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1 JOHDANTO 

Kehittämistyömme tehtävänä oli tuottaa tukiasumisen opas Nuorten Ystävien tuki-

asumisasiakkaille. Valmis tuotos otetaan käyttöön valtakunnallisesti kaikissa Nuorten 

Ystävien toimipisteissä, jotka tarjoavat tukiasumista palveluna. Tukiasumisen opas an-

netaan asiakkaalle tämän muuttaessa Nuorten Ystävien tukiasuntoon. Tukiasumisen 

opas toimii myös työvälineenä Nuorten Ystävien ohjaajille, joten opas yhtenäistää toi-

mintatapoja eri kaupunkien ja toimipisteiden välillä. 

Kehittämistyömme toimeksiantajana toimi Nuorten Ystävät – Avopalvelut Turku. Nuorten 

Ystävät avasi Turkuun uuden asumisvalmennusyksikön toukokuussa 2019 ja sen tii-

moilta pidettiin useita kehittämispalavereita. Palavereissa esille noussut halu yhtenäistää 

toimintakäytäntöjä ja tuottaa yhä asiakaslähtöisempiä ja laadukkaampia palveluja syn-

nytti idean tukiasumisen oppaasta. Tukiasumista haluttiin kehittää ja meidän kehittämis-

tehtäväksemme muodostui luoda tukiasumisen opas nuorille ja heidän kanssaan työs-

kenteleville ohjaajille. Tukiasuminen on tavoitteellista, väliaikaista ja yhteistyösopimuksin 

säädeltyä asumista, jonka toteutumisesta vastaa ammattilainen. Tukiasumista tarjotaan 

yleensä erityisryhmille, joihin luetaan esimerkiksi vammaiset, päihde- ja mielenterveys-

asiakkaat ja nuoret. Lastensuojelussa nuorten tukiasuminen on avohuollon tukitoimi, si-

jaishuollon sijoitus tai lastensuojelunuoren jälkihuoltoa. (Raitakari 2006, 52–53.) Valta-

kunnallisesti käyttöön otettavan oppaan avulla eri yksiköissä olisi samanlaiset suuntavii-

vat työskentelylle ja tukiasumiselle. Aihe kiinnosti meitä, koska kehittämistyön edetessä 

saisimme paljon tukiasumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää tietoa hyödynnettäväksi 

omassa työssämme. 

Kehittämistyöstä kirjoittamamme raportti sisältää seitsemän päälukua, joista ensimmäi-

nen on johdanto. Toisessa pääluvussa käymme läpi kehittämistyömme lähtökohdat, ta-

voitteet ja kehittämistehtävän. Tässä kappaleessa perustellaan kehittämistehtävän tarve 

ja esitellään toimintaympäristö ja toimijat. Pääluvut kolme ja neljä ovat raporttimme tie-

toperusta. Pääluku kolme käsittelee tukiasumista ja pääluku neljä käsittelee itsenäisty-

mistä. Pääluvussa kolme käsittelemme asumispalveluita, asiakkaan tuen tarvetta ja itse 

asiakasprosessia. Avaamme institutionaalisen näkökulman käsitettä ja perehdymme asi-

akkaan kohtaamiseen. Viimeisessä ja seuraavaan päälukuun johdattavassa kappa-

leessa käsitellään itsenäistymisen tukemista tukiasumisessa. 
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Pääluku neljä käsittelee itsenäistymistä. Itsenäistymisellä tarkoitetaan aikuiseksi kasva-

mista ja aikuiselämään kiinnittymistä (Malm 2018, 37). Tässä pääluvussa käsitellään 

nuoren ja nuoren aikuisen kehitystehtäviä kehityspsykologian näkökulmasta. Lisäksi pe-

rehdytään itsenäistyvän nuoren roolikarttaan sekä käydään läpi itsenäistymiseen liittyviä 

haasteita ja riskejä. Pääluvussa viisi esittelemme kehittämistyömme toteutuksen. Ker-

romme käyttämistämme kehittämismenetelmistä ja prosessin vaiheista teorian ja omien 

ajatustemme kautta. Olemme luoneet prosessin etenemisestä taulukon (mukaillen Salo-

nen, ym. 2017, 52), jonka avulla on helppoa seurata kehitystyömme prosessin etene-

mistä. Pääluvussa kuusi esittelemme kehittämistyömme tuotoksen, tukiasumisen op-

paan. Pääluku seitsemän on omistettu kehittämistyömme arvioinnille. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Tämä kappale sisältää kehittämistyön tarpeen, toimintaympäristön ja toimijoiden kuvauk-

sen sekä esittelee kehittämistehtävän ja tavoitteet. 

2.1 Kehittämistyön tarve 

Tarve oppaan kehittämiselle lähti siitä ajatuksesta, että Nuorten Ystävät halusi yhtenäis-

tää toimintakäytäntöjään. Nuorten Ystävät haluaa kehittää palveluitaan yhä enemmän 

asiakaslähtöisemmiksi. Lisäksi laadun käsite on vahva arvo Nuorten Ystävillä. Koska 

Nuorten Ystävät tarjoaa tukiasumispalveluita usealla eri paikkakunnalla, haluttiin, että 

jokaisessa yksikössä olisi samanlaiset suuntaviivat työskentelylle ja tukiasumiselle. 

Tästä syntyi tarve kehittämistyölle. Tukiasumista haluttiin kehittää ja ensimmäinen kehit-

tämisen kohde oli luoda tukiasumisen opas nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville 

ohjaajille. Kehittämisen aikana nousi esille tarve yhtenäistää ja tehostaa tukiasumisen 

ohjeistusta ja sääntöjä ja yhtenäistää toimintamalleja eri yksiköiden välillä. 

Tukiasumistyön tueksi haluttiin kehittää yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa 

opas, joka tukisi niin nuoren itsenäistymistä kuin työntekijöiden työtä. Tarve oppaalle oli 

lähtöisin organisaatiosta. Toimeksiantaja koki erittäin tarpeellisena ja merkityksellisenä 

saada nuoret osallistettua mukaan kehittämistyöhön. Pohdimme yhdessä toimeksianta-

jan kanssa erilaisia tapoja osallistaa nuoria mukaan ja saada ajatuksia siitä, mitä nuoret 

toivoisivat, että opas sisältää. Tämän pohdinnan lopputuloksena syntyi itsenäistymisen 

nelikenttälomake (liite 1), jonka kautta saimme nuoret mukaan kehittämistyöhön. Lisäksi 

kysyimme valtakunnallisesti Nuorten Ystävien työntekijöiltä sähköisellä lomakkeella (liite 

2) heidän ajatuksiaan ja ideoita siitä, mitä he toivoivat oppaasta löytyvän, jotta heidän 

käytännönosaamisensa saataisiin valjastettua kehittämistyöhön. Työntekijät antoivat 

ajatuksien ja ideoidensa lisäksi palautetta siitä, että tarvetta oppaalle yksiköissä olisi. 

Työntekijät kuvasivat, että se voisi antaa työkaluja heidän työskentelyynsä ja lisäksi nuo-

ret saisivat tärkeää informaatiota itsenäistymiseen liittyen. 

Nuorten itsenäistyminen on elämänvaiheena haastava. Riski syrjäytyä tässä elämänvai-

heessa on ilmeinen, varsinkin, jos nuorella on lastensuojelun asiakkuus tai hänellä on 

mielenterveyden ongelmia (Me-säätiö & THL 2018). Oppaan on tarkoitus antaa nuorelle 
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neuvoja siihen, miten hän voisi väistää syrjäytymisen kuoppia. Oppaan haluttiin sisältä-

vän tietoa esimerkiksi taloudenhallintaan, hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyen. 

2.2 Toimintaympäristön ja toimeksiantajan kuvaus 

Kehittämistyömme toimeksiantajana toimii Nuorten Ystävät-palvelut Oy ja tarkalleen ot-

taen Avopalvelut Turku. Nuorten Ystävät on vuonna 1907 perustettu kansalaisjärjestö. 

Perustamisestaan lähtien se on tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa ase-

massa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Yhteiskun-

nallista hyvää tekevän kansalaisjärjestön ja palveluja tarjoavan liiketoimintakonsernin 

toiminta nivoutuu Nuorten Ystävissä saumattomasti yhteen, minkä ansiosta Nuorten Ys-

tävät pystyy kehittämään yhä uusia toimintatapoja ja -malleja tukea tarvitsevien erityis-

ryhmien tarpeiden mukaan. (NY 2019a.) 

Nuorten Ystävät muodostuu kansalaisjärjestöstä ja sen omistamasta sosiaalihuollon pal-

veluita tuottavasta liiketoimintakonsernista. Nuorten Ystävät-palvelut Oy tuottaa lasten-

suojelun, erityisryhmien asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Palveluiden 

ostajina toimivat pääsääntöisesti kunnat. (NY 2019b.) Kehitystyömme koskee nimen-

omaan tukiasumista. Nuorten Ystävien tukiasunnot on tarkoitettu sijaishuollosta itsenäi-

seen asumiseen siirtyville jälkihuollon nuorille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille 

(NY 2019c). 

Oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus ovat kaksi arjen hallinnan edistä-

misen kannalta tärkeää elementtiä. Nämä kaksi elementtiä yhdistyvät Nuorten Ystävien 

tukiasumispalveluissa. Tukiasumisen tavoitteena on luoda nuorelle aikuiselle valmiudet 

itsenäiseen asumiseen. Palvelu suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja 

muutostoiveiden mukaisesti. Työskentelyn tarkoituksena on edistää asiakkaiden osalli-

suutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja antaa heille tukea itsenäiseen selviämi-

seen. Tuetun asumisen avulla voidaan vahvistaa asiakkaiden voimavaroja ja toimintaky-

kyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Asiakkaat pääsevät 

harjoittelemaan päivittäisiä arjen toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita 

sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Asiakkaita au-

tetaan myös etsimään opiskelu- ja työpaikkoja. Asiakkaaksi Nuorten Ystävien tuettuun 

asumiseen voi ohjautua lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-, mielenterveys- ja päihde-

palvelujen tai vammaispalvelujen kautta. Tällä hetkellä Nuorten Ystävät tarjoaa 
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tukiasumista Turun lisäksi myös Lapissa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Pää-

kaupunkiseudulla. (NY 2019d.) 

2.3 Kehittämistehtävä ja tavoitteet 

Kehittämistehtävänä oli tehdä Nuorten Ystävien tuetun asumisen asiakkaille tukiasumi-

sen opas. Opas on tarkoitus antaa asiakkaalle tukiasumisen alkaessa. Kehittämistehtä-

vän tavoitteena oli luoda toimiva, innostava ja visuaalinen tukiasumisen opas, joka antaa 

informaatiota nuorelle itsenäistymisestä ja siihen liittyvistä asioista sekä luoda pohjaa 

työntekijöille työskentelyn tueksi. Tukiasumisen asukkaat ovat nuoria ja heillä on usein 

lastensuojelutaustaa. Nuori on saattanut jäädä ilman aikuisen opastusta ja huolenpitoa, 

mikä aiheuttaa haasteita itsenäistymisessä. 

Oppaan yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä ja antaa tietoa it-

senäistymiseen liittyen. Itsenäistyminen on elämänvaiheena haastava, sillä nuori opet-

telee useita eri arjenhallinnan taitoja. Oppaan tavoitteena on tarjota kattavasti tietoa nuo-

relle elämän eri osa-alueista ja näin ollen myös ennaltaehkäistä nuoren syrjäytymistä. 

Nuorella ei välttämättä ole tietoa tai ymmärrystä siitä, mitä kaikkea itsenäinen asuminen 

tuo tullessaan. Sijaishuollon piirissä olleilla nuorilla ei välttämättä ole kokemusta omien 

asioiden hoitamisesta. Oppaan on tarkoitus tukea nuorta muistamaan ja kunnioittamaan 

velvollisuuksiaan ja ymmärtämään omaa vastuutaan toimiessaan osana yhteiskuntaa. 

Nuorten Ystävät – Avopalvelut Turku -toimipisteen tuottama tukiasuminen kasvaa jatku-

vasti. Keväällä 2019 tuettua asumista alettiin kehittää ja osana kehittämistyötä lansee-

rattiin kokonaan uusi asumisvalmennusyksikkö. Ennen uuden yksikön perustamista Tu-

run työntekijät kävivät muiden Nuoren Ystävien toimipisteiden asumisvalmennusyksi-

köissä, jolloin he kiinnittivät huomiota siihen, että työtä tehdään hieman eri tavalla joka 

yksikössä. Yksi laadukkaan työn takeita on se, että työlle luodaan tietyt raamit, joiden 

mukaan työtä tehdään. 

Toimeksiantajan toiveesta tuotimme Nuorten Ystäville oman tukiasumisen oppaan, ja 

samalla se valikoitui opinnäytetyömme kehittämistehtäväksi. Kehittämistyö tapahtui yh-

dessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämistyössä otimme huomioon asia-

kaslähtöisyyden ja asiakkaan osallisuuden. Pyrimme korostamaan myös yhteisöllistä nä-

kökulmaa. Tukiasumisen opasta ei lähtökohtaisesti tehty ainoastaan Nuorten Ystävien 
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Turun toimipisteen käyttöön, vaan sitä kehitetään niin, että se toimisi tukiasumisen op-

paana kaikissa Nuorten Ystävien toimipisteissä ympäri Suomen. 

Oppaan yhtenä tavoitteena on kehittää asiakkaan tietämystä hänelle kuuluvista palve-

luista. Oppaassa olevat yhteystiedot jätetään avoimiksi ja asiakkaan on tarkoitus kerätä 

eri tahojen puuttuvat yhteystiedot niille valmiiksi määritettyihin kohtiin yhdessä ohjaa-

jansa kanssa. Samalla asiakas saa tietoa eri tahoista, joista voi olla hänelle hyötyä ja 

tukea. Näin asiakas tekee itselleen palvelujärjestelmää näkyväksi ja oppii hakemaan tu-

kea itsenäisesti omiin tarpeisiinsa. 

Oppaan tavoitteena on antaa työkaluja työntekijöille asiakastyöhön. Opas sisältää toimi-

nallisia menetelmiä, jotka tukevat ohjaajan ja asiakkaan tavoitteellista työskentelyä. 

Opasta läpikäymällä yhdessä asiakkaan kanssa oppii ohjaaja tuntemaan asiakastaan 

paremmin. Oppaan lopusta löytyviä lomakkeita täyttämällä yhdessä asiakkaan kanssa 

ohjaaja voi kartoittaa asiakkaan palvelun tarvetta. Oppaaseen on myös painettu tukiasu-

misen yhtenäistetyt säännöt. Säännöt on helppo käydä asiakkaan kanssa läpi tukiasu-

misen alkaessa ja ottaa esille myöhemminkin, mikäli tarvetta sille esiintyy. 
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3 TUKIASUMINEN 

Tässä kappaleessa esittelemme tukiasumista ja asumispalveluita sekä niihin liittyviä 

säädöksiä. Lisäksi käymme läpi asiakkaan tuen tarvetta ja asiakasprosessia, institutio-

naalista näkökulmaa sekä asiakkaan kohtaamista. 

3.1 Tukiasuminen ja asumispalvelut 

Tukiasumisen historiaa tarkastellessa tukiasuminen nousi poliittisen keskustelun ai-

heeksi 1970 – 1980-luvuilla asunnottomuusongelman myötä. 1970-luvulla pohdittiin 

asuntopoliittisia erityisryhmiä, joiden asuttamista oli merkityksellistä helpottaa. Näitä eri-

tyisryhmiä olivat esimerkiksi vammaiset, päihde- ja mielenterveysasiakkaat ja nuoret. 

Heidän kohdallaan asumisen onnistuminen vaatii usein kohtuuhintaisen vuokra-asunnon 

ja riittävät tukipalvelut. Siksi tukiasuminen on vakiintunut asumispalvelumuoto lastensuo-

jelussa sekä mielenterveys- ja päihdetyössä. Vuonna 1980 uusi sosiaalihuoltolaki mää-

ritteli sosiaalihuollon roolin asuntopolitiikassa ja tämän lain mukaan kunnan tulee järjes-

tää riittävä tuki näille erityisryhmille. Nuorten tukiasumista säädellään vielä erikseen las-

tensuojelulaissa. Tukiasumistoiminnalla on siis suhteellisen vahva lainsäädännöllinen 

pohja. Kunnalla on kuitenkin mahdollisuus määritellä itse tukiasumisen sisältöjä. (Raita-

kari 2006, 51.)  

Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluita on järjestettävä henkilöille, joilla on erityisen 

tuen tarvetta (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301). Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluja 

on järjestettävä henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa 

tai asumisensa järjestämisessä. Palvelut ovat ensisijaisesti kotiin annettavaa tukea ja 

ohjausta. Tuettu asuminen tarkoittaa lain mukaan asumisen tukemista sosiaaliohjauk-

sella ja muilla sosiaalipalveluilla. Tuettua asumista on mahdollista saada, mikäli tarvitsee 

tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. (Sosiaalihuolto-

laki 2014/1301.) Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeasiakkailla voi olla oikeus tuettuun 

asumiseen (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301). Laki määrittelee, että kunnan on järjestettävä 

jälkihuolto jokaiselle lapselle sijaishuollon päättymisen jälkeen. Lain mukaan kunnan on 

turvattava jälkihuollon piirissä olevalle lapselle tai nuorelle riittävä toimeentulo sekä asi-

anmukaiset asumisolosuhteet tai asunto, jotta lapsen tai nuoren kuntoutuminen ei vaa-

rannu. (Lastensuojelulaki 2007/417.) 
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Raitakarin (2006) mukaan tukiasuminen on tavoitteellista, väliaikaista ja yhteistyösopi-

muksin säädeltyä asumista, jonka toteutumisesta vastaa ammattilainen. Tukiasumista 

tarjotaan yleensä erityisryhmille, joihin luetaan esimerkiksi vammaiset, päihde- ja mie-

lenterveysasiakkaat ja nuoret. Lastensuojelussa nuorten tukiasuminen on avohuollon tu-

kitoimi, sijaishuollon sijoitus tai lastensuojelunuoren jälkihuoltoa. (Raitakari 2006, 52–

53.) 

Asiakasryhmänä nuoret ja nuoret aikuiset on hankala määritellä. Nuorisolain mukaan 

nuori on henkilö, joka on iältään alle 29-vuotias (Nuorisolaki 1285/2016). Tony Dunderfelt 

(2011, 84, 97) määrittelee kirjassaan Elämäkaaripsykologia nuoren 12–20 vuotiaaksi ja 

aikuisuuden alkavaksi 20 ikävuodesta ylöspäin (Dunderfelt 2011, 84, 97). Määritelmä 

nuorelle aikuiselle on siis kovin lavea. Juvosen (2015) mukaan hän ei ymmärrä nuoruutta 

niin sanotusti luonnollisena tai universaalina kehityspsykologisena ilmiönä, vaikka nuo-

ruuden määrittelyyn vaaditaankin tiettyjä kronologiseen ikään tai esimerkiksi fyysiseen 

kehitykseen yhdistettyjä määritelmiä. Muun muassa kullekin aikakaudelle ominaiset ta-

loudelliset rakenteet sekä yhteiskunnan instituutioiden näkökulmasta esimerkiksi koulu-

tusjärjestelmä ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kronologisen iän karttumisen elämänkul-

kuun. (Juvonen 2015, 32.) 

Tukiasuminen tarkoittaa, että nuorta tuetaan sosiaalityön keinoin asumisen ja elämisen 

järjestämisessä. Tukena toimii ohjaaja, jota nuori tapaa säännöllisesti. Tukiasuminen on 

tarkoitettu väliaikaiseksi siirtymävaiheeksi kohti itsenäistymistä. Tukiasumisen perusaja-

tus on, että nuorelle ei tarjota vain asuntoa, vaan hän tarvitsee myös tukea asumiseen. 

Ohjaajan kanssa nuori voi harjoitella esimerkiksi raha-asioiden ja erilaisten viranomais-

asioiden hoitoa, työnhakua tai saada kannustusta opiskeluihin. Lisäksi tukea voidaan 

tarjota asumiseen liittyvissä asioissa, kuten kodinhoitoon ja ruoanlaittoon liittyen. (Laak-

sonen 2004, 32.) Mikäli nuorella on ollut useampi eri sijoituspaikka, lisää tämä merkittä-

västi riskiä siihen, että nuorella saattaa olla haasteita kiinnittyä ja kokea pysyvyyden tun-

netta. (Känkänen 2013, 266.) Itsenäisyyteen kasvaminen ja siihen ohjaaminen ovat ta-

voitteellista ja pitkäaikaista työtä (Laaksonen 2004, 25). Tukiasumisessa asumisaika on 

yleensä rajattu ja tavoitteena on, että nuori siirtyy tukiasunnosta tavalliseen vuokra-asun-

toon (Laaksonen 2004, 34). 

Nuorten Ystävät määrittävät tukiasumisen asumispalveluksi, joka tarjoaa yksilöllistä oh-

jausta nuorille sekä nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Palvelu 
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suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. 

Tukiasumisen on tarkoitus edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta omaa elä-

määnsä koskevissa asioissa ja tukea heitä itsenäistymisessä. Ohjaajat tapaavat nuoria 

erilaisissa ympäristöissä nuoren toiveet huomioiden. Nuorta voidaan tavata hänen koto-

naan, Nuorten Ystävien toimistolla tai muussa ympäristössä, esimerkiksi kaupungilla. 

Tapaamisten sisältö määräytyy pitkälti nuoren toiveiden mukaan. (NY 2019a.)  

Raitakari (2006) kuvaa väitöskirjassaan tukiasumista seuraavalla tavalla. Nuori ohjautuu 

palvelun piiriin esimerkiksi sen takia, että ammattilainen tulkitsee, että nuori saattaa olla 

syrjäytymisvaarassa. Nuori ei välttämättä ole lastensuojelun asiakas, mutta pääpaino on 

yleensä siinä, että asiakkaat ovat yleensä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Kunnan 

sosiaalityöntekijä ja palveluntuottaja toimii portinvartijana, joka tarkoittaa sitä, että he 

päättävät, keitä asuntoihin otetaan. Palveluntuottaja tekee palvelusopimuksen asia-

kasnuoren asuinkunnan sosiaalitoimen kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään yhteisesti tu-

kisuunnitelma, jonka pohjalta määräytyy työskentelyn tavoitteet ja toimenpiteet. Asiakas 

allekirjoittaa asumissopimuksen, jossa on määritelty tukiasumisen säännöt, velvollisuu-

det ja oikeudet. Työntekijät tapaavat asiakasta säännöllisesti esimerkiksi nuoren asun-

nolla tai palveluntuottajan toimistolla. (Raitakari 2006, 55–57.) 

Sosiaalitoimen ja palveluntuottajan yhteistyötä säätelevät palvelusopimusmallin käytän-

nöt. Toimintatapaa voi hahmottaa kolmikantaisena mallina. Tämä tarkoittaa sitä, että so-

pimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja, palvelun ostaja ja kolmantena asukas. Jo-

kainen kolmikannan toimija vaikuttaa omalta osaltaan siihen, minkälainen palvelusta ra-

kentuu. (Raitakari 2006, 57.) 

Tukiasumisen tavoitteena on tukea nuorta siirtymään kohti itsenäistä asumista ja elä-

mää. Asumisjakson alkaessa nuoresta tulee asunnon määräaikainen haltija ja hänen 

odotetaan sitoutuvan tukisuhteeseen. Nuorella on kaksi ohjaajaa, jotka ohjaavat ja tuke-

vat nuorta arjessa ja asumiseen liittyvissä asioissa. Nuoren kanssa hoidetaan esimer-

kiksi virasto- ja kauppa-asioita, työntekijä osallistuu nuoren palavereihin ja työntekijät 

auttavat nuorta viikko-ohjelman suunnittelussa. Viikko-ohjelman on tarkoitus luoda raa-

meja ja järjestystä arkeen. (Raitakari 56–57.) 

Itsenäistyvä nuori tarvitsee turvallisuuden tunnetta, jota tarjotaan hänelle myös silloin, 

vaikka nuori itse ei olisi niin kiinnostunut yhteydenpidosta. Itsenäistyvän nuoren oman 

sosiaalinen tukiverkko ei aina ole tarpeeksi vahva, jotta se tukisi nuorta riittävästi ja usein 

myös tavalliset arkipäivässä tarvittavat taidot voivat olla heikot. Tästä syystä on tärkeää, 
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että nuorella on rinnallaan tuttu ja luotettava aikuinen, jolta voi pyytää apua. Kun nuorta 

tuetaan ja vahvistetaan hänen tulevaisuuteensa suuntaamista, tuetaan myös nuoren 

mahdollisuuksia ottaa resurssinsa käyttöön kokonaisvaltaisesti. (Laaksonen 2004, 10.) 

Nuorten tukiasumisen kokemuksia käsittelevässä tutkimuksessa Kivihalme toteaa, että 

nuoret kokevat tärkeänä sen, että he saavat harjoitella itsenäistä asumista sekä siihen 

liittyviä taitoja tuetusti. Tutkimuksen mukaan nuoret pitivät tärkeänä sitä, että he oppivat 

sietämään yksinoloa ja voivat harjoitella ohjaajan kanssa esimerkiksi erilaisia kodinas-

kareita. Nuoret kokivat merkityksellisenä hyvän ohjaussuhteen omaan ohjaajan kanssa. 

Tutkimuksen suhteen on huomioitava, että tutkimukseen osallistui vain neljä nuorta, jo-

ten tutkimustulosta ei välttämättä voi pitää yleistettävänä. (Kivihalme 2012, 40–41.)  

3.2 Tuen tarve ja asiakasprosessi 

Tukiasumispalvelu tarjoaa ohjausta ja tukea nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on haas-

teita elämänhallinnan ja itsenäistymisen kanssa. Palvelun sisältö suunnitellaan yhdessä 

asiakkaan kanssa ottaen huomioon hänen omat yksilölliset tavoitteensa ja muutostoi-

veet. (NY 2019c.) Kuntoutuksen avulla pyritään lisäämään yksilön toimintakykyä ja hy-

vinvointia. Kuntoutuksen tarkoituksena on lisätä yksilön itsenäistä selviytymistä arkielä-

mässä ja elämän eri siirtymävaiheissa. Lisäksi tavoitteena on myös edistää asiakkaan 

osallistumismahdollisuuksia, opiskelukykyä ja työllistymistä. (Kuntoutusportti 2016.) 

Kuntoutuksen tarpeista puhuttaessa psykologiassa viitataan yleensä erilaisiin puuttei-

siin, ristiriitoihin ja jännitystiloihin, jotka toimivat liikkeelle panevina voimina muutospro-

sessissa. Tarpeilla viitataan myös sellaisiin tavoitteisiin, jotka merkitsevät ristiriidan rat-

kaisua. Tarpeet vaikuttavat ihmisen toimintaan ja määrittävät sitä sekä niillä voi olla myös 

puskuroiva voima. Ne saavat ihmisen toimimaan tavoitehakuisesti, jonka lopputulemana 

on tavoiteltu tilanne. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 154.) 

Maslow (1954) tarveteoria kuvaa tarpeiden hierarkiaa. Ensimmäisenä halutaan tyydyttää 

fysiologiset tarpeet, kuten ruoan saanti. Kun nämä tarpeet on tyydytetty, tulee seuraa-

vana turvallisuus. Kun turvallisuudentarve on tyydytetty, tulee seuraavaksi sosiaaliset 

tarpeet, kuten yhteenkuuluvuus muihin. Arvostuksen tarve tulee seuravana. Tämä tarve 

tulee tyydytetyksi esimerkiksi tunnustusten ja saavutusten myötä. Kun tämä tarve on 

tyydytetty, yksilö keskittyy tyydyttämään älyllisiä tarpeita, kuten ymmärrystä ja tietoa. 

Seuraavana tarpeena on esteettiset tarpeet, joita ovat kauneus, järjestys ja tasapaino. 
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Viimeisenä tulee itsensä toteuttamisen tarpeet, joita ovat muun muassa oman potenti-

aalin saavuttamiseen liittyvät tarpeet. (Maslow 1954 Jarvisin 2005, 120 muk.) 

Kuntoutuksen tarve kuvaa yksilön omaa kokemusta tilanteestaan, joka tarkoittaa, että 

lähtökohtana on yksilön itsensä toteama ja kokema ongelma sekä halu tehdä asialle 

jotakin. Kuntoutustarpeen takana olevaa ongelmaa kuvataan usein ristiriitana nykyisen 

tilanteen ja tavoitteiden tai odotusten välillä. Maslowin tarvehierarkiaa tutkailtaessa tar-

peita voi olla erilaisia. Perustarpeet, kuten fysiologiset tarpeet tulevat ensimmäisenä, 

mutta taustalla voi olla myös muiden tasojen tarpeita. Kuntoutustarvetta ei voi näin ollen 

pitää primaaritarpeena, vaan kuntoutus on enemmänkin väline, jonka avulla vastataan 

ihmisen ensisijaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 159.) 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta kuntoutustarve perustuu kansalaisten perusoikeuk-

siin sekä siihen, että yhteiskunnan sosiaaliturva- ja huoltokustannukset eivät nouse liian 

korkeiksi. Yksilön tasolla taas kuntoutustarve perustuu asiantuntijoiden tekemään arvi-

oon, joka perustuu yhteiskunnan lainsäädäntöön, normeihin sekä arvoihin. Ensimmäinen 

asia, jota arvioidaan, on että velvoittaako ongelma palvelujärjestelmää käynnistämään 

toimenpiteitä. Valtakunnallisten toimintaohjeiden mukaan kriteerien täyttymiseen vaadi-

taan sairauden, vian tai vamman aiheuttama työ- tai toimintakyvyn rajoite, haitta tai työ-

kyvyttömyyden uhka sekä joissain tilanteissa myös yleisempi sosiaalisen syrjäytymisen 

uhka. Toiseksi arvioidaan, onko yksilön mahdollista kuntoutua ja millä keinoin. (Järvi-

koski & Härkäpää 2011, 159.) 

Kuntoutustarve, motiivi ja toiminta ovat yhteydessä keskenään. Motivaatio syntyy, kun 

tavoite kiteytyy oikeaan muotoon. Tarve käynnistää tavoitteellisen toiminnan, kun yksi-

löllä on konkreettinen tavoite, jota kohden hän pyrkii. Tarve muuttuu toiminnaksi, kun se 

on kuntoutujan kannalta mielekäs ja saavutettavissa oleva asia. Motivaatiota kuvataan 

yleensä kolmella tasolla. Nämä tasot ovat henkilökohtainen, kontekstuaalinen ja tilanne-

kohtainen taso. Kun motivaatiota tarkastellaan henkilökohtaisella tasolla, se tarkoittaa, 

että asiaa tarkastellaan ihmisen persoonallisuuden, arvojen ja tavoitteiden kautta. Kon-

tekstuaalisen tason kautta motivaatiota tarkastellaan yksilön erilaisten elämänpiirien 

kautta. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, perhe, työ, vapaa-aika tai uskonto. 

Tilannekohtainen motivaatio tarkoittaa jotakin tiettyä, kohdennettua tilannetta tai toimin-

taa. Nämä kaikki eri tasot ovat yhteydessä keskenään. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

165–166.) 
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Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, kun yk-

silö osallistuu toimintaan itsensä vuoksi. Näin ollen yksilö kokee tavoitteet ja itse toimin-

nan henkilökohtaisesti tärkeäksi. Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan niitä toimia, jotka 

tulevat ulkoisen pakon takia tai toimet ovat sellaisia, joita ei voi välttää. Ulkoinen moti-

vaatio voidaan jakaa vielä muihin tasoihin. Esimerkiksi ulkopuolipuolisessa motivaati-

ossa toimintaa säätelevät palkkiot ja moitteet, jolloin toiminta on kontrolloitua. Integ-

roidussa motivaatiossa yksilö on ymmärtänyt, että tavoite on tärkeä, vaikka toiminta it-

sessään ei olisi sisäisesti palkitsevaa. Ulkoisessa motivaatiossa ongelmaksi muodostuu 

usein se, että ulkoiset paineet ja palkkiot saattavat vähentää yksilön kiinnostusta toimin-

taan. Mikäli yksilö ei koe toimintaa omiin valintoihin perustuvaksi, hänen voi olla vaikeaa 

paneutua siihen pitkäjänteisesti. Ulkoisen motivaation on myös mahdollista integroitua 

ja muuttua jopa sisäiseksi motivaatioksi. Tämä edellyttää sitä, että kuntoutus on yhtey-

dessä yksilön omiin elämäntavoitteisiin tai hyvinvointivaikutuksiin. (Järvikoski & Härkä-

pää 2011, 167–168.) 

Kuntoutustarpeen ja kuntoutusmotivaation rinnalla kulkee kuntoutus- tai kuntoutumisval-

miuden käsite. Kuntoutumisvalmius tarkoittaa yksilön tahtoa ja kykyä asettaa muutosta-

voitteita sekä osallistua sekä sitoutua kuntoutusprosessiin. Kuntoutumisvalmiuteen liittyy 

erilaisia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi yksilön tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen 

tai ympäristön asettamat muutospaineet, jotka synnyttävät tarpeen muutokselle. Lisäksi 

yksilön kuntoutumisvalmiuteen liittyvät muutoksen haluaminen ja siihen sitoutuminen, 

tietoisuus itsestä ja omista toiveistaan, tietoisuus ympäristöstä sekä kyky ja halu kump-

panuuteen ja vuorovaikutukseen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 169–170.) 

Asiakkaat ja työntekijät sukkuloivat edelleen erilaisin osa-alueiden jaotellussa palvelujär-

jestelmässä, joka pohjautuu yleensä joko elinkaarimalliin tai palvelutarpeen mukaiseen 

malliin. Elinkaarimallin mukaisesti jaotellut palvelut tarkoittavat sitä, että palvelut ovat ja-

oteltu esimerkiksi lapsi-, nuoriso- ja aikuisten palveluihin. Palvelutarpeen mukaisesti ja-

oteltuja palveluita ovat muun muassa vammais-, päihde ja mielenterveyspalvelut. Palve-

lutarpeen mukaisesti jaotellut palvelut saattavat jakaantua sisäisesti elinkaaren mukai-

sesti esimerkiksi nuorille suunnattuihin päihdepalveluihin. Sosiaalihuollon ammattihenki-

löstön tehtävärakenteista on luotu valtakunnalliset suositukset, joka toimii apuvälineenä 

eri palvelusektoreiden tehtäväkohtaisen työnjaon mallintamisen tukena. (Mäkinen, ym. 

2011, 82–83.)  

Asiakasprosessit perustuvat tehtävärakenteen työn- ja vastuunjakoon, kulkuvaiheisiin ja 

palvelun vaikuttavuuteen. Asiakasprosessin eri vaiheissa tarvitaan yleensä useita 
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palveluita, toimenpiteitä, suunnitelmia ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Näiden erilais-

ten palveluiden tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan ja hänen lähipiirinsä elämään. Asiak-

kaan kanssa työtä voidaan tehdä usealla eritasolla, kuten yksilö, ryhmä, yhteisö tai yh-

teiskunnantasolla. Yksilön kanssa tehdyn työn vaikutus voi ulottua laajemmin jopa pal-

veluiden kehittämiseen, lähiyhteisöjen toimintaan tai jopa yhteiskunnanaiheuttamien 

epäkohtien korjaamiseen. Työn vaikuttavuus vaihtelee näin ollen työn eri tasojen, lähita-

voitteiden ja päämäärien mukaan. (Mäkinen, ym. 2011, 83–84.) 

Asiakasprosessin vaiheita ovat: asian vireille tulo, palvelujen tarpeen arviointi, palvelu-

suunnitelman laatiminen, tarpeellisten päätösten tekeminen, suunniteltujen ja päätetty-

jen toimien toteuttaminen, toimien vaikutusten arviointi sekä asiakkuuden päättäminen. 

Lisäksi asiakkaalla voi olla käynnissä useita alaprosesseja. Asiakasprosessilla sekä sii-

hen liittyville alaprosesseilla on aina omat vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat siitä, että 

asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Jokainen vastuuhenkilö eli työntekijä vastaa oman 

työnsä laadusta ja työnsä sisällön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista sekä sen 

liittymisestä asiakasprosessiin. Työnjaon on tarkoitus tuottaa asiakkaan kannalta myön-

teisesti vaikuttavia palveluita siten, että asiakas on toiminnan keskiössä. (Mäkinen, ym. 

2011, 84–86.) 
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Kuvio 1. Tukiasumisen prosessi (mukaillen Raitakari 2006, 60). 
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3.3 Institutionaalinen näkökulma ja asiakkaan kohtaaminen 

Kun ammattilainen nimeää yksilöä tietyn institutionaalisen näkökulman valossa, hän luo 

samalla merkityksiä asiakkuudesta ja työn lähtökohdista. Samoin myös asiakas kuvaa 

itseään lähtien instituution reunaehdoista ja häneen kohdistuvista odotuksista. Esimer-

kiksi, jos työntekijä määrittelee nuoren syrjäytymisvaarassa olevaksi, asettaa työntekijä 

asiakkaan tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan ja osaksi tiettyä ihmisryhmää. Tämä voi 

käytännön tasolla tarkoittaa sitä, että syrjäytymisvaarassa olevan kategoriaan nimetty 

nuori voi saada ammattilaiselta huolenpitoa, tai sitten hänet velvoitetaan osallistumaan 

aktiivisuunnitelman tekoon. Sama ilmiö näkyy myös lastensuojelunuorten kohdalla. Las-

tensuojelunuoreksi määrittyminen voi yhtäältä mahdollistaa nuorelle paremmat resurssit 

tulevaisuudessa, mutta toisaalta myös vahvistaa hänen ongelmallisuuttaan toisten sil-

missä. (Raitakari 2006, 22.) 

Monien eri palveluiden käyttäminen tarkoittaa eri määreitä ja rooleja, joten nuori saattaa 

olla eri palveluita käyttäessään useassa eri roolissa. Näitä rooleja ovat esimerkiksi kun-

toutuja, työtön, työnhakija, vajaakuntoinen, työkyvytön, toimeentulotukiasiakas tai päih-

teiden käyttäjä. Näihin rooleihin liittyy voimakkaita leimoja, joka tarkoittaa automaattisesti 

sitä, että nuori luokitellaan kuuluvaksi johonkin kategoriaan tietyn ominaispiirteensä 

vuoksi. Kun leimoja on useita, sitä voimakkaammin ne lujittavat nuoren palvelujärjestel-

mään ja luovat hänelle assosiaatioita itsestään asiakkaana, jolla on haasteita elämän eri 

osa-alueilla. (Kokko 2003, 25–26.) Esimerkiksi sosiaalityöntekijät lähettävät nuoria eri-

laisiin auttamis- ja kasvatusinstituutioihin ja he tietävät niiden toimintaperiaatteet ja vuo-

rokausi hinnat, mutta heidän voi olla vaikeampi saada tietoa siitä, miten nuoria kohda-

taan instituutioiden arjessa (Raitakari 2006, 21–22). 

Ihmisarvon kunnioittaminen on sosiaalialalla keskeinen arvo. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että asiakastyössä tavoitteena on asiakkaan todellinen kokemus ihmisarvosta, 

kokemus siitä, että asiakas tulee kuulluksi ja mahdollisuus siihen, että asiakas pystyy 

vaikuttamaan omiin asioihinsa. Tärkeää on, että sosiaalialan ammattilaiset toimivat puo-

lustuskyvyttömien, syrjittyjen ja vähävoimavaraisten ihmisten ja ryhmien äänitorvena. 

Työntekijöiden tulee tehdä työtä kunnioittaen näiden asiakkaiden ihmisarvoa ja parantaa 

heidän asemaansa yhteiskunnassa sekä toteuttaa diskriminoinnin kohteeksi joutuneen 

ryhmän asioiden ajamista. (Kanaoja 2017, 174.)  
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Sosiaalityössä merkittävä sosiaalisen työskentelyn keino asiakkaan ja työntekijän välillä 

on yhteistyö ja sitä kautta myös näiden kahden välinen vuorovaikutussuhde. Asiakkaan 

ja työntekijän yhteistyö on tärkeää. Yhteistyö voi parhaimmillaan synnyttää asiakkaalle 

voimaantumisen kokemuksen, mikäli työntekijä pystyy luomaan aidon välittämisen, ih-

misarvon ja yksilöllisyyden kunnioituksen ilmapiirin. Tällöin asiakkaalle tulee tunne siitä, 

että joku uskoo hänen kykyihinsä ja luo toivoa muutoksen mahdollisuudesta. Asiakaan 

ja työntekijän välinen yhteistyö toimii myös työvälineenä muutoksen aikaansaamiseksi. 

Tämä on asiakaskohtaisen työskentelyn merkittävin piirre. Luottamuksen rakentuminen 

on tärkeä edellytys hyvän vuorovaikutuksen rakentamisessa. Luottamuksen rakentami-

nen ei käy käden käänteessä, sillä usein asiakkaiden elämä on koostunut luottamuksen 

menettämisestä muihin ihmisiin. Luottamuksen rakentaminen on merkityksellistä, sillä se 

on välttämätön edellytys ja toimii muutostyön pääomana. (Kanaoja 2017, 184–186.) 

Asiakaskeskeisyys on hyvä lähtökohta luottamuksen rakentamiselle, mutta tärkeää on 

myös huomioida asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeiden selvittäminen. Työntekijän tulee 

asettaa yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja sopia työskentelystä. Nämä asiat edel-

lyttävät dialogista vuorovaikutusta. (Sayed 2015, 19.) 

Menetelmät eli metodit ovat keinoja, joita kuvataan järjestelmälliseksi ja suunnitelmal-

liseksi tavaksi ratkaista jonkin ongelma, suorittaa tietty tehtävä tai päästä johonkin sovit-

tuun tavoitteeseen. Menetelmän käytössä tulee huomioida se, että sitä pystyy opetta-

maan ja sitä voidaan käyttää soveltaen samanlaisen ongelman käsittelyyn erilaisissa 

ympäristöissä. Suomessa sosiaalityön toteuttamista ohjaa vahvasti lainsäädäntö ja by-

rokraattiset ohjeet. Ne ovat ohjanneet työtä jopa vahvemmin kuin asiakkaan elämänti-

lanteen laaja-alainen kartoittaminen, palvelutarpeen ja myönteisten voimavarojen yhtei-

nen arviointi ja asiakkaan suhteet lähiverkostoon. (Kanaoja 2017, 178–179.) Sosiaa-

lialan työntekijöiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on tunnistaa ja ratkaista sosiaalisia on-

gelmia tai niiden osia.  Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä ja mui-

den työntekijöiden kanssa. (Ihalainen & Kettunen 2016, 127.) 

3.4 Itsenäistymisen tukeminen tukiasumisessa 

Tukiasumisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat, miten nuori soveltuu asiakkaaksi ja 

miten hän selviytyy arjen askareista ja asumisesta. Nuoren elämänhallinta ja itsenäinen 

eläminen ovat työskentelyn keskiössä. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinta eri 

elämän osa-alueilla. Työntekijöiden tehtävänä on arvioida nuoren elämänlaatua sekä 
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nuoren kykyä suunnata vastuullisesti elämänkulkuaan ja elämänvalintoja. Tukiasumi-

sessa nuori ja hänen työntekijänsä pyrkivät löytämään yhdessä ratkaisuja nuoren arkeen 

ohjaamalla ja luomalla mahdollisuuksia normaalille arjelle. Työskentelyssä on kyse nuo-

ren ja työntekijän välisestä kumppanuudesta sekä nuoren siirtämisestä marginaalista 

normaalikansalaisuuteen. (Raitakari 2006, 63–64.) Nuoren tukeminen itsenäistymisen 

vaiheessa on yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattavampaa kuin se, että ai-

kuista syrjäytynyttä yksilöä tuetaan valtaosan hänen loppuelämästään (Laaksonen 2004, 

10). 

Työntekijän on tärkeää pohtia yhdessä nuoren kanssa sitä, miten hän suoriutuu elämän 

eri osa-aluilla. Työntekijät voivat tiedustella miten nuorelta sujuu esimerkiksi siivous, ruo-

anlaitto, pyykinpesu ja asioiden hoitaminen. Työntekijät arvioivat näitä taitoja, kun he 

ottavat kantaa nuoren asumiskykyyn ja elämänhallintaan. Nuoret asuvat omissa asun-

noissaan, joka tarkoittaa sitä, että työntekijän työskentely on osittain etäohjaamista. 

Työntekijä tiedustelevat nuorelta, miten häneltä sujuu arjessa selviytyminen ja lisäksi 

hyödynnetään myös muita verkostoja, joissa nuori toimii. Esimerkiksi koulun kautta voi-

daan tiedustella, miten nuori suorittaa opintoja ja onko hänellä ollut poissaoloja. Tätä 

kautta voi saada tietoa esimerkiksi siitä, millainen nuoren vuorokausirytmi on. (Raitakari 

2006, 64.) 

Työskentely voi pitää sisällään kotikäyntejä, palavereita, yksilöohjausta ja ryhmätoimin-

taa (Raitakari 2006, 64). Kotikäynnit ovat tukiasumisjakson aikana keskeinen työmuoto. 

Kotikäynneillä työntekijä keskustelee nuoren kanssa sekä ohjaa nuorta esimerkiksi sii-

voamisen ja ruoanlaiton suhteen. Työntekijät ohjaavat nuorta myös kodin ulkopuolella, 

kuten esimerkiksi virastoasioissa. Nuoren kanssa sovitaan viikoittain tapaamisajat ja ta-

paamisten alustavat sisällöt. Elämänhallinnan ja vastuullisen aikuisuuden tukeminen luo-

vat raamit työntekijän ja asiakkaan työskentelylle. (Raitakari 2006, 61–63.) 

Työntekijä käy nuoren kanssa ohjaavia keskusteluja. Keskusteluiden kautta päästään 

kiinni mahdollisiin haasteisiin, joita nuorella voi olla. Jotta työskentely olisi hedelmällistä, 

se edellyttää nuorelta aktiivisuutta ja sitoutumista. (Raitakari 2006, 64.) Työntekijöiden 

tehtävänä on arvioida aikuistuvan nuoren toimintaa ja käyttäytymistä. Työntekijöiden ta-

voitteena on tukea nuorta ohjaamisen keinoin siinä, että nuori kykenee tulevaisuudessa 

itse suuntaamaan omaa elämäänsä ja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka ovat myöntei-

siä tulevaisuuden kannalta. (Raitakari 2006, 65.) 
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Huotarin Pro gradu -tutkielma käsittelee lastensuojelun jälkihuoltoa nuoren itsenäistymi-

sen tukena. Sosiaalityöntekijät pitivät tutkimustulosten mukaan kaikkia annettavia tuki-

toimia, esimerkiksi jälkihuoltoa, nuoren itsenäistymiskannalta merkittävänä. Hän nostaa 

esille sen, että verkostoyhteistyö eri viranomaisten kanssa on tärkeä tukimuoto nuoren 

itsenäistyessä. Verkostoyhteistyö tukee nuoren itsenäistymistä, kun eri asiantuntijoiden 

asiantuntijuutta hyödynnetään laaja-alaisesti. Verkostoyhteistyön kautta pystytään vält-

tämään viranomaisten päällekkäistä työskentelyä. (Huotari 2010, 74–76.) 
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4 ITSENÄISTYMINEN 

Käsittelemme tässä kappaleessa nuorten itsenäistymiseen liittyviä asioita. Esittelemme 

nuorten ja nuorten aikuisten kehitystehtäviä kehityspsykologia näkökulmasta, pereh-

dymme itsenäistymiseen käsitteenä ja käymme läpi itsenäistymiseen liittyviä haasteita 

ja riskejä. 

4.1 Nuoren ja nuoren aikuisen kehitystehtävät kehityspsykologian näkökulmasta 

Ihmisen psykologinen kehitys alkaa jo ennen syntymää ja kestää läpi elämän. Psykolo-

ginen kehitys etenee vaiheittain ja on monimuotoista. Kehitykseen vaikuttavat useat eri-

laiset tekijät, jotka muokkaavat yksilöä, sillä jokaisella yksilöllä on omanlaisensa elämän-

polku. Kehitystä muokkaavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat perimä, 

ympäristö ja yksilön oma aktiivisuus. Nämä kaikki kolme tekijää ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. (Nurmiranta, ym. 2009, 9.) 

Yksilön kehitykseen vaikuttavat omalta osaltaan perintötekijät eli toisin sanoen geenit. 

Geenit ohjaavat yksilön kypsymistä. Kypsyminen ohjaa eri toimintojen kehitystä. Toi-

saalta myös ympäristö muokkaa omalta osaltaan kypsymistä. (Nurmiranta, ym. 2009,9.) 

Yksilön geeniperimään vaikuttaa vanhemmilta saadut geenit. Tämä geeniperimä pitää 

sisällään kehitysmahdollisuuksia, jotka tulevat ilmi eri tavoin ympäristön, esimerkiksi 

asumisolojen, ravitsemuksen ja sosiaalisen tuen, takia. Ympäristö ja geenit muokkaavat 

yksilön piirteitä eli fenotyyppiä. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 39.) Kehityksen tuomat 

muutokset tapahtuvat jokaisella ihmisellä samassa järjestyksessä, mutta muutoksien 

saavuttamisen nopeus vaihtelee yksilöittäin (Nurmiranta, ym. 2009, 9). 

Ympäristötekijät muokkaavat ihmisen kehitystä. Erilaisia ympäristötekijöitä ovat fyysinen 

ympäristö sekä sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät. Kehitykseen vaikuttavia aineellisia ym-

päristötekijöitä ovat esimerkiksi koti, asuinpaikka ja materiaaliset mahdollisuudet. Ympä-

ristötekijät jaetaan vielä kahteen kategoriaan: mikroympäristöön ja makroympäristöön. 

Mikroympäristö eli lähiympäristö koostuu sellaisista tekijöistä, joiden kanssa yksilö on 

suoranaisesti ja läheisesti tekemissä, kuten perheen, kavereiden tai koulun kanssa. 

Makroympäristö koostuu yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Niitä ovat esimer-

kiksi taloudellinen ja poliittinen rakenne ja sosiaaliset olot. (Nurmiranta, ym. 2009, 9–10.) 
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Kehitykseen voivat vaikuttaa joko suotuisasti tai epäsuotuisasti ympäristötekijät. Vaiku-

tukset voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia. Koska jokaisen yksilön geeniperimä on erilai-

nen, voi sama ympäristö näyttäytyä eri yksilölle erilaisena. Näin ollen voi todeta, että 

optimaalisten ympäristöolojen määrittäminen on mahdotonta. Jokaisen yksilön herkkyys 

suotuiselle tai epäsuotuisalle ympäristölle riippuu hänen synnynnäisistä reagointival-

miuksistaan. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 45.) 

Kehitykseen vaikuttava kolmas tekijä on yksilön oma suuntautuneisuus ja aktiivisuus. 

Kasvuympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarjoavat erilaisia kiinnostuksen kohteita, 

mutta yksilö itse kuitenkin valitsee häntä kiinnostavat asiat. Yksilön itse asettamat tavoit-

teet ohjaavat hänen toimintaansa. (Nurmiranta, ym. 2009, 12.) Ihminen toteuttaa itseään 

ja vaikuttaa ympäristöönsä aktiivisuuden ja tavoitteiden kautta. Nämä tekijät vaikuttavat 

siihen, että kehittyvä ihminen on syntymästään saakka aktiivinen toimija, joka pystyy vai-

kuttamaan elämänsä kulkuun. Elämänkaaren eri vaiheissa vaikuttamismahdollisuudet 

ovat erilaisia, sillä suhde yksilöön itseensä ja ympärillä olevaan ympäristöön muuttuu 

kehityksen mukana. Ihmisen kehittymisen myötä hänen vaikuttamisen keinonsa muok-

kaantuvat, jolloin hän voi suoremmin tai tietoisesti vaikuttaa elinympäristöönsä. (Kron-

qvist & Pulkkinen 2007, 46.) Motivaation kautta ihminen pystyy pysymään kiinni tavoit-

teissaan. Myös arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, millaisia valintoja yksilö tekee. (Nur-

miranta, ym. 2009, 12.)  

Kehitystä kuvataan prosessina ja kehitystä tapahtuu läpi elämän. Kehittyminen vaatii uu-

sien asioiden oppimista ja joustavuutta. Lisäksi jokainen ikävaihe sisältää omat kehitty-

mishaasteensa. Jokainen vaihe sisältää oman siirtymävaiheensa, jolloin kehittymis-

haaste ratkaistaan. Siirtymävaihetta voi kuvailla myös murrosvaiheena, jolloin syntyy 

aina jotain uutta. Siirtymävaiheissa yksilö miettii omia valintojaan ja peilaa niitä tulevai-

suuteen. Siirtymävaihe voi olla esimerkiksi työelämään siirtyminen. Siirtymävaihe saat-

taa olla raskas ja kuluttaa paljon voimavaroja, mutta se voi myös antaa paljon, kun yksilö 

pohtii omia elämänvalintojaan ja käy tavoitteitaan läpi sekä valmistuu tulevaan. Psykolo-

giassa kehitystehtäväksi kutsutaan yksilön normaaliin kehitykseen kuuluvaa tavoitetta. 

Tällainen tavoite on esimerkiksi itsenäistyminen lapsuuden kodista tai perheen perusta-

minen. (Nurmiranta, ym. 2009, 13–14.) 

Siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen tapahtuu nuoruudessa. Kulttuuri vaikuttaa siihen, 

miten kussakin kulttuurissa hahmotetaan nuoruus ja sen kesto. (Nurmiranta, ym. 2009, 

72) Nuoruusiän vaiheet ja kriisit voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen 

on varhaisnuoruus, joka on ikävuosina 12–16 (vrt. Dunderfelt, 2011, 84) ja sitä kutsutaan 
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myös ihmissuhteiden kriisin ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että nuori alkaa vähitellen ir-

taantua vanhemmistaan. Tämä on hidas ja kivulias prosessi. Varhaisnuori haluaa alkaa 

ottaa vastuuta elämästään ja kokeilla rajojaan, mutta tämä on tunnetasolla pelottavaa. 

Myös kavereiden merkitys korostuu. Tunne-elämässä nuori käy läpi isoja teemoja ja on 

näin ollen myös herkkä useille vaikutteille. Vihan purkaukset ovat tavanomaisia ja niiden 

avulla nuori asettaa itsellensä rajoja. Nuori tarvitsee myös aikuisen asettamat rajat, jotta 

hän pystyy käyttämään niitä peilinä minuuden rakentamisessaan. Mikäli nuori saa mää-

rätä itse omat rajansa, kypsän ja tasapainoisen minuuden rakentuminen hankaloituu ja 

sen rakentuminen pitkittyy ja ei välttämättä onnistu koskaan. (Nurmiranta, ym. 2009, 77–

78.) 

Toinen nuoruusiän vaihe on nuoruuden keskivaihe ja se on ikävuosina 16–19 (vrt. Dun-

derfelt 2011, 84–85). Tätä vaihetta kutsutaan identiteettikriisiksi. Tällöin nuoren pahim-

mat tunne kuohut laantuvat ja mustavalkoinen ajattelu vähenee. Kyseistä kautta kutsu-

taan myös seestymisvaiheeksi. Nuori etsii vahvasti rajojaan, jolloin hän saattaa arvos-

tella ankarasti toisia ja olla omien mielipiteidensä kanssa ehdoton. Myös maailmankat-

somukselliset kysymykset kiinnostavat nuorta. Nuorelle alkaa muodostua suhteellisen 

selkeä, pysyvä ja yksilöllinen minäkäsitys eli hänen identiteettinsä rakentuu. Identiteetti 

rakentuu hiljalleen kriisi- ja sitoutumisvaiheiden kautta. Nuorella on tarve hyväksyä it-

sensä ja suojellakseen itseään ympäristön tuomilta paineilta, saattaa nuori tällöin omak-

sua niin kutsutun negatiivisen identiteetin ja hakeutua samanlaiseen seuraan, jossa huu-

meiden käyttö tai rikollisuus voi olla tavanomaista. Seksuaalisuuden merkitys minäkäsi-

tyksen rakentumisessa korostuu. (Nurmiranta, ym. 2009, 78–79.) 

Kolmas ja viimeinen nuoruusiänvaihe on myöhäisnuoruus, joka on ikävuosina 19–25 

(vrt. Dunderfelt 2011, 85). Tällöin nuori käy läpi ideologista kriisiä. Nuoren maailmankuva 

selkiintyy ja hänen identiteettinsä vakiintuu sekä nuori miettii eettisiä ja moraalisia kysy-

myksiä, arvoja ja asenteita. Nuori pyrkii omiin valintoihin ja käyttää omaa harkintaa niihin 

pyrkiessään. Nuori kohtaa myös haasteita oman paikan ja roolien löytämisessä, esimer-

kiksi läheisyyden tunteen jakamisessa pari- ja ystävyyssuhteissa. Lisäksi nuori irtaantuu 

lapsuuden kasvuympäristöstä ja pohtii koulutus- ja työllistymisasioita. (Nurmiranta, ym. 

2009, 80.) 

Siirtymistä nuoruudesta aikuisuuteen on hankalaa rajata. Nuoruusajan kehitystä on ku-

vattu myös kolmen kriisin ratkaisuksi. Nuoruusikää nimitetään myös elämän toiseksi 

mahdollisuudeksi ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli nuorella on ollut haas-

teita aikaisemman kehitysvaiheen aikana, hänellä on mahdollisuus käsitellä samat 
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ongelmat uudestaan ja saada ne hallintaan kehittyneemmän minänsä kautta. (Nurmi-

ranta, ym. 2009, 72–73.) Vaikka Suomen lain mukaan 18–vuotias on täysi-ikäinen, se ei 

ole sama asia kuin aikuisuus. Varsinainen aikuisuuden vaihe alkaa suurin piirtein 18.–

22. ikävuoden kohdalla, joten tarkkoja raameja aikuisuuden alkamiselle on hankalaa 

määritellä. (Dunderfelt 2011, 92.) 

Myös aikuisuudessa on erilaisia vaiheita. Varhaisaikuisuus sijoittuu ikävuosille 20–40. 

Keskeisimmät kehitystehtävät varhaisaikuisuudessa ovat muun muassa omista vanhem-

mista irtaantuminen, seksuaali-identiteetin muodostuminen, aikuismaisen suhteen ra-

kentaminen omiin vanhempiin, kodin ja talouden hoitaminen ja työuran aloittaminen. 

(Nurmiranta, ym. 2009, 92.) Nuorenaikuisen elämänvaihe sijoittuu ikävuosiin 23–35 

(Chickering & Havighurst 1981 Kuusinen 2003, 313 muk.). Aikuisuus on myös oma eril-

linen siirtymävaiheensa, joka sisältää omat kehitystehtävänsä. Tässä vaiheessa ihmi-

selle voi kehittyä uusia piirteitä tai kykyjä. Aikuinen ihminen on niin menneisyyden tapah-

tumien muovaama persoona kuin myös aktiivinen omaa elämäänsä vaikuttava uniikki 

yksilö. (Dunderfelt 2011, 95.) 

4.2 Itsenäistyminen 

Itsenäistymisellä tarkoitetaan aikuiseksi kasvamista ja aikuiselämään kiinnittymistä 

(Malm 2018, 37). Eurostatin teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2017 suomalaiset 

nuoret aikuiset muuttivat kotoa pois arviolta 21,9 vuotiaina (Eurostat 2018), kun taas 

verraten Nuorisobarometri 2015 (Myllyniemi 2016, 22) tutkimuksen mukaan tutkimuk-

seen vastanneet nuoret muuttivat kotoa keskiarvollisesti 18,8 vuotiaina. Kummankin tut-

kimuksen mukaan nuoret naiset muuttavat aikaisemmin pois kotoa kuin nuoret miehet 

(Eurostat 2018; Myllyniemi 2016, 22). Oman asunnon merkitys on suuri nuorelle itsenäis-

tyvälle nuorelle. Oman asunnon kautta nuori sopeutuu elämään ja arkeen ja se on myös 

hyvin käytännönläheinen siirtymämerkki aikuisuuteen siirtymisessä. (Malm 2018, 37.) It-

senäistä asumista on kuvattu tärkeäksi ja tarpeelliseksi edellytykseksi aikuisuuteen kas-

vamisessa. Se on myös keskiössä nuoren elämänhallinnan ja kypsän toimijuuden suh-

teen. (Juvonen 2015, 192.) 

Aikuistumisessa ja siihen liittyvissä siirtymissä on kyse elämänhallinnan lisääntymisestä 

ja itsenäistymisestä. Käytännössä tällainen siirtymä on esimerkiksi lapsuudenkodista 

pois muuttaminen. (Aaltonen & Heikkinen 2013,198.) Itsenäistymisvaiheessa nuori saat-

taa tarvita tukea monissa asioissa. Tärkeää on, että nuori tunnistaa omat voimavaransa. 
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Nuori on oppimassa huolehtimaan itsestään ja suhtautuu luottavaisesti selviytymi-

seensä. Se, että nuori on tietoinen omista voimavaroistaan ei riitä. Nuori tarvitsee rinnal-

leen myös kanssakulkijoita, kannattelijoita, sekä oikea-aikaista tukea oikein mitoitettuna. 

Nuoren tuen tarpeet koskevat niin psyykkisiä kuin konkreettisia ja käytännön asioita. 

Nuori käy läpi suuria aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi 

nuori tarvitsee hyvin konkreettisia, tarpeisiin vastaavaa ja riittävän intensiivistä tukea, 

jotta irrottautuminen ja itsenäisen elämän aloittaminen sujuisi mahdollisimman mutkatto-

masti. (Känkänen 2013, 270–271.) 

Nuorten itsenäistyminen edellyttää nuorelta myös talousosaamista. Omaan kotiin muutto 

on merkittävä siirtymävaihe ja käännekohta aikuistuvan nuoren elämässä. Tämä tarkoit-

taa vastuunottoa myös taloudellisista päätöksistä ja oman talouden hoidosta. Itsenäisty-

misen vaihe saattaa tuoda haasteita päivittäisen toimeentulon ja taloudenhallinnan nä-

kökulmasta katsottuna. Tutkimusten (ks. esim. Raijas 2012) mukaan vanhempien talou-

delliset taidot ovat yhteydessä itsenäistyvä nuoren taloustaitoihin. Useimmiten nuori ko-

pioi taloudellisen käyttäytymisen mallin vanhemmiltaan. Nuoret ovat eriarvoisessa ase-

massa sen suhteen, minkälaista tukea ja millaisia valmiuksia taloudenhoitoon he saavat 

vanhemmiltaan. (Peura-Kapanen 2014.) 

4.3 Itsenäistyvän nuoren roolikartta 

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä on kehittänyt roolikartan itsenäistyvälle 

nuorelle. Itsenäistyvän nuoren roolikarttaa on kehitetty 2000-luvun alusta alkaen ja sen 

nykyinen muoto on vahvistettu vuonna 2008. (Vslk 2019.)  Itsenäistyvän nuoren rooli-

kartta on kokoelma rooleista, jotka rakentuvat hierarkkisesti kolmeen eri tasoon. Tasoja 

ovat motivaatioroolit, tavoiteroolit sekä tekoroolit. (Ylitalo 2011, 33.) Motivaatioroolit ja-

kautuvat alarooleihin, joita kutsutaan tavoiterooleiksi. Tavoiterooleilla voidaan kuvata 

niitä tavoitteita, joihin nuori itsenäistyessään pyrkii. (Ylitalo 2011, 34.) Roolikartalle tavoi-

teroolit on merkitty ranskalaisin viivoin motivaatioroolien kohdalle (Ylitalo 2011, 34.) Esi-

merkiksi Elämästä oppija -motivaatioroolin kohdalla nuori asettaa tavoitteekseen muun 

muassa tehdä päätöksiä itsenäisesti ja opetella sietämään pettymyksiä (Vslk 2019). Te-

koroolit ovat konkreettisia tekoja tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä ovat muun muassa 

se, että nuori pohtii omaa tulevaisuuttaan ja se, että nuori luo itselleen tavoitteita. (Ylitalo 

2011, 35, 80.) 
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Roolikartassa on viisi pääroolia. Pääroolit kuvastavat nuorten itsenäistymisen etenemi-

sen motiiveja. Motiivien avulla nuori toimii sellaisella tavalla ja sellaiseen suuntaan, mikä 

luo mahdollisuudet itsenäistymiselle ja myöhemmin aikuistumiselle. Näitä motivaatioroo-

leja itsenäistyvän nuoren roolikartassa ovat: Arkipäivän pyörittäjä, Itsensä arvostaja, Ra-

jojen asettaja, Elämästä oppija ja Suhteiden hoitaja. Motiivi auttaa nuorta toimimaan sel-

laiseen suuntaan ja sellaisella tavalla, että nuoren oma toiminta synnyttää pohjan it-

senäistymiselle ja myöhemmin aikuistumiselle. (Ylitalo 2011, 33.)  

Arkea on käsitteenä vaikea määritellä yksiselitteisesti, sillä se muodostuu useammasta 

eri osatekijästä. Arkea voidaan esimerkiksi määritellä siten, että se toimii pyhän ja juhlan 

vastakohtana. Arkea voidaan myös määrittää suhteessa työn ja vapaa-ajan jännittee-

seen. (Andersson, ym. 2011, 5–6.) Arkielämä koostuu useasta elämän eri osa-alueesta, 

kuten kotiympäristön arkiaskareista, kotielämästä ja työstä sekä vapaa-ajasta. Vaikka 

arki jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, arjen muodostumiseen pystyy myös vaikutta-

maan. Vaikka vallitsevat olosuhteet ja rakenteet vaikuttavat toimintaan ja raamittavat va-

lintojen kirjoa, ne eivät kuitenkaan määritä tai vangitse yksilöä. (Korvela & Nordlund 

2016, 194.) Ihminen tarvitsee elämäänsä jonkinlaista järjestystä ja säännönmukaisuutta. 

Elämäntapa on arkea jäsentävä ja koossa pitävä kokonaisuus, joka koostuu jokapäiväi-

sistä ja säännönmukaisista toiminnoista, valinnoista ja periaatteista. (Ihalainen & Kettu-

nen 2016, 17.) 

Itsensä arvostaminen ja hyvä itsetunto lähtevät rakentumaan siitä, miten ihminen näkee 

itsensä; millaisia ominaisuuksia ja kykyjä omaa ja kuinka tärkeänä niitä pitää. Ne muo-

dostuvat hyvien ja huonojen kokemusten pohjalta ja kehittyvät läheisissä ihmissuhteissa. 

Hyvän itsetunto on esimerkiksi uskallusta asettaa päämääriä ja tavoitteita ja uskoa, että 

pystyy ne toteuttamaan. Itsensä arvostamiseen kuuluu myös huolenpito omasta hyvin-

voinnistaan niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. (Salonen, 10–11.)  

Itsenäistyvän nuoren roolikartan mukaan (ks. kuvio 2) rajojen asettajan rooliin kuuluu 

muun muassa seuraavanlaisia asioita: sääntöjen ja sopimusten noudattaja, itsensä suo-

jelija, omien rajojen tunnistaja ja median hallitsija (Ylitalo 2011, 43). Nykypäivänä nuoret 

elävät mediatulvan keskellä, joten tärkeää on, että nuoret ymmärtävät viestinnän vaiku-

tuksen merkitystä (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 189). 

Elämästä oppija on eräs kohta itsenäistyvän nuoren roolikartassa (ks. kuvio 2). Tähän 

rooliin kuuluu esimerkiksi arvomaailman muodostaja, päätösten tekijä, pettymysten sie-

täjä ja tulevaisuuteen suuntautuja (Ylitalo 2011, 43).  
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Ihmissuhteilla on merkittävä rooli itsenäistyvän nuoren elämässä (ks. kuvio 2). Sosiaali-

nen toimintakyky näkyy erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sosiaalisena aktiivisuutena 

ja osallisuutena. Se ilmenee myös yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksina. (Ihalainen 

& Kettunen 2016, 208.) Ihmiset harvoin elävät täysin yksin. Monilla on erilaisia ja erita-

soisia suhteita esimerkiksi perheenjäseniin, sukulaisiin, kavereihin, kumppaniin ja koulu-

, työ- ja harrastuskavereihin. Ihmissuhteet nostattavat useita erilaisia tunteita, kuten kiin-

tymystä, välittämisen tunnetta, pettymyksen tunnetta ja rakkauden tunteita. Ihmissuh-

teissa vuorovaikutustaidot ovat näin ollen tärkeitä. Merkityksellistä on, että pystyy kes-

kustelemaan omista asioistaan esimerkiksi kaverin kanssa. Kuitenkin aikuisilla on enem-

män elämänkokemusta ja tietoa erilaisista ratkaisumahdollisuuksista. Omat vanhemmat 

eivät aina täytä turvallisen aikuisen kriteerejä, jolloin turvallinen aikuinen voi löytyä muu-

alta lähipiiristä. (Väestöliitto 2019.) Ihmissuhteet muokkaantuvat elämän aikana. Nuo-

ruudessa kaveri- ja seurustelusuhteet ovat keskeisessä asemassa, mutta vanhempien 

tai jonkun muun turvallisen aikuisen tuki on tärkeää. (Terveyskylä 2018.)  
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Kuvio 2. Itsenäistyvän nuoren roolikartta (Ylitalo 2011, 43).  
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4.4 Itsenäistymisen riskit ja haasteet 

Lapsuudenkodin vaikeudet aikaistavat nuorten muuttamista pois lapsuudenkodista sel-

västi. Merkittävin tekijä aikaiselle lapsuudenkodista pois muuttamiselle on selkeästi per-

heen joutuminen lastensuojelun sosiaalityön kohteeksi. Nuorten itsenäistymistä varhen-

tavat selvästi myös lapsuuskodin ristiriidat, pitkäaikaiset taloudelliset vaikeudet ja van-

hempien alkoholiongelmat tai mielenterveysongelmat. Varhainen lapsuuskodista pois 

muuttaminen on yhteydessä toimeentulotuen saamiseen sekä kulutusluottojen ottami-

sen todennäköisyys lisääntyy. (Myllyniemi 2016, 23.) Arjenhallinnan sujuvuus korreloi 

Nuorisobarometri 2015 tutkimuksen mukaan jonkin verran lapsuuskodin ongelmien 

kanssa ja erityisesti sellaisten nuorten kohdalla, joiden lapsuuskodissa ongelmia oli pal-

jon. Arkitoimintoihin liittyvät vaikeudet näyttävät olevan yleisiä etenkin niillä nuorilla, joi-

den vanhemmalla on ollut alkoholiongelma. Lisäksi lapsuusajan taloudelliset vaikeudet 

ja vanhempien työttömyys lisäävät hieman riskiä sille, ettei arjenhallinta suju. (Mylly-

niemi 2016, 26.) 

Useimmille nuorille itsenäistyminen tuo mukanaan ilon ja jännityksen tunteita. Itsenäis-

tymien tuo tullessaan vapauksia ja vastuuta, joka voi tuntua nuoresta hyvältä. Osalle 

nuorista siirtymät voivat olla hankalia. Hankaluudet voivat liittyä muun muassa yksinäi-

syyteen, taloudelliseen epävakauteen tai nuoren tulevaisuus voi mietityttää häntä. Pa-

himmillaan vaikeudet voivat johtaa syrjäytymiseen, mikäli uuteen rooliin sopeutuminen 

ei onnistukkaan. Myös päihteiden käyttö voi imaista nuoren mukanaan, jolloin elämän eri 

osa-alueista voi olla hankalaa pitää kiinni. (Ranta & Mäkäräinen, 2012, 2016.) Nuoren 

oma toiminta, odotukset ja tavoitteet suhteessa ympäröivän maailman arvoihin ja vaati-

muksiin vaikuttavat nuoren siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen. Elämä tuo tullessaan 

erilaisia valinnan paikkoja ja esimerkiksi työelämän muuttuvat olosuhteet saattavat luoda 

paineita. Ympäröivän muutoksen keskellä nuorelta vaaditaan aktiivisuutta ja päätöksen 

tekoa. Tällöin ympärillä olevan tukiverkoston merkitys korostuu. (Ranta & Mäkäräinen, 

2012, 2016.) 

Hyvinvointi on aina kokemuksellista ja yksilöllistä. Jokaisen ihmisen hyvinvointi pohjau-

tuu erilaisiin asioihin ja painottuvat jokaisella erillä tavalla. (Ihalainen & Kettunen 2016, 

12.) Erik Allardtin teorian mukaan (Allardt 1993) hyvinvointi koostuu aineellisista ja ai-

neettomista elementeistä (Allardt 1993, 89). Tämän teorian pääajatuksena on, että kaikki 

hyvinvoinnin osa-alueet tulisi olla tyydytetty riittävän hyvin, jotta hyvinvointi olisi 
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kunnossa (Ihalainen & Kettunen 2016, 13). Hyvinvoinnin osa-alueita ovat elintaso (ha-

ving), sosiaaliset suhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being) (Allardt 1993, 89–91).   

Elintasoon (having) liittyvät asiat ovat tarpeellisia elementtejä selviytymisen ja onnetto-

muuden välttämisen kannalta. Näitä elementtejä ovat muun muassa taloudelliset resurs-

sit, asumisolot, terveys ja koulutus. (Allardt 1993, 89.) Tulkinnanvaraista ja suhteellista 

on esimerkiksi se, mikä on asumisen vähimmäistaso, sillä jokaisella yksilöllä on omat 

toiveensa asuntoa kohtaan (Ihalainen & Kettunen 2016, 13). Sosiaaliset suhteet (loving) 

kuvastavat niitä elementtejä, joita ihminen tarvitsee liittyäkseen muihin ihmisiin ja muo-

dostaakseen sosiaalisia identiteettejä. Sosiaalisia suhteita kuvataan esimerkiksi kiinty-

myksenä ja yhteyksistä paikalliseen yhteisöön, kiintymyksenä perheeseen ja sukulaisiin 

ja aktiivisina ystävyyssuhteina. (Allardt 1993, 91.) Ihmisellä on tarve kuulua johonkin ryh-

mään ja tämä tarve saattaa mennä kaiken muun edelle. Esimerkiksi oman ryhmän suh-

tautuminen huumeisiin tai rikollisuuteen saattaa olla hyväksyvää. Tällöin ryhmän moraali 

ja käyttäytymissäännöt saattavat olla ristiriidassa yhteiskunnan sääntöjen kanssa, jolloin 

syntyy ristiriitatilanteita. (Ihalainen & Kettunen 2016, 13.) Itsensä toteuttaminen (being) 

liittyy tarpeeseen integroitua osaksi yhteiskuntaa. Itsensä toteuttamisen tarvetta kuvas-

taa myös tarve henkilökohtaiseen kasvuun. Näitä asioita ovat esimerkiksi poliittinen ak-

tiivisuus, yksilön vaikuttamismahdollisuudet ja vapaa-ajan vietto mahdollisuudet. (Allardt 

1993, 91.) 

Jos hyvinvoinnin osa-alueet ovat keskenään tasapainossa ja riittävät, hyvinvointi on pe-

riaatteessa hyvällä tasolla. Kuitenkin ihmisen oma kokemus on tässä suhteessa ratkai-

seva. Yhteiskunta määrittelee usein kohtuullisen hyvinvoinnin rajat kaikissa edellä mai-

nituissa osa-alueissa. Kuitenkin yksilö voi olla tyytymätön tilanteeseensa ja haluta enem-

män. Hyvinvointi käsitteen rinnalla kulkee käsite elämänlaatu. Silloin kun hyvinvointi kä-

sitetään laajempana asiana kuin pelkästään materialistisena asiana, ollaan lähellä elä-

mänlaatua. Voidaan siis todeta, että hyvinvointi tai elämänlaatu on yksilöllisistä ja yhtei-

söllisistä osista koostuva kokonaisuus. (Ihalainen & Kettunen 2016, 14–15.) Elämänlaa-

dun muita ulottuvuuksia ovat esimerkiksi asuminen, turvallisuus, taloudellinen tilanne ja 

ajankäyttö. Näin ollen ne ovat summanmuuttujana sisäisesti yhtenäinen kokonaisuus. 

Esimerkiksi asuminen ja ajankäyttö kytkeytyvät kaikkiin muihin ulottuvuuksiin. Kaikki 

identiteettiin liittyvät ulottuvuudet kuten epäonnistumisen kokemus, haavoittuneisuus, 

kehonkuva, elämänhallinta korreloivat vahvasti elämänlaadun kanssa. Erityiseen ase-

maan nousee elämänhallinta; mitä paremmin omaa elämää pystytään hallitsemaan, sitä 

paremmaksi koetaan myös elämänlaatu. (Saari 2015, 200–201.) 
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Sosiaaliset ongelmat näkyvät yksilön käyttäytymisessä niin, että hänellä on hankaluuksia 

selvitä sosiaalisissa tilanteissa. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi yksilön omaan lähiyh-

teisöön, esimerkiksi perheeseen tai yleisesti koko yhteiskuntaan liittyviin tekijöihin. Sosi-

aaliset ongelmat aiheuttavat erilaisia seuraamuksia yksilölle itselleen sekä myös häntä 

ympäröivälle lähiyhteisölle sekä myös yhteiskunnalle. (Ihalainen & Kettunen 2016, 129–

130.) 

Sosiaaliset ongelmat jaotellaan perinteisesti kolmeen kategoriaan: avuttomuuteen, poik-

keavuuteen ja köyhyyteen. Avuttomuus näyttäytyy yksilön käytöksessä toimintakyvyttö-

myytenä, jonka vuoksi ihminen ei pysty selviytymään tavanomaisesta elämästään. Asi-

akkaan kokemus omasta elämästään saattaa olla joskus ristiriidassa työntekijän näke-

myksen kanssa, joten työntekijän on tärkeää ymmärtää asiakkaan elämäntapojen mer-

kitys asiakkaan tavassa elää. (Ihalainen & Kettunen 2016, 127.) Saari (2015) toteaa, että 

ihmisillä on taipumus sopeutua eri olosuhteisiin. Elämänlaatu korreloi paljon sen suhteen 

mitä tavoitteitaan elämälleen asettaa sekä nykyisen tilanteen suhteesta menneisyyteen 

ja tulevaisuuteen. Esimerkiksi jos ihminen on sopeutunut vallitsevaan olosuhteeseen, 

eikä tavoittele tähän muutosta, voi hän olla tilanteeseen hyvinkin tyytyväinen. (Saari 

2015, 201.) 

Nyky-yhteiskunta asettaa paineita yksilölle yhä enenevissä määrin. Elämä on hektisem-

pää ja informaationyhteiskunnassa tietoa tulee eri medioitten kautta hämmentävän pal-

jon. Tämä voi aiheuttaa ihmisissä helposti avuttomuuden tunnetta tietotulvan ja kehitys-

paineiden myötä. Avuttomuuden tunnetta aiheuttavat esimerkiksi tarvittavien tietojen ja 

taitojen puute, vamma tai sairaus sekä muut seikat tai maahanmuuttajien näkökulmasta 

kulttuurin tuntemuksen puute. Näiden syiden takia ihmisellä saattaa olla haasteita sel-

viytyä arjen toiminnoista tai esimerkiksi hän ei kykene esimerkiksi ansiotyöhön. (Ihalai-

nen & Kettunen 2016, 127–128.)  

Poikkeavuutta kuvaillaan sopeutumattomuutena yhteisön tai yhteiskunnan normeihin. 

Poikkeavuuden muotoja ovat esimerkiksi epäsosiaalinen käyttäytyminen, kuten rikolli-

suus tai väkivalta tai passiivinen häiriökäyttäytyminen, kuten päihteiden väärinkäyttö. 

(Ihalainen & Kettunen 2016, 128.) Nuoruusikään kuuluu useita erilaisia siirtymiä ja muu-

toksia, kuten siirtyminen itsenäiseen elämään. Muutoksia tulee paljon ja se saattaa si-

sältää useita riskejä. Esimerkiksi päihteet saattavat toimia nuorella aikuistumisen väli-

neenä. (Ihalainen & Kettunen 2016, 251.) Nuorella voi olla tarvittavat kokonaan tai osit-

tain tarvittavat tiedot ja taidot siihen, että hän pystyy mukautumaan yhteiskunnan nor-

meihin ja arvoihin, mutta nuori ei syystä taikka toisesta kykene tai halua niin kuin muut. 
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Normaalista poikkeavalla ihmisellä on kuitenkin oikeus olla erilainen lain tuomien rajojen 

puitteissa. (Ihalainen & Kettunen 2016, 128.) 

Köyhyys tarkoittaa taloudellista puutetta, joka ilmenee absoluuttisena tai suhteellisena 

köyhyytenä. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa sitä, kun ihmisellä ei ole varaa elämisen 

perusasioihin. Suhteellinen köyhyys taas tarkoittaa sitä, että ihmisen elintaso ja kulutus-

mahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet. Köyhyys voi myös ilmentyä liiallisina me-

noina suhteessa saatuihin tuloihin. Tällöin puhutaan uusköyhyydestä. Lisäksi ihmisellä 

on mahdollista ylivelkaantua. Nyky-yhteiskunnassa lainojen saamisen helppous kuten 

pikavipit ja ihmisten kykenemättömyys riskien laskemiseen, aiheuttavat usein ylivelkaan-

tumista. Ylivelkaantuessaan ihminen ei kykene maksamaan lainojaan tai hänellä ei riitä 

rahaa elämän perusasioihin. (Ihalainen & Kettunen 2016, 129.) 

Vaikeista oloista aikuisuuteen ponnistava nuori saattaa tarvita enemmän tukea korva-

takseen mahdolliset kokemansa kasvatuksen ja kasvuympäristön puutteet. Nyky-yhteis-

kunnassa koulutus näyttelee merkittävää roolia. Näin ollen syrjäytymisen kannalta nuo-

ruusikä näyttelee merkittävää roolia, sillä silloin hankitaan koulutus. Koulutuksen puute 

saattaa johtaa elämän kapeutumiseen. Tämä voi johtaa siihen, että nuori voi kokea, että 

hänellä ei ole mahdollisuuksia tai valinnan mahdollisuuksia elämässään. (Ihalainen & 

Kettunen 2016, 132.) 

Kun sosiaaliset ongelmat pitkittyvät, on siitä usein seurauksena syrjäytyminen. Syrjäyty-

minen on prosessinomainen ja sen kehittyminen saattaa kestää vuosia tai se voi tapah-

tua nopeastikin. Syrjäytymisen seurauksena on huono-osaisuus, joka tarkoittaa ihmisten 

elinolojen useita puutteita, jotka ilmenevät yhtä aikaisesti. (Ihalainen & Kettunen 2016, 

131.) Käsitteenä syrjäytyminen kuvaa huono-osaisuuden kasaantumista (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2003, 15). Syrjäytyminen ajaa vähitellen normaalin sosiaalisen elämän 

ulkopuolelle. Syrjäytymisen prosessin alkamista on hankalaa tai jopa mahdotonta tun-

nistaa. (Ihalainen & Kettunen 2016, 131.) 

Syrjäytymisen käynnistää yleensä sosiaaliset riskit, joita ovat esimerkiksi varattomuus, 

terveyden heikkeneminen, työttömyys. asunnottomuus, kouluttamattomuus tai muut so-

siaaliset ongelmat (STM 2003, 15). Juhila (2006) on todennut, että syrjäytyneillä on eri-

laisia osallisuuden elementtejä vähemmän kuin muulla väestöllä (Juhila 2006, 53). Syr-

jäytymisen riskejä on mahdotonta poistaa kokonaan, mutta riskitekijöihin pyritään puut-

tumaan sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys-, asunto- ja talouspoliittisten tukitoimien 

avulla. Huono-osaisuus kuvataan yleensä tilana ja syrjäytymistä taas kuvaillaan 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lauri Kivelä, Mia Rohkimainen 

prosessina, jossa huono-osaisuuden eri elementit näkyvät useissa elämän eri osa-alu-

eissa. Syrjäytymisen vastapari on sosiaalisen osallisuuden toteutuminen. Sosiaalisen 

osallisuuden toteuttamisen edistämisellä pyritään siihen, että yhteiskunnan sidosten hei-

kentyessä näitä siteitä pyritään vahvistamaan. Sidosten vahvistamiseen liittyviä tekijöitä 

ovat esimerkiksi työ, vapaa-ajan harrastukset, koulutus ja kulttuurielämä. (STM 2003, 

15.) 

Syrjäytymisen vastavoimana voidaan pitää normaalia osallistumista ja yhteiskuntaan 

kuulumista. Välineet tämän tavoitteen saavuttamiseksi jaotellaan Juhilan (2006) mukaan 

kolmeen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa välineet ovat sellaisia, joissa ei tar-

vita yhteiskunnan tukea tai puuttumista. Näitä ovat esimerkiksi normaaliutta tukeva työ, 

elinympäristö, asuminen, lähipalvelut ja sosiaalinen verkosto. Toisessa kategoriassa 

ovat näitä edellä mainittuja rakenteita ja käytäntöjä tukevat universaalit julkiset tukimuo-

dot ja tulonsiirrot. Näihin universaaleihin yhteiskunnan tukiin jokaisella on yhtäläinen oi-

keus. Kolmas kategoria on erityistoimet ja ohjelmat, jotka ovat tarkasti kohdennettu eri-

tyisen hankalassa syrjäytymiskierteessä oleville. Tämä tarkoittaa niitä yksilöitä, joiden 

syrjäytymiskierteen katkaisemisesta ja yhteiskuntaan takaisin liittämisestä on erityisen 

suuri huoli. (Juhila 2006, 52.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

Tämä luku koostuu kehittämismenetelmien esittelystä. Lisäksi käymme läpi kehittämis-

projektin vaiheita ja aikataulua. Kappaleesta löytyy myös taulukko kehittämistyön aika-

taulun selkeyttämiseksi. 

5.1 Kehittämismenetelmät 

Kehittämistoiminnassa käytettäviä menetelmiä on erilaisia ja erilaisiin tavoitteisiin sovel-

tuvia. Niitä voidaan luokitella esimerkiksi keskustelua edistäviksi, osallistaviksi ja esittä-

viksi menetelmiksi. Kehittämisen menetelminä voidaan joskus käyttää myös tutkimus-

menetelmiä, kuten kysely tai haastattelu. Näiden avulla pystytään helposti tunnistamaan 

tarpeita ja arvioimaan tuloksia. (Salonen ym. 2017, 55.)  

Kehittämismenetelmänä käytimme kahta erilaista kyselylomaketta. Nuorten Ystävien 

asiakkaat saivat osallistua tukiasumisen oppaan kehittämiseen sitä varten luomallamme 

SWOT-analyysin mallisella itsenäisen asumisen nelikenttä -lomakkeella (Liite 1). Neli-

kentän avulla asiakkaat saivat pohtia itsenäiseen asumiseen liittyviä hyviä ja huonoja 

puolia sekä itsenäistymiseen liittyviä haasteita. Asiakkaiden vastauksista saimme tär-

keää tietoa siitä, missä asioissa asiakkaat kokevat tarvitsevansa ohjeistusta ja tukea it-

senäisyyteen liittyen. Vastauksista nousi esille useita samoja teemoja ja aiheita, joten 

tarve keskittyä näihin oli selkeä. Näitä aiheita oli muun muassa talouden hallinta ja sii-

voaminen. 

Nuorten Ystävien toimipisteitä sijaitsee useassa kaupungissa aina Helsingistä Rovanie-

melle. Tavoittaaksemme kaikki työntekijät taloudellisesti tehokkaasti ja nopealla aikatau-

lulla kehitimme työntekijöiden kuulemista varten verkkokyselylomakkeen (Liite 2). Lo-

makkeeseen työntekijät saivat vastata anonyymisti tai yhteystietonsa antaen ja kertoa 

näkemyksensä siitä, missä he kokevat asiakkaidensa tarvitsevan eniten tukea itsenäi-

sessä asumisessa. 

Kyselylomakkeiden avulla kerätystä tiedosta koostettiin yhteenvedot ja niitä analysoi-

malla rajattiin aiheet, joita opas käsittelee. Oppaan tarkoitus on olla tiivis, selkeästi luet-

tava ja helposti ymmärrettävä teos, jota asiakas osaa lukea itsenäisesti, eikä sen tule 

jättää asiakkaalle tulkinnanvaraa. Tukiasumisessa ohjaajan tuki on jatkuvaa, joten 
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viimekädessä asiakas saa avun ohjaajalta. Oppaan on kuitenkin tarkoitus auttaa asia-

kasta itsenäistymään ja pärjäämään omillaan, jotta tuetun asumisen päätyttyä asiakas 

olisi itsenäisesti pärjäävä ja osaisi paremmin toimia osana yhteiskuntaa. 

Kehittämistyötä yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa kutsutaan yhteiskehittä-

miseksi. Asiakkaiden osaamista voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja muo-

toilussa sekä palvelun toiminnan arvioinnissa (Pohjola ym. 8, 2017). Yhteiskehittämi-

sessä yhdistetään kokemusasiantuntemusta ja ammatillista tietämystä keräämällä tietoa 

asiakkailta ja muiden paikkakuntien yksiköiden ammattilaisilta. Kokemusasiantuntijat 

voivat avata näkökulmiaan esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä. Palveluiden käyttäjän ko-

kemustieto ja ammattilaisen ammatillinen tietämys on tarkoitus tuoda tiiviiseen vuorovai-

kutukseen. (Pohjola ym. 2017, 167–169.) 

5.2 Prosessin vaiheistus ja aikatauluttaminen 

Oheisella kuviolla ja taulukolla kuvaamme kehittämistyön prosessin etenemistä ja esit-

telemme eri työvaiheita, joita kehittämistyö piti sisällään. Koska kehittämistyömme oli 

selkeä ja tarkkaan rajattu päädyimme lineaariseen etenemismalliin. Tässä mallissa ke-

hittämistoiminta voidaan nähdä ehjänä kokonaisuutena, jossa tehtävät suoritetaan loo-

gisessa järjestyksessä. (Salonen ym. 2017, 52.) 

  

 

 

 

 

Kuvio 3. Kehittämistoiminnan lineaarinen eteneminen (mukaillen Salonen ym. 2017, 52.)  
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KEHITTÄMISTYÖN AIKATAULU 

01/2019 Todettiin tarve tukiasumisen oppaalle. Aloitusvaihe 

• Tarve 

• Ideointi 

• Perustelut 

02/2019 
Aiheesta ideoidaan opinnäytetyö. Tarve ja aihe pe-

rustellaan opinnäytetyötä ohjaaville opettajille 

02/2019 

Tehdään opinnäytetyösuunnitelma ja kirjallisuuskat-

saus aihealueesta. Esitellään suunnitelma toimeksi-

antajalle ja ohjaavalle opettajalle. 
Suunnitteluvaihe 

• Suunnittelu 

• Organisointi 

02/2019 
Anotaan tutkimuslupa Nuorten Ystäviltä. Laaditaan 

toimeksiantosopimukset. 

02/2019 

Opinnäytetyötä suunnitellaan yhdessä Nuorten Ystä-

vät – Avopalvelut Turun palveluesimiehen Hanna 

Fröbergin kanssa 

04/2019 Asiakaslähtöisen ja ammatillisen tiedon keruu.  

Toteutusvaihe 

05/2019 Saadun tiedon purku ja analysointi. 

06/2019 Kehitetään opasta kerätyn tiedon avulla. 

06/2019 Kehittämistyön tietoperustan laatiminen. 

08/2019 Oppaan lähettäminen tarkistuskierrokselle. 

08/2019 
Tehdään viimeiset muutokset ja korjaukset oppaa-

seen. 

09/2019 Hyväksytetään valmis opas palveluesimiehellä. 

09/2019 
Sisällöltään valmis opas lähetetään Nuorten Ystävien 

graafikolle taitettavaksi. Tulosvaihe 

09/2019 Graafikolta saadaan taitettu versio oppaasta. 

09/2019 
Tuotoksen ja prosessin arviointi ja peilaus tietoperus-

taan. Arviointivaihe 

10/2019 Oman työn arviointi. 

10/2019 
Tukiasumisen oppaan esittely Nuorten Ystävien jär-

jestämässä seminaarissa Turussa. 

Päätösvaihe: 

• Tulosten 

implemen-

tointi ja le-

vittäminen 

10/2019 Tukiasumisen opas painetaan ja otetaan käyttöön. 

11/2019 Kehittämistyön esittäminen ja palauttaminen. 

 

Taulukko 1. Kehittämistoiminnan lineaarinen eteneminen (mukaillen Salonen ym. 2017, 

52.).  
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5.3 Kehittämistyön vaiheet 

Kehittämistoiminnan liikkeelle paneva voima on kehittämistarpeen tunnistaminen. Tässä 

vaiheessa on tärkeää myös muodostaa yhteinen ymmärrys kehittämisen kohteesta ja 

rajata aihealuetta alustavasti. Ideointi on luova vaihe, joka seuraa tarpeen perustelun ja 

alustavan rajauksen jälkeen. Siinä ideoidaan vapaasti, mitä muutettavaa nykykäytän-

nöissä on. (Salonen ym. 2017, 56–58.) 

Helmikuussa 2019 tukiasumisen oppaan kehittämisestä ideoitiin opinnäytetyö ja sen 

tarve perusteltiin ohjaaville opettajille. Laadimme aiheesta opinnäytetyösuunnitelman ja 

tutustuimme aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytettiin 

ohjaavilla opettajilla ja toimeksiantajalla. Opinnäytetyötä ja kehittämistyötä varten anot-

tiin ja saatiin tutkimuslupa Nuorten Ystäviltä. Tutkimuslupa kattaa myös oikeuden käyttää 

Nuorten Ystävät -nimeä opinnäytetyössämme. Kehittämistyöstä laadittiin toimeksianto-

sopimus Nuorten Ystävien kanssa. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on täsmentää aloi-

tusvaiheen alustavia ideoita sen suhteen, mitä kehittämisellä on realistista tavoitella. 

Suunnitteluvaiheen aikana perehdytään kirjallisuuteen ja tutkimustietoon sekä rajataan 

kehittämisen kohde ja laaditaan kehittämissuunnitelma. (Salonen 2017, 60.) 

Toimeksiantajan toiveesta kehitimme oppaan, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan it-

senäistymistä ja toimia työkaluna ohjaajan ja asiakkaan välillä. Opasta kehitettiin niin, 

että se toimisi sellaisenaan kaikissa eri kaupungeissa, joissa Nuorten Ystävät tarjoaa 

tukiasumispalvelua. Tukiasumisen opasta suunniteltiin yhdessä Nuorten Ystävät – Avo-

palvelut Turku palveluesimiehen Hanna Fröbergin kanssa. Tutustuimme muutamiin ole-

massa ja kaikkien saatavilla oleviin oppaisiin, jotka liittyvät itsenäiseen asumiseen ja 

muuttamiseen. Hahmottelimme tulevan oppaan mahdollista sisältöä ja suunnittelimme 

millainen oppaan tulisi valmiina olla. Päädyimme siihen, että oppaan tulisi olla selkeästi 

luettava ja ymmärrettävä kokonaisuus, joka on kuitenkin tiivis ja informatiivinen paketti, 

jotta kaikki asiakkaamme jaksavat perehtyä siihen ja kaikki tarvittava tieto olisi nopeasti 

löydettävissä. 

Toteutusvaihe alkaa, kun suunnitelma on valmis ja hyväksytetty organisaatiossa. Työs-

kentelystä vastaaville ihmisille tämä vaihe on vaativa, mutta ammatillisesti kehittävä. 

Työstämisen myötä aktivoituvat monet ammatilliset kvalifikaatiot, kuten suunnitelmalli-

suus, itsenäisyys, vastuullisuus, vuorovaikutustaidot, sisu, epävarmuuden sietokyky ja 
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itsensä kehittäminen. Tässä vaiheessa ohjauksen, vertaistuen ja palautteen merkitys ko-

rostuu. (Salonen 2017, 62.) 

Kehitimme oppaan asiakaslähtöisesti, jotta se tukisi asiakkaidemme tarpeita parhaansa 

mukaan. Vertailimme erilaisia tapoja kerätä tietoa asiakkailtamme ja päädyimme teke-

mään kyselylomakkeen, joka on SWOT-analyysi itsenäisestä asumisesta (Liite 1). Tällä 

lomakkeella asiakkaat pohtivat itsenäistä asumista ja siihen liittyviä haasteita. Asiakkaat 

täyttivät lomakkeen joko ohjaajansa kanssa ohjaajatapaamisella tai Nuorten Ystävien 

toimistolla järjestettävissä ryhmissä. Molemmissa tilanteissa asiakkaalle kerrottiin mihin 

tarkoitukseen tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja miten kerätty tieto hävitetään. 

Kerrottiin myös, ettei asiakasta voisi tunnistaa millään tavalla hänen osallistuttuaan op-

paamme kehittämiseen. Tätä informaatiota varten kirjoitimme selvityksen, joka jaettiin 

lomakkeiden yhteydessä asiakkaille (Liite 3). Vastauksista koostettiin yhteenveto, jota 

käytettiin tukena, kun tukiasumisen oppaan sisältöä luotiin. Osallisuuden mahdollistami-

nen lisää ihmisten kiinnostusta ja motivaatiota kehittämistoimintaa kohtaan heidän saa-

dessaan painoarvoa näkemyksilleen ja käsityksilleen (Salonen 2017, 58). 

Oppaaseen tuli saada myös ammattilaisen näkökulma asiakkaiden tuen tarpeesta. Tätä 

varten loimme verkkokyselylomakkeen (Liite 2), jota jaettiin kaikkiin Nuorten Ystävien 

toimipaikkoihin Suomessa, joissa tarjotaan tukiasumista palveluna. Lomakkeelle Nuor-

ten Ystävien erityisohjaajat saivat kertoa asiakastyössään huomaamiaan tuen tarpeita, 

joita asiakkailla esiintyy itsenäisessä asumisessa ja siihen liittyvässä toiminnassa. Mo-

lemmat kyselyt suunniteltiin toteutettavaksi ennen kesää, jotta kesälomat eivät pienen-

täisi vastausprosenttia.  

Oppaan kehittämisen tueksi kirjoitimme opinnäytetyömme tietoperustaa. Tietoperus-

tassa käsittelemme tukiasumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä aiheita. Tukiasuminen ja 

itsenäistyminen ovat myös pääteemoina kehittämässämme tukiasumisen oppaassa, jo-

ten näiden aiheiden avaaminen teorialähtöisesti on tärkeä osa opinnäytetyötämme ja 

kehitystehtäväämme. Tietoperusta käsittelee aihetta laajasti ja auttaa ymmärtämään tu-

kiasumista prosessina, sekä sen tarvetta eri lähtökohdista tuleville asiakkaille. 

Tuotimme sisällön tukiasumisen oppaaseen kesän 2019 aikana. Kehitystyömme proses-

sin tärkeä vaihe oli saada opas sellaiseen muotoon, että se voitiin esitellä sitä kehittä-

mään auttaneille tahoille. Opas lähetettiin luettavaksi ammattilaisille sekä se annettiin 

luettavaksi Nuorten Ystävien tukiasukkaille. Näiltä tahoilta saadun palautteen perusteella 

opas hiottiin valmiiksi ja viimeisteltiin taittoa varten. Korjausehdotuksien perusteella 
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vaihdoimme muun muassa oppaan otsikoinnin ja sisällön järjestystä vastaamaan enem-

män muuttoprosessin kronologista järjestystä, jolloin oppaan lukeminen on mielekkääm-

pää ja loogisempaa. 

Opas sai hyvää palautetta Nuorten Ystävien työntekijöiltä sekä asiakkailta sen kehitys ja 

tarkistuskierros vaiheissa. Palautteen mukaan työntekijät kokevat oppaasta olevan hyö-

tyä kaikille itsenäiseen asumiseen siirtyville nuorille. Palautteen mukaan opasta voisi 

käyttää työkaluna muidenkin kuin pelkkien tukiasuntoasiakkaiden kanssa. Myös asumis-

valmennuksessa asuvat nuoret ja omissa asunnoissaan asuvat mielenterveyskuntoutu-

jat, jotka saavat Nuorten Ystäviltä tukea, voivat hyötyä oppaan ohjeista. 

Ennen taittoon lähettämistä viimeistelty opas esiteltiin Nuorten Ystävien palveluesimie-

helle ja hän hyväksyi oppaan olevan valmis taitettavaksi. Juuri viime hetkellä oppaaseen 

tehtiin vielä yksi lisäys. Oppaassa on kappale, joka käsittelee pikavippejä ja siihen liittyviä 

kuluja. Syyskuun alussa 2019 Suomen lakiin tuli muutos, jonka seurauksena pikavipeille 

asetettiin erilaisia korko- ja kulukattoja. Koska oppaan on tarkoitus palvella asiakasta 

ajan tasalla olevalla tiedolla, tuli tämä muutos huomioida ja korjata oppaaseen.  

Materiaalinen tuotos, esimerkiksi opas, kertoo kehittämistoiminnassa saadusta hyödystä 

ja toiminnan muutoksesta halutussa kohteessa. On tärkeää huomioida toimijoiden ja 

hyödyn kohteena olevien ihmisten näkemykset saavutetuista tuloksista tai muutoksista. 

Tuotoksen on tärkeää tuottaa aina lisäarvoa työyhteisölle. (Salonen 2017, 63.) Arviointi-

vaihe erotellaan omaksi vaiheekseen, mutta sen voidaan ajatella sisältyvän kaikkiin ke-

hittämisen vaiheisiin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa arviointitapaa, vaan kuhunkin tilantee-

seen rakennetaan omanlaisensa arviointitapa. (Salonen 2017, 64.) 

Opas lähetettiin Nuorten Ystävien graafikolle taitettavaksi, jotta opas noudattaisi Nuorten 

Ystävien yhtenäistä visuaalista ilmettä ja vastaisi Nuorten Ystävien markkinoinnissa käy-

tettäviä standardeja. Graafikko työskenteli oppaan parissa noin kaksi viikkoa. Tänä ai-

kana keskityimme työstämään opinnäytetyömme raporttia ja suunnittelemaan tukiasu-

misen oppaan esittelyä myöhemmin järjestettävässä seminaarissa. Kehittäminen on 

saatu onnistuneesti päätökseen, kun sille asetetut tavoitteet ja tulokset on saavutettu 

sekä loppuraportti kirjoitettu (Salonen 2017, 66.) 

Valmis opas esiteltiin Nuorten Ystävien Turussa järjestämässä seminaarissa lokakuussa 

2019. Seminaariin osallistui reilusti yli sata sosiaalialan ammattilaista. Oppaan esittämi-

nen toimi alustuksena paneelikeskustelulle, joka käsitteli nuoren itsenäistymistä ja nuo-

ren kohtaamista. Esitystä varten olimme luoneet Pretzi-esityksen, jonka kautta sai 
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selkeän kuvan siitä, millaisia asioita opas käsittelee. Esityksessä avasimme myös sitä, 

millaisia asioita nuoret halusivat oppaaseen ja mitä työntekijät kokivat tärkeänä. Esityk-

semme aikana laitoimme muutaman oppaan kiertämään, jotta yleisö sai nähdä myös 

valmiin oppaan. 
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6 TUKIASUMISEN OPAS 

Tässä kappaleessa esittelemme kehittämistehtävämme tuotoksen, tukiasumisen op-

paan. Kappale käsittelee valmiin tuotoksen ulkoasua ja sisältöä. 

6.1 Kehittämistehtävän tuotos 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä tuotettiin Nuorten Ystävien tukiasumisasiakkaille an-

nettava opas tukiasumisesta ja tukiasumisen palveluista. Opas kehitettiin asiakaslähtöi-

sesti yhdessä tukiasumisasiakkaiden ja Nuorten Ystävien työntekijöiden kanssa. Tämän 

opinnäytetyön aikana luotua tukiasumisopasta ja muilta asumisvalmennusyksiköiltä ke-

rättyä ja asiakkailta saatua tietoa voidaan käyttää Nuorten Ystävien jo olemassa olevien 

toimipisteiden kehittämiseen sekä apuna uusien tukiasumisyksiköiden perustamiseen. 

Ihmiset ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavalla. Tukiasumisen asiakkailla on arjes-

saan erilaisia haasteita. Joillekin luetun tekstin ymmärtäminen saattaa tuottaa hanka-

luuksia. Opasta tulee lukemaan myös asiakkaat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kehittä-

essämme tukiasumisen opasta oli otettava nämä seikat huomioon. Tukiasumisen opas 

kirjoitettiin selkeällä suomen kielellä helposti ymmärrettäväksi niin, ettei sen antamiin oh-

jeistuksiin jää tulkinnanvaraa. Pyrimme välttämään opasta kehittäessämme vaikeiden 

sanojen käyttöä. Tarkoituksenamme ei ollut kirjoittaa puhtaasti selkokielistä opasta, vaan 

tehdä siitä mahdollisimman helposti ymmärrettävä yleiskielinen opas. Jotta tukiasumisen 

opas olisi kaikkien ymmärrettävissä, tulee huomioida myös selkokieltä arjessaan käyttä-

vät ihmiset. 

Selkokeskus on antanut selkokielestä yleisimmin käytetyn määritelmän. Sen mukaan 

selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu yleiskieltä luettavammaksi ja ym-

märrettäväksi niin sisällöltään, sanastoltaan kuin rakenteeltaankin. (Virtanen 2012, 17.) 

Selkokieli on suomen kielen muoto samalla tavalla kuin yleiskieli. Selkokielessä nouda-

tetaan kaikkia suomen kielen oikeinkirjoitussuosituksia. (Virtanen 2012, 68 – 69.) 
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6.2 Oppaan esittely 

Kehittämistehtävämme tuloksena syntyi Tukiasumisen opas, joka on tarkoitus antaa 

Nuorten Ystävien tukiasumisen asiakkaaksi tulevalle asiakkaalle. Opas sisältää tärkeää 

tietoa Nuorten Ystävien tarjoamasta tukiasumispalvelusta ja tukiasumisessa asumi-

sesta, omaan kotiin muuttamisesta, hyvinvoinnista ja taloudenhallinnasta. Oppaan on 

tarkoitus helpottaa nuoren asiakkaan itsenäistymisen ja itsenäisen asumisen alkutaivalta 

tuovalla näkyväksi asioita, joita nuori mahdollisesti kohtaa ensimmäisiä kertoja elämäs-

sään ja joihin hän ei välttämättä osaisi varautua. Itsenäinen asuminen tuo tullessaan 

monia asioita, joita tulee huomioida ja hoitaa. Nuorella asiakkaalla ei ole välttämättä 

näistä asioista tietämystä tai kokemusta, joten oppaan avulla hän osaa paremmin huo-

mioida itsenäiseen asumiseen liittyvää kokonaisuutta. 

Opas taitetaan A5-standardin kokoiseksi lehtiöksi ja se annetaan asiakkaalle tuki-

asumisasiakkuuden alkaessa. Asiakkaan on mahdollista ja toivottavaa käydä opasta läpi 

yhdessä ohjaajansa kanssa. Oppaassa on tyhjiä kohtia, joita asiakkaan tulisi täyttää. 

Näitä ovat läheisverkoston yhteystiedot, talo- ja huoltoyhtiöön liittyvät yhteystiedot, lää-

kelistat ja arjen hallintaa helpottava viikkosuunnitelma ja taloudenhallinnan avuksi lisätty 

budjettilaskuri. Oppaan täytöstä yhdessä asiakkaan kanssa on hyötyä myös ohjaajalle, 

kun hän saa tietoa esimerkiksi asiakkaan läheisverkostosta ja taloudenhallintataidoista. 

6.3 Tukiasumisen oppaan ulkoasu ja sisältö 

Nuorten Ystävillä on suunniteltu visuaalinen ilme ja myös tukiasumisen oppaan tulee sitä 

noudattaa. Tämän vuoksi emme taittaneet opasta itse vaan lähetimme sen taitettavaksi 

Nuorten Ystävien omalle graafikolle, jolla on tiedossa kaikki Nuorten Ystävien visuaali-

seen ilmeeseen liittyvät ohjesäännöt. Graafikko työskenteli oppaan taiton parissa noin 

kaksi viikkoa, jonka jälkeen saimme nähdä valmiin taitetun version oppaasta. Oppaasta 

painettiin A5-standardin kokoinen vihkonen, jota jaetaan kaikkiin Nuorten Ystävien toi-

mipaikkoihin.  

Tukiasumisen opas on harkittu, asiakas- ja ammattilaislähtöisesti kehitetty eli yhteiske-

hitetty tuotos, jonka on tarkoitus tukea Nuorten Ystävien tukiasumisasiakasta tämän it-

senäistymisessä. Opas sisältää neljä informatiivista kappaletta ja viidennen kappaleen, 

josta löytyy muutamia hyödyllisiä puhelinnumeroita ja lomakkeita arjenhallinnan tueksi. 
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Opas pidettiin tarkoituksella mahdollisimman lyhyenä, jotta sitä olisi helppo lukea ja, että 

se sisältäisi ainoastaan tärkeää asiaa tiiviissä muodossa. 

Sisällysluettelo etenee kronologisessa järjestyksessä alkaen omaan kotiin muuttami-

sesta. Tämän jälkeen oppaassa on asioita, joita nuori kohtaa itsenäisesti asuessaan. 

Alun perin olimme laittaneet neljännen kappaleen ensimmäiseksi, mutta muutimme jär-

jestystä saamamme palautteen perusteella. Ohjeistuksen mukaan emme tehneet eril-

listä lähteet-sivua, vaan teimme osion tärkeistä nettisivuista ja numeroista. Käytimme 

oppaan laatimiseen näitä nettisivuja. Mikäli nuori tai työntekijä haluaa tarkemmin paneu-

tua oppaan aiheisiin, hän voi halutessaan katsoa viimeisen luvun nettisosoitteista lisä-

tietoa. 

Ensimmäinen kappaleista käsittelee omaan kotiin muuttamista. Kappaleessa käydään 

läpi mitä kaikkea tulee ottaa huomioon muuttoa tehdessään. Kappaleessa opastetaan 

muun muassa pakkaamaan tavarat muuttoa varten ja osoitteenmuutoksen tekemiseen. 

Lisäksi kehotetaan varaamaan muuttoprosessiin tarpeeksi aikaa ja kapasiteettia ja muu-

ton eri vaiheet on kuvailtu kappaleessa. Kappaleessa kerrotaan myös vuokralaisen ja 

vuokranantajan velvollisuuksista sekä käsitellään vuokrasopimuksen laatimiseen liittyviä 

seikkoja. Kappaleessa on kodin siisteyteen liittyvä kohta, josta löytyy aikataulutettuna 

erilaisia kodin siisteyden ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Tämän avulla asiakas muistaa tehdä 

kaikki tarvittavat kotityöt ajallaan ja koti säilyy siistinä. Viimeiseksi kappaleessa käsitel-

lään itsenäistymiseen liittyviä seikkoja. Itsenäistyminen on pitkä ja joskus pelottavakin 

prosessi. Oppaassa tuodaan esille itsenäistymisen vaiheita ja kannustetaan kohtaa-

maan niitä osana omaa kasvuaan. 

Toinen kappale käsittelee lukijan omaa hyvinvointia. Kappaleessa käydään läpi arkeen 

ja vapaa-aikaan liittyviä asioita. Kannustetaan arjen suunnitteluun ja oppaasta löytyvän 

viikkosuunnitelman käyttöönottoon. Kappaleessa käsitellään vapaa-aikaan liittyviä asi-

oita, kuten mielekkään tekemisen etsimiseen ja arjen ja vapaa-ajan tasapainottamiseen. 

Kappaleessa on myös oma osio stressille, jossa käsitellään stressin eri aiheuttajia ja 

tapoja tunnistaa ja hallita sitä. Päihteille ja niiden vaikutukselle ihmisen kehitykseen ja 

vointiin on oma osio ja viimeisenä kappaleessa käsitellään läheisverkostoa ja sen tär-

keyttä. 

Kolmannessa kappaleessa käsitellään talouden hallintaa ja tutustutaan mahdollisiin tu-

kiin. Nuorten Ystävien asiakaskunta on laaja ja asiakkaiden tilanteet voivat olla hyvinkin 

erilaisia ja sen vuoksi he saattavat olla oikeutettuja hyvinkin erilaisiin tukiin. Tässä 
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oppaassa päätimme esitellä ainoastaan yleisimmät asumiseen ja toimeentuloon liittyvät 

tuet, jotta opas pysyisi tiiviinä. Oman sosiaalityöntekijän ja ohjaajan kanssa asiakkaalle 

selvitetään tapauskohtaisesti hänelle kuuluvat tuet, joten oppaaseen ei nähty aihetta li-

sätä kaikkia mahdollisia haettavia tukia. Lisäksi oppaassa käsitellään taloudenhallintaa 

ja kannustetaan laskemaan omat menot ja tulot käytettävissä olevien varojen selvittä-

miseksi. Oppaan loppuun on tätä varten lisätty budjettilaskurilomake, jonka avulla talou-

denhallinta selkeytyy. 

Kolmannesta kappaleesta löytyy myös oma osio pikavipeille. Pikavippejä mainostetaan 

eri medioissa aggressiivisesti ja niiden saanti on verrattain helppoa vuorokauden ajasta 

riippumatta. Mainonnasta ei usein selviä vippien todellisia kuluja ja pikavipin ottaja ei 

välttämättä ymmärrä minkälaiseen sopimukseen hän sitoutuu. Tätä varten näimme ai-

heelliseksi kirjoittaa lyhyen ohjeistuksen pikavippeihin liittyen. Tämä on aiheena myös 

yksi, joka nousi esille asiakkailta saadussa tiedonkeruussa. Kappaleesta kerrotaan 

myös, miten tulee toimia, jos rahat ovat loppu. Tässä osiossa opastetaan muun muassa 

laskujen eräpäivän siirtoon ja maksujen priorisointiin sekä kerrotaan mistä saa apua 

maksu- ja velkaongelmien järjestelyyn. Kappaleen loppuun on koottu yleisiä säästövink-

kejä. 

Neljäs kappale sisältää virallisempaa tietoa Nuorten Ystävien tukiasunnossa asumi-

sessa. Kappaleesta löytyy tukiasumispalvelun kuvaus ja tukiasumisen säännöt, joita 

Nuorten Ystävien tukiasuntoon muuttavan henkilön tulee noudattaa. Kappaleessa käy-

dään läpi asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia ja kerrotaan sitoutumisen ja oikeanlai-

sen motivaation tärkeydestä, jotta asiakas hyötyisi palvelusta sille asetetun tarkoituksen 

mukaisesti. Lopuksi käydään läpi työntekijän, eli asiakkaan omaohjaajan rooli sekä ker-

rotaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta, joka sitoo jokaista Nuorten Ystävien työn-

tekijää sekä muita asiakkaan kanssa työskenteleviä viranomaisia. 

Viimeisestä eli viidennestä kappaleesta löytyy lomakkeita, joihin aiemmissa kappaleissa 

viitataan sekä eri tahojen tärkeitä puhelinnumeroita. Useimmat puhelinnumerot asiakas 

etsii ja täyttää oppaaseen yhdessä ohjaajansa kanssa. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että 

opasta voisi käyttää valtakunnallisesti. Tällaisia numeroita ovat muun muassa ohjaajan 

ja paikallisen Nuorten Ystävien yhteystiedot, tukiasunnon taloyhtiön tärkeät puhelinnu-

merot, asiakkaan sosiaalityöntekijän puhelinnumero ja yhteystiedot asiakkaan tervey-

denhuoltoon. Kappaleesta löytyy myös lomake aasiakkaan oman lähiverkoston yhteys-

tiedoille. Tämän avulla ohjaaja saa tärkeää tietoa asiakkaan verkostosta. 
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Viidennestä kappaleesta löytyy myös valtakunnallisia numeroita ja nettiosoitteita. Nämä 

numerot voitiin painaa valmiiksi oppaaseen, koska ne ovat käytössä koko Suomessa. 

Valtakunnallisten yhteystietojen vuoksi oppaasta ei kannata ottaa suuria painoksia ker-

ralla, mikäli valtakunnallisiin yhteystietoihin tulee muutoksia ja ne pitää päivittää uuteen 

painokseen. Lisäksi oppaan lopusta löytyy budjettilaskuri-lomake, viikkosuunnitelma-

pohja yhdessä ohjaajan kanssa laadittavaksi sekä lääkelista, jota asiakkaan tulee pitää 

ajan tasalla. Näin jokaisen asiakkaan tarvittava lääkitys löytyy samasta paikasta ja oh-

jaaja osaa sitä tarvittaessa etsiä. 
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7 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI 

Tässä kappaleessa keskitytään kehittämistyön arviointiin. Aluksi arvioimme kehittämis-

menetelmiä ja kehittämisprosesseja. Lisäksi arvioimme kehittämistyön tuotosta ja lo-

puksi arvioimme kehittämistyötä ammatillisesti sekä pohdimme mahdollisuuksia kehittä-

mistyömme jatkohankkeille. 

7.1 Kehittämismenetelmien ja -prosessien arviointi 

Halusimme, että kehittämismenetelmä on sellainen, jossa myös asiakkaan ääni tulee 

kuulluksi. Asiakaslähtöisyys on Nuorten Ystävien keskeinen arvo, joten halusimme vaa-

lia tätä arvoa myös kehittämistyössämme. Kehittämismenetelmänämme käytimme kahta 

erilaista kyselylomaketta. Toinen kyselylomake oli suunnattu asiakkaille ja toinen Nuor-

ten Ystävien työntekijöille.  

Kehitimme asiakkaille SWOT-analyysin mallia hyödyntäen nelikenttä lomakkeen (Liite 

1). Lomakkeen avulla saimme kerättyä tietoa siitä, millaiset asiat itsenäistymiseen liittyen 

tuntuvat nuorista helpoilta, vaikeilta tai millaisiin asioihin he kaipaavat tukea. Kyselyn 

vastauksista sai kuvan siitä, mitä nuoret kaipaavat oppaaseen. Lähes kaikissa vastauk-

sissa oli noussut esiin raha ja sen käyttö sekä siivoaminen. Näihin teemoihin panos-

timme oppaan kehitystyössä ja loimme oppaaseen muun muassa nuoria varten budjet-

tilaskurin. Nuorilta saimme yhteensä viisi vastausta ja se on toisaalta pieni otanta, mutta 

vastausten laatu oli hyvä ja informatiivinen, joka paikkasi loistavasti vastausten vähyyttä. 

Työntekijöiden mukaan osaa nuorista oli vaikeaa saada aktivoitua vastaamaan kyselyyn, 

joka vaikutti siihen, että vastauksia saatiin vain viisi. Lisäksi hedelmällisempää olisi ollut, 

jos kyselylomakkeen olisi voinut lähettää myös muiden kaupunkien tukiasumisen nuo-

rille, mutta tiukan aikataulun vuoksi jouduimme supistamaan kyselyn teettämisen vain 

Turun asiakkaille. 

Lähetimme sähköisen kyselyn (Liite 2) kaikille Nuorten Ystävien työntekijöille, jotka työs-

kentelevät tukiasumisen parissa. Kyselyn kautta saimme työntekijöiden ideoita ja ajatuk-

sia oppaan sisällöstä ja teemoista sekä erityisesti siitä, mitä asioita nuoret kokevat it-

senäistymisessä haasteellisena. Työntekijöiltä saimme vastauksia yhteensä yhdeksän 

kappaletta. Vastaukset olivat laadullisesti hyviä ja informatiivisia ja otanta oli sopiva. Ana-

lysoimme vastaukset ja teimme niistä yhteenvedon, jonka avulla pystyimme luoda 
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runkoa tukiasumisen oppaalle. Työntekijöiden vastaukset olivat hyvin laajoja ja niissä oli 

otettu huomioon todella paljon asioita, joita nuori kohtaa itsenäistyessään. 

Kehittämisprosessi eteni hyvin pitkälti alustavan suunnitelman mukaan. Olimme jo suun-

nitteluvaiheessa luoneet selkeän ja realistisen aikataulun sille, miten prosessi etenisi. 

Aikataulu tuntui prosessin alkuvaiheessa hieman tiukalta, mutta prosessin edetessä huo-

masimme, että aikataulu oli hyvin suunniteltu. Aikataulu antoi selkeät raamit työskente-

lylle ja takasi sen, että prosessi eteni. Kehittämistyömme eteni lineaarisen mallin mukai-

sesti. 

Aloitusvaiheessa kartoitimme yhdessä Nuorten Ystävät Avopalvelut Turun esimiehen 

kanssa kehittämistyön tarvetta ja muodostui ajatus oppaan kehittämisestä. Oppaan ke-

hittäminen oli hyvin selkeärajainen kehittämistyö ja aiheena se oli erityisen innos-

tava. Saimme vapaat kädet sille, miten toteuttaisimme kehittämistyön. Alkuun oli hieman 

hankalaa hahmottaa sitä, mistä lähtisimme liikenteeseen, sillä kumpikaan meistä ei ole 

ollut mukana minkäänlaisessa kehittämistyössä. Saimme tukea toisilta työntekijöiltä ja 

se auttoi meitä kasamaan hyvät ideamme selkeäksi kokonaisuudeksi. Olimme positiivi-

sesti yllättyneitä työntekijöiden kyselyn tuloksista. Vastaukset olivat todella kattavia, joka 

selkeytti meidän työtämme. Työntekijöillä on kallisarvoista tietoa mitä käytännön työ on, 

ja minkälaisien haasteiden kanssa asiakasnuoret painivat arjessaan. Nimenomaan näitä 

asioita oli tärkeää saada oppaaseen.  

Pidimme esimiehemme ajan tasalla siitä, mitä olemme tekemässä ja halusimme häneltä 

palautetta ja ideoita siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Meillä oli hyvin sa-

mansuuntaiset ajatukset esimiehen kanssa oppaan suhteen. Saimme häneltä hyvää ja 

rakentavaa palautetta, jonka pohjalta pystyimme kehittää toimintaamme. Oppaan kokoa-

minen oli sujuvaa, sillä tietoa itsenäistymiseen ja siihen liittyviin elämän eri osa-alueisiin 

on tarjolla kattavasti. Silmäilimme myös aikaisempia opinnäytetöitä, joissa on tehty ke-

hittämistyönä opas. Perehdyimme oppaiden sivumääriin, ulkoasuihin ja sisältöihin, jonka 

perusteella pohdimme millaisen oppaan haluamme tehdä. 

Oppaan teossa oli haastavaa se, että siihen sai tiivistetysti kaiken tärkeän informaation 

niin, että myös nuori on kiinnostunut lukemaan sitä. Tästä syystä meidän piti tarkoin poh-

tia sitä, miten kirjoitamme opasta. Lisäksi halusimme kiinnittää erityistä huomiota oppaan 

kieliasuun. Halusimme, että opas on helppolukuinen ja se on kirjoitettu nuorelle. Oppaan 

kirjoittaminen oli mielekästä ja se valmistui suunnitelmien mukaisesti elokuussa. Kun 
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opas oli valmis, pyysimme, että Nuorten Ystävien työntekijät ja tukiasumisen asiakkaat 

lukevat sen ja antavat palautetta sekä parannusehdotuksia.  

Nuorten Ystävät Avopalvelut Turku järjesti lokakuun lopussa seminaarin, ”Pienillä teoilla 

merkityksellisiä kohtaamisia-dialogisuus, osallisuus ja hyvä kohtelu”. Seminaarin työpa-

jassa esittelimme paneelikeskustelun alustuksena oppaan. Seminaari oli oiva tilaisuus 

päästä esittelemään opasta sosiaalialan ammattilaisille ja saada myös heidän mielipi-

teensä oppaasta.   

7.2 Kehittämistyön tuotoksen arviointi 

Kehittämistyön tuloksena syntynyt opas on tehty yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden 

kanssa. Nuorten Ystävien eräs arvo on asiakaslähtöisyys ja myös meille se on tärkeä 

eettinen arvo. Meille oli itsestään selvää, että halusimme saada myös asiakkaat mukaan 

oppaan kehittämiseen. Opas sisältää kattavasti tietoa itsenäistymiseen liittyen. Halu-

simme ottaa mahdollisimman laajasti oppaaseen elämän eri osa-alueita ja huomioida 

niitä aiheita, joita nuoret halusivat oppaaseen. Tästä syystä kiinnitimme erityistä huomi-

oita niihin aiheisiin, joita nuoret toivat esille vastatessaan kyselylomakkeeseen. 

Tutkimme paljon teoriatietoa itsenäistymisestä, itsenäistymisen riskitekijöistä, syrjäyty-

misestä ja osallisuudesta. Nuorilla, joilla on esimerkiksi lastensuojelun asiakkuus tai mie-

lenterveysongelmia, on muuta väestöä korkeampi riski syrjäytyä (Me-säätiö & THL 

2018). Tämän tiedon valossa halusimme myös painottaa siihen, että opas sisältää sel-

laista tietoa, joka voisi toimia ehkäisevänä tekijänä itsenäistyvien nuorten syrjäytymi-

selle. 

Ennen kuin opas lähti graafikon taitettavaksi, halusimme, että asiakkaat ja Nuorten Ys-

tävien työntekijät lukevat oppaan. Pyysimme heitä antamaan palautetta ja parannuseh-

dotuksia. Asiakkailta emme saaneet mitään parannusehdotuksia. Asiakkaat kuvailivat, 

että oppaassa on kattavasti tietoa juuri niistä asioista, joita usein tulee vastaan itsenäis-

tymisen tiellä. Opas oli asiakkaiden mukaan helppolukuinen ja tiivis, jotta sen jaksaa 

lukea läpi. Nuorten Ystävien työntekijöiltä saimme paljon positiivista palautetta. Saimme 

myös muutamia parannusehdotuksia ja korjauskehotuksia liittyen oppaan jäsentelyyn. 

Näiden palautteiden perusteella hioimme oppaan sen lopulliseen muotoon. Olimme tyy-

tyväisiä siihen, että meidän ajatuksemme kohtasivat asiakkaiden ja työntekijöiden 

kanssa ja oppaasta saatiin yhteistyön kautta upea kokonaisuus. 
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Saimme vaikuttaa oppaan visuaaliseen toteutukseen. Kerroimme graafikolle toiveis-

tamme ja hän teki tämän pohjalta oppaan. Graafikko lähetti meille raakaversion oppaasta 

ja saimme antaa palautetta siitä, vastaako hänen toteutuksensa meidän visioitamme. 

Meillä ei ollut muutosehdotuksia, joten opas oli valmis painettavaksi. Oppaan ulkoasua 

voisi kuvailla raikkaaksi ja nuoria kiinnostavaksi, sillä siihen on panostettu niin kuvin kuin 

väreinkin. 

Oppaasta ei kannata ottaa suuria painoksia kerralla, jotta hukkaprosentti olisi mahdolli-

simman pieni, kun opasta päivitetään. Palvelunumerot ja lakeihin liittyvät seikat saattavat 

ainakin muuttua palveluiden kehittyessä. 

Itse olemme todella tyytyväisiä valmiiseen oppaaseen. Oppaasta tuli laaja-alaisesti elä-

män eri osa-alueita käsittelevä kokonaisuus, josta ei jäänyt mielestämme puuttumaan 

mitään oleellista. Saimme tehdä yhteistyötä monien eri ihmisten kanssa. Yhteistyön 

kautta oppaasta tuli juuri sellainen kuin toivoimmekin. 

7.3 Ammatillinen arviointi ja kehittämistyön jatkohankkeet 

Kehittämistyön prosessi on ollut mielenkiintoinen ja antoisa. Saimme vastuuta juuri siinä 

mittakaavassa kuin toivoimmekin. Pääsimme hyödyntämään osaamistamme, tietotaito-

amme ja meihin luotettiin. Oli hienoa päästä tekemään työtä innovatiivisesti yhdessä 

osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa, unohtamatta innokkaita nuoria, 

jotka antoivat oman panoksensa oppaan kehittämiseen. 

Saimme paljon hyvää palautetta oppaasta Nuorten ystävien työntekijöiltä. Työntekijät 

kuvasivat opasta muun muassa seuraavilla adjektiiveilla: raikas, monipuolinen, tiivis ja 

kattava sekä mielenkiintoinen. Voimme myös itse allekirjoittaa tämän. Lokakuussa pide-

tyssä Nuorten Ystävien seminaarissa tapasimme Nuorten Ystävien toimitusjohtajan. Hän 

kehui opasta ja kertoi, että olemme tehneet hyvää työtä Nuorten Ystävien arvoja kunni-

oittaen. Lisäksi pääsimme seminaarissa esittelemään opasta myös muille ammattilai-

sille, jotka eivät työskentele Nuorten Ystävillä. Esittelimme oppaan seminaarin työpa-

jassa ennen itsenäistymiseen liittyvää paneelikeskustelua. Paneelikeskustelun jälkeen 

oli kahvitauko, jonka aikana useampi ammattilainen tuli kertomaan, että olimme koon-

neet kattavan ja sopivan tiiviin sekä mielenkiintoisen kokonaisuuden nuoren itsenäisty-

miseen liittyvistä asioista.   
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Yhteistyömme toimi saumattomasti ja tuimme toinen toisiamme. Vaikka kehittämistyö oli 

meille kummallekin uutta, onnistuimme siinä mielestämme kiitettävästi. Ammatillista kas-

vua on tapahtunut prosessin aikana valtavasti, joka näkyy muun muassa ammatillisen 

itsevarmuuden kasvamisena ja tietotaidon kasvulla. Omaamme hyvät reflektiotaidot, 

joista oli hyötyä useasti prosessin aikana. Pohdimme muun muassa eettisiä kysymyksiä 

liittyen esimerkiksi siihen, että teemme opasta varmasti asiakaslähtöisesti. Lisäksi ref-

lektoimme omaa työskentelyämme, joka auttoi meitä huomaamaan meidän kummankin 

vahvuudet. Tämän ansioista pystyimme hyödyntämään omia vahvuuksiamme ja kyky-

jämme prosessin aikana. 

Sosiaalialan kompetenssit ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaami-

nen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaa-

minen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen ja työyhteisö-, johtamis- ja 

yrittäjyysosaaminen (Innokylä 2016). Kun arvioimme oppaan tekoprosessia ja omaa 

työskentelyämme, pohdimme asiaa sosiaalialan kompetenssien kautta ja peilasimme ar-

viointia näihin asioihin. 

Eettinen osaamisemme näkyi muun muassa siinä, että huolehdimme kyselyissä asiak-

kaiden yksityisyydensuojasta ja tiedottamisesta. Kiinnitimme oppaan kieliasuun huo-

miota, jotta jokainen asiakas pystyy ymmärtämään oppaan sisältöä ja näin ollen olemaan 

yhdenvertaisessa asemassa muiden asiakkaiden kanssa. Lisäksi halusimme, että opas 

antaisi eväitä nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. 

Asiakastyönosaamisemme näkyi siinä, että teimme oppaasta työkalun, joka auttaa nuo-

ria itsenäistymisessä ja ohjaajia työssään. Oppaassa on hyödynnetty muutamia toimin-

nallisia menetelmiä, joita ohjaaja ja nuori voivat käyttää työskentelyssään. Lisäksi op-

paan kehittämisvaiheessa paneuduimme useaan kolmannen sektorin toimijaan, jotka 

tarjoavat tukea erilaisiin ongelmiin. Listasimme näiden toimijoiden tietoja oppaaseen, 

joita nuori voi halutessaan hyödyntää. Tämä helpottaa myös ohjaajan työtä, sillä näin 

ollen hänellä on näppärästi saatavilla tietoa toimijoista, joihin hän voi nuorta myös ohjata. 

Perehdyimme opinnäytetyön aikana moniin teoksiin, artikkeleihin ja tutkimuksiin, jotta 

meillä oli annettavana mahdollisimman laaja tietämys itsenäistymiseen liittyen.  

Sosiaalialan palvelujärjestelmän tietämys korostui opasta tehdessämme, sillä meillä piti 

olla tietoa esimerkiksi lakipykälistä, jotka vaikuttavat muuan muassa siihen, että asiak-

kaalla on oikeus tuettuun asumiseen. Lisäksi tutkimme paljon erilaisia kolmannen sekto-

rin tahoja, jotka voivat tukea nuorta. Erityisesti paneuduimme Nuorten Ystävien 
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palvelusopimuksiin. Lisäksi opas sisältää jonkin verran tietoa Kelan etuuksista, joihin 

nuorella saattaa olla oikeus. Listasimme näitä etuuksia ja selvensimme, miten nuorella 

saattaa olla etuuteen oikeus. 

Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen näkyi prosessin aikana, kun halusimme 

nuoret mukaan kehittämistyöhön. Tästä syystä meille oli selvää, että kehittämistyö tehtiin 

yhteiskehittämisen menetelmän keinoin. Lisäksi meidän piti pohtia tarkoin asiakasryh-

mää, joka on heikossa asemassa ja jolla on suuri riski syrjäytyä. Tämän takia paneu-

duimme tarkoin oppaan aiheisiin, jotta ne tukisivat nuorta mahdollisimman paljon hänen 

asuessaan itsenäisesti. 

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen kehittyi prosessin aikana eniten. 

Olemme toimeksiantajallemme kiitollisia saamastamme tuesta. Pohdimme yhdessä toi-

meksiantajan kanssa, olemmeko me menossa kehittämistyön kanssa oikeaan suuntaan 

ja saimme häneltä kullan arvoisia neuvoja. Nuorten Ystävien organisaation kanssa yh-

teistyö toimi saumattomasti ja meillä oli sellainen olo, että meitä arvostettiin ja meidän 

kehitystyömme otettiin vakavasti. Tästä kieli myös se, että pääsemme mukaan Nuorten 

Ystävien seminaariin, jossa pääsimme esittelemään tekemäämme opasta. 

Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen kompetenssi näkyi prosessissamme lä-

hinnä työyhteisö- ja johtamisosaamisen kautta. Työyhteisössä työntekijät olivat kannus-

tavia ja halusivat olla mukana oppaan kehittämisessä. Kommunikointi meidän, toimeksi-

antajan ja työyhteisön kanssa toimi hyvin. Nuorten Ystävät Avopalvelut Turun lä-

hiesimies, näytti esimerkillisesti hyvää johtamisen ja kehittämisen mallia, josta tulemme 

ammentamaan jatkossa paljon, kun siirrymme itse kokonaisuudessaan työelämään val-

mistumisen myötä. 

Toivomme, että opasta hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon nuorten kanssa. Opas 

antaa mainioita eväitä työskentelyyn nuoren kanssa. Toivomme, että oppaasta jää myös 

nuorille jotain käteen ja se auttaisi nuorta itsenäistymisen tiellä. Ajattelimme, että vaikka 

yksikin asia jäisi nuorella oppaasta mieleen, on se jo silloin ajanut asiansa. 

Seminaari herätti myös ajatusta siitä, voisiko opasta kehittää myös niin, että sitä voisi 

jakaa myös muille tahoille kuin vain Nuorten Ystävien yksiköihin. Lähtökohtaisesti opas 

on kehitetty vain Nuorten Ystävien tukiasunnoissa asuville nuorille, vaikkakin se pitää 

sisällään yhteisiä asioita, jotka liittyvät jokaisen nuoren itsenäistymiseen. Jatkohank-

keena Nuorten Ystävät voivat halutessaan kehittää oppaan, joka käsittelee pelkästään 
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nuoren itsenäistymistä, sillä seminaarissa tulleen suullisen palautteen perusteella tar-

vetta itsenäistymistä käsittelevälle oppaalle olisi. 

Opas olisi hyvä tarkistaa vuosittain, jotta puhelinnumerot ja siinä olevat tiedot ovat ajan 

tasalla. Lakipykälät tai Nuorten Ystävien omat palveluehdot ovat tärkeää olla ajan tasalla. 

Tarkistuksen myötä ilmenneet asiat on hyvä korjata ja näin ollen oppaan voi silloin päi-

vittää. Oppaassa on paljon sellaista asiaa, jota ei tarvitse päivittää vuosittain. Kun opasta 

päivitetään, olisi tärkeää teettää nuorille ja työntekijöille uusi kysely, jossa he voisivat 

antaa jälleen omia ajatuksiaan ilmi. Näin ollen ajatus oppaan asiakaslähtöisestä koko-

naisuudesta säilyy. 
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