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Opinnäytetyössä tutkittiin lasten- ja nuortenkoti Toivonniemen perusperiaatteita ja ideo-

logiaa, ja niiden näkymistä Toivonniemen arkityössä. 

 

Useimmissa laitoksissa perhe jätetään usein tilanteen ulkopuolelle lapsen sijoituttua lai-

tokseen. Toivonniemessä näin ei ollut; oli mielenkiintoista nähdä kuinka lastensuojelulai-

toksessa työskennellään koko perhe huomioiden. Vaikkakin kaikilla lastensuojelulaitok-

silla on yhteiset lait ja säännöt heidän työnsä perustana, oli mielenkiintoista perehtyä 

laitoksen sisäisiin ohjaaviin arvoihin, jolla työtä tehdään. 

 

Aineisto kerättiin avoimen haastattelun sekä kyselylomakkeen avulla. Haastatteluun osal-

listui Toivonniemen kasvatusjohtaja sekä vastaava ohjaaja, joka on myös toinen laitoksen 

omistajista. Kyselylomakkeet lähetettiin lopuille, neljälle Toivonniemen työntekijälle, 

joista kolme oli miehiä. 

 

Toivonniemessä eheyttävänä elementtinä pidetään strukturoitua arkea. Jokaisen lapsen 

kohdalla päätavoite on lapsen kotiuttaminen, joten sen eteen tehdään laadukasta ja tavoit-

teellista työtä. Toivonniemessä kasvatusjohtaja tekee vanhemmuustyötä vanhempien 

kanssa. Vanhemmuustyön pyrkimyksenä on tehdä lapset näkyviksi heidän vanhemmil-

leen. Vastaava ohjaaja tekee lapsityötä, jossa lasten kanssa työstetään perheen ongelmia 

ja asioita terapeuttisella tavalla. Toivonniemen työskentelyn pääperiaatteena toimii trau-

maviitekehys, jonka pyrkimyksenä on käydä läpi perheen asioita niiden oikeilla nimillä, 

kaunistelematta tai väärentelemättä asioita. Toivonniemen arvoina toimivat ”pehmeät 

arvot”, jotka ovat arkisia asioita kuten puhumista, yhdessä olemista ja tekemistä. 

 

Tuloksien mukaan työntekijöiden mielestä Toivonniemessä on selvästi havaittavissa Toi-

vonniemen perusperiaatteet ja ideologia. Heidän mukaansa nämä myös näkyvät ja toteu-

tuvat arkipäivän työskentelyssä hyvin. He kokivat Toivonniemen myös eroavan muista 

lastensuojelulaitoksista, joissa ovat työskennelleet. Lisää perehdytystä ideologiaan kaikki 

vielä kaipasivat uutena laitoksena ja työyhteisönä. Lisäperehdytys suunnitelmat sisälsivät 

jo kehittämispäivän järjestämisen sekä laatukäsikirjan valmistamisen. 
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The aim of the thesis was to study the basic principles and ideology of the Toivonniemi 

child welfare home as how these issues are visible in the daily operitions of the welfare 

home.  

 

Once the child has been taken in custode, most child welfare homes ignore rest of the 

family. In Toivonniemi this is not a case; it was intresthing to see how they work taken 

the whole family into account. Even thought all child welfare homes have a same laws 

and rules, which guide their operations, it was intresting to study the interval values of 

Toivonniemi.  

 

The material was collected interviews and questionnaires. The educatuion director and an 

instructor, being one of the owners of the Toivonniemi home, were interviewed. The 

questionares were send to the rest of the four personnel, three were male . 

 

Structured weekday is regarded in Toivonniemi as the crucial element for recovery. Con-

sequently, by means of high-guality and determined work, the main target is to return 

home every child that has been taken custody. The education directer of Toivonniemi 

works closely with the parents.Effort to make child more visible to them. The instructors 

work with the children, where they discuss the family problems in a therapeutic way. The 

basic principle in Toivonniemi is the traumatic framework, with the aim at discussing the 

family issues with their real names, without rosy colors or distortions. The values of 

Toivonniemi are soft values, such as daily chats, being together and acting together. 

 

The results of this thesis show that the personnel of Toivonniemi share the opinnion that 

the basic principles and ideology can be clearly seen in the daily work. They also think 

that the principles and ideology, expect being clearly vissible, are also well put in prac-

tice in everuday operations. The personnel experience Toivonniemi as fairly different 

from other child welfare homes where they have workd previously. What they miss, as 

new emplyees working in a new welfare home, is further initiation into Toivonniemi ide-

ology. The future initiotion plans already include an arrangement of a development day 

and the completion of a quality hand book. 
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1 JOHDANTO: 

 

 

Lapset tarvitsevat suojelua. Satakunnan Lastensuojelun kehittämisyksikön 

projektipäällikkö Marketta Raivio kirjoittaa Satakunnan Kansassa 30.7.2008 

mielipide kirjoituksessaan ”Mikä on lapsen oikeus?” miten uusi lastensuojelu-

laki korostaa meidän koko yhteiskuntamme vastuuta lapsista ja heidän pa-

hoinvoinnistaan. Hän korostaa kuinka koko ajan kasvava joukko lapsia ja 

nuoria voi huonosti. Hän epäilee peruspalveluiden heikentämisen kunnissa 

olevan yksi syy siihen miksi lasten hyvinvointi on jäänyt vain sosiaalitoimen 

huoleksi. Lastensuojelulaki on uudistettu 1.1.2008 (Lastensuojelulaki 

417/2007). Uudistetun lainsäädännön tavoitteena on siirtää lastensuojelutoi-

menpiteiden painopistettä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja avohuol-

toon. (Taskinen 2007, 7.) 

 

Päivi Sinko, Helsingin Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 

kouluttaja toteaa: ”Kuinka järkyttävää on se, että lasten täytyy voida tosi huo-

nosti ennen kuin he saavat apua”. Uuden lastensuojelulain myötä lastensuoje-

luilmoitukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Huostaanotot ja kodin ulkopuo-

lelle sijoitettujen lasten määrä on ollut nousussa vuosi vuodelta. Mutta nyt uu-

si, ennaltaehkäisyyn vannova lastensuojelulaki on saanut lastensuojeluilmoi-

tusten määrän huippuunsa, vaikka sosiaalityöntekijöillä ovat kädet olleet 

täynnä töitä jo ennenkin. Ennaltaehkäisyyn ei ole tarpeeksi resursseja ja siksi 

tarve on jatkuva. (Satakunnan Kansa/artikkeli 22.9.2008 s.3) 

 

Johtava sosiaalityöntekijä Kati Nordlund-Luoman mukaan uusi lastensuojelu-

laki (417/2007) antaa mahdollisuuden tehdä hyvää lastensuojelutyötä, mutta 

hänenkin mielestään tarvitaan yhä enemmän työntekijöitä ja työkaluja vas-

taamaan tähän tarpeeseen. Puuttuminen tapahtuu liian myöhään koska lasten-

suojelutyötä tekeviä on liian vähän Porissa. Lastensuojeluntarve on Porissa 

niin suuri, että siihen ei jo olevilla resursseilla pystytä vastaamaan. (Satakun-

nan Kansa/artikkeli 22.9.2008 s.3) 
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Sijoitettujen lasten kokonaismäärä on kasvanut 2 – 5 prosentilla joka vuosi 

(Kuoppala & Säkkinen 2004,1 - 2). Stakesin mukaan vuonna 2004 Suomessa 

oli 8673 huostaanotettua alaikäistä lasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 

yhteensä 14704 lasta. Sijoitetuilla lapsilla oli usein poikkeavia kiintymyssuh-

teita, hoidon laiminlyöntiä, kaltoin kohtelua sekä lukuisia sijoituksia. Suurin 

osa sijoitetuista lapsista palaa takaisin enemmin tai myöhemmin biologisten 

vanhempiensa hoitoon, mutta tätä määrää tilastot ei kerro. (Huges 2006, 13.) 

Meillä Suomessa on harvinaista, että biologiset vanhemmat menettäisivät 

huoltajuutensa vaikka lapsi otetaan yhteiskunnan huostaan. Vanhemmat säi-

lyvät keskeisessä roolissa ja heillä on sanavaltaa lasta koskevissa päätöksissä, 

joka saattaa myös mutkistaa tilanteita. (Becker-Weidman & Shell, 2008, 16.)  

 

Sijoitettujen lasten kasvava määrä vaikuttaa siihen, että kunnallinen tarjonta ei 

riitä. Myös yksityisiä lastensuojelulaitoksia tarvitaan, ja niitä on perustettu Sa-

takunnan alueelle useita viimeisien vuosien aikana. Kaikilla yksityisillä las-

tensuojelulaitoksilla on takanaan laki (laki yksityisten sosiaalipalveluiden 

valvonnasta 9.8.1996/603), joka valvoo paikkaa ja sen työskentelyä. 

 

Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemi on 2007 joulukuussa perustettu seitse-

mänpaikkainen lastensuojelulaitos, joka sijaitsee Ulvilan kaupungissa, Kul-

laan kylässä. Toivonniemen toiminta lähti käyntiin tammi-helmikuussa ensin 

yhden lapsen voimalla ja täydellä talolla työskentely alkoi huhtikuussa 2008.  

 

Olen kiinnostunut siitä, mitä tällä laitoksella on tarjottavana lapsille ja mitkä 

ovat tämän uuden laitoksen perusperiaatteet. Toivonniemellä on oma ideolo-

giansa ja tavoitteenani on selvittää opinnäytetyöni avulla, kuinka se toimii ja 

näkyy käytännössä. Ideologia on käsitteeltään hyvin kattava ja siihen mahtuu 

paljon lähtökohtia, perusteluita, sisältöjä, tavoitteita ja merkityksiä. Pyrin 

opinnäytetyössäni selvittämään kuinka hyvin Toivonniemen tavoitteet ja pyr-

kimykset uutena lastensuojelulaitoksena toimivat ja näkyvät käytännössä. Mi-

ten Toivonniemen oma ideologia nostaa esille oman tapansa kaikille yhteisiä 

periaatteita kunnioittaen ja noudattaen?  
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Lastensuojelun kannalta ihmisoikeussopimuksissa muodostuvat tärkeimmiksi 

periaatteiksi lapsen edun toteutumisen periaate sekä yksityiselämän ja perhe-

elämän suoja (Taskinen 2007, 14).  

 

Olen päässyt seuraamaan Toivonniemen lyhyttä historiaa hyvin läheltä jo sen 

perustamisvaiheesta lähtien. Olen ollut mukana osakkaiden keskusteluissa 

matkan varrella ja tiedän mitä he paikalta haluavat. Olen myös saanut olla 

mukana seuraamassa työntekijöiden haastatteluita ja valintaa. Toivonniemellä 

on tavoitteena saada paikasta omaa ideologiaan vastaava ja uskon, että sen 

olevan myös mahdollista koska sekä kasvatusjohtajalla että vastaavalla ohjaa-

jalla on erittäin vankka kokemus trauma- ja kriisityöstä. Tämä mahdollistaa 

ns. syvemmän ymmärrykseen. Trauma ja kriisityön avulla pystytään avaa-

maan traumaattisia ja vaikeita kokemuksia. Ja tämä mahdollistaa entistä pa-

remmin toiminnan lapsilähtöisyyden, luottamuksen ja lapsen arjen huomioon 

ottamisen.   

 

Haluan opinnäytetyössäni selvittää miten tämä kaikki toimii käytännössä. Mi-

ten erilainen ideologia saadaan näkymään Toivonniemen arjessa, miten työn-

tekijät perehdytetään ja kuinka he tätä ideologiaa ylläpitävät. Olen myös saa-

nut olla mukana osassa sosiaalitoimien kanssa käydyissä palavereissa ja kuul-

lut miten he kokevat Toivonniemen ja miksi haluavat mahdollisesti sijoittaa 

lapsia juuri sinne.  

Kaikki lastensuojelulaitokset huolehtivat sijoitetuista lapsista, lastensuojelula-

ki on kaikille yhteinen. Haluan nähdä, mitä Toivonniemen ideologian taakse 

on ”kätketty”. Mikä tekee Toivonniemestä Toivonniemen? 
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”Tarvitaan hiljaisuutta.  

Tarvitaan rauhaa. 

Kasvamiseen tarvitaan aikaa. 

Ei voida edellyttää,  

että mikään kasvaisi pellossa,  

jota taukoamatta kynnetään. ” 

(-tuntematon-) 
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2 TOIVONNIEMEN PALVELUT 

 

 

Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemi sijaitsee Kullaan maaseutukylässä Ulvilan 

kaupungissa. Luonnon läheisyys ja maaseudun rauha tarjoavat turvallisen 

ympäristön lapsen kasvulle ja kehitykselle. Toivonniemessä hoidetaan ja oh-

jataan kuntien huostaanottamia ja pitkäaikaista sijoitusta tarvitsevia sekä avo-

huollon tukitoimenpiteenä sijoitettua lapsia ja nuoria. Toivonniemen asukkaa-

na voi pääsääntöisesti olla 4 – 17-vuotias lapsi, jolla on lastensuojelullinen 

tarve. Toivonniemessä on seitsemän asuinpaikkaa. (www.toivonniemi.fi) 

 

Toivonniemi tarjoaa sijaishuoltopalveluja hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville 

lapsille, kun lapsen oma perhe ei jostakin syystä siihen itse kykene. Tällaisia 

tilanteita ovat muun muassa perheessä tapahtuneet vakavat kriisitilanteet, 

vanhemman päihteidenkäyttö tai mielenterveysongelmat, perhe- tai lähisuh-

deväkivalta, lapsen pahoinpitely tai laiminlyönti. Lasten perheiltä puuttuu 

vanhemmuus ja säännöllinen vuorokausirytmi sekä kyky johdonmukaiseen 

rajojen asettamiseen, jolloin vanhemmat eivät pysty turvaamaan lapsen hyvää 

kehitystä eivätkä pysty huolehtimaan lapsen tarpeista ja terveydestä. Lapsi 

reagoi käyttäytymällä mahdollisesti epäsosiaalisesti ja hänellä voi olla eri-

tasoisia vaikeuksia koulunkäynnissä. Kodin sekasortoinen tilanne saattaa ai-

heuttaa lapselle myös erilaisia käytöshäiriöitä. Toivonniemeen ei oteta vaka-

vasta päihdeongelmasta kärsiviä lapsia, koska näille lapsille on olemassa sii-

hen erikoistuneita laitoksia ja hoitoasemia.  

 

Toivonniemessä on tarjolla kodinomaiset, viihtyisät ja turvalliset puitteet lap-

sen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kasvulle sekä eheytymiselle. Ai-

kuisten rytmittämät päivät, selkeät rajat sekä kokonaisvaltainen huolenpito 

luovat pohjan kasvatustyölle. Toiminta perustuu strukturoituun arkeen ja 

sääntöihin, jotka takaavat arjen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden.  

 

Tavoitteena on luoda lapselle kokonaisvaltainen mahdollisuus kasvuun kaikil-

la osa-alueilla sekä turvallinen perushuolenpito. Toivonniemen mukaan lap-

sen hoidon ja huolenpidon kannalta on hyvin tärkeää, että lapsi tulee kuulluk-

http://www.toivonniemi.fi/
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si, kohdatuksi ja ymmärretyksi yksilönä. Lasten omat kokemukset huomioi-

daan ja niistä on tärkeä puhua. Lapsia kuunnellaan niin, että he kokevat tule-

vansa ymmärretyiksi. Lapsille pyritään antamaan kokemus siitä, että he ovat 

hyväksyttyjä ja saavat osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä.  

Toivonniemessä autetaan lapsia turvallisilla ja selkeillä rajojen asettelulla, 

henkilökunnan yhtenäisellä työotteella sekä kasvattamalla lapsia heidän yksi-

löllisten tarpeiden mukaan.  

 

Lapsen hoidolle ja kasvatukselle Toivonniemessä luodaan aina tavoitteet. 

Näiden etenemisessä käytetään pieniä askeleita, jotta lapset saavuttavat onnis-

tumisen kokemuksia. Jokaiselle lapselle luodaan henkilökohtaiset tavoitteet, 

joita seurataan säännöllisesti. Perustavoitteisiin Toivonniemessä kuluu sään-

nöllisen vuorokausirytmin luominen, riittävä lepo, säännölliset ja terveelliset 

ateriat ja välipalat, omasta henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, 

puhdas vaatetus, sääntöihin ja aikatauluihin sitoutuminen ja niiden noudatta-

minen sekä perusterveydestä huolehtiminen. (Toivonniemen esittelykansio 

2007.) 

 

 

2.1 Lapsen arki 

 

Toivonniemessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(8.4.1983/361). Hoito ja kasvatus toteutuvat Toivonniemessä lapsen yksilöl-

listen tarpeiden mukaisesti. Lasta kohdellaan arvostavasti ja häntä autetaan 

luomaan myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita ja lapsen perushoidosta huoleh-

ditaan. Pyritään siihen, että lapsi oppisi itse ottamaan vastuuta arkensa suju-

misesta.  

 

Toivonniemessä eletään tavallista ison lapsiperheen arkea. Se on lasten koti, 

jossa työntekijöillä eli aikuisilla on vastuu lapsen hoidosta ja huolenpidosta 

sekä arjen sujumisesta. Toivonniemessä on turvallinen aikuinen aina läsnä. 

Arkiturva eli aikuisten rytmittämät päivät ja selkeät rajat luovat turvallisuutta 

lapsille. Lapsille on nimetty omaohjaajat, mutta kaikki työntekijät kantavat 

yhteisesti vastuun sekä tietävät jokaisen lapsen tilanteesta ja asioista. Joka 
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kolmas viikko on henkilökunnan palaveri, jossa käsitellään yksilöllisesti las-

ten tilanteita sekä tavoitteiden toteutumista. Toivonniemessä on selkeät rajat 

ja säännöt, joiden mukaan lapset elävät ja toimivat. Lapset osallistuvat toimin-

taan Toivonniemessä säännöllisesti ja sovitusti ja lasta kannustetaan eri toi-

minnoissa. Työntekijöiden tulee omalla toiminnallaan ohjata esimerkillisesti 

lasta selvittämään ristiriitoja ja erimielisyyksiä. Lapsille opetetaan taloudelli-

suutta rahan käytössä. 

 

Toivonniemessä korostetaan ns. pehmeitä arvoja. Lapsen arjessa pidetään tär-

keinä sitä, että lasta kuunnellaan ja hän kokee tulevansa ymmärretyksi. Lasta 

kohdellaan niin, että hän voi kokea itsensä hyväksytyksi, lapsi saa osakseen 

ymmärrystä ja hellyyttä. Lapselle luodaan tilanteita, joissa hän voi saada on-

nistumisen kokemuksia ja pystyy samalla rakentamaan myönteistä kuvaa it-

sestään ja osaamisestaan. Lasta autetaan Toivonniemessä tunnistamaan omia 

ja muiden tunteita sekä ilmaisemaan itseään. Lapsikeskeinen vuorovaikutus 

sekä arki hoitavat ja vaikuttavat olennaisella tavalla kehitykseen ja korjaavat 

samalla sitä.  

 

Toivonniemessä lapselle taataan fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja sek-

suaalinen turvallisuus ja luodaan turvalliset olosuhteet. Lapsi opetetaan myös 

kantamaan vastuuta itsestään ja luomaan rajat omalle toiminnalleen. (Toivon-

niemen esittelykansio 2007) 

 

Toivonniemessä asuvat lapset käyvät kunnallista koulua, eikä kotikoululle ole 

nähty tarvetta. Kunnallisessa koulussa lapset saavat Toivonniemen ulkopuoli-

sia kavereita. Kaverisuhteiden luomista ja ylläpitämistä tuetaan kaikin mah-

dollisin tavoin. Toivonniemestä ollaan myös säännöllisesti yhteydessä kou-

luun, jotta pysytään ajan tasalla myös lasten kouluasioissa.  

 

Lapsilla on niin sanottu ”hiljainen tunti” joka päivä Toivonniemessä, lukuun 

ottamatta lauantaita. Hiljaisen tunnin tarkoitus on rauhoittaa lapsen päivää ja 

antaa mahdollisuuden keskittyä läksyjen tekoon omassa huoneessaan. Tarvit-

taessa lapset saavat apua ja ohjausta koulutehtäviinsä. 
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2.2 Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet Toivonniemessä  

 

Lapsilähtöisyys on Toivonniemen tärkeä arvo, jossa otetaan huomioon lapsen 

etu. Lasta kuunnellaan, jolloin hän itse pystyy myös vaikuttamaan omiin asi-

oihinsa. Lapsi huomioidaan ainutkertaisena persoonana ja yksilönä.  

 

Lapsilähtöisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että lapset itse osallistuvat ikä-

tasonsa mukaisesti arkensa suunnitteluun ja päätösten tekoon. He ovat tär-

keimpiä toimijoita omassa kehityksessään. Kun lapset saavat itse vaikuttaa 

omaan elämäänsä, he saavat näin ollen parhaimman käsityksen omista voima-

varoistaan sekä mahdollisuuksistaan. (Plan Suomi säätiö 2008.)  

 

Lapsen perustarpeista huolehditaan yksilöllisesti. Jokaisella lapsella on erilai-

set tarpeet, joihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

Toivonniemessä on kaikille yhteiset säännöt ja normit, joiden mukaan toimi-

taan. Vastuu laista ja asetuksista sekä yhteiskunnan normeista on kaikilla. 

Lapsi kantaa ikätasonsa mukaisesti vastuun omista teoistaan. (Toivonniemen 

esittelykansio 2007.) 

 

Lapsen on tärkeää oppia paitsi se, että ihmisiin voi yleensä luottaa, myös se, 

että hänen tulisi itse olla ystävien luottamuksen arvoinen. Jos ei opi olemaan 

luottamuksen arvoinen, ei pysty ylläpitämään pitkäaikaisia ja läheisiä tun-

nesuhteita. Hyvyyden ja ystävyyden arvon tiedostaminen voi myönteisesti he-

rättää halun ajatella asioita toisen kannalta ja ottaa hänet huomioon, auttaa ja 

tukea häntä. (Puolimatka 2004, 68 – 69.) 

 

Ammatillisuus on tärkeä periaate Toivonniemen työntekijöille.  

Auktoriteetti ei anna oikeutta rajattomaan vallankäyttöön, vaan oikeuden oh-

jata lasta hyvään elämään (Puolimatka 2004, 65).  

Ammatillisuus kasvaa yleensä kokemuksen myötä sillä kokemus tuo itsevar-

muutta työhön. Toivonniemi on uusi työyhteisö ja antaa tälle kasvulle tilaa. 

Kaikki työntekijät oppivat toinen toisiltaan. Ammatillisuus on hyvin tärkeää 
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juuri tässä työssä, jotta kaikki työntekijät pysyvät samanarvoisina lasten edes-

sä. Ja kun työntekijät vetävät samaa yhteistä linjaa, se luo turvaa myös lapsil-

le.  

 

Toivonniemessä pyritään yhteisöllisyyteen, kodinomaisuuteen sekä koko yh-

teisön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Perinteiden kunnioittaminen ja noudat-

taminen on myös tärkeää. Yhteisöllisyys viittaa ihmisten väliseen vuorovaiku-

tukseen ja toimintaan. Huomiota kiinnitetään muun muassa ihmisten väliseen 

kommunikaatioon, johtamiseen, tiedonkulkuun ja ongelmien ratkaisutapoihin. 

Hyvin toimivissa yhteisöissä kaikki yhteisön jäsenet tietävät mitä tehdään ja 

miksi. Asioita valmistellaan yhteisesti ja niistä keskustellaan avoimesti. Tämä 

näkyy työn tuloksissa ja laadussa. (Kansan sivistystyön liitto KSLry 2008) 

 

Tasa-arvoisuus on Toivonniemessä johtava periaate. Sekä työntekijät että lap-

set ovat ihmisinä tasa-arvoisia, huomioiden tietysti aikuisen ja lapsen erot. 

Säännöt Toivonniemessä ovat yhteiset, näitä noudattavat kaikki. 

 

Toivonniemessä on tärkeää se, että jokainen saa velvollisuuksia ja erityisesti 

vastuuta. Vastuun antaminen lisää yksilön ihmisarvon tunnetta. Tämä opettaa 

myös lapsia yhteisvastuullisuuteen. Lapset saavat kokea itsensä tärkeäksi vas-

tuuta saadessaan ja saavat toiminnan suoritettuaan onnistumisen tunteen ko-

kemuksia. (Toivonniemen esittelykansio, 2007) 

 

Toivonniemessä kaikkien tulee olla myös oikeudenmukaisia toisilleen. Toi-

minta ja päätökset perustellaan aina myös lapsille, jotta he ymmärtävät syy – 

seuraus- suhteen. Asiat kerrotaan lapsille niin kuin ne ovat tapahtuneet, vää-

ristelemättä totuutta. 

 

Toiminnalle ja työlle asetetaan aina tavoitteet mutta tavoitteita ei aseteta liian 

korkealle, vaan niissä edetään pienin askelin, jotta onnistumisen kokemuksia 

tulisi lapsille usein. 

 

Lapsille pyritään olemaan kaikissa heitä koskevissa asioissa hyvin avoimia ja 

rehellisiä, jotta lapsiin saadaan muodostettua luottamus-suhde. Tämä on hyvin 
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tärkeää, jotta heidän kanssaan pystytään työskentelemään parhaalla mahdolli-

sella tavalla sekä myös saamaan tuloksia aikaiseksi. Asioita ei yritetä peitellä, 

vaan niistä puhutaan oikeilla nimillä, lapsen ikä ja kehitystaso huomioon otta-

en.  

 

Kaikille lapsille Toivonniemessä taataan myös fyysinen ja psyykkinen turval-

lisuus ja koskemattomuus. (Toivonniemen esittelykansio 2007) 

 

Mikko Oranen mainitsee tärkeinä kohtina lastensuojelutyössä olevan työsken-

telyn tavoite ja tarkoitus. Oranen korostaa myös, että lapsilähtöisyydellä tar-

koitetaan lapsesta ja hänen tarpeistaan lähtevää työskentelyä. Tämä ei tarkoi-

ta, että lapsen perhe sivuutettaisiin tai unohdettaisiin. Lapsen kanssa työsken-

telyn periaatteiksi hän nostaa edellä mainittujen lisäksi työskentelyn jatku-

vuuden, kohtaamisen ja yksilöllisyyden. (Oranen, alkuarviointi ja avohuolto-

työryhmän loppuraportti, 22.3.2006.) Uskon että juuri tähän Toivonniemessä 

pyritään ja olen kiinnostunut miten tämä käytännössä siellä näkyy.  

 

 

2.3 Lapsilähtöisyys 

 

Sijaishuollon lapsilähtöisyyden määritelmä on kaikilla lastensuojelulaitoksilla 

sama (laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 9.8.1996/603) vaikka 

uskoakseni se saattaa näkyä arjessa eri tavoin. 

 

Sijaishuollon lapsilähtöisyyden määritelmänä on se, että lapsi on arvokas. 

Lapsi ja lapsen elämän tukeminen ovat arvoja. Lapsen kehitystarpeet tulisi 

tuntea. Lapsi on aina ensisijaisesti kehittyvä lapsi, vaikka hän on lastensuoje-

luasiakas tai hänellä olisi diagnooseja ja oireita. Lapsen elämän, vaiheiden ja 

ihmissuhteiden ainutkertaisuus tulisi ymmärtää. Sijaishuollon mukaan vuoro-

vaikutus ja arki hoitavat parhaiten. Lapsikeskeinen vuorovaikutus vaikuttaa 

olennaisella tavalla kehitykseen ja myös korjaa sitä. Lapsella on oikeus laa-

dultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja lapsen tarpeita vastaavaan sijaishuolto-

paikkaan sekä hyvään kohteluun. Lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijää 



15 
 

 
 

ja hänelle läheisiä ihmisiä sekä saada tietoa hänen omasta tilanteestaan halu-

tessaan. (Lastensuojelun käsikirja 2007.) 

 

Toivonniemessä panostetaan juuri lapsilähtöiseen työskentelyyn. Lapselle 

kerrotaan rehellisesti mitä huostaanotto ja sijoitus tarkoittavat ja miksi niin on 

tapahtunut. Ja lapselle heränneistä mielikuvista ja tuntemuksista keskustellaan 

avoimesti lapsen kanssa. Lapsen kanssa sovitaan yhteydenpidosta perheeseen 

ja ystäviin mahdolliset rajoitukset huomioiden. Lapsen pelkoja liittyen sijoi-

tukseen ja kotoa poismuuttoon selvitetään. Huolenaiheet ja jännityksen aiheet 

käydään yhdessä läpi. Lapselle annetaan Toivonniemessä lupa erilaisiin tun-

temuksiin ja ennen kaikkea kuunnellaan lapsen kokemuksia ja tuntemuksia. 

(Toivonniemen esittelykansio 2007.) 

 

 

2.4 Traumaviitekehys 

 

Toivonniemessä käytetään traumaviitekehystä lasten ja heidän vanhempiensa 

kanssa työskennellessä. Turvallinen kiintymyssuhde on yksi keskeisiä tavoit-

teita. Lasten kanssa puhutaan tunteista ja opetellaan tunnistamaan omia ja 

toisten tunteita. Tunteiden tunnistaminen on tärkeää myös omien pahanolon 

tunteiden ja kiukun hallinnassa. Tässä trauma- ja kriisityön erilaiset menetel-

mät ovat hyväksi avuksi. Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset työvälineet kuten 

OH-kortit. Toivonniemessä hyödynnetään myös erilaisia arjen ryhmätilantei-

ta, kun lapset itse alkavat keskustella perheen tilanteista ja ongelmista toisten-

sa kanssa. Tässä toisilta lapsilta saama vertaistuki on hyvin arvokasta. Lapsi 

tiedostaa, että myös muiden perheissä on ongelmia, ehkä jopa samankaltaisia 

kuin hänelle. Lapselle tulee kokemus, ettei ole yksin tilanteensa kanssa. 

Traumaviitekehyksessä tärkeää on, että tilanne lähtee lapsesta itsestään. Ai-

kuinen pyrkii tekemään tilanteesta mahdollisimman helpon, jotta lapsen on 

helpompi purkaa tunteitaan. Vaikeassa tilanteessa lapsen tunteita lähdetään 

tietoisesti purkamaan jollakin tavalla lapsen kanssa, kuten esimerkiksi maa-

laamalla tai muulla toiminnallisella tavalla. Näitä toiminnan menetelmiä voi-

daan käyttää arjen ohessa ilman, että kodinomainen ilmapiiri muuttuu liian te-

rapeuttiseksi. Aikuisen antama aika on hyvin tärkeässä roolissa traumaviite-
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kehyksessä. Lapsen tulee kokea, että aikuisella on antaa aikaa lapselle. Tarvit-

taessa Toivonniemi voi myös ostaa terapiapalveluita.  

 

Lapsien ajatellaan usein elävän perheessä jonkinlaisessa umpiossa, toteavat 

Mikko Oranen ja Eija Keränen (2006, 63.) kirjassaan perhe- ja lähisuhdeväki-

valta. Luullaan, että perheen ongelmat eivät vaikuta lapseen ja kuvitellaan hä-

nen unohtavan ne ajan myötä. Tällainen lapsi tarvitsee yhtälailla apua kuin 

muutkin perheenjäsenet.  

 

Kasvaakseen terveeksi ja vahvaksi lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa. Ra-

vintoa, lämpöä ja suojaa, lapsi tarvitsee fyysiseen kasvuun. Tuntevaksi ja ra-

kastavaksi kasvaakseen lapsi tarvitsee hoivaa, joka kasvattaa hänen kykyään 

luottaa ja kiintyä turvallisesti. Lapset ovat erilaisia ja käyttäytyvät eri tavoin. 

He myös kokevat asiat eri tavoin. Synnynnäisesti lapsi on valmis kiintymään 

häntä hoivaavaan aikuiseen. Lapsi kasvaa epäluottamukseen, jos tätä kiinty-

mystä loukataan toistuvasti. Jos kasvuympäristö ei ole lapselle turvallinen, 

lapsi ei kykene käyttämään voimavarojaan. Tämä heijastuu lapsesta erilaisina 

oireina. Lapselle on hyvin pelottavaa jäädä yksin. Hänen vaistonsa sanoo, ett-

ei lapsi pärjää ilman aikuisen huolenpitoa. Jatkuva pelko opettaa lapsen ole-

maan aina varuillaan. Jatkuva varuillaanolo saa lapsen myös oireileman. 

Usein lastensuojelun tarve siirtyy sukupolvilta toisille, jos vanhemman kiin-

tyminen nuoruudessa on häiriintynyt, he eivät pysty muokkaamaan myöskään 

lapsiinsa turvallista kiintymystä. ( Huges 2006, 10,11.) 

 

Terveen ja turvallisen kiinnittymisen olennainen tunnusmerkki on se, että yk-

silö pystyy kertomaan yhtenäisen tarinan omasta elämästään riippumatta siitä, 

miten kovaa elämä on ollut. Tämä on vaikeaa niille, joiden kiinnittyminen on 

ollut turvatonta. Heidän tarinaansa tulee liikaa tai liian vähän yksityiskohtia. 

Usein tarina sivuuttaa menneisyyttä tai jumiutuu siihen. Tarinat ovat tällöin 

epäyhtenäisiä ja epäjohdonmukaisia. Jos taas lapsella on turvallinen kiinty-

mys, tarina usein säilyy yhtenäisenä ja toistuu kerrasta toiseen. (Becker-

Weidman & Shell 2008, 38,39.) 
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Vasta kun biologiset vanhemmat hyväksyvät ja antavat luvan lastensa kasvaa 

toisten hoidossa, he samalla antavat lapsille luvan uuteen kiintymyssuhtee-

seen, lapsien parantuminen alkaa. Jotkut vanhemmat puolustautuvat omilla 

tunnetiloillaan siten, että heidän pyrkimyksensä on eristää itsensä lapsen tun-

netiloista. He eivät anna lapselleen tilaa tuntea eri tunteita, joten vanhempi ei 

tällöin kykene tuntemaan empatiaa lastaan kohtaan. Empatia edellyttää, että 

vanhempi pyrkii samaan tunnetilaan lapsensa kanssa. Jos tätä ei tapahdu, niin 

myöskään lapsi ei kykene tuntemaan empatiaa muita kohtaan. (Huges 2006, 

10,14,384.) 

 

Lapsen kokemukset ja tuntemukset on tehtävä näkyviksi, jotta lapselle ei jää 

ajatusta että em. asiat ovat negatiivisia. Varsinkin kaltionkohdellut lapset ovat 

saaneet kokemuksen, että heidän vanhempansa ovat samalla hoivaavia ja vaa-

ran aiheuttajia. Tästä seurauksena saattaa olla turvaton kiintymyssuhde, jossa 

lapsi ei voi luottaa läheisiin ihmisiin, eli omiin vanhempiinsa. Väitetään, että 

lapsen pitää voida tehdä myönteinen vaikutus elämänsä tärkeimpiin ihmisiin, 

jotta lapsi kehittyy tasapainoiseksi. (Huges 2006, 28.)  

 

Tunteiden ymmärtämiseksi ei voi pelkästään ajatella miltä meistä tuntuu, kos-

ka se, miltä meistä tuntuu, riippuu osittain siitä, miten ymmärrämme tunteet. 

Emme kaikki ymmärrä niitä samalla tavalla. Ihmisten tunteille antama merki-

tys riippuu myös siitä, mikä merkitys tunteille annetaan kasvatuksessa. 

Kasvatus vaikuttaa tunteiden tiedostamiseen ja niiden ilmaisuun. Osa tunteista 

on luonnollisia ja osa yhteisössä opittuja. Kasvatuksen tehtävänä ei ole tukah-

duttaa tunteita, vaan parantaa yksilön kykyä tuntea tunteita oikein ja sopivalla 

tavalla. (Puolimatka 2004, 19, 42 – 43.) 

 

Lapsella tulee olla oikeus omaan henkilökohtaiseen työskentelyyn. Toivon-

niemessä lapsi saa itse määritellä, mitkä asiat ovat hänestä tärkeitä unohtamat-

ta kuitenkaan lapsen sijoitukseen vaikuttaneita asioita. Sijoitukseen vaikutta-

vista tekijöistä keskustellaan mahdollisimman avoimesti lapsen kanssa ja asiat 

pyritään selvittämään lapselle ymmärrettävästi hänen ikätasonsa huomioon ot-

taen. Lapselle annetaan tilaa puhua ja toimia Toivonniemessä. Työskentelyä 

varten tulee olla riittävästi aikaa. (Toivonniemen esittelykansio 2007) 
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2.5 Vanhemmuustyö 

 

Vanhemmuustyö on vanhemmuuden tukemiseen liittyvää työtä lapsen van-

hempien kanssa. Vanhemmuustyön keskeisenä sisältönä ovat perheessä olevat 

ongelmat ja niiden vaikutus lapsen elämään. Vanhemmuustyössä lapsi ja hä-

nen tarpeensa tehdään näkyväksi vanhemmille. Vanhempien kanssa käydään 

läpi perheen historiaa.(Oranen 2004, 143-145 ) 

 

Toivonniemessä vanhemmuustyön tavoitteena on tehdä lapset näkyviksi hei-

dän vanhemmilleen. Vanhemmuustyössä voidaan käyttää erilaisia työnväli-

neitä kuten vanhemmuuden tai parisuhteen roolikarttaa, sukupuuta tai muuta 

vastaavaa menetelmää. Syitä perheen sisäisiin ongelmiin pyritään löytämään, 

esimerkiksi vanhempien omasta lapsuudesta, kun vanhemmuus puuttuu. 

 

”Aikuisuuteen sisältyy kyky huolehtia toisesta ja uhrata oma mukavuutensa ja 

nautintonsa tehdäkseen jotakin sellaista, mikä edistää tuon toisen elämän 

päämäärien saavuttamista”. Henkisesti passiivinen vanhempi ei pysty tarjoa-

maan lapselle riittävästi huomiota koska on liian keskittynyt vain omiin tar-

peisiinsa. Vanhemman ei tulisi keskittyä työhön tai muuhunkaan asiaan niin, 

että se uhkaa lapsen hyvinvointia. Muutoin lapsi jää ilman aikuisen huomiota 

ja läsnäoloa.(Puolimatka 2004, 52, 53 - 54.) 

 

Lapselle on erittäin tärkeää hänen hyväksymisensä. Tämä ei tarkoita, että 

vanhemman tulisi hyväksyä lapsen käyttäytyminen kokonaisuudessaan vaan 

lapselle tulee asettaa rajoja koska juuri rajojen ansioista lapsi kokee olonsa 

turvalliseksi.  Lapselle tulee silti koko ajan viestiä, että hän on kelvollinen ja 

hänen käyttäytymisongelmat ovat jotenkin selitettävissä. Kun lapsi käyttäytyy 

huonosti, hänelle määrätään seuraamus. Lapsen tulee tuntea, että lapsi silti 

hyväksytään. Tämän tunteen lapsi saa siitä, miten seuraamus lapselle määrä-

tään ja selitetään. (Becker-Weidman & Shell, 2008, 283,284.) 
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3 TOIVONNIEMEN HENKILÖKUNTA 

 

Toivonniemen työyhteisö omaa monipuolisen sosiaali- ja terveysalan ammat-

titaidon sekä vuosien työkokemuksen lastensuojelutyöstä. Toivonniemen kas-

vatusjohtaja on sosionomi (AMK), jolla on trauma- ja kriisityön koulutus, 

perhe- ja lähisuhdeväkivaltakoulutus sekä koulutus naisen aggressiosta lähei-

sissä ihmissuhteissa. Työkokemusta hänellä on kertynyt ennen Toivonniemeä 

useita vuosia ensi- ja turvakotityöstä. Vastaava ohjaaja on sosionomi (AMK), 

jolla on päivähoitajan koulutus sekä trauma- ja kriisityön, lapsityön - sekä 

turvakotityönkoulutus. Hänellä on myös useiden vuosien työkokemus turva-

kotityöstä sekä aikuisten, että lasten kanssa.  

 

Toivonniemen ohjaajina toimii kolme miestyöntekijää sekä yksi nainen. Mie-

histä yksi on sosionomi (AMK) ja toinen lastenohjaaja. Kolmas mies on kou-

lutukseltaan diakoni. Sosionomi on ollut töissä aikaisemmin eri lastensuojelu-

laitoksissa sekä toiminut myös kouluavustajana sekä päiväkotityössä. Hän on 

hyvin erähenkinen ja tuo jokapäiväisessä työssään persoonallaan esille paljon 

erilaista toimintaa ja innostamista ympäristöä ja luontoa kohtaan. Lastenoh-

jaaja on toiminut aikaisemmin liikuntatoimen kerho-ohjaajana sekä tehnyt si-

jaisuuksia liikunnan tuntiopettajana. Lisäksi hän on toiminut A-kodissa las-

tenohjaajana. Hän tuo työssään urheilullisen puolen esiin kannustamalla ja 

opettamalla lapsia tekemään ja toimimaan liikunnan parissa. Kolmannella 

miesohjaajalla on myös kokemusta lastensuojelulaitostyöstä. Hän taas on hy-

vin musikaalinen ja innostaa lapsia musikaalisuuteen. Toivonniemessä on 

oma musiikkihuone jossa on soittimia, joilla lapset voivat opetella soittamaan.  

 

Naisohjaaja on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hänellä on myös vartijan 

koulutus. Hän on toiminut projektipäällikkönä, vartijan tehtävissä sekä eri las-

tensuojelulaitoksissa ohjaajana. Lisäksi hän on ollut kansainvälisessä vaihto-

ohjelmassa Intian katulasten koulussa. (Toivonniemen esittelykansio 2007.) 

 

3.1 Henkilökunnan valinta, koulutus ja hyvinvointi 
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Toivonniemessä on moniammatillinen ja samoja kasvatusperiaatteita omaava 

monipuolinen työyhteisö. Toivonniemessä pyritään työyhteisön pysyvyyteen. 

Valintoja tehtäessä on kiinnitetty huomiota henkilöiden persooniin.  Toivon-

niemeen valituilta työntekijöiltä on edellytetty yhteistyökykyä, vuorovaiku-

tustaitoja ja erityisesti kykyä olla turvallinen aikuinen lapsille. Toivonniemes-

sä toimitaan lasten tarpeiden edellyttämällä tavalla, unohtamatta kuitenkaan 

selkeitä rajoja ja sääntöjä, joita kaikki, niin työntekijät kuin lapsetkin noudat-

tavat. Ohjaajia on vaadittu työsuhteen alkaessa esittämään rikosrekisteriote ja 

kaikilla työntekijöillä tulee olla EA1 suoritettu. EA tietoja tullaan päivittä-

mään säännöllisesti työyhteisön sisällä järjestettävillä koulutuspäivillä.  

 

Toimivan tiimin edellytyksenä ovat selkeät pelisäännöt ja yhteiset tavoitteet 

sekä ongelmanratkaisumenettelyt. Toivonniemessä viestinnän on oltava toi-

mivaa ja ajantasaista. Henkilökunnalla on säännölliset henkilökunta-palaverit 

ja kehittämispäivät.  Työviihtyvyyttä pyritään pitämään myös yllä, jotta am-

mattitaitoisen henkilöstön vaihtuvuus olisi mahdollisimman vähäistä.  

 

Toivonniemessä työntekijöiden ammatillista osaamista tullaan kehittämään 

tasapuolisesti erilaisilla alaan liittyvillä koulutuksilla ja kursseilla. Henkilö-

kunnan täydennyskoulutukset kuuluvat työhön osana jatkuvaa osaamista. 

Työntekijöiden työkykyä tullaan pitämään yllä järjestämällä säännöllisesti yh-

teistä TYKY-toimintaa, josta neuvotellaan yhdessä koko henkilökunnan kans-

sa. Työntekijöille järjestetään myös säännöllisesti kehittämiskeskusteluita se-

kä työnohjausta. (Toivonniemen esittelykansio 2007) 

 

 

3.2 Ohjaajan rooli Toivonniemessä 

 

Toivonniemen ohjaajan tulee olla ensisijaisesti aikuinen, ei lapsen ystävä. Oh-

jaajan tulee olla johdonmukainen ja pitää kiinni asetetuista rajoita ja aikatau-

luista. Tulee toimia määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja tasapuolisesti kaik-

kia kohtaan, kasvatussuunnitelman ja sääntöjen mukaisesti, kuitenkin lasten 

yksilölliset erot huomioiden. Ohjaajan tulee kyetä tehdä päätöksiä heti, ottaa 

vastuu näistä päätöksistä ja osata myös tarvittaessa perustella nämä. Ohjaajan 
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tulee muistaa oma roolinsa kaikissa tekemissään päätöksissä yhtenäisen kas-

vatusyhteisön osana, koska yhteisö toimii, sopeutuu ja reagoi parhaiten muut-

tuvissa tilanteissa, jos sen linja on yhtenäinen. Ohjaajan tulee kyetä antamaan 

palautetta sekä ottamaan vastaan sitä. Heidän tulee myös kyetä hyötykäyttä-

mään omia vahvuuksiaan työssään lapsen kasvun ja kehittymisen edistämi-

seksi.  

 

Ohjaajan tulee tukea, kannustaa ja opettaa lapsia sekä pyrkiä keskustelussa 

avaamaan ongelmia ja työstämään vaikeita asioita. Kirjassa huoli puheeksi 

(2007, 22) Esa Eriksson ja Tom Arnkil ovat sitä mieltä, että työntekijän toi-

minta syntyy kognitiivisen, emotionaalisen ja moraalisen elementin yhdistel-

mästä.  Tämä yhdistelmä on pitkä prosessi ja hahmottuu edetessään pohdinto-

jen kautta. Työntekijän ammatillisuutta mitataan heidän jokapäiväisessä työs-

kentelyssään ja työmenetelmissään.   

 

Mielestäni suurta ammatillisuutta vaatii se, että kykenee noudattamaan tiettyä 

kaavaa, jonka perustaan rakentaa oman toimintansa. Toivonniemen ideologia 

määrittelee juuri tämän kaavan, jossa työntekijöiden tulisi toimia oman per-

soonansa huomioiden.  

 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tarkoituksenani on tehdä kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tällä tarkoi-

tetaan jonkin merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä sekä kokonaisvaltai-

sen ja syvemmän käsityksen saamista selvitettävästä asiasta.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta 

sekä sen käyttäytymistä ja päätöksenteon syitä. Laadullinen tutkimus sopii 

parhaiten sellaisien asioiden tutkimiseen, josta on vain vähän aiempaa tutki-

musta. (Heikkilä 1999, 16; Eskola & Suoranta 1999, 16) 

 

Laadullisella tutkimuksella pyritään vastaamaan kysymyksiin miksi, miten ja 

millainen. Laadullinen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen, vaihto-
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ehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. (Heikkilä 1999, 16 

– 17.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tietoja kerätään yleensä syvähaastatteluiden tai 

ryhmäkeskusteluiden avulla, mutta siinä voidaan käyttää myös kyselyloma-

ketta. Tietoa voidaan kerätä sekä suorilla että epäsuorilla kysymyksillä. Laa-

dullisilla menetelmillä pyritään löytämään selityksiä niille ongelma-alueille, 

joita tutkitaan. (Heikkilä 1999, 16 - 17.) 

 

Aineiston pyrin valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustel-

len. Aineistoa pyrin tarkastelemaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti nos-

taen esiin siitä merkityksellisiä asioita. Yleistämiseen en pyri tutkimuksellani.  

Perehdyn Toivonniemen ideologiaan ja siihen mistä tämä muodostuu, siihen 

liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. Annan tilaa eri näkökulmille ja 

kokemuksille.  

 

Lähetin kyselylomakkeet Toivonniemen työntekijöille ja haastattelin vastaa-

vaa ohjaajaa ja kasvatusjohtajaa. Pidin tärkeänä nähdä miten yksilöllisyys ja 

Toivonniemen ideologia näkyy lapsen arjessa ja minkä muutoksen mahdolli-

sesti tämä saa aikaan lapsessa. 

 

4.1 Tutkimustehtävät 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka Toivonniemen ideologia näkyy 

ja toimii Toivonniemessä ja miten se vaikuttaa siellä. Tavoitteena oli, että tu-

loksista voi hyötyä tulevaisuudessa koko Toivonniemen henkilökunta ja sitä 

voidaan mahdollisesti käyttää myös perehdytyskansiona. Siitä selviää, mitkä 

ovat Toivonniemen perusperiaatteet, mitä siellä työntekijöiltä odotetaan ja mi-

ten se näkyy heidän työssään. Tutkimustehtävät hakivat paikkaansa koko tut-

kimukseni ajan, pysyen silti päätarkoitukseltaan samana koko prosessin ajan. 

 

 

4.2 Ideologian näkyminen arjessa 
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Ideologialla tarkoitetaan sanakirjan mukaan aatejärjestelmää. Erityisesti po-

liittisen tai uskonnollisen liikkeen pyrkimysten perustana olevat aatteet ja nii-

den mukaiset pyrkimykset kuvaavat sanaa ideologia parhaiten. (Sivistys-

sanakirja 2002.) 

 

Ideologia näkyy jokapäiväisessä toiminnassa, koska juuri ideologia tekee jo-

kaisesta lastensuojelulaitoksesta yksilöllisen. Tähän sisältyy eri arvoja ja kei-

noja päämäärien saavuttamiseksi. Lastensuojelu perustuu kansainvälisesti 

tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat muun muassa etusija erityiseen suoje-

luun, oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasa-

painoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lasten suojelun tavoitteena on tur-

vata nämä oikeudet kaikille lapsille. (Taskinen 2007, 10.)  

 

Toivonniemen ideologia on mielestäni erittäin hyvä teoriassa. Käytännössä 

sen toiminnassa saattaa tulla eteen ongelmia. Jokaisella työntekijällä on taus-

talla erilaiset kokemukset erilaisista työpaikoista aikaisemmin. Tämä saattaa 

vaikuttaa vahvastikin heidän tapaansa työskennellä juuri tietyllä tavalla.  

 

Pehmeät arvot voivat toteutua tällä hetkellä Toivonniemessä. Nämä lapset 

ovat tulleet sellaisista olosuhteista, että se on mahdollista mutta entä kun Toi-

vonniemeen tulee lapsia vaikeista olosuhteista, joiden kanssa on erittäin vai-

keata työskennellä. Jäävätkö pehmeät arvot silloin työntekijän ulottumatto-

miin?  

 

Myös ajatus yhtenäisestä, samanhenkisestä työyhteisöstä on hieno mutta 

kuinka se toteutuu käytännössä. Seitsemän ihmisen erilaiset persoonallisuudet 

ja opitut tavat tuovat varmasti uuteen työyhteisöön konflikteja. Aluksi on 

varmasti vaikea käsitellä näitä konflikteja koska työyhteisö on uusi ja toimin-

tatavat jokaisella erilaisia. Jää siis nähtäväksi pystyvätkö ja ovatko työntekijät 

oikeasti valmiita sitoutumaan, ongelmineen, uuteen työyhteisöön ja Toivon-

niemen periaatteisiin. 

 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
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Tutkimusmenetelmiksi valitsin kyselyn työntekijöille (liite 1) sekä haastatte-

lun vastaavalle ohjaajalle, joka on toinen omistajista sekä kasvatusjohtajalle 

(liite 2). Haastattelun tein heille yhtä aikaa avoimena haastatteluna, jotta haas-

tattelussa heräisi myös keskustelua. Lisäksi pohdin itse kysymyksiä työnteki-

jän roolissa, sillä olen tehnyt kesän ajan ohjaajan sijaisuuksia Toivonniemes-

sä.  

  

 

5.1 Kysely työntekijöille 

 

Valitsin kyselytutkimuksen yhtenä tutkimukseni muotona koska sen etuna pi-

detään sitä, että se on nopea ja tehokas tapa saada paljon tietoa. Heikkouksina 

mainitaan usein pinnallisesti ja teoreettisesti vaatimattomasti syntyvä aineisto. 

(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara1997, 184.)  

 

Jaoin kyselyt työntekijöille loppukesästä (kontrolloitu kysely), jolloin he oli-

vat saaneet jo jonkin verran kokemusta työskentelystään Toivonniemessä. 

Vastaajat palauttivat kyselyt suljetuissa kirjekuorissa ennen dethlinea.  Valit-

sin kontrolloidun kysely menetelmän, koska vastaaja ryhmä oli minulle en-

tuudestaan tuttu.  Jakaessani kysymyslomakkeet olin varautunut tarvittaessa 

vastaamaan esille tuleviin kysymyksiin.  

 

Kyselylomakkeen avulla toivoin saavani mahdollisimman monipuolista ja 

käytännönläheistä tietoa tutkittavasta asiasta. Kyselylomake sisälsi avoimia 

kysymyksiä Toivonniemen ideologiaan liittyen. Kysymyksiä ei ollut paljon. 

Koin tämän olevan edullinen ja nopea tapa saada tietoa Toivonniemen henki-

lökunnalta. Kysymykset tein aiempia tehtyjä tutkimuslomakkeita silmällä pi-

täen ja mahdollisimman paljon tietoa kyseisestä asiasta antaviksi. Kyselylo-

maketta testasin ensin Toivonniemen vastaavalla ohjaajalla ja muokkasin sitä 

saadun palautteen perusteella. 
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Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joihin sai vastata omin sanoin. Ajat-

telin tämän maksimoivan totuudenmukaisen ja monipuolisen tiedon saannin 

ilman johdattelua.  

 

Koska Toivonniemen toiminta lähti käyntiin vasta alkukeväällä, tein kysy-

myksistä sellaisia, joihin työntekijät pystyivät vastaamaan, vaikka heillä oli 

vasta lyhyt kokemus työskentelystä Toivonniemestä. Mielestäni työskentely-

aika oli kuitenkin riittävän pitkä pystyäkseen näkemään Toivonniemen ideo-

logian, jos sitä on havaittavissa. Olin tyytyväinen että yhteisö oli niin uusi, 

jotta heti alussa selviää toimiiko Toivonniemen ideologia käytännössä ja 

kuinka tämä näkyy työntekijöiden arkipäivän työskentelyssä.  

 

Kyselyn teetin nimettömänä, jotta tämä ei vaikuttaisi tuloksiin. Mutta koska 

otanta on erittäin pieni, vain neljä työntekijää, saattaa vastaaja olla helposti 

tunnistettavissa. Tämä saattaa vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Työnteki-

jöille kerroin, että kysely on luottamuksellinen. Vain minä tulen käsittelemään 

tuloksia.  

 

 

 

5.2 Haastattelu 

 

Haastattelin loppukesällä vastaavaa ohjaajaa sekä kasvatusjohtajaa. Haastatte-

lun suoritin Toivonniemessä. Haastattelun muodoksi valitsin avoimen haastat-

telun, koska tunnen ennestään molemmat haastateltavat ja toivoin haastattelun 

herättävän myös keskustelua. Haastattelu vie aikaa koska haastattelun teko 

edellyttää huolellista suunnittelua ja taustatutkimusta (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 1997, 195).  

 

Haastattelun avulla pyritään saamaan mahdollisimman pätevää ja luotettavaa 

tietoa. Avoin haastattelu on vapaamuotoinen haastattelu tietystä aihepiiristä. 

Haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, sillä haastattelija ei yleensä oh-

jaile keskustelua vaan aiheen muutos tulee haastateltavalta itseltään. Avoin 

haastattelu vaatii aikaa. (Opinnäytetyöpakki, haastattelumuodot 2008) 
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Mikäli en olisi tuntenut haastateltavia ja Toivonniemeä entuudestaan, en usko, 

että olisin valinnut haastattelua työmuodokseni. Mutta tässä tilanteessa koin 

sen olevan hyvä ja luotettava tapa saada paljon tärkeää tietoa tutkittavasta asi-

asta.  

 

Kun suunnittelin haastattelua, päädyin siihen, että esihaastattelu ei ole tarpeel-

linen koska tutkin jo ennestään itselleni osittain tuttua asiaa. Jos asia olisi mi-

nulle täysin uusi, olisin valinnut esihaastattelun. Haastattelupaikaksi valitsin 

Toivonniemen, koska mielestäni haastattelu on luontevaa tehdä siellä. Haas-

tattelu paikaksi valitsin kasvatusjohtajan pöydän ääressä istumisen, jotta haas-

tattelun jännitys pystytään minimoimaan ja haastattelusta tulee luontevaa. 

Kasvatusjohtajan tilat ovat erikseen ja siellä on rauhallista vaikka lapset olisi-

vatkin paikalla. Ajankohdaksi valitsin ajan, jolloin paikalla on myös muuta 

henkilökuntaa katsomassa lasten perään, jotta vältytään turhilta häiriötekijöil-

tä ja haastattelu saadaan suorittaa alusta loppuun asti kokonaisuudessaan il-

man turhia taukoja. Ehdottamani ajankohta sopi myös haastateltaville. Vuoro-

vaikutuksen uskoin olevan hyvän, koska olemme olleet jo ennenkin tekemi-

sissä haastateltavien kanssa. Tunnemme entuudestaan, joten uskoin tilanteesta 

tulevan hyvin luontevan. Huomioin koko ajan myös haastattelun etenemisen 

ja tarkkailin, ettemme ajaudu sivuraiteille kyseisestä asiasta. 

 

Kertasin ennen haastattelua ohjeita taitavalle kuuntelijalle, jotta pystyn kuun-

telemaan ja samalla tekemään tiiviitä yhteenvetoja kuulemastani. Pidin myös 

tärkeänä, että pystyin erottamaan faktat ja mielipiteet toisistaan. Muistiin-

panojen ohella pyrin havainnoimaan haastateltavia myös sekä verbaalisten et-

tä nonverbaalisten vihjeiden avulla. Havainnoinnin (observation) avulla saa-

daan tietoa, toimivatko ihmiset, niin kuin sanovat toimivansa (Hirsjärvi & 

Remes & Sajavaara 1997, 196 – 198).  

 

 

6 TULOKSET 
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Kysymykset jaoin kaikille neljälle Toivonniemen työntekijälle ja jokainen 

vastasi näihin, joten vastaus prosentti on 100. Olin tähän erittäin tyytyväinen 

ja tämä oli erittäin tärkeää koska vastaajia oli näin vähän.  

 

 

6.1 Työntekijöiden vastaukset 

 

Työntekijät olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä Toivonniemen toimintaan.  

Kolme työntekijöistä koki Toivonniemen eroavan muista lastensuojelulaitok-

sista, joihin heillä itsellä oli vertailupohjaa. Yksi työntekijöistä ei osannut vas-

tata tähän, koska hänellä ei ole aiempaa kokemusta lastensuojelulaitoksista. 

Tärkeimmiksi eroavuuksiksi työntekijät nimesivät muun muassa johtoportaan 

kyvyn huomioida työntekijöitä samanarvoisina heidän kanssaan, mikä mah-

dollistaa avoimena käytävät keskustelut työyhteisön kesken. Työntekijöiden 

arvostus nousi myös tärkeäksi elementiksi. Mahdollisuuksien mukaan lasten 

valintaan vaikuttaminen ja Toivonniemen suuret tilat koettiin myös eroavai-

suudeksi muista laitoksista. Myös vanhemmuustyö nousi esille sekä arvot, 

joiden kautta lastensuojelutyötä pyritään tekemään Toivonniemessä.  

 

Työntekijät nimesivät Toivonniemen perusperiaatteiksi lapsilähtöisyyden, 

toiminnallisuuden (suuret tilat mahdollistavat toiminnan paikanpäällä), lasten 

hyvinvoinnin, vanhemmuustyön, toimivan työyhteisön, johdonmukaisuuden 

ja suunnitelmallisuuden, avoimen ja rauhallisen ilmapiirin, lapsen kokonais-

valtaisen huomioimisen, lapsen todellisen kohtaamisen ja välittämisen sekä 

arjen sietämisen ja opettelun. Tärkeäksi eroavaisuudeksi koettiin myös kasva-

tusjohtajan ja vastaavan ohjaajan traumaperäisen lähestymistavan käyttämisen 

työmuotona. 

 

Työntekijöiden mielestä yleisesti ottaen nämä periaatteet toteutuvat käytän-

nössä hyvin, vaikka onkin kyseessä vielä uusi laitos. Nämä periaatteet tulevat 

esille käytännössä ohjaajien noudattaessa näitä ja antamalla lapsille mahdolli-

suuden keskustella asioista. Turvalliset rajat pyritään luomaan lapsille mah-

dollisuuksien mukaan nopeasti. Henkilökunnan vahvuuksia käytetään hyö-

dyksi työtä tehdessä. Positiiviseksi koettiin johtoportaan aidon välittämisen ja 
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kuuntelemisen, asioita pyritään muuttamaan tarvittaessa ja niihin tartutaan he-

ti. Vanhemmuustyö antaa myös positiivista suhtautumista sekä vanhemmilta 

että työntekijöiltä. Koska lapset kokevat olonsa turvallisiksi ja puhuvat mie-

lellään, työntekijät uskovat periaatteiden toteutuvan käytännössä.  

 

Jokainen työntekijä uskoo toimivansa ideologian mukaisesti Toivonniemessä. 

Perehdytystä osa työntekijöistä kaipaisi vielä lisää, yhteistä pohdintaa ideolo-

giasta ja sen näkymisestä arjessa. Tähän varmasti auttaa jo suunnitteilla oleva 

työntekijöiden kehittämispäivä, joka käsittelee juuri Toivonniemen ideologi-

aa. Eräs työntekijöistä kokee täydennyskoulutuksen olevan tarpeellista, kuten 

aina sosiaalialalla, koska sosiaaliala on varsin monimuotoista työtä.  

 

Koin työntekijöiden vastauksista heidän olevan hyvin tyytyväisiä jo nyt uuden 

laitoksen toimintaperiaatteisiin. Työntekijät ovat mielestäni hyvin avoimella 

mielellä työtä tehdessään. He ovat tiedostaneet uuden työyhteisön oppivana 

organisaationa, ja ovat mielellään osa tätä. Johtoportaan he kokivat mielestäni 

hyvin lämpimäksi, avoimeksi ja auttavaiseksi.  

6.2 Haastattelun tulos 

 

Haastattelussa kasvatusjohtajalla sekä vastaavalla ohjaajalla heräsi samantyy-

lisiä ajatuksia. Heidän mukaansa Toivonniemen perusperiaatteita on tehdä 

laadukasta ja tavoitteellista työtä lasten eteen. Tavoitteena on kotiuttaminen 

jokaisen lapsen kohdalla, joten tärkeässä roolissa on myös työskentely lasten 

vanhempien kanssa. Toivonniemi ei siis ole pelkkä väliaikainen säilytyspaik-

ka.  

 

Toivonniemessä tehdään lastensuojelulaitoksessa tehtävää perustyötä trauma-

viitekehyksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikeistakin asioista puhutaan lasten 

kanssa niiden oikeilla nimillä ja kaunistelematta. ”Alkoholiongelma perheessä 

on alkoholiongelma, eikä mikään muu.” Ongelmat tuodaan näkyviksi sekä 

vanhemmille että lapsille. Lapsilta ei vaadita tai heitä ei pakoteta tuomaan aja-

tuksiaan julki ja puhumaan niistä, vaan pyritään lasten terapeuttiseen kuule-

miseen erilaisen toiminnallisuuden avulla.  Lapsille annetaan aikaa. Van-

hemmuustyössä pyritään tekemään lapset näkyviksi heidän omille vanhem-
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milleen. ”Mitä suuremmat ovat lasten ongelmat, sitä pienemmillä askelilla 

niitä lähestytään.” 

 

Haastateltavien mukaan lasten kanssa elettävä strukturoitu arki on toiminnan 

perusta. Toivonniemessä eletään ison perheen arkea. Kodinomaisuus, yhtei-

söllisyys sekä arkiturva koetaan eheyttävänä elementtinä. Jokaisen lapsen 

kohdalla, yksilölliset eroavaisuudet huomioiden, lähdetään liikkeelle arkisista 

perusasioista.   

 

Haastateltavat korostavat vastauksissaan hyvää yhteistyötä sekä sosiaaliviran-

omaisten että vanhempien kanssa. Hyvät suhteet luovat varmuuden molem-

minpuoliselle luottamukselle, joka taas varmistaa laadullisen ja tavoitteellisen 

yhteistyön toimimisen. Työtä tehdään ihmisenä ihmiselle, samanarvoisina 

toinen toiselle.  

 

Toivonniemessä pyritään pehmeisiin arvoihin. Nämä ovat arkipäiväsiä it-

seisarvoja kuten puhumista, asioiden esille tuomista, yhdessä tekemistä ja 

olemista, yhdessä suunnittelua ynnä muuta sellaista. Ideologia elää Toivon-

niemen arjessa mukana. Haastateltavien tavoitteena on, että Toivonniemen 

perusperiaatteet näkyisivät jokaisen työntekijän toiminnassa työtä ohjaavina 

elementteinä vaikkakin jokainen työntekijä tekee työtään omalla persoonal-

laan.  

 

Työntekijöitä valittaessa henkilökemioita on pyritty tarkkailemaan mutta on 

lähes mahdotonta siinä vaiheessa vielä. Työntekijän oikeaa luonnetta ei pysty 

havainnoimaan niin lyhyessä ajassa. On vain luotettava ensivaikutelmaan. 

 

Haastateltavat kokivat, etteivät ole perehdyttäneet työntekijöitään tarpeeksi 

hyvin. Tämä on ollut vaikeaa, koska toiminta on alkanut niin sanotusti tiputel-

len. Sekä lapset, että työntekijät ovat tulleet taloon pikku hiljaa. Perehdytys on 

tässä vaiheessa ollut enemmänkin yhteistä perehdytystä perustyöhön, jossa 

jokainen oppii ja omaksuu asioita toinen toiseltaan.  
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Toivonniemen ideologiasta on suunnitteilla yhteinen työyhteisön kehittämis-

päivä, jonka tuotoksena Toivonniemen esittelykansiosta tullaan tekemään laa-

tukäsikirja. Näiden molempien työstäminen uskotaan avaavan Toivonniemen 

ideologiaa, jotta perusperiaatteet huomioiden kaikki pystyvät työskentele-

mään laadullisesti ja tavoitteellisesti.  

 

Haastateltavat kokivat näiden periaatteiden toimivan nyt osaltaan Toivonnie-

messä mutta kaikki ei vielä toimi. Tärkeimpänä he pitivät sitä, että niiden 

eteen tehdään kuitenkin koko ajan töitä. Vajaan vuoden toimineessa laitokses-

sa kaikki on vielä alkutekijöissään, joten hätää ei ole. Uusi työyhteisö hakee 

vielä osaltaan paikkaansa yhteiseen linjaan. Kuherrusvaihe alkaa olla ohi ja 

siksi aika on hyvä ryhtyä perehdyttämään lisää. He kokevat silti olevan paljon 

ontuviakin asioita. Kasvatusjohtaja kertoi lukeneensa tilastoa, että vasta vii-

dentenä vuotena on oletettu, että työyhteisö on valmis ja hyvinvoiva. Aikaa 

on siis paljon jäljellä. Asiat ovat hyvin niin kauan kun työyhteisössä puhutaan 

niistä.  

 

 

6.3 Oma pohdinta  

 

Uskon Toivonniemen eroavan ainakin joistakin lastensuojelulaitoksista. Itsel-

läni on vertailupohjaa vain kahteen eri lastensuojelulaitokseen, joissa olen 

tehnyt sijaisuuksia. Ja muista lastensuojelulaitoksista olen kuullut koulussa 

harjoittelujen myötä luokkatovereiltani. Itse koen hyvinkin tärkeäksi sen, että 

lastensuojelutilanteessa lapset otetaan pois kotoaan ja sijoitetaan väliaikaisesti 

laitokseen. Perhettä ei kuitenkaan saa jättää oman onnensa nojaan, vaan hei-

dän kanssaan tulisi myös työskennellä. Toivonniemen päätavoite on jokaisen 

lapsen kohdalla kotiuttaminen. Ja Toivonniemessä myös työskennellään, jotta 

tämä tavoite saataisiin täyttymään. Perhe otetaan mukaan työskentelyyn. Vai-

keita asioita perheessä tehdään näkyväksi, tuodaan esille ja niistä keskustel-

laan. Toivonniemessä tehdään vanhemmuustyötä vanhempien kanssa, mikäli 

he suostuvat tähän. Onneksi vanhemmilta löytyy usein halua tehdä töitä sen 

eteen, jotta saisivat lapsensa takaisin kotiin. Vanhempien kanssa työskentelys-

sä puhutaan perheen ongelmista niiden oikeilla nimillä. Tämä tuo perheen ti-
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lanteen näkyväksi myös vanhemmille. Usein vanhemmat kokevat, ettei kotiti-

lanne vaikuta lapsiin. Tämä on hyvin väärä kuva. Joskus vanhemmat ymmär-

tävät tilanteen paremmin kun joku ulkopuolinen henkilö käy läpi sitä heidän 

kanssaan, koska he itse ovat tilanteessa liian lähellä.  

 

Toivonniemessä tehdään myös yksilöllistä lapsityötä. Lasten kanssa keskus-

tellaan avoimesti kodin tilanteesta ja heille asiat kerrotaan niin kuin ne ovat, 

kaunistelematta tai salailematta niitä, huomioiden kuitenkin lapsen ikätaso. 

Lasten tuntoja pyritään herättelemään ja niille annetaan tilaa. Lasten omaa 

keskustelua pyritään avaamaan. 

 

Toivonniemen perusperiaatteiksi sanoisin juuri nämä pehmeät arvot, joilla py-

ritään ja mielestäni päästään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Pehmeät arvot 

ovat Toivonniemessä arkisia asioita.  Siellä panostetaan lapsiin ja heidät ote-

taan huomioon yksilönä. Tärkeäksi perusperiaatteeksi voisi nimetä lapsen 

edun ja lapsilähtöisyyden, jotka eivät leijaile Toivonniemessä vain lastensuo-

jelutyön periaatteina vaan niihin oikeasti pyritään. Lapsen etu on kaikkien 

edun mukaista ja koska päätavoitteena on lapsen kotiuttaminen, sen eteen 

tehdään työtä, jotta tavoite mahdollisesti joskus toteutuu. Pehmeät arvot nä-

kyvät arjessa monin eri tavoin. Lasten kanssa pyritään olemaan paljon ja hei-

dän kanssaan jutellaan paljon. Päämääränä on että lapset kokisivat olonsa tur-

valliseksi ja hyväksi Toivonniemessä. Valitettavasti en usko, että nämä arvot 

voivat kuitenkaan toimia käytännössä jokaisen työntekijän kohdalla täysin. 

 

 

7 TUTKIMUKSEN JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

7.1 Tutkimustehtävässä onnistuminen 

 

Koin onnistuvani tutkimustehtävässäni hyvin. Mielestäni sain selvitettyä Las-

ten- ja nuortenkoti Toivonniemen ideologiaa ja perusperiaatteita sekä niiden 

toimimista ja näkymistä Toivonniemen arjessa. 
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7.2 Tulosten luotettavuus 

 

Tulosten luotettavuudessa olen hyvin kriittinen, koska otannan määrä oli hy-

vin pieni. Haluttaessa työntekijöitä pystyttäisiin tunnistamaan vastauksiensa 

perusteella. Toinen luotettavuuden ongelma on mielestäni se, että kyseessä on 

hyvinkin uusi työyhteisö. 

 

 

7.3 Tulosten hyödyntäminen  

 

Tuloksia pystytään hyödyntämään jatkossa lasten – ja nuortenkoti Toivon-

niemessä. Opinnäyte tulee sinne esille ja on työntekijöiden luettavana. Sitä 

voidaan mahdollisesti myös hyödyntää Toivonniemen laatukäsikirjaa tehdes-

sä. Myös muut lasten – ja nuortenkodit voivat halutessaan saada hyviä käy-

tännön vinkkejä lasten kanssa työskentelyyn. 

 

7.4 Jatkohaasteet tulevaisuuteen 

 

Mielenkiintoista olisi selvittää tulevaisuudessa kuinka Toivonniemen ideolo-

gia näkyy myöhemmin, onko sitä jouduttu muokkaamaan tai onko työyhteisö 

mahdollisesti jopa muuttunut. Myös lasten, vanhempien ja sosiaalityönteki-

jöiden mielipiteitä kyseisestä laitoksesta olisi mielenkiintoista tutkia. 

 

 

8 YHTEENVETO 

 

Lasten pahoinvointi puhuttaa tänä päivänä aikuisia hyvin paljon. Sanana las-

ten pahoinvointia ei ole kuitenkaan tarkoin määritelty, joten jokainen voi tar-

koittaa sillä hiukan eri asiaa. Lasten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elä-

määnsä rajoittuvat lähinnä sellaisiin tilanteisiin, jossa on mahdollisuus vaikut-

taa vanhempien elämään mahdollisimman vähän. Viime vuosina tämä pa-

hoinvointi on tullut julkiseksi huolenaiheeksi. Voidaan jopa sanoa, että tämä 

pahoinvointi on lisääntynyt lasten itsenäisyyden korostamisen sekä aikuisen ja 
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lasten välisen vallan uusjaon myötä. Vanhemmat voivat arjen kiireissään jopa 

unohtaa oman roolinsa. (Puolimatka 2004, 52 – 54.) 

 

Tutkijoiden mukaan lasten pahoinvointi on johdonmukaista seurausta lapsi-

perheitä koettelevasta kiihtyvästä työtahdista sekä etuuksien heikentymisestä. 

Aikuiskontakteja lapsilla on yhä vähemmän saatavilla. Keskeistä olisi ymmär-

tää lapsuuden monimuotoisuus ja tehdä lasten omatoimisuus näkyväksi. 

(Rönkä & Kinnunen 2002, 30 – 33, 47.)  

Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemessä tähän lasten sekä perheiden pahoin-

vointiin pyritään vaikuttamaan. Lasta ja vanhempia ei vain jätetä oman on-

nensa nojaan, vaan heidän kanssaan tehdään töitä, jotta jonain päivänä lapsen 

kotiuttaminen tulisi mahdolliseksi. Toivonniemessä pyritään eheyttämään las-

ta ja etsimään hukassa olevaa vanhemmuutta. 

 Kaikissa lastenkodeissa ei huomioida lapsen sijoituksen jälkeen riittävästi 

vanhempia ja muuta perhettä, siksi lapsen kotiuttaminen on käytännössä välil-

lä lähes mahdotonta. Eheytettyä lasta ei voida sijoittaa takaisin rikkinäiseen 

kotiin.  

Toivonniemessä tehdään vanhemmuustyötä sekä lapsityötä, joilla pyritään te-

kemään lapset näkyviksi sekä itselleen että vanhemmilleen. 

Toivonniemen eheyttävänä elementti on strukturoitu arki. Toivonniemen tar-

koitus on toimia väliaikaisena kotina sinne sijoitetuille lapsille. Kodinomai-

suus voi kärsiä koska rakenteeltaan Toivonniemi on hyvin suuri ja laitosmai-

nen. Tämä onkin varmasti yksi tärkeistä haasteista, saada lapset tuntemaan 

olonsa kotoisaksi, ja saada kodinomaisuus esille, näkyviin. 

 Toivonniemessä työskennellessä käytetään pääperiaatteina pehmeitä arvoja, 

arkisia ja jokapäiväisiä asioita. Asioita käydään lasten kanssa läpi pienin aske-

lin ja tavoitteita ei aseteta liian korkealle, jotta lapsille tulisi mahdollisimman 

paljon onnistumisen kokemuksia. Tämä lisää lasten itseluottamusta ja 

omanarvon tuntoa.  

Yleisesti ottaen voitaisiin todeta Toivonniemen työntekijöiden ymmärtäneen 

Toivonniemen perusperiaatteet ja ideologian ja myös toimivan tämän mukai-
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sesti. Lisäksi koulutusta ja perehdytystä tapahtuu koko ajan lisää, mikä mah-

dollistaa kehittyvän ja monipuolisen työn laadun. Suunnitteilla työyhteisön 

parantamiseksi ja laadullisen työn takaamiseksi on jo laatukäsikirja sekä pe-

rehdytyspäivä Toivonniemen ideologiasta, joka auttaa työntekijöitä sisäistä-

mään Toivonniemen periaatteet. 

 

 

 

 

”Elämä on niin viisaasti järjestetty,  

ettei kukaan tosissaan voi yrittää auttaa toista 

auttamatta samalla itseään.” 

Ralph Waldo Emerson-  

(Stefan Einhorn: Aidosti kiltti, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2007) 
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LIITE 1. 

 

 KYSELYLOMAKE TOIVONNIEMEN HENKILÖKUNNALLE 

 

1. Koetko Toivonniemen eroavan muista lastensuojelulaitoksista? 

 

 

 

2. Jos, niin miten? 

 

 

 

3. Mitkä ovat mielestäsi Toivonniemen perusperiaatteet? 

 

 

 

4. Toteutuvatko nämä periaatteet mielestäsi käytännössä? Miten se näkyy arjessa? 

 

 

 

5. Vastaako toimintasi Toivonniemessä mielestäsi Toivonniemen ideologiaa ja peri-

aatteita? 

 

 

 

6. Koetko, että olet saanut tarpeeksi perehdytystä ja koulutusta, jotta voit toimia 

Toivonniemen ideologian edellyttämällä tavalla? 

 

 

 

 

- KIITOS VASTAUKSESTANNE! 



 

 
 

LIITE 2:    

 

 

HAASTATTELU TOIVONNIEMEN VASTAAVALLE OHJAAJALLE SEKÄ KAS-

VATUSJOHTAJALLE 

 

 

 

1. Mitkä ovat Toivonniemen perusperiaatteet? 

 

 

 

 

2. Miten nämä tulisi mielestäsi näkyä Toivonniemen arjessa? 

 

 

 

 

3. Oletteko huomioineet nämä periaatteet Toivonniemen työntekijöitä valittaessa? 

Miten? 

 

 

 

 

4. Oletteko perehdyttäneet työntekijät mielestänne tarpeeksi hyvin, jotta heidän jo-

kapäiväisessä työskentelyssä näkyy Toivonniemen ideologia? 

 

 

 

 

5. Toimivatko perusperiaatteet lastensuojelutyötä tehdessä Toivonniemessä? Olette-

ko joutuneet muokkaamaan periaatteita perustamisen jälkeen? 


