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tut epäkohdat ja kehittämisen kohteet. Opinnäytetyö tehtiin toimintatutkimuksellisena kehit-
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The number of clients in child protection is increasing from year to year, thus child protec-
tion needs more family work as a support method for non-residential care. Child protec-
tion’s family work is temporary, goal-oriented and planned support for families.  Family 
work is of high quality when it is child-centred and the objective is the realization of the 
child’s interests. 
 
The background of this thesis was the anomalies observed in the practices of family work 
and the points for further development.  The thesis was carried out as a collaborative ac-
tion research in the Finnish town of Nokia.  It began in January 2009 and was concluded in 
June 2010.  The aim was to define the basic task and values of family work and to de-
scribe the client process and to renew working tools used in family work.  The progress of 
the development work was cyclical; i.e. development was followed by feedback and further 
development.  All the workers on the family work team participated in the development 
work.  The research data comprised observation of the development process, the family 
team book, notes from development days and workers’ case-type written texts, which were 
analyzed.  The family work team also participated in the writing of the report. 
 
The result of the development work was a quality manual for the use of the Nokia family 
team.  It contains: strategy, organizational framework, a description of leadership, tasks, 
values, mission, processes, forms, brochures, memos and tools.  On the basis of the find-
ings from the development work, family work is now carried out according to a unified 
model so that clients receive high-quality service.  The contents of the quality manual can 
also be used in other family work units and thereby utilizing the development work further. 
 

Keywords: child protection, family work, quality of social work, action research develop-

ment work  
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1 JOHDANTO  
 

 

Lasten ja nuorten kehitysympäristöt ja lapsiperheiden elinolot ovat olleet voimakkaan 

muutoksen kohteena. Nykyiset lapsia, nuoria ja perheitä koskevat peruspalvelut eivät 

pysty kaikilta osin nykyisessä muodossaan vastaamaan muuttuneeseen tarpeeseen. Tä-

mä näkyy lasten ja nuorten psyykkisenä oireiluna ja huostaanottojen lisääntymisenä. 

Lasten ja nuorten moniammatillinen tukeminen varmistaa hyvän lapsuuden ja ehkäisee 

aikuisuuden psykososiaalisia ongelmia ja laajamittaista syrjäytymistä. (KASTE 2008 –

2011, 33-34.) Kuitenkaan aina eivät moniammatillinen tuki ja apu riitä, joten silloin lapsi ja 

perhe on ohjattava lastensuojelun piiriin.   

 

Yksi lastensuojelulain ja -asetuksen mukainen perhe- ja yksilökohtainen avohuollon tuki-

toimi on perhetyö. Perhetyö vastaa lastensuojelun kahdenlaiseen tehtävävään: lapsen 

edun turvaamiseen ja perheiden tukemiseen. (Reijonen 2005, 9-10; Myllärniemi 2007, 5- 

9.)  Perhetyöksi voidaan käsittää myös kaikki perheiden kanssa tehtävä työ. Perhetyötä 

voidaan toteuttaa monilla eri tahoilla esimerkiksi kouluissa, neuvoloissa ja päivähoidossa. 

(Vilen, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010, 24-25.) Koska perhetyötä tehdään monilla ta-

hoilla, monin tavoin ja monilla tavoitteilla, jokaisen perhetyötä tekevän organisaation on 

mietittävä keskenään oman työnsä lähtökohta, perustehtävä, prosessi, arvot ja työvälineet.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perhetyön perustehtävän ja arvojen määrittely, asia-

kasprosessin kuvaus ja perhetyön lomakkeiden uusiminen yhdessä Nokian kaupungin 

perhetyön tiimin kanssa. Tarkoituksena oli koota nämä kehittämistyössä saadut tulokset 

laatukäsikirjaan. Laatukäsikirja pitäisi sisällään kuvauksen organisaation tehtävästä, pe-

rusarvoista ja toimintaperiaatteista, keskeisistä palveluista ja niiden toteuttamisesta sekä 

työvälineitä arkeen. Idea tällaisen kehittämistyön toteutukseen opinnäytetyönä nousi per-

hetyön tiimissä. Työntekijät halusivat yhdessä kehittää työtään ja miettiä työvälineitä työn-

sä tueksi.  

 

Opinnäytetyöhön liittyvä kehittämistyö aloitettiin tammikuussa 2009 ja lopetettiin kesä-

kuussa 2010. Kehittämisryhmänä toimi perhetyön tiimi. Kehittämisryhmän vetäjänä toimi 

tämän opinnäytetyön tekijä, perhetyön ohjaaja. Kehittämistyössä käytettiin toimintatutki-

muksellisia elementtejä. Sovittujen aikarajojen sisällä suunniteltiin ja kokeiltiin uusia toimin-



6 
 

tatapoja ja kehitettiin koko työyhteisön kanssa omaa työtä. Kehittämistyön tuloksena syntyi 

laatukäsikirja perhetyöhön. Laatukäsikirja sisältää strategian, organisaatiokaavion, johta-

juusosion, henkilöstön tehtävänkuvat, arvot, perustehtävän, prosessit, lomakkeet, esitteet, 

muistiot ja työvälineitä arkeen. Tässä opinnäytetyössä kuvaan kehittämistyön prosessia, 

tuloksia, ja arviointikohdassa on kooste työntekijöiden case -tyyppisistä kirjoitelmista. Arvi-

oinnin lisäksi perhetyöntekijät ovat olleet osallisina tämän opinnäytetyön kirjoittamisessa. 

Opinnäytetyö on ollut kirjoittamisvaiheessa työhuoneemme pöydällä kommentoitavana ja 

muokattavana. 

 

Kehittämistyön teoreettisena lähtökohtana ovat perhetyön ja laadun määrittelyt sosiaali-

työssä. Perhetyön laaja-alaisuuden vuoksi on tässä opinnäytetyössä keskitytty lastensuo-

jelun avohuollon perhetyöhön. Molempia käsiteitä on lähestytty historiallisesta näkökul-

masta tähän päivään. Kehittämistyön tulos, laatukäsikirja, selkiyttää perhetyön tavoitteita 

ja perustehtävää työntekijöille ja tätä kautta myös asiakkaille. Asiakkaat saavat laadukasta 

perhetyön palvelua. Laatukäsikirjaan tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös muissa 

perhetyön yksiköissä ja edelleen kehittämisessä. 
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2 PERHETYÖ KÄSITTEENÄ JA AMMATTIKÄYTÄNTÖNÄ 

 

 

Perhetyö on sekä lähestymistapa että työmenetelmä. Perhetyötä perustellaan lapsen edul-

la, ja motiivina työssä on huoli perheestä ja erityisesti lapsista. Työtä tehdään moniamma-

tillisesti useissa paikoissa kuten neuvoloissa, kotipalvelussa, sosiaalitoimistoissa, kouluis-

sa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, lastensuojelulaitoksissa ja sairaaloissa. Työssä yhdis-

tyvät usean alan osaaminen sekä tieto ja taito, jotta perhe saa parhaan mahdollisen avun 

ja palvelun. Perhetyössä lähdetään työskentelemään perheen tarpeista käsin. Perhettä 

neuvotaan, autetaan, aktivoidaan ja sen kanssa työskennellään. Työ on tavoitteellista ja 

ammatillista työskentelyä perheen tukemiseksi erilaisissa elämäntilanteissa.  (Rämö 2004, 

37; Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007, 10; Nätkin & Vuori 2007, 7-

18; Heino 2009, 69.)  

 

Perhetyö on ammatti, jossa mikään tieto tai osaaminen ei ole turhaa. Ei ole olemassa sel-

laista elämänaluetta, mikä ei kuuluisi työn piiriin. Perhetyöntekijältä odotetaan laaja-alaista 

tietämystä ja osaamista elämän eri ilmiöistä. (Reijonen 2005, 14.) Työyhteisöt määrittävät 

perhetyötä oman työnsä kautta, ja sille on asetettu paljon toiveita ja vaatimuksia ennalta 

ehkäisevästä työstä korjaavaan lastensuojelutyöhön. (Väinälä 2008, 8).  

 

Ennaltaehkäisevän perhetyön taustalla on sosiaalihuoltolaki. Laissa säädetään kunnan 

velvollisuudesta huolehtia tiettyjen sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Näitä ovat muun 

muassa sosiaalityö, kotipalvelu ja kasvatus- ja perheneuvonta. Kotipalvelu lapsiperheissä 

tuotetaan yleensä kodinhoitajan työnä. Kotipalvelu voi olla myös yksi lastensuojelun avo-

palvelu. (Heino, 2008, 36, sosiaalihuoltolaki 710/1982. ) Lastensuojelun avohuollon perhe-

työn taustalla on lastensuojelulaki (417/2007), jonka tehtävänä on lasten, nuorten ja per-

heiden tukeminen ja heidän hyvinvointinsa edistäminen. Tämän lisäksi perustuslaki ja 

kansainväliset sopimukset velvoittavat turvaamaan lapsen oikeudet ja edun (Rousu & 

Holma 1999, 18). YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (1989) sanotaan muun muassa, 

että jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lasta ei saa syrjiä ja lapsella on oikeus elämään, 

selviytymiseen sekä kehittymiseen ja lapsen mielipidettä tulee kunnioittaa. (Convention on 

the Rights of the Child 2008.) 
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Työskenneltäessä lapsen kanssa tulee aina ottaa huomioon se, että lapsi on osa perhet-

tään. Näin ollen perhetyö on osa monien ammattiryhmien työtä. Perhetyön tekeminen vaa-

tii tekijältään monenlaista osaamista. Perhetyön historia on lyhyt, mutta työn juuret ulottu-

vat pitkälle historiaan. Ensimmäiset työntekijät, jotka alkoivat työskennellä perheiden ko-

deissa, olivat kodinhoitajat. 

 

 

2.1 Perhetyön historia 

 

Lastensuojelu on vanhimpia yhteiskunnallisesti säädeltyjä hyvinvointipoliittisia toimialoja 

Suomessa. Lastensuojelun ensisijaisena tehtävänä on ollut köyhien ja sotien aikoina orpo-

jen ja hylättyjen lasten olojen järjestäminen. (Bardy 2009, 25.) Suomen ensimmäinen las-

tenkoti perustettiin vuosina 1751 – 1752 kokoontuneiden valtiopäivien aloitteesta Brändön 

rusthollin maille Helsingin lähelle. Kaupungistumisen myötä alkoi tulla ongelmia lasten 

huoltoon, ja turvattomille lapsille täytyi kehittää uusia toimintamuotoja. Naapurit ja kyläläi-

set eivät enää kaupungissa pitäneetkään huolta lapsista yhteisvastuullisesti. Vuonna 1763 

vahvistettiin ensimmäinen köyhäinhuoltolaki. Hospitaali- ja lastenkotiasetus oli ensimmäi-

nen lastensuojelulaki. Laki painotti perheille annettavan kotihoidon tukemista. (Pulma & 

Turpeinen 1987, 15-23.)  

 

Vuonna 1936 vahvistettiin lastensuojelulaki, ja se astui voimaan vuoden 1937 alussa. Tätä 

ennen lapsen hyvinvoinnista oli pääasiallisesti vastuussa perhe. Vuoden 1937 laissa mää-

riteltiin ensimmäistä kertaa huostaanottosäännöstö. Tämä lastensuojelulaki on ollut pohja 

nykyään voimassa olevalle laille. (Pulma & Turpeinen 1987, 155-160; Hearn, Pösö, Smith, 

White & Korpinen 2004, 36.) Lastensuojelun historia alkaa lastenkotien perustamisesta, ja 

vasta myöhemmin hospitaali- ja lastenkotiasetuksen myötä alettiin työtä tehdä perheiden 

kotona. 

 

Sodan jälkeen Suomessa alkoi kodinhoitajatoiminta järjestöjen perhepoliittisena tukitoimin-

tana perheille. Mannerheimin lastensuojeluliitto järjesti ensimmäisiä kodinhoitajatyön kurs-

seja. Näiltä kursseilta valmistuneet kodinhoitajat tarjosivat varattomille, monilapsisille per-

heen äideille tukea ja apua lasten- ja kodinhoidossa. Työ oli valistamista, kasvattamista, 

ongelmien arvioimista ja kontrollia. Kodinhoitajilta edellytettiin sitoutumista työhön ja nai-
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mattomuutta. Ensimmäinen kodinhoitajasukupolvi oli sisäistänyt huolenpidon naisen kut-

sumuksena, ja kodinhoitajat olivat usein lähtöisin maalta. 1950-luvulla hyväksyttiin laki 

kunnallisista kodinhoitajista. Kunnallinen kotihoitopalvelu oli aluksi tarkoitettu vain lapsi-

perheille. (Satka 1994, 323-325; Nätkin & Vuori 2007, 10-12; Heino 2008, 20; Kuronen & 

Lahtinen 2010, 71.)   

 

1960-luvulla suomalaisen yhteiskunnan murros ja kaupungistuminen synnyttivät juuretto-

muutta ja sosiaalisia ongelmia. Tämä loi pohjan yhdyskuntatyön ja kodinhoitajan tehoste-

tun perhetyön kehittymiselle. Yhdyskuntatyön vanavedessä syntyi idea tehostetusta perhe-

työstä, koska yhdyskuntatyöllä ei tavoitettu lähiöiden moniongelmaisia lapsiperheitä. Suo-

meen perhetyön idea tuli Ruotsista ”hemma hos” -toiminnasta.  Tehostetun perhetyön ko-

tipalvelukokeilu aloitettiin vuonna 1976 Mannerheimin lastensuojeluliiton ja sosiaalihallituk-

sen toimesta. Tehostetusta perhetyöstä kehitettiin moniongelmaperheille räätälöityä koti-

palvelua. Tavoitteena oli perheen ja ympäristön vuorovaikutuksen lisääminen sekä oma-

toimisuuden ja vastuun kehittäminen. Tehostettu perhetyö oli julkinen väliintulo yksityisty-

neen perheen arkeen. Vuonna 1980 tehostettua perhetyötä tehtiin 80 kunnassa. (Tuurala 

1993, 14; Satka 1994, 323-330;  Nätkin & Vuori 2007, 15-16.) 

 

Vuonna 1993 voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta eli VALTAVA -laki vaikutti kotipalvelutyöhön. Laki velvoitti kuntia kehittämään 

muun muassa lapsiperheiden tehostetun perhetyön järjestämistä. Lisäksi 1990-luvulla al-

koi vahva verkostoitumisen ja moniammatillisen työn tekemisen aikakausi, jonka aikana 

lastensuojelu ja kotipalvelu näkivät toisensa yhteistyökumppaneina perheiden tukemiseksi. 

Laman seurauksena lapsiperheillä oli taloudellisia ongelmia ja tarvetta kotiin annettavista 

palveluista. Lastensuojelussa oli erityistä tukea tarvitsevia perheitä, ja vanhemmat tarvitsi-

vat kodinhoitajia tukemaan heitä lasten ja nuorten kasvatuksessa. (Järvinen ym. 2007, 53.) 

 

1980 – 1990-lukujen vaihteessa tapahtui lastensuojelun laitosrakenteiden muutos, minkä 

seurauksena laitoksista alettiin tehdä avohuollollista lastensuojelutyötä. Lastenkodeista 

muodostettiin monipuolisia avohuollollisia ja osastopalveluja tarjoavia keskuksia. Työnteki-

jät kutsuivat työtä perhetyöksi. Työn tavoitteena oli perheen omien voimavarojen etsimi-

nen, tukeminen ja kehittäminen. Tämä suuntaus vahvisti perhetyön kehitystä. Viime vuosi-

kymmenen loppupuolella alkoivat yhteisöt tarjota perhetyötä ja kunnat palkata perhetyön-

tekijöitä sosiaalitoimistoihin lastensuojelun avohuollon työhön sosiaalityöntekijöiden ja ko-
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dinhoitajien lisäksi. Perhetyön tarkoituksena oli tukea ja auttaa perhettä varhaisessa vai-

heessa kotona. (Tuurala 1993, 7; Reijonen 2005, 9-10; Heino 2008, 20; Kuronen & Lahti-

nen 2010, 72-73.)  

 

Perhetyöntekijät ovat nuori ammattiryhmä, ja näin ollen täsmällisiä työnkuvauksia ja tehtä-

vänmäärityksiä ei perhetyölle ole asetettu. Perhetyöntekijän ammattinimike ei ole laillistet-

tu, joten siihen vaadittavaa koulutuspohjaa ei ole laissa määritelty. Työ on muototutunut 

paikallisen lastensuojelun tarpeen mukaan, ja se on vakiinnuttanut paikkansa sosiaalityön 

ammattina. (Reijonen, 2005, 7,14; Vilen ym 2010, 24-25.) 

 

Toiminnan alkuvuosina perhetyöntekijöiden koulutus oli kodinhoitajan, lähihoitajan ja so-

sionomin koulutus. Nykyisin enemmistö lienee sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneita 

sosiaaliohjaajia. Vuonna 2004 koko maassa oli alle 1000 perhetyöntekijää. (Heino 2008, 

21.)  

 

Avohuollon tukitoimena perhetyö on uusi toimintamuoto. Perhetyötä tehtiin Suomessa en-

sin lastensuojelujärjestöjen ja kotipalvelun tehostettuna työnä. Kunnissa perhetyötä tekivät 

aluksi kodinhoitajat, ja myöhemmin kuntiin palkattiin perhetyöntekijöitä. Laman jälkeen oli 

yhä enemmän tukea tarvitsevia perheitä, joten kotipalvelu ja lastensuojelu rupesivat teke-

mään yhdessä työtä perheiden auttamiseksi.  

 

 

2.2 Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena  

 

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyö perustuu teh-

tyyn lastensuojelutarpeen selvitykseen, asiakassuunnitelmaan sekä lastensuojelun sosiaa-

lityöntekijän tekemään päätökseen perhetyön aloittamisesta. (Heino 2008, 45.) 

 

Lastensuojelun avohuollon muita tukitoimia ovat esimerkiksi taloudellinen tuki, kotipalvelu 

ja päivähoito. Päivähoito avohuollollisena tukitoimena lapsille on paljon käytetty tukimuoto 

lapsiperheille. Tämän lisäksi myös muiden kunnan viranomaisten vastuu lasten ja perhei-

den hyvinvoinnista on lisääntynyt ja lastensuojelun työntekijät tekevät paljon moniammatil-

lista yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. (Hearn ym 2004, 36-37.) 
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Lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarvitaan silloin, kun lapsen terveys ja kehitys ovat 

vaarantuneet, eivätkä kunnan peruspalvelut riitä turvaamaan lapsen hyvinvointia. Lasten-

suojelun avohuollon asiakkuuden taustalla on vanhempien jaksamattomuutta, osaamatto-

muutta, avuttomuutta, riittämätöntä vanhemmuutta, perheristiriitoja, elämänkriisejä tai vai-

keuksia sovittaa yhteen omat ja perhe-elämän tarpeet. (Bardy 2009, 41-42; Heino 2009, 

65,198.) Lastensuojelun avohuollon perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lap-

sen edun mukaisesti ja nostaa lapsen tarpeet esille sekä edistää perheiden hyvinvointia. 

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona perhetyöntekijöiden toimesta. Per-

hetyöntekijä opastaa ja auttaa perhettä arjen toiminnoissa ja tukee vanhempiaan heidän 

kasvatustehtävässään. Lisäksi perhetyöntekijä voi tehdä vanhemmuuden arviointia. (Räty 

2010, 267-268.)  

 

Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista, määräaikaista ja tarvittaessa intensiivistä 

työskentelyä perheen kanssa. Tavoitteena työskentelyssä on saada aikaan muutos per-

heen toiminnassa. Perhetyössä pyritään vanhempien ja lasten yhtäaikaiseen huomioimi-

seen ja auttamiseen. Työntekijä työskentelee perheen arjessa ja havainnoi ja dokumentoi 

perheen ja lapsen tilanteessa tapahtuvia muutoksia suhteessa perhetyön suunnitelmaan. 

Työskentelyä arvioidaan säännöllisesti sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa pidettävissä 

arviointipalavereissa. (Myllärniemi 2007, 8, 83; Väinälä 2008, 9.)  

 

 

KUVIO 1 Perhetyön sateenvarjo (Heino  2008, 25) 
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Perhetyö jaetaan sen mukaan erilaisiin muotoihin tehdäänkö perhetyötä kotona, kodin ul-

kopuolella vai perhekuntoutuksessa (kuvio 1). Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun 

avohuollon tukitoimi tai huostaanoton lakkauttamisvaiheessa perheille annettavaa tukea. 

(Heino 2008, 24-45.) 

 

Vuonna 2008 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli kaikkiaan 67 347 lasta ja nuorta. 

Edelliseen vuoteen 2007 verrattuna asiakkaiden määrä lisääntyi 7,8 % (kuvio 2). Kasvun 

taustalla on useita syitä. Asiakkaiden määrää ovat kasvattaneet muun muassa lasten pa-

hoinvoinnin lisääntyminen, varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin, verkostoyhteis-

työ sekä yhteistyömenetelmien kehittyminen ja ilmoituskäytäntöjen muutokset. Vuosittain 

lastensuojeluun tulee enemmän asiakkaita kuin sieltä poistuu. Parinkymmenen vuoden 

aikana on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä lisääntynyt noin 12 000 lapsesta 60 

000 lapseen, kun taas kunnallisen kotipalvelun lapsiperhe asiakkaiden määrä on vähenty-

nyt 60 000 lapsiperheestä 12 000 lapseen. Lastensuojelun avohuolto on näin ollen sosiaa-

lityön varassa.  (Heino 2009, 53-54,199; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009, 6.) 

 

 

KUVIO 2 Lastensuojelun avohuollon piirissä olleet lapset ja nuoret vuosina 1996 – 2008 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009, 6). 
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Asiakkaiden määrän kasvu kertoo kuntien peruspalveluiden riittämättömyydestä: lapsia ja 

perheitä ohjataan yhä useammin ennalta ehkäisevästä lastensuojelusta lastensuojelun 

sosiaalityön asiakkaiksi ja avohuollollisten tukitoimien piiriin. Lastensuojelun avohuollollisil-

la tukitoimilla voidaan estää lapsen huostaanotto ja näin ollen säästämää rahaa.  (Rämö 

2004, 36; Heino, 2009, 211.) 

 

Viimeisten vuosien aikana lastensuojelun avohuollon perhetyö on kehittynyt lastensuojelul-

lisen, korjaavan ja kuntouttavan perhetyön suuntaan. Tämä edellyttää työntekijöiltä laaja-

alaista osaamista muun muassa lapsen kehityksestä, vanhemmuudesta, vuorovaikutuksen 

havainnoinnista ja erilaisista menetelmistä. (Myllärniemi 2007, 8, 82.)  

 

Perhetyöhön perheet tulevat, kun on huolta lapsesta tai perheestä tai kun lapsen oma toi-

minta tai vanhemmat vaarantavat lapsen turvallisuuden ja kehityksen. Tällöin tarvitaan 

lastensuojelullisia avohuollon tukitoimia ja perheessä voidaan aloittaa perhetyö. Työtä teh-

dään koko perheen kanssa, mutta työn tavoitteena on ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin 

turvaaminen. Perhetyö on suunnitelmallista ja tarkoituksena on saada aikaan muutos per-

heen toiminnassa.  

 

 

2.3 Perhetyö prosessina 

 

Perhetyön prosessi on suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa otetaan huomioon perheen 

tilanne ja tarpeet. Prosessi perustuu perheen tilanteen arviointiin ja perhelähtöisten tavoit-

teiden asettamiseen. Perhetyön prosessissa arvioidaan perhetyön vaikutuksia säännöllisin 

väliajoin. Tämä on osa perhetyön laadunhallintaa.  Perhetyön prosessi (kuvio 3) koostuu 

kolmesta päävaiheesta: perhetyön aloitus, toteutus ja päättäminen. (Järvinen ym. 2007, 

74.)  

 

 

 

 

 

    

KUVIO 3 Perhetyön prosessi 

ALOITUS TOTEUTUS PÄÄTTÄMINEN 
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Lastensuojelun avohuollon perhetyöhön asiakkaat tulevat sosiaalityöntekijän kautta. Sosi-

aalityöntekijä on tehnyt lastensuojeluntarpeen selvityksen lapsen tilanteesta ja tekee per-

heen kanssa lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman, jossa sovitaan avohuollon 

tukitoimena perhetyön aloittamisesta. Sosiaalityöntekijällä on huolta lapsen kasvusta, kehi-

tyksestä ja hyvinvoinnista tai vanhemmuudesta. (Väinälä 2008, 8-9.)  

 

Toteutusvaiheen aluksi tehdään yhteinen perhetyön suunnitelma, jossa sovitaan tavoitteis-

ta, sisällöstä, menetelmistä, vastuista ja arvioinneista. Perhe itse asettaa tavoitteet perhe-

työlle yhdessä viranomaisten kanssa ja kaikki yhdessä, perhe, perhetyöntekijät ja muut 

viranomaiset sitoutuvat työskentelemään yhteisyössä tavoitteiden saavuttamiseksi. Per-

heen kanssa suunnitellaan yhdessä kuinka usein ja missä perhetyön tapaamiset toteutu-

vat ja mihin aikaan ja kuinka kauan tapaamiset kestävät. Perhetyön tapaamiset toteutuvat 

tavoitteellisina kotikäynteinä, perhetapaamisina ja keskusteluina. Perhetyöntekijä käy pro-

sessin aikana tilanteeseen liittyvää ja arvioivaa keskustelua perheen kanssa. Perhetyönte-

kijä dokumentoi käynneistä kirjallisesti. (Järvinen ym.  2007, 78-80.) 

 

Perhetyö voi loppua suunnitelman mukaisesti tai vanhempien tai työntekijän ehdotuksesta. 

Ennen varsinaista lopettamista on käyntejä aiheellista vähentää suunnitelmallisesti ja päät-

tämisestä keskusteltava perheen ja erityisesti lasten kanssa. Perhetyötä arvioidaan yh-

dessä perheen kanssa ja perheeltä pyydetään palautetta, jotta perhetyön prosessia ja si-

sältöä voidaan kehittää jatkossa.  (Järvinen ym. 2007, 82.) 

 

Perhetyössä on tärkeää, että työntekijöillä ja asiakkailla on samanlainen käsitys siitä miksi 

ja milloin työskentely alkaa, milloin työtä arvioidaan ja milloin se loppuu. Prosessikuvauk-

sen tekeminen organisaatiossa auttaa kaikkia osapuolia jäsentämään perhetyötä. Tämä 

tekee työstä tehokkaampaa, tuloksellisempaa ja tavoitteellisempaa. 

 

 

2.4 Aikaisempia tutkimuksia perhetyöstä  

 

Lastensuojelu ei ole tiedettä tai taidetta, mutta sekä tiede että taide voivat palvella sitä tuo-

toksilla ja erilaisilla tavoilla osoittaa todellisuutta. Lastensuojelu on käytännöllistä toimintaa 

ihmisten parissa. Kotimaisia tutkimuksia lastensuojelusta oli vielä pari vuosikymmentä sit-

ten niukasti. (Bardy 2009, 265-272.) 1990-luvulla tehtiin sosiaalityön tutkimusta sosiaali-
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työn käytännöstä esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Sosiaalialan 

tutkimusohjelmasta puuttuvat lastensuojelun poliittinen tai ideologinen analyysi. (Hearn ym 

2004, 36.) 

 

Ensimmäinen kattava tutkimus perhetyöstä tehtiin kymmenen vuotta sitten. Se on Stakesin 

perhetyönprojektin loppuraportti Heino, Berg ja Hurtig (2000) ”Perhetyön ilo ja hämmen-

nys”. Tutkimuksesta käy ilmi perhetyön moninaisuus ja pirstaleisuus. Eri puolilla Suomea 

perhetyön resursoinnissa ja organisoinnissa on suuria vaihteluja. Perhetyö liitetään kotona 

ja laitoksessa tehtävään työhön. Tutkimuksen mukaan lastensuojelun perhetyötä tehdään 

enimmäkseen kriisitilanteissa ja kun lapsen kehitys ja kasvu ovat vakavasti vaarantuneet. 

Perhetyötä tehdään toimintojen välimaastossa, ja työllä pyritään rakentamaan siltoja kodin 

ja kodin ulkopuolisten toimintojen välille. (Heino, Berg & Hurtig 2000, 2, 202.) 

 

Johanna Hurtig (2003) tutkii etnografisessa tutkimuksessaan ”Lasta suojelemassa -

etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun perhetyön käytännöissä” sitä, mi-

ten lapsen paikka lastensuojelun perhetyöntilanteessa rakentuu. Tutkimuksen mukaan 

perhetyön alkaessa suojelun kohteeksi asettuu lasten sijaan usein aikuisten ja ammatti-

laisten välinen työskentelysuhde. Tämän lisäksi perheiden kotona tapahtuva työskentely 

vaikuttaa siihen, että perhetyöntekijät valitsevat epäsuoran asioihin vaikuttamisen ja van-

hempien tukemisen. Hurtigin mielestä lasten auttaminen ja hyvinvoinnin turvaaminen pitää 

olla työn ensisijaisena tehtävänä, ja lasten saaman hyödyn täyttyy olla lastensuojelutyön 

keskeisin laatukriteeri. (Hurtig 2003, 3, 121-195.) 

 

Häggman-Laitila (2003) tutkii suomalaisten perheiden varhaisen tuen tarvetta tutkimuk-

sessaan ”Early support needs of Finnish families with small children”. Tutkimusaineisto 

koostuu 551 perheestä. Aineistona ovat perheen saamat palvelusuunnitelmat ja asiakkai-

den raportit. Saatujen tulosten mukaan perheet tarvitsevat tukiverkostoja vanhemmuuden, 

kasvatuksen, lastenhoidon ja sosiaalisten ongelmien aloilla. Tämän mukaan perheet tar-

vitsevat julkisten palvelujen rinnalle kolmannen sektorin palveluja täydentämään palvelu-

tarjontaa. (Häggman-Laitila 2003, 599, 604-606.) 

 

Arja Veijola (2004) on tehnyt väitöskirjan ”Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön -lasten 

kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla”. Tutkimuksessaan Veijola kuvaa ja 

analysoi moniammatillisen perhetyön toteutumista vaikeavammaisten lasten päiväkodin 
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erityisryhmässä. Tutkimuksessa lapsi nähdään tärkeänä osana perhettään, ja perhe näh-

dään keskeisenä toimijana lapsen kuntoutuksessa. Tutkimuksen mukaan työskentelyn 

alussa moniammatillisen perhetyön esteenä ovat asiantuntijakeskeisyys, tasavertaisen 

dialogisuuden puuttuminen sekä toiminnan suunnittelemattomuus ja yhteistyön puute. 

Loppuhaastatteluissa kehittämistyön jälkeen vanhemmat ja ammattihenkilöt kokevat per-

hetyön voimaannuttavana ja reflektoivana moniammattillisena työnä. (Veijola 2004, 19-29, 

45-87.) 

 

Annina Myllärniemen (2007) ”Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä -

jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa” tutkimuksen tavoitteena on jäsentää 

perheiden kanssa tehtävän työn sisältöjä ja käsitteitä. Tutkimuksen mukaan perheillä ei ole 

puutetta materiaalisista perustarpeista vaan heillä on erilaisia vuorovaikutuksen ongelmia 

ja tarvetta turvallisille rajoille. Perhetyön perheet ovat tarvitsevia, ja lastensuojelun perhe-

työ on viimesijainen palvelumuoto palvelujärjestelmässä. Lisäksi tutkimuksen mukaan per-

hetyön käytännössä vanhemmat ovat asiakassuhteen ja työn tavoitteiden suhteen toimijoi-

ta. Tämä asetelma antaa haasteen asiakkaiden, sekä lasten että vanhempien, osallisuutta 

lisäävien työtapojen kehittämiselle. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että perhetyö tulee lisään-

tymään lastensuojelun avohuollon tukitoimena, ja työ on löytämässä paikkansa ja tehtä-

vänsä lastensuojelun kentässä. (Myllärniemi 2007, 4-13, 87.) 

 

Uusin vuonna 2008 voimaan tullut lastensuojelulaki nostaa lapsen ja lapsen edun toteutu-

misen tärkeään asemaan lastensuojelutyössä. Tämä on lisännyt entistä enemmän lapsi-

lähtöistä työskentelyä. Hanna Kiurun (2010) pro gradu -tutkielma ”Lapsen etu on se, mikä 

meitä ohjaa” keskittyy tutkimaan lapsilähtöisen työskentelyn toteutumista avohuollon las-

tensuojelun perhetyössä. Kiurun tutkimuksen mukaan perhetyötä ohjaavat työntekijöiden 

mielestä lapsen etu ja lapsen parhaan toteutuminen. Myös vanhemmuustyöskentely on 

keskeisellä sijalla perhetyössä, koska vaikuttamalla vanhempien toimintaan heidät saa-

daan näkemään toimintansa vaikutus lapsen elämässä. Tutkimuksen mukaan perhetyö on 

suunnitelmallista, tilannesidonnaista, voimavarakeskeistä ja dialogisuuteen perustuvaa 

työskentelyä.  Käytössä olevat menetelmät perhetyössä ovat lapsen kanssa työskentelyyn 

kehitettyjä ja hyvin siihen soveltuvia. Lisäksi dokumentoinnissa vältetään tulkintaa ja pyri-

tään tuomaan lapsi esiin omana itsenä.  (Kiuru 2009, 26-30, 57-96.) 
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Perhetyöstä on siis tehty verrattain vähän tutkimuksia ja ensimmäinen tutkimus ilmestyi 

vuonna 2000. Tutkimuksista käy ilmi perhetyön moninaisuus, moniammatillisuus ja se, että 

työ on kuntouttavaa ja korjaavaa työtä. Perhetyössä työn keskiössä on lapsen etu, mutta 

tutkimukset osoittavat, että koko perheen kanssa työskentely antaa perhetyöntekijöille 

haastetta siihen, että lapsi on näkyvänä perhetyön prosessissa ja dokumentoinnissa. Li-

säksi tutkimukset osoittavat, että edelleenkin perhetyötä tehdään, joka paikkakunnalla 

oman mallin mukaan tai ilman yhteistä mallia.  

 

 

3 SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN LAADUN TEKIJÄT 

 

 

Laatu on abstrakti, moni merkityksellinen käsite. Yleensä sillä tarkoitetaan jotain hyvää ja 

tavoiteltavaa. Puhuttaessa hyvästä laadusta on otettava huomioon erilaisten asiakkaiden 

tarpeet sekä palveluille kohdistuvat vaatimukset ja odotukset. Hyvän laadun tuottaminen 

edellyttää organisaatiolta sitä, että laatua johdetaan, suunnitellaan, varmistetaan, arvioi-

daan, kehitetään ja ylläpidetään. Tätä kutsutaan laadunhallinnaksi. (Rousu & Holma 1999, 

102; Holma 2009, 12-13.) 

 

Organisaation tai työyhteisön yleinen toimintaperiaate linjataan laatupolitiikassa. Yksikön 

itsensä näköinen ja uskottava laatupolitiikka kiteyttää sen, mitä organisaatio pitää laadus-

sa tärkeänä ja millaisin keinoin laatu aikaansaadaan. Laatujärjestelmä sen sijaan tarkoittaa 

organisaation rakenteiden, resurssien ja keinojen järjestämistä laadun aikaansaamiseksi ja 

ylläpitämiseksi. Se koostuu laatukäsikirjasta, prosessikuvauksista, työtapakuvauksista ja 

viiteaineistoista. Laatujärjestelmä on johtamisen työväline ja kertoo, miten toimintaa ohja-

taan. Organisaation toiminnan ohjausjärjestelmää kuvaa laatukäsikirja. (Rousu & Holma 

1999, 102; Holma 2009, 14.) 

 

Perehdyttämiskansiota, palvelukansiota, ohjekirjaa tai käsikirjaa voidaan pitää laatukäsikir-

jan edeltäjinä. Laatukäsikirja luo pohjan yhdenmukaiselle toimintatavalle ja muistuttaa 

työntekijöitä työn tavoitteista. Sen ydinasioita ovat muun muassa kuvaukset organisaation 

tehtävästä ja toimintaympäristöstä, perusarvoista ja toimintaperiaatteista, asiakkaista, 

kumppaneista ja sidosryhmistä, keskeisistä palveluista ja niiden toteuttamisesta (proses-

sit), toiminnan ja palvelujen arviointimenettelyistä sekä toiminnan parantamisen ja kehittä-
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misen muodoista. On tärkeää, että laatukäsikirja on organisaationsa näköinen. Se voi olla 

kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Laatukäsikirja auttaa ennalta ehkäisemään mah-

dollisia laatupuutteita, koska työntekijä tietää laatukäsikirjan perusteella kuinka palvelut 

tuotetaan erilaisille asiakasryhmille. Työntekijöiden motivaatio kohoaa, kun hän tietää mitä 

tekee ja miksi, sekä on ollut mukana asettamassa tavoitteita ja sopimassa työtavoista. 

Laatukäsikirja nostaa työyhteisön imagoa ja osoittaa, että asioita on mietitty ja laatuun ha-

lutaan panostaa. (Rousu & Holma 1999, 109-110; Rousu & Holma 2004, 58.) 

 

Palvelu on laadukasta silloin, kun asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja odotukset tulevat 

otettua huomioon palvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa myös perhetyössä. Perhetyön 

asiakas tulee kuulluksi ja on osallinen omiin asioihinsa. Laadunhallinta edellyttää sitä, että 

organisaatio ja työntekijät sitoutuvat työhönsä, arvioivat ja kehittävät sitä asiakkaiden par-

haaksi. Organisaation toimintatavat ja työn tavoitteet voivat olla kirjattuna laatukäsikirjaan.  

 

 

3.1 Sosiaalihuollon palvelujen laadun kehittyminen 

 

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon laadun seurantaa ja kehittämistä ohjaavat 

lait, asetukset, oppaat sekä käypä hoito -suositukset ja hyvät käytännöt -ohjelma. Stakes 

on keskeisessä roolissa laadun seurantajärjestelmän kehittämisessä, ylläpidossa ja rapor-

toinnissa sekä kehittäjänä, kokoajana ja välittäjänä.  (Pekurinen, Räikkönen & Leinonen 

2008, 3.)  

 

Suomessa virisi 1990-luvun laman jälkeen terveys- ja sosiaalipalvelujen laatukeskustelu. 

Valtion ja kuntien kustannusten jakoa oli muutettu ja palveluille alettiin asettaa tehokkuus- 

ja uudistamisvaatimuksia. Tämän lisäksi julkisessa keskustelussa nousi esille vaatimuksia 

palvelujen tehokkuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden parantamisesta.  Suomeen 

saatiin erilaisia laadunhallinnan malleja ja järjestelmiä, muun muassa kokonaisvaltainen 

laadunhallinta (TQM), ISO 9000 laatujärjestelmä ja sertifiointi, King`s Fund -auditointi, Eu-

roopan laatupalkinto (EFQM) -malli ja tasapainoisen onnistumisen (BSC9) -malli. Näitä 

kunnalliset palvelujen tuottajat alkoivat kokeilla ja kehittää. (Pekurinen ym 2008, 9-12.)  

 

Vuonna 1995 julkaistun suosituksen ”Laadunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa” tar-

koituksena oli tukea laadunhallintaa sekä kannustaa laatutyöhön. Keskeisinä periaatteina 
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suosituksessa määriteltiin, että laadunhallinta on osa jokapäiväistä työtä, ja asiakaslähtöi-

syyden tulee olla laadunhallinnan painopisteenä. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

laadunhallinta oli mennyt eteenpäin, mutta kehitys oli epätasaista ja toimintakäytännöissä 

oli vaihtelua. Puutteellista oli muun muassa asiakkaan mielipiteen huomioon ottaminen ja 

kerätyn asiakaspalautteen hyödyntäminen. (Rousu 2007, 124; Outinen, Räikkönen, Holma 

& Voipio-Pulkki 2007, 15-16; Pekurinen ym 2008, 10.) 

 

Valtakunnallinen suositus sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnasta uusittiin 1999. 

Uudistuksen tarkoituksena oli edistää asiakaslähtöistä toimintaa, kuvata, miten laadunhal-

linnalla tuetaan hyvää palvelutoimintaa sekä edistää laadunhallinnan käynnistymistä ja 

kehittymistä kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon alueilla. Lisäksi suositus kannusti otta-

maan asiakkaat mukaan laadunhallintaan. Tämän myötä käynnistyi palvelukohtaisten laa-

tusuositusten laadinta. Laatusuositukset sisältyivät toimialan tavoite- ja toimintaohjelmaan 

vuosille 2000 – 2003, jossa ydinajatuksena oli kuntien toiminnan tehokkaampi ohjaaminen 

ja keskeisenä ohjauskeinona olivat laatusuositukset. (Rousu 2007, 124; Outinen ym. 2007, 

15-16; Pekurinen ym. 2008, 10-11.)  

 

Laatusuositusten rinnalla Sosiaalialan hyvät käytännöt -ohjelma (2004 – 2007) on tuotta-

nut ja koonnut menetelmiä ja välineitä sosiaalialan käytäntöjen tunnistamisen, arvioinnin, 

kuvaamisen ja siirtämisen tueksi. Käytännöt ovat toimintatapoja ja työmenetelmiä, jotka 

arviointi on osoittanut toimiviksi ja vaikuttaviksi. Tavoitteena on parantaa sosiaalipalveluja. 

(Pekurinen ym. 2008, 13.)  

 

Tämän lisäksi kuntaliitossa on yli 10 vuoden ajan tehty pitkäjänteistä työtä laadun jäsen-

tämiseksi ja työvälineiden kehittämiseksi lastensuojelupalvelujen laatutyöhön. Kehittämis-

työ käynnistyi vuonna 1997 LapsiLasso hankkeella ja viimeisin hanke on ollut LapsiARVI-

hanke 2006 – 2008, joka laati käytännön opaskirjasen ”LapsiARVI-kriteerit -

perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle,” jonka tavoitteena on osoittaa keskei-

set vaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle selkeästi ja perustellusti. Laadun arviointi 

on tekijä, joka luo pohjan ja perustan toiminnan sekä palvelujen laadun jatkuvalle paran-

tamiselle että hallinnalle. (Holma 2009, 7-9.) 

 

Kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan pyrkiminen on monessa organisaatiossa keskeisenä 

strategiana ja tavoitteena. Yhä useammin palvelun hankkija edellyttää palvelun tuottajalta 
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käytössä olevaa laatujärjestelmää. Laajat toiminnan ohjauksen toimintamallit, kuten Eu-

roopan laatupalkinto (EFQM) -malli, ISO -laatujärjestelmästandardit, sosiaali- ja tervey-

denhuollon laatuohjelma (SHQS) tai toiminnan ohjauksen suorituskykymittaristo Balanced 

Scorecard (BSC) luovat organisaatioille paineita kehittyä järjestelmällisempään ja asiakas-

lähtöisempään toimintatapaan. (Holma 2009, 11.) 

 

Valtakunnalliset lait ja asetukset ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon laatua. Suomessa 

sosiaali- ja terveydenhuollon laatukeskustelu alkoi vasta vuonna 1990. Keskeisenä ajatuk-

sena oli se, että laadunhallinta on osa jokapäiväistä työtä ja että asiakkaat tuli ottaa mu-

kaan laadunhallintaan. Tällä hetkellä organisaatioissa on tavoitteena kokonaisvaltainen 

laadunhallinta. 

 

 

3.2 Lastensuojelupalvelujen laadun perusvaatimukset 

 

Asiakaslähtöisyyttä pidetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadun perustana. 

Lastensuojelussa asiakkaana on lapsi, joten asiakaslähtöisyyden tulee olla lapsilähtöistä ja 

lapsen edun toteuttamiseen pohjautuvaa. Lapsilähtöinen työskentely vahvistaa asiakkaan 

osallisuutta. (Rousu & Holma 1999, 30-31; Holma 2009, 31.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valtakunnalliset ohjelmat ja linjaukset tuovat esiin vaati-

muksia palvelun laadusta. Kunnan lastensuojelupalvelujen järjestäminen perustuu lakisää-

teiseen suunnitelmaan, asukkaiden tarpeisiin ja organisaation strategiaan.  Lisäksi kunnis-

sa tulee olla lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä lakisääteinen (Lsl 417/2007,12 §) suun-

nitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä, joka on tehty lapsen näkökulmas-

ta. Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan vuonna 2008. Laissa säädetään muun 

muassa kunnan lastensuojelutyön menetelmistä ja työprosesseista. Lisäksi lain mukaan 

edellytetään lastensuojelun olevan laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun tar-

peessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja 

tuen. Lastensuojelun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa henkilöstömitoitus 

laitoksissa, käytettävät laitoksen tilat ja pätevien sosiaalityöntekijöiden määrä kunnassa. 

Lastensuojelulaki ei kuitenkaan määritä sitä kuinka monta asiakasperhettä sosiaalityönte-

kijällä voi olla. (Rousu & Holma 2004, 22; Heino 2009, 7; Holma 2009, 10-25; Räty 2010, 

41.)  
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Kuntaliiton LapsiARVI  -hanke (2006 – 2008) kehitti kriteerit lastensuojelupalvelujen laadul-

le (liite 1). Kriteerit on laadittu perusvaatimuksiksi lastensuojelutyössä toimiville, ja ne so-

veltuvat lastensuojelupalvelujen eri alueille. Kriteerit rakentuvat sosiaali- ja terveydenhuol-

lon laadunarvioinnissa käytettyyn Rakenne-Prosessi-Lopputulos -viitekehykseen. Raken-

teella viitataan toimintaympäristöön ja toiminnan edellytyksiin. Prosessiin kuuluu kaikki se, 

mitä palvelua annettaessa ja saattaessa tapahtuu. Lopputulos ilmaisee, onko palvelun 

avulla saatu aikaan haluttu muutos asiakkaan hyvinvoinnissa tai elämäntilanteessa. Lop-

putulos on riippuvainen sekä rakenteista että prosessista, ja se kuvaa muutosta. (Holma 

2009, 3, 21.)     

 

Keskeiset toimintaedellytykset hyvälle lastensuojelupalvelujen laadulle kiteytyvät seuraa-

vasti:  

”Lastensuojelupalvelujen hankkijat ja tuottajat sekä niitä kehittävät ja valvovat 
varmistavat osaltaan, että edellytykset lastensuojelupalvelun laadulle ovat 
olemassa. Edellytyksiä hyvälle laadulle luovat muun muassa, että kaikkien 
asianosaisten käytettävissä on riittävä tieto ehkäisevän lastensuojelun, avo-
huollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluista ja kaikki toimijat tietävät perus-
tehtävänsä ja toimintansa tarkoituksen. Edellytyksiä lastensuojelupalvelujen 
hyvälle laadulle luovat myös vahva johtaminen, henkilökunnan riittävä määrä, 
rakenne ja osaaminen suhteessa perustehtävään, tarkoituksenmukaiset tilat ja 
varusteet, suunnitelmalliset seuranta-, arviointi ja kehittämismenettelyt sekä 
kestävä taloudellinen pohja. Jos edellytykset eivät toteudu, toimitaan parhaalla 
mahdollisella tavalla suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja tuodaan 
asia tietoon.”  (Holma 2009, 23.) 

 

Lastensuojelussa lapsi- ja perhekohtaisten palvelujen oikea-aikainen, monipuolinen ja riit-

tävä saatavuus on keskeinen edellytys sille, että laatua ylipäätään voi arvioida. Lastensuo-

jelutyössä toimintajärjestelmän ydin on lapsen ja perheen saama hoito, kasvatus, huolto ja 

muu tuki. Lastensuojelun palveluja ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoi-

met, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto. Palvelut perustuvat sosiaalityöntekijän, lap-

sen/nuoren/läheisten kanssa tehtyyn tuen ja hoidon tarpeen arviointiin ja sen tuloksena 

syntyneeseen asiakassuunnitelmaan. Laadunhallintajärjestelmäksi toimintajärjestelmää 

voi kutsua, kun organisaation tuottamat palvelut täyttävät vaatimukset sekä asiakkaan nä-

kökulmasta, organisaatiossa toimivien ammattilaisten näkökulmasta että johtamisen kan-

nalta. Tämä edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Laadukasta työtä on, että asiakas 

kokee saavansa mitä hänen kanssaan on sovittu. (Rousu & Holma 2004, 55-56; Heino 

2009, 72-73; Holma 2009, 24-29; Räty 2010, 43.) 
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Lastensuojelupalveluja tuottava organisaatio on varmalla pohjalla laadunhallinnassa, kun 

toiminnalla on  

1) Yhteinen perusta (visio, perustehtävä, arvot, laatupolitiikka ja/tai laatukritee-
rit).  
2) Henkilökunta tuntee asiakaskunnan odotukset ja tarpeet sekä toimintaan 
kohdistuvat vaatimukset.  
3) Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ovat riittävät edellytykset, toisin sa-
noen henkilöstöllä on tarvittava pätevyys ja osaamista lasten/nuorten ja per-
heiden kanssa työskentelyyn.  
4) Ydinprosessit ja palvelut on tehty näkyviksi sekä työntekijöille että asiakkail-
le, jotta niitä voidaan analysoida ja arvioida. 
5) Organisaatiolla on olemassa yleiset menettelytavat laadun suunnittelua, 
seurantaa, arviointia ja varmistamista varten.  

 

Organisaatiossa laatu on hallinnassa silloin, kun johto ja työntekijät ovat sitoutuneet työs-

sään noudattamaan sovittuja periaatteita ja käytäntöjä, pystyvät arvioimaan omia tuloksi-

aan ja palvelujensa vaikutuksia sekä tahtovat työskennellä asiakkaidensa parhaaksi. 

(Rousu & Holma 2004, 9-10.) 

 

Lastensuojelun palvelujärjestelmä muodostaa seuduittain erilaisia toiminnallisia kokonai-

suuksia sekä määrällisesti, rakenteellisesti että laadullisesti. Lastensuojelussa suuria laa-

tuhaasteita liittyy palveluprosessien sujuvuuteen, rakenteisiin, järjestelmän laatuun sekä 

koko palveluketjun toimivuuteen. Taustalla vaikuttavat sosiaalityön vaikeat työolosuhteet 

erityisesti kuormittuneissa sosiaalitoimistoissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen 

tarve, saatavuus ja sisällöt vaihtelevat alueittain ja kunnittain. Lastensuojelun kokonaisuus 

vaikuttaakin valtakunnallisesti sekavalta. (Rousu & Holma 2004, 22; Heino 2009, 70.) 

 

Sosiaalihuollon asiakkaat saavat palveluita eri kunnissa eri lailla. Lisäksi jopa saman kun-

nan alueella on työtavoissa, sisällöissä ja saatavuudessa eroavuuksia. Tämän vuoksi tulisi 

kiinnittää entistä enemmän huomiota laatuun vaikuttaviin asioihin ja aukikirjoittaa ne sekä 

puhua niistä koko henkilökunnan kanssa, jotta saataisiin muodostettua yhteinen näkemys. 

Kiireisessä asiakastyössä ei ehdi miettiä laatuasioita, vaikka varmaankin useimmat työnte-

kijät pitävät niitä tärkeänä työssään. Tämän vuoksi tulisi jokaisen organisaation varata riit-

tävästi aikaa koko henkilökunnalle keskustella näistä tärkeistä asioista. 
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4 TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN OPINNÄYTETYÖ NOKIAN PERHETYÖSSÄ   

 

 

Aloitin työt perhetyön ohjaajana Nokian kaupungin perhetyössä tammikuussa 2009. Kes-

kustelin perhetyön tiimin kanssa perhetyöstä, ja havainnoin kuinka työtä tehtiin. Mieles-

tämme perhetyön tiimillä ei ollut yhtenäistä toimintamallia perhetyön tekemisestä. Keskus-

telujen perusteella perhetyö tarvitsi myös lomakkeiden muokkaamista, esitteiden ja inter-

net -sivujen päivittämistä, perhetyön asiakasprosessin selvityksen ja paljon yhteistä kes-

kustelua perustehtävästä ja arvoista. Mielestämme näiden asioiden työstäminen muodos-

taisi meille kaikille yhteisen näkemyksen perhetyön sisällöstä ja varmistaisi sen, että kaikil-

la olisi samanlainen käsitys perustehtävästä ja toimintamallista. Perhetyön tiimi oli halukas 

työnsä kehittämiseen.  

 

Aloitimme kehittämistyön tammikuussa 2009. Koko perhetyön tiimi osallistui kehittämiseen 

ja vetäjänä sekä tämän opinnäytetyön kirjoittajana toimin minä perhetyön tiimissä työsken-

televä perhetyön ohjaaja. Opinnäytetyössä käytän me -muotoa, koska olin itse tutkijana 

osa kehittämisryhmää, vetäjä ja tiiviisti mukana perhetyön tekemisessä. Varasimme kehit-

tämistyön tekemiseen yhteisiä kehittämistapaamisia työajalle. Työryhmälle oli varattu, joka 

kuukausi keskiviikkoisin kolme tuntia ja kaksi kertaa vuodessa koko päivä kehittämistyö-

hön. Yhteensä näitä kehittämistapaamisia oli 16. Tapaamisissa keskustelimme, muok-

kasimme ja työstimme erilaisten välineiden (SWOT-analyysi, menneisyys- ja tulevaisuus-

ajattelu) avulla kehittämisen kohteita.  

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi laatukäsikirja Nokian perhetyöhön kesällä 2010. 

Laatukäsikirjassa on sekä lastensuojelun perhetyön että ennalta ehkäisevän perhetyön 

kehittämistyön tulokset, mutta tässä opinnäytetyössä raportoin vain lastensuojelun perhe-

työn kehittämisestä. Lupa tämän kehittämistyön tekemiseen oli kohdeorganisaatiolta.  

Seuraavissa osiossa on kerrottu tämän opinnäytetyön kehittämistyön toimintaympäristös-

tä, toimintatutkimuksellisesta prosessista ja tuloksista. 
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4.1 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkija tarttuu usein tutkimusaiheeseensa henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Aihe 

on näin ollen tutkijalle läheinen, tärkeä ja siksi usein tunteita herättävä. Toimintatutkimuk-

sessa tietoa tuotetaan käytännön kehittämiseksi ja parantamiseksi järkeä käyttämällä. 

Toimintatutkimus on ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan 

sekä kokeillaan uusia toimintatapoja että kehitetään työtä. (Heikkinen 2007, 16-17; Rovio, 

Klemola, Lautamatti & Tiihonen 2007, 131-132.)  

 

 

KUVIO 4 Toimintatutkimuksen spiraali (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 37). 

 

Toimintatutkimuksen keskeinen piirre ja peruskäsite ovat reflektiivisyys, ja sillä pyritään 

reflektiiviseen ajatteluun ja sen avulla toiminnan parantamiseen. Spiraalimalli kuuluu toi-

mintatutkimukseen (kuvio 4) Toimintatutkija voi olla työyhteisön jäsen. Toimintatutkimus 

tavoittelee käytännön hyötyä ja käyttökelpoista tietoa. Toimintatutkimuksessa ajatellaan, 

että myös tavallisen ihmisen tieto on arvokasta, ja arkisesta toiminnasta syntyy tietoa ko-

konaisvaltaisesti. Pätevyyttä toimintatutkimuksessa pitäisi arvioida sen perusteella, kuinka 

totta on se tieto, jota sillä saavutetaan. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 36-40; Heikkinen & 

Huttunen 2007, 199-200.) Myös kehittämisprosessin etenemistä voidaan hahmottaa toi-

mintatutkimuksen kaltaisena spiraalina samoin kuin toimintatutkimuksen mallia sisältäen 

havainnoinnin, suunnittelun toteutuksen ja reflektion (Toikko & Rantanen 2009, 66- 67). 
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Tieteellisen tiedon keskeinen tunnusmerkki on luotettavuus. Validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteiden käyttäminen toimintatutkimuksen yhteydessä on vaikeaa. Yksi näkökulma 

toimintatutkimuksen pätevyyteen ja luetettavuuteen on ajatus yhteisön toiminnan 

kehittämisestä ja saadun tiedon käyttökelpoisuudesta ja soveltuvuudesta. Onnistunut 

toimintatutkimus merkitsee järkevämpää ja toimivampaa uutta käytäntöä. Tarkoituksena ei 

ole saada aikaan teorian ja empiiristen havaintojen vastaavuutta tai yhteensopivuutta, 

vaan kysytään, auttoiko toimintatutkimus muuttamaan yhteisön toimintatapoja. (Eskola & 

Suoranta 1999, 225; Huttunen, Kakkori & Heikkinen 1999, 113-114.) Luotettavuus 

kehittämistoiminnassa tarkoittaa sitä, että tuotettu tieto on hyödyllistä, käyttökelpoista ja 

toimijat ovat sitoutuneita sekä osallistuvat koko kehittämisprosessiin. Tämä lisää aineiston, 

metodin ja tuotosten luotettavuutta. (Toikko ja Rantanen 2009, 121-125.) 

 

 

4.2 Nokian kaupunki 

 

Nokia on tuhat vuotta vanhan Muinais-Pirkkalan aluetta. Kaupunki on historialtaan vanha, 

mutta kaupunkina nuori. Nokia on ollut osa vanhaa Suur-Pirkkalaa, joka jakaantui vuonna 

1922 Etelä- ja Pohjois-Pirkkalan kunniksi. Pohjois-Pirkkalasta tuli vuonna 1937 kauppala ja 

vuotta myöhemmin nimi muutettiin Nokiaksi. Vuonna 1977 Nokiasta tuli kaupunki. Nykyisin 

Nokian kaupunki on kasvava, kehittyvä, eteenpäin menevä ja muuttovoittoinen kaupunki. 

Nokialla asuu yli 30 000 asukasta. Nokialla on pitkät, vahvat teollisuusperinteet, ja tälläkin 

hetkellä lähes puolet työikäisistä työskentelee teollisuuden parissa. (Nokian taskutieto 

2010, 2-3; Tietoja Nokiasta.2011.nokiankaupunki.fi; Tilastot.2009.nokiankaupunki.fi.)  

 

Kesällä 2009 kaupungin valtuuston kokouksessa päivitettiin Nokian kaupungin strategia 

vuosille 2009 – 2016. Strategian tavoitteena on turvata asukkaille keskeiset palvelut. Se 

korostaa yhteistyötä ja yhteisvastuuta. Tarkoituksena on luoda pysyvyyttä muutoksen kes-

kellä sekä vahvistaa yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin ulospäinkin. Kaupungin visiona 

on pyrkimys siihen, että nokialaiset elävät hyvää elämää vetovoimaisessa ja taloudellisesti 

vakaassa kaupungissa. Kaupunki olisi viihtyisä ja turvallinen. Kaupungin menestys perus-

tuisi aktiivisuuteen ja ennakointiin. Palvelut ja yritystoiminta olisivat monipuolisia ja asia-

kaslähtöisiä. (Nokian kaupungin strategia 2009 – 2016.) 
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4.2.1 Perusturvakeskus ja perhepalvelut 

 

Nokialla toteutettiin vuonna 2007 perusturvauudistus, jossa sosiaali- ja terveystoimi yhdis-

tettiin perusturvakeskukseksi. Uudistuksen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvoin-

tia, turvallisuutta ja terveyttä. Perusturvakeskuksen palvelut jaetaan lähi-, perhe- ja van-

huspalveluihin. Sosiaalityön palvelut kuuluvat perhepalveluihin ja perhepalveluita johtaa 

sosiaalijohtaja. Perhepalvelut tarjoavat lapsiperheille monenlaista apua ja tukea perheen 

elämän erilaisissa tilanteissa. Lastensuojelussa työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 

viisi lastensuojelun kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen sosiaalityöntekijä sekä lastenvalvo-

ja. Aikuissosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää ja 

kolme etuuskäsittelijää. (Lapset, nuoret ja perheet.2011.nokiankaupunki.fi.)  

 

Perusturvan perhepalveluissa on ollut tavoitteena vanhempien kasvatustehtävän vahvis-

taminen ja lasten / nuorten tukeminen heidän omassa kehitysympäristössään sekä sijais-

huollon kustannusten kasvun hillitseminen. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityössä on tavoit-

teena ollut ydinprosessien ja perustehtävän selkiyttäminen. (Nokian lastensuojelun toimin-

takertomus vuodelta 2009.) 

 

 

 

KUVIO 5 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 -vuotiaita, % vastaa-

vanikäisestä väestöstä vuonna 2009 (Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluprofiili 2010, 

15). 
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Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tuli vuoden 2009 aikana yli 400 kappaletta lastensuo-

jeluilmoituksia. Avohuollon sijoituksia tehtiin 30 ja kiireellisiä sijoituksia 45. Näistä viisi 

päättyi huostaanottoon. Avohuollon asiakkaiden määrä on koko ajan noussut. Vuonna 

2009 asiakkaiden määrä oli 434, joista uusia asiakkaita oli 106 (kuvio 5). Lastensuojelutyö 

painottuu lastensuojelun avohuollon työhön, jonka yksi työmuoto on perhetyö. Lisäksi kau-

punki on ostanut avohuollon ostopalveluja psykiatrista sairaanhoitoa tarjoavalta ”Näsimen-

torilta” ja ”Neljä astetta aikuisuuteen” yritykseltä ja tuetun asumisen palvelua Nokian nuori-

soasunnoilta. (Nokian lastensuojelun toimintakertomus vuodelta 2009.) 

 

 

4.2.2 Perhepalvelujen perhetyö 

 

Nokialla perhetyö kuuluu perusturvakeskuksen perhepalvelujen piiriin. Perhetyöntekijöiden 

tiimissä on neljä lastensuojelun perhetyöntekijää, yksi kodinhoitaja ja perhetyön ohjaaja. 

Perhetyön palveluja annetaan perheille perhetilanteen, rasittuneisuuden tai muun vastaa-

vanlaisen syyn takia sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyöllä edistetään ja 

turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Tavoittee-

na työskentelyssä on löytää perheen omia voimavaroja neuvonnan, ohjauksen ja yhdessä 

tekemisen kautta.  

 

Perhetyön palvelut Nokialla jakaantuvat lastensuojelun perhetyöhön ja ennaltaehkäise-

vään perhetyöhön. Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon 

tukitoimi asiakasperheille. Perhetyön aloittamisesta perheessä päättää sosiaalityöntekijä 

yhdessä perheen kanssa. Perhetyö perheessä on määräaikaista, suunnitelmallista työs-

kentelyä koko perheen kanssa ja tuen tarve arvioidaan säännöllisin väliajoin. Lastensuoje-

lun perhetyössä on ollut vuoden 2009 aikana 43 perhettä. Pääsääntöisesti perheet ovat 

tulleet perhetyöhön lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän alku- ja tilannearvion jäl-

keen. Perhetyön päätöksissä syitä perhetyön alkamiseen olivat muun muassa vanhem-

muuden tukeminen, vanhempien uupumuksen ehkäisy, lapsen käyttäytyminen, lasten tar-

peiden yksilöllinen huomioiminen, lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja koulunkäynnin 

tukeminen. Lisäksi perheillä oli psyykkisiä, sosiaalisia ja sosiaalisten taitojen ongelmia. 

Lastensuojelun perheet ovat olleet suurimmaksi osaksi kahden vanhemman perheitä. 

Lapsia perheissä on ollut yhdestä seitsemään. 
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Ennaltaehkäisevä perhetyö on lyhytaikaista ja maksullista perheiden kotona tapahtuvaa 

työtä. Ennaltaehkäisevässä perhetyössä on ollut vuoden 2009 aikana 31 perhettä. Perheet 

ennaltaehkäisevään perhetyöhön tulevat pääsääntöisesti yhteistyökumppaneiden kautta 

neuvolasta, päivähoidosta ja syksystä 2009 alkaen perhekeskuksesta. Perhekeskuksesta 

tulevat asiakasperheet ovat hakeneet apua kouluikäisten lasten kasvatuskysymyksiin, ja 

vanhemmat tarvitsevat konkreettista tukea, apua ja mallintamista kotiin lasten kasvun ja 

kehityksen tukemiseksi. Neuvolasta tulevat asiakasperheet ovat yleensä vauvaperheitä. 

He tarvitsevat neuvoja ja ohjausta lasten hoidossa. Lisäksi kodinhoitaja on keskustellut 

vanhempien kanssa parisuhdeasioista, elämänhallinnasta, arjessa selviytymisestä ja tar-

vittaessa ohjannut vanhempia muihin palveluihin.  Tavoitteena työskentelyssä on tukea 

vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja vahvistaa perheen omia voimavaroja arjessa 

selviytymisessä. 

 

 

4.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Tavoitteet opinnäytetyön kehittämistyöhön nousivat lastensuojelun perhetyön arjesta huo-

matuista epäkohdista ja kehittämistä vaativista asioista.  Perhetyö vaati yhteisen toiminta-

mallin selkiyttämistä ja työvälineiden kehittämistä. Kehittämistyön tavoitteena oli perhetyön 

perustehtävän ja arvojen määrittely sekä asiakasprosessin kuvaus että perhetyön lomak-

keiden uusiminen.  

 

Perhetyön tiimin tarkoituksena oli tuottaa kehittämistyön aikana Nokian perhetyöhön yhtei-

nen näkemys perhetyön sisällöstä ja perhetyön toimintamalli sekä koota kehittämistyössä 

saavutetut tulokset laatukäsikirjaan. Laatukäsikirja pitäisi sisällään kuvauksen organisaati-

on tehtävästä, perusarvoista ja toimintaperiaatteista, keskeisistä palveluista ja niiden to-

teuttamisesta (prosessit) ja työvälineistä. Näin ollen nokialaiset lapset, nuoret ja perheet 

saisivat laadukasta perhetyön palvelua. Nokian kaupungilla ei ole ohjeistusta laatukäsikir-

jan tekemiseen, eikä Nokian kaupungilla ole käytössä laadunarviointia. 
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4.4 Perhetyön tiimi kehittämisryhmänä 

 

Kehittämisryhmäämme kuului kuusi naista, jotka työskentelevät Nokian kaupungilla las-

tensuojelun perhetyöntekijöinä (4), kodinhoitajana ennaltaehkäisevässä perhetyössä ja 

perhetyön ohjaajana. Ryhmässämme neljällä on lähihoitajan koulutus ja kahdella on so-

sionomin (AMK) koulutus.  Lisäksi työntekijöillä on lisä- ja erityiskoulutuksia. Kehittämis-

ryhmän jäsenet ovat kaikki työskennelleet Nokian perhetyössä yli vuoden ja kaikilla on 

myös työkokemusta muista sosiaalialan työpaikoista. Kehittämisryhmässämme yksi jäsen 

vaihtui kehittämistyön aikana.  

 

Kehittämisryhmämme kävi reflektiivistä vuoropuhelua lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

ja johtavan sosiaalityöntekijän kanssa kerran kuukaudessa yhteisissä tiimeissä. Sosiaali-

työntekijät ovat antaneet palautetta ja kehittämisideoita työstämiimme lomakkeisiin ja pro-

sessikaavioon.  

 

Kehittämistyötä olemme tehneet tammikuusta 2009 kesäkuuhun 2010 perhetyön tiiminä 

kerran viikossa, kerran kuukaudessa kehittämisiltapäivissä, kerran kuukaudessa lasten-

suojelun ja perhetyön yhteisissä tiimeissä ja kaksi kertaa vuodessa kehittämispäivissä yh-

teensä 16 tapaamiskerralla. Lisäksi teimme tutustumisvierailukäynnin Hämeenlinnan 

Vaahteramäen perhetyöhön, josta saimme käytännön tietoa heidän tekemästään perhe-

työn mallista. Tiimiläiset arvioivat prosessia muun muassa seuraavasti: 

 
”On pohdittu työtapoja ja – menetelmiä koko tiimin kesken” (työntekijä 1). 

 
”Tiimi on yhdessä miettinyt asioita ja aloitetut asiat on viety loppuun” (työnteki-
jä 5). 

 
”Saadaan puhua yhdessä tärkeistä asioista, työ mielekkäämpää, yhteisiä nä-
kökulmia” (työntekijä 4). 

 

Ryhmässämme on vallinnut pääasiassa innostunut, motivoitunut, sitoutunut ja luottavainen 

ilmapiiri kehittämistyötä kohtaan, mutta välillä ryhmämme jäseniä uuvutti nopeatempoi-

suus. Ryhmämme kesken vallitsee avoin ilmapiiri ja luottamus. Olemme kaikki hyvin erilai-

sia, ja erilaisuus täydensi osaamistamme.  Kehittämistyössä on ollut mukana koko perhe-

työn tiimi, joten jokaisen työntekijän ideat, mielipiteet ja ajatukset on kehittämistyössä otet-

tu huomioon. Kehittämisryhmämme mielestä toiminnan kehittäminen vaatii aikaa ja koko 

työryhmän läsnäoloa. 
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4.5 Opinnäytetyön aineisto ja sen analysointi 

 

Kehittämistoiminnassa ei voida keskittyä yhtä syvälliseen tiedon keräämiseen kuin tutki-

muksessa, mutta tietoa kerätään kehittämistoiminnan oman logiikan kannalta perustellusti. 

Kehittämisprosessissa tuotetaan paljon aineistoa. Ratkaisu aineistojen hallintaan on valita 

yksi pääaineisto, jota muut aineistot tukevat. Kehittämistoiminta etenee tilannekohtaisesti 

määrittyen, jolloin ei ole aikaa yhtä perusteelliseen aineistojen analyysiin ja asetelman 

määrittelyyn kuin perinteisessä tutkimuksessa. Usein vaatimus analyysin nopeudesta nou-

see tärkeämmäksi seikaksi kuin analyysin tutkimuksellinen luotettavuus. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 119-121.) 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto on kerätty kehittämisprosessin aikana tuotetusta materiaa-

lista. Aineistona on perhetyön tiimivihko, kehittämispäivien muistiot sekä työntekijöiden 

kirjoittamat case -tyyppiset kirjoitelmat (liite 2). Pääaineistona käytin työntekijöiden kirjoit-

tamia case -tyyppisiä kirjoitelmia, jota muut aineistot täydensivät. Työntekijöiden kirjoitel-

mien pohjalta sai kuvan siitä, millaista perhetyö oli ennen kehittämistyötä, millaista se on 

nyt ja mitä hyvää ja huonoa kehittämisyössä oli. Kysymyksinä kirjoitelmissa oli:  

 

1. Mikä tässä perhetyön kehittämisprosessissa on ollut hyvää / huonoa / ja  

miksi? / Mitä muuta haluat sanoa? 

2. Minkälaista perhetyön tekeminen oli ennen kehitystyömme aloittamista? 

3. Minkälaista perhetyön tekeminen on nyt, kun olemme saaneet kehitys-

työmme tähän pisteeseen?  

4.  Millaisena näet perhetyön tulevaisuuden: uhat, mahdollisuudet ja uudet  

      kehittämisideat?         

 

Kirjoitelmien avulla työntekijät pystyivät nimettöminä ja ehkä avoimemmin kuin suullisesti 

antamaan palautetta kehittämistyöstä ja myös käymään läpi omaa kehittämisprosessiaan. 

Kaikki työntekijät (5) palauttivat kirjoitelmat. Kirjallisen materiaalin, case -tyyppiset kirjoi-

telmat, perhetyön tiimivihkon ja kehittämispäivien muistiot, kävin läpi useita kertoja. Työn-

tekijöiden kirjoittamista case -tyyppisistä kirjoitelmista nousi esille opinnäytetyön tarkoitusta 

ja tavoitetta valaisevia teemoja. Nämä samat teemat esiintyivät myös muissa materiaalis-

sa. Poimin näistä aineistosta keskeiset aiheet tähän opinnäytetyöhön. Tekstin luotettavuut-

ta vahvistin työntekijöiden kirjoitelmista lainaamillani sitaateilla. Lainaukset kuvaavat työn-
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tekijöiden näkökulmasta perhetyön tekemistä ennen kehittämistyötä ja nyt kehittämistyön 

jälkeen sekä kehittämistyön tekemistä. 

 

Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että luodaan aineistoon sel-

keyttä ja siten tuotetaan uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysillä pyritään informaatio-

arvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. Keskuste-

lujen ja erilaisten tekstien tutkimisen mielenkiinto on niiden tulkinnallisuudessa ja paikalli-

suudessa. (Eskola & Suoranta 1999, 138-145.) 

 

Olen työstänyt tätä opinnäytetyötä yhdessä perhetyön tiimin kanssa. Opinnäytetyö on ollut 

työhuoneessamme ja jokaisella työntekijällä on ollut mahdollisuus lukea, korjata, muokata 

ja arvioida tekstiä ja sen sisältöä.   Eräs mahdollisuus raportoinnissa onkin se, että kehit-

tämisessä mukana olleet vastaavat itse yhteisöllisesti raportoinnista ja arvioivat tutkimuk-

sessa saatuja tuloksia sekä siinä tehtyjä tulkintoja (Kiviniemi 1999, 80). Lisäksi, koska olin 

osa kehittämisryhmää sekä työskentelin päivittäin perhetyössä, käytin aineistonani osallis-

tuvaa että osallistavaa havainnointia.  

 

Havainnoinnin avulla asiat nähdään oikeissa yhteyksissään, ja sillä voidaan monipuolistaa 

tutkittavasta ilmiöstä saatua haluttavaa tietoa. Osallistuvassa havainnoinnissa sosiaaliset 

vuorovaikutustilanteet muodostuvat tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. Osallistavassa ha-

vainnoinnissa arvostetaan ihmisten kokemuksen kautta syntynyttä tietoa. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 8-83.)  

 

Näiden lisäksi kehittämistyön materiaalina on käytetty muun muassa kirjallisuutta, tutki-

muksia, Nokian kaupungin strategiaa 2009 – 2016, Nokian kaupungin Lasten ja nuorten 

hyvinvointiohjelmaa 2016 ja eri kuntien kehittämiä malleja prosesseista ja lomakkeista.  

 

Seuraavana ovat kehittämistyön lähtötilanne ja historiaa Nokian lastensuojelun avohuollon 

perhetyöstä. 
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4.6 Lähtötilanne ennen kehittämisprosessia 

 

Nokian kaupungin perhetyön kehittämistyö aloitettiin tammikuussa 2009, jolloin kävimme 

läpi sitä, kuinka lastensuojelun perhetyötä tehdään Nokialla. Kävimme läpi perhetyön his-

toriaa ja tämänhetkistä käytännön työtä: Kuinka perheet tulevat perhetyön asiakkaiksi, mi-

tä työ pitää sisällään ja kuinka työskentely perheissä lopetetaan. Totesimme, että perhe-

työssä oli prosessikaavio, mutta työskentely ei mennyt sen mukaisesti ja olemassa olevia 

lomakkeita ei käytetty säännönmukaisesti sekä työtä tehtiin perheissä pääsääntöisesti yk-

sin. Ainoastaan silloin, jos perheessä oli useampia lapsia, käytettiin kotikäynneillä toista 

työntekijää työparina. Tämän lisäksi esitteet ja internet -sivu kaipasivat päivitystä.  

 

Nokialla perhetyö on alkanut vuonna 1997. Perhetyöntekijä työskenteli lastensuojelutiimiin 

perhetyöntekijänä tehden kotikäyntejä lastensuojelun asiakasperheisiin. Työntekijän tarkoi-

tuksena oli auttaa ja tukea perheitä. Vuonna 2004 siirtyi kotipalvelusta kaksi työntekijää 

lastensuojelun perhetyöhön. Kotipalvelussa työntekijät olivat tehneet tehostettua perhetyö-

tä perheissä. Tämän siirron myötä kotipalvelun tarjoama tehostettu perhetyö lapsiperheille 

loppui.  

 

Ennen tätä kehittämistyötä perhetyö perheissä alkoi, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijät 

ehdottivat perheitä asiakkaaksi perhetyöhön yhteisissä tiimeissä tai sosiaalityöntekijä antoi 

perheen yhteystiedot perhetyöntekijälle sosiaalitoimiston käytävällä tai työntekijöiden huo-

neissa.  

 

”Pahimmillaan työskentely aloitettiin niin, että sosiaalityöntekijä tarttui käytä-
vällä hihaan, antoi perheen nimen ja sanoi, että mene nyt sinne katsomaan, 
kun jotain siellä on vialla, mutta ei oikein tiedä mitä” (työntekijä 3). 

 

Perhetyötyöskentelyn alkuvaiheessa perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä tekivät yhteisen 

kotikäynnin perheessä, jossa sovittiin perhetyön alkamisesta. Työskentelylle ei määritelty 

tavoitteita tai tavoitteet olivat epämääräisiä. Tämän jälkeen perhetyöntekijä kävi perheessä 

itsenäisesti ilman työparia. Työ oli yksinäistä tekemistä ja usein lasten kanssa olemista. 

Välillä perhetyötä arvioitiin väliarvioinnissa, mutta ei aina. Työskentelyn aikana yhteisissä 

tiimeissä perheistä puhuttiin vain vähän, perhetyön tavoitteita ei muutettu tai niitä ei arvioi-

tu. Työskentely perheissä saattoi venyä useiksi vuosiksi, jopa yli viideksi vuodeksi. Myös-

kään loppuarviointeja ei tehty säännönmukaisesti tai ne jäivät perhetyöntekijän tehtäväksi. 
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Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus vaikutti siihen, että perheet, jotka olivat perhetyön 

asiakkaina, jäivät perhetyöntekijöiden vastuulle.  

 

”Vuosien saatossa, kun perhetyön tiimissä työntekijät vaihtuivat niin tiuhaan 
tuntui, ettei jaksa ajatella mitään vaan hoitaa perheet, jotka ovat työskentelyn 
alla” (työntekijä 5). 

 

Perhetyötä on kehitetty vaihtelevasti, mutta kehittäminen on ollut erittäin hankalaa ja väsyt-

tävää työntekijöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi.  

 

 

4.7 Kehittämisprosessin vaiheet 

 

Kehittämistyössään perhetyön tiimi on toiminut oma-aloitteisesti ja tavoitteena on ollut per-

hetyön perustehtävän ja arvojen määrittely sekä asiakasprosessin kuvaus että perhetyön 

lomakkeiden uusiminen. Kehittämisprosessi on kuvattu taulukkomuodossa (taulukko 1), 

jossa on esitetty kehittämisajankohdat, kehittämistyön tavoite / tulos, kuinka kehittämistyö-

tä tehtiin, havainnoinnit, välineet ja keitä työntekijöitä kehittämistyö on koskenut.    

 

TAULUKKO 1. Kehittämisprosessi. Kehittämisiltapäivien ja – päivien keskeisimmistä ta-

voitteista ja kehittämistoiminnasta on laadittu yhteenveto  

Kehittämis- 

tapaamiset 

Tavoite / tulos Havainnointi / miten / mitä 

tehtiin 

        Välineet    Osallistujat 

 

1/2009       

       

yhden kerran 

 
Perhetyön alkutilan-
teen kartoitusta 
 
 
Perhetyön nykytilan 
hyvät ja huolestutta-
vat asiat ja tulevai-
suuden kehittä-
misasiat ja huolenai-
heet          

 
Keskusteltiin siitä, kuinka perhe-
työssä: 
 – tullaan asiakkaaksi 
– työskentely lopetetaan 
Todettiin:  
– että työskentely ei mennyt 
prosessin mukaan ja lomakkeita 
ei käytetty  
 – työskenneltiin perheissä yksin 
 

 
Menneisyyden muis-
telu 
 
Keskustelu 
 
 
Tutustuminen materi-
aaliin 
 
 
SWOT-analyysi 

 
Perhetyön tiimi 

 

2-3/2009 

 

kolme kertaa 

 
Lomakkeiden teke-
minen perhetyöhön 
– arviointilomake 
– suunnitelmalomake 
– väliarviointilomake 
– loppuarviointiloma   
ke 

 
Yhdessä tehtiin ja muokattiin 
lomakkeita 
– lomakkeiden testausta käy-
tännön perhetyössä ja uudel-
leen muokkausta:   
– muutoksien tekemistä-
>uudelleen testausta-

 
Mallia muilta kunnilta  
 
Kirjallisuus 
 
Keskustelua 

 
Perhetyön tiimi 
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>muutoksien, tekemistä-
>uudelleen testausta 
 

 

4/2009 

yhden kerran  

 
Perhetyön esittelyä 
yhteistyökumppaneil-
le 
 

 
Perhetyön esittelyä: 
– kuinka asiakkaaksi perhetyö-
hön 
– työn sisältö 
– työntekijöiden esittely 
 

 
Power point esitys 
 
Keskustelua 
 
Verkostoitumista 

 
Perhetyön tiimi 
Yhteistyö-
kumppanit 
(neuvola, päi-
väkodit, 
perhekeskus, 
koulut) 

 

6/2009 

yhden kerran 

 
Perhetyön sisällön 
analyysia 
– työntekijöiden työn-
kuvan miettiminen 
– parityön tekeminen 
perheissä 
– rakenteet, tiimiajat 

 
Perhetyön haasteellisuus ja 
työssä uupuminen 
 
Työn rajaaminen, parityö 
 
Ammatillisten vahvuuksien kaut-
ta suuntautunut työn tekeminen 
 

 
Tulevaisuuden ajatte-
lu: 
 
perhetyö nyt ja tule-
vaisuudessa 
 

 
Perhetyön tiimi 
ja johtava so-
siaalityöntekijä 

 

8-10/2009 

neljä kertaa 

 
Perhetyön 
 
– prosessikaavio 
– esitteet 
– palautelomake 

 
Prosessin läpikäymistä, kohta-
kohdalta, keskustellen, piirtäen 
 
Vanhan esitteen päivittäminen 
 
Palautelomakkeen teko-
>testaus->muokkaus->testaus-
>muokkaus 

 
Muiden kuntien pro-
sesseihin, esitteisiin ja 
palautelomakkeisiin 
tutustumista  
 
qpr-kaavion tekemi-
sen koulutus PIRAMK  
 

 
Perhetyön tiimi 

 

11/2009 

kaksi kertaa 

 
Perhetyön  
– dokumentointi 
– lomakkeet 
– prosessi 
– esitteet 
 

 
Perhetyöhön kehitettyjen lo-
makkeiden esittelyä, keskuste-
lua, muutosideoita 
 
Perhetyön prosessin läpikäymi-
nen, keskustelua, muutosideoita 
 

 
SWOT – analyysi: 
 
perhetyön nykytilan 
hyvät ja huolestuttavat 
asiat ja tulevaisuuden 
kehittämisasiat ja 
huolenaiheet 

 
Perhetyön tiimi 
Lastensuoje-
lun sosiaali-
työntekijät, 
perhetyön tiimi 
ja johtava so-
siaalityöntekijä 

 

2-4/2010 

kolme kertaa 

 
Perhetyön: 
– perustehtävä 
– yhteinen tavoite 
– yhteinen näkemys 
työn tekemisestä 
– arvot 
 
 

 
Keskustelua perhetyöstä, työn 
tekemisestä 
 
– jokainen kertoi vuorotellen 
oman näkökulmansa, keskuste-
lua käytiin kunnes yhteinen 
hyväksytty mielipide asioihin 
muodostui 
 

 
Keskustelua 
 
Työnohjaus 

 
Perhetyön tiimi 
Perhetyön tiimi 
ja työnohjaaja 

 

6/2010 

yhden kerran 

 
Laatukäsikirjan jul-
kaiseminen  
”nyt tuntuu siltä että 
meillä yhteinen nä-
kemys perhetyön 
tekemisestä” 

 
Sovittiin, että perhetyön ohjaaja 
päivittää puoli vuosittain laatu-
käsikirjaa 

 
Juhlat 
 

 
Perhetyön tiimi 

                     

 

Tammikuussa 2009 perhetyön tiimi kartoitti kuinka perhetyötä tehtiin Nokialla. Työntekijöi-

den keskusteluista nousi tarve käydä yhteistä keskustelua perhetyön sisällöstä, perusteh-
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tävästä, tavoitteista ja arvoista. Tiimimme totesi, että perhetyössä oli perhetyön lomakkeita 

työskentelyn eri vaiheisiin, mutta niiden käyttö ei ollut aina johdonmukaista ja niihin kaivat-

tiin muutoksia.  Totesimme myös, että perhetyössä oli prosessikaavio, mutta työskentely ei 

edennyt sen mukaisesti. Päätimme tehdä yhdessä uuden prosessikaavion ja käydä samal-

la läpi työskentelyn eri vaiheet, jotta kaikille tulisi samanlainen käsitys työskentelystä. 

Myös internet -sivu ja esitteet kaipasivat päivitystä. Lisäksi kävimme läpi perhetyön nykyti-

lan hyvät ja huolestuttavat asiat sekä tulevaisuuden kehittämisasiat että haasteet.         

 

Keväällä 2009 perhetyön tiimimme työsti perhetyöhön lomakkeita (sosiaalityöntekijän arvi-

ointi-, perhetyön suunnitelma-, väliarviointi- ja lopettamislomakkeet). Lomakkeita testattiin 

pitkin kevättä asiakastyössä. Sosiaalityöntekijät, perheet ja perhetyöntekijät antoivat palau-

tetta, muutosideoita lomakkeisiin ja lomakkeita muokattiin niiden mukaisesti. Perhetyönte-

kijät järjestivät keväällä 2009 yhteistyökumppaneille tapaamisen, jossa perhetyöntekijät 

esittelivät omaa työtänsä ja eri alojen ammattilaisilla oli mahdollisuus verkostoitua. Perhe-

työtä on tehty ja tehdään jatkossakin entistä enemmän yhteistyössä poikkihallinnollisesti, 

koska yhdistämällä resurssit, tiedon sekä taidon eri ammattilaisten välillä voidaan yhdessä 

tarjota asiakkaille entistä parempia palveluja kustannustehokkaasti ja välttää siirtämiskult-

tuuria.  

 

Kesäkuun 2009 kehittämispäivässä perhetyön tiimimme ja johtava sosiaalityöntekijä kävi-

vät läpi perhetyön tekemistä perheissä nyt ja tulevaisuudessa, työntekijöiden tehtävänku-

via ja työn rakenteita, muun muassa tiimiaikoja. Eriytimme ennaltaehkäisevän perhetyön ja 

lastensuojelun perhetyön tiimin kahdeksi erilliseksi tiimiajaksi, jotta molemmissa tiimeissä 

olisi enemmän aikaa asiakasasioille.  Lisäksi kävimme läpi Nokian kaupungin strategian 

2009 – 2016 ja Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman 2016 ja peilasimme niiden kautta 

perhetyötä nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Syksyn 2009 kehittämisiltapäivissä perhetyön tiimimme jatkoi prosessikaavion läpikäymis-

tä tehden sen valmiiksi. Lisäksi päivitimme perhetyön esitteen ja internet -sivut ja teimme 

palautelomakkeet sekä vanhemmille että lapsille. Perhetyön palautelomakkeella työntekijät 

pyrkivät keräämään tietoa perhetyön vaikuttavuudesta ja kehittämään perhetyön toiminta-

mallia vastaamaan asiakkaiden tarpeita.  
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Keväällä 2010 tiimimme luki kirjallisuutta, kävi keskusteluja, mietti kehittämisiltapäivissä ja 

työnohjauksessa perustehtävää, yhteisiä tavoitteita ja arvoja. Kaikki työntekijät sanoivat 

vuorotellen omia ajatuksiaan, ja niistä sekä Nokian kaupungin strategiasta 2009 – 2016 ja 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta 2016 saimme määriteltyä perhetyön perustehtä-

vän, yhteiset tavoitteet ja arvot.  Jokaisen työntekijän mielipide ja ajatus oli tärkeä yhteisen 

näkemyksen muodostamisessa työn tekemisestä.  

 

Kesällä 2010 perhetyön tiimillämme oli kehittämispäivä, jossa sen hetkinen, perhetyön laa-

tukäsikirja julkaistiin ja sovittiin, että perhetyön ohjaaja päivittää sitä tarpeen mukaan vä-

hintään kaksi kertaa vuodessa. Kehittäminen perhetyössä jatkuu, mutta kesäkuussa 2010 

laitoimme pisteen tälle kehittämisvaiheelle. Työntekijät saivat tehtäväkseen vielä syksyllä 

kirjoittaa case -tyyppisiä kirjoitelmia (liite 2) siitä millaista perhetyö oli ennen kehittämistyö-

tä, millaista se on nyt sekä mitä hyvää ja huonoa kehittämisyössä oli. Vuonna 2009 alka-

nut kehittämistyö oli saatu päätökseen kesäkuussa 2010. Seuraavassa luvussa esitellään 

kehittämistyön tuloksia.  

 

 

5 KEHITTÄMISPROSESSIN TULOKSENA PERHETYÖN LAATUKÄSIKIRJA 

 

 

Opinnäytetyön kehittämisprosessin tuloksena syntyi perhetyöhön yhteinen toimintamalli ja 

työvälineet, jotka on koottu laatukäsikirjaan. Seuraavissa luvuissa on kerrottu joistain kehit-

tämistyön tuloksista hiukan yksityiskohtaisemmin. Tulokset lukuihin on kirjoitettu perhetyön 

tiimivihkon, kehittämispäivien muistioiden ja työntekijöiden kirjoittamia case -tyyppisten 

kirjoitelmien sisällön analyysin jälkeen. Edellä mainittua materiaalia on käyty useita kertoja 

läpi ja muodostettu yhtenäinen näkemys asioista. Kehittämistyötä ja tuloksia on havainnol-

listettu työtekijöiden case -tyyppisistä kirjoitelmista otetuilla lainauksilla. 

 

 

5.1 Yksin työskentelystä parityön tekemiseen ja työn sisältö 

 

Keväällä 2009 kehittämispäivissä ja -iltapäivissä kävimme läpi työtämme henkilöstön nä-

kökulmasta. Perhetyöntekijät työskentelivät perheissä yksin ja tunsivat välillä työn tekemi-

sen raskaaksi. Työntekijöiden kokemusten mukaan perheiden ongelmat ovat lisääntyneet 
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ja monimutkaistuneet, joten työ on muuttunut henkisesti kuormittavammaksi. Parityön te-

keminen säästää työntekijöiden henkistä ja sosiaalista jaksamista. Näin ollen päätimme, 

että aloitamme parityöskentelyn, kaksi työntekijää, pääsääntöisesti kaikissa perhetyön 

perheissä. Parityöskentely myös mahdollistaa yhtä aikaa työskentelyn sekä vanhempien 

että lasten kanssa kotikäynnillä. Toisen työntekijän työskennellessä lasten kanssa voi toi-

nen työntekijä jutella vanhempien kanssa ilman, että lapset ovat kuulemassa aikuisten 

asioita. Lisäksi yhdessä työskentely turvaa työntekijän oikeudet, turvallisuuden, jaksami-

sen ja roolien vaihtamisen. Parityöskentely lisää myös asiakkaan oikeusturvaa kotikäyn-

neillä. Tällä tavalla paranevat myös työn sisältö ja laatu.  

 
”Parityön uudelleen käyttöönotto on erittäin hyvä asia varsinkin hyvin kuormit-
tavissa perheissä” (työntekijä 5). 

 
”Parityö on iso muutos ja tekee työstä vähemmän ”henkilökohtaista”, siis 
yleensä keveämpää” (työntekijä 3). 

 
”Mutta parityö ei mielestäni silti, saa olla itsetarkoitus, koska joskus työskente-
ly onnistuu paremmin yksin, on enemmän samalla tasolla asiakkaan kanssa ja 
pääsee nopeammin asian ytimeen” (työntekijä 3). 

 

Tällä hetkellä perheet ohjautuvat perhetyöhön lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta 

kuten ennenkin, mutta nykyisin perheissä on melkein aina tehty lastensuojelun tilanne- ja 

alkuarviointi ennen perhetyön aloittamista. Perhetyöntekijä on voinut olla tekemässä arvio-

ta perheessä sosiaalityöntekijän työparina. Perhetyön päätöksissä on syinä perhetyön 

aloittamiseen useimmiten vanhemmuuden tukeminen, lapsen käyttäytyminen, lapsen tai 

nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen.  Perhetyötä tehdään perheissä keskimäärin kuu-

kausista vuoteen, kun aikaisemmin työskentely perheissä kesti vuodesta useampaan vuo-

teen. 

 

Perhetyöntekijöillä on keskimäärin kahdeksasta kymmeneen asiakastapaamiseen viikoit-

tain. Asiakasperhettä tai sen jäseniä tavataan yhdessä tai erikseen perheen tuen tarpeen 

mukaisesti. Tapaamisten kesto vaihtelee tunnista koko päivään. Yksi asiakastapaaminen 

kestää keskimäärin kolme tuntia sisältäen suunnittelun, matkat, tapaamisen ja dokumen-

toinnin. Työn suunnittelu ja sen dokumentointi vievät entistä enemmän työntekijöiden ai-

kaa, koska työn tekeminen on suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja sitä arvioidaan 

säännöllisesti. 
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Tällä hetkellä lastensuojelun perhetyötä tekee neljä perhetyöntekijää ja perhetyön ohjaaja. 

Perhetyöhön kuuluvat asiakastapaamisten ohella perhetyön tiimipalaverit kerran viikossa, 

sekä perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteiset tiimit kerran kuukaudessa. Yh-

teisissä palavereissa keskustellaan asiakasperheistä ja kehitetään perhetyötä. Tämä aut-

taa työntekijöitä jaksamaan. Perhetyön lisäksi lastensuojelun perhetyöntekijät ovat tarvit-

taessa sosiaalityöntekijöiden työpareina kotikäynneillä ja tekevät sosiaalityöntekijän kans-

sa alku- ja tilannearvioita lastensuojeluperheissä sekä ovat kerran kuukaudessa lauantai-

sin valvojina valvotuissa ja tuetuissa tapaamisissa, jotka järjestetään Nokian Perhekes-

kuksessa. 

 

Aikaisemmin perhetyötä tehtiin perheissä yksin, jolloin perheitä oli työskentelyssä luku-

määräisesti enemmän yhtä aikaa. Nykyisin työskentely vaatii kaksi työntekijää jokaiseen 

perheeseen, joten asiakasmäärät ovat vähentyneet. Kuitenkaan tämä ei ole aiheuttanut 

perhetyöhön jonoja, koska perhetyön prosessit ovat lyhentyneet. Lisäksi parityöskentely 

mahdollistaa työntekijöiden entistä refleksiivisemmän työotteen. Työntekijöiden työkuva on 

monipuolistunut, kun he ovat tarvittaessa sosiaalityöntekijöiden työparina alku- ja tilan-

nearvioinnissa. Tällainen työparityöskentely mahdollistaa eri ammattiryhmien välisen vuo-

ropuhelun.  

 

 

5.2 Perustehtävä ja arvot 

 

Keväällä 2010 kehittämispäivissä ja -iltapäivissä sekä työnohjauksessa kävimme keskus-

telua perhetyön tekemisestä. Tiimimme jäsenillä on omakohtaista kokemusta perhetyön 

tekemisestä ja näin ollen muodostunut kuva työstä. Käytimme aikaa jokaisen työntekijän 

henkilökohtaisen kokemuksen ja tiedon läpikäymiseen. Tutustuimme myös Nokian kau-

pungin strategiaan 2009 – 2016, Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan 2016 ja lasten-

suojelulakiin (lastensuojelulaki 2007/417), joka määrittää perhetyön perustehtävää. Näiden 

perusteella muodostimme yhteisen näkemyksemme perustehtävästä. 
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Perhetyön tiimi muokkasi perhetyön tiimin perustehtäväksi: 

 

1. Lapsen ja nuoren riittävän hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen 

Lapsen ja nuoren näkökulman esiin tuominen  

2. Lapsen ja nuoren tukeminen heidän luonnollisessa, omassa kasvu- 

ja kehitysympäristössään 

Vanhempien kasvatustehtävän ja perheen omien voimavarojen 

vahvistaminen 

 

Perhetyön arvokeskustelua kävimme keväällä 2010. Jokainen työntekijä sanoi oman tär-

keimmän arvonsa työssään ja näistä muokkasimme perhetyön arvot. Perhetyön arvoissa 

näkyy jokaisen työntekijän omia tärkeimpiä arvoja asiakastyössä.   

 

 Perhetyön arvot: 

 

          1.  Lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys 

          2.  Asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys 

          3.  Ihmisarvon kunnioittaminen 

          4.  Oikeudenmukaisuus 

          5.  Tasa-arvoisuus 

 

Perhetyössä tavoitteena on tehdä laadukasta lapsilähtöistä, lapsen edun turvaavaa työtä 

lapsen omassa kodissa, jotta vältettäisiin lapsen sijoitus pois kotoa. Perhetyöntekijät ta-

paavat lapsia vanhempien luvalla ilman heidän läsnäoloa. Tapaamisissa työntekijät ja lap-

set tekevät erilaisia tehtävälomakkeita, pelaavat ja juttelevat. Tavoitteena on kartoittaa 

lapsen elämäntilannetta kodin, koulun ja vapaa-ajan näkökulmista. Perhetyöntekijät tuovat 

lapsen näkökulman esille esimerkiksi palavereissa ja koko perheen tapaamisissa yhdessä 

lasten kanssa.  Aikaisemmin työskentely saattoi olla enemmän vanhempien kanssa työs-

kentelyä. Työskennellessään perheiden kanssa perhetyöntekijät kohtaavat asiakkaita, jot-

ka ovat tehneet tai toimineet väärin. Työntekijän on pyrittävä näkemään asiakkaan tekojen 

motiivit ja uskottava muutoksen mahdollisuuteen. Avoin rehellinen molemminpuolinen vuo-

rovaikutus perheenjäsenten kanssa lisää luottamusta ja työskentelyn onnistumista. 
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5.3 Lastensuojelun perhetyön asiakasprosessi  

 

Perhetyön asiakasprosessia työstimme syksyllä 2009. Kävimme läpi prosessia kohtakoh-

dalta, keskustellen ja piirtäen. Teimme prosessikaavion ensin vuokaavion muotoon, mutta 

Nokian kaupungin linjauksena on ollut esittää prosessit qpr-muodossa, joten muokkaisim-

me kaavion uudelleen. Samalla kun kävimme asiakasprosessia läpi kuviona vaihe vaiheel-

ta, kävimme myös keskustelua tiimissämme ja sosiaalityöntekijöiden kanssa siitä, mitä eri 

vaiheet pitivät sisällään, jotta meille muodostui yhteinen näkemys työn tekemisestä ja sen 

sisällöstä. Apuna prosessin tekemisessä meillä oli eri kuntien tekemiä prosessikaavioita ja 

omat henkilökohtaiset kokemuksemme työn eri vaiheista.  

 

”Perhetyön prosessia ja itse perhetyötä on ollut helpompi omaksua, kun on 
selkeät työvälineet ja kaaviot (lomakkeisto ja prosessikaavio)” (työntekijä 2). 

 

Perhetyön perheen asiakkuus kulkee perhetyössä perhetyön prosessin mukaisesti (kuvio 

6). Asiakkuus lastensuojelun perhetyössä tulee vireille lastensuojelun sosiaalityöntekijän 

kautta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutarpeen selvityksen lapsen 

tilanteesta ja arvioi onko perhetyö riittävää, sopivaa ja tarkoituksenmukaista avohuollon 

tukitoimi lapselle ja perheelle. Sosiaalityöntekijä esittelee perheen perhetyöntekijöille per-

hetyön tiimissä. Perhetyön tiimissä perheelle nimetään kaksi perhetyötekijää. 
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KUVIO 6 Perhetyön asiakasprosessi 
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Lastensuojelun perhetyö aloitetaan perhetyön suunnitelman tekemisellä, mikä tehdään 

yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden kanssa.  

 

”Perhetyön tekeminen on selkeää ja tavoitteellista työskentelyä. Hyvä asia on, 
että yhdessä käydään aloituskäynnillä, jossa pohditaan perheen kanssa yh-
dessä tavoitteet. Palautekeskustelu on myös erittäin hyvä sillä silloin joutuu 
kasvokkain oman työnsä kanssa. Tulee pohdittua työtapaansa.” (työntekijä 1) 

 

Pääsääntöisesti perhetyötä tehdään asiakkaan kotona. Työn tukena ja arvioinnissa käyte-

tään erilaisia työvälineitä, lomakkeita ja menetelmiä, joita ovat muun muassa verkosto- ja 

roolikartat, huolen vyöhykkeet/huoliseula, sukupuulomake, kuvakortit, vahvuuskortit, pelit, 

nalle- ja tunnekortit, vanhemmuuden roolikartta, ajankäyttöympyrä, elämänjana, sekä van-

hemmille ja perheenjäsenille annettavat erilaiset tehtävät. Perhetyöntekijät tekevät työtä 

koko perheen kanssa, mutta välillä he voivat tavata yksittäistä perheenjäsentä sovitusti. 

Työntekijät kirjaavat tapaamisista Effica-tietojärjestelmään, ja asiakkailla on mahdollisuus 

halutessaan lukea nämä kirjaukset. Nykyään asiakkaat haluavat yhä enemmän tutustua 

kirjauksiin, joten työntekijöiden on tehtävä ne huolellisesti ja ajantasaisesti. 

 

Väliarviointipalavereissa, joita tehdään noin kolmen kuukauden välein, arvioidaan perhe-

työn etenemistä yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Kaikilla on mahdollisuus 

esittää omat mielipiteensä tavoitteiden toteutumisesta. Arviointi perhetyössä perustuu 

työntekijöiden ja perheen väliselle rehelliselle vuorovaikutukselle. Arviointia perheen voi-

mavaroista ja tuen tarpeesta voidaan tehdä haastattelemalla perheenjäseniä tai käyttämäl-

lä erilaisia menetelmiä, esimerkiksi huolimittaria, perhetilannepuntaria tai tilanneasteikkoa, 

hyväksi käyttäen. Lisäksi arvioinnin tukena ovat työntekijöiden ja perheen omat havainnot, 

huomiot ja keskustelut. Väliarviointipalaverissa päätetään perhetyön jatkamista tai lopet-

tamista. Mikäli perhetyötä jatketaan, asetetaan työskentelylle uudet tavoitteet ja mietitään 

uudet keinot niiden toteuttamiseksi.  

 

”Työskentely: Arvioidaan enemmän, muutetaan suunnitelmia/tavoitteita, jois-
sain tapauksissa sosiaalityöntekijän kanssa enemmän yhteistyötä, moti-
voivampaa” (työntekijä 4). 

 

Perhetyö lopetetaan perheessä, jos suunnitelmassa perhetyölle asetetut tavoitteet on saa-

vutettu, perhe on voimaantunut ja pärjää omillaan tai perheelle on tullut muita tukitoimia. 

Joissain tapauksissa perhetyö joudutaan lopettamaan, koska sillä ei saavuteta muutosta 
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perheen tilanteeseen, toisin sanoen perhetyö ei ole perheelle ja lapselle oikea avohuollon 

tukimuoto. Ammatillisuutta osoittaa se, että osataan lopettaa perhetyö perheessä, kun 

työskentelyllä ei saavuteta perheessä muutosta. 

 

Aikaisemmin perheiden kanssa työskentely ei mennyt prosessin mukaisesti, ja työskente-

lyajat olivat pidemmät. Lisäksi työskentelyn arviointi perustui työntekijöiden ja perheen 

omiin havainnointeihin ja keskusteluihin. Nykyisin perhetyö etenee prosessin mukaan ja 

työskentelyn sekä arvioinnin tukena on enemmän välineitä esimerkiksi mittareita, erilaisia 

kortteja, pelejä ja lomakkeita.  

 

 

5.4 Perhetyön työvälineet  

 

Perhetyön asiakasprosessin eri vaiheisiin liittyy lomakkeiden täyttäminen yhdessä perhe-

työntekijöiden, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Vuoden 2009 aikana kehittämisryh-

mämme teki uudet arviointi-, suunnitelma-, väliarviointi-, loppuarviointi- ja palautelomak-

keet perhetyöhön. Lomakkeiden tekeminen on ollut pitkä prosessi. Testasimme lomakkei-

den toimivuutta asiakastyössä. Työntekijöiltä ja asiakkailta saadun palautteen ja kokemus-

ten sekä havainnointien perusteella muokkasimme lomakkeita yhä uudelleen. Lomakkei-

den tekemiseen saimme mallia muiden kuntien lomakkeista, kirjallisuudesta ja tutkimuksis-

ta.  

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä täyttää perheestä esitietolomakkeen, sosiaalityön arvi-

ointilomakkeen (liite 3), perhetyön tiimille. Perhetyö aloitetaan perheessä lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden yhteisellä kotikäynnillä. Perhetyöntekijät tekevät 

muutaman kotikäynnin perheessä ja sen jälkeen täytetään perhetyön suunnitelmalomake 

(liite 4) yhdessä perheen, lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden kanssa. 

Suunnitelmaan kirjataan perheen tilanne perheen itsensä kertomana. Perheen ja työnteki-

jöiden välisestä keskustelusta muodostetaan yhteinen näkemys perhetyön tavoitteista ja 

menetelmistä ja sovitaan arvioinnin ajankohta. Tämä kirjataan suunnitelmaan. Perhetyön 

asiakkaana on koko perhe, ja kaikille perheenjäsenille asetetaan omat tavoitteet.  

 

”...nykyinen systeemi on parempi, että sossu tekee paperilla oman arvion per-
hetyön tarpeesta, josta on helpompi aloittaa perhetyö” (työntekijä 5). 
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”Nykyään sossut on hyvin miettinet mikä tarve perheellä on, pystyykö perhe-
työ siihen vastaamaan ja uudet perheet tuodaan tiimiin” (työntekijä 3). 

 
”…työskentelyvaihetta helpottaa se, että suunnitelman teon yhteydessä hah-
mottelee käyntien sisältöjä ja työvälineitä, jotta voisi pyrkiä asetettuja tavoittei-
ta kohti” (työntekijä 2). 

 

Lastensuojelun perhetyön etenemistä arvioidaan väliarviointipalavereissa. Palaverissa ker-

rataan työskentelyn lähtötilanne, tavoitteet ja käydään läpi perhetyön työskentelyä kaikkien 

osapuolten näkökulmasta. Arviointipalaverissa mietitään perhetyön jatkamisen tarvetta ja 

jatkettaessa perhetyötä asetetaan työskentelylle uudet tavoitteet ja keinot niiden toteutta-

miseksi perhetyön väliarviointilomakkeeseen (liite 5) sekä sovitaan uuden arviointipalave-

rin pitämisestä.  

”Perheestä riippuen väliarvioinnin jälkeen on menty samoilla tavoitteilla tai sit
 ten on muutettu työskentelyn suuntaa tai tarkennettu tavoitteita ” (työntekijä 2). 
 

Kun perhetyö päätetään lopettaa perheen tai työntekijöiden näkemyksen perusteella, kirja-

taan lopettamisen syyt loppuarviointilomakkeeseen (liite 6) ja tehdään perheelle jatko-

suunnitelmat. Loppupalaverissa tehdään arviointi työskentelystä ja perheelle annetaan 

perhetyötekijöiden kirjoittama kooste tehdystä työstä. 

 

”Päätös: Arvioivampaa, jatkon ennakointia, palautetta saa ja annetaan enem-
män paitsi työntekijät toisilleen” (työntekijä 4). 

 
”…perheiden on ollut hankalaa arvioida toteutunutta työtä ja mitä muutoksia 
on tapahtunut” (työntekijä 2). 

 

Lopettamispalaverissa perhe antaa perhetyöstä palautetta palautelomakkeella. Vanhem-

mille (liite 7), nuorille (liite 8) ja lapsille (liite 9) on omat lomakkeet. Saadun palautteen pe-

rusteella voidaan perhetyön työskentelyä kehittää. Lomakkeiden käyttö jokaisessa asia-

kasprosessin vaiheessa lisää työn arviointia ja tekee työstä laadukkaampaa. Näin ollen 

asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa asiakasprosessin kulkuun ja antaa palautetta työs-

kentelyn aikana, eikä vain työskentelyn loputtua. 
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5.5 Yhteenveto: Nokian perhetyön laatukäsikirjan sisältö 

 

Perhetyön tiimi piti tärkeänä, että laatukäsikirjassa on seuraavat asiakokonaisuudet: stra-

tegia, organisaatiokaavio, johtajuus, henkilöstö, tehtävänkuvat, arvot, perustehtävä, pro-

sessit, lomakkeet, esite, muistiot ja työvälineet. Kohdassa työvälineet on Pesäpuu ry:n, 

Sosiaaliportin, Pikassosin ja Soccan internet -osoitteet.  Pesäpuu ry on lastensuojelun eri-

tyisosaamisen keskus ja Sosiaaliportista löytyy sosiaalialalla tarvittavaa tietoa kätevästi 

sähköisessä muodossa. Pikassos on yksi maamme sosiaalialan osaamiskeskus, joka toi-

mii Hämeenlinnassa, Tampereella ja Porissa ja Socca on pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus. Näiden linkkien kautta perhetyöntekijät voivat päivittää osaamistaan ja 

hakea työvälineitä työnsä tueksi.  Perhetyön laatukäsikirja on talletettu muistitikulle (kuvio 

7), ja se on kaikkien käytettävissä. Perhetyön tiimi sopi, että perhetyön ohjaaja päivittää 

laatukäsikirjaa tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

 

 

KUVIO 7 Nokian kaupungin perhetyön laatukäsikirjan sisältö 

 

Kehittämistyön tuloksena syntyi Nokian kaupungin perhetyöhön laatukäsikirja (kuvio 8). 

Aikaisemmin laatukäsikirjaa ei perhetyössä ole ollut, perhetyössä on ainoastaan ollut pe-

rehdyttämiskansio.  
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KUVIO 8 Kehittämistyön prosessi 

 

Perhetyön tiimi teki tämän kehittämistyön puolessatoista vuodessa. Kehittämistyön lopuksi 

työntekijät arvioivat kirjallisesti kehittämistyötä ja sen tuloksia. Seuraavassa kappaleessa 

on työntekijöiden kirjoittamista case -tyyppisistä kirjoitelmista koottua palautetta kehittämis-

työstä ja suoria lainauksia heidän kirjoituksistaan. 

 

 

5.6 Kehittämistyön arviointi 

 

Aikaisemmin Nokian kaupungin perhetyössä on ollut suurta työntekijöiden vaihtuvuutta ja 

tiimiltä on puuttunut perhetyön ohjaaja. Tämä on vaikuttanut siihen, ettei työntekijöillä ole 

ollut mahdollisuutta kehittää työtään pitkäjänteisesti. Tämän kehittämistyön aikana vain 

yksi työntekijä on ollut määräaikainen, muuten kehittämisryhmä on pysynyt samana. Kehit-

tämisryhmän pysyminen samana on vaikuttanut siihen, että työskentely on ollut järjestel-

mällistä, aloitettu kehittämistyö on saatettu loppuun ja asioita on saatu muuttumaan. Li-

säksi se, että koko tiimi on osallistunut kehittämistyöhön, on yhdistänyt tiimiä ja tuonut tii-

miin avoimuutta. Kehittämistyön aikana työntekijöiden mielestä on yhdessä mietitty ja pu-

huttu tärkeistä asioista. Jokaisella työntekijällä on nyt samanlainen käsitys perhetyön pe-

rustyöstä, tavoitteista ja arvioista. 

 

LOPPUTILANNE 

KESÄKUU 2010 

LAATUKÄSIKIRJA: 

– PERUSTEHTÄVÄ 

– ARVOT 

– PROSESSI 

– TYÖVÄLINEET 

 

ALKUTILANNE 

TAMMIKUU 2009 

PERHDYTTÄMIS- 
KANSIO 
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”On hyvin ilahduttavaa, että tiimin työntekijät ovat pysyneet ja vaihteluita ollut 
vähän alkuvuosiin verrattuna” (työntekijä 5).   
 
”Pysyvän perhetyön ohjaajan tulo tiimiin. Hän on ottanut ohjat ja vienyt pro-
sessia eteenpäin. (työntekijä 5.) 
 
”Tärkeätä on ollut se, että työtä on kehitetty oikeasti yhdessä, eikä hyväksytet-
ty tiimillä vain valmiita kehittämisajatuksia” (työntekijä 3).  
 
”Kehittäminen on vaativaa ja tarvitsee pohtia omia toimintamalleja ja muuttaa 
niitä” (työntekijä 4). 
 
”Kokonaisuutena kehittämisprosessi on yhdistänyt tiimiä. Kehittäminen on an-
tanut työlle tavoitteet ja sisällön. Mahdollistanut oman työtavan helpottumisen, 
koska tavoitteet on pilkottu.” (työntekijä 2.) 

 

Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen työhön on kasvanut yhdessä tekemällä ja kehit-

tämällä. Lisäksi työn tekeminen tuntuu työntekijöistä tällä hetkellä mielekkäältä ja työssä 

jaksamisen kannalta on tärkeää, että työtä tehdään perheissä parityönä.  

 

”Koko prosessi on johdonmukainen ja sitä kautta helpottaa työskentelyä. Tiimi 
on tätä kautta saanut yhteiset työskentelytavat.” (työntekijä 1.) 

 

Tällä hetkellä työskentely perheissä etenee perhetyön prosessin mukaisesti sisältäen pro-

sessiin auki kirjoitetut suunnittelu-, työskentely-, väliarviointi- ja lopetusvaiheet. Työskente-

ly perheissä on suunnitelmallista, etenevää ja perhetyön kesto perheissä on lyhentynyt. 

Perhetyön erivaiheissa käytetään perhetyön lomakkeita.  

 

Työskentelyn lopussa perheen jäseniltä on pyydetty palautetta perhetyöstä perhetyön pa-

lautelomakkeella. Vanhemmille, nuorille ja lapsille ovat omat lomakkeet. Tällä palautteen 

keräämisellä saamme uusia kehittämisideoita parhailta asiantuntijoilta eli asiakkailta.  

 

”Työskentelystä perheissä on tullut vielä suunnitelmallisempaa. Työntekijät 
toimivat saman peruskaavan mukaan, mutta voivat käyttää omia vahvoja 
osaamisen alueita työskentelyssä perheiden kanssa. ” (työntekijä 5.) 
 
”Lomakkeisto (pt:n suunnitelma, väliarviointi, loppuarvio) ovat selkeitä. Perhe-
työn prosessikaaviot selkeitä, niistä on helppo ymmärtää mitä tapahtuu mis-
säkin vaiheessa, vaikka perhetyön prosessi onkin entuudestaan vieras.” (työn-
tekijä 2.) 
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Kehittämistyö on tehty puolessatoista vuodessa ja välillä työntekijöillä on ollut tunne, että 

kaikkea uutta ei ole ehtinyt omaksua kehittämistyön etenemisen tahdissa ja etteivät aika, 

taidot ja tiedot riitä asioiden läpi käymiseen ja omaksumiseen.  Työntekijät ovat kokeneet, 

että kehittämistyön tekeminen on ollut vaativaa, koska siinä on joutunut pohtimaan omia 

työskentelymalleja ja ehkä muuttamaankin niitä. Kehittämisryhmämme on ollut vuorovaiku-

tuksessa sosiaalityöntekijöiden ja johtavan sosiaalityöntekijän kanssa kehittämistyön aika-

na, mutta heidän mukanaoloa olisi voinut olla enemmänkin.  

 

”Jossain vaiheessa tuli lievä ”ähky”, kun välineitä ja lomakkeita ja kaavioita tuli 
niin taajaan tahtiin, ettei kaikkeen ehtinyt perehtyä ja hyödyntää” (työntekijä 3). 
 
”Joskus tuntuu, että paljon asioita eikä ehditä kaikkia asioita käydä. 
Sos.työntekijät ja esimies mukaan.” (työntekijä 4) 

 

Kehittämistyön tekeminen osoittaa, että asioita on haluttu miettiä yhdessä ja se on osallis-

tanut ja voimaannuttanut yksittäisistä työntekijää sekä koko perhetyön tiimiä. Eräässä ref-

lektiopäivässä sosiaalityöntekijät ovat sanoneet, että perhetyön tiimi vaikuttaa erittäin am-

mattitaitoiselta, työvälineiden käytön hallitsevilta ja että perhetyön tiimissä vaikuttaa olevan 

hyvä ryhmähenki. Nokian lastensuojelu mukaan lukien perhetyö sai keväällä 2010 Kunta-

maisema Oy:n antaman kunniakirjan tunnustuksena toimivien perhepalvelujen järjestämi-

sestä. Maininnan mukaan Nokian kaupungin lastensuojelu toimii tehokkaasti ja vastaa ky-

syntään.  

 

”Kehittämistyötä arvioidaan riittävästi, kun siihen on tarvetta ja kun kelle ta-
hansa tiimin jäsenistä tulee ideoita kehittämiseen liittyen” (työntekijä 2). 

 

Työntekijöiden kirjoittamista case -tyyppisistä kirjoitelmista nousee esille, että vuonna 2009 

perhetyön tiimillä ei ollut yhtenäistä toimintamallia, asiakastyö ei mennyt prosessin mu-

kaan, ja perhetyön lomakkeita ei käytetty asiakastyössä. Näistä työntekijöiden esille tuo-

mista puutteista alkoi työn kehittäminen perhetyön tiimissä. Kehittämistyön tekeminen on 

työntekijöistä ollut haastava ja pitkä prosessi. Työntekijöiden kokemusten mukaan kehit-

tämistyön tekeminen koko tiiminä on lisännyt heidän avoimuuttaan ja yhteenkuuluvuut-

taan. Case -tyyppisistä työntekijöiden kirjoittamista kirjoituksista käy ilmi, että tällä hetkellä 

heillä on yhteinen näkemys perhetyön perustehtävästä, arvoista, sisällöstä, toimintamallis-

ta, prosessista ja yhtenäiset työvälineet työnsä tueksi. Lisäksi työntekijöiden työssä jaksa-

minen on lisääntynyt parityön myötä. Kehittämistyön tuloksena saatu materiaali on va-
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paasti käytettävissä muissakin perhetyönyksiköissä, ja mielestämme se soveltuu yleisesti 

lastensuojelun perhetyön kentälle.  

 

 

6 POHDINTA  

 

 

Tämän opinnäytetyön kehittämistyön tavoitteena oli perhetyön perustehtävän ja arvojen 

määrittely, asiakasprosessin kuvaus ja perhetyön lomakkeiden uusiminen. Perhetyönteki-

jät halusivat työlle yhtenäisen toimintamallin ja olivat motivoituneita työnsä kehittämiseen. 

Kehittämistyötä oli tehty aikaisemminkin, mutta se oli aina jäänyt kesken työntekijöiden 

vaihtuvuuden ja kehittämistyön vetäjän puuttumisen takia.  Kehittämistyö toteutettiin toi-

mintatutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tuotettiin käytännöllistä ja käyttökelpoista 

tietoa perhetyön tiimille. Kehittämistyön tuloksena saatiin perhetyön tiimille laatukäsikirja. 

Laatukäsikirjasta perhetyöntekijät löytävät työnsä välineet, esimerkiksi perhetyön proses-

sikaavion ja lomakkeet, sekä perhetyön perustehtävän ja arvot.  

 

 

6.1 Perhetyön laadun kehittyminen 

 

Perhetyön historia on lyhyt, mutta perheiden kanssa työskentelyn historia on pitkä. Nokial-

la perhetyötä on tehty kauan osana kotipalvelun työtä, mutta 2000-luvulla kotipalvelun lap-

siperhetyö lakkautettiin ja työntekijöitä (2) siirrettiin sosiaalipalvelujen lastensuojelun avo-

huollon perhetyöhön. Vasta viime vuosina on kunnissa herätty huomaamaan, että mo-

lemmille lapsiperheiden palveluille olisi tarvetta, ja näiden palveluiden lisäksi perheet tar-

vitsevat kolmatta sektoria täydentämään lapsiperheiden palvelutarjontaa. Tällöin kunnissa 

voitaisiin puhua ennaltaehkäisevästä -, kuntouttavasta - ja korjaavasta perhetyöstä. Tällai-

nen satsaus perhepalveluihin lisäisi perheiden hyvinvointia tulevaisuudessa ja säästäisi 

lapset ja nuoret rankemmilta toimenpiteiltä, kuten esimerkiksi huostaanotoilta. Perhetyöllä 

voidaan vähentää huostaanottoja, silloin kun perhettä autetaan intensiivisesti vaikeassa 

elämäntilanteessa riittävän varhain. Tällä tavalla työllä säästetään myös yhteiskunnan var-

joja. 
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Nokialla perhetyön palveluja tuottavat perusturvan perhepalvelut, sisältäen ennaltaehkäi-

sevän - ja lastensuojelun avohuollon perhetyön. Nokialla lastensuojelun avohuollon asiak-

kaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta niin kuin tilastollisesti voidaan todeta 

koko maassa tapahtuneen. Tämä on lisännyt lastensuojelun avohuollon tukitoimien, kuten 

perhetyön, tarvetta. Työssään perhetyöntekijät ovat huomanneet perheiden ongelmien 

monimutkaistuneen ja pahoinvoinnin kasvaneen, mikä on lisännyt työn kuorimittavuutta. 

Kehittämistyön yhtenä tuloksena oli se, että tällä hetkellä nimeämme pääsääntöisesti jo-

kaiselle perheelle kaksi työntekijää, koska työ on henkisesti raskasta. Nykyisin työntekijät, 

eivät koe työtään perheissä yhtä uuvuttavaksi kuin ennen ja voi olla, että tämä uusi työkäy-

täntö, parityöskentely, vähentää sairaus poissaoloja.  

 

Perhetyö on vaativaa ja kokonaisvaltaista työskentelyä koko perheen kanssa ja tavoittee-

na on saada perheenjäsenet motivoiduksi muutostyöskentelyyn. Laadukkaan lastensuoje-

lutyön tunnusmerkkejä ovat lapsilähtöinen ja lapsen edun mukainen työskentely. Tällä het-

kellä Nokian perhetyön tiimin perustehtävänä on nuorten ja lasten näkökulman esiin tuo-

minen ja heidän riittävän hyvän kasvun sekä kehityksen turvaaminen omassa kasvuympä-

ristössään, jotta esimerkiksi huostaanotolta vältyttäisiin.  Lisäksi tavoitteena on vanhempi-

en kasvatustehtävän ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perheissä sekä lap-

set että vanhemmat ovat tarvitsevia, joten työntekijöiden tulee olla erityisen tarkkana, jotta 

lapset tulevat näkyviksi työskentelyn aikana.  

 

Työskentely perheissä vaatii työntekijältä ammattitaitoa, työskentelyn jatkuvaa arviointia ja 

työvälineiden esimerkiksi lomakkeiden, korttien ja pelien hallintaa. Työntekijöiden tulee 

pitää ammattitaitoaan yllä koulutuksilla ja tutustumalla internetissä oleviin alan ajankohtai-

siin työvälineisiin, kirjoituksiin, raportteihin ja tutkimuksiin. Nykyisin työntekijöiden työn tu-

kena on jo paljon erilaisia työvälineitä, mutta tärkeä työväline perhetyössä on myös työnte-

kijä itse. Työntekijän ja asiakkaan välinen aito dialoginen kohtaaminen ja työntekijän kuun-

telemisen taito ovat perhetyön tärkeät elementit.  

 

Ennen kuin perhetyön työskentely perheissä voi alkaa, tekee sosiaalityöntekijä tilanne ja -

alkuarvion sekä asiakassuunnitelman yhdessä perheen, lapsen tai nuoren kanssa. Näiden 

jälkeen voidaan perheessä aloittaa tavoitteellinen ja määräaikainen perhetyö, joka sisältää 

aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheen. Kehittämistyön tuloksena saimme aikaan asiakas-

prosessikaavion, jonka mukaan asiakastyö perhetyössä nykyisin etenee. Prosessin auki 
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kirjoittaminen ja läpikäyminen koko työryhmän kanssa on tehnyt perhetyöstä suunnitelmal-

lisempaa, tavoitteellisempaa ja työskentelyaika on perheissä lyhentynyt. Tämä on lisännyt 

myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mukanaoloa perhetyön työskentelyprosessissa. 

Työtä perheissä tehdään moniammatillisesti käyttäen hyväksi molempien ammattiryhmien 

ammattitaitoa. Näin ollen asiakkaat saavat laadukkaampaa palvelua. 

 

Asiakasprosessin eri vaiheisiin ja arviointiin liittyy asiakastyölomakkeita ja erilaisia työväli-

neitä. Avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi prosessin eri vaiheet kerrotaan perheelle 

heti työskentelyn alussa. Työskentelyn vaikutuksia arvioidaan perheen, sosiaalityöntekijän 

ja perhetyöntekijöiden kanssa säännöllisin väliajoin käyttäen kehittämistyön tuloksena syn-

tyneitä lomakkeita. Työskentelyn vaikutuksien avoin arviointi on osa laadunhallintaa. 

 

Laadusta lastensuojelussa ei ole puhuttu vielä kovinkaan kauan. Vasta Kuntaliiton Lap-

siARVI -hanke (2006 – 2008) määritti laatukriteerit lastensuojelupalveluille. Organisaatio 

on hyvällä tiellä laadunhallinnassa, kun toiminnalla on yhteinen perusta, (perustehtävä, 

arvot), henkilökunta tuntee työtään kohtaan kohdistuvat odotukset ja vaatimukset, henkilö-

kuntaa on riittävästi ja he ovat koulutettuja, prosessit ovat auki kirjoitettu työntekijöille ja 

asiakkaille ja laadunhallinnalle on menettelytavat (Holma 2009, 3-32). Kehittämistyön tu-

loksena tuotimme Nokian kaupungin lastensuojelun avohuollon tukitoimen perhetyölle laa-

tukäsikirjan, mikä pitää sisällään strategian, organisaatiokaavion, määritelmän johtajuu-

desta, henkilöstön tehtävänkuvat, arvot, perustehtävän, prosessit, lomakkeet, esitteet, 

muistiot ja työvälineet. Tämän kehittämistyön tuloksena perhetyössä on aloitettu laaduk-

kaamman työn tekeminen. Toivon sen välittyvän asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyö-

kumppaneille.  

 

Olen ollut sosiaalialalla töissä muun muassa sairaskodissa, lastensuojelulaitoksessa, kol-

messa eri sosiaalivirastossa ja päiväkodeissa yli 20 vuotta, mutta en ole missään aikai-

semmissa työpaikoissani työn laatua ei ole tarkoin määritetty työntekijä- ja asiakastasolla. 

Ensimmäistä kertaa sana laatu mainittiin Nokian perhetyössä, kun työntekijät alkoivat pu-

hua laatukäsikirjasta. Samaan aikaan sain laatutietoutta opiskeluissani ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon opinnoissa. Tämä käytännön työn ja opiskelun yhtäaikaisuus palve-

livat toinen toisiaan. Toivon, että tulevaisuudessa työn laatu nousee selkeine kriteereineen 

keskiöön myös sosiaalialalla. 
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6.2 Tutkimusmenetelmälliset näkökohdat 

 

Aikaisempiin tutkimuksiin ja raportteihin tutustuessani huomasin, että perhetyön kenttää on 

tutkittu eri näkökulmista esimerkiksi työntekijän, lapsen, perheiden ja verkostojen. Tutki-

muksista kävi ilmi perhetyön paikkasidonnaisuus ja se, että edelleenkin perhetyötä teh-

dään joka paikkakunnalla oman mallin mukaan tai ilman yhteistä mallia. Tämän vuoksi 

kehittämistyö on tärkeää, jotta yksiköille saadaan yhteinen perhetyön toimintamalli, kun 

sitä ei ole valtakunnallisesti tehty, vaikka perhetyö on ollut yksi tärkeimmistä lastensuoje-

lun avohuollon tukitoimista 1990-luvun lopusta saakka.   

 

Toimintaympäristössä syntyvä tieto nousee käytännön toiminnasta ja tarpeesta ratkaista 

esiin tulevia ongelmia. Tieto nousee tutkijan ja tutkimuskohteen välisestä vuorovaikutuk-

sesta. (Toikko & Rantanen 2009, 42-43.) Idea ja halu tämän kehittämistyön tekemiseen 

syntyivät perhetyön tiimissä ja itse toimin tiimin ohjaajana sekä tämän opinnäytetyön teki-

jänä. Meillä kaikilla kuudella tiimiläisellä on yhteinen työhuone, joten olemme tiiviissä vuo-

rovaikutuksessa päivittäin. Työntekijät ovat olleet osallisina tämän opinnäytetyön kehittä-

mistyön tekemisessä ja raportoinnissa koko prosessin ajan, joten työskentely on ollut 

avointa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen toimintatutkimuksellisena kehittämistyönä osoittautui oikeaksi 

valinnaksi työntekijöiden palautteiden perusteella. Kehittämistyö aloitettiin alkutilanteen 

kartoituksella, sen jälkeen toimintaa kehitettiin ja testattiin käytännössä, käytännön työstä 

saimme muutosideoita ja -ehdotuksia, jotka toteutimme. Kehittämistyö on edennyt spiraa-

limaisesti kuten toimintatutkimuskin. 

 

Tutkimusaineistona havainnointi, muistiot, keskustelut ja työntekijöiden kirjoittamat case -

tyyppiset kirjoitukset olivat raportin kirjoittamisen kannalta tärkeitä. Varsinkin työntekijöiden 

nimettöminä kirjoittamat kirjoitukset toivat raporttiin luotettavuutta ja antoi heille mahdolli-

suuden arvioida kehittämistyön onnistumista. Perhetyöntekijät kokivat työn kehittämisen 

hyödylliseksi ja pitivät tärkeänä, että koko työryhmä osallistui siihen. Työntekijöiden case -

tyyppiset kirjoitukset tullaan hävittämään tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Kir-

joittamisprosessin aikana tämä opinnäytetyö on ollut perhetyöntekijöiden työhuoneen pöy-

dällä vapaasti luettavana, kommentoitavana, muokattava ja korjattavana. Opinnäytetyöhön 
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olen kirjoittanut teoriatiedon, kehittämistyön vaiheet ja tulokset mahdollisimman selkeästi, 

jotta lukija voi arvioida kehittämistyötä. 

 

Kehittämistyössä tavoitteenamme oli käytännön työn toiminnallisuuden parantaminen. 

Käytimme hyväksemme työyhteisömme tietoa, taitoa ja kokemusta perhetyöstä. Toikko ja 

Rantanen (2009, 10-11) pitävät tärkeänä kehittäjän osallistumista konkreettiseen toimin-

taan ja käytännön toimijoiden osallistumista kehittämiseen. Mielestämme löysimme työs-

tämme juuri ne oleelliset asiat, joita tuli kehittää. Kehittämistyön tuloksena muutimme työ-

yhteisön toimintatapoja ja otimme kehittämiämme työvälineitä käyttöön. Toimintatutkimuk-

sen pätevyyteen yksi näkökulma on juuri yhteisön toiminaan kehittäminen ja sen käyttö-

kelpoisuus. Toikko ja Rantanen (2009, 43) kirjoittavat myös, että tiedontuotanto on laadu-

kasta, jos sillä on kysyntää ja tulokset ovat hyödynnettävissä. Perhetyön tiimi hyötyi opin-

näytetyön tuloksista. Työntekijät työskentelevät yhteisen perustehtävän ja arvojen mukai-

sesti käyttäen yhdessä kehitettyjä lomakkeita sekä jokainen perhetyön prosessi etenee 

perhetyön prosessin mukaisesti.  Näin ollen perhetyön asiakkaat saavat laadukkaampaa 

perhetyön palvelua. Kehittämistyön tuloksia voidaan käyttää missä tahansa perhetyön or-

ganisaatiossa, koska ne perustuvat teoriatietoon ja kokemukseen perhetyöstä.  

 

 

6.3 Itsearviointia  

 

Nokialla perhepalveluiden perhetyö ja kehittäminen on aloitettu 1997.  Tämän opinnäyte-

työn aikana kehittämistyö saatiin tähän vaiheeseen. Kehittämistyön aikana minulle vahvis-

tui käsitys siitä, että kehittämistyö vaatii jonkun, joka sitä vetää ja kehittämiseen sitoutu-

neet työntekijät. Perhetyön ohjaajana toimiminen mahdollisti minulle sen, että minulla oli 

aikaa suunnitella kehittämistyötämme osana työtehtävääni ja pystyin katsomaan perhetyö-

tä eri näkökulmasta, vähän etäämmältä huomamaan asioita, joita en ehkä päivittäisessä 

hektisessä asiakastyössä näkisi.  Lisäksi olen aikaisemmin toiminut perhetyöntekijänä, 

jolloin olen saanut käytännöntyökokemusta kehittämisen kohteesta eli perhetyöstä. Perhe-

työntekijöiltä tämän kehittämistyön tekeminen vaati ammattitaitoa, kokemusta, halua ja 

innostuneisuutta. Oli myös tärkeää, että koko perhetyön tiimi oli mukana kehittämistyössä 

ja kehittämiselle oli varattu kaikkien työntekijöiden kalenterista yhteistä aikaa.   

 



54 
 

Tätä kehittämistyötä oli motivoivaa tehdä, koska idea työn kehittämiseen syntyi työyhtei-

sön sisällä epäkohtien huomaamisesta ja halusta kehittää omaa työtä.  Näin ollen kehittä-

mistyön tulokset juurtuvat työyhteisöön ja jäävät elämään osana jokapäiväistä työtä. Per-

hetyö on hektistä työtä ja työntekijöiden vaihtuvuutta on paljon, joten on hyvä, että Nokian 

perhetyössä on nyt laatukäsikirja, josta työntekijät, vanhat ja uudet löytävät ajantasaiset 

työn perusasiat helposti. Muiden kuntien perhetyöntekijät ovat saaneet tutustua kehittämis-

työn tuloksiin seutukunnallisissa tapaamisissamme, ja olen käynyt kertomassa Nokian 

perhetyön mallista Tampereen lastensuojelun avohuollon perhetyöntekijöille. 

 

Tämän opinnäytetyön kehittämistyön tekeminen on minulle opettanut paljon. Onnistuneen 

kehittämistyön tekeminen vaatii työelämälähtöisen kehittämiskohteen, ongelman, jonka 

työntekijät ovat itse huomanneet. Kehittämiseen tulisi koko työyhteisön osallistua ja olla 

motivoitunut. Kehittämistyön tulee olla suunnitelmallista ja sitä pitää jonkun johtaa. Kehit-

tämisyölle tulee aina olla hyväksyntä myös johdolta. Kehittämiseen pitää työyhteisössä 

resursoida ja sille tulee varata aikaa työaikasuunnittelussa, sitä ei voi tehdä oman työnsä 

ohella vaan sitä on saatava tehdä työajalla. Tärkeää kehittämistyön lopussa on juurruttaa 

kehitetyt asiat työyhteisöön ja saada ne toimimaan. Uhkatekijöinä kehittämistyössä voi olla 

idean tuleminen työyhteisöön ulkoapäin esimerkiksi jonain hankkeena tai projektina, jolloin 

työntekijöiden voi olla vaikeaa sitoutua siihen. 

 

Minua tämän opinnäytetyön kehittämistyön tekemisessä on auttanut aikaisempi työkoke-

mukseni, opiskeluni ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintokokonaisuudet. Uusia 

näkökulmia kehittämistyöhön minulle ovat antaneet opettajani, opponenttini ja opinnäyte-

työseminaareissa opiskelukaverini. Lisäksi kotiväkeni antama tuki on kannustanut minua 

tekemään opinnäytetyön loppuun.  Ja ennen kaikkea suurin kiitos kuuluu ammattitaitoiselle 

perhetyön tiimille, ilman heitä ei tätä opinnäytetyön kehittämistyötä olisi saatu tehtyä. 

 

Haasteena tässä opinnäytetyössä olen kokenut raportin kirjoittamisen. Toikko ja Rantanen 

(2009, 8) toteavat, että raportoinnin ja kehittämisen aikaiseen tiedontuotantoon liittyy edel-

leen haasteista. Voidaan kysyä, missä määrin ne kuvastavat aitoa kehittämistodellisuutta. 

Tärkeintä on kuitenkin se kuinka kehittämistyö jää elämään kehitettävään yhteisöön. Mie-

lestäni jatkossa koulutuksessa tulisi miettiä vaihtoehtoisia raportointimuotoja, esimerkiksi 

artikkelin kirjoittaminen prosessin eri vaiheista tai kehittämisryhmän ja opiskelijan yhteisen 

esitelmän pitäminen. 
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Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto -opetussuunnitelmassa (2009, 

3) todetaan muun muassa, että opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan tutkimus- 

ja kehittämisvalmiuksia ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän 

ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Tämä opinnäytetyön kehittämistyö on kehittänyt 

minun ja työyhteisöni kehittämisvalmiuksia ja olemme saaneet ratkaistuiksi pitkäaikaiset 

perhetyön ongelmat. Lisäksi tämän kehittämistyön tekeminen on vahvistanut käsitystäni 

siitä, että minulle ominta alaa on kehittämistyö. Tämän vuoksi kehittämistyö perhetyössä 

jatkuu edelleen. Tämän opinnäytetyön kehittämistyön myötä heräsi kiinnostus siihen, mikä 

perhetyössä on vaikuttavaa. Ovatko ne työskentelyvälineet, tai tapaamiset yksittäisen per-

heenjäsenen vai koko perheen kanssa? Onko se dialogisuus, verkostotyö tai kenties joku 

muu asia? Työn kehittäminen vaatii työntekijöiltä kouluttautumista ja tiedon sekä taidon 

siirtämistä muille perhetyön tiimin jäsenille ja ennen kaikkea resursoitua aikaa ja koko tii-

min mukanaoloa sekä innostuneisuutta kehittämistyöhön.  
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LIITE 1 

LapsiARVI-kriteerit -perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen 

laadulle 

1 Rakenteet: edellytykset hyvälle lastensuojelulle 

1.1 Palvelujen saatavuus 

• Käytettävissä on monipuolinen valikoima lapsen ja perheen lastensuojelullisia tavoitteita tukevia palveluja, 

josta voi valita kussakin tilanteessa lapsen ja perheen kannalta tarkoituksenmukaisimman palvelun. 

• Palveluista on saatavissa ajantasaista tietoa. 

• Kuntalaiset tietävät, mitä ja millaisia palveluja heillä on mahdollisuus saada ja työntekijät ovat selvillä 

siitä, mitä palveluja ’meillä’ on tarjolla. 

 

1.2 Toiminnan tarkoitus ja perustehtävä 

• Perustehtävä, arvopohja ja keskeiset periaatteet on ilmaistu selkeästi toiminta-ajatuksessa, laatupolitiikassa 

tai vastaavassa ja ne ohjaavat toimintaa. 

• Lastensuojelupalveluja järjestävissä ja niitä tuottavissa organisaatioissa kaikki tietävät, mikä on toiminnan 

tarkoitus ja mitä tehtävää varten ollaan töissä. 

 

1.3 Toiminnan ohjaus, järjestäminen ja johtaminen 

• Lastensuojelupalvelujen järjestäminen perustuu kunnassa lakisääteiseen suunnitelmaan sekä palvelulupauk-

seen ja asukkaiden tarpeisiin sekä organisaation strategiaan. 

• Jokainen päätös tehdään niin, että se on perusteltu lapsen näkökulmasta. 

• Johto vastaa siitä, että toiminta organisoidaan perustehtävän ja asiakaskunnan tarpeiden vaatimalla tavalla 

sekä varmistaa, että toiminnan riskit ja muut turvallisuusasiat ovat hallinnassa. 

• Johdolla on sekä johtamiseen että perustehtävään liittyvää osaamista. 

• Lastensuojelupalvelujen ja toiminnan johtaminen ja ohjausmenettelyt sekä vastuut ja tehtäväkuvaukset 

on kirjoitettu auki selkeästi laatukäsikirjassa tai vastaavassa dokumentissa. Toimitaan myös niiden mukaises-

ti – ”eletään niin kuin julistetaan”. 

• Palvelut ja palveluprosessit on kuvattu ja ohjeistettu – johto huolehtii, että kuvaukset ja sovitut määrittelyt 

ovat henkilökunnan ja keskeisten yhteistyökumppaneidentiedossa sekä varmistaa, että niitä noudatetaan ja 

niiden mukaisesti toimitaan. 

• Johtajan oma tehtäväkuva on selkeä niin itselle kuin työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. 

 

1.4 Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 

• Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen ovat kiinteä osa toiminnan ohjaus- ja johtamisprosessia. 

• Lastensuojelupalvelujen ja koko toiminnan toteutumista seurataan monipuolisten tilastojen ja tunnusluku-

jen avulla, jotka kuvaavat paitsi toiminnan määrää myös sisältöjä sekä toiminnan vaikutuksia ja tuloksia. 

• Lastensuojelupalvelujen toteutumisen ja asiakkaiden tilanteen edistymisen ja tavoitteiden saavuttamisen 

arviointia varten on käytössä monipuolinen valikoima arviointimenettelyjä, joita käytetään säännöllisesti. 

• Toiminnan arviointia tapahtuu eri näkökulmista: käytössä on asiakaspalautejärjestelmä, itsearviointimenet-

telyt sekä vertaisarviointi ja ulkoinen arviointi tarpeen mukaan. 

 

1.5 Henkilöstövoimavarat 

• Henkilökunnan määrä, rakenne ja osaaminen ovat suhteessa perustehtävään, asiakkaiden ajankohtaisiin 

vaatimuksiin, tavoiteltaviin tuloksiin sekä siihen, miten paljon lapsi/nuori/perhe tarvitsee henkilökunnan 

aikaa. 

• Henkilöstöllä on tarvittava pätevyys tehtäväänsä sekä monialaista sekä monipuolista osaamista erilaisiin 

tilanteisiin ja lasten/nuorten/läheisten erilaisten tarpeiden kohtaamiseen. 

• Henkilöstön osaamista ja jaksamista vahvistetaan ja tuetaan säännöllisen työnohjauksen, kehityskeskustelu-

jen sekä jatkuvan täydennyskoulutuksen (vähintään lain mukainen), suunnitelmallisen työsuojelun ja muiden 

työn tukijärjestelmien avulla. 

• Henkilöstöä kannustetaan tutkimaan omaa työtään ja vaikuttamaan työn ja palvelujen kehittämiseen. 
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1.6 Tilat ja varusteet 

• Käytössä olevat tilat täyttävät yleiset vaatimukset (mm. turvallisuus, hygienia, asiakirjojen säilyttäminen). 

• Tilojen yleisilmeeseen on kiinnitetty huomiota (siisteys, viihtyisyys). 

• Käytössä olevat varusteet ja välineet täyttävät yleiset vaatimukset (turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus, 

käyttö, säilytys ja huolto). 

• Työvälineet ovat ajanmukaiset, toimivat ja luotettavat sekä perustehtävään ja asiakkaiden tarpeisiin sovel-

tuvat (esim. perheen tapaamiseen). 

 

1.7 Taloudelliset edellytykset 

• Taloudelliset resurssit ovat oikeassa suhteessa työnvaatimuksiin. 

• Kestävä taloudellinen pohja antaa mahdollisuuden toteuttaa lapsen etua. 

• Noudatetaan ’hyvää taloudenpitoa’. 

• Kustannustietoisuus ’kattaa’ koko henkilöstön ,joka ymmärtää, mistä kustannukset muodostuvat ja esim. 

mihin tukitoimiin kannattaa panostaa. 

 

2 Prosessit: toiminta ja palvelut 
2.1 Palvelujen kohdentaminen 

• Palvelut perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, yhdessä lapsen/nuoren/läheisten kanssa 

tehtyyn tuen ja hoidon tarpeen arviointiin ja sen tuloksena syntyneelle asiakassuunnitelmalle. 

• Lastensuojelu- ja muut palvelut kohdentuvat lapsen/nuoren/perheen tarpeiden mukaisesti (vrt1.3). 

 

2.2 Palvelujen saavutettavuus 

• Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä varmistaa, että lapsi pääsee tarvitsemansa palvelun piiriin 

viivytyksettä ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat ja lapsen edun. 

• Lapsi saa tarvitsemansa avohuollon tukitoimen tai muun palvelun viivytyksettä, pääsee sijoitukseen oike-

aan aikaan ja viivytyksettä sekä kiireellisen sijoituksen käynnistävä tuloneuvottelu järjestetään kolmen arki-

päivän kuluessa sijoituksen alkamisesta. 

 

2.3 Palvelujen läpinäkyvyys ja asiakasprosessin 

johtaminen 

• Lastensuojeluprosessin kulku, prosessin tavoitteet ja lastensuojelupalvelujen tarkoitus on kuvattu niin 

selkeästi, että kaikki osapuolet asiakas mukaan lukien ymmärtävät, mihin pyritään ja mihin itse kukin sitou-

tuu. 

• Lapsi, nuori, perhe tietää jo selvitysvaiheesta lähtien, mitkä ovat vaihtoehdot ja milloin esimerkiksi sijoitus 

voi päättyä. 

• Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen ja arvioitu päättyminen on selkeästi sovittu. 

• Kuntalaiset ja päättäjät ovat myös tietoisia, mistä lasten suojelussa on kyse. 

 

2.4 Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus 

• Jokaisella asiakkaalla on kirjallinen asiakassuunnitelma, joka on laadittu yhdessä asiakkaan kanssa. Siihen 

on kirjattu lain edellyttämät tiedot ja sitä seurataan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. 

• Asiakassuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa esimerkiksi yksityiskohtaisemmalla hoito- ja kasvatussuun-

nitelmalla tai perhetyön suunnitelmalla. 

• Kunkin työntekijän vastuut ja työnjako asiakasprosessissa on määritelty ja niistä on sovittu kirjallisesti. 

• Asiakaskohtaisen työn lisäksi muun toiminnan tarkoituksenmukainen seuranta ja dokumentointi varmiste-

taan kirjallisin ohjein. 

 

2.5 Asiakkaan osallisuus 

• Käytössä on lapsilähtöinen työskentelytapa, joka tarkoittaa mm. että järjestetään riittävästi aikaa lapselle, 

nuorelle, läheisille. 

• Käytössä on lapsen ja perheen tarpeisiin vastaavia parhaaseen olemassa olevaan tietoon perustuvia työ-

orientaatioita ja -menetelmiä. 

• Lasta, nuorta ja läheistä arvostetaan ja kunnioitetaan sekä heidän oikeudestaan tulla kuulluksi, ymmärretyk-

si ja hyväksytyksi huolehditaan. 
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• Lapsi, nuori, läheinen on aidosti mukana omassa prosessissaan. 

• Yksilölliset tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan kuitenkin huomioiden oikeudenmukaisuus ja yhdenver-

taisuus. 

• Yksilöllisten tarpeiden mukainen hoito, kasvatus ja kuntoutus sisältävät myös elämään kuuluvia harrastus-

mahdollisuuksia ja yhdessäoloa tovereiden kanssa, niin että lapselle syntyy eheä kuva elämästään. 

 

2.6 Yhteistyö ja kumppanuus eri tahojen kanssa 

• Kumppanuudet ja yhteistyöverkostot rakennetaan tehtävän edellyttämällä tavalla (esim. tiimit, kummipäi-

väkoti). 

• Yhteistyö rakentuu asiakkaan asian ympärille oikeaan aikaan ja oikeiden henkilöiden voimin. 

• Kiinteiden ja vakiintuneiden yhteistyörakenteiden lisäksi tehdään tilannekohtaisesti (ad hoc) yhteistyötä 

esimerkiksi kriisitilanteissa. Yhteistyö on sovittua, koordinoitua ja vastuutettua. 

 
3 Tulokset: mitä asiakastyössä pitää saada aikaan 
3.1 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 

• Tavoitteiden asettaminen perustuu lakisääteiseen lastensuojelutarpeen selvitykseen ja asiakassuunnitel-

maan, johon kirjataan tarvittaessa myös sijaishuollon tavoitteet. 

• Tavoitteet asetetaan elämän ja toimintakyvyn eri alueille; psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen. 

• Lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, riskiolosuhteiden vähentyminen sekä lapselle syntyvä eheä 

kokonaiskuva omasta elämästään ja tulevaisuudestaan ovat keskeisiä kohtia lastensuojelupalvelujen tavoit-

teiden asettamisessa. 

• Tavoitteet asetetaan yhdessä lapsen, nuoren, perheen kanssa sekä yhteistyössä muiden asianomaisten kans-

sa. 

• Tavoitteiden suunnassa etenemistä seurataan määräajoin ja sovitusti; jos tavoitteisiin ei päästä arvioidaan 

tilanne ja tehdään tarvittavat parannukset tai muulla tavalla puututaan asiaan. 

• Tavoitteiden saavuttamista arvioivat lapsi, nuori ja perhe sekä muut lapsen hoitoon ja kasvatukseen osallis-

tuvat oman näkemyksensä mukaan. 

 

3.2 Palvelujen hyödyt ja vaikuttavuus 

• Haluttuja vaikutuksia arvioidaan seuraamalla muutosta lapsen, nuoren, perheen hyvinvoinnissa ja elämänti-

lanteessa sekä lapsen terveydessä ja kehityksessä. 

• Lapsi, nuori, läheinen arvioi, miten itse kokee elämänlaatunsa kohentuneen. 

• Arvioinnissa kiinnitetään huomio myös siihen, miten lapsen etu on toteutunut lastensuojelupalvelun aikana. 

 

3.3 Palvelujen tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus 

• Lastensuojelusta vastaava organisaatio varmistaa, että vaikutuksia ja hyötyjä arvioidaan suhteessa palvelu-

jen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ja resurssien käyttöön. 

• Vaikutuksia ja hyötyjä arvioidaan myös suhteessa siihen, miten lapsen ja nuoren kasvun riskiolosuhteet 

ovat muuttuneet. 

 

3.4 Palvelukokonaisuuden toteutuminen 

• Hyvin toimiva vorovaikutteiden arviointi on lähtökohtana: kaikkien osapuolten (asiakas, tilaaja, 

tuottaja, yhteistyökumppani) näkemys koko palvelukokonaisuudenonnistuneisuudesta selvitetään 

säännöllisesti ja tulokset otetaan huomioon palvelun arvioimisessa ja kehittämisessä. 

• Palvelukokonaisuuden arvioinnissa tarkistetaan mm. soveltuvuus lapsen, nuoren, läheisen tarpeisiin 

sekä yhteistyön solmu- ja aukkokohdat. 

 

Holma, T (2009) LapsiARVI -kriteerit -perusvaatimukset lastensuojelupalveluiden laadulle. 

Opas laadun arviointiin ja kehittämiseen. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 
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LIITE 2 

Case -tyyppinen kirjoitelma 

 

Hei työkaverini! 

 

Tarvitsisin apuasi vielä kerran.  

Olisin iloinen, jos jaksaisit kirjoitella vastauksen muutamaan kysymykseen: 

 

Mikä tässä perhetyön kehittämisprosessissa on ollut hyvää / huonoa ja miksi?  

Mitä muuta haluaisit sanoa? 

 

Ja istahda hetkeksi ja muistele perhetyön tekemistä. 

Voit kuvailla työtä lyhyesti tai miettiä työtä, jonkun casen kautta: 

 

Minkälaista perhetyön tekeminen oli ennen kehitystyömme aloittamista (aloitus-, työsken-

tely-, lopettamisvaihe)? 

 

Minkälaista perhetyön tekeminen on nyt, kun olemme saaneet kehitystyömme tähän pis-

teeseen? 

 

Millaisena näet perhetyön tulevaisuuden: uhat, mahdollisuudet ja uudet kehittämisideat? 

 

Suurkiitos! 

 

Palauta vastauksesi minulle paperiversiona tai sähköisesti 30.9.2010 mennessä 
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LIITE 3 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

 

PERHETYÖN ARVIOINTILOMAKE/ sosiaalityöntekijä 

 

YHTEYSTIEDOKSI  LIITÄ  LIITTEEKSI EFFICASTA HENKILÖNÄYTÖN PERHETIEDOT LAPPU 

1. Arvioinnissa esiin nousseet huolenaiheet lapsesta? 

 

2. Arvioinnissa esiin nousseet huolenaiheet vanhemmuudessa? 

 

3. Sosiaalityöntekijän näkemys perhetyön tavoitteista? 

 

4. Mihin perhetyöllä pyritään, toivotaan muutosta? 

*vanhemmuuden ja kasvatuksen tukeminen (päivärytmi, koulunkäynti,läksyjenteko,kodinsäännöt,lapsen ja 

vanhempien välinen suhde)*aikuisen vastuuttaminen vanhemmuuteen*arkielämän hallinta (ruoanvalmis-

tus,siivous,rahankäyttö) 

 

 

5. Perhetyön kiireellisyys 

välitön tarve-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6kk

   3kk    

  

 

 

 

Sosiaalityöntekijä _____________________________________________________________________ 
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LIITE 4 

 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN SUUNNITELMA  päivämäärä 

Perhe     syntymäaika 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Osoite  Puhelin numero 

_____________________________________________________________ 

 

Perheen sosiaalityöntekijän nimi ja puhelin numero 

_____________________________________________________________ 

 

 

Perhetyöntekijöiden nimet ja puhelin numerot 

_____________________________________________________________ 

 

        Nokian kaupunki Harjukatu 23 37100 Nokia Vaihde (03) 311 811 
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Nykytilanne/perheen kuvailemana 

Perheen tilanne tällä hetkellä  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mitkä asiat ovat perheen mielestä hyvin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Mihin perhe haluaisi muutosta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Yhdessä sovitut tavoitteet lapsen/lasten tilanteen parantamiseksi(selkeitä, konkreettisia, saavutet-

tavissa olevia ja tehdään jokaiselle perheenjäsenelle erikseen) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

aika,_________________jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. 

 

 

 

          Nokian kaupunki Harjukatu 23 37100 Nokia Vaihde (03) 311 811 
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Perhetyön toteutus; käynnit, sisältö, kontrolli 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

jos perhetyön kotikäynti perutaan sairauden tai muun syyn takia on soitettava perhetyöntekijäl-

le_____________________________________________________ 

 

Mistä perheenne saa tukea 

-lähiomaiset; puoliso, isovanhemmat, sisarukset 

-sukulaiset 

-ystävät / tuttavat / naapurit 

-viranomaiset; päivähoito/ koulu /kerhot/ neuvola/ mielenterveystoimisto/ perhekeskus/ TAYS/ 

päihdetyö 

-joku muu, mikä? 

Arviointi ajankohta____________________________________________ 

 

 

 

Suostun tietojen luovuttamiseen muille hoitaville tahoille suostun      en suostu    

 

Paikka ja päivämäärä 

 

Allekirjoitus perheen puolesta 

 

 

Perhetyöntekijän allekirjoitus 

 

 

 

Asiakastietonne on rekisteröity sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekiste-

riseloste on nähtävissä asiakaspalvelutoimistossa. 
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LIITE 5 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN VÄLIARVIOINTI päivämäärä ___________________________________ 

 

Perheen sukunimi 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Osallistujat 

Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi / perhe 

huonontunut   pysynyt ennallaan               parantunut 

________________________________________________________________________________________________ 

(0=tilanne huonontunut, 1=tilanne pysynyt ennallaan, 2=tilanne edennyt jonkin verran, 3=tilanne edennyt hyvään 

suuntaan,  4=tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Perhetyön uusi suunnitelma; toteutus, käynnit, sisältö, kontrolli 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

aika,_________________jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. 

 

Mitä palautetta perhe haluaa antaa perhetyöntekijöille 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Suunnitelman tarkistus päivämäärä _____________________________ 

 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

 

 

 

Allekirjoitus perheen puolesta 

 

 

 

 

 

Perhetyöntekijän allekirjoitus 

 

 

 

Asiakastietonne on rekisteröity sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä 

asiakaspalvelutoimistossa. 

 

 

Nokian kaupunki Harjukatu 23 37100 Nokia Vaihde (03) 311 
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LIITE 6 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN LOPPUARVIOINTI päivämäärä______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Perheen sukunimi 

________________________________________________________________________________________________ 

Osallistujat 

Perhetyö lopetetaan, koska__________________________________________________________________________ 

Perhetyön vaikuttavuus  perhe/perheenjäsenet (perhetyön oikea-aikaisuus/saatavuus, perhetyön käyntien sisältö, 

kuulluksi tuleminen,  perhetyön kesto, palveluohjaus, yhteistyön sujuvuus) 

0=tilanne huonontunut, 1=tilanne pysynyt ennallaan, 2=tilanne edennyt jonkin verran, 3=tilanne edennyt hyvään 

suuntaan,  4=tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Miten perheenne asettamat tavoitteet ja toiveet toteutuivat perhetyön aikana? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Jäivätkö jotkut perhetyön ajaksi perheellenne asettamat tavoitteet toteutumatta? Miksi? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Miten yhteistyö perhetyöntekijöiden kanssa sujui? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Miten tästä eteenpäin? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän yhteinen loppuyhteenveto: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Asiakastietonne on rekisteröity sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä 

asiakaspalvelutoimistossa. 

 

 

 

 

 

              Nokian kaupunki Harjukatu 23 37100 Nokia Vaihde (03) 311 811 
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LIITE 7 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN PALAUTELOMAKE  

Olen perheen  Äiti     Isä         Muu_________________ 

Perhemuoto    Avioliitto    Avoliitto    Yksinhuoltaja   Uusperhe 

Lasten lukumäärä________ 

Minkä ikäisiä lapset ovat ________________________________________________________________________________ 

Päivämäärä___________________ 

       

                        Kyllä      Ei 

 

 

 

1. Perhetyö alkoi oikeaan aikaan 

 

2. Sain työskentelyn alkaessa riittävästi tietoa, miksi perhetyö alkaa    

          

 

3. Perhetyön jakso oli perheessämme oikean pituinen 

 

4. Kotikäyntien määrä ja tiheys oli hyvä  

 

5. Sain vaikuttaa työskentelyn suunniteluun  

      (tavoitteet, menetelmät, tapaamisten sisällöt) 

 

6. Toimintatavat olivat perheellemme sopivat (keskustelut, pelit, lomakkeet) 

 

7.  Perheemme ajatukset ja toiveet huomioitiin  

 

8. Yhteistyö sujui perhetyötekijän/-tekijöiden kanssa 

 

9. Sain riittävästi tietoa siitä, miksi perhetyö loppuu 

 

Tyytyväisyys perhetyöhön arvosanalla 4 – 10  

Mikä perhetyössä oli parasta? Mitä olisi voinut tehdä toi-

sin?________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

           Nokian kaupunki Harjukatu 23 37100 Nokia Vaihde (03) 311 811 



74 
 

 

LIITE 8 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN PALAUTELOMAKE  nuorelle 

Olen perheen         tyttö           poika             Kyllä       Ei 

Päivämäärä________ 

        

 

1. Sain työskentelyn alkaessa riittävästi tietoa, miksi perhetyö alkaa 

 

2. Minulle annettiin mahdollisuus kertoa oma näkemykseni tilanteestani 

 

3. Sain vaikuttaa tapaamisten suunnitteluun ja sisältöön 

 

4. Tapaamiset järjestettiin minulle sopivassa paikassa ja sopivaan aikaan 

 

5. Tapaamisissa puhuttiin minulle hyödyllisistä aiheista 

 

6. Ajatuksiani ja toiveitani kuunneltiin 

 

7. Yhteistyö työntekijän/työntekijöiden kanssa sujui 

 

8. Sain riittävästi tietoa, miksi perhetyö loppuu 

 

Tyytyväisyys perhetyöhön arvosanalla 4 – 10 ________ 

Mikä perhetyössä oli parasta? Millaisiksi olisit käynnit halun-

nut?_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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LIITE 9 

 Nokian kaupunki/Perusturvakeskus/perhepalvelut/lastensuojelun perhetyö 

PERHETYÖN PALAUTELOMAKE /lapsi /nuori 

Päivämäärä________ 

Ikä_______________ 

Olen: tyttö_____ poika______ 

Lapsi itse täytti / vanhempi auttoi (ympäröi oikean vaihtoehdon) 

 

1. Laita rasti sen kuvan alle, joka kertoo mitä sinulle kuuluu tällä hetkellä 

                                            

        

              

         

2. Laita rasti sen kuvan alle, joka kertoo millaista sinusta perhetyö oli 

                                                  

 

 

        

3. Saitko apua perhetyöstä? 

 

                                                               

 

 

 

4. Mitä muuta haluat sanoa tai piirtää 
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