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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja arvioida lastenkodille perhetyön malli, 

joka tukee perheitä huostaanoton aikana, parantaa perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja 

kehittää perheiden yhteistä kulttuuria. Lastenkodissa ilmenneen jatkuvan perhetyön tarpeen 

korostuessa saimme kohdeorganisaatiolta toimeksiantona kehittää heille perhetyön mallin, 

joka vastaa lastenkodin nykyisiin tarpeisiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva 

perhetyön malli lastenkodin oloihin sopivaksi huomioiden asiakkaiden ja henkilökunnan 

tarpeet. Osapuolten huomioimisen avulla lastenkoti sai käyttöönsä valmiin perhetyön mallin 

perhetyön toteuttamiseen. 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen, joka sisältää raportin ja valmiin perhetyön mallin. 

Perhetyön malli löytyy liitteenä raportista. Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat 

lastensuojelu, perhetyö, tehostettu perhetyö, vanhemmuuden ja perheiden tukeminen ja 

perhetyön malli. Sisällöllisesti perhetyön malli perustuu perheiden auttamiseen ja 

mahdolliseen perheiden yhdistämiseen lastensuojelulain velvoittamana. 

Perhetyön mallin arviointi toteutettiin sähköpostihaastattelulla, johon vastasi koko 

lastenkodin henkilökunta. Alkuperäinen ideamme arviointiin oli puolistrukturoitu 

ryhmähaastattelu mutta koronapandemian aiheuttamien vaikutusten takia, emme voineet 

käyttää ryhmähaastattelumenetelmää tuollaisenaan, vaan sitä jouduttiin soveltamaan. 

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä neljä ja haastateltavia pyydettiin vastaamaan ja 

arvioimaan perhetyön mallin soveltuvuutta lastenkodin käytäntöihin ja tarpeisiin, 

ymmärrettävyyttä, perhetyön mallin tavoitteiden näkyvyyttä ja mahdollisia 

muutosehdotuksia. Haastattelu löytyy liitteenä raportista.  

Tulokset olivat positiivisia ja pienin korjauksin saimme viimeisteltyä perhetyön mallin 

lastenkodille, jonka tarkoituksena on ottaa malli käyttöön kesällä 2020. Mallin mahdollinen 

jatkokehittäminen on lastenkodin oman harkinnan takana.  
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The goal of this thesis was to plan and evaluate family work guide for child caring institution 

to help them support families during custody, improve the mutual interaction of families and 

develop the culture that families have in common. Because of the continuous need for family 

work in the child caring institution, the institution gave us an assignment to develop a family 

work guide for them which correlates for their current necessities. The purpose of this thesis 

was to create a family work guide which fits into child caring institution’s operational 

environment and observes the needs of customers and workers. By taking notice of both 

sides, customers and workers, the child caring institution received a finished family work 

guide to perform family work in the future. 

This is a functional thesis and it contains two parts, the written report and the finished family 

work guide which is attached in the report. The main concepts of this thesis are child 

welfare, family work, intensified family work, supporting parenthood and families and 

finished family work guide. The contents of the guide are based on the work of helping 

families and the change of getting families reunited as the child welfare defines it. 

The evaluation of the guide was carried out via email interview where the whole staff of the 

child caring institution took part. The original idea for evaluation was to arrange a half-

structured interview at the institution but because of the effects of corona pandemic we 

were not able to hold the interview as such. 

The interview had four questions and the staff were asked to answer and evaluate how the 

family work guide will fit in the needs and policies in the child caring institution. They were 

also asked to evaluate how understandable the guide is and how visible the main goals of this 

thesis are. Main point of this interview was to get staff’s opinion about the guide, so it was 

very important that they criticized if the guide would need some changes.  

The interview is attached in the report. 

 

The results of the evaluation were positive and with a few corrections we were able to finish 

the family work guide for the child caring institution on time. The institution had a schedule 

to put the guide to use in the summer 2020. Possible extension development of the guide is 

devolved to the child caring institution. 
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1 Johdanto 

Lastensuojelussa lapsi on aina keskiössä. Lapsen hyvinvointia tuetaan lastensuojelussa 

esimerkiksi turvallisen kasvuympäristön ylläpitämisellä, lapsen vanhempien tukemisella ja 

perhetyöllä. Perhetyö ja sen tarve on lisääntynyt niin lastensuojelun avohuollon kuin 

lastensuojelun sijaishuollonkin parissa, kun lapsikeskeisyys perhetyössä on lisääntynyt. 

Lastenkodeissa tehtävällä perhetyöllä pyritään tukemaan perheiden hyvinvointia ja 

rakentamaan lapselle parempaa tulevaisuutta sekä siihen, että lapsi tai nuori pystyisi 

muuttamaan takaisin perheensä luo. (Alatalo, Lappi & Petrelius 2017, 27.) 

Perhetyön tekeminen on tärkeää myös vanhempien näkökulmasta, jotta vanhemmat saisivat 

tukea eivätkä jäisi tuen ulkopuolelle. Perheen merkitys jokaiselle yksilölle ja yksilön 

hyvinvoinnille on tärkeää ja perheet ovat yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta suuressa 

roolissa. Kärsivällisellä työllä ja muiden läheisten tuella lapsen ja vanhempien suhteita on 

mahdollista parantaa. (Bardy 2013, 74.)  

Lastensuojeluun liittyvät ennakkoluulot elävät kuitenkin voimakkaasti yhteiskunnassamme ja 

ne vaikeuttavat perhetyön tekemistä ja toteuttamista perheiden parhaaksi. Lastensuojelu 

onkin palveluna ristiriitainen sen asiakkaiden näkökulmasta, sillä vaikka lastensuojelu 

koetaankin pelottavaksi, sitä myös samalla kaivataan. Häpeän tunteet on tunnistettava ja 

perheet aidosti kohtaavalla perhetyöllä toimialaan liittyviä ennakkoluuloja olisi mahdollista 

hälventää, varsinkin kun huostaanotto koetaan yleisesti epämiellyttäväksi toiminnaksi. 

Positiivisella viestinnällä olisi mahdollisuus parantaa lastensuojelun julkisuuskuvaa, vaikka 

viime aikoina maine on parantunut. Jatkuvalla kriisipuheella positiivista leimaa on hyvin 

vaikea saavuttaa. (Lastensuojelun keskusliitto 2019.)  

Huostaanoton jälkeen on tärkeää, että lastenkodin työntekijät ymmärtävät perhetyön ja 

perheen merkityksen lapsen elämässä. Vaikka jokaisen lastenkodin tarkoitus on lapsen 

kotiuttaminen, se ei aina ole mahdollista syystä tai toisesta. Silti perhetyö lastensuojelun 

sijaishuollossa on arvokkaassa asemassa, sillä siinä huomioidaan perheiden yksilölliset 

elämäntilanteet ja tarpeet. Lisäksi jokaiselle lapselle on tärkeää pitää yhteyttä läheisiinsä, 

joka ajaa perheiden yhdistymisen ja kotiuttamisen tavoitteita eteenpäin. Edellä mainitut 

toimenpiteet vaativat lastenkotien työntekijöiltä vahvaa ammatillista taitoa ja tietoa 

perheiden merkityksestä lasten elämään, perheiden yksilöllisistä tarpeista ja 

elämäntilanteista ja läheisten yhteydenpidosta. (Timonen-Kallio, Yliruka & Närhi 2017, 13 - 

14.) 

Perhetyö on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista palvelua, jossa tarkoituksena on auttaa 

perheitä, lapsia ja nuoria. Sen ympärillä työskentelee monenlaisia erilaisia tahoja, muun 
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muassa neuvola, ja se on hyvin laaja-alaista toimintaa. Perhetyön tarkoituksena on luoda 

perheille, lapsille ja nuorille palveluita, joista on apua heidän ongelmiinsa. Perheiden 

ongelmat voivat ajautua siihen, että lopulta lapsen huostaanotto on ainoa järkevä vaihtoehto. 

Tärkeää olisi kuitenkin, että perheitä pystyttäisiin tukemaan mahdollisimman ajoissa ja 

huostaanotto voitaisiin välttää. 

Lastensuojelulain (417/2007) tarkoituksena puolestaan on mahdollistaa lapselle turvallinen 

kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehitys ja turvata lapsen oikeus erityiseen 

suojeluun. Laki määrittää lastensuojelua laajasti ja ehkäisevillä toimilla pyritään antamaan 

apua ennen mahdollista varsinaista lastensuojelua. Perheiden vaikeudet normaalissa elämässä 

selviytymiseen heijastuvat lapseen ja tämän kehitykseen sekä hyvinvointiin. Lapsen 

turvallisuuden vaarantuessa, ensisijaisena apuna ovat avohuollon tukitoimet, ja jos ne eivät 

riitä, käytetään sijaishuoltoa auttamisen keinona. 

Opinnäytetyömme toimeksiantajana on kohdeorganisaatio, joka on seitsenpaikkainen 

yksityinen lastenkoti ja toimii sijaishuoltopaikkana huostaanotetuille lapsille ja nuorille. 

Lastenkodissa ilmenneen jatkuvan perhetyön tarpeen korostuessa saimme 

kohdeorganisaatiolta toimeksiantona kehittää heille perhetyön mallin, joka vastaa 

lastenkodin nykyisiin tarpeisiin. Tämä lastenkodin lisääntynyt perhetyön tarve toimi samalla 

opinnäytetyömme lähtökohtana. Lastenkodille kehitetyn perhetyön mallin tavoitteena on 

tukea perheitä huostaanoton aikana, parantaen perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja 

kehittäen perheiden yhteistä kulttuuria. Perhetyön mallin tapaamiskerrat ovat mietitty ja 

suunniteltu näiden tavoitteiden pohjalta ja malli toteutettu niin että tavoitteet näkyvät 

mallin sisällössä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva perhetyön malli lastenkodin oloihin sopivaksi 

huomioiden asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet. Osapuolten huomioimisen avulla lastenkoti 

sai käyttöönsä valmiin perhetyön mallin perhetyön toteuttamiseen.  

Mallin kehittämiseen käytettiin perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvää teoriapohjaa sekä 

loppuvaiheen viimeistelyssä henkilökunnan kanssa pidettyä sähköpostihaastattelua. Perhetyön 

malliin haluttiin saada kohdeorganisaatiossa työskentelevien ammattilaisten näkökulmaa, ja 

henkilökunnan antaessa haastattelussa oman näkemyksensä mallin viimeistelyssä, saatiin 

malli kohdennettua lastenkodin ja henkilökunnan tarpeiden mukaiseksi. 

Sähköpostihaastattelun vastauksia käsitellään arviointiosuudessa ja niistä on poimittu esiin 

niitä kohtia, jotka nousivat pääkohdiksi mallin viimeistelyssä. 
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2 Opinnäytetyön tarve ja lähtökohdat 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on pirkanmaalainen lastenkoti, joka toimii 

sijaishuoltopaikkana seitsemälle lapselle tai nuorelle. Lastenkodissa on yleisesti tarve 

perhetyölle, sillä perheiden tuen tarpeisiin keskitytään välittömästi lapsen huostaanoton 

jälkeen. Lastenkodin kasvanut perhetyön tarve ja lastenkodilta puuttuva varsinainen 

perhetyön malli muodostivat opinnäytetyömme tarpeen.  

Toimeksiantaja halusi lastenkodille työntekijälähtöisesti kehitetyn ja kohdennetun oman 

perhetyön mallin, jossa näkyisi koko henkilökunnan näkemys hyvästä lastensuojelun 

perhetyöstä. 

Opinnäytetyömme lähtökohta muodostui lastenkodin johtajan ja henkilökunnan 

toimeksiannosta. Lastenkodissa tehtävän lastensuojelun sijaishuollon perhetyön lisääntynyt 

tarve sekä perhetyön keskeinen liittyminen omaan alaamme toimivat myös opinnäytetyömme 

lähtökohtana. 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimiva, selkeä ja helposti ymmärrettävä perhetyön 

malli pirkanmaalaiseen lastenkotiin. Tavoitteena on perhetyön mallin avulla tukea perheitä 

huostaanoton aikana, parantaa perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kehittää perheiden 

yhteistä kulttuuria. Edellä mainitut tavoitteet parantavat huostaanotettujen lasten ja nuorten 

sekä heidän perheidensä hyvinvointia. 

Jokaisen lastenkodin lähtökohtaisena tavoitteena on saada perhe elämään yhdessä omassa 

kodissaan, mutta koska perheet ovat yksilöllisiä omine tarpeineen, pyrkimys perheen 

yhteiseen asumiseen toteutetaan mahdollisuuksien rajoissa. Tavoitteellisella ja laadukkaalla 

perhetyöllä lapsen kotiuttamiselle pyritään luomaan mahdollisuus ja puitteet. (Vrt. 

Lastensuojelulaki 417/2007.) 

Tarkoituksena on luoda lastenkodin käytäntöön toimiva perhetyön malli, jota käytetään 

perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Valmiin mallin on tarkoitus opastaa ja ohjata 

käytännön toimintaa kohdeorganisaatiossa tavoitteiden mukaisesti, joita ovat perheiden 

tukeminen huostaanoton aikana, perheiden keskinäisen vuorovaikutuksen parantaminen sekä 

perheiden yhteisen kulttuurin kehittäminen. Mallista tehdään organisaation toiveesta selkeä, 

yksinkertainen ja helposti omaksuttava, jotta työntekijöiden on helppo omaksua se omiin 

työtapoihinsa. Perhetyön malli palvelee käytännön perhetyön tekemistä kohdeorganisaatiossa 

ja mallia on myös mahdollista jatkokehittää ja kohdentaa muihin yksiköihin, mikäli sille 

nähdään tarvetta. 

Lastensuojelussa tehtävä perhetyö herätti mielenkiintomme, koska opinnoissamme toinen 

suuntautuu lastensuojeluun ja toinen aikuissosiaalityöhön ja koimme, että lastensuojelun 
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sijaishuollon perhetyö yhdistää osaltaan molemmat suuntaukset. Perhetyön mallin 

kehittäminen kehittää myös meitä tulevina ammattilaisina ja avaa uusia näkökulmia 

perhetyön moninaisuuden ymmärtämiseen. 

 

Kuvio 1: Opinnäytetyön tarve, lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet 
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2.2 Toimeksiantajan, toimialan ja toimintaympäristön kuvaus 

Lastenkoti aloitti toimintansa 1997. Vuoteen 2004 asti nykyinen lastenkoti toimi perhekotina 

mutta laitosluvan myötä nimi muuttui lastenkodiksi. Alkujaan lastenkoti oli kahdeksan 

paikkainen, kunnes uuden lastensuojelulain myötä siirtymäkauden jälkeen se muuttui 

seitsemän paikkaiseksi yksiköksi. 

Lastenkoti sijaitsee Pirkanmaalla kauniilla puutarhatontilla, jossa suuri omakotitalo takaa 

lapsille hyvät oltavat. Omakotitalon suuri piha on koettu asiakkaiden puolelta 

merkitykselliseksi, koska pihalla olevat isot nurmikentät antavat mahdollisuuden erilaisille 

pihapeleille ja leikeille. (Lastenkoti 2020.) 

Tällä hetkellä lastenkodissa työskentelee kahdeksan henkinen työryhmä, jonka moninaista 

osaamista ja erityistaitoja, kuten mielenterveys- ja neuropsykiatrisen valmennuksen 

osaamista käytetään hyödyksi. Lastenkotiin on mahdollista sijoittaa 0 – 18-vuotiaita lapsia ja 

nuoria, jotka voivat vuoden 2019 lastensuojelulain (417/2007) lakiuudistuksen myötä jatkaa 

jälkihuollon asiakkaina tarpeen vaatiessa aina 25 ikävuoteen asti. Talossa asuvien lasten ikä 

on tällä hetkellä 10 – 17-vuoden välillä ja heillä on monenlaisia ongelmia, joita perheissä ei 

pystytä enää hoitamaan. (Lastenkoti 2020.) 

Lastenkodin tarkoitus on tuottaa lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö, tasapainoinen 

kehitys ja mahdollisuus turvalliseen elämään sekä tukea heidän perheitään mahdollisuuksien 

mukaan. 

Huostaanoton jälkeen lapselle aletaan luomaan lastenkodissa uutta alkua, kestävämpää 

tulevaisuutta ja parantamaan hyvinvointia. Usein voidaan todeta, että huostaanotetun lapsen 

ongelmat ovat kasaantuneet jo pitkään, tilanteet ovat kärjistyneet ja se on johtanut 

huostaanottoon. Aiheita huostaanotolle voivat olla lapsen lisääntynyt psyykkinen tai fyysinen 

oireilu, koulunkäynnin kriisiytyminen, päihdeongelmat tai oman perheen tilanne, joka on 

jostain syystä kriisiytynyt. Lastenkotiin on mahdollista sijoittaa lapsia myös sijaisperheistä. 

Silloin kodinomaisen hoidon polku on kuljettu loppuun ja tarvitaan ammatillisempaa apua 

lapsen tilanteeseen, johon lastenkoti pystyy vastaamaan. Siirto perhehoidosta lastenkotiin on 

aina sosiaalitoimen ja lasta hoitavan verkoston päätös. (Lastenkoti 2020.) 

Nykyaikana lastensuojelu on kilpailutettua ja uusia lastenkoteja perustetaan enemmän 

verrattuna aiempiin vuosiin. Tästä syystä lastenkodille on tärkeää tunnettavuuden lisäksi 

myös hyvä maine, joka on lastensuojelun kentällä suuressa arvossa. Ennen kaikkea 

lastensuojelussa on kuitenkin tärkeää toimia eettisesti ja laillisesti oikein sekä lasten ja 

nuorten etu edellä. (Lastensuojelun käsikirja 2019.) 
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3 Lastensuojelu ja perhetyö 

 

Lastensuojelu on yksinkertaisuudessaan kaikkien lasten oikeuksien suojelua ja hyvinvoinnin 

lisäämistä turvallisten kasvuolosuhteiden luomisella. Näihin liittyvät ratkaisut eivät ole 

yksittäisten lakien tai toimintojen avulla saavutettavia, vaan vaativat kaikilta osapuolilta 

työtä ja vastuunottoa. (Lastensuojelulaki 417/2007.) 

Alun perin lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan vuonna 1983. Muutosten edessä vuonna 

2008 laissa koettiin merkittäviä muutoksia. Hallinto-oikeus astui voimaan huostaanotoissa 

viimeisen päätöksen tekijäksi tilanteissa, joissa huostaanottoa vastustettiin. Myös 

ennaltaehkäisevien palveluiden korostaminen nousi esiin. Ennaltaehkäiseviä 

lastensuojelupalveluita korostetaan laissa edelleen voimakkaasti. 

 

Lastensuojelulaki (417/2007) ohjaa tarkoin lastensuojelun toimintaa. Lain mukaan 

tarkoituksena on turvata lapsen kasvuympäristö, taata tasapainoinen ja monipuolinen kehitys 

ja erityinen suojelu. Kuitenkin kokonaisuudessaan lasten oikeuksia ei voi taata lain voimin, 

vaan lapsien tasapainoinen kohtelu on meidän kaikkien asia. Ensisijaisesti velvollisuus lapsen 

kasvattamiseen on vanhemmilla ja huoltajilla, mutta kasvatuksen apuna ovat erilaiset 

palvelut, esimerkiksi koulut ja päiväkodit. Tapaukset, joissa lasten oikeudet eivät toteudu, 

lastensuojelu toimii tahona, jolla on viimesijainen velvoite turvata lapsen kasvu ja kehitys. 

Vuonna 2018 noin 80 000 lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Ilmoitusten osuus kasvoi viisi 

prosenttia vuodesta 2017 ja yhtä lasta kohden tehtiin keskimääräisesti noin kaksi 

lastensuojeluilmoitusta. Kokonaisuudessaan lastensuojelun avohuollon asiakkaina Suomessa 

oli lähes 55 000 nuorta ja lasta ja lisäksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä oli 18 500 

kaikista lapsista ja nuorista. Kiireellisesti sijoitettiin 4390 lasta mikä oli vuoteen 2017 

verrattuna 6,9 prosenttia enemmän. Huostaanotettujen lasten määrän kasvu oli puolestaan 

hillitympää ollen 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Lapsen tullessa täysi-ikäiseksi on 

jokaisen kunnan vastuulla järjestää jälkihuolto, jos lapsi on ollut täysi-ikäisyyteen asti 

sijaishuollossa ja jälkihuollolle on tarvetta. Vuonna 2018 jälkihuollonperustein 1621 lasta ja 

nuorta oli sijoitettuna ja tämän lisäksi 7595 lasta ja nuorta sai avohuollon tukea 

jälkihuollossa. Tilastot perustuvat kaikkien kodin ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten 

viimeisempiin sijoitustietoihin ja tiedot ovat kerätty vuoden 2018 viimeisenä päivänä. 

(Lastensuojelun tilastoraportti 2018.)  

Lastensuojelussa olevien asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat ja tuen tarve on jokaisella 

yksilöllinen ja merkittävä osa lapsista, sekä lasten läheisistä, tarvitsee moniammatillista ja 

laaja-alaista palvelua ja hoitoa. Perhetyön piirissä olevien lasten osuus on arviolta 10 – 40 % 

kaikista lastensuojelun avohuollon asiakkaista, mutta siitä ei ole valtakunnallista tilastoa. 

Arvio perhetyön piirissä olevien lasten osuudesta on tehty kuuden suurimman kaupungin 

keräämien tietojen pohjalta. (Alatalo ym. 2017, 9.)  
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Lastensuojelun luonteesta ja lastensuojeluun liittyvistä laeista johtuen ratkaisut lapsien ja 

perheiden eduksi eivät aina ole heidän toiveidensa mukaisia. Avoimen ja luotettavan 

toiminnan kautta yhteistyö perheen ja työntekijän välillä onnistuu parhaalla mahdollisella 

tavalla. Tällöin myös perheelle luotujen tavoitteiden saavuttaminen on todennäköisempää. 

Ennakoidut ja perustellut toimintakäytännöt lastensuojelussa sekä niiden perusteella tehdyt 

ratkaisut täytyvät olla linjassa perheelle asetettujen tavoitteiden ja etujen kanssa. Vaikka 

lastensuojelulla on vielä pitkä matka siihen, että se nähtäisiin positiivisessa valossa ja 

negatiivisen uutisvirran ollessa ongelmallinen lastensuojelutyön maineen parantamiseksi, 

koetaan se silti palveluna tarpeelliseksi. Lastensuojelun rooli yhteiskunnassa on merkittävä, 

sillä muissa organisaatioissa, kuten kouluissa, ei voida keskittyä niin perusteellisesti lapsen tai 

nuoren ongelmiin ja käyttäytymishäiriöihin. Muiden organisaatioiden vastuulle tilanteiden 

kriisiytyessä jääkin lähinnä lastensuojeluilmoitusten tekeminen ja ehkäisevä työ. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2020; Lastensuojelun keskusliitto 2016.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Lastensuojelun käsikirjan (2019) mukaan 

lastensuojelun tehtävät pyrkivät yhteiskunnallisilla toimilla estämään ja ehkäisemään lasten 

ongelmia ja parantamaan hyvinvointia. Hyvinvointia lisäävinä elementteinä nähdään laadukas 

arki, ympäristö ja lapsen elämään liittyvät palvelut kuten päivähoito- ja varhaiskasvatus. 

Lastensuojelussa elinympäristön turvallisuus ja riittävät mahdollisuudet virikkeelliseen 

toimintaan nähdään tärkeinä lastensuojelun tehtävinä. Huomioitavaa on se, että 

lastensuojelu ei liity ainoastaan lastensuojelun viranomaisten tehtäväksi, vaan 

lastensuojeluun liittyvät myös muiden alojen ammattilaiset, esimerkiksi koulujen opettajat, 

sekä myös normaalit kansalaiset. 

Lastensuojelun vaiheita voidaan jakaa osiin, ehkäisevään lastensuojeluun, 

lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen selvitykseen, avohuoltoon, kiireellisen 

sijoitukseen, huostaanottoon, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. (Lastensuojelun käsikirja 2019.) 

 

Lastensuojelulaki (417/2007) määrittää ehkäiseväksi lastensuojeluksi kaikkea sitä ehkäisevää 

työtä, jolla turvataan lapsen ja nuoren hyvinvointi, ennen kuin perhe tai lapsi ei ole 

lastensuojelun asiakkaana. Ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan tarjota esimerkiksi kouluissa ja 

varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kouluissa tarjottavana lisäopetuksena. Kunta on velvollinen 

tarjoamaan kaikkia asiaan kuuluvia palveluita tukeakseen perheitä ja lapsia sekä nuoria 

turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Lastensuojeluun liittyvä ehkäisevä työ on kaikkea sitä 

työtä, mistä lapsi saa apua tasapainoiseen elämään ja kehitykseen. Monet ihmiset 

työskentelevät lasten ja nuorten parissa muualla kuin lastensuojelussa ja jokaisella on 

työssään vastuu varhaisesta ongelmien tunnistamisesta. 
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Usein lastensuojelun parissa toimivat viranomaiset saavat tiedon mahdollisesta lastensuojelun 

tarpeesta lastensuojeluilmoituksen kautta, joka tapahtuu joko yksityishenkilöiden tai muiden 

sosiaalialalla toimivien viranomaisten välityksellä. Lastensuojeluilmoitus ratkaisee, onko 

tarvetta ryhtyä lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä 

seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä ja lastensuojelutarpeen ilmetessä 

lastensuojelun viranomaisilla on kolme kuukautta aikaa tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. 

Palveluntarpeen ilmetessä työryhmä kartoittaa tilanteen ja ottaa huomioon myös muut 

mahdolliset tuen tarpeet, kuten peruspalvelut, eikä huomioi ainoastaan lastensuojelun 

tukimuotoja. Tarjottavien peruspalveluiden kokonaisuus muodostuu sosiaali-, terveys-, 

opetus-, liikunta-, ja kulttuurialoista. Työryhmä tekee selvityksen siinä laajuudessaan kuin on 

tarve ja tilanne vaatii. Selvityksen aikana lapsi ei ole lastensuojelun asiakas mutta 

kiireellisissä tapauksissa lastensuojelun asiakkuus alkaa heti. (Helsingin kaupunki 

lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki 2020; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) 

 

Suuri osa lastensuojelusta järjestetään avohuollon tukitoimin elämäntilanteiden 

parantamiseksi ja ne ovat tukimuotoina ensisijaisia. Lastensuojelun käsikirjan (2019) mukaan 

avohuollon tukitoimien tarkoituksena on keskittyä tukemaan lapsen ja vanhemmuuden 

myönteistä kehitystä ja vahvistamaan vanhempien kykyä kasvattaa lapsiaan.   

Avohuollon tukitoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja siihen, että palveluita halutaan 

hyödyntää. Lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimia voivat olla esimerkiksi 

taloudellinen tuki, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Avohuollossa on mahdollista 

sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle avohuollon sijoituksena ja sen tulisi tapahtua ensisijaisesti 

perhettä yhdistävä sijoituksena siten, että lapsi sijoitettaisiin yhdessä hänen huoltajansa, 

vanhempansa tai sen henkilön kanssa, joka vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. 

Mahdollista on kuitenkin sijoittaa lapsi yksin sijoittamisen tarpeen edessä. (Lastensuojelun 

käsikirja 2019.)  

 

Kiireellisellä sijoituksella tarkoitetaan lapsen kiireellistä ja väliaikaista sijoittamista kodin 

ulkopuolelle. Kiireellinen sijoitus vastaa huostaanottoa ja sitä voidaan käyttää huostaanoton 

kriteeristön täyttyessä. Kiireellisen sijoituksen kesto on 30 vuorokautta mutta erillisellä 

päätöksellä sitä voidaan jatkaa vielä 30 vuorokaudella. (Enroos ym. 2016, 127 - 128.) 

Jotta lapselle voidaan tehdä kiireellinen sijoitus, on siihen oltava tietyt edellytykset, sillä 

kiireellinen sijoitus on viimeinen toimenpide ja toteutetaan silloin kun muita mahdollisuuksia 

lapsen turvaamiseksi ei ole jäljellä. Lapsen täytyy siis olla lastensuojelulain (417/2007) 40§:n 

mukaisessa välittömässä vaarassa. Välittömän vaaran tunnusmerkit täyttyvät, jos lapsen 

huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä huolehtimaan lapsesta, ovat päihteiden 

vaikutuksen tai akuutin mielenterveydellisen ongelman alaisina. Lapsen on mahdollista myös 

itse aiheuttaa omalla käyttäytymisellään tarve kiireelliselle sijoitukselle, esimerkiksi 
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tekemällä rikoksia tai käyttämällä päihteitä. Edellä mainittujen olosuhteiden vallitessa 

lapselle voidaan järjestään kiireellinen sijoitus. (Lastensuojelun käsikirja 2019.) 

Huostaanotto on prosessina pitkä, jonka valmistelussa on yleisesti mukana lapsen perhe. 

Lasten asioista järjestetään neuvottelu, johon ottavat kykyjen mukaan osaa lapsen 

vanhemmat sekä sosiaalityöntekijä. Neuvottelu käydään sosiaalityöntekijän johdolla ja 

jokaisella perheellä on oma sosiaalityöntekijänsä. Ensisijainen huostaanottopaikka ei 

välttämättä ole lastensuojelulaitos, vaan jokaisen lapsen ja perheen kohdalla tarpeet ja 

huostaanoton perusteet huomioidaan. Vaihtoehtoina lastensuojelulaitoksille on muun muassa 

perhehoito, perhekodit ja sukulaissijoitus. Sijaishuoltopaikan valinnan jälkeen tehdään 

asiakassuunnitelma, josta selviää kaikki lapseen liittyvät asiat. Päätöksen jälkeen 

huostaanotosta tehdään kirjallinen päätös. (Lastensuojelun käsikirja 2019.) 

 

Lastensuojelun tukitoimien mittakaavassa huostaanotto on viimeisin keino turvata lapsen 

kasvu ja kehitys. Turvautuminen huostaanottoon tapahtuu vain, jos mitkään muut 

lastensuojelun tukitoimet eivät ole auttaneet ja huostaanotto nähdään ainoana ratkaisuna. 

Lapsi on otettava huostaan, jos lapsen kasvuolosuhteissa on puutteita tai ne uhkaavat lapsen 

kasvua ja kehitystä, lapsi vaarantaa terveyttään esimerkiksi päihteillä tai tekee muuta 

rikollista. Avohuollon tukitoimet tulee kuitenkin todeta riittämättömiksi ja huostaanotto 

katsotaan lapsen edun mukaiseksi. Perheet voivat vastustaa lapsen huostaanottoa ja niissä 

tapauksissa tarvitaan hallinto-oikeuden päätöstä. Hallinto-oikeus tekee päätöksen lapsen 

edun mukaisesti ja jokainen huostaanottopäätös on tarkkaan harkittu. Huostaanoton tarkoitus 

on aina pyrkiä auttamaan lapsia ja perheitä. (Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

Huostaanotto ja kasvaminen sijaishuollossa on yksilöllistä jokaiselle ja jättää erilaisia 

merkityksiä elämälle. Parhaimmassa tapauksessa lapsi ottaa huostaanottopaikan omakseen ja 

saa lapsuuden kodin rinnalle toisen merkityksen siitä, mitä koti tarkoittaa. Huostaanotetut 

lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tavoitella jotain mitä lapsuuden kodissa ei ollut 

mahdollista tavoitella. Kääntöpuolena osalle lapsista huostaanotto on esiintynyt traumana, 

jonka kokemukset ovat heikentäneet luottamusta yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja 

mahdollisuuksiin. (Savisalo 2018, 41.) 

 

Sijaishuollossa on useita eri muotoja, joista lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 

valitsee lapselle sijaishuoltopaikan. Sijaishuolto ei siis tarkoita automaattisesti sitä, että lapsi 

sijoitetaan lastensuojelulaitokseen. Lapselle mahdollisia sijoituspaikkoja ovat perhehoito, 

ammatillinen perhekoti, lastensuojelulaitos tai muut lapsen tarpeen mukaiset hoitopaikat. 

Muut tarpeen mukaiset hoitopaikat käsittävät sukulaiset, laitoksessa asumisen perheen 

kanssa, psykiatriset yksiköt tai kotiin sijoittamisen. (Lastensuojelun käsikirja 2019.) 
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Kun puhutaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisestä, mutta lapselle tai 

nuorelle tarjotaan edelleen kokonaisvaltaista tukea, puhutaan jälkihuollosta. Jälkihuollon 

tarkoitus on auttaa aikuisuuden saavuttavaa nuorta itsenäistymään ja tukea lasta 

kotiutumisprosessissa sijaishuollosta. Jälkihuollossa enemmistö asiakkaissa on täysi-ikäisiä, ja 

oikein toteutettuna jälkihuolto on aikuistuville nuorille hyvin tärkeä tukipalvelu, sillä 

itsenäinen omasta elämästään vastaaminen voi olla hyvin haastavaa pitkän sijoituksen 

jälkeen. Koska jälkihuollon tarkoituksena on turvata lapsen tai nuoren asuminen, koulutus ja 

sosiaalinen sekä psyykkinen toimintakyky, räätälöidään tukitoimet yksilöllisesti huomioiden, 

että käytössä ovat mitkä tahansa palvelut sosiaali- ja terveydenhuollosta. Velvollisuus 

jälkihuollon järjestämisestä päättyy viiden vuoden kuluessa siitä, kun lapsi on viimeksi ollut 

asiakkaana lastensuojelussa, tai kun nuori on täyttänyt 25 vuotta. (Lastensuojelun käsikirja 

2019.) 

 

Monista tuen muodoista huolimatta lastensuojelu on palveluna silti ristiriitainen. 

Lastensuojelua kritisoidaan ja jopa pelätään, mutta samalla toivotaan palveluna lisää. 

Lastensuojelun pelottava maine ulottuu perhetyöhön asti ja saa perhetyöntekijät 

näyttäytymään asiakkaille “huostaanottosalapoliiseina”, sellaisina ihmisinä, joista halutaan 

päästä nopeasti eroon.  

Millä tavalla lastensuojelua ja perhetyötä voisi tulevaisuudessa muokata niin, että se auttaisi 

perheitä ja heidän lapsiaan ilman lastensuojelusta aiheutuneita ennakkoluuloja. Palvelun 

pitäisi muuttua pimeästä ja pelottavasta läpinäkyväksi, enemmän hyvää tarkoittavan palvelun 

oloiseksi. (Petrelius & Eriksson 2018, 169.)  

Kokonaisuudessaan lastensuojelun ja lasten hyvinvoinnin kehittäminen ja seuraaminen ovat 

yhteistyötä eri viranomaisten ja yhteisöjen välillä. Tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista tulee 

olla niiden toimijoiden tiedossa, ketkä voivat toiminnallaan heitä auttaa ja vaikuttaa 

positiivisesti kasvuoloihin. Toimintaa tulee jatkuvasti kehittää ja viranomaisten tulisi antaa 

paras mahdollinen tuki, jotta hyvät kasvuolot ja turvallinen ympäristö lapsille toteutuisi. 

Kaikki lastensuojelun toimenpiteet tulisi tulevaisuudessa tähdätä siihen tavoitteeseen, että 

lapsilla olisi mahdollisimman turvallinen ja suotuisa kasvuympäristö kasvaa ja elää. 

Lastensuojelun toimenpiteiden rasituksen kannalta olisi tärkeää, että yleiset ja kaikille 

suunnatut palvelut tukisivat lapsen kasvua ja kehitystä. Tuen muotojen kehittymisen 

seurauksena lasten ja nuorten tuen tarpeet olisi helpompaa tunnistaa entistä varhaisemmin ja 

ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen tilanteiden kriisiytymistä. (Myllärniemi 2007, 23.) 

Perhetyö liittyy vahvasti lastensuojeluun. Perhetyöllä ehkäistään lastensuojelun tarvetta 

oikea aikaisella tuella varhaisessa vaiheessa ja perhetyön tavoitteet seuraavat vahvasti 

lastensuojelun tavoitteita palveluiden ja tukitoimien turvaamisella. Lapsen etu on keskeinen 

ja tärkeä asia lastensuojelun ja perhetyön näkökulmasta. Lähiverkoston hyvinvointi on lapsen 

elämässä merkittävä ja huomioitava seikka ja lastensuojelu on vuosien aikana kehittynyt 
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vahvasti perheiden ja vanhemmuuteen liittyvien ongelmien käsittelijäksi. (Lastensuojelun 

käsikirja 2019.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019) määrittelee perhetyön moninaisesti ja kattavasti. 

Kaikki toimenpiteet tähtäävät perheiden hyvinvointiin ja voimavarojen vahvistamiseen. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrittää perhetyön palveluita, tukien perheitä ja tukea 

tarvitsevia lapsia. Perhetyön tavoitteiden näkökulmasta mahdollisimman varhainen tuki 

lapsiperheille ehkäisee ongelmien kasvamista, mahdollista syrjäytymistä ja lastensuojelun 

tarvetta.  

Perhetyön määritelmä on merkityksellisesti hyvin laaja ja lähtökohtana ovat perheiden 

monisyiset tarpeet ja niiden huomioiminen. Toimintaympäristöt voivat olla hyvinkin erilaisia 

ja perhetyötä tekevät ammattilaiset voivat tulla erilaisista ammattiryhmistä. Perhetyötä 

voidaan tehdä ehkäisevänä, jolloin tuetaan perheiden omaa selviytymistä erilaisissa 

elämäntilanteissa lyhytkestoisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta. Jokainen perhe voi 

halutessaan pyytää apua perheeseen liittyviin ongelmiin vapaaehtoisesti. Kokonaisuudessaan 

perhetyön kokonaisvaltaisuus, pitkäjänteinen työ ja suunnitelmallisuus ovat perheitä tukevia 

seikkoja. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 28.) 

Helmisen (2016, 85) mukaan perhekokonaisuus perhetyössä on tärkeää, jossa jokaisella 

perheenjäsenellä on oikeus tulla kokonaisvaltaisesti kuulluksi ja nähdyksi. Kokonaisuudessaan 

perhetyö on työmuotona moninaista ja kattavaa, ottaen huomioon perheiden ongelmien 

ehkäisevän ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeen.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelun käsikirjan mukaan (2019) mukaan 

vanhemmilla ja lapsen muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. 

Työskentely perheiden eduksi aloitetaan palvelutarpeen arviolla, jossa selvitetään perheen 

tilanne kokonaisvaltaisesti. Perhetyön alkaessa käydään läpi vanhempien voimavaroja ja 

pohditaan asioita, joissa vanhempi tarvitsee mahdollista lisätukea. Perhetyön toteuttamisesta 

laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. 

Usein perhetyön asiakkuus alkaa jostakin kriisistä perheen elämässä. Kriisejä voivat olla mm. 

päihdeongelmat perheessä, ongelmat koulunkäynnin suhteen, erilaiset sairaudet tai jokin muu 

äkillinen ongelmia aiheuttava tapahtuma elämässä.  

Jokaisella perheellä on omat tarpeensa ja toimintatapansa, jotka määräytyvät kaikille 

henkilökohtaisesti. Yleisimpiä toimintatapoja ovat arkirutiinien ohjaus, keskusteluapu, 

kasvatus- ja hoitomenetelmien ohjaaminen, lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen, erilaiset 

ratkaisukeskeiset menetelmät ja vuorovaikutustaitojen tukeminen. (Myllärniemi 2007, 9 - 12.) 

Kriisien lisäksi perheiden monimuotoisuus ja siitä aiheutuvat erilaiset tarpeet sekä perheiden 

voimavarat haastavat perheiden parissa työskenteleviä tarkastelemaan perhetyötä eri 

näkökulmista. Tällöin määritellään lapsiperhetyyppejä, joita ovat ydinperheet, uusperheet, 



  18 

 

 

yksinhuoltajaperheet, adoptioperheet, sateenkaariperheet, sijaisperheet ja monikulttuuriset 

perheet. (Vilén ym. 2010, 12.) 

Monimuotoiset perheet ovat nykyaikaa ja tulevaisuudessa monimuotoperheiden määrä kasvaa 

yhteiskunnan asenteiden muuttuessa ja omalta osaltaan ne muuttavat perhetyön tekemistä 

erilaisten perheiden mukaiseksi. 

Heinon ym. (2000, 176) mukaan perheen kanssa tehtävän työn on oltava perheille selkeää 

sisällöllisesti sekä toiminnallisesti. Lastenkodin työntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden 

välinen yhteistyö vaikuttaa perhetyön onnistumiseen. Tärkeään arvoon on nostettava 

perhetilanteen kartoitus ja yhdessä sovitut mahdolliset tukitoimet perheen tilanteen 

pohjalta, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistuneelle yhteistyölle perheen kanssa. Yhdessä 

sovitut tavoitteet ohjaavat perhettä ja työntekijöitä kohti haluttua päämäärää.  

Onnistuneella työllä on suuri merkitys niin työntekijälle kuin asiakkaillekin, sillä se tarkoittaa, 

että tuettavan perheen arkiset toimet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Lapset 

saattavat oireilla vähemmän tai vanhempien päihteiden käyttäminen on vähentynyt 

aiemmasta. Nämä kertovat siitä, että perhetyö on onnistunut ja perheen vointi on 

parantunut. (Heino ym. 2000, 23, 43.) 

 

3.1 Perhetyö ja tehostettu perhetyö lastensuojelussa  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti järjestettävä perhetyö eroaa oleellisesti 

lastensuojelulain mukaan järjestettävästä tehostetusta perhetyöstä. Sosiaalihuoltolain 

mukaisessa perhetyössä ei vaadita lastensuojelun asiakkuutta ja yleisesti perhetyön apu on 

keskustelua, neuvontaa ja apua arjen sujuvaan suoriutumiseen. Koko perheen kanssa tehtävä 

perhetyö järjestetään pääasiallisesti kotona ja on maksutonta. Sosiaalihuoltolain mukainen 

perhetyö on jokaisen perheen saatavilla. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) 

Lastensuojelulain (417/2007) mukainen tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi ja 

suunnattu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille. Luonteeltaan tehostettu perhetyö on 

määräaikaista, suunnitelmallista ja usein perheiden kriisitilanteisiin liittyvää apua ja tukea. 

Tuen tulee olla saatavilla tarvittaessa vuorokauden ympäri. Lastensuojelun asiakkaina olevat 

perheet suuntautuvat ja ohjautuvat tehostetun perhetyön pariin yleisesti haastavien ja 

mahdollisesti kriisiytyvien tilanteiden takia ja tuesta voi olla apua esimerkiksi huostaanoton 

ehkäisemiseksi. Ilman perheiden muutoshalukkuutta ja motivaatiota, tehostetun perhetyön 

tulokset jäävät toivotuista tuloksista, joita ovat perheiden tilanteiden paraneminen. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä päättää perhetyöhön liittyvistä asioista yhdessä perheen 

kanssa. 
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3.2 Tehostettu perhetyö lastensuojelussa avohuollon tukitoimina 

Historian saatossa lastensuojeluperheet olivat eristäytyneitä ja uusi työmuoto oli tarpeen. 

1970-luvulla Ruotsista tullut perhetyön työmuoto tuotiin lastensuojelua tukevaksi 

työmuodoksi, joka on nykyään kehittynyt monissa kunnissa lastensuojelun perhetyöksi. 

Nykyaikana lastensuojelussa tehtävä perhetyö on avohuollon tukitoimi ennen huostaanottoa 

ja sijaishuollossa tapahtuvaa perhetyötä. Perheet tulevat lastensuojelun perhetyön 

asiakkaiksi usein silloin, kun huostaanottoa ei ole vielä tapahtunut mutta tilanne on 

kriisiytynyt. Tällöin perheille mahdollistetaan tilanne huostaanoton välttämisestä avohuollon 

tukitoimin. Perhetyöllä voidaan puuttua tilanteisiin, joissa tilanne ei takaa lapselle turvallista 

ja välittävää elämää, eikä perheenjäsenet huomaa itse avun tarvetta. (Järvinen, Lankinen, 

Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 81 - 82.) 

Kaikki perheiden kanssa tehtävä työ lastensuojelussa lasketaan perhetyöksi. Työntekijän 

näkemykset muovaavat paljon perhetyön tekemistä ja näkemystä. Tarkoituksena on toimia 

perheiden parhaaksi ja välttää erilaisia erimielisyyksiä ja hämmennyksiä, joita mahdollisesti 

voi syntyä. (Vilén ym. 2010, 24.) 

Ensisijaisena perhetyön tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin tukeminen lapsen omassa 

kasvuympäristössä, joka lähimpänä tarkoittaa omaa perhettä ja mahdollisen huostaanoton 

aikana esimerkiksi lastenkotia. Perheen kanssa työskentely on lastensuojelun perhetyön 

perusta ja pitää sisällään ajatuksen perheen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Lapsen 

hyvinvointi on aina sidoksissa niihin ihmissuhteisiin ja vuorovaikutuksiin, joiden keskellä lapsi 

elää. (Petrelius & Eriksson 2018, 170.) 

Tehostettu perhetyö lastensuojelussa perustuu lastensuojelulakiin (417/2007) ja lain ohella 

lastensuojelun kehykset määrittävät ja rajaavat osaltaan toimintaa perhetyössä. Keskiössä on 

aina perhe, josta tarkemman huomion kohteena on lapsi. Keskeisenä tehtävänä on tukea, 

auttaa ja työskennellä perheiden kanssa voimavarat huomioiden. Lastensuojelu lähtee aina 

nimensä mukaisesti lapsen suojelusta, päättyen lapsen ja perheen tilanteen parantamiseen ja 

kuntoutumiseen. Rönkön ja Rytkösen (2010, 27 - 28) mukaan perhetyö on sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen työn tavoitteellista tekemistä perheiden tilanteiden parantamiseksi 

erilaisissa elämäntilanteissa. Tehostettua perhetyötä pidetään arjen kasassa pitäjänä, 

syvällisen tukemisen ja väliintulojen tekijänä. Avun ja tuen tarpeet toimivat lähtökohtaisena 

apuna. Tavoitteellisten tavoitteiden avulla perheen hyvinvointiin ja toimintakyvyn 

lisäämiseen tartutaan auttavin keinoin. 

Esimerkkinä voidaan käyttää Helsingin kaupungin lastensuojelun tehostetun perhetyön (2016) 

mallia, jossa tehostettu perhetyö jaetaan kolmeen prosessinomaiseen vaiheeseen, joita ovat 

aloitus, työskentely ja lopetusvaihe. Aloitusvaiheessa osapuolet eli lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä, perhe ja palveluntuottaja sopivat aloituspalaverin liittyen 
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kokonaisvaltaiseen tilanteeseen osapuolten kesken. Aloituspalaverin tavoitteena on asettaa 

työskentelyn tavoitteet, määritellään tavoitteisiin pääsemisen keinot, arvioidaan palveluiden 

kesto, aika ja se millaisia arviointimenetelmiä työskentelyllä on. Yhteistyösuhteen 

alkuvaiheessa tulee synnyttää luottamusta tavoitteisiin pääsemisen helpottamiseksi. 

Tarvittaessa motivointi kuuluu palveluiden vastaanottamisen parantamiseen ja siihen, että 

työskentelyyn sitoudutaan aloituspalaverissa sovittujen asioiden mukaisesti.  

Työskentelyvaiheen aikana tuen tarve ja sen intensiivisyys voi vaihdella merkittävästi. 

Jokaisen tehostetun perhetyön kesto sovitaan ja suunnitellaan asiakaskohtaisesti. 

Palveluntuottajalla on velvollisuus raportoida työskentelystään asioita hoitavalle 

sosiaalityöntekijälle.  

Tapaamisten määrä ja kesto voivat vaihdella huomattavasti palveluntuottajan ja asiakkaiden 

välillä. Esimerkiksi tapaamisia voi alkuvaiheessa järjestää 3 - 5 kertaa viikossa ja tapaamiset 

järjestään yleisesti perheiden kotona. Tapaamisten aloitusten jälkeen asioita hoitava 

sosiaalityöntekijä, perhe ja palveluntuottaja pitävät yhden kuukauden välein 

arviointipalavereita tilanteeseen, tavoitteisiin, arvioiden toteuttamiseen ja työskentelyyn 

liittyvistä asioissa. Tavoitteisiin voidaan tehdä muutoksia perheen edun mukaisesti. 

Lopetusvaiheessa palvelu päätetään siinä tapauksessa, kun palveluita ei enää tarvita tai perhe 

ei sitoudu noudattamaan sovittuja asioita. Tehostettu perhetyö voi päättyä aina sovittua 

aiemmin sosiaalityöntekijän arvion mukaan. Kun palvelu päättyy osapuolet eli 

palveluntuottaja, sosiaalityöntekijä ja asiakasperhe pitävät päätöspalaverin, arvioiden 

asetettuja tavoitteita ja niiden sujuvuutta. Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan 

lopetuksen päätteeksi loppuraportin sosiaalityöntekijälle. (Helsingin kaupunki lastensuojelun 

tehostettu perhetyö 2016.) 

Perhetyötä tehdään lastensuojelussa monella eri tavalla ja jokainen tekijä omalla tyylillään 

prosessinvaiheista huolimatta, kuitenkin siten että lapsen ja perheen etu on ensisijaisena. 

Perhetyön menetelmät lastensuojelun parissa ovat monipuolisia ja ne kehittyvät jatkuvasti, 

sillä perheiden tilanteet ovat erilaisia ja jokaisen perheen kohdalla käytetään kohdennettuja 

menetelmiä perheiden auttamisen näkökulmasta.  

Voimavarakeskeinen ajattelu ja ratkaisukeskeisyys ovat viime vuosien aikana olleet nousussa 

lastensuojelun perhetyössä, ja tavoitteiden näkökulmasta keskeisenä on se, että ongelmat 

nähdään voimavaroina. Ratkaisukeskeisyys linkittyykin vahvasti voimavarakeskeiseen 

työskentelyyn. Perheiden on tärkeää päästä eroon niistä toimintatavoista, jotka lisäävät 

ongelmia, kuten ahdistusta perheiden sisällä. Monet perheet kokevat liian monimutkaiset 

toimintatavat ahdistaviksi. (Myllärniemi 2007, 7, 21, 85.) 

Myllärniemen (2007, 28) mukaan perhetyössä lastensuojelun kentällä keskustelut ja asiat 

voivat liittyä myös lastensuojelutyöskentelyn ulkopuolisiin asioihin. On tärkeää, että lapsi saa 

tilaa tuottaa omia asioitaan ja työntekijät antavat lapselle mahdollisuuden edetä tämän 

ehdoilla työskentelyssään. Pidempi yhdessä vietetty aika lapsen kanssa verrattuna esimerkiksi 
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sosiaalityöntekijöihin mahdollistavat syvemmän tutustumisen lapseen, joka lisää luottamusta 

työntekijän ja lapsen välillä. Työntekijä välittää lapselle tunteen, että hänen asiansa ovat 

tärkeitä, jonka kautta luottamus lisääntyy entisestään. Luottamuksen rakentaminen on 

tärkeää, sillä jokaisella lapsella on omat kehitysvaiheet ja tarpeensa, joista saadaan 

arvokasta tietoa, kun niihin tutustutaan rauhallisesti ajan kanssa.  

Lastensuojelun perhetyö koetaan toimivaksi keinoksi lastensuojelun kentällä ja sille on 

nykyaikana paljon tarvetta. Yhteiskunnan muuttuminen vaikuttaa myös siihen, että 

lastensuojelun perhetyö kehittyy toimintana jatkuvasti, joten sen tulevaisuuden suuntaa on 

hyvä tarkastella. Yleisellä tasolla tulevaisuudessa tehtävästä perhetyöstä on nostettu esille 

kuusi tärkeää visiota, joita pidetään tärkeinä perhetyön määrittäjinä myös jatkossa. 

(Petrelius & Eriksson 2018, 173 - 174.) 

• Kohtaamisen tulee olla kunnioittavaa ja rehellistä 

• Yhteisillä säännöillä luodaan selkeyttä 

• Lisätään luovuutta ja avoimuutta ja nostetaan kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa 

esille 

• Palkan tulee vastata työn kuormittavuutta ja vaativuutta 

• Jaetuilla vastuilla ja kunnioittavalla moniammattisuudella luodaan toimiva yhteistyö 

• Arvostetaan toisia ja työn jälkeä 

 

3.3 Perhetyö lastensuojelun sijaishuollossa 

Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen (2012, 84 - 85) on todennut, että lapsen 

sijoitus aiheuttaa vanhemmissa häpeän ja pettymyksen tunteita. Kriisin syntyessä lapsen 

sijoitus voi vaikuttaa kaikkiin perheen jäseniin negatiivisella tavalla, kuten lisäämällä 

ahdistuksen tai riittämättömyyden tunteita. Sijaishuoltopaikan tavoitteena on tukea 

vanhempia ja lapsia kriisissä ja pyrkiä siihen, että huostaanottojakso nähdään uutena 

mahdollisuutena perheen yhteiselle tekemiselle ja tulevaisuudelle. 

Lastensuojelun sijaishuollon perhetyöksi perhetyö muuttuu, kun lapsi on huostaanotettu ja 

sijaishuoltopaikassa tehdään perhetyötä. Lastensuojelun sijaishuollossa tehtävä perhetyö 

vastaa perhetyön kokonaisuutta pitkäjänteisyydellä, kokonaisvaltaisuudella ja 

suunnitelmallisuudella.  

Lastensuojelun sijaishuollossa perhetyö on tärkeässä roolissa, sillä tavoitteena on perheiden 

ja lasten hyvinvointi sekä perheiden yhdistäminen. Keskinäinen vuorovaikutus ja omien 
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voimavarojen löytäminen ovat asioita, joissa perheet usein tarvitsevat apua ja ohjausta. 

Sijaishuollon perhetyön tavoite on myös turvata tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveys ja 

kehitys. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2004 18§.) 

Moniammatillisuus korostuu, sillä on mahdotonta, että työntekijä yksin voisi vastata perheen 

kaikista kriisitilanteen erityistarpeista ja samalla pystyisi tukemaan perhettä 

kokonaisvaltaisesti. Moniammatillisuus korostuu perhetyössä, sillä apua tarvitsevia on useita, 

eli usein perheen jokainen jäsen. Perustana moniammatillisessa työssä on asiakkaan 

pitäminen ensisijaisena asiantuntijana omassa tilanteessaan, ja sijaishuollon työntekijät 

auttavat asiakasta ilmaisemaan tarpeitaan eri näkökulmista. (Vilén, Seppänen, Tapio & 

Toivanen 2010, 208 – 210.) 

Lastensuojelun sijaishuollon perhetyössä laaditaan perheelle asiakassuunnitelma, jossa 

asetetaan perheelle tavoitteet. Näissä tavoitteissa huomioidaan vanhemmille annettava tuki, 

ja tavoitteita seurataan säännöllisesti. Lapsen asioita hoitavan sosiaalityöntekijän johdolla 

sovitaan yhteiset periaatteet perheen tukemisesta ja tapaamisista. Vanhemmille painotetaan, 

että he ovat velvoitettuja sitoutumaan asioihin, joista asiakassuunnitelmassa on sovittu, jotta 

asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Säännöllisissä asiakassuunnitelmapalavereissa 

tavoitteiden toteutumista seurataan ja käydään keskusteluja vanhempien ja lasten kanssa 

perhettä sekä lasta koskevista asioista. Myös tilanteissa, joissa vanhemmat esimerkiksi 

hakevat lapsen kotilomille, pyritään vanhempien kanssa keskustelemaan perhettä ja lasta 

koskevista askarruttavista asioista, jotta lapsen kotiloma sujuisi mahdollisimman hyvin. 

(Lastensuojelun käsikirja 2019.) 

Vanhemmilla on myös aina mahdollisuus soittaa lastenkotiin, johon lapsi on sijoitettu ja kysyä 

lapsen kuulumisia tai tukea siihen, kun lapsi on kotilomalla. Vanhemmilla on siis mahdollisuus 

saada tukea myös lapsen kotilomien aikana. Tarjottu tuki voi liittyä kasvatukseen tai muihin 

vanhemmuuteen liittyviin asioihin. Sijaishuollon tavoitteena on aina turvata lapselle tärkeät 

ihmissuhteet ja lapsen oikeuksiin kuuluu saada tavata vanhempansa ja muut läheiset ihmiset. 

(Lastensuojelulaki 417/2007.) 

Huostaanotto on tavoitteellisesti aina väliaikainen ratkaisu, joka tilanteiden ja olosuhteiden 

salliessa tulee purkaa. Purkuperusteet ovat aina tilanne- ja perheriippuvaisia. Sijaishuollon 

perhetyössä ongelmallisena nähdäänkin pitkään jatkunut huostaanotto, jossa vanhempien 

odotukset perheen yhdistymistä kohtaan alkavat rakoilla. Perheen sisäisen yhteydenpidon 

tukeminen on perheen motivaation kannalta merkittävää, mutta siihen liittyy huomattavia 

ristiriitoja. Perheen motivaation vähentyessä lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen on 

uhattuna. Jotta yhteydenpito toteutuisi, tulisi lapsen saada pitää yhteyttä esimerkiksi 

biologisiin vanhempiinsa, mutta samalla on turvattava lapsen kehitys ja kasvu. Jos 

yhteydenpito vaarantaa lapsen turvallisuuden ja kehityksen, tullaan tilanteeseen, jossa 
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yhteydenpidon rajoittaminen on välttämätöntä ja uusien tukitoimien miettiminen 

ajankohtaista. (Kivistö & Hoikkala 2014, 4 - 5.) 

 

Kuvio 2: Lastensuojelun sijaishuollon prosessi. (THL, Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

 



  24 

 

 

4 Vanhemmuuden ja perheiden tukeminen lastensuojelun sijaishuollossa 

Rönkön & Rytkösen (2010, 124 - 125) mukaan vanhemmuus on aina keskeneräinen ja koko 

eliniän pituinen prosessi. Vanhemmuus syntyy päivittäin perheenjäsenten välisessä 

vuorovaikutuksessa vastavuoroisesti. Ymmärrys omasta vanhemmuudesta tarvitsee aikaa 

yhteisesti, henkilökohtaisesti ja kasvaen yhteisten kokemusten kautta. Lapsen ja vanhemman 

vastavuoroinen rakkaus vahvistavat vanhemmuutta, antaen voimia jaksaa hankalimmissakin 

tilanteissa. Emotionaalinen ja fyysinen vuorovaikutus ovat vanhemmuuden tapoja toimia 

lasten kanssa ja ottaa roolia lapsen tarpeiden mukaisesti. Vanhemmuus on kykyä tunnistaa 

lapsen tarpeet, viestit ja tunteet sekä kyky vastata niihin.  

Jokainen perhe määrittelee itse, millainen perhe on ja keitä perhetyöhön liittyvässä työssä on 

mukana. Vanhemmuuden tukeminen rakentuu perheen omien arvojen, voimavarojen ja 

erilaisten elämänkokemusten kautta. Perhe on kokonaisuus, jossa jokainen jäsen vaikuttaa 

toisiinsa ja perhetyön tehtävänä on tukea tätä tärkeää osa-aluetta eli vanhemmuuteen 

liittyvää apua, tukemista ja perheiden yhteistä kemiaa. (Järvinen ym. 2012, 23.) 

Lapsen biologisen perheen tukeminen on tärkeä osa lastenkotien toimintaa, koska lapsen 

hyvinvointia tukee hyvä yhteistyö perheen vanhempien kanssa. Mitä enemmän vanhempia 

pystytään tukemaan, sen paremmin perheen kanssa tehtävä yhteistyö saadaan sujumaan. 

Hyvällä yhteistyöllä ja vanhempien tukemisella on lastensuojelun sijaishuollossa selkeä 

tavoite, joka on pyrkimys saada palautettua lapsi takaisin biologiseen perheeseensä. 

Konkreettisesti yhteistyö perheen kanssa tarkoittaa työntekijän kanssa pidettäviä yhteisiä 

keskusteluita lapsen tilanteesta, lapselle asetettavista säännöistä, kasvatuksesta ja perheestä 

itsestään. Yhteistyö sisältää myös perheen tuen tarpeen jatkuvaa arviointia ja tavoitteiden 

määrittelyä yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Vanhempien kanssa käytyjen keskusteluiden 

tarkoituksena on saada tuettua vanhemmat näkemään lapsen tarpeet osana perheen tarpeita, 

ja näin ollen parantaa vanhempien kasvatustaitoja sekä lapsen hyvinvointia. (Lastensuojelun 

käsikirja 2019.)  

Vilen ym. (2010, 131 - 133) mukaan lastensuojelun sijaishuollossa vanhemmuuden arvioimisen 

ja tukemisen kanssa kulkevat käsi kädessä sijaishuoltopaikan työntekijän ja perheen kesken 

sovitut tavoitteet. Käsitteinä arvioiminen ja tukeminen ovat vaikeasti erotettavia, sillä 

arvioinnin toimenpiteet ovat samalla tukemista. Arvioinnin toimenpiteisiin liittyy vahvasti 

moniammatillisuus. Vanhempien ja perheen tukemisen suhteen moniammatillisuus on 

tärkeässä roolissa, jotta perhettä ei arvioitaisi vain yhden työntekijän näkemysten kautta. 

Oikeusturvan säilyvyyden vuoksi on vanhemmuuden tukemisen ja tuen tarpeen arvioinnin 

perustuttava ennalta suunniteltuihin vanhemmuuden osa-alueisiin, jotka on sovittu 

sijaishuoltopaikan työntekijän ja sosiaalityöntekijän kanssa. Nämä osa-alueet täytyy kertoa 

perheelle, jotta heillä on tieto siitä, miltä pohjalta heitä arvioidaan. Vanhemmuuden osa-

alueita ovat esimerkiksi vanhemman kyky tukea lapsen kehitystä eri ikävaiheissa, kyky 
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huolehtia lapsen perushoidosta, kyky nähdä lapsessa jotain hyvää, kyky lohduttaa sekä kyky 

ymmärtää lapsen tunteita. Vanhempien kanssa tehtävän työn tarkoitus on käydä läpi 

vanhempien omat tunnekokemukset ja taustat, jotta voidaan lähteä liikkeelle siitä, että 

vanhempien hyvinvointi vaikuttaa myös lapsen hyvinvointiin. 

Vilen ym. (2010, 131) lisää, että lastenkodeissa tehtävän perhetyön painopiste on 

vanhemmuuden tukemisessa, koska vanhemmuus määrittää suhteen lapsen ja vanhempien 

välillä ja on vuorovaikutustapahtumana merkittävä. Vanhempien kanssa tehtävä työskentely 

vaikuttaa siis lapsen hyvinvointiin. Perhetyössä tuen tarpeen arviointi tapahtuu vanhempien 

kautta, sillä lapsi on usein passiivisempi osapuoli ja vanhemmuuden kanssa työtä tehdessä 

lapsen ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen kiinnitetään suurta huomiota.  

Lastensuojelulaki (417/2007) edellyttää sosiaalityöntekijän ja lastenkodin työntekijöiden 

tekevän yhteistyötä sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, huollon turvaamiseksi. 

Vanhempiin pidetään yhteyttä eri tavoin. 

Vanhempien kanssa käytävään yhteydenpitoon kuuluu säännöllinen kuulumissoitto, jossa 

käydään läpi lapseen liittyviä asioita sekä sijaishuollolle asetettuja tavoitteita. Vanhemmille 

kerrotaan lapsen edistymisestä ja siitä, mikä sujuu hyvin, mutta myös mahdolliset ongelmat 

otetaan puheeksi. Positiivinen ja tukea antava näkökulma puheluissa on tärkeää, sillä pelkistä 

lapsen vaikeuksista kuuleminen voi käydä vanhemmille raskaaksi. Jatkuva negatiivisen 

palautteen kuuleminen voi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa jopa siihen, minkälaisessa 

roolissa vanhempi näkee lastenkodin ohjaajat ja tarjotun tuen. Osapuolten toimivalla 

yhteistyöllä on tärkeä rooli lapsen kiinnittymisessä sijaishuoltopaikkaan, jolla on suuri 

vaikutus lapsen kehitykselle ja sille, että sijoitus onnistuu. (Vrt. Lastensuojelun käsikirja 

2019.) 

Omaohjaajan, kuin myös muidenkin ohjaajien on tärkeää luoda turvalliset ja 

luottamukselliset välit vanhempiin vanhemmuuden tukemiseksi. Lastenkodeissa omaohjaajalla 

on tukeva ja kannustava rooli unohtamatta kuitenkaan valvovaa ja kasvatuksellisesti 

kontrolloivaa otetta. Kyseinen asia on tärkeää selvittää vanhemmille, sillä yhteistyön laatu 

paranee, jos vanhemmat ymmärtävät ja hyväksyvät työntekijän kaksoisroolin. Vanhemmille 

on syytä myös korostaa heidän rooliaan ja vanhemmuuden merkitystä lapselle. (Vrt. 

Lastensuojelun käsikirja 2020.) 

Yksilöllisyyden ja oman selviytymisen korostaminen on nykyisin osittain jättänyt varjoonsa sen 

mitä perheissä tapahtuu. Esimerkiksi neuvolakäynneillä tai muiden sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa perheiden tapahtumat eivät välttämättä aina 

tule ilmi ja vanhemmuutta tulisi korostaa varhaisessa vaiheessa. Monilla perheillä myös 

yhteydet sukulaisiin ovat väljentyneet ja sosiaaliset verkot ovat heikot, eikä tuen hakeminen 

ole aina helppoa. Esimerkiksi heikentyneiden sosiaalisten verkostojen, väsymyksen tai 

parisuhteen ongelmien takia vanhemmuuden tukeminen viimeistään lastensuojelun 
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sijaishuollon parissa on tärkeää, sillä vanhemmat ovat saattaneet jäädä huomiotta 

aikaisempien palveluiden parissa tai heillä ei ole minkäänlaista verkostoa tukenaan. (Vrt. Sos-

Lapsikylä 2020.) 

 

 

Kuvio 3: Vanhemmuuden tukeminen lastensuojelun sijaishuollossa 
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5 Hyvä perhetyön malli 

Hyvässä perhetyön mallissa suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden ymmärtäminen auttavat 

etenemään vaiheittain kohti haluttua suuntaa perheiden tilanteessa. Hyvä perhetyön malli 

perustuu perheen tilanteen arviointiin ja tavoitteiden määrittämiseen, jotka ovat 

perhelähtöisiä. Perhe arvioidaan aina yksilöllisesti ja perheen sekä työntekijän välillä on 

perhetyön mallin eri vaiheissa jatkuva vuorovaikutus. Perhetyön mallin kokonaisuus rakentuu 

vuorovaikutuksen ja erilaisten perhettä tukevien toimintojen kautta. Perheen tulee ymmärtää 

prosessin eteneminen ja osat, jotta tilanteista saadaan auttava kokonaisuus ja 

mahdollisimman avoin osapuolten kesken. (Järvinen ym. 2012, 102.) 

 

Perhe tuottaa työntekijän kanssa käytyjen keskustelujen aikana tilanteita, jotka osaltaan 

vaikuttavat perhetyön mallin käytäntöihin. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi 

kielteinen asenne perhetyöhön ja lastensuojeluun tai motivaation puute. Hyvä perhetyön 

malli onkin mukautuva, sillä toimipaikka sekä perheiden yksilölliset tarpeet, erilaisuus, 

motivaatio ja arki vaikuttavat perhetyön tekemiseen. Keskusteluissa tuodaan esille, että 

tarkoituksena on kuulla perheen omia kokemuksia tilanteesta ja että perheen tilanteesta 

ollaan kiinnostuneita huolimatta siitä, onko perheen asenne kielteinen vai ei. (Vrt. Petrelius 

& Eriksson 2018, 104 – 105.) 

Perhetyötä ohjaavan mallin on siis hyvä olla kattava, mutta mahdollisimman selkeä ja 

ymmärrettävä, jotta sitä käyttävän työntekijän on helppo omaksua se omaan 

työskentelytapaansa. 

Perhetyön mallin muita tärkeitä elementtejä ovat muiden mahdollisten läheisten, vertaisten 

ja yhteisön tuki, jotka määritellään jokaisen kohdalla erikseen. Valmis perhetyön malli ei 

kuitenkaan mahdollista perheen auttamista, jos perhe ei ole itse motivoitunut osallistumaan 

muutoksiin. (Alatalo ym. 2017, 13.) 

Hyvässä perhetyön mallissa huomioidaan nykyhetken vaatimukset ja käytännöt sekä eettiset 

periaatteet ja lain asettamat vaatimukset. Perhetyön mallissa on kannattavaa huomioida 

myös tulevaisuuden suunta ja kehittyminen, eli mihin suuntaan lastensuojelu ja perhetyö 

itsessään kehittyy ja onko lastensuojelun tarve yhteiskunnassa lisääntymässä vai laskemassa. 

Konkreettisuuden takia perhetyön mahdollisuudet ovat suuret mutta kuitenkaan perhetyön 

malli ei voi ratkaista kaikkia palveluverkostossa syntyneitä pulmia. (Vrt. Rönkkö & Rytkönen 

2010, 298.)  

Työntekijän on tärkeää ymmärtää perheiden kokemuksia ja luoda heti perhetyön 

alkuvaiheessa hyvää ja avointa yhteistyötä. Perhetyön mallissa ovat avainasemassa sujuva 

yhteistyön aloittaminen, perheen kuuleminen ja perheiden osallistaminen, koska 

lastensuojelun asiakkaaksi tullessa perheet ovat usein kriisissä. Perhetyön mallin mukainen 

aktiivinen työskentely parantaa vuorovaikutusta perheissä ja kehittää perheiden yhteistä 
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toimintakulttuuria, joka sisältää hyvän vuorovaikutuksellisuuden perheen jäsenten kesken, 

muiden tunteiden huomioimisen sekä perheen ymmärryksen omista voimavaroistaan. 

(Järvinen ym. 2012, 12 – 15.) 

Perheelle on tärkeää antaa myös tilaa tuottaa omia näkemyksiään ja antaa niille arvoa, sillä 

perheen omien näkemysten tukeminen auttaa motivaation kasvuun. Hyvä perhetyön malli 

ohjaa motivointiin alkuvaiheen tapaamisissa, koska silloin perhe jaksaa paremmin jatkoa 

ajatellen. Alkuvaiheessa hätiköidyt päätökset perhetyön eteenpäin viemiseksi voivat olla 

myrkyllisiä ja rikkoa tavoitteita. Jaksamisen ja selviytymisen tukemista korostetaan 

perhetyön mallissa alkuvaiheen tapaamisissa. (Vrt. Johansson & Berg 2011, 92 - 95.) 

Hyvässä perhetyön mallissa arviointi toimii lähtökohtana työntekijän ja perheen yhteiselle 

työskentelylle ja on tärkeä elementti onnistuneessa lastensuojelun parissa tehtävässä työssä.  

Alatalon ym. (2017, 36) mukaan kokonaisvaltainen arviointi perheen ja lapsen 

elämäntilanteesta sekä tuen tarpeesta on tehtävä ennen kuin perheen kanssa aloitetaan 

lastensuojelun palveluiden käyttäminen. Lapsen tilanteen sekä lapsen tarvitseman tuen 

tarpeen arvioinnin on oltava myös tarpeeksi kattava, ennen kuin tavoitteellinen ja 

suunnitelmallinen perhetyö aloitetaan. Arviointia tehdään perhetyötä aloitettaessa, 

perhetyön aikana ja perhetyön päätyttyä. Arviointi on palvelun aikana mukana oleva pysyvä 

elementti, sillä laaja-alainen, kokonaisvaltainen arviointi on perhetyön onnistumisessa 

olennainen osatekijä. Perhetyön mallissa onkin hyvä pitää arviointia mukana jokaisella 

tapaamiskerralla, jotta kokonaisvaltainen arviointi toteutuu.  

Perheen jäsenillä voi olla häpeän tunteita tai he voivat olla hyvin väsyneitä ja uupuneita 

tilanteeseen, sillä huostaanottoprosessit voivat olla pitkiä ja raskaita. Voimavarojen esiin 

nostaminen perhetyön mallin avulla ja perheiden omien myönteisten asioiden lisääminen 

lisäävät yhteistyön ilmapiiriä. Myönteisiin asioihin keskittymällä työnteosta tulee kaikille 

osapuolille lähtökohtaisesti kevyempää ja helpompaa. Perheen jäsenet tulee kuitenkin nähdä 

aidosti omana itsenään ja ikävistä asioista sekä seurauksista tulee puhua oikeilla nimillä. Hyvä 

perhetyön malli perustuu luottamukseen, empatiaan ja rehellisyyteen. (Vrt. Järvinen ym. 

2012, 152 – 153.) 

Voimavarat ovat ihmisten omia sisäisen voiman tunteita, jotka auttavat ponnistelemaan 

eteenpäin. Kyky toimia fyysisesti ja henkisesti vahvasti esimerkiksi ihmissuhteiden, tunteiden 

näyttämisen ja ilon näyttämisen kautta. Kääntöpuolena ihmiset ja perheet voivat olla myös 

voimavarattomia ja perhetyön mallin avulla on tarkoitus kaivaa perheiden voimavaroja esiin. 

Ihmisessä ei ole valmiina luonteenpiirteenä huonoja voimavaroja, vaan ne ovat ihmisen 

käytössä motivaation ollessa alhaalla. Motivaation löytyessä voimavarat ovat kasvava ja 

voimaannuttava tekijä. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 188 - 192.) 

Jokaisesta perheen jäsenestä on mahdollisuus saada esiin voimavaroja hyvin suunnitellulla 

perhetyöllä, johon perhetyön malli on hyvä työkalu. 
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Tavoitteidemme näkökulmasta yksi oleellinen asia perhetyön mallissa on 

vuorovaikutustaitojen tukeminen ja vuorovaikutustaidot. Hyvä perhetyön malli huomioi 

monipuolisten vuorovaikutustaitojen kuten elämänhallinnan sekä käyttäytymiseen ja 

tunteisiin liittyvien taitojen harjoittamisen.  

Merkittävien asioiden viestintä ja yhteyden luominen muihin ovat tärkeitä elementtejä 

perhetyön tekemisessä. (Järvinen ym. 2012, 138 - 139.) 

Ylisukupolvinen huono-osaisuus on vahva perheitä ohjaava elementti.  

On syytä huomioida, että huono-osaisuuden ylisukupolvisuus ei tarkoita ainoastaan 

yksittäisten perheiden ongelmia, vaan on suurempikin yhteiskunnallinen sosiaalinen ongelma. 

Useilla lastensuojelun parissa olevilla perheillä perheolosuhteet ovat olleet hankalia, josta 

mahdollinen huostaanotto voi johtua. Lapset ovat henkisesti ja fyysisesti kuormittuneita ja 

tämänkaltaisilla asioilla voi olla pidemmän aikavälin seurauksia. Vanhempien ongelmat eivät 

kuitenkaan suoraan määrittele sitä, miten lapset voivat tulevaisuudessa. Ehkäiseviä asioita 

ovat esimerkiksi riittävä tuen tarve perheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 

perheiden huomioinen kokonaisuutena. (THL 2016.)  

Tämä näkökulma on hyvä huomioida perhetyön mallissa keskustelu- ja menetelmäpohjaisesti, 

sillä ylisukupolvisuuden kautta vanhemmat voivat ymmärtää paremmin omia 

käyttäytymismallejaan ja mahdollisesti muuttaa niitä. 

Perhetyössä keskustelut ovat hyödyllisiä mutta usein koetaan tarpeellisiksi ottaa mukaan 

myös esimerkiksi toiminnallisia menetelmiä. Tämänkaltaisista menetelmistä käytetään usein 

myös nimitystä elämykselliset, luovat tai ilmaisulliset menetelmät. Perheillä on mahdollisuus 

toteuttaa itseään menetelmien avulla, jos keskustelua ei saada aikaiseksi ja vaikeat asiat 

jäävät syystä tai toisesta taka-alalle. Monille ihmisille tunteet ovat helpompia ilmaista 

tekstin, kuvan tai musiikin kautta keskustelun sijaan ja siitä syystä menetelmien käyttö on 

suositeltavaa. Toiminnalliset menetelmät perhetyön mallissa eivät tarkoita aina isoja ja 

raskaita menetelmiä, vaan myös pienillä ja konkreettisilla toimilla päästään hyviin 

lopputuloksiin. Hyvässä perhetyön mallissa huomioidaan perheiden voimavarat, jotka ovat 

usein vähäiset, joten monimutkaisiin ja kuormittaviin menetelmiin ei ole aina syytä lähteä. 

(Järvinen ym. 2012, 192 - 193.) 

Perhetyön mallissa toiminnallisia menetelmiä voivat olla erilaiset musiikilliset keinot, 

mielikuviin perustuvat keskustelut, erilaiset kortit, tarinallisuudet tai kuvien symbolinen 

käyttö. Tällaiset menetelmät eivät ole liian monimutkaisia ja parhaimmillaan lisäävät 

onnistumisen tunteita, jotka puolestaan lisäävät voimavaroja. Kuten aikaisemmin 

mainitsimme, toiminnalliset menetelmät tulevat kyseeseen, kun perheen ongelmiin tarvitaan 

erilaisia ja uusia lähestymistapoja perheiden ongelmien kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi. 

Perheenjäsenten keskinäiset vuorovaikutukselliset ongelmat voivat toiminnallisten 

menetelmien kautta myös helpottaa, kun perhe saa uusia näkökulmia kommunikointiin. 
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Menetelmiä ei tule kuitenkaan käyttää menetelmien käyttämisen ilosta, vaan työntekijän 

tulee ymmärtää mihin menetelmien käyttö perustuu. (Järvinen ym. 2012, 192 - 193.) 

Jokaisen perheen kanssa toimivan tahon tulee olla tietoisia siitä, mitä perheiden kanssa 

tapahtuu perheen palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi, kun perhetyö on päättynyt. 

Perhetyön mallissa on huomioitava jatkuvuuden kannalta palvelut, joista tulee tarvittaessa 

keskustella sosiaalityöntekijän kanssa. Jos perhetyö halutaan lopettaa, tulee perheen avun 

varmistamisesta myös jatkossa huolehtia. Usein lastensuojelun sijaishuollon perhetyöhön 

päättämiseen liittyvissä asioissa käännytään aina sosiaalityöntekijän puoleen, jos ongelmia tai 

kysymyksiä ilmenee. (Vrt. Järvinen ym. 2012, 109.) 

Perhetyön päätösvaiheessa arviointi ja palaute suoritetaan yhdessä työntekijän, 

sosiaalityöntekijän ja perheen kesken ja tällöin on mahdollista neuvoa perhettä 

jatkopalveluiden suhteen. Mahdollisesti voidaan myös sopia yhteydenotosta esimerkiksi 

kahden tai kolmen kuukauden kuluttua, jos vanhemmat kokevat sen tarpeelliseksi. 

Loppuarvioinnilla ja palautteella on suuri merkitys perhetyön kehityksen ja sisällön 

näkökulmasta, jotta perheen jatkopalveluiden tarve ja perhetyön onnistuminen saadaan 

selville. (Järvinen ym. 2012, 108 - 109.)  

6 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisen opinnäytetyön pyrkimyksenä on ohjeistaa, järkeistää, järjestää ja opastaa 

käytännön toimintaa. Se on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle, sillä 

toiminnallisessa opinnäytetyössä toimitaan projektin toimintasuunnitelman ja tavoitteiden 

mukaisesti tutkimuskysymyksen tai tutkimusongelman sijasta. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä tähdätään kehitettävään tuotokseen, joka voi olla opas, toimintatapojen 

ohjeistus tai esimerkiksi tapahtuma. Tuotoksella pyritään joko luomaan täysin uudentyyppistä 

palvelua tai toimintaa, tai kehittämään aikaisempia toimintamalleja paremmaksi. (Vilkka 

2003, 9.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on pääpiirteittäin kaksi osuutta, toiminnallinen osuus ja 

dokumentaarinen osuus, joista ensimmäinen tarkoittaa tuotoksen kehittämistä ja 

jälkimmäinen toiminnallisen osuuden dokumentointia ja arviointia eli opinnäytetyön 

raportointia. Nämä kaksi osuutta ovat toisiaan tukeva yhtenäinen kokonaisuus koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. (Vilkka 2003, 10 – 15.) 

Salosen, Elorannan, Hautalan & Kinoksen (2017, 25) mukaan raportti toimii kirjallisena 

esityksenä ja arviointina tehdystä kehittämistyöstä ja koko opinnäytetyöprosessista. Raportti 

toimii niin ikään myös kokonaiskuvana kehittämistoiminnan ymmärtämisessä ja tekijöiden 

henkilökohtaisissa kyvyissä oppia sekä alaan liittyvässä ammatillisuudessa. 
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Toiminnallisen opinnäytetyön (Hautala, Ojalehto & Saarinen 2012, 26 – 29) työskentelyvaiheet 

koostuvat keskusteluista, arvioinneista, vertaistuesta, toiminnan uudelleen suuntaamisesta 

sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Kun kehittämisen työskentelyvaiheista 

edetään kohti lopullista, valmista tuotosta, on oleellista ymmärtää, että kaikki vaiheet 

syntyvät toiminnan keskellä ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa toiminnassa mukana olevien henkilöiden välisiä palavereita, viestien vaihtoja 

ja arviointia sekä ohjausta. 

Työskentelyvaiheiden lisämateriaalina opinnäytetyöprosessissa voidaan käyttää erilaisia 

menetelmiä, kuten opinnäytetyöpäiväkirjaa / oppimispäiväkirjaa. Näihin tehdään omia 

muistiinpanoja, liitetään ohjaajan kommentteja ja ylipäätään koostetaan kaikkia niitä 

ideoita, muistiinpanoja ja lähteitä, joita opinnäytetyöprosessin aikana käytetään hyödyksi. 

Päiväkirja on prosessissa apuvälineenä, ja auttaa ymmärtämään miksi tiettyihin ratkaisuihin 

tai muutoksiin on prosessin aikana päädytty. (Vilkka 2003, 19 - 20.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön prosessin vaiheita kuvaa hyvin konstruktiivisen mallin 

työvaiheet, jotka lähtevät ideoinnista, eli aloitusvaiheesta, ja loppuvat 

viimeistelyvaiheeseen. Konstruktiivisessa mallissa on oleellista tunnistaa perusajatus, joka 

löytyy jokaisesta vaiheesta; kaikki tekeminen perustuu osallisuuteen, yhteistyöhön, 

reflektioon sekä menetelmäosaamiseen. Jokaisessa vaiheessa on mukana kaikki prosessiin 

liittyvät henkilöt, joko ohjaavassa, havainnoivassa tai arvioivassa roolissa. Keskiössä ovat 

kuitenkin opinnäytetyötä tekevät opiskelijat. Työskentelyyn liittyy vahvasti inhimillisten 

tekijöiden huomioiminen, eli tasavertainen keskusteleminen, palautteen antaminen, 

eteenpäin suuntautuneisuus sekä arviointi. Kehittämistoiminnan konstruktiivisessa mallissa on 

kuusi eri vaihetta, jotka määrittävät työn etenemistä kohti valmista tuotosta. (Salonen 2013, 

53.) 

Konstruktiivisen mallin vaiheet: 

• Aloitusvaihe 

Kehittämistoiminnan perusosa. Aloitusvaihe määrittää kehittämistarpeen, 

toimintaympäristön ja alustavan kehittämistehtävän. Kehittämistoiminnan suunta 

linjataan aloitusvaiheessa. 

• Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa tehtävää kirjallista kehittämissuunnitelmaa voi kutsua myös 

opinnäytetyön suunnitelmaksi. Suunnitelmassa tulee ilmi kehittämistoiminnan 

tavoitteet, kehittämistehtävä, toimintaympäristö, vaiheet, toimijat, aineistot sekä 

dokumentointitavat ja analyysi niin tarkasti kuin ne suunnitelmavaiheessa tiedetään. 
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• Esivaihe 

Nopeahko vaihe, jossa siirrytään siihen kehittämisympäristöön, jossa 

kehittämistoiminta toteutetaan. Käytännössä esivaihe on lähinnä suunnitelman 

läpilukua ennen varsinaista työvaihetta. 

• Toteutusvaihe 

Pisin ja vaativin vaihe. Tässä vaiheessa korostuvat ja konkretisoituvat niin 

kehittämistoiminnan kuin ammatillisen osaamisen tekijät: toimijat, aineistot, 

menetelmät, dokumentointitavat, suunnitelmallisuus, vastuullisuus, 

vuorovaikutteisuus, epävarmuuden sieto ja oman itsensä kehittäminen. 

Työstövaiheessa on kehittämistoiminnan onnistumisen ja ammatillisen kasvun 

kannalta oleellista saada ohjausta, vertaistukea ja arvioivaa palautetta. 

• Tarkistusvaihe 

Vaihe, jossa valmista tuotosta arvioidaan ja palautetaan mahdollisesti takaisin 

toteutusvaiheeseen tai siirretään viimeistelyvaiheeseen. 

• Viimeistelyvaihe 

Viimeistely on vaativaa työtä ja siihen on syytä varata aikaa, sillä tässä vaiheessa 

hiotaan valmiiksi tehty tuotos sekä raportti, ja se voi kestää yllättävänkin kauan. 

(Hautala ym. 2012, 27 – 28.)  

Yllä olevien vaiheiden mukaisesti on tärkeä huomioida, että opinnäytetyö ei laajene liikaa ja 

pysyy suunnitelman mukaisesti sille määritellyssä rajauksessa. Kun tämä huomioidaan heti 

alussa, niin suunnitteluvaiheessa valmistuu opinnäytetyösuunnitelma niin tarkasti kuin vain on 

mahdollista. Suunnittelu ja esivaiheen aikainen työ liittyy vahvasti kokonaisuuteen, joten 

suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe ovat vuoropuhelussa läpi opinnäytetyön. Kokonaisuudessaan 

opinnäyteyön toteutusvaihe on vaativin ja aikaa vievin osuus, sillä siihen kuuluu olennaisena 

osana myös kaksi viimeistä vaihetta, eli tarkistus- ja viimeistelyvaihe.  

 

6.1 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 

Opinnäytetyön aihe oli jo ollut pitkään mielessämme ennen opinnäytetyön suunnittelua ja 

aloitusta. Ennen tietoperustan kartoittamista tiedossamme oli hieman teoriaa mitä voisimme 

opinnäytetyössämme käyttää ja suurin osa lähdemateriaalista löytyi ideoinnin alkuvaiheessa. 

Lähdemateriaalin kartoittaminen jatkui kuitenkin läpi opinnäytetyöprosessin. Ideoinnin 

pohjalta teimme aiheanalyysin, jonka esittelimme seminaarissa. Ideointivaihe kesti marras– 

joulukuun 2019. Opinnäytetyön suunnitteluvaihe alkoi välittömästi idean ja aiheanalyysin 
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hyväksymisen jälkeen tammikuussa 2020. Tarkoin määritelty idea ja aiheanalyysi helpottivat 

suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.  

Projekteja toteutettaessa määritellään yleensä projektille oma projektiorganisaatio, jossa 

projektin luonne ja laajuus määrittävät kuinka organisoitunut ryhmä on. Projektiorganisaation 

tehtävänä on toteuttaa projekti, usein ulkopuoliselle toimeksiantajalle tai tilaajalle, joka 

sitten ottaa projektissa kehitetyn tuotoksen käyttöön. Projektiorganisaatiossa on eri 

vastuualueita, joista esimerkkeinä voidaan antaa projektipäällikkö, ohjausryhmän vetäjä ja 

projektiryhmän yksittäinen jäsen. Jokaisella jäsenellä on projektin aikana omat tehtävänsä, 

joita toteutetaan projektin edetessä kohti valmista tuotosta. Kun projekti on saatu 

päätökseen, projektiorganisaatio puretaan. (Mäntyneva 2016, 19 – 21.) 

Opinnäytetyössämme projektiorganisaatio muodostui idean hyväksymisen jälkeen, kun 

suunnitteluvaihe alkoi. Jäsenet olivat opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden lisäksi Laurea 

AMK sekä opinnäytetyön toimeksiantajana olevan organisaation henkilökunta. Opiskelijoiden 

roolit olivat luonnollisesti sekä projektivastaava että projektityöntekijä ja kohdeorganisaatio 

sekä oppilaitos toimivat enemmän ohjausta ja tukea antavina jäseninä. Tosin 

kohdeorganisaation henkilökunta osallistui myös opinnäytetyössä tehtävän tuotoksen, eli 

perhetyön mallin, viimeistelyyn haastattelun avulla.  

Projektiorganisaatio oli suhteellisen pieni, varsinkin kun päävastuu dokumentoinnista ja 

kehittämisestä oli kahden jäsenen vastuulla. Kahden jäsenen päävastuu kuitenkin 

mahdollistaa projektin luonnollisen etenemisen esimerkiksi myös silloin, jos toiselle tulisi 

vastoinkäymisiä, vaikka tapaturma tai sairastuminen. 

Erilaisten riskien huomioiminen kuuluu suunnitelmallisuuteen ja myös hyvään johtamiseen. 

Opinnäytetyössämme johdimme itse itseämme, joka käytännössä tarkoitti jatkuvaa 

yhteydenpitoa ja asetettuihin välitavoitteisiin pääsemistä. Asetimme jatkuvasti työhömme 

välitavoitteita, jotta työ etenisi pääsuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. Hyvänä 

esimerkkinä asetetusta välitavoitteesta toimii perhetyön mallin ulkoasun suunnittelu ja 

toteuttaminen. Perhetyön mallin ulkoasu olikin yksi opinnäytetyössä kehitettävän tuotoksen 

suuremmista kokonaisuuksista, joita muodostui lisää samalla kun opinnäytetyö eteni. Kun työn 

sai jaettua kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet vielä välitavoitteisiin, pystyimme tekemään 

työtä itseksemme omien aikataulujen mukaisesti. Tehtyjen tavoitteiden jälkeen pidimme 

yhdessä tarkastuspalaverit, jotta virheiltä vältyttäisiin. Töiden hyvä ja tarkka vaiheistus lisäsi 

prosessin hallittavuutta. (Vrt. Mäntyneva 2016, 59.) 

Projekteille on ominaista määritellä budjetti ja tarvittavat resurssit projektin alkuvaiheessa, 

mutta esimerkiksi budjetin tarkka määrittely on silloin vielä karkeaa, kun tarkka hahmotelma 

projektista ei ole selvillä. Budjetin määrittely ja vaadittavat resurssit tarkentuvat projektissa 

suunnitelman ja eri vaiheiden tarkemman hahmottamisen aikana. Projektin edetessä 

kustannukset selkiytyvät ja yleensä projektiin liittyykin suoria ja epäsuoria kustannuksia. 
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Suoria kustannuksia ovat esimerkiksi henkilöstöön liittyvät kulut sekä materiaalit ja epäsuoria 

kustannuksia ovat toimitilakustannukset, vakuutukset ja niin edelleen. Resursseihin liittyy 

työajan seuranta ja sitä seurataan aikatauluttamisella. Aikataulusuunnitteluun pätevät samat 

säännöt kuin budjettiinkin, molemmat tarkentuvat projektin edetessä. (Mäntyneva 2016, 63, 

76 – 78.) 

Opinnäytetyömme suunniteltu kokonaisarvio budjetista oli nolla euroa, sillä sen toteuttamisen 

ei katsottu missään vaiheessa vaativan muuta kuin työajallista panostusta molemmilta 

tekijöiltä. Tuotos toteutettiin digitaalisena ohjeistuksena ja kohdeorganisaatio pystyi sen 

halutessaan tulostamaan paperiversioksi. Toisella opinnäytetyön tekijöistä on valokuvauksen 

ja graafisen suunnittelun taustaa, joten perhetyön mallin ulkoasun suunnitteluun ei tarvinnut 

pyytää ulkopuolista apua. 

Suunnitteluvaiheen alussa teimme työelämäsopimuksen ja keskustelimme opinnäytetyön 

suunnitteluun liittyvistä asioista toimeksiantajan kanssa, kuten aikatauluista ja 

opinnäytetyöhön liittyvien roolien määrittämisestä. Toimeksiantajan puolesta suunnitteluun 

osallistui lastenkodin johtaja ja koko henkilökunta, joka helpotti alusta asti kommunikointia 

ja suunnittelua. Toimivalla yhteistyöllä pystyimme jatkuvasti olemaan yhteydessä lastenkodin 

johtajaan ja muuhun työyhteisöön kysymysten tai muihin opinnäytetyöhön liittyviin asioihin 

liittyen, joissa toimeksiantajalla oli mahdollisuus auttaa eli enimmäkseen itse perhetyön 

malliin liittyvissä asioissa. Meidän opiskelijoiden vastuulla oli johtaa suunnittelua ja ohjeistaa 

opinnäytetyön rakenteen selvittämistä ja prosessin etenemistä toimeksiantajalle. 

Suunnittelua helpotti toimeksiantajan pieni koko, joka näkyi päätösten teon ja suunnittelun 

ketteryytenä. Samaan aikaan varasimme ohjaajalle ohjausaikoja, jotka helpottivat prosessin 

etenemistä ja lisäsivät varmuutta suunnitelmamme tekoon ja toteuttamiseen.  

Perhetyön mallista on tehty useita opinnäytetöitä, joten tutustuimme niihin oman 

näkökulmamme laajentamisen vuoksi. Ohjaajan neuvon mukaisesti tarkastelimme myös muita 

kuin perhetyön malliin liittyviä toiminnallisia opinnäytetöitä, jotta saisimme käsityksen mitä 

toiminnallisen opinnäytetyön tulee pitää sisällään. Laajensimme käsitystämme perhetyön 

malleista tutustumalla muun muassa Helsingin kaupungin tehostetun perhetyön malliin (2016) 

ja Alatalo ym. (2017) julkaisuun lapsikeskeisestä suojelusta ja perheen toimijuuden 

tukemisesta, johon oli avattu monitoimijaisen perhetyön malli. 

Suunnitteluvaiheen lopussa aloitimme prosessin tutkimusluvan hakemisesta, joka ajoittui 

opinnäytetyön toteutusvaiheen alkuun. Kuten edellä mainitsimme, projektiorganisaation 

pienen koon vuoksi tutkimusluvan saaminen onnistui vaivattomasti. 
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6.2 Opinnäytetyön toteutusvaihe 

Opinnäytetyösuunnitelmamme hyväksyttiin maaliskuussa 2020, jonka jälkeen siirryimme 

välittömästi opinnäytetyön toteutusvaiheeseen. Haimme tutkimuslupaa kohdeorganisaatiolta 

ja tutkimuslupa myönnettiin nopeasti lomakkeen lähetyksen jälkeen 2020 maaliskuussa. 

Kokonaisuudessaan toteutusvaihe ajoittui välille helmi– toukokuu 2020 ja pysyimme 

alkuperäisessä aikataulussa opinnäytetyöprosessin ajan. Tutkimusluvan saamisen jälkeen 

saimme toimeksiantajalta ohjeen tehdä perhetyön mallista kohdeorganisaation näköinen, 

ottaen kuitenkin huomioon toimeksiantajan kanssa käydyt keskustelut ja opiskelijoiden omat 

ideat sekä mielipiteet.  

Samalla kun kirjoitimme opinnäytetyön suunnitelmaa, toteutimme jatkuvasti myös 

opinnäytetyömme lopputuotosta eli lastenkodille kehitettävää perhetyön mallia. 

Toimeksiantajan ohjeiden ja opiskelijoiden ideoiden pohjalta teorian ja perhetyön mallin 

tekemisen yhdistäminen oli luontevaa ja tärkeä osa opinnäytetyötämme, koska teoria yhdistyi 

valmiiseen perhetyön malliin. Samoin kuin suunnitteluvaiheessa, sovimme ohjaajan kanssa 

yhteisiä aikoja opinnäytetyön toteutusvaiheen toteuttamiseen ja kävimme ohjaajan kanssa 

keskusteluita siitä, miten toteutusvaihe etenisi järkevästi eteenpäin. Lähdemateriaalia tuli 

koko prosessin ajan lisää, joten teoria muokkaantui useaan kertaan prosessin aikana ennen 

lopullista muotoansa.  

Toteutusvaihetta ohjasi vastuullisuus, sillä oli tärkeää saada perhetyön malli ajoissa valmiiksi, 

jotta kohdeorganisaatio saisi sen suunnitellun aikataulun mukaisesti käyttöönsä. Samalla 

meitä itseämme ohjasi vastuullisuus oman ammattitaitomme kehittämisestä ja kokonaisuuden 

hallinnasta. Koko opinnäytetyöprosessin aikataulun mukaisesti olimme kokonaisuudessaan 

valmiita toukokuussa 2020 ja kohdeorganisaation toiveiden mukaisesti perhetyön malli tuli 

käyttöön kesäkuussa 2020. Mallin käyttöönotto tapahtui, kun opinnäytetyö oli jo valmistunut, 

joten opinnäytetyöhön ei tullut mallin toimivuudesta saatua tietoa. 

Toimeksiantajan kanssa oli sovittu viimeinen palaveri huhtikuulle 2020, joka oli tarkoitettu 

perhetyön mallin viimeistelemiseen. Koronapandemiasta johtuen toteutimme haastattelun 

sähköpostien välityksellä ja muokkasimme perhetyön mallia henkilökunnan antamien 

vastausten mukaisesti.  

Sähköpostihaastattelu toimi menetelmänä, jossa jokainen henkilökunnasta kertoi 

mielipiteensä mallista ja peilasi kehitettyä perhetyön mallia omaan työhönsä 

käytännöllisyyden, asiakasryhmän ja haastattelukysymysten kautta. Sähköpostihaastattelu on 

arviointimenetelmänä joustava ja vaivaton, joten se soveltui poikkeustilanteeseen hyvin. 

(Verne 2020.)  

Tarkemmin haastattelua ja siitä aiheutuneita muutoksia malliin puretaan arvioinnissa.   

Kokonaisuudessaan toteutusvaiheessa ei ilmennyt suurempia ongelmia ja toteutus noudatti 
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alkuperäisten ideoiden ja suunnitteluvaiheessa tehdyn suunnitelman runkoa.  

 

6.2.1 Perhetyön mallin suunnittelu ja toteutus 

Perhetyön mallin suunnitteluvaiheessa kohdeorganisaation mielipiteet nostettiin esille. 

Toteutimme perhetyön mallin ulkoasussa kohdeorganisaatiolle tyypillistä ilmettä ja 

värimaailmaa, joka nousi suunnitteluvaiheen keskusteluissa esille. Lapsien tai perheiden kuvat 

sekä vaaleanpunainen ja violetti värimaailma olivat ulkoasun johtavat elementit. Perhetyön 

mallin esittäminen ja omaksuminen mielenkiintoistuu erilaisten aiheeseen sopivien kuvien, 

tekstien ja värimaailman avulla. Mallin ulkoasun suunnittelu oli tärkeää sisällön ohella, koska 

se liittyi ja vaikutti kokonaisuuteen merkittävästi. 

Mallin ulkoasu tehtiin Canvalla, joka on online-palvelu suunnittelua, muotoilua ja graafisten 

mallien tuottamista varten. Sen käyttäminen on ilmaista, joten perhetyön mallin ulkoasun 

tekemiseen ei tarvinnut miettiä budjettia. Canvasta löytyy valmiiksi suuri määrä valmiita 

muokattavia pohjia ja kuvia ilmaiskäyttöön, mutta mallin kansikuvana käytimme itse 

ottamaamme valokuvaa, jotta ulkoasussa näkyisi myös oma kädenjälkemme. (Vrt. Canva 

2020.) 

Perhetyön malli toimii alustavasti digitaalisena ohjeistuksena mutta on mahdollista myös 

tulostaa ja nitoa lehdeksi. 

Tapaamiskertojen ja niiden sisällön suunnittelu oli aikaa vievää ja vaati tarkkaa suunnittelua 

sekä ajattelua. Teoriapohjan kerääminen auttoi suunnitteluvaiheessa rajaamaan 

toimintakertojen tekemistä ja sisäistämään teorian merkitystä perhetyön mallin 

toimintakertojen kokonaisuuteen. Jokainen tapaamiskerta on mietitty oman laiseksi teorian 

ja käytännöllisyyden kautta. Teorian lisäksi aikataulutus oli vahvasti esillä 

suunnitteluvaiheessa, koska perhetyön malli tuli käyttöön kesäkuussa 2020. Ongelmaksi se ei 

muodostunut ja läpi perhetyön mallin suunnittelun aikataulu piti, asettuen helmi– 

maaliskuulle 2020.  

Kokonaisuudessaan perhetyön mallin suunnittelu onnistui tavoitteiden mukaisesti suunnittelun 

jokaisessa vaiheessa, ja tavoitteet näkyvät mallissa kohdeorganisaation ja opiskelijoiden 

hyvän suunnittelun ansiosta. Tavoitteena on perhetyön mallin avulla tukea perheitä 

huostaanoton aikana, parantaa perheiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kehittää perheiden 

yhteistä kulttuuria.  

Toteutuksessa lähdimme liikkeelle siitä, että perhetyön malli on tuote, josta on apua 

perhetyöntekijälle kohdeorganisaatiossa, eikä sen ole tarkoitus olla ainoastaan tietoa vaan 

konkreettinen apu tiedon lisäksi. Toteutusvaiheen tekivät opiskelijat ilman 

kohdeorganisaatiota, suunnitteluvaiheessa saadun ja kerätyn tiedon avulla. Suunnittelussa ja 

toteutuksessa otettiin huomioon se, missä kohdeorganisaatiossa perhetyötä tehdään. 
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Kohdeorganisaatiossa perhetyön toimintaympäristönä toimivat lastenkodin omat tilat tai 

perheiden halusta riippuen mallissa voidaan käyttää perhetyössä yleisesti käytettäviä 

kotikäyntejä. Kotikäynnit tai organisaation tiloissa toteutettavat vierailut eivät aiheuttaneet 

hankaluuksia mallin sisällön suhteen, sillä malli suunniteltiin alusta alkaen toimimaan 

molemmissa toimintaympäristöissä.  

Toteutukseen vaikutti kohdeorganisaatiolta puuttuva varsinainen perhetyöntekijä, joten 

mallin toteutus tehtiin niin, että jokainen työntekijä pystyy tekemään laadukasta perhetyötä 

mallin avulla. Perhetyön mallin toteuttamisella tavoiteltiin laadukkaan mallin lisäksi myös 

tulevaisuudessa perhetyöntekijän palkkaamista, kehityksen luonnolliseksi jatkumoksi. 

Teoria ja tavoitteet seurasivat mukana läpi koko perhetyön mallin kehittämisen prosessin. 

Teorian ja tavoitteiden avulla kokosimme perhetyön malliin tapaamiskerrat, joista muodostui 

viisi erillistä tapaamiskertaa. Jokaisessa tapaamiskerrassa näkyvät perhetyön mallin ja 

opinnäytetyön tavoitteet. Kokonaisuuden kunnollisen suunnittelun jälkeen mallin puhtaaksi 

kirjoittaminen oli kevyt vaihe suunnittelun ja toteutuksen vietyä enemmän aikaa. 

Toteuttamisen ja puhtaaksi kirjoittamisen jälkeen henkilökunnalle toteutettiin hiljaisen 

tiedon käyttämiselle, jakamiselle ja perhetyön mallin viimeistelyyn tarkoitettu 

sähköpostihaastattelu. Haastattelusta saadut kehittämisideat, tai muutokset, siirrettiin siinä 

vaiheessa jo valmiiksi kehitettyyn malliin. Sähköpostihaastattelusta saaduilla tiedoilla malli 

viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa.  

Viimeisenä vaiheena perhetyön mallin kehittämisprosessissa on kohdeorganisaatiolle jätetty 

vastuu mallin jatkokehittämisestä. Koska kyseessä on yksityinen yritys, on jatkokehittämiselle 

annettava ajatusta, sillä toimintatavat muuttuvat, organisaatio muuttuu ja palveluita pitää 

kehittää edelleen. Jatkokehittäminen ja mallin tarkastelu on tarpeen myös asiakkaiden 

mieltymysten tai niissä tapahtuvien muutosten ymmärtämiselle. Jatkuvan digitalisaation ja 

verkottumisen lisääntyminen yritysten toimintaympäristöissä määrittelee myös osaltaan 

yrityksissä tapahtuvia muutostarpeita. Organisaatioiden ketteryys ja uusien toimintatapojen 

omaksuminen sekä vanhojen toimintatapojen jatkokehittäminen ovat tärkeässä roolissa 

menestymisen suhteen. (Ojasalo ym. 2015, 12 – 13.) Omalta osaltamme olemme ottaneet 

perhetyön mallin toteuttamisessa huomioon digitalisaation lisääntymisen ja sen 

hyötykäyttämisen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Mallia on mahdollista käyttää esimerkiksi 

videopuhelun välityksellä tehtävässä perhetyössä. 
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Kuvio 4: Perhetyön mallin toteutus vaiheittain 

 

 

 

6.2.2 Valmis perhetyön malli lastenkodille 

Tämä luku käsittelee valmiin perhetyön mallin tapaamiskertojen sisällöt tarkemmin 

eriteltyinä, opiskelijoiden omin sanoin kertomana. Mallin kehittämiseen ja sisältöön liittyvä 

teoriaperusta löytyy luvusta viisi, “Hyvä perhetyön malli”.  

Valmiissa perhetyön mallissa on huomioitu lastenkodin henkilökunnalta 

sähköpostihaastattelussa saatu palaute ja heidän antamansa ideat sekä kehittämisehdotukset. 

Haastattelu toteutettiin perhetyön mallin toteutuksen ja puhtaaksi kirjottamisen jälkeen 

sähköpostin välityksellä toteutettuna haastatteluna opinnäytetyön aikana vallinneen 
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koronaviruspandemian vuoksi. Valmis perhetyön malli on tehty lastenkodin tarpeita ja 

tavoitteita varten, joita on mietitty ja painotettu koko perhetyön mallin työstämisen ajan.  

Valmiissa perhetyön mallissa on viisi tapaamiskertaa, joista jokainen tapaamien on 

omanlaisensa sisältäen erilaisia toimintoja ja menetelmiä, jotka määrittyvät perheen 

tilanteen ja tarpeiden mukaan. 

Tapaamiskerroista kolmas ja neljäs ovat enimmäkseen toimintaa ja erilaisten menetelmien 

käyttämistä, kun taas ensimmäinen, toinen ja viimeinen tapaaminen ovat enemmän 

painottuneet keskustelun puolelle. Keskustelukerroilla vanhempia kuullaan myös ilman lapsen 

läsnäoloa, jotta myös heidän omat huolensa ja tarpeensa tulevat selville. Aina tämä ei ole 

kuitenkaan mahdollista, riippuen jokaisen henkilökohtaisesta halusta.   

Tapaamiskerroille ei määritellä erikseen mitään tiettyä aikarajaa, vaan toiminta, keskustelu 

ja oleminen perheen kanssa tehdään kiireettömästi ja läsnä olevasti. Tällöin vältetään turhaa 

stressin ja kiireen tuntua ja kaikki perheenjäsenet tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi.  

Ensimmäinen tapaaminen alkaa työntekijän ja perheen kohtaamisella ja tutustumisella. 

Perheen tilanne kartoitetaan ja suunnitellaan sekä kerrotaan, miten toimitaan seuraavilla 

tapaamisilla. Perheen jaksamisen ja selviytymisen tukeminen aloitetaan. Tapaamisessa 

keskustellaan yleisesti perhetyöstä, perhetyön tavoitteista ja tarkoituksesta, jonka pohjalta 

luodaan suunnitelma auttamiselle perheen tarpeiden mukaan. Myös se, miten olemme 

valmiita työskentelemään perheen kanssa, tulee huomioida ensimmäisen tapaamisen aikana. 

Alkutapaamisessa käydään läpi myös yleisiä asioita kuten lastenkodin sääntöjä, käytäntöjä ja 

sitä mitä lasten kanssa tehdään. Tavoitteet perhetyölle muodostuvat alkutapaamisessa 

tehtävän arvioinnin kautta ja ne tehdään kirjallisesti sekä allekirjoitetaan. Aloituksen tavoite 

on tehdä suunnitelmista ja tavoitteista perheille selkeät. Vanhemmille kerrotaan, miten 

heidän kanssaan ollaan valmiita työskentelemään, heitä huomioidaan ja valmistellaan lapsen 

mahdollisiin erilaisiin reaktioihin. 

Toisella tapaamisella jatketaan perheen oman historian, kiintymyssuhteen rakentamisen, 

tavoitteiden, vahvuuksien, vuorovaikutuksen ja voimavarojen läpikäyntiä. Tapaamisella myös 

pureudutaan mahdolliseen ongelmaan perheiden näkökulmasta. Vanhemmat saavat 

halutessaan kertoa lapsen vauvavaiheesta, millaisia tunteita raskausaika ja syntymän 

jälkeinen aika herätti. 

Myös ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta keskustellaan. Keskustelun avulla on mahdollista 

selvittää, onko suvun historiassa huono-osaisuus mahdollisesti siirtynyt vanhemmilta lapsille 

jo aikaisemmissa sukupolvissa. Tätä kautta nykyisiin ongelmiin on mahdollista päästä kiinni 

vanhempien ymmärtäessä omat kokemuksensa lapsuudestaan. Keskustelussa ilmenneiden 

tarpeiden ja epäkohtien mukaan tartutaan perhettä koskeviin ongelmiin ja käytetään 

lisäapuna vanhempien tarinoita aikaisemmilta ajoilta, esimerkiksi heidän omasta 

lapsuudestaan.  
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Perheen kanssa tuodaan yhdessä asioita esille, joilla on merkitystä perheen tämänhetkisessä 

elämässä, mitä tärkeitä tapahtumia muistetaan ja mitkä aikaisemmat tapahtumat ovat 

vaikuttaneet perheen nykyiseen tilanteeseen. Keskustelun ja vanhempien tärkeäksi koettujen 

muistojen avulla perhetyöntekijä pääsee perheen nykyiseen tilanteeseen paremmin sisään. 

Toisen tapaamisen tavoitteena on syventää ensimmäisellä kerralla saatua yhteyttä 

perheeseen ja tutustua entistä paremmin perheen ongelmalliseen tilanteeseen. Keskitytään 

vanhempiin vanhempina, mitä vanhemmuus ja lapsen kasvattaminen tarkoittaa.  

Kolmas ja neljäs tapaaminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Tapaamiskertojen yhtenä 

elementtinä toimii se, että vanhempien aikaisemmilla tapaamiskerroilla esiin nostamia asioita 

painotetaan ja käsitellään. Näillä tapaamiskerroilla varsinaiset menetelmät tulevat mukaan ja 

niitä käytetään samalla jatkuvasti perheiden yksilöllisiä tilanteita huomioiden. Kerroilla ei 

määritellä tiettyjä menetelmiä, vaan ne määräytyvät ensimmäisten tapaamisten perusteella.  

Menetelminä näillä tapaamisilla voidaan käyttää perheen omia valokuvia, erilaisten 

voimavarojen ja kykyjen kartoitusta, tulevaisuuden muistelua ja verkostojen luomaa tukea. 

Tapaamiskerroilla myös luodaan yhdessä kotitehtäviä seuraavalle kerralle, kuitenkin niin, 

ettei se kuormita liikaa perhettä heidän nykyisessä tilanteessaan.  

Viimeisellä kerralla käydään läpi aiemmat tapaamiset, joista tehdään yhteenveto ja 

vanhemmilta kerätään palaute sekä suunnitellaan, miten perhe toimii jatkossa. Perheen 

kanssa tehdään tulevaisuuden toiminnan suunnittelua. Samalla kuunnellaan vanhempien 

toiveita ja ajatuksia siitä, miten toimitaan jatkossa. Vanhempien oma tuen tarve on 

viimeisellä kerralla huomioitava, minkälaista tukea mahdollisesti tarvitaan ja mistä se 

saadaan. 

Tällöin voi olla mahdollista sopia myös tapaamisten jatkamisesta, mikäli perhe on edelleen 

selvästi tuen ja perhetyön tarpeessa. Mallin viisi tapaamiskertaa ei siis tarkoita sitä, ettei 

enempää tapaamisia voisi olla. Tapaamisia järjestetään tarvittaessa enemmän, sillä jokainen 

perhe ja perheenjäsen on erilainen ja vaatii omanlaisensa perhetyön ja tuen.  

On kuitenkin työntekijän vastuulla viimeisellä tapaamiskerralla tehdä päätös siitä, että 

jatketaanko tapaamisia edelleen. Kuitenkin huomioiden moniammatillisen päätöksen teon, 

koska sijaishuollon perhetyössä jokaisella työntekijällä on tietoa lapsen ja perheen asioista. 

Tapaamisella käydään läpi myös perhetyön antamaa hyötyä ja tukea perheelle sekä 

tarkistetaan, miten perheen tilanne on muuttunut tapaamisten aikana. Perheen kanssa 

keskustellaan ja sovitaan, miten jatketaan ja toimitaan jatkossa sekä mitä mieltä perhe on. 

Jokaisen perheenjäsenen mielipide on tässä vaiheessa tärkeä. Tässä vaiheessa on myös 

oleellista jättää erityinen tila vanhempien kysymyksille. Jos perheen tilanne ei ole 

ratkaisevasti kohentunut, voidaan perhetyötä jatkaa edelleen ja miettiä tuen tarpeen 

määrää.  

Vanhempien kanssa on tärkeää käydä läpi myös lapselle asetettujen kotona noudatettavien 

sääntöjen ja rajojen tärkeyttä. 
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Perhetyön päättämisen tavoitteena on perheelle alussa laadittujen tavoitteiden täyttyminen. 

Perhetyötä tekevän työntekijän on tärkeää tiedostaa, että jokaista tavoitetta ei välttämättä 

voi saada täydellisesti maaliin, sillä perhetyö on vaativaa työtä ja jokaisen perheen kohdalla 

on vastassa erilaiset haasteet.  

Tapaamiskertoja voidaan jatkaa yllä mainitun viiden kerran jälkeen, mutta perhetyön 

päättäminen voi kuitenkin tapahtua myös perheenjäsenien ehdotuksesta.  

Valitettavaa on myös se, että aina perheiden ja työntekijöiden välille ei synny tarpeeksi 

luottamuksellista sidettä, jolloin vaarana on perhetyön ennenaikainen päättyminen. 

Ongelmatilanteissa käännytään usein sosiaalityöntekijän puoleen ja sovitaan mahdollisista 

myöhemmistä tapaamisista. 

7 Arviointi 

Kehittämistyössä viimeisenä vaiheena on arviointi, vaikka arviointia käytetään suuntaa 

antavana menetelmänä myös kehittämistyön aikaisemmissakin vaiheissa. Loppuarvioinnissa 

osoitetaan, miten koko kehittämisprosessissa onnistuttiin ja kuinka hyvin työ eteni kohti 

lopullista tuotosta. Arvioinnin tukena ovat kehittämistyön aikana tehdyt dokumentoinnit ja 

aikaansaannosten tarkka kuvaaminen. Arvioinnissa tarkastellaan kehittämistyön suunnitelmaa, 

tavoitteiden saavuttamista sekä niiden selkeyttä ja yleistä johdonmukaisuutta ja 

sitoutumista. Tuotosta itsessään voidaan arvioida esimerkiksi sen käytettävyyden, selkeyden 

ja sovellettavuuden kautta. (Ojasalo ym. 2015, 47.) 

Laadukkaan työn tekeminen sosiaalialalla perustuu asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaan erilaisiin 

tarpeisiin. Perheiden tarpeet voivat olla luonteeltaan hyvinkin erilaisia liittyen esimerkiksi 

taloudellisiin, sosiaalisiin, fyysisiin, psyykkisiin tai kognitiivisiin tarpeisiin. Asiakkaan tarpeet 

ja asiakaslähtöisyyden huomioiminen ohjaavat työskentelyä ja siihen tulisi pyrkiä jokaisessa 

tilanteessa riippumatta siitä millaisia työtehtäviä tehdään. Perhetyön mallin käyttö perustuu 

perheiden auttamiseen asiakaslähtöisyyden ja heidän tilanteidensa ja tarpeidensa 

ymmärtämisen kautta. Perheet ovat haavoittuvaisia ja elämäntilanteet hankalia, joten 

tarpeiden ja asiakaslähtöisyyden huomioimisen arvo kasvaa. Työntekijästä lähtöisin oleva 

arvostava, luottamuksellinen ja ratkaisukeskeinen työote luovat hyviä tuloksia asiakkaille eli 

perheille ja jokaisen asiakasperheen kanssa työskentely on yksilöllistä ja erilaisesta 

tarpeineen. Säännölliset tapaamiset ovat perheiden edun ja asioiden hoitamisen valvomista- 

ja asiakaslähtöisyys on mukana koko prosessin ajan. (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012, 22 - 

23.) 
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7.1 Opinnäytetyön prosessin arviointi 

Opinnäytetyön tekijöiden asuminen pitkän matkan päässä toisistaan tarkoitti sitä, että 

opinnäytetyötä tehtiin verkon välityksellä kirjoitusohjelman online-versiota käyttäen. 

Opinnäytetyön tekeminen sähköisesti verkon välityksellä oli hetkittäin erittäin haastavaa, sillä 

online-versiossa tekstit, kappaleet ja rivivälit saattoivat vaihtua itsestään ja ne täytyi käydä 

korjaamassa opinnäytetyön työpöytäversiossa. Tämä aiheutti sen, että tekstiä piti tarkastella 

jatkuvasti erittäin tarkkaan, ettei mitään lauseita jäänyt puuttumaan tai sisältö muuttunut 

väärään järjestykseen. Jostain syystä online-versiossa myös lähteiden päivämäärät vaihtuivat 

kerran väärille päiville, mutta tämä tapahtui onneksi opinnäytetyön alkuvaiheessa. 

Jos online-version teknisiä ongelmia ei oteta huomioon, sujui opinnäytetyön tekeminen alusta 

alkaen hyvässä yhteisymmärryksessä ja työmäärän tasaisessa jakamisessa, sillä teimme jo 

syksyllä 2019 suullisen sopimuksen siitä miten työt jakautuvat. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi pysyi sille varatussa aikataulussa ja siinä kehitettävä 

tuotos onnistui siten, kuin olimme suunnitelleet. Opinnäytetyötä koskevassa arvioinnissa 

käytimme aineistoina koko prosessin aikana luotuja versioita opinnäytetyöstä. Olimme 

päiväkirjamaisesti tehneet jokaisella kirjoittamiskerralla uuden tiedoston, joka oli nimetty 

päivämäärän mukaan. Näitä aikaisempia versioita vertaamalla valmiiseen opinnäytetyöhön 

saimme hyvän kokonaiskuvan koko prosessista. Aikaisempia versioita tarkasteltaessa tärkeään 

rooliin nousi oppilaitoksen puolelta saatu ohjaus sillä jokainen versio, jonka teimme, oli 

sisällöltään teoreettisempi ja tekstiltään opinnäytetöissä vaadittavaa tasoa mukaileva. 

Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon opinnäytetyön tekemisen aikana vallitsevan 

koronapandemian aiheuttamat vaikutukset. Opinnäytetyön toteutusvaiheen aikana suljettiin 

muun muassa kaikki kirjastot sekä oppilaitokset, joten jouduimme keskittymään e-kirjojen ja 

sähköisten julkaisujen etsimiseen sekä käyttämään niitä kirjoja, jotka olivat jo itsellämme 

lainassa. Tämä vaikutti suoraan painettujen teosten vähäisempään käyttämiseen 

teoriapohjassa, ja koska sähköisiä teoksia tuntui olevan huomattavasti vähemmän saatavilla, 

aiheutti se omat haasteensa saada luotettavaa lähdemateriaalia. Internetistä löytyvien 

julkaisuiden kanssa olimme tarkkana sen suhteen, että julkaisun takana on luotettava 

instituutio. 

Pandemian vaikutukset ulottuivat myös kehittämistyön tuotoksen viimeistelyyn, jonka piti 

tapahtua ryhmähaastatteluna kohdeorganisaation tiloissa. Koska lastenkoti suljettiin 

ulkopuolisilta vierailijoilta ja tilanteesta johtuen työntekijät eivät olleet yhtä aikaa paikalla, 

jouduimme toteuttamaan haastattelun sähköpostien välityksellä. 
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7.2 Opinnäytetyön tuotoksen arviointi 

Opinnäytetyöhön tehtävän tuotoksen viimeisenä vaiheena oli lastenkodin henkilökunnan 

haastattelu, jota käytettiin valmiiksi kehitetyn perhetyön mallin viimeistelyyn. Haastattelua 

käytettiin samalla perhetyön mallin arviointiin henkilökunnan näkökulmasta siten, että jos 

kehitettyyn malliin ei tarvinnut tehdä paljon muutoksia, oli opinnäytetyöprosessissa kehitetty 

tuotos onnistunut. Haastattelun pääasiallinen tarkoitus oli kehittää perhetyön malli valmiiksi 

yhdessä kohdeorganisaation henkilökunnan kanssa.  

Ennen haastattelua henkilökunnalle jaettiin valmis perhetyön malli ja heitä oli etukäteen 

pyydetty valmistautumaan haastatteluun lukemalla se läpi.  

Sähköpostihaastattelusta kerättyä tietoa käytettiin perhetyön mallin viimeistelyyn, eli 

kirjallisten teorialähteiden lisäksi käytimme myös haastattelusta saatua ammattilaisille 

ominaista hiljaista tietoa.  

Haastattelusta tulleet sähköpostit purettiin ja vastaukset jaoteltiin kysymyskohtaisesti ja 

niistä poimittiin esiin tulleet keskeiset asiat ja henkilökunnalta saadut kehittämisideat. 

Haastatteluun osallistui koko lastenkodin henkilökunta, eli 7 henkilöä. 

Haastattelun muotona jouduimme koronapandemian takia käyttämään 

sähköpostihaastattelua, joka tässä tapauksessa tarkoitti sähköistä haastattelua sähköpostien 

välityksellä. 

Ryhmähaastattelu olisi normaalisti menetelmä, johon kuuluu useita osallistujia, yleensä noin 

6 – 12 henkeä ja ryhmähaastattelun etu yksilöhaastattelun sijasta olisi ryhmässä oleva 

dynamiikka, joka veisi käsiteltävät asiat uusille tasoille. Usean osallistujan lisäksi myös 

haastattelijoita voisi olla useampia, esimerkiksi kahden haastattelijan tekemänä 

haastattelusta voisi luoda ilmapiiriltään rennomman ja saada keskustelusta 

monipuolisemman. Ryhmähaastattelua kutsutaan fokusryhmämenetelmäksi, jossa asetetaan 

aluksi ryhmälle tavoitteet, eli määritetään mitä tietoa haastattelulla haetaan. 

Haastattelumuotona ryhmähaastattelussa on puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymykset 

on laadittu etukäteen, mutta niiden paikkaa voidaan vaihdella sitä mukaa, miten haastattelu 

etenee. Haastattelijalla olisi myös mahdollisuus jättää valmiiksi luotuja kysymyksiä 

kysymättä, jos ne eivät sovi haastattelun kulkuun, sekä vastaavasti luoda haastattelun aikana 

uusia kysymyksiä. (Ojasalo ym. 2015, 108, 111 – 112.) 

Koronapandemian aiheuttamien vaikutusten takia emme voineet käyttää 

ryhmähaastattelumenetelmää tuollaisenaan, vaan se jouduttiin soveltamaan sähköpostitse 

tehtävään viestiketjuun. Olimme varautuneet myös puhelimitse käytäviin keskusteluihin, 

mutta sähköpostien kautta saadut vastaukset olivat niin hyviä, ettemme kokeneet 

puhelinhaastatteluja tarpeellisiksi. Harkitsimme myös videopalavereita, mutta muuttuneiden 

olosuhteiden takia työntekijät olivat jatkuvasti töissä eri aikoihin, joten mahdollisuuksia 

videopalavereihin ei ollut. Kuitenkin osa työntekijöistä oli onnistunut keskustelemaan mallista 

yhdessä, ennen kuin olivat vastanneet sähköpostihaastatteluun. 
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Opinnäytetyön tuotoksen arviointiin luotiin erikseen henkilökuntaa varten haastattelupohja, 

joka löytyy liitteenä opinnäytetyöstä. Perhetyön mallin arviointiperusteena toimi 

henkilökunnalta ilmenneiden mallia koskevien muutostoiveiden määrä. Jos mallia ei 

henkilökunnan mielestä ollut tarvetta juurikaan muuttaa, oli opinnäytetyöprosessissa 

kehitetty tuotos silloin onnistunut hyvin lastenkodin näkökulmasta. Vastaavasti, jos perhetyön 

mallia jouduttaisiin korjaamaan henkilökunnan palautteiden mukaisesti useammasta 

kohdasta, olisi opinnäytetyössä kehitetty tuotos muodostunut huonommaksi kuin oli 

suunniteltu ja tavoiteltu. 

Käytimme sähköpostihaastattelua tiedonkeruun menetelmänä ja haastattelusta saatu aineisto 

valmisteltiin selkeäksi ja sisällöltään valmiiksi, jotta sitä oli helppo tarkastella. Aineiston 

valmistelu tarkoittaa haastattelun litterointia helpommin luettavaksi ja tarkisteltavaksi, jotta 

tarpeelliset ja keskeiset käsitteet saadaan paremmin tulkittua ja siirrettyä kehittämistyöhön 

hyödynnettäväksi. Lastenkodin henkilökunnan haastattelusta saatu aineisto valmisteltiin 

sisällöltään selkeäksi, jotta sitä oli helppo tarkastella. Tässä opinnäytetyössä aineistoina 

käytettiin vain haastattelua ja kirjoitettua tietoa, mutta aineistoiksi voidaan lukea kaikki 

tutkittavaan tai kehitettävään ilmiöön liittyvät tekstit ja puheet, jopa esineet. Analysoinnin 

päätavoitteena onkin saada kerätty aineisto järjestelmälliseen muotoon, jotta voidaan luoda 

selkeä kuvaus siitä asiasta, mitä ollaan kehittämässä. (Vrt. Ojasalo ym. 2015, 136 – 137.) 

Seuraavat kappaleet ovat haastattelusta saatua aineistoa ja ne ovat jaoteltu 

haastattelukysymysten mukaisiin osioihin, selkeyttämään ja helpottamaan kokonaisuutta 

lopullisen tuotoksen arviointia varten. Osioissa nostetaan esiin suorien lainausten avulla 

henkilökunnan haastattelussa ilmi tulleita tärkeitä näkemyksiä ja mielipiteitä. 

Tarve ja käytännöllisyys  

“Mielestäni malli sopii hyvin käyttöön vanhempien kanssa työskenneltäessä. 

Tärkeää siinä mielestäni on se, että liikkeelle lähdetään vanhempien 

voimavaroista. Vanhemmat ikään kuin määräävät tahdin. Mietin, että jos 

vanhemmille tuottaa vaikeuksia edetä mallin mukaan, sitä voisi vielä pilkkoa 

osiin enemmän, sieltä voisi nostaa esiin jokaisen kerran ydinkohdat, jotka 

olisivat ne tärkeimmät.” 

“Perhetyön malli, joka kuvaa tapaamiskertojen sisällöin, toimii lastenkodin 

tarpeiden täyttäjänä. Vanhempien voimavarojen huomioiminen on tärkeää, 

koska voimavarat pitkälti määrittelevät etenemistahdin ja myös osittain 

etenemisjärjestyksen.” 

“Sopii. Maltillinen tahti on hyvä, niin ei käy liian raskaaksi vanhemmille. 

Heillä on varmasti paljon asioita mielen päällä jo valmiiksi. Ensimmäisessä 
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tapaamisessa on tärkeä kertoa vanhemmille koko projektista ja sen 

rakenteesta, niin se selkiytyy myös heidän mieleensä ja tekee siitä 

antoisamman ja helpomman sitoutua.“ 

Henkilökunta nosti esiin vanhempien voimavarat ja niiden tärkeyden. Voimavarat määräävät 

etenemistahdin, sekä sen, missä etenemisjärjestyksessä perheiden asioita käydään läpi ja 

miten asioita käsitellään. Jokainen perhe ja heidän voimavaransa ovat erilaisia ja toimiminen 

heidän kanssaan yksilöllistä, joten perhetyön mallin on sopeuduttava jokaiseen tilanteeseen 

perheiden ongelmista riippumatta. Työntekijän vastuulla on ymmärtää perhetyön mallin 

monikäyttöisyys perheiden auttamisen yhteydessä ja osata käyttää sitä perheiden hyväksi. 

Lisäyksenä henkilökunta painotti ensimmäisen tapaamiskerran aikana sitä, että kokonaisuuden 

painottamista lisätään ja rauhallisen etenemistahdin avulla valmistellaan vanhempia tarkoin 

siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Henkilökunnan haastattelussa koimme tarpeen ja 

käytännöllisyyden täyttyneen odotuksiimme nähden erinomaisesti.  

Ulkoasu, sisältö ja selkeys  

“Mielestäni se on. Ja sen vuoksi se on hyvä. Sitä on mahdollista soveltaa ja 

liikkumavaraa mallin sisällä on riittävästi. Ulkoasu on myös hyvin miellyttävä 

ja houkuttelee lukemaan ja tutkimaan mallia. Se näyttää 

”ammattilaismallilta”.  

Kun työvälineet lomakkeita myöten ovat kunnossa, asiakkaalle tulee tunne 

siitä, että ammattilainen arvostaa heitä ja työtä, jota heidän kanssaan 

tekee.”   

“Mallia on helppo katsoa, siitä saa langan päästä kiinni jälleen, jos asiat 

rönsyävät.”  

“Malli on selkeä ja ulkoasullisesti asiakasta kunnioittava.” 

“On selkeä ja tehty helpoksi / mukavaksi lukea. Menee johdonmukaisesti kohta 

kohdalta eteenpäin. Visuaalinen ilme priimaa. Voisin kuvitella, että 

kokonaisuudessaan jättää erittäin laadukkaan vaikutelman asiakkaalle.” 

Perhetyön mallin tarkoitus on pystyä soveltamaan ja antamaan liikkumavaraa erilaisiin 

tilanteisiin. Perhetyön malli ei lukitse mihinkään tietynlaiseen auttamiseen tai ongelmien 

ratkomiseen, vaan jokaiseen perheen ongelmaan pystytään tarttumaan tarvittaessa. 

Sisällöllisesti perhetyön malli antaa siihen mahdollisuuden ja sisällön selkeys auttaa 

työntekijää hahmottamaan kokonaisuuden ja tapaamiskertojen rungon. Kun sisältö ei leviä 

laajalle vaikeuttaen työn tekemistä, voi jokainen työntekijä halutessaan lisätä omaa 

osaamistaan perheiden parhaaksi.  
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Ulkoasu sai paljon kiitosta “ammattimaisuuden” ja värimaailman ansiosta. Arvostava työote 

välittyy visuaalisuuden kautta. Panostimme perhetyön mallin visuaalisuuteen siksi, että 

asiakkaalle välittyisi arvostus jo perhetyön mallin ulkoasun kautta.  

Kokonaisuus ja tavoitteiden näkyminen 

“Mun mielestä näkyy selvästi. Mallissa hypätään syvälle perheen ja suvun 

taustoihin, ja ne voi hyvinkin olla sellaisia asioita, joita perhe ei ole ennestään 

kovin paljoa käsitellyt. Auttaa perheenjäseniä tutustumaan toisiinsa entistä 

paremmin ja tätä kautta parantaa perheenjäsenien välistä vuorovaikutusta, 

mikä taas helpottaa yhteisen tulevaisuuden rakentamista. Toimiakseen vaatii 

totta kai sitä, että asiakas antaa perhetyölle mahdollisuuden ja pystyy 

/uskaltaa heittäytyä siihen täysillä mukaan. Omista, etenkin vaikeista asioista 

puhuminen voi olla yllättävänkin vaikeaa monelle.“ 

“Näkyvät kyllä. Mainitsin jo sen, että siinä lähdetään vanhempien ajatuksista 

ja muistoista liikkeelle, mietitään ja johdatellaan heitä kertomaan, mitä 

kokevat, ajattelevat ja mitä tietävät. Ainoastaan keskustelemalla vanhempien 

kanssa voidaan luoda yhteisiä tavoitteita perheen tulevaisuudelle, johon myös 

lapsi kuuluu. Muutos luo muutosta, muutokseen on hyvä valmistautua ja siitä 

pitää olla tietoinen, jotta se ei pelota ja luo vastarintaa. Se on muutoksen 

ohjailua positiiviseen suuntaan, koska negatiivinen suunta on ihan yhtä 

mahdollinen. Sitä emme toivo.” 

Tavoitteet ohjaavat aina työntekijää perheiden kanssa työskenneltäessä. Kokonaisuudessaan 

tavoitteet ohjaavat tapaamiskertoja kohti haluttua lopputulosta, mutta työntekijän tulee 

ymmärtää tavoitteet jokaisen perheen kohdalla erikseen. Henkilökunta piti perhetyön mallille 

asetetuista tavoitteista, olivat yhtä mieltä siitä, että tavoitteet näkyvät mallissa ja he 

nostivat niiden näkyvyyden yhdeksi mallin onnistumisen kulmakivistä. Henkilökunnan mielestä 

niitä voisi kuitenkin vielä enemmän korostaa, koska arat aiheet voivat luoda aivan uusia 

tilanteita perheiden väliseen vuorovaikutukseen. Henkilökohtaisista asioista puhuminen voi 

olla yllättävän vaikeaa ja siihen tarvitaan paljon tukea sekä voimavaroja. 

Henkilökunnan muutosehdotukset 

“Mieleen tulee, että jonkinlainen kirjallinen esittely lastenkodin arjesta voisi 

olla mallin liitteenä hyvä. Asioita on keskustelussa vaikea muistaa ja niiden 

listaaminen voisi helpottaa sitä. Se voisi myös jäädä vanhemmille 

muistilistaksi siitä, mitä ja miksi lastenkodissa tehdään. Esimerkiksi että: 

”Ruokailemme yhdessä. Koulupäivinä ohjaaja valmistaa ruoan samalla kun 

toinen ohjaaja kiertää auttamassa lapsia läksyissä. Ruokailutilanne on 
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rauhoitettu niin, että sen aikana ei toivota puheluita. Lapset oppivat 

ruokapöytäkeskusteluita ja hyviä pöytätapoja toistensa seurassa. Vuorotellen 

jokaisella lapsella on oma keittiövuoronsa, jolloin hän taitojensa ja ikätasonsa 

mukaan auttaa tiskien korjailussa sekä keittiön siistimisessä ruokailun 

jälkeen.” 

”Vielä voisi olla lyhyt kerronta siitä, miksi yhdessä ruokaileminen on hyväksi. 

Perheeltä voisi myös kysyä, minkälaisia hyviä kokemuksia heillä on 

(vanhemmilla lapsuudessaan) yhdessä ruokailusta perheen kanssa ja mitä 

tunteita niistä muistoista herää. Näitä voisi jopa maalata…“ 

“Malli sinänsä on toimiva, en ottaisi siitä mitään pois. Lisätä voisi viidenteen 

tapaamiseen: Lapsen viikonloppujen suunnittelua, kotisäännöt, 

vuorokausirytmi. (rajat yms.) sekä tapaamisen tueksi –kohtaan: Muistetaan 

vanhemmille annettava positiivinen ja rakentava palaute.” 

“Vanhemmille voisi vielä jatkossa ideoida vielä oman työkirjan, jossa olisi 

täytettäviä kohtia, vanhemmille omaan muistiin jäisi asioita sitä kautta.“ 

“Tulevaisuuden toiminnan suunnittelu - millä varmistetaan se, ettei samat 

ongelmat toistu? Esim. homma toimii kotona hetken, mutta alkaa luisua 

pikkuhiljaa takaisin entiseen. Auttaisiko asiakkaan tekemä simppeli kirjallinen 

tulevaisuussuunnitelma pitämään asiat paremmin mielessä, tai sitten jokin 

kuvan tai kuvion muodossa oleva ajatuskartta, johon sisällytetty tulevaisuuden 

tärkeimmät ydinkohdat? Tämä on vaan pohdintaa. Malli vaikuttaa erittäin 

pätevältä jo tuollaisenaan.“ 

Haastattelussa nousi esiin se, miten vanhempien muistamista sovituista asioista ja lastenkodin 

tavoista toimia pystyttäisiin helpottamaan. Vihko, tai muu muistiinpanoväline voisi helpottaa 

muistamista ja yhteisesti sovittuja asioita. Myös lastenkodin säännöt ja tavat olisi hyvä 

kirjoittaa ylös, jotta keskittyminen olisi optimaalista tapaamiskertojen edetessä. Muistamisen 

tuen voisi toteuttaa henkilökunnalta tulleella idealla “perhetyövihkosta” tai vastaavasta. 

Muistamisen tueksi on mahdollista käyttää myös rakentavaa palautetta.        

Lopuksi haastattelussa nousi esille ongelmien mahdollinen jatkuvuus ja niiden uusiutuminen. 

Lastenkodissa perhetyötä tehdään jatkuvasti, mutta intensiivisyys ei ole aina perhetyön 

mallin tasolla. Työntekijällä on velvollisuus huolehtia perheestä sekä lapsesta ja ongelmien 

ilmetessä reagoida niihin. Sosiaalityöntekijä on kuitenkin aina pääasiallinen kohde lisäavulle 

tai sille, miten perhetyötä tehostetaan. Aina lastenkodin tarjoama apu ei ole riittävä.  

Perhetyön malli jää lastenkotiin pysyvään käyttöön sellaisena kuin se nyt tässä 

opinnäytetyössä liitteenä esitellään. Mallin kehittämiseen käytettiin yhteensä aikaa neljä 
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kuukautta ja sitä tehtiin yhteistyössä lastenkodin henkilökunnan, Laurea AMK:n ja 

opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden kesken. Kokonaisuutena perhetyön mallin 

kehittämisen voidaan todeta onnistuneen erinomaisesti, sillä pysyimme lastenkodin 

aikataulussa ja vaatimuksissa mukana ja henkilökunnan palautteet ilmensivät heidän 

tyytyväisyyttään valmiiseen malliin. Henkilökunnalta ilmenneet muutos- ja kehittämistoiveet 

toimivat perhetyön mallin, eli opinnäytetyön tuotoksen, arvioinnin perusteena ja arviointina. 

Yleisesti voidaan todeta kaikkien palavereiden ja ohjausten olleen erittäin tarpeellisia mallin 

loppuun saattamisessa, sillä suunnitelman mukaisesti kehitimme mallin valmiiksi ennen kuin 

henkilökunnalta kerättiin viimeistelyyn johtavat palautteet. Näiden palautteiden mukaisesti 

lastenkodille kehitetyn perhetyön mallia ei tarvinnut muuttaa kuin muutamalla sanalla, joten 

toteutettu tuotos oli onnistunut. Kokonaisuudessaan henkilökunta oli tyytyväinen perhetyön 

malliin sekä siihen, miten se soveltuu lastenkodin tarpeisiin ja tavoitteisiin sekä heidän 

työtapoihinsa. 

8 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Vaikka toiminnallinen opinnäytetyö ei ole lähtökohtaisesti tutkimuksellinen, niin sitä voidaan 

silti pitää niin sanottuna tutkimuksellisena kehittämistyönä. Tutkimuksellisen kehittämistyön 

tavoitteena ei ole tuottaa uutta tietoa vaan löytää käytännön ongelmiin ratkaisuja ja 

parantaa palveluita. Siinä ei siis edetä kuvailuin ja selityksin, vaan toteuttaen ja ratkaisuja 

löytäen. (Ojasalo ym. 2015, 19.)   

Kun kyseessä ei ole puhtaasti tutkimuksellinen työ, voi sen luotettavuuden arvioiminen olla 

hankalaa, sillä työn tavoitteena on voinut olla selkeä tarpeeseen vastaaminen tai jonkin 

ongelman ratkaisu. Tällöin luotettavuutta täytyy arvioida tehdyn työprosessin tai kehitetyn 

tuotoksen kautta, ja tähän auttaa tarkoin tehty dokumentointi työn eri vaiheista. Hyvä 

dokumentaatio on työprosessin luotettavuuden arvioinnin kannalta yksi oleellisimmista 

elementeistä. (Kananen 2017, 69, 72.)  

Koska toiminnallisessa opinnäytetyössä ei saada määrällisiä tai laadullisia tutkimustuloksia, ja 

luotettavuuden sekä eettisyyden toteutumisen arviointi voi tältä osin olla hyvinkin 

haasteellista, käytetään luotettavuuden todentamiseen prosessin dokumentoinnin tarkkuutta. 

Dokumentoinnilla voidaan osoittaa, onko projekti edennyt teorian mukaisesti ja onko 

esimerkiksi kehitetty tuotos alaan soveltuva sekä luotettava ja eettisesti hyväksyttävä.  

Opinnäytetyössä tehtävän kehittämistyön ollessa vahvasti liitetty työelämään ja 

toimeksiantajaan, on kehittämisen ja tutkimuksen kohteena olevien ihmisten, esimerkiksi 

työyhteisön, aina tiedettävä mitä kehittäjät ovat tekemässä. Tutkijan tai kehittäjän vastuulla 

onkin kertoa kehittämistyön tavoitteet, kohde ja mikä on työyhteisön rooli kehittämistyössä. 

Opinnäytetyön prosessin aikana lastenkodin henkilökunnalle kerrottiin eri toimintavaiheista ja 
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siitä, miten prosessin eteni ja että työyhteisö on suuressa roolissa opinnäytetyön tuotokseen 

liittyvässä haastattelussa. (Vrt. Ojasalo ym. 2015, 48 – 49.) 

  

Sosiaalialan eettiset periaatteet tulevat huomioiduiksi heti työelämälähtöisen opinnäytetyön 

alkuvaiheessa, kun mietitään mitä opinnäytetyöllä tavoitellaan ja mitä ollaan kehittämässä. 

Kun kehitetään lastensuojeluun perhetyön työmallia, sosiaalialan eettiset perusteet ovat 

oltava tarkoin hallussa. Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet ovat lähtökohdat 

ammattietiikalle ja opinnäytetyölle. Koko ammatillinen toiminta perustuu ja nojautuu näiden 

arvojen varaan, ollen keino edistää ihmisten hyvän elämää. Usein työntekijälle tulee eteen 

tilanteita, joissa on pohdittava arvoja ja ymmärrettävä niiden merkitys. Arvot ja etiikka eivät 

ole vain lauseita, vaan ne muuttuvat käytännössä teoiksi, minkä takia ne ovat suuressa 

arvossa ammatillisuudessa, kuin myös opinnäytetyössä. Perhetyön mallissa tapaamiskerrat 

ovat mietitty edellä mainittujen lähtökohtien mukaisesti. Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja 

ihmisoikeudet liittyvät vahvasti perhetyöhön ja sen tekemiseen ja ovat tärkeitä käsitteitä 

perhetyön mallin sisältöön. Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet liittyvät käsitteinä 

jokaisen sosiaalialla olevan sekä jokaisen perhetyön mallia käyttävän työntekijän 

ammattieettiseen osaamiseen.  (Talentia 2017, 7 - 8.) 

Kehittämisprojektin eettisyyden täytyy olla yhtä sen alan ja kohdeorganisaation periaatteiden 

kanssa, mihin projektia toteutetaan. Kehittämistyötä koskevat samat normit kuin 

tutkimusetiikassa, eli jokaisen kehittämistyöhön liittyvän osapuolen täytyy tietää mitä 

kehittäjä on tekemässä, mitkä ovat tavoitteet ja millä tavoin heidän roolinsa näkyy 

kehittämistyössä. Jotta kehittämistyön eettisyys toteutuisi vaaditulla tasolla, voidaan 

toteutumista edistää selvittämällä esimerkiksi kohdeorganisaation omia arvoja sekä 

oikeudellisia näkökulmia. (Ojasalo ym. 2015, 48 – 49.)  

Opinnäytetyön toteuttaminen parityönä nosti prosessin aikana esille molempien omia eettisiä 

näkökulmia, joita pohdittiin yhdessä opinnäytetyön edetessä. Näkökulmat olivat 

pääpiirteittäin aina toisiaan tukevia, ja niihin pyrittiin etsimään perusteluita teoriapohjan ja 

keskusteluiden avulla.   

Lastensuojelu koetaan asiakkaiden puolelta usein epämiellyttäväksi palveluksi, ja koska 

opinnäytetyön toimeksiantajana oli lastenkoti, piti se huomioida jatkuvasti opinnäytetyötä 

tehdessä. Raporttia tehdessä tämä näkyi lähinnä siten, että organisaation ja työntekijöiden 

nimiä ei mainittu missään vaiheessa ja olimme eettisten kysymysten ja luottamuksellisuuden 

kanssa samalla tasolla kohdeorganisaation kanssa. Nimettömänä pysyminen oli organisaation 

toive ja sillä ei ollut vaikutusta opinnäytetyön eikä kehittämistyön toteuttamiseen. 

Myös tiedonhankinnassa pätevät normaalin yhteiskunnan säännöt, rehelliset toimintatavat ja 

eettisyys. Muiden tekstien plagiointia, toisten kehittäjien / tutkijoiden vähättelyä sekä 

puutteellista ja harhaanjohtavaa raportointia tulee välttää kehittämistyön niin eettisyyden 
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kuin luotettavuuden vuoksi. Raportoinnissa on merkittävä aina lähdeviitteisiin ja lähteisiin 

kenen kirjoittamaa tekstiä milloinkin lainataan. Tiedonhankinnassa ja arvioinnissa täytyy 

varmistaa, että toimintatavat ovat eettisesti oikein ja tuloksia ei vääristellä oman 

kehittämistyön hyväksi. Tiedot, jotka ovat luottamuksellisia myös pysyvät luottamuksellisina. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että kohdeorganisaation nimeä ei tulla mainitsemaan 

raportissa, jos se voisi aiheuttaa ongelmia organisaation toiminnalle. (Ojasalo ym. 2015, 48 – 

49.)  

Luotettavuuden suhteen on syytä ottaa huomioon koronapandemia, joka vallitsi 

opinnäytetyön tekemisen aikana ja aiheutti isoja muutoksia yhteiskunnallisella tasolla. 

Pandemian aikana suljettiin muun muassa kaikki kirjastot sekä oppilaitokset, joka taas 

aiheutti sen, ettemme pystyneet lainaamaan aiheeseen liittyviä painettuja teoksia mistään. 

Koska sähköisiä teoksia ei ole yhtä runsaasti saatavilla kuin painettuja teoksia, aiheutti se 

omat haasteensa saada kerättyä sellaista lähdemateriaalia, joka olisi luotettavaa ja 

opinnäytetyön vaatimusten mukaista. Pandemiasta riippumatta osa teoriaosuuden lähteistä 

ovat hieman vanhempia kuin mitä yleisesti opinnäytetyössä käytettäisiin, mutta niissä oleva 

tieto on edelleen ajankohtaista ja muuttumatonta, joten koimme niiden käytön olevan 

perusteltua. 

9 Pohdinta 

Yhteistyöllä on suuri vaikutus opinnäytetyön toteutumiseen ja prosessin etenemiseen. Prosessi 

lähti liikkeelle hyvästä yhteistyöstä opiskelijoiden välillä ja helpotti huomattavasti 

opinnäytetyön tekemistä ja etenemistä. Työn tekeminen jakautui luonnollisesti molemmille 

jaettuihin osa-alueisiin ja keskustelimme jatkuvasti siitä, miten opinnäytetyön kanssa edetään 

ja mitä mahdollisesti tehdään seuraavaksi. Asetimme aikataulun hieman liian tiukaksi mutta 

pystyimme siirtämään sitä ilman ongelmia, eikä opinnäytetyöprosessi kärsinyt missään 

vaiheessa aikataulun kustannuksella. Aikataulutusta helpotti kohdeorganisaation 

mukautuvuus, joten emme joutuneet odottamaan käytännön asioiden hoitamista ja saimme 

keskityttyä opinnäytetyön tekemiseen.  

Opinnäytetyössä kehitetyn perhetyön mallin kohderyhmänä oli lastensuojelun sijaishuollon 

asiakkaana olevat lapset ja perheet, joten kohderyhmä oli haasteellinen ja malli vaati tarkkaa 

suunnittelutyötä. Huostaanotetut lapset ja heidän perheensä voivat muodostaa perhetyölle 

haasteita, kun lapsi on jo otettu huostaan mutta perhe vastustaa tapahtunutta huostaanottoa. 

Tällöin perhetyön toteuttaminen ei välttämättä toteudu toivotulla tavalla ja lasten edun 

tavoittelu sekä koko perheen tukeminen vaikeutuu huomattavasti. Oman haasteensa 

lastensuojelun perhetyössä aiheuttaa myös se, että huostaanoton pituutta ei voi määritellä 

etukäteen. 
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Ihmisten kanssa tehtävä työ ei ole helppoa ja pohdimme opinnäytetyön alkuvaiheessa 

tavoitteita ja tarkoitusta opinnäytetyön prosessille. Tavoite ja tarkoitus ohjasivat 

työskentelyämme jatkuvasti ja jouduimme alkuvaiheessa muokkaamaan tavoitteitamme 

opinnäytetyöhön ja kohdeorganisaatioon paremmin sopiviksi.  

Keskityimme yleisesti sellaisiin tavoitteisiin, joihin oli realistista pyrkiä. Vaikka tavoitteet 

olivat suuria, uskoimme alusta asti siihen, että ne soveltuvat lastenkodille kehitetyn 

perhetyön mallin tavoitteisiin pitäen kohderyhmän vahvasti suunnitelmassa ja prosessissa 

mukana. 

Lastenkodin henkilökunnalle toteutetun sähköpostihaastattelun kautta saimme vahvistuksen 

siitä, että lastenkodin työyhteisö oli kanssamme samaa mieltä ja valmis ottamaan perhetyön 

mallin käyttöön pienin lisäyksin sille asetetussa tavoiteajassa kesäkuussa 2020. Olemme 

todella tyytyväisiä siihen, miten yhteistyö kohdeorganisaation ja meidän välillämme onnistui 

ja saimme asettamamme tavoitteet näkyviin siten, että ne sopivat lastenkodin tarpeisiin. 

Käytimme opinnäytetyössämme tehdyn tuotoksen viimeistelyyn henkilökunnalta saatua 

ammattitaitoa ja kokemusta. Mielestämme oli tärkeää, että heidät huomioitiin perhetyön 

mallin kehittämisen tärkeimmässä vaiheessa ja he saivat antaa vuosien aikana kerätyn 

kokemuksen mukaista palautetta siitä, sopiiko malli juuri heidän työpaikkaansa. 

Kokemuspohjainen hiljainen tieto ei olisi muuten voinut olla teoriana mukana 

opinnäytetyössä, mutta näin sitä oli mahdollista käyttää ja hyödyntää. Alalla pitkään 

toimineiden ammattilaisten palautteet olivat hyödyllisiä myös omaa ammatillista kasvuamme 

ajatellen. 

Oman alamme näkökulmasta perhetyö oli opinnäytetyöllemme varsin osuva teema, sillä 

teemme työtä kaikkien niiden ikäluokkien kanssa, joita perhetyö koskettaa. Perhetyön parissa 

vastaantulevat ja ratkottavat ongelmat koskettavat niin varhaiskasvatuksessa, 

lastensuojelussa, nuorisotyössä kuin aikuissosiaalityönkin puolella. Parhaimmillaan oikeaan 

aikaan annettuna perhetyöllä voidaan ennaltaehkäistä niiden ihmisten ongelmia, jotka ilman 

tukea ajautuisivat ongelmiin.  

On tärkeää saada huono-osaisuuteen ajavat ongelmat hoidettua mahdollisimman ajoissa, jotta 

ne eivät ne kasaannu elämälle esteeksi ja aiheuta pitkäaikaisempaa huono-osaisuutta. 

Perhetyön avulla voi myös olla mahdollista katkaista ylisukupolvinen huono-osaisuuden kierre. 

Lastensuojelun parissa perhetyön tekeminen on usein haastavaa, koska lastensuojelu ja 

huostaanotto ymmärretään monesti väärin ja lastensuojeluun liittyvä tietoisuus on matala. 

Lastensuojelu nähdään asiakkaiden puolelta usein ei-toivottuna palveluna ja avun 

vastaanottaminen ei ole helppoa ja hyviin lopputuloksiin pääseminen vaikeutuu, jos asenteet 

ovat negatiivisia. Kielteiset asenteet näkyvät tällöin myös lastensuojelun perhetyötä tekeviä 

työntekijöitä kohtaan, ja työntekijöillä on suuri vastuu pysyä ammattimaisina, mutta samalla 

empaattisina, perheitä kohdatessaan. Perhetyön malli opastaa ja kehittää myös tämän 
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kaltaisten asioiden kanssa ollen suurena ja tärkeänä osana työyhteisön kehittämisessä. 

Jatkossa mallia voisi edelleen jatkokehittää vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja 

auttamaan työntekijöitä ymmärtämään oma tärkeytensä perheiden hyvinvoinnin edistäjänä. 

Mielenkiintoinen kehittämisidea voisi olla myös oppaan tekeminen perhetyön mallin ympärille 

lisäten teoriaosuuksia ja käytännöllisiä työmenetelmiä helpottamaan edelleen työntekijän 

tekemää työtä. Jatkokehittämisen suhteen emme näe, että rajat voisivat tulla vastaan, koska 

perheiden ongelmat eivät ole jatkossakaan yksiselitteisiä tai helpommin hoidettavissa.  

Lastensuojelussa tehtävässä perhetyössä kaiken keskiössä on lapsi ja lapsen hyvinvoinnin 

turvaaminen. Lapselle turvallisuudentunne on tärkeää, koska usein huostaanotetuilla lapsilla 

perheen kautta tuleva perusturva on jäänyt vajavaiseksi. Lapsen turvallisuudentunne 

rakentuu tunteista, jossa lasta rakastetaan, hänestä pidetään huolta ja hänestä välitetään. 

Lapsen tehtävä ei ole kantaa huolta vanhemmistaan, joka tapahtuessaan on haitallista 

psyykkiselle turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle. Lastensuojelun perhetyössä hyvien 

tunteiden luominen lapselle on työntekijän ja vanhempien toiminnasta riippuvaista. Avoimella 

ja luotettavalla toiminnalla ja empaattisella kohtaamisella hyvien tunteiden ilmaisua on 

mahdollista oppia, ja näin ollen rakentaa lapsen ja aikuisen välistä suhdetta turvallisemmaksi 

ja tiiviimmäksi. Tässä opinnäytetyössä kehitetyssä perhetyön mallissa aikuisen ja lapsen 

välinen suhde on pääasemassa. 

Opinnäytetyön työelämälähtöisyys vahvisti ammatillista kasvuamme tulevaan sosionomin 

ammattiimme. Opinnäytetyöprosessin avulla opimme paljon perhetyöhön liittyvästä teoriasta 

sekä käytännöistä ja perhetyön mallin kehittäminen ja toteutus oli mielekäs ja opettavainen 

kokemus. Opinnäytetyön avulla saimme kokemusta myös perhetyön kokonaisuudesta 

sosiaalialan kentällä, joka on erittäin laaja ja monipuolinen.  
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