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JOHDANTO
Lastensuojelulliset kysymykset ovat aina ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, mutta erityisen lisän tuo päihdeongelmaisten lasten ja
nuorten marginaali, jolla elämä on vielä edessä. Nuorten asenteet huumeita kohtaan ovat löystyneet ja samanaikaisesti huumeisiin liittyvät kuolemat vuositasolla lisääntyneet. Internetin aikakaudella huumeiden saatavuus on äärimmäisen helppoa ja käyttö kasvanut (Suomen virallinen tilasto, 2019; Tulli, 2017, s. 8.; Natri, 2018). Asianajaja Kari Erikssonin mukaan (Hinkula, 2018) alaikäiset tekevät aiempaa enemmän rikoksia ja
melkein aina rikoksiin liittyy huumeet. Huumeet vievät usein lopulta rikollisuuteen ja omien arvojen venymiseen, vaikka nuorella olisi vielä tunne
käyttönsä hallinnasta.
Useat huumeiden käyttäjät ovat monitasoisesti syrjäytyneitä ja heillä on
sosiaalisia sekä terveydellisiä ongelmia (Varjonen, 2015, s. 48). Päihteiden käyttö voi alkaa hyvin varhain, jolloin käyttö vahingoittaa kasvavan
lapsen psyykettä, aiheuttaa neuropsykologisia vaikeuksia ja vahvistaa
riippuvuuden syntyä. Vahingot ja vauriot eivät välttämättä parane aikuisena. (Fröjd ym., 2009, s. 19) Näillä lapsilla ja nuorilla on edessään kaksi
vaihtoehtoista suuntaa. Odottaako tulevaisuudessa yhteiskunnan täysivaltainen jäsenyys vai elämä päihdeongelman kanssa ja ennen pitkää
päihteen käyttöä rahoittaakseen myös rikosten kanssa - ehkä ennenaikainen kuolema. Mahdollistaako lastensuojelulaki nykyisellään hyvän
päihdehoidon alaikäisille?
Alaikäisten huumekuntoutuksen tarvetta ei voi kiistää ajassa, jossa huumeita on saatavilla anonyymisti vaikka kotiovelle erilaisten pimeiden
verkkoalustojen kautta. Opinnäytetyön lähtökohta on, että yhteisöhoito
sopii hyvin päihdeongelman ratkaisemiseen. Yhteisöhoidon tehokkuudesta ja pitkäaikaisvaikutuksista päihdeongelman hoidossa on laajaa näyttöä
sen pureutuessa sekä riippuvuuden fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen että sosiaaliseen puoleen (Clark ym., 1998, s. 1296—1297; National Institute on Drug Abuse (NIDA), 2020b, s. 3) Oma näkemykseni on, että yhteisökuntoutuksella näyttää olevan aspekteja, jotka aidosti vaikuttavat myös
alaikäisiin nuoriin. Vaikuttavuuden arviointi on itsenäinen tieteen ja tutkimuksen osa-alue, mutta koska se ei liity opinnäytetyön tutkimuskysymykseen suoraan, en käsittele sitä laajemmin raportissani. Vaikuttavuuden pohtiminen ainoastaan kuvaa motivaatiotani asettamaani tutkimustehtävään.
Alaikäisten yhteisöhoidosta tulisi tuottaa lisää tutkimusta, sillä lastensuojelullinen aspekti tekee oman lisänsä päihdetyöhön ja sen merkityksellisyyteen. Alaikäisten päihdekuntoutuksen tarve kasvaa Suomessa lisääntyvien päihdeongelmien ja niiden haittavaikutusten myötä, mutta ympärivuorokautista päihdekuntoutusta tarjoavia sijaishuoltolaitoksia on vain
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kourallinen. Tällä opinnäytetyöllä on tarkoitus tuoda näkyväksi lastensuojelutyön ja päihdetyön yhdistämisen problematiikkaa ja tarkastella sen
positiivisia puolia. Tutkimuksella selvitettiin sitä, millaisina työntekijät näkevät lastensuojelutyön ja päihdetyön yhdistämisen mahdollisuudet sekä
haasteet, sekä kuinka työntekijät itse toivoisivat lastensuojelulaitoksessa
tehtävän päihdetyön kehittyvän. Aineistonkeräys on tehty lastensuojelulaitoksessa, joka tarjoaa 15—17 vuotiaille päihdeongelmaisille nuorille
päihdehoitoa yhteisöhoidon periaattein.
Tulevana ammattilaisena oma huoleni nuorista pohjautuu nuorten kuolemattomuuden tunteeseen. Huumeista ei voi olla varma, mitä ne oikeasti sisältävät. Näin ollen vahinkokuolema on sekakäytössä aina mahdollisuus. Opinnäytetyön aiheen valintaan johdatti sosionomiopintojen aikana
kasvanut kiinnostukseni päihdeongelman hoidosta lääkkeettömässä yhteisöhoidossa sekä aito ihmetys ja kysymysmerkit teini-ikäisten päihdeongelmaisten hoidon onnistumisesta. Tällä opinnäytetyöllä tavoitteenani
on myös kasvattaa omaa ammatillista osaamistani, ymmärrystä asiakasryhmästä ja työympäristöstä. Olin tutkimusta aloittaessani aloittanut sijaisuuden päihdehoitoa tekevässä sijaishuoltoyksikössä, eikä itselläni ollut
aiempaa lastensuojelu- eikä päihdetyökokemusta harjoitteluita lukuun
ottamatta. Opintojen aikana olen sukeltanut syvemmälle päihdeproblematiikkaan, erilaisiin päihdeongelman hoitomuotoihin, vertaistukeen,
päihdeongelmasta toipumiseen. Kaikkea oppimaani olen käyttänyt hyödyksi tässä opinnäytetyössä.
Yhteisöhoidon suuntauksia on monia, mutta en käsittele työssäni mitään
yksittäistä suuntaa vaan ylipäätään yhteisön merkitystä työntekijöiden
työssä ja nuoren kuntoutuksessa. Avaan yhteisöhoitoa käsitteenä ja menetelmänä riittävästi pohjustamaan tutkimukseni tuloksia.
Raportissa on käytetty aiheeseen nivoutuvia lähteitä. Se jakautuu päälukuihin, joita ovat teorialuvut, tutkimustehtävä, aineiston analysointi, tulokset, pohdinta ja lopuksi lähteet sekä liitteet. Tietoperustassa avataan
päihdeongelmaa yleisesti ja yhteiskunnallisesti sekä nuoren päihteenkäytön erityispiirteitä. Lisäksi sivutaan lastensuojelun näkökulmaa sekä yhteisöhoitoa menetelmänä päihdehoidossa aiempien tutkimusten valossa.
Sen jälkeen esitetään tutkimustehtävä, aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja tutkimuksen tulokset, joita on havainnollistettu taulukoin.
Lopuksi pohditaan opinnäytetyön prosessia ja tavoitteiden saavuttamista.
Käyttämäni kyselypohja on raportin liitteenä 1.
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2

HAASTEENA PÄIHTEET
Addiktiota ja riippuvuutta käytetään usein samaa tarkoittavana. Addiktio
on yleiskäsite, joka määrittyy aikakauden ja kulttuurin mukaan. Se tarkoittaa pakonomaista tarvetta kokea tietty tunnetila tai toimia tietyllä tavalla. Addiktio voidaan määritellä motivaatiojärjestelmän psyykkiseksi ja
fyysiseksi häiriöksi. Tällöin ihminen menettää itsensä hallinnan tavoitellessaan tyydytystä ja jatkaa käyttäytymistä haitoista piittaamatta. (SaloChydenius, Holmberg & Partanen, 2015, s. 106.) Tässä luvussa esitetään
teoriaa liittyen päihderiippuvuuteen, päihderiippuvuuden hoitoon sekä
nuoriin päihteiden käyttäjinä.

2.1

Päihderiippuvuus sekä päihdekäyttö Suomessa
Riippuvuus määritellään siihen kytkeytyvän toiminnan tai aineen kautta.
Riippuvuutta ei sinänsä tuota aine tai toiminta, vaan niiden käyttö sisäisen tilan säätelyyn ja siihen liitetyt merkitykset. Eri aineisiin liittyvät riippuvuudet muistuttavat paljon toisiaan, ja riippuvuuden katsotaan tarkoittavan vaikeutta hallita käyttöä tai käytön lopettamista (THL, 2019). Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan (ICD-10 tautiluokitus, 2012, s. 211)
päihderiippuvuuden diagnostiset kriteerit täyttyvät, jos kolmen tai useamman kohdan tunnusmerkit täyttyvät kuukauden ajan tai toistuvasti 12
kuukauden aikana. Tunnusmerkit ovat:
1. Voimakas tai pakonomainen halu käyttää päihdettä
2. Heikentynyt kyky kontrolloida päihteen käytön aloittamista, määrää
tai lopettamista
3. Vieroitusoireet, kun päihteen käyttö päättyy tai vähenee
4. Osoitus sietokyvyn kasvusta: tarvitaan selvästi suurempia annoksia
toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi
5. Käytön muodostuminen elämän keskipisteeksi
6. Päihteen jatkuva käyttö kiistattomista haitoista huolimatta
Ongelmakäyttäjien määriä mittaavien raporttien seuraaminen on osaltaan haastavaa. Huumeiden käyttäjien rekisterikäytännöissä, indikaattoreissa sekä hoitoon pääsemisen kriteereissä on ollut vaihtelua vuosien
mittaan, ja hoitopaikat ovat lisääntyneet. (Varjonen, 2015, ss. 53—55)
Rekisteröinti- ym. muuttujista huolimatta voidaan todeta huumeiden ongelmakäytön lisääntyneen Suomessa huimasti. Vuonna 2012 viranomaisrekisteritietojen mukaan opioideja ongelmallisesti käyttäviä arvioitiin olevan 12 700—15 100 henkilöä; vuonna 2017 luku oli 23 500—29 500. Amfetamiineja tai opioideja ongelmallisesti käyttäviä arvioitiin vuonna 2017
olevan noin 31 100—44 300. Suomessa ei ole koskaan ollut niin paljon
nuoria, 15—24-vuotiaita, amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjiä
kuin tänä päivänä (Rönkä ym., 2020).
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Yhteiskunnallisella tasolla huumeiden ongelmakäytön kehityskulku on ollut yhtäjaksoista 1990-luvulta asti. Lisäksi asenteet päihteitä kohtaan ovat
muuttuneet positiivisemmiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa tyypillistä on ongelmakäyttäjien nuori ikä ja sekakäyttö. Hoitoon
hakeutumisen tarve ilmenee usein vuosien viiveellä käytön aloittamisesta
(Rönkä ym., 2020). Kuvasta 1 näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
mielipidemittauksen tulos, jonka mukaan nuoret ja nuoret aikuiset ovat
enenevissä määrin sitä mieltä, että huumeita voi käyttää ilman ongelmia.
(Metso, Winter & Hakkarainen, 2012, s. 32)

Kuva 1.

THL:n mielipidemittaus 2012, voiko huumeita käyttää ilman ongelmia? (Metso, Winter & Hakkarainen, 2012, s. 32)

Perinteisesti päihteiden käytön lopettamista on helpotettu lääkityksellä.
Tällöin keskitytään pääasiassa hoitamaan riippuvuuden fyysisiä vaikutuksia. Lääkkeelliseen hoidon rinnalle tulisi aina tarjota lisäksi psykososiaalista hoitoa. Lääkkeettömällä päihdevierotuksella tarkoitetaan sitä, ettei
päihteestä vieroittautumiseen käytetä mitään keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai aineita. (Merikallio, 2015)
2.2

Päihderiippuvuuden ulottuvuudet
Päihderiippuvuuden neljä ulottuvuutta on tärkeää esittää, koska yhteisöhoidossa pyritään koskettamaan kaikkia näitä osa-alueita: fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä riippuvuutta. Vierottauduttaessa päihteistä
tulisi aina ottaa huomion nämä neljä ulottuvuutta ja muutokseen on tarjottava mahdollisuus selkein ja konkreettisin keinoin. (Merikallio, 2015)
Fyysinen riippuvuus ilmenee elimistön mukautumisena päihteen vaikutukseen. Kun päihteen vaikutus äkillisesti lakkaa, tulee fyysisiä vieroitusoireita. Tyypillinen esimerkki tästä on krapula, joka on alkoholin nauttimisen vieroitusoire. Psyykkiseen riippuvuuteen lukeutuvat käyttöhimot
ja pakonomainen tottumus, mutta ei välttämättä fyysisiä vieroitusoireita.
Tämän riippuvuuden muodostumiseen ihmisessä vaikuttavat tunnereak-
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tiot, ongelmanratkaisutaidot, päättely, päätöksenteko sekä valitseminen.
Esimerkiksi päihteen käyttötapa, kuten piikitys tai polttaminen, ei jollekin
välttämättä ole mieluinen, vaan päihteen käyttämisestä seuraava psyykkisen helpotuksen tunne. Sosiaalinen riippuvuus tarkoittaa riippuvuutta
sosiaalisista suhteista, joita päihteiden käyttö yhdistää. Siihen liittyvät
vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Esimerkiksi vanhat ystävät jäävät pois ja
tilalle tulee uusia, päihteiden käytön sallivia tuttavuuksia ja ympäristö.
Henkinen riippuvuus koskettaa elämänkatsomusta, ajatusmaailmaa tai
ilmapiiriä, joka päihteiden käyttöön liittyy: ihanteita, arvoja, uskomuksia
ja henkisyyttä. Päihteitä saatetaan esimerkiksi käyttää, jotta saavutetaan
jokin tietty henkinen tila tai hengellinen yhteys. (Holmberg, 2010, s. 40)
2.3

Muutosvaihemalli
Päihderiippuvuuden hoidossa on oleellista tarkastella motivaatiota. Puhutaan motivaatiosta hoitoa kohtaan ja päihteettömyyttä kohtaan. Motivaatiota tulee tarkastella hoidon kaikissa vaiheissa. Alla oleva kuva liittyy
muutosvalmiuteen, ja sen eri vaiheisiin. Motivaatiossa ja muutosvalmiudessa on erilaisia vaiheita, jotka esitetään kuvassa 2.

Kuva 2.

Prochaskan ja DiClementen muutosvaihemalli (Niemelä, 2018).
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Esipohdintavaiheessa asiakas ei tunnista päihdekäytön haittoja, eikä usko
mahdollisuuksiinsa hyötyä hoidosta. Tässä vaiheessa asiakas yritetään
saada kiinnittymään hoitopaikkaan, ei varsinaisesti vielä itse hoitoon. Asiakkaan päihdekäytön jatkaminen ja retkahtaminen eivät ole syy olla jatkamatta hoitoa. (Niemelä, 2018)
Seuraava vaihe asiakkaan näkökulmasta on pohdintavaihe. Päihdetyöntekijälle se tarkoittaa asiakkaan motivaation löytämisen etsimistä päihdeongelman hoitamiseen. Tähän vaiheeseen saattaa liittyä konflikteja - varsinkin, jos asiakas ei ole halukas muutokseen. Asiakkaan toiveiden, haaveiden ja tavoitteiden sekä päihteiden käyttöön liittyvien uskomusten välille pyritään luomaan ristiriita. Hyvään tulokseen päästäisiin, jos asiakas
itse tunnistaisi haittoja päihteiden käytössään. Tässä vaiheessa asiakas
usein punnitsee käytön jatkamista, sen lopettamista ja hoidon tarpeellisuutta. Asiakkaaseen tulisi valaa toivoa ja luottamusta hänen mahdollisuuksistaan parantua päihdeongelmasta. Pystyvyyden tunteen parantaminen koko hoidon ajan on tärkeää ja se auttaa motivaation rakentumisessa. Asiakkaan kanssa olisi hyvä etsiä päihteettömiä vaihtoehtoja hänen
vapaa-ajan viettoon, sekä asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa tulisi
tehdä psykoedukaatiota. (Niemelä, 2018)
Toimintavaiheessa harjoitellaan ongelmanratkaisukeinoja, kuten tarjotuista huumeista kieltäytymistä sekä osallistutaan vertaisryhmiin kuten
Nimettömät narkomaanit (NA) ja opetellaan itsestä huolehtimista. Retkahtaminen on tässä vaiheessa tavallista, ja se onkin osa päihderiippuvuussairauden oirekuvaa. Retkahtamisia tulisi katsoa uutena mahdollisuutena tarkastella omaan päihteiden käyttöön liittyviä riskitekijöitä, ei
epäonnistumisena. (Niemelä, 2018)
Retkahduksen estovaiheessa vahvistetaan tietoa sairauden mahdollisesta
uusimisesta sekä ennakoidaan tilanteita, joissa retkahdus on mahdollinen. Tässä vaiheessa tulisi lujittaa aktiivisuutta eri elämän osa-alueilla;
työssä, opinnoissa, sosiaalisissa suhteissa ja harrastuksissa. Uusien toimintatapojen vakiintuminen vaatii riittävän pitkää toistoa. (Niemelä,
2018)
2.4

Yhteisöhoito menetelmänä
Yhteisöhoidosta puhuttaessa voidaan puhua terapeuttisesta yhteisöstä.
Yhteisöhoito on yleiskäsite yhteisöllisiä menetelmiä käyttäville hoito- ja
kuntoutussuuntauksille. Terapeuttisessa yhteisössä yhteisöä käytetään
välineenä hoidossa. Ajatus perustuu käsitykseen ihmisestä psyykkisenä,
sosiaalisena ja fyysisenä kokonaisuutena. Yhteisössä pyritään oppimaan
vastuuta itsestä ja muista, myötätunnosta, itsekurista ja -hillinnästä sekä
tavoitteellisuudesta. Yhteisöhoitoon kuuluu tarkka hoito-ohjelma ja päiväohjelma, jossa otetaan huomioon ihmisen psyykkinen, sosiaalinen ja
fyysinen kokonaisuus. (Ikonen, 2009)
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Tiedostetut terapeuttisen yhteisön haasteet liittyvät yhteisön rakentamiseen, yhtenäisen henkilöstöyhteisön ja vertaisryhmän luottamuksen rakentamiseen. Päihteiden käyttäjien yhteisön tehtävässä Murto viittaa
George De Leonin määritelmään, jossa muutokseen tarjotaan yhteisössä
osallistumista, vastuuta ja luottamusta. Näiden kautta identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavat voivat muuttua. Ainoastaan käyttäytymisen muutos ei osoita tällaisessa yhteisössä kuntoutumista, vaan
uusi elämäntapa uusine arvoineen ja asenteineen suhteessa yksilöön itseensä, toisiin ihmisiin sekä yhteiskuntaan. (Murto, 2013, ss. 13, 18)
2.5

”Nopeet, hitaat, dissot ja deelit” – Nuoret ja huumeet
Tutkimuksessani paneudun nuorten päihteidenkäyttäjien hoidon haasteisiin ja mahdollisuuksiin. On siis hyvä katsahtaa nuorten päihteiden käytön
erityispiirteisiin.
Päihteitä kokeillaan yleensä yhdessä kavereiden kanssa hauskanpidon,
elämyshakuisuuden ja jännityksen etsimisen vuoksi, ei suorasta kiinnostuksesta itse päihteisiin. Päihtyneenä tehdään asioita, joita ei uskallettaisi
tehdä selvin päin, kuulutaan johonkin kaveriporukkaan ja ehkä vastustetaan auktoriteetteja. (Holmberg, 2010, ss. 78–79) Useimmiten ensimmäiset päihdekokeilut tehdään 13–15-vuotiaana ja ne kohdistuvat tupakkaan. Päihteiden sanotaan kiehtovan nuoria muun muassa siksi, että ne
edustavat aikuisten maailmaa ja aikuisuuteen liittyvää valinnanvapautta.
Nuori elää hetkessä – päihteiden vaaroja ja seurauksia ei jäädä pohtimaan. (Nuorten mielenterveystalo.fi, n.d.)
Tämän ajatuksen kanssa eriää Pesäpuu ry:n päihdefoorumiin osallistuneiden nuorten mielipide. He sanovat tunnistavansa päihteiden käytön
riskit - metamfetamiini on voitu jatkaa rotanmyrkyllä sekä amfetamiini
akkuhapolla, ja jos yhdistää nopeita ja hitaita, voi lähteä henki. Nopeilla
tarkoitetaan keskushermostoa stimuloivia aineita eli kiihottavia kuten
amfetamiini ja kokaiini. Hitailla taas erilaisia keskushermostoa lamaavia
aineita kuten opiaatit ja bentsodiatsepiinit.
Valtakunnallisen lastensuojelujärjestön Pesäpuu Ry:n Päihteet!? -nuorten
foorumi järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2018 nuorten ajanviettopaikoissa. Projektissa otettiin selvää nuorten itsensä näkemyksistä ja kokemuksista liittyen päihdemaailmaan. Huumeista kannabis on nuorten keskuudessa yleisimmin kokeiltu (Nuorten mielenterveystalo, n.d.). Päihteet!? nuorten foorumista kootun raportin (Pesäpuu ry, 2018) mukaan nuoret
sanovat, ettei kannabis ole edes huume. Näiden nuorten mielestä huumeita saa helpommin kuin nuuskaa, kun taas päihdehoitoon on vaikea
päästä.
Foorumiin osallistunut nuori kertoo ajatuksistaan Pesäpuu Ry:n kehittämispäällikkö Johanna Barkmanin välittämänä (Pesäpuu ry, 2018):
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15-vuotias nuori puhuu ammattimaisesti huumeiden sekakäytöstä. Surullisesti, mutta määrätietoisesti hän luettelee
nopeet, hitaat, dissot ja deelit. Hän tietää, millaisiin nousuihin rotanmyrkyllä jatketulla pirillä pääsee. Hän puhuu oloista. ”Jos haluut lähteä vauhdikkaasti kylille, niin piriä ja bisseä + kukkaa. Jos haluut olla kotona, niin dänkkiä. Jos haluut
tutkia mieltä, happoa + sieniä.” 13-vuotiaana se alkoi. Tai aikaisemmin. Kuka tietää? Soitto vain ja miehet tuovat mitä
vaan, huumeita ja tavaraa. Nuori on myynyt itseään jo useamman vuoden. ”Mitä järkeä on käydä koulua, jos elämä on
nyt jo niin helppoa?” kysyy 14-vuotias.
Nuorten päihderiippuvuuden kriteerit ovat samat kuin aikuisten. Nuorisotutkija Mikko Salasuo (Kupila, 2019) muistuttaa, että nuoren huumeiden
käyttö on aina ongelma, vaikkei se olisi väestötasolla laaja haaste. Viime
vuosina meneillään on ollut terveysbuumi, joka on tuonut mukanaan raittiustrendin. Silti päihteiden käyttö ei ole kadonnut, kuten ei päihteiden
ongelmakäyttökään.
Teelmäki (2016, ss. 16—18) ilmaisee opinnäytetyössään huolen tavalliseen lastensuojelulaitokseen sijoitetuista nuorista, joilla on päihteiden
kanssa ongelmia. Enenevän päihdekäytön mukana tuleviksi ongelmiksi
hän nimeää mm. koulupoissaolot, hatkaamiset eli karkureissut, mahdollisen varastelun, onnettomuusalttiuden ja yleisen haluttomuuden osallistua arkeen tai harrastustoimintaan. Teelmäen kokemuksen mukaan nuorilla on tuntemus siitä, että he pystyvät lopettamaan päihteet milloin haluavat. Nuorten kerrotaan myös olevan taitavia peittelemään jälkiään.
Jyväskylän Päihteet!? -nuorten foorumissa (2018) kuultiin päihteitä käyttävien nuorten mielipide myös siihen, mikä kantaisi elämässä, jotta päihteisiin ei tarvitsisi turvautua. Nuoret korostivat perheen merkitystä - rakkaus kantaa ja nostaa suosta, tarvitaan huolenpitoa, hyväksyntää, aikaa ja
läsnäoloa aikuisilta. Myös koulu, harrastukset, hyvä kaveripiiri, elämän sisältö, päivärytmi, mielekäs tekeminen, omat tavoitteet ja unelmat sekä
tulevaisuuden suunnitelmat mainittiin tärkeinä. Foorumilla nuorten yhtenäinen mielipide oli se, että muutos lähtee itsestä. Jos ei ole omaa tahtoa
eikä ymmärrä omaa parastaan, ei ehkä ole valmis päästämään irti päihdemaailmasta. Sitä pidettiin tärkeänä, että nuoren huumeiden käyttöön
puututaan nuoren omasta motivaatiosta huolimatta aina. Apua pitää tarjota joka käänteessä.
2.6

Riski- ja suojaavat tekijät
Päihderiippuvuuden synty ei ole yksioikoinen asia. Kuitenkin jotkut tekijät
selvästi vaikuttavat siihen, muodostuuko suhde päihteisiin riippuvuudeksi
vai ei. Asioita, jotka vaikuttavat riippuvuuden syntyyn, sanotaan riskitekijöiksi. Suojaavilla tekijöillä tarkoitetaan asioita, jotka suojaavat ihmistä
riippuvuuden muodostumiselta. Ympäristöllä ja genetiikalla on tähän sel-
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vä yhteys. Yhdysvaltalainen päihderiippuvuuden tutkimusta edistävä instituutti National Institute on Drug Abuse (2020a s. 8) havainnollistaa ympäristön ja geenien yhteyttä tavalla, joka esitetään kuvassa 3.

Kuva 3.

Riski- ja suojatekijät päihderiippuvuuden syntyyn (National Institute on Drug Abuse (NIDA), 2020a, s.8).

Riskitekijät voivat muun muassa lisätä haavoittuvuutta, yksinäisyyttä, sosiaalista eristäytymistä ja tuen puutetta. Myös esimerkiksi avuttomuuden, kelpaamattomuuden, syyllisyyden ja häpeän tunteet voivat vahvistua. Puute vanhemmuustaidoissa voi lisätä nuoren runsaan päihteiden
käytön riskiä. Lapsuuden kotiympäristö, vanhempien asenteet päihteitä
kohtaan ja vanhempien runsas päihteidenkäyttö tai rikollisuus ovat niin
ikään riskitekijöitä. Päihdeongelmaisen perheen lapsi voi nuoruudessaan
haluta päihteitä käyttämällä ottaa selvää siitä, miksi päihteet ovat vieneet
voiton lapsesta huolehtimisesta. Riippuvuuskäyttäytymiseen voivat johtaa vahvistavasti geneettinen ja sosiaalinen perimä. Myös muulla ympäristöllä on merkitystä: kaverisuhteilla, alhaisella koulutustasolla sekä
päihteiden käytön varhaisella aloitusiällä. (NIDA, 2020a, s.9)
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Suojaavat tekijät vahvistavat ihmisen identiteettiä, voivat kompensoida
erilaisten riskitekijöiden vaikutusta sekä auttavat selviytymään kriisitilanteista. Suojatekijöinä voivat toimia esimerkiksi terveys ja perimä. Yhtälailla ystäväpiiri, hyvät kotiolosuhteet, millainen suhtautuminen elämänpiirillä on päihteitä kohtaan ja muut ympäristötekijät voivat suojata päihdeongelmalta. Lisäksi suojatekijöitä ovat erilaiset henkiset ominaisuudet kuten nuoren hyvä itsetunto, pystyvyyden, merkityksellisyyden ja tarkoituksellisuuden kokemukset sekä myönteinen temperamentti, älykkyys ja ongelmanratkaisutaidot. (Määttä, 2016, ss. 22–23; Salo-Chydenius, Holmberg & Partanen 2015, ss. 111–112)

3

SIJAISHUOLTO KASVUPAIKKANA
Lastensuojelullinen näkemys tulee tutkimuksessa vahvasti esille, sillä
kaikkea vastaajayksikön ja työntekijöiden toimintaa sitoo aina lastensuojelulaki ja lastensuojelun keskeinen tarkoitus. Mikäli nuori on otettu
huostaan laitokseen, on aina yritetty ensin avohuollon tukitoimia, jotka
ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Nuoren sijoittaminen päihdekuntoutuslaitokseen on päätetty tehdä, mikäli hänellä on merkittävää alkoholin, huumeiden, lääkeaineiden tai sekakäyttöä. On katsottu, että nuoren kehitys ja terveys on konkreettisella tavalla vaarantunut vakavasti.
(THL, 2020a)
Nuorella voi olla takanaan usean vuoden lastensuojelulaitosten kierre.
Ongelmallista päihdekäyttöä pyritään päihdehoitoa tarjoavassa yksikössä
katkaisemaan täysi-ikäistymisen kynnyksellä. Lastensuojelulain säädökset
asettavat raamit työntekijöille, määrittelevät toimenkuvaa sekä samalla
turvaavat nuorelle ja hänen perheelleen oikeuden hyvään hoitoon. Vastaajayksikössä sovellettavien käytäntöjen tulee siis aina olla perusteltavissa lastensuojelulain kautta. Tässä luvussa kuvaan yleisöllä tasolla nuoruutta ja esittelen lastensuojeluun liittyviä käsitteitä.

3.1

Nuoruus ikävaiheena ja käsitteenä
Lastensuojelulaki on merkittävässä roolissa tässä tutkimuksessa. Lastensuojelulain (417/2007) ensimmäisen luvun pykälän 6 mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena 18–20-vuotiasta. Tässä opinnäytetyössä asiakkaista puhutaan kuitenkin nuorista. Käytän yhtä termiä yhtenäisyyden ja selvyyden vuoksi, koska vastaajat puhuvat pääasiassa nuorista ja vastaajayksikön asiakkaat ovat yli 15-vuotiaita. Useassa teoksessa
puhutaan nuorista, kun tarkoitetaan noin 15–24-vuotiaita. Tutkimuksessa
on otettu tämä seikka huomioon.
Nuoruuteen liittyvät erilaiset etsikkovaiheet ja oman identiteetin tutkiminen, mutta vanhempien tuelle, turvalle ja kannustukselle on vielä tarve.
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Nuoruus on hormonaalisen ja fysiologisen muutoksen aikaa. Näiden ikävuosien aikana nuoret kokeilevat erilaisia rooleja, sukupuoli-identiteetti
vahvistuu, sekä kavereiden mielipiteiden merkitys voimistuu. Nuori harjoittelee itsenäistymistä, haluaa tehdä omia päätöksiä ja olla psyykkisesti
riippumaton. Murrosikäinen vertailee myös usein kavereiden kokemuksia
ja perheitä omiinsa. (Holmberg, 2015, s. 108) Tässä tutkimuksessa on kyse päihderiippuvaisista nuorista, mutta hekin ovat ”vain nuoria”, jotka
toimivat, tuntevat ja ajattelevat kuten muut nuoret. Päihteet tuovat
oman lisänsä heidän nuoruuteensa ja nuorena olemiseen.
3.2

Lastensuojelun keskeisiä käsitteitä
Lastensuojelulaitokset ovat sijaishuoltolaitoksia, joissa niihin sijoitettujen
lasten ja nuorten huolenpidosta vastaa koulutetut työntekijät. Erilaisia
lastensuojelulaitoksia ovat esimerkiksi lastenkoti, nuorisokoti, vastaanottokoti, koulukoti ja perhetukikeskus. Yksittäistä laitosta kutsutaan yksiköksi. (Lastensuojelun keskusliitto, n.d.)
Huostaanotossa lapsen kasvatus- ja hoitovastuu siirtyy ammattilaisille.
Mikäli avohuollon palvelut eivät riitä turvaamaan lapsen tai nuoren terveyttä ja turvallisuutta, on viimesijainen vaihtoehto huostaanotto. (Lastensuojelun keskusliitto, n.d.)
Asiakaskirjaukset. Asiakassuunnitelma tehdään aina lastensuojelun asiakkaalle yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakassuunnitelmaan tulee kirjata
perheen tuen tarve ja tukitoimet. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
(254/2015) määrittää mm. asiakastietojen kirjaamisesta, joihin kuuluu lisäksi pykälän 5 mukaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta riittävät ja tarpeelliset tiedot. Kunkin lastensuojelulaitoksen työntekijät käytännössä kirjaavat päivittäin nuorten hoitoon ja oleelliseen tekemiseen liittyvät tiedot jokaisen
nuoren kohdalla ja omaohjaajat muodostavat lisäksi nuoren asioista kuukausittaisen koosteen. Kooste, nuoren mielipide jokaiseen toimenpiteeseen, tulee myös kirjata ylös. Kaikki nämä tiedot menevät aina myös nuoren asioista huolta pitävälle sosiaalityöntekijälle. (THL, 2020b)
Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitetun lapsen tai nuoren hoitoa,
huolenpitoa ja kasvatusta jossakin muussa paikassa kuin hänen omassa
kodissaan (Lastensuojelun keskusliitto, n.d.).
Sijoitus tarkoittaa lapsen tai nuoren sijoitusta sijaishuoltoon eli kasvatuksen ja hoidon järjestämistä muualla kuin omassa kodissa (Lastensuojelun
keskusliitto, n.d.).
Rajoitustoimenpiteet. Toimenpiteitä, joita vain tarpeen vaatiessa voidaan tehdä huostaan otetulle lapselle tai nuorelle laitoshuollossa. Näistä
esimerkkeinä ovat henkilöntarkastus, henkilönkatsastus, omaisuuden, ti-
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lojen tai lähetysten tarkastaminen, yhteydenpitorajoitus sekä kiinnipitäminen. Rajoitustoimenpiteet ovat tiukoin säädeltyjä laissa, niiden käyttö
tarkoin perusteltua ja aina lapsen edun mukaista. Näitä toimenpiteitä
voidaan käyttää ainoastaan niin kauan, kun todellinen tarve on. Toimenpiteet tulee lopettaa heti, kun ne eivät ole tarpeellisia. Avohuollon sijoituksessa ei voida käyttää lainkaan rajoitustoimenpiteitä. Tieto rajoitustoimenpiteen tekemisestä menee aina viipymättä tiedoksi lapsen ja nuoren sosiaalityöntekijälle sekä huoltajille. Nuoren mielipide hänelle annettuun rajoitustoimenpiteeseen on aina kirjattava ylös. (Lastensuojelun
keskusliitto, n.d.) Seuraavissa kappaleissa muutama rajoitustoimenpide
esimerkin vuoksi, joita kaikissa sijaishuoltolaitoksissa sovelletaan.
Henkilöntarkastus (LSL 542/2019 § 66) voidaan tehdä, jos laitoksen henkilökunnalla on perusteltua syytä epäillä, että lapsella tai nuorella on vaatteissaan vahingoittamistarkoitukseen, tai päihtymistarkoitukseen tarkoitettuja välineitä. Henkilöntarkastuksella puututaan Perustuslailla suojattuun kohtaan henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, joten on tärkeää
toimia tarkoin säännöksen mukaan.
Henkilönkatsastus (LSL 542/2019 66a) voidaan tehdä, jos on perusteltua
syytä epäillä, että lapsi tai nuori on käyttänyt päihtymistarkoitukseen tarkoitettuja aineita. Tässä raportissa viitataan seulojen ottamiseen, jossa
tätä pykälää toteutetaan. Henkilönkatsastus voi pitää sisällään puhalluskokeen, virtsa-, veri-, hius-, tai sylkinäytteen. Henkilönkatsastuksessa sekä henkilöntarkastuksessa tulee olla mukana joko terveydenhuollon ammattilainen, lapsen tai nuoren kanssa samaa sukupuolta oleva laitoksen
johtaja tai kaksi samaa sukupuolta olevaa, laitoksen johtajan määräämää
hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Verinäytteen saa ottaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö.
Omaisuuden, tilojen ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen (LSL 542/2019 67) tehdään, mikäli on perusteltu syy
epäillä, että lapsen tai nuoren omissa tiloissa, hallussa, taikka lapselle
osoitetussa luottamuksellisessa viestissä tai lähetyksessä on jotakin vahingoittamis- tai päihtymistarkoitukseen tarkoitettua. Lapselle tulee aina
selvittää tarkastuksen syy.
Liikkumisvapauden rajoittamisella (LVR) (LSL 542/2019 96) tarkoitetaan
määräaikaista kieltoa poistua laitoksen alueelta tai laitoksesta. Sen voi
määrätä lapselle tai nuorelle, mikäli sijoituspäätös on tehty sillä perusteella, että lapsi tai nuori on vaarantanut terveyttään vakavasti käyttämällä päihteitä, tekemällä rikollisen tai siihen verrattavan teon ja tekee
laitoksessa ollessaan em. teon. Rajoitus voidaan myös tehdä, mikäli lasta
tai nuorta täytyy suojella häntä itseään vakavasti vahingoittavalta käyttäytymiseltä. LVR voi kestää enimmillään 7 vuorokautta laitoksen johtajan
tai johtajan määräämän kasvatus- ja hoitohenkilökunnan päätöksellä. Pidempään rajoittamiseen, kuitenkin enimmillään 30 vuorokautta, tekee
lapsen oma sosiaalityöntekijä.
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Yhteydenpidon rajoittaminen (LSL 542/2019 62) tarkoittaa yhteydenpidon rajoittamista lapsen tai nuoren perheeseen tai muihin läheisiin henkilöihin, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy eikä asiasta sopiminen
vanhempien tai läheisten kanssa ole mahdollista. 1. Jos yhteydenpito
vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoitus on
välttämätöntä lapsen hoidon kannalta. 2. Yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. 3. Jos 12 vuotta
täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa.
Alle 30 vuorokauden mittaisen yhteydenpidon rajoittamispäätöksen voi
tehdä yksikön johtaja, muutoin asiasta tekee päätöksen lapsen oma sosiaalityöntekijä. Muita tarkoin säädeltyjä, harkittuja ja kirjattavia lapsen rajoitustoimenpiteitä ovat kiinnipitäminen, eristäminen, aineiden ja esineiden haltuunotto sekä luvatta laitoksesta poistuneen lapsen tai nuoren palauttaminen.
3.3

Kasvatuksellisten keinojen ja rajoitustoimenpiteiden eroista
Siteeraan hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamiseksi (HE 237/2018, ss. 48—49) selventääkseni lain kasvatuksellisten
keinojen ja rajoitustoimenpiteiden eroja. Esityksessä huomautetaan, että
tavanomaisten kasvatuksellisten keinojen tarkoitus, kesto ja intensiteetti
ei saa olla sama kuin lastensuojelulain rajoitusten. Tämä sen takia, että
kasvatuksellisten rajojen asettaminen ei missään tilanteessa voi rinnastua
laissa määriteltyihin rajoituksiin. Kasvatuksellisilla rajoilla on tarkoitus tukea kasvua ja kehitystä. Rajoilla ei voida puuttua lapsen perusoikeuksiin,
ja lasta yksilönä kunnioittavien rajoituksien tulee olla suhteutettuna oikein niiden tavoitteeseen.
Kysymys on aina sellaisista valinnoista, joita voidaan pitää
perustellusti lapsen yksilölliseen ja tarpeenmukaiseen huolenpitoon liittyvänä toimena. Se mikä on yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttyä tavanomaista kasvatusta ja siihen liittyvää yleisesti hyväksyttyä rajojen asettamista, voidaan katsoa tavanomaiseksi kasvatukseksi myös lastensuojelun avohuollossa sekä sijaishuollossa. Esimerkiksi teknologian kehityksen myötä lapsilla on älypuhelimia, tietokoneita ja pelikonsoleita. (HE 237/2018, ss. 48—49)
Esityksen mukaan lapselta voidaan ottaa tekniset laitteet haltuun yöksi.
Laitteiden käytöstä aiheutuva haitta täytyy tällöin olla esimerkiksi lapsen
unta ja lepoa häiritsevä, mikä katsotaan lapsen kasvulle tai kehitykselle
haitalliseksi eikä lapsi itse tätä haittaa ymmärrä.
Mikäli niiden [laitteiden] käyttö vaarantaa normaalin ikätasoisen kasvua ja kehitystä tukevan päiväaikaisen toiminnan. Mikäli laitteiden käytöstä ei aiheudu haittaa lapselle, ei
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ole tavanomaista kasvatuksellista perustetta myöskään
puuttua niiden käyttöön tai takavarikoida laitteita varmuuden vuoksi, saati rangaistuksena. (HE 237/2018, ss. 48—49)
Tässä tutkimuksessa on kyse lastensuojeluasiakkaiden kanssa tehtävästä
päihdetyöstä. Asiakkaisiin kohdistetaan rajoitustoimenpiteitä, sekä kasvatuksellisia keinoja. Aineistosta nousi esiin kasvatuksellisten keinojen käyttäminen. Tästä syystä kasvatuksellisten keinojen ja rajoitustoimenpiteiden välistä maastoa oli tarpeen tarkastella myös lastensuojelun käsitteissä.

4

AIEMPIA TUTKIMUKSIA
Suoraan lastensuojelutyön ja päihdekuntoutuksen yhdistämisen haasteista ja mahdollisuuksista ei ole Suomessa tehty tutkimuksia, ainoastaan eri
osa-alueista pilkottuna. Tässä luvussa esittelen aiempia aihepiirin tutkimuksia, jotka ovat edistäneet opinnäytetyötäni ja tukeneet aineistoa.
Antti Lehtovirran (2009) tutkimus käsittelee nuorten kokemuksia Mäkirinteen nuorisokodin terapeuttisesta yhteisöhoidosta ja hoidon jälkeisestä elämästä elämänhallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Lehtovirran tutkimus palvelee omaa tutkimustani, sillä lähtökohtani tutkimuksen tekemiseen oli, että pohdin nuorten yhteisöhoidon merkityksellisyyttä päihdehoidossa. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää nuorta henkilökohtaisesti, ja yhdelletoista nuorelle teetettiin kysely postitse. Kaikki
haastatellut nuoret olivat käyneet läpi edeltävästi Mäkirinteen yhteisöhoidon. Kukaan nuorista ei saavuttanut täyttä raittiutta heti hoidon jälkeen. Elämäntilanteissa oli hajontaa, mutta enemmistö koki elämässään
olevan asioiden suhteellisen hyvin. Mäkirinteessä annetusta hoidosta
nuoret saivat tietoja ja taitoja elämässä pärjäämiseen sekä raittiina pysymiseen. Nuoret kertovat oppineensa itsestään ja elämästään uusia asioita. Hoitoa he kuvailivat tiukaksi ja rankaksi. Nuoret olivat epäileväisiä
vastentahtoisen hoidon merkityksestä. Tutkimuksen mukaan hoitomalli
vaikutti toimivalta.
Päihdekuntoutusta tarjoavan nuorisokodin aukeamista työntekijöiden
näkökulmasta tutkiva teos on tuore (2019) opinnäytetyö Mia Roivakselta.
Työympäristönä vastaajayksikkö on samankaltainen kuin omassa tutkimuksessani. Roivas haastatteli yksikön yhdeksää työntekijää yksilöhaastatteluin. Hän käsittelee tutkimuksessaan työyhteisön hyvinvointia, rooleja ja avaa työntekijöiden työnkuvaa tarkemmin. Tämän vuoksi opinnäytetyö tarjoaa omalle tutkimukselleni hyvän näkökulman siihen, millaisia
odotuksia työntekijöillä on työssä aloittaessaan sekä millaisia toiveita
työntekijöillä voi työympäristöä kohtaan olla. Tutkimuksessa tarkastellaan työyhteisön sääntöjä ja negatiivissävytteisen mediakuvan vaikutusta
työhön. Tämän lisäksi tarkasteltiin johtamisen vaikutusta työyhteisössä
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sekä työntekijöiden odotuksia nuoria ja päihteitä kohtaan. Tuloksissa
työntekijöiden näkökulmat työyhteisön hyvinvointiin, odotuksiin ja mediassa näkyvään kuvaan vaihtelevat riippuen vastaajasta. Kaikki vastaajat
pitivät sääntöjen yhdenmukaisuutta sekä hyvää kommunikaatiota ja johtamista tärkeänä, eikä mediakuvalla ollut merkitystä mielikuvaan työstä.
Opinnäytetyöni tilaavassa yksikössä tehtävä päihdetyö tehdään yhteisöhoidon menetelmin, joten on tarkoituksenmukaista tutustua yhteisöhoitoon päihderiippuvuuden ympäristössä. Mai Peltoniemi käsittelee opinnäytetyössään (2011) ”Normaali narkomaani?” yhteisöhoitoa kokemusnäkökulmasta. Opinnäytetyö on kattava tutkimus pohjautuen Peltoniemen omaan taustaan narkomaanina, ja se antaa omalle tutkimukselleni
arvokasta tietoa yhteisöhoidon toimivuudesta. Peltoniemi tuo tutkimuksellaan esiin lääkkeettömän psykososiaalisen hoidon merkityksen päihderiippuvuuden hoidossa. Hänen mukaansa hoidossa oli vaikuttavaa muun
muassa terapeuttiset keskustelut ja kuvataiteelliset menetelmät. Merkittävimmiksi asioiksi Peltoniemi kuvaa hoidon rakenteet ja menetelmät,
psykoedukaation sekä luottamuksellisen hoitosuhteen terapeuttiin. Yhteisöhoidon menetelmään kuuluu vertaistuen tietoinen käyttö, johon Peltoniemi viittaa työssään positiivisin sanakääntein.
Olen itse yhdessä Emilia Lehdon ja Ilmari Kantolan kanssa tutkinut vuonna 2019 päihdetyön haasteita ja erityispiirteitä päihdeäitien hoidossa. Aineisto kerättiin laadullisella haastattelulla pitkään päihdetyötä tehneeltä
päihdetyöntekijältä. Tulokset olivat yhteneväisiä muun keräämämme aineiston kanssa. Tekemämme tutkimus antoi viitteitä mahdollisista haasteista, joita myös lastensuojelutyöntekijät saattavat nähdä ja kokea myös
alaikäisten kuntoutuksessa, sillä päihdeongelmalla on universaaleja piirteitä ikään, sosioekonomiseen asemaan ja kulttuuriin katsomatta. Tulokset jakautuivat kahteen yläkategoriaan, päihdeäidin omiin haasteisiin
suhteessa yhteiskuntaan ja työntekijän suhteessa päihdeäitiin. Päihdeäidin omiin haasteisiin lukeutuivat esimerkiksi kadonnut luottamus virkamiehiin, päihdeaddiktio itsessään, päihdeongelmaisen leima sekä arjessa selviämisen haasteet. Asiakassuhteen haasteisiin lueteltiin muun muassa työn haasteellisuus itsessään ja pitkäjänteinen työote sekä työntekijän oman asenteen vaikutus - eli kykeneekö hän näkemään toivoa asiakkaan tilanteessa.
Lastensuojelun ja päihdetyön sektoreilla työskennelleet Sami Paltamaa ja
Timo Lemettinen ovat tehneet vuonna 2015 opinnäytetyön motivoivalla
työotteella lastensuojelulaitoksessa tehtävästä päihdetyöstä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi opas, jota ohjaajat voivat arjen työssään käyttää.
Raportissa on esitelty tutkittuja ja toimivia menetelmiä päihdetyöhön,
lastensuojelulain asettamat mahdollisuudet kohdata päihdeongelma sekä
syitä nuorten sijoitusten takana. Lisäksi raportissa esitellään erilaisia
huumeita, niiden käyttötarkoituksia ja yleisyyttä Suomessa. Omaan tutkimustehtävääni Lemettisen ja Paltamaan opinnäytetyö toi tärkeää taustatietoa. Sain käsityksen päihdetyöstä, jota voidaan tavallisessa lasten-
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suojelulaitoksessa tehdä, millaisia päihdepalveluja alaikäisille on saatavilla sekä millaisia haasteita sijoitettujen lasten taustat voivat tuoda. Lemettisen ja Paltamaan teos vahvistaa raporttini tuloksia ja lastensuojelutyön
ja päihdeongelman haasteellisuuden teemaa. Työssä painotetaan motivoivan työotteen merkitystä eteenkin tässä kohderyhmässä. Motivointi
on raportin mukaan suurin yksittäinen työväline ja myös tavoite työlle.
Parhaassa tapauksessa nuori saadaan ajattelemaan itse ja pohtimaan valintojansa. Nuorten muutosmotivaatio on työntekijöiden mielestä työssä
motivoiva asia, mutta se vaatii työntekijöiltä pitkäjänteisyyttä ja keskeneräisyyden sietämistä.

5

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Lastensuojelulaitoksessa toteutettavan yhteisökuntoutuksen haasteista ja
mahdollisuuksista on hyvin vähän tutkimusta. Oppaita päihdetyön integroimiseksi perus- ja erityistason lastensuojelulaitoksiin löytyy kyllä, mutta
konkreettisen työn tekemisestä päihdehoitoa tarjoavissa lastensuojelulaitoksissa sekä sen haasteista ja mahdollisuuksista puhutaan sivulauseissa.
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda uutta tietoa vähän tutkitulle aihealueelle sekä vastaajayksikölle.
Nuorten päihdehoidolle on tilausta, vaikka harva nuori on valmis itse hakeutumaan hoitoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota yhtenäistä
tietoa siitä, miten lastensuojelutyötä ja päihdetyötä yhdistetään onnistuneesti, sekä millaisia haasteita tämä työ tarjoaa. Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty lomakekyselyä, jossa on avoimia kysymyksiä. Kyselyn
tuottama aineisto analysoitiin teemoittelulla.
Koska tällä opinnäytetyöllä halutaan tuottaa uutta tietoa, oli aineiston kerääminen vastaajayksiköstä tarpeellista. Työntekijät ovat niitä, jotka jokapäiväisessä työssään havaitsevat nuorten prosesseja, luovat struktuurit
ja käyvät keskusteluja nuorten kanssa. Kysymyksillä haettiin monimuotoisia, perusteltuja vastauksia, joilla haluttiin saada työntekijöiden ääni kuuluviin.

5.1

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
Tutkimustehtävänä on selvittää miten päihdetyön yhdistäminen lastensuojeluun onnistuu lastensuojelutyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset. Millaisia haasteita tai
mahdollisuuksia lastensuojelu asettaa päihdetyölle?
Tässä luvussa avaan tutkimusmenetelmiä liittyen aineiston keruuseen ja
sen analysointiin. Vastauksia saatiin viisi, jonka katsoin riittäväksi määräksi aineistoa, sillä vastauksissa tuli toistoa. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara
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(2013, s. 202) painottavat kyselylomakkeen laatimisessa sitä, että kysymykset ovat selkeitä, mahdollisimman lyhyitä ja siten ymmärrettäviä.
Avoimet kysymykset pidettiin avoimina niin, että vastaajia johdateltaisiin
mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin niin, että vastaaja ymmärtää kysymyksen sisällön ja merkityksen.
Aineiston keruuta ja tutkimusmenetelmien käyttöä tulee suunnitella etukäteen hyvien tieteellisten käytäntöjen vuoksi, jotta tutkimusaineisto ei
missään vaiheessa tutkimusta vaarannu (Jyväskylän yliopisto, 2020).
Vaikka kysymykset eivät kohdistuneet työntekijöihin itseensä eivätkä olleet herkkäluontoisia, halusin varmistua luotettavista vastauksista. Vastaukset eivät menneet esimiesten silmien läpi, ja paperi oli mahdollista jättää nimettömänä suljettuun kuoreen tietokoneella kirjoitettuna. Vastauskirjekuoret kävin noutamassa itse yksiköstä, ja niitä säilytettiin huolellisesti saavuttamattomissa sivullisilta. Vastauslomakkeet hävitettiin analysoinnin valmistuttua, eikä niistä ole tehty kopioita. Yksi vastaaja palautti
valintansa mukaan vastauksensa sähköpostitse. Sähköposti poistettiin
samoin kuin paperiset lomakkeet analysoinnin valmistuttua.
Tieteellinen tutkimus noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, kuten yleistä huolellisuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa (Hirsjärvi ym., 2013, s. 23). Työntekijät säilyttävät tutkimuksessa anonymiteetin, eikä vastauksien antajia voida siis valmiista tutkimuksesta jäljittää. Aineistoa käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen. Eettisesti pätevässä tutkimuksessa vastaajille on selvennettävä, että heidän
osallistuminen on vapaaehtoista, mitä tutkimus koskee ja mitä tutkimukseen osallistuminen edellyttää (Aineistonhallinnan käsikirja, 2020).
Lomakekyselyn keruusta, anonymiteetin säilyttämisestä ja asiallisesta
tutkimusaineiston hävittämisestä analysoinnin ja opinnäytetyön valmistuttua on keskusteltu ja sovittiin yksikön johtajan kanssa etukäteen. Vastaajat allekirjoittivat suostumuslomakkeen, joka löytyy raportin lopusta
liitteenä numero 2. Suostumuslomakkeessa vastaaja hyväksyy ymmärtäneensä aineiston käytöstä, veto-oikeudestaan oman vastauksensa osalta
missä tahansa tutkimuksen vaiheessa sekä osallistuvansa vastauksilla ainoastaan tähän opinnäytetyöhön.
Sijaishuollossa työtä tekee moniammatillinen tiimi ja monenlaiset persoonat. Työtavat ovat kussakin yksikössä erilaisia em. seikoista johtuen ja
esimerkiksi struktuurien, työryhmän työ- ja opintotaustan vuoksi. Tässä
tutkimuksessa ei karsittu vastaajia millään perusteella, vaan nähtiin, että
jokaisella työtä tekevällä ammattilaisella on arvokas mielipide tutkittavaan aiheeseen.
5.2

Lomakekysely
Haastattelulajit erotetaan toisistaan sen mukaan, kuinka tarkasti säädellyt haastattelukysymykset ja -tilanne on. Avoimella haastattelulla selvite-
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tään haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä ja käsityksiä sitä mukaan kun
ne keskustelussa tulee esille. Siinä ei ole kiinteää runkoa ja se muistuttaa
keskustelua. Lomakekyselyssä kysymykset ovat tarkkaan valikoituja ja
usein sisältää esimerkiksi vastausvaihtoehdot. (Hirsjärvi ym., 2013, s. 208)
Tutkimustehtävään haluttiin vastauksia mahdollisimman monelta työntekijältä ja tutkimuksen kysymyksenasettelun avoimuus sekä käytössä olevan ajallinen niukkuus saneli, että aineisto kerätään kirjallisesti lomakekyselynä avoimilla kysymyksillä. Hirsjärven (2013, s.195) mukaan kyselytutkimuksen etu on, että vastauksia voidaan kerätä määrällisesti enemmän ja kysyä monia asioita. Hyvän lomakkeen laatimiseen menee aikaa ja
se vaatii tutkijalta monenlaista taitoa, mutta lomakekyselyn toteutus
kaikkiaan säästää tutkijalta aikaa ja vaivannäköä.
Kysely (englanniksi survey) tarkoittaa standardoitua aineistonkeruuta,
jossa kohdehenkilöt muodostavat esimerkiksi näytteen tietystä ihmisjoukosta. Kaikilta haastatelluilta kysytään täsmälleen samat kysymykset. Tämä aineistonkeruumenetelmä sopii tähän tutkimukseen, koska aineiston
avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan sekä selittämään ilmiöitä. Kysely yleensä käsitellään kvantitatiivisesti, mutta tässä tutkimuksessa on
yhdistetty määrällistä ja laadullista analyysia. Kyselytutkimuksen haittoina pidetään sitä, ettei ole mahdollista varmistua siitä, ovatko vastaajat
pyrkineet huolellisuuteen ja rehellisyyteen vastauksissaan tai ovatko vastaajat selvillä sekä perehtyneitä siihen asiaan, josta kysymyksiä esitettiin.
(Hirsjärvi ym., 2013, ss. 134, 193—195)
Työntekijöiltä kysyttiin heidän kokemuksiaan omasta työstään, joten voitiin olettaa, että vastaajat vastaavat kysymyksiin totuudenmukaisesti.
Huolellisuuteen viittaavaa vastauksissa oli se, että jokainen vastaaja oli
kirjoittanut pitkiä lauseita kuhunkin kysymykseen ja kertonut mikäli omaa
kokemusta jostain osa-alueesta ei ollut kertynyt. Kyselylomake lähetettiin
kaikille vakituisille työntekijöille työsähköpostiin Word-tiedostona. Viisi
yhdeksästä työntekijästä vastasi kyselyyn. Aineiston laajuus on todettu
sisällöltään riittäväksi.
Lomaketta tehdessäni pohdin kysymysten järjestystä, selkeyttä ja mahdollisia väärin ymmärryksen paikkoja. Lomakkeessa kysyttiin vastaajan
taustoista mahdollisista alaan liittyvistä opinnoista, tutkinnoista, työkokemuksesta lastensuojelussa. Nämä kysymykset siksi, että jos vastauksissa olisi näkynyt vastakkainasettelua eri ammattikuntien välillä tai jos jostain muusta esiin tulevasta seikasta johtuen näitä tietoja olisi ollut tarpeen käyttää. Vastaukset eivät kuitenkaan olleet keskenään ristiriitaisia,
eikä pienellä otannalla olisi voitu yleistää taustojen perusteella tapahtuvaa vastausten eroavaisuuksia. Vastaajat olivat hyvin erilaisia koulutus- ja
työkokemustaustaltaan.
Kyselyssä pyydettiin työntekijöiden näkökulmia omaan työhön liittyvistä
haasteista ja onnistumisista. Lomakekysely löytyy liitetiedostona liitteet alaluvusta.
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5.3

Teemoittelu
Aineiston käsittely ja analysointi on aloitettu viipymättä aineistonkeruun
jälkeen. Yhtään vastausta ei hylätty. Tässä alaluvussa jäsennän aineiston
analyysiprosessia ja seuraavassa pääluvussa esitän tulokset ja johtopäätökseni aineistosta.
Kyselyt analysoitiin teemoittelulla. Se valikoitui analyysimenetelmäksi sen
vuoksi, koska sen avulla voidaan tarkastella ja eritellä selkeästi, millä tavoin vastaajat kuvailevat lastensuojelutyön ja päihdetyön yhdistämisen
mahdollisuuksia ja haasteita. Aihe on laaja, ja aineisto sisällöltään monimuotoinen. Näin teemoittelun yhteydessä pyritään eliminoimaan aiheeseen liittymättömiä vastauksia, mutta säilyttämään ja yhdentämään samankaltaisia vastauksia (Saaranen & Puusniekka, 2006).
Luin aineiston ensin useaan kertaan ilman merkintöjä, minkä jälkeen lähdin hakemaan haasteita ja mahdollisuuksia kuvaavia termejä ja aiheita ottaen huomioon, että kuvaukset ovat nimenomaan lastensuojelun ja päihdetyön näkökulmasta. Kirjasin muistiin kuvaavat ja erottavat termit. Kävin
tekstin läpi useampaan kertaan tällä tekniikalla, jotta mitään ei jäisi huomaamatta. Saaranen ja Puusniekka (2006) huomauttavat, ettei laadullisessa tutkimuksessa tarvitse sulkea kokonaan pois määrällisyyttä. Tarkkailin aineistossa myös teemojen, termien ja sanojen toistoja eli määriä.
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, s. 222) mukaan teemojen
muodostamisessa ei voi edetä ainoastaan tuntumalla, joten tarkistin ja
teroitin teemoja koodausta apuna käyttäen. Koodauksessa annetaan arvo
jokaiselle muuttujalle eli tarkastelin aineistoa uudelleen alleviivaten tekstistä eri väreillä haasteita ja mahdollisuuksia kuvaavia sanoja, minkä jälkeen tarkastelin aiempaa analyysia rinnakkain koodatun kanssa. Kun
teemat ja alateemat olivat selvillä, kävin tuloksiani läpi tiivistäen.

6

KUNTOUTUSPROSESSI TYÖNTEKIJÖIDEN KERTOMANA
Tässä luvussa kuvataan sitä, miten työntekijät näkevät nuorten päihdekuntoutusprosessin tavanomaisen ja tavoiteltavan kulun keräämäni aineiston perusteella. Teettämässäni lomakekyselyssä pyydettiin työntekijöitä kuvailemaan lasten kanssa tehtävää kuntoutusprosessia. Olen eritellyt prosessin vaihe vaiheelta miten kuntoutusprosessi etenee työntekijöiden kertomana alkaen siitä, kun nuori saapuu sijaisyksikköön, päättyen
viimeiseen kohtaan, jossa nuorta valmistellaan sijaisyksiköstä kotiuttamiseen. Tämä luku johdattaa lukijaa siihen, mistä kuntoutuksessa on kyse,
millaisia asioita kuntoutuksessa opetellaan ja millainen struktuuri alaikäisten päihdekuntoutuksessa on. Tämä luku on olennainen ennen varsinaista tulosten tarkastelua, jotta lukija saa ymmärryksen työntekijöiden
konkreettisesta työstä. Prosessin kuvaaminen liittyy työntekijöiden ko-
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kemukseen työstä, sen haasteista ja positiivisista puolista, jotka ovat tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä.
Siteeraan työntekijöitä suoraan enkä ole muokannut vastaajien sanoja
pois lukien ”nuori” sanan käyttöä, jonka olen yhtenäistänyt aineistosta.
Osa työntekijöistä puhui tässä yhteydessä lapsesta ja osa nuoresta. Päädyin käyttämään sanaa nuori, sillä kauttaaltaan raportissa puhutaan sijaishuoltoyksikön asiakkaista viitaten lapsiin vain lakipykälissä. Prosessin
kuvauksen jälkeen olen pureutunut enemmän kuntoutuksen sisältöön,
edelleen työntekijöiden kertomana.

1. Tiedostetaan ja tunnistetaan lähtökohdat, joiden perusteella nuori on
laitokseen tullut.
2. Kartoitetaan tilanne, aloitetaan nuoren tilanteen rauhoittaminen
(päihteiden käyttö, sosiaalinen ympäristö), kuntoutuksen esittely ja
nuoren motivointi.
3. Tutustuminen viikko-ohjelmaan. Opetellaan säännöllistä päivä-, uni-,
ja ruokarytmiä.
4. Autetaan ja opetetaan nuorta itse tunnistamaan addiktiokäyttäytymisen malli omassa elämässään.
5. Esitellään erilaisia työkaluja addiktiosairauden hillitsemiseen ja opetetaan nuorta käyttämään näitä työkaluja (tukiverkostot).
6. Tuodaan mahdollisuuksien mukaan nuoren omaa sosiaalista ympäristöä osaksi nuoren tukemista (vanhemmat ja muut läheiset), kerrotaan heille mitä nuori käy läpi.
7. Tuetaan nuorta läsnäololla ja annetaan palautetta toiminnasta.
8. Tuetaan nuorta kotiutumisen suunnittelussa ja ohjataan yhdessä läheisten sekä sosiaalityöntekijän kanssa häntä tarvittaessa.
9. Opastetaan nuorta hoitamaan omaa toipumisprosessiaan kotiutumisen jälkeen.
Viikko-ohjelmaan sisältyy hoitoryhmiä, ilta- ja aamurinki sekä tehtäväryhmiä. Kaikkeen päivän toimintaan yhteisö ja ohjaajat osallistuvat yhdessä. Hoidon tavoitteita on oppia puhumaan rehellisesti itsestään ja tunteistaan sekä opetella säännöllinen päivä-, uni- ja ruokarytmi. Päihteiden
käyttämisen taustalla piileviä juurisyitä etsitään, kuten hylätyksi tulemisen pelko, yksinäisyyden pelko ym. Tällaisia juurisyitä on esimerkiksi tunteiden kontrollointi, masentuneisuus, jännityksen hakeminen. Tavoitteena on etsiä päihteetön vaihtoehto tarpeiden täyttymiseen. Tehtävillä on
tarkoitus oppia päihdeongelmasta tai nuoresta itsestään. Kotiharjoitteluita varten tehdään suunnitelma, jolla kartoitetaan erilaisia riskejä. Kotiharjoitteluiden jälkeen suunnitelmaa tarkastellaan yhdessä nuoren kanssa ja
käydään läpi, kuinka harjoittelu meni sekä millaisiin haasteisiin harjoittelussa törmättiin.
Kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat täytetään heti kuntoutuksen alussa. Näitä suunnitelmia tarkastellaan ja päivitetään kuntoutuksen aikana. Kun-
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toutus- ja hoitosuunnitelman tekoon osallistuu nuori itse yhdessä ohjaajan kanssa. Kuntoutussuunnitelmista nähdään, kuinka nuoren tilanne ja
nuori on edistynyt.
Päihdeongelman näkökulmasta prosessia kuvaillaan seuraavasti. Nuori
tunnistaa päihdeongelmansa, alkaa ottamaan apua sen hoitamiseen ja
puhumaan itsestään rehellisesti. Päihteitä runsaasti käyttävät ystävät jäävät elämästä, ja usein nuori alkaa käydä vertaistukiryhmissä. Kuntoutuminen näkyy toiminnassa omien tavoitteidensa aktiivisena työskentelynä
ja vastuun ottamisena. Laitoksessa opetellut työkalut siirtyvät enemmän
nuoren vastuulle, ja nuori muodostaa tukiverkon sinne paikkakunnalle,
mihin kotiutuu.

7

LASTENSUOJELULAKI RAJOITTAA JA HAASTAA, MUTTA MYÖS
MAHDOLLISTAA
Tässä pääluvussa esitän tulokset kerätystä aineistosta. Olen rikastanut
tekstiä sisällyttäen vastaajien suoria sitaatteja kappaleisiin. Tutkimustehtävässä otettiin selvää haasteista sekä mahdollisuuksista, joita lastensuojelutyön ja päihdehoidon yhdistämisessä ilmenee. Ilmeisin teema läpi
työntekijöiltä kerätyn aineiston oli lastensuojelulaki, joten siitä muodostui molempiin pääteemoihin alateemat. Kaikkea työntekijöiden päivittäistä toimintaa ohjaa lastensuojelulaki, mistä voidaan päätellä, miksi se
esiintyy jokaisessa vastauksessa toistuvasti. Mahdollisuuksia lastensuojelun ja päihdetyön yhdistämisessä nähtiin määrällisesti vähemmän kuin
haasteita. Alateemojen alle sijoittuvat virkkeet ovat vastauksissa toistuvasti esiintyneitä kommentteja jotka ilmentävät kutakin teemaa.
Muut teemat mahdollisuuksissa ovat yhteisö, lastensuojelulaitosympäristö sekä asiakasryhmän nuori ikä. Haasteissa teemoja olivat niin ikään laki,
nuorten motivaation puute, työn kuormittavuus sekä päihderiippuvuus.
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Taulukko 1. Alateemoja muodostui neljä molempiin pääteemoihin

MAHDOLLISUUKSIA

LAKI

YHTEISÖ

LASU-LAITOS
YMPÄRISTÖNÄ

IKÄ

Muistuttaa asiakasryhmän iästä

Kokemus vertaisuudesta

Toiminnan muuttaminen

Nuori omaksuu
nopeasti uusia
toimintamalleja

Toimii työlle
raamina

Uudenlaisen elämän
harjoittelu

Nuoren kyky tunnistaa ja tuntea tunteita

Tavoitteissa ja kuntoutuksessa hyödyksi

Työntekijän mahdollisuus tarkastella henkilökohtaisia
arvoja ja tapoja
kriittisesti

Eroon päihteistä,
osaksi yhteiskuntaa
Rajat luo turvallisuuden tunteen

HAASTEITA

LAKI

NUOREN
MOTIVAATION PUUTE

TYÖN
KUORMITTAVUUS

ADDIKTIO

Ei tue aktiivista
päihdetyötä

Ei motivaatiota –työ
on työlästä

Aikuiset nähdään
päideidenkäytön
tiellä

Addiktion lieveilmiöt

Nuoren oikeudet
vs. velvollisuudet

Päihdekokemukset
vielä positiivisia, vaikeaa motivoida pois
päihteistä

Tarpeiden ymmärtäminen eri nuorten
kohdalla

Nuoren oikeudet
vrt. mitä nuori
tarvitsisi

Työ ainoastaan lastensuojelutyötä jos ei
motivaatiota ole

Nuorten arvojen
erilaisuus omiin
arvoihin nähden

Jos nuorella ei
kiinnostusta kuntoutua, vie turhaan asiakaspaikan

Kyvyttömyys ottaa
vastuu omasta kuntoutumisesta -> häiriökäyttäytyminen

Monta työtehtävää
peräjälkeen, vaativat
henkistä läsnäoloa

Suuri määrä paperityötä ajallisesti pois asiakastyöstä
Työntekijällä ei
oikeutta tehdä
ratkaisuja

Kova sosiaalinen paine

Kuolemattomuusajattelu
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7.1

Haasteet
Vastaajat kokivat päihdetyön ja lastensuojelutyön yhdistämisen haastavaksi usealla eri tavalla. Haasteita myös kuvattiin selkeästi enemmän,
kuin mahdollisuuksia. Selkeimmin erottuvat teemat olivat lastensuojelulaki, työn kuormittavuus, nuorten motivaation puute päihteettömyyteen
tähtäämisessä sekä asiakaskunta. Yksi vastaaja kehottaa lukijaa itse pohtimaan lastensuojelussa tehtävän päihdetyön haastavuutta huomauttamalla asiakasryhmän moninaisista ominaispiirteistä kokonaisuutena.
Parempi ja rajatumpi kysymys olisikin että mitä haasteita ET
koe asiakasryhmän kanssa työskentelyssä. Asiakasryhmänä
alaikäiset sijoitetut narkomaanit – siitä voi päätellä mitä
haasteita voisi olla.
Lemettinen ja Paltamaa (2015) määrittelee lastensuojelulaitoksissa tehtävän päihdetyön haasteelliseksi alaikäisten asiakkaiden vuoksi. Oman
tutkimukseni aineisto myös tukee tätä näkökulmaa. Tämä tutkimus osoittaa vain yhden lastensuojeluyksikön työntekijöiden näkemyksen asiasta.
Tutkimusta ja näyttöä lastensuojeluyksikössä tehtävän päihdetyön erityisyydestä kaivattaisiin lisää. Selvää on kuitenkin, että esimerkiksi työn
kuormittavuutta ja motivoinnin haasteellisuutta lisäävät jotkin seikat.
Tässä luvussa tarkastelen työntekijöiden nimeämiä haasteita ja peilaan
niitä aiempiin tutkimuksiin ja tietoperustaan.

7.1.1 Lastensuojelulaki
Lastensuojelun on edistettävä lapsen ja nuoren suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. (LSL 417/2007 § 4)
Lastensuojelulaki pyrkii turvaamaan lapsen ja nuoren oikeudet myös sijoitettuna. Vastaajien mielestä nuoren oikeudet ja velvollisuudet ovat epätasapainossa eivätkä säädösten sovittaminen päihdekuntoutukseen aina
toimi. Jos työntekijä katsoo, että nuoren parhaaksi olisi tehdä jokin ratkaisu, laki ajaa työntekijän yli ja katsoo, että nuorella on itsemääräämisoikeus. Tästä esimerkkeinä kerrotaan, että seulojen ottamiseen vaaditaan
vahvat, tarkat perustelut, kun työntekijän mielestä niitä olisi syytä ottaa
päihdekuntoutuslaitoksessa herkemmin. Kuntoutukseen saapuessaan
työntekijän mielestä olisi tärkeää eristää nuori päihteitä käyttävistä kavereistaan ja ottaa puhelin pois automaattisesti. Nyt puhelimen katsotaan
eristävän nuoren huoneeseensa ja yhteydenpito päihteitä käyttäviin ystäviin on helppoa. Huumeita voidaan myös vaivihkaa tilata sijaislaitokseen pimeästä verkosta, jolloin vaarantuu myös muiden nuorten hoito.
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Lastensuojelu ei täysin tue aktiivista päihdetyötä tai siihen
pyrkimistä. Lapsen oikeudet menevät usein sen edelle mitä
lapsi tarvitsisi sillä hetkellä. Jos lapsi ei halua tehdä jotain
mikä menee epämukavuusalueelle, ei hänen ole pakko sitä
tehdä emmekä häntä voi siihen pakottaa. Näin lapsi oppii
väistämään kuntoutuksensa käännekohtia tai lykkäämään
niitä toisinaan kohtuuttoman pitkän ajanjakson päähän.
Asiakaskunnan ollessa alaikäisiä jokainen toimenpide ja toiminta tulee
kirjata ylös. Yksi työntekijä mainitsee, että suuri määrä paperityötä on
pois nuorten kanssa vietetystä ajasta. Moni nuorista tarvitsisi paljon läsnäoloa, eikä se aina ole mahdollista.
7.1.2 Motivaatio
Kansallisten hoitosuositusten mukaan päihdeaddiktion hoitoa on myös
hoitoon ja hoitotavoitteisiin motivoiminen. Halukkuuteen raitistua tai vähentää käyttöä vaikuttavat erilaiset asiat eikä se ole pysyvä ominaisuus
tai persoonallisuuden piirre. Vaikka juuri nyt henkilö ei olisi halukas tavoittelemaan päihteettömyyttä, se ei tarkoita, että motivaatiota ei löytyisi jatkossa. Motivaatiota voi tutkia ja vahvistaa esimerkiksi motivoivan
haastattelun menetelmällä. (Niemelä, 2018)
Kaikissa vastauksissa tuli ilmi, että nuorten motivointi on suuri osa työtä
erityisesti prosessin alkuvaiheessa. Jos nuorella ei ole motivaatiota, työntekijän työ on työlästä. Kaksi työntekijää kuvaa haasteeksi motivoinnissa
sen, että päihdekokemuksissa ei ole tullut vielä pohjaa vastaan. Nuorella
on tunne käytön hallinnasta ja käyttökokemukset ovat vielä positiivisia,
kivaa, kevyttä hauskanpitoa.
Useinhan tilanne on se, että nuori on juuri rakastunut päihteisiin ja siihen liittyvään alakulttuuriin ja sitten hänet otetaan sieltä pois ja sijoitetaan meille. Tämä on vähän kuin
mikä tahansa teinirakkaus, joten kaipuu sitä rakastettua
kohtaan on kova.
Kunkin nuoren tilannetta katsotaan tapauskohtaisesti, mutta yhteisökuntoutuksessa myös yhteisön tilaa ja motivaatiota tarkkaillaan. Sosiaalinen
paine on nuorilla kova, joten yhteisö voi vaikuttaa merkittävästi yksittäisen nuoren toimintaan ja ajatuksiin.

7.1.3 Kuormittava työ
Työn kuormittavuuteen viittaavat vastaukset liittyivät nuoren motivaation puutteeseen, päihdeongelmasta koituviin käyttäytymismalleihin sekä

25
työtehtävien moninaisuuteen ja vaatimukseen jatkuvasta henkisestä läsnäolosta.
Niiden [lastensuojelutyön ja päihdetyön] yhdistäminen on
mahdollista, mutta työntekijöille hyvin kuluttavaa henkisesti. Ensin voit pitää aamuringin 1h ja siihen päälle 1h aktiivisen hoitoryhmän, jonka jälkeen alat soittelemaan puheluja
lapsia koskien eri tahojen kanssa, kirjaamaan asioita tai
suunnittelemaan päivän tulevia toimintoja.
Työstressi sopivassa määrin on Holmbergin (2010, s. 132) mukaan tarpeellista työmotivaation säilymiseksi. Sopivasti haasteellinen työ sekä
onnistumisen kokemukset haastavissa tilanteissa sitouttaa työntekijän
perustehtäväänsä. Liiallinen, pitkäaikainen stressi ja liian usein toistuvat
emotionaalisesti vaativat työtilanteet taas voivat viedä työuupumukseen.
Lastensuojelutyö jo itsessään on vaativaa asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä. Toisin kuin monessa muussa sosiaali- ja terveysalan työssä asiakkailla
on useasti monia päällekkäisiä ongelmia ja työntekijä joutuu hallitsemaan
moniulotteisia työkaluja ja oppimaan koko ajan käytännön työstä. (Uusitalo, 2018, s. 35) Nuorten yksilöllisten haasteiden tunnistamisen lisäksi
työntekijän tulee mukautua päihteiden ongelmakäytöstä johtuviin lieveilmiöihin.
Lastensuojelutyön lisäksi työyhteisö tekee päihdetyötä yhteisökuntoutuksen menetelmin, ja tämä vaatii työyhteisöltä laajaa osaamista, organisointikykyä ja ammattitaitoa. Työntekijältä vaaditaan alaikäisiin liittyvien
lakien ja asetusten tuntemista, tietoa päihdeongelmasta sekä sen hoidosta, mutta myös nuorista asiakasryhmänä. Tämän kaiken lisäksi työntekijän tulisi olla sinut itsensä kanssa, olla ei-heikkohermoinen, pystyä rajaamaan, luoda hyvä suhde nuoriin yms. Mikäli työntekijän tulisi yltää kaikkeen tähän, työ voi tuntua kuormittavalta.
Jos nuorella ei ole motivaatiota kuntoutua, hän ei ota vastuuta kuntoutuksestaan eikä tekemisistään, mikä tarkoittaa häiriökäyttäytymisen ilmenemistä. Työntekijöiden mukaan tällaisessa tilanteessa aikuiset nähdään päihteidenkäytön tiellä. Kuormittavuutta lisää nuorten arvojen erilaisuus omiin arvoihin nähden sekä jatkuvaa henkistä läsnäoloa vaativien
tehtävien perättäisyys.
7.1.4 Addiktio
Työntekijät kertovat päihderiippuvuuden lieveilmiöistä haasteina. Lieveilmiöt ovat haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja. Näitä kuvattiin
olevan manipulointi, itsetuhoisuus, epärehellisyys, itsekeskeisyys, vieroitusoireet, mielihalut ja em. asioista johtuva käytös. Jos esimerkiksi nuori
on tottunut valehtelemaan itselleen sekä muille tai manipuloimaan, on
vaikea päästä työstämään itse päihdeongelmaa.
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Nuorilla on myös monesti auktoriteettiongelmia, ja pojilla
etenkin naispuoleisia ohjaajia kohtaan, sillä käyttömaailmassa naisen asema ei yleensä ole kovin arvostettu. Työskentely myös vaatii hyviä hermoja käsitellä samoja asioita
uudestaan ja uudestaan.
Yksi työntekijä mainitsee, että toimiakseen aktiivisena työntekijänä on oltava lastensuojeluosaamisen lisäksi osaamista päihdetyöstä. Tämä on nimetty haasteeksi, sillä molemmat osa-alueet vaativat osaamista. Työ
myös vaatii tekijältään paljon: pitää olla varma tekemisestään, hyvät
hermot, hyvä itsetunto ja kyky nauraa itselleen.
7.2

Mahdollisuudet
Tämän tutkimuksen valossa asiakasryhmän iässä, lastensuojelulaissa, sijaishuoltolaitoksessa sekä kuntoutusyhteisössä oli vastaajien mielestä
mahdollisuus hyvään päihdehoitoon. Positiivinen näkökulma näihin aiheisiin kuitenkin vaatii, että nuorella itsellä on jonkinasteinen muutosmotivaatio. Sijaishuollon jo itsessään mainitaan olevan mahdollisuus puuttua
ajoissa päihdeongelmaan.

7.2.1 Lastensuojelulaki
Lasta suojaava laki mahdollistaa nuoren päihdekuntoutuksen silloin, kun
nuoren päihteiden käyttö on nuoren kasvulle sekä kehitykselle vaaraksi.
Vaikka motivaatiota päihteiden käytön lopettamiseen ei vielä olisi, niin
vastentahtoisella sijoituksella nuori saa tilaisuuden kääntää elämänsä
suunnan hyvissä ajoin. Näin ollen lakinäkökulma on sekä positiivinen asia,
että haasteellinen, kuten aiemmin raportissa osoitettiin.
Useassa vastauksessa tuli esille lastensuojelulaki mahdollistavana tekijänä. Erään vastaajan mielestä lastensuojelulaki toimii hyvänä muistutuksena asiakasryhmän iästä sekä sen mukanaan tuomista normaaleistakin
ongelmista. Nuoret ovat iässä, jossa mieli käy läpi mylläkkää. Esiintyy kärsimättömyyttä, tasapainottomuutta, hämmennystä, iloa surun perään –
kaikkea, mitä vasta opetellaan jäsentämään järkeviksi kokonaisuuksiksi
(Nuorten mielenterveystalo, n.d.). Lastensuojelulain nojalla ja yhteisön
yhteisesti sovituin säännöin ohjaajat asettavat nuorille rajoja, joita usealla
nuorella ei ole ennen ollut kotona. Työntekijän työ on rajata, toistaa ja
kestää jankutusta.
7.2.2 Lastensuojelulaitos kasvualustana
Ohjeiden noudattaminen ja rajat tekevät ohjaajien kokemuksen mukaan
nuorelle hyvää ja saavat aikaan turvallisuuden tunteen. Nina Alfthan
(2018, s. 161) kiteyttää lastensuojelun onnistunutta hoitoprosessia usein
kuvattavan rajojen, rakkauden, ennakoitavuuden ja turvallisuuden käsit-
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teiden kautta. Samaan kuvioon pohjautuu myös vastaajien näkemys siitä,
että lastensuojelulaitos ympäristönä tarjoaa nuorelle turvallisen ympäristön kokeilla toiminnan muuttamista ja onnistuneena prosessina nuori voi
rakentaa itselleen myös uutta käsitystä ”hyvästä elämästä”.
Aito kohtaaminen ja selkeät rajat voivat auttaa lasta kokemaan ympäristön turvallisena, jotta hän voi lähteä näyttämään tunteitaan sen sijaan että peittäisi niitä opituilla rooleilla tai käyttäisi päihteitä niitä paetakseen.
Vaikka sijoitus ei useimmin tapahdu vapaaehtoisesti, nuori saa sijoituksen
kautta mahdollisuuden oppia ymmärtämään toimintansa syy—seuraussuhdetta, koota rauhassa päihteettömiä tukiverkostoja kotiutumispaikkakunnalleen sekä toivottavasti pääsee eroon päihteistä ja integroituu toimeliaaksi osaksi yhteiskuntaa.
7.2.3 Yhteisön merkitys kuntoutuksessa
Työntekijät mielsivät kuntoutusyhteisön haasteena mutta myös mahdollisuutena hyvään hoitoon. Yhteisön voimaa kuvailtiin positiivisena siinä yhteydessä, kun yhteisö ja nuori voi hyvin. Silloin voidaan keskittyä päihdeongelmasta kuntoutumiseen ja nuoren omiin tavoitteisiin.
Parhaimmillaan yhteisö voi auttaa uutta kuntoutujaa kiinnittymään hoitoon ja auttaa tukemaan häntä olemaan selvin
päin. Hyvä yhteisö myös uskaltaa antaa rakentavaa palautetta mahdollisista riskikäyttäytymisistä tai retkahdusriskeistä.
Holmbergin (2010) mukaan ihmisen on mahdollista korjata kehityksen vajeitaan vuorovaikutuksessa, sillä ihmisen tiedetään kasvavan ja kehittyvän
vuorovaikutuksessa. Hoitosuhdetyöskentelyssä käynnistetään ihmisessä
psyykkisiä kehitysprosesseja, jotta pysähtynyt tai vääristynyt kehitys tulee
hänelle käsiteltävämmäksi sekä ymmärrettävämmäksi. Näin tilanne laukeaa tai hän oppii tulemaan toimeen arjessa oireiden kanssa. (Holmberg,
2010, s. 111) Yhteisö lastensuojeluyksikössä tarjoaa kokemuksen vertaisuudesta, jossa samalla harjoitellaan saamaan ja antamaan palautetta.
Nuorelle tulee tunne ”En ole yksin”. Turvalliset aikuiset ympärillä pyrkivät
auttamaan nuoren kykyä tunnistaa ja tuntea tunteita sekä itseään, ja
nuoret ympärillä toimivat peilinä vuorovaikutustilanteissa.
Yhdysvaltojen päihdetieteiden instituutin raportti (NIDA, 2020b, s. 2) yhteisöhoidon tutkimuksesta tukee vastaajieni kokemusta siitä, että yhteisö
toimii hyvin kuntoutuksessa. Kun asiakas etenee hoidossaan sekä löytää
motivaatiota päihteettömänä ja rehellisenä elämiseen, hän ottaa vastuuta omasta hoidostaan, elämänsä valinnoista sekä usein myös sosiaalisia
vastuita yhteisössä. Aineiston mukaan tämä ilmenee työntekijöille siten,
että nuoret ottavat ikätovereiltaan paremmin vastaan kommentteja ja

28
vinkkejä toisin toimimisesta. Käytännössä silloin hoidossa edistyneemmät
voivat auttaa muitakin nuoria edistymään kuntoutuksessa joka sitouttaa
molemman osapuolen hoitoon. Hoidon aikana nuoria avustetaan omien
vahvuuksien ja päihteettömien mielenkiinnon kohteiden löytämisessä.
Myös mahdollisia opiskelu- ja työpaikkoja pohditaan.
7.2.4 Nuori ikä
Aikuiset hakeutuvat oma-aloitteisesti päihdehoitoon, joten nuoren päihdehoidossa koettiin olevan selvä ero. Vaikka vastaajien mielestä nuori ei
usein ymmärrä, minkälaisen mahdollisuuden kuntoutus heille tarjoaa,
nuoria kuvaillaan aineistossa nopeasti omaksuviksi, kehittyviksi, luoviksi
ja hauskoiksi.
Nuori kehittyy nopeasti kun motivaatio löytyy. Nuoret on
fiksuja, kehitys on nopeaa ja huimaa.
Kyselyn vastauksissa kävi ilmi, että asiakaskunnan palaute on mutkatonta
ja suoraa sekä nuoret ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan. Nämä seikat antavat työntekijöiden mielestä myös ohjaajalle mahdollisuuden kehittää itseään keskustelijana sekä tarkastelemaan omia arvojaan ja tapojaan kriittisesti. Ilkka Uusitalo (2018, s. 35) huomauttaa, että lastensuojelun työntekijät kohtaavat ohjaajina miltei päivittäin haasteellisia, vaativia tilanteita joihin ei voi etukäteen valmistautua. Uusitalo näkee, että tulevaisuudessa tarvittaisiin uudenlaista käytäntöasiantuntemusta. Se rakentuu yhteisön kanssa keskustelevassa tilassa, jossa muodostuu tietoa ja jossa
teoreettinen ja tutkimuksellinen tieto kohtaavat.
Työssä oppimista ei tulisi tarkastella ainoastaan yksilön oppimisena ja irrallisena ilmiönä. Työssä oppiminen ja kehittyminen ovat kiinteä osa toisiaan. Oppimisen lähteitä voivat olla sijaishuollon asiakkaat, heidän vuorovaikutuksensa, puheensa, oirehtimisensa, sekä esimerkiksi sijoitettujen
lasten tai nuorten vanhemmat ja muut läheisverkostot. (Uusitalo, s. 36)
7.3

Työntekijöiden kehitysehdotuksia päihdetyöhön
Kuten aiemmin tässä työssä on tullut esille, lastensuojelulain tulisi työntekijöiden mielestä tuntea päihdeongelmainen, päihdehoitoa yhteisökuntoutuksessa saava yli 15-vuotias nuori. Yksi työntekijä mainitsee, että
nuorella pitäisi olla velvoite ottaa enemmän vastuuta itselleen ja omasta
hoidostaan. Tähän esimerkkeinä tuotiin vastuun ottaminen yhteisöstä, sitoutuminen kuntoutussuunnitelmaan, siivoukset, yhteiset liikunnat, työaamu- ja iltapäivät, siivoukset, retket jne. Toivottiin, että pystyttäisiin tarkastelemaan nuoren itsenäistä vastuuta harjoittelusuunnitelmaan sitoutumisesta ja harjoittelujen onnistumiseen. Tällä hetkellä työntekijällä ei
ole keinoja tehdä mitään, jos nuori itse sanoo, että ”ette voi pakottaa, en
tee”.
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Toiveena oli myös mahdollisuus siirtää nuori pois päihdetyötä tarjoavasta
sijaisyksiköstä, jos motivaatiota päihteistä irtaantumiseen ei aleta löytämään pitkänkään sijoituksen ja motivoinnin jälkeen. Tätä perusteltiin sillä,
että yhdenkin nuoren käyttäytyminen yksikössä voi haitata koko yksikön
toimintaa.
Kyselyyn vastanneet työntekijät tulevat eri lähtökohdista, mikä on varmasti ainoastaan positiivinen asia. Työntekijät ilmaisivat toiveen koko
henkilökunnan kouluttautumisesta ja yhteisten työkalujen hankkimisesta
päihdetyöhön. Näin ollen vastaajien mielestä kuntoutuksen laatu tulisi
tasavertaisemmaksi ja yhtenäistyisi, jolloin nuoret itsekin ymmärtäisivät
oman kuntoutumisensa etenemistä paremmin. Toiveena oli myös koulutusta kuormituksen vähentämiseen ja työssä jaksamiseen. Yhden työntekijän toive oli, että pääsisi tekemään enemmän nuorten kanssa työtä eikä
päivittäistä työaikaa menisi niin paljon toimistotyöhön ja raportointiin.

8

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tällä tutkimuksella otettiin selvää siitä, millaisina työntekijät näkevät lastensuojelutyön ja päihdetyön yhdistämisen haasteet ja mahdollisuudet
yhteisöhoitoa päihdeongelmaisille nuorille tarjoavassa lastensuojelulaitoksessa. Työntekijät näkivät työssänsä selvästi enemmän haasteita, mutta positiivisia puolia ei sivuutettu. Tietoperusta tuki vastaajien näkemyksiä esiin tulleissa teemoissa, vaikka tarkalleen samanlaista tutkimusta ei
ollut saatavilla tätä opinnäytetyötä tehtäessä. Sosionomin tutkinnon kannalta opinnäytetyö toi syventävää tietoa työn konkreettisesta tekemisestä, tavoitteista, mahdollisuuksista sekä vaikutuksista laajemmin yhteiskunnassa. Aiempiin tutkimuksiin ja asiantuntijalähteisiin perehtyminen
syvensi tietoa päihteiden aiheuttamista laajoista seurauksista nuoriin ja
lapsiin. Koen myös päässeeni lähemmäs nuorten ajatusmaailmaa sekä
päihdekuntoutuksen lähtökohtia, prosessia ja tarkoitusta. Vastaajayksikkö tarjosi autenttisen ympäristön tutkimuksen tekemiseen ja mahdollisti
minulle tutustumisen uuteen työympäristöön.
Tavoitteena ei ollut selvittää absoluuttista totuutta lastensuojelussa tehtävästä päihdetyöstä, sen vaikeudesta tai helppoudesta vaan herättää
vuoropuhelua tärkeästä aiheesta, sekä tuoda ilmi näkökulmia lastensuojeluympäristön, päihdetyön, lakien ja esiin tulevien ilmiöiden suhteesta
toisiinsa. Yhteiskunnallisen keskustelun ja nuorten tulevaisuuden kannalta aiheen olisi tärkeää nousta esiin haittoja vähentävän päihdepolitiikan
rinnalle. Maailman muuttuessa, myös lastensuojelussa tapahtuvan päihdetyön soisi ottavan askelia eteenpäin. Miten muutetaan lastensuojelua,
jos lähtökohtia ei tarkastella tutkimustiedon varassa? Päihteiden käyttö
on lisääntynyt, päihteiden saatavuus on helpompaa ja päihteistä johtuvat
ongelmat ovat lisääntyneet. Nuorten entistä positiivisempi asenne päih-

30
teitä kohtaan on yhteiskunnan yhteinen haaste, johon tulisi puuttua lastensuojelukentän ammattilaisten koulutuksella, avun tarjoamisella joka
käänteessä sekä kenties hoitopaikkojen lisäämisellä. Vaikka haittoja vähentävä lääkkeellinen korvaushoito on lisääntynyt, alaikäiset eivät sitä
Suomessa saa ja lääkkeettömiä yhteisöhoitopaikkoja alaikäisille on vähän.
Kun päihdeongelmaan ja sen juurisyihin puututaan ajoissa ja intensiivisesti, yhteiskunnan säästöt rikollisuuden, terveydenhuollon ja työllisyyden saralla ovat mittavia. Yhteisöhoidosta päihdeongelman hoidossa on
osoitettu olevan hyötyä ja pitkällä aikavälillä kustannustehokastakin, jos
edes osa kuntoutujista saa hyvän elämän edellytykset terapeuttista yhteisöhoitoa tarjoavasta lastensuojelulaitoksesta. Ihannetilanteessa nuori
oppii tuntemaan itsensä ilman päihteiden vaikutusta ja nuoresta tulee aktiivinen toimija yhteiskuntaan.
Löyhemmällä kysymystenasettelulla eli avoimilla kysymyksillä sain tarkemman käsityksen kokonaisvaltaisesti työn sisällöstä, työn tekemisen
haasteista ja mahdollisuuksista. Työntekijöiden näkemys lastensuojelun
vaikutuksista päihdetyöhön oli yhtenäinen. Kukin vastaus oli kuitenkin
oma lisänsä tuloksiin, sillä työntekijät tulkitsevat avoimia kysymyksiä
omasta kokemuksestaan lähtien.
Opinnäytetyöprosessin alussa pelkoni oli, että en tunne työympäristöä
riittävän hyvin, tai että oma työkokemukseni sotkee tutkimuksen eettisyyttä. Totesin kuitenkin tutkimuksen edetessä, että työkokemukseni auttoi ymmärtämään paremmin tutkimuksen lähtökohtia, nuorten tarpeita,
vastaajayksikön työympäristöä sekä kyselyn vastauksia. Olen käytännössä
tehnyt vastaavia työtehtäviä kuin tutkimuskyselyyn vastaajat. Olen ohjannut hoitoryhmiä, käynyt keskusteluita nuorten kanssa sekä nähnyt toisistaan hyvin erilaisia päiviä samankaltaisessa ympäristössä saman asiakaskunnan kanssa. Ilman tällaista kosketuspintaa olisin ollut tyystin mielikuvien, teorian ja työntekijöiden puheen varassa.
Jo lastensuojelutyön tekeminen itsessään on rankkaa ja henkisesti kuormittavaa. Alaikäisen asiakaskunnan erityispiirteiden täytyisi näkyä myös
lakitasolla työntekijän tukemisena, jotta päihdetyötä voitaisiin tehdä
työntekijän pienemmällä kuormituksella. Lastensuojelulaki tunnistaa eriikäiset lapset ikätasoltaan. Miksi laki ei tunnista päihdekuntoutusta vaativan 15-vuotiaan kuntoutustarpeita? Mielestäni lastensuojelulaissa tulisi
olla tämän päivän tilanteen tasalla oleva, 15–17-vuotiaille päihdeasiakkaille erillinen pykälä. Jotain olisi hyvä uudistaa ylhäältä käsin työn helpottamiseksi, jotta raskasta työtä jaksaisi mahdollisimman moni jo ammattilainen ja alalle haluttaisiin hakeutua. Edelleen laki voisi huomioida
nykyiseen tapaan, että kohdennettuja säännöksiä käytetään vain siinä
mittakaavassa, jossa se on tarkoituksenmukaista. Jos nuoren oikeudet
menevät nuoren tarpeiden edelle, ei se hyödytä mitään osapuolta; yhteiskuntaa, työntekijän työtä tai nuorta itseään.
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Vasta kehittyvä, impulsiivinen ja herkästi houkuteltavissa oleva nuori ei
välttämättä pysty itse pysähtymään asioidensa äärelle. Puhelimien poisotto kuntoutuksen alussa olisi mielestäni tarpeellista, eikä se tarkoittaisi
yhteydenpidon täyttä rajaamista. Se vaatisi lakimuutoksen. Tämä ei estäisi nuorta olemasta yhteydessä perheeseensä ja lähipiiriinsä yksikön nuorten yhteisellä puhelimella eikä perhettä olemasta yhteyksissä nuoriin
nuorten yhteiseen ja ohjaajien puhelimiin spontaanisti. Lisäksi yhteys säilyisi viikoittaisilla tapaamismahdollisuuksilla yksikössä sekä sovituilla kotiharjoitteluilla. Se vain antaisi nuorelle keskittymisrauhan kuntoutuksen
alkuun. Näin nuori voisi pysähtyä oman elämänsä ja tilanteensa äärelle
ilman sosiaalista mediaa, päihdepositiivista sisältöä, päihteitä käyttäviä
kavereita sekä pimeää verkkoa josta tilata huumausaineita. Tämän ajan
voisi käyttää tutustumalla omaan päihdeongelmaan, päihdeongelman
hoitamiseen opetellen tunnetaitoja, arjen taitoja ja itsestään huolehtimista.
Koen opinnäytetyöni aiheen ja tulokset tärkeäksi yhteiskunnallisesti sekä
henkilökohtaisesti ammatillisesti. Vastaajayksikön kannalta näen, että kokosin kirjalliseen muotoon tärkeitä puheenvuoroja. En tällä tutkimuksella
pystynyt antamaan merkittäviä kehittämisehdotuksia, joita olisin toivonut
pystyväni antamaan. Toivon silti, että vastaajayksikkö saa opinnäytetyöstäni ajattelemisen aihetta ja pystyy tarttumaan johonkin tutkimuksessa
esiin nousseeseen teemaan rakentavasti. Päihdetyön kenttä on muuttuva; tätä raporttia voidaan hyödyntää myös kehitettäessä uusia toimintamalleja lastensuojeluyksiköihin. Se voi toimia uusille alalle tuleville työntekijöille, miksei nuorten asioita hoitaville sosiaalityöntekijöillekin, perspektiivinä työn merkityksestä sekä sen haasteista ja tavoitteista.
Olen antanut tällä opinnäytetyöllä puheenvuoron tärkeälle työlle lastensuojelun saralla sekä tärkeälle aiheelle nuorten kannalta. Käytännössä
olen työlläni antanut arvostusta myös alaikäisten päihdekuntoutukselle
tulevana ammattilaisena. Päihderiippuvuus sekä siitä koituvat ongelmat
yhteiskunnalle ja nuorille ovat tosiasia. Nuorten päihdeongelmaa täytyy
pystyä käsittelemään myös siltä kannalta, ettei aina kohdisteta katsetta
lapsen oikeuksiin. Pitäisi pystyä velvoittamaan nuoria, eikä kaikkea tulisi
sysätä ohjaajan taitavuuden varaan. Lakimuutokset ovat aina tietenkin
perusteltuja. Mediassa on ollut esillä lastensuojelulaitoksia, joissa lasten
huono kohtelu on ollut jossain yksiköissä selkeää kaltoin kohtelua. Siksi
on tietenkin myös hyvä, että lastensuojelulaki pitää lasten puolia, jotta tilanteisiin puututaan ja rajat ovat tiukkoja.
Tuloksen analysoinnissa tarvitsin merkittävästi enemmän aikaa vastausten kriittiseen analysointiin kuin mitä olin ajatellut. Jotta oma tulkintani
tai oma näkemykseni ei pääsisi läpi tutkimuksen tuloksiin, kävin aineiston
läpi moneen kertaan. Tästä syystä oman kiinnostuksen kohteen tutkiminen oli mielestäni melko haastavaa. Lastensuojeluun, alaikäisiin, päihteisiin, päihdeongelmaan ja sen hoitoon liittyy paljon erilaisia mielipiteitä ja
tunteita, joiden pelkäsin vaikuttavan tutkimustyöhöni. En myöskään ha-

32
lunnut kyselyn kysymyksiin livahtavan mitään edellä mainittua; mielipiteitä tai omaa ennakko-oletusta. Mutta juuri tarkkailemalla näitä koen, että
pystyin pitämään kriittisen työskentelyn ja sain työhön luotettavia vastauksia.
Jos tekisin nyt opinnäytetyön samasta aiheesta, rajaisin tutkimuskysymyksiä enemmän. Minulla on taipumus yrittää ottaa liian laajoja kokonaisuuksia haltuun, joten siihen nähden raportti kokonaisuutena on selkeä ja
ymmärrettävä. Mikäli olisin rajannut tutkimuskysymyksiä tarkemmin, olisin luultavasti pystynyt keskittymään niihin laajemmin ja syvemmin. Olen
kuitenkin tyytyväinen tekemääni ratkaisuun, sillä aiemman tutkimuksen
puuttuminen osoitti, etten olisi tiennyt tarkalleen, mitä osiota lähteä selvittämään. Jos olisin rajannut etukäteen aiheen, olisin tehnyt ennakkooletuksia ja spekuloinut.
Jatkotutkimusmahdollisuuksia tälle työlle olisi pureutua johonkin esiin
tulleeseen haasteiden tai mahdollisuuksien osa-alueeseen tarkemmin.
Samankaltaisilta päihdekuntoutusta tekeviltä lastensuojelulaitoksilta voitaisiin kysyä yhdestä teema-alueesta tai pyytää konkreettisia kehitysehdotuksia johonkin niistä. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi etsiä käytännön
työkaluja alaikäisen motivointiin päihteistä irtaantumiseen, tai työntekijän jaksamiseen. Vastaavasti nuorten näkökulma olisi mielenkiintoinen.
Yhtenä vaihtoehtona olisi seurantatutkimus kuntoutuksen käyneille asiakkaille. Miten nuoret näkevät elämänsä kuntoutuksen jälkeen? Mitä he
itse ovat mieltä kuntoutuksen aikaisista velvollisuuksistaan? Mikä nuoria
motivoi ja millaisia käännekohtia kuntoutuksessa tapahtui?
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Lomakekysely

Liite 1

Vastaa alla oleviin kysymyksiin Wordissa ja tulosta paperi, voit myös tulostaa paperin
ja kirjoittaa käsin. Käytä tarvittaessa myös kääntöpuoli, tai luo lisärivejä. Palauta täytetty lomake kirjekuoreen ****lle. Tulosta myös suostumuslomake, allekirjoita ja
palauta samaan kuoreen.

Kuvaile lasten kanssa tehtävää kuntoutusprosessia.

Miten koet yhteisöhoidon merkityksen lastensuojelulaitoksessa?

Miten kuvailisit lastensuojelutyön ja päihdetyön yhdistämisen päivittäisessä työssäsi?

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia lastensuojelussa tehtävä päihdetyö tarjoaa?

Eroaako lasten kanssa tehtävä päihdetyö aikuisten kanssa tehtävästä päihdetyöstä?
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Mitä haasteita koet asiakasryhmän kanssa työskentelyssä?

Mitä mahdollisuuksia koet asiakasryhmän kanssa työskentelyssä?

Miten kehittäisit päihdetyötä lastensuojelulaitoksessa?

Jos sinulle jäi jotain mielestäsi tärkeää kerrottavaa, jonka koet aiheeseen sopivaksi,
sana on nyt vapaa. Ei ole vääriä tai oikeita ajatuksia aiheeseen.

Työkokemuksesi lastensuojelussa kuukausissa tai vuosissa yhteensä:
Mikä tutkinto sinulla on?
Opiskeletko johonkin tutkintoon tällä hetkellä?
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Sopimus

Liite 2

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Tällä suostumuksella allekirjoitan luvan käyttää vastauksiani Anna Lustigin
opinnäytetyössä. Kaikki luovuttamani tiedot ja vastaukset pysyvät tunnistamattomina, anonyymeina ja vastaukseni hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tähän opinnäytetyöhön. Ymmärrän, että suostumukseni on vapaaehtoista ja että tietojani käsitellään luottamuksellisesti. Voin missä tahansa tutkimuksen vaiheessa kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen.

Allekirjoitus
Päivämäärä

