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1 JOHDANTO

Pahoinvoivien lasten ja vanhempien määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä näkyy las-

tensuojelun asiakasmäärän nousussa. Perheissä ilmenee erilaisia päihde- ja

mielenterveysongelmia sekä kyvyttömyyttä toimia riittävän hyvänä vanhempa-

na. Tämä luo haastetta vanhempien kanssa toteutettavalle perhetyölle. Van-

hemmat tarvitsevat tukea ja ohjausta haastavassa kasvatustyössä sekä apua

omien ongelmien kohtaamiseen ja voittamiseen. Lastensuojelun avohuollon

perhetyössä toteutettavan vanhemmuuden arvioinnin tarkoituksena on saavut-

taa laaja-alainen ymmärrys perheen tilanteesta ja ongelmista. Arvioinnissa pyri-

tään selvittämään vanhemman kypsyyttä toimia aikuisena ja tätä kautta arvioi-

maan, onko vastuunotto lapsen riittävän hyvästä kasvatuksesta mahdollista.

Toimeksiantajana toiminnallisessa opinnäytetyössäni toimi Turun Pienten lasten

vastaanottokoti. Opinnäytetyön aiheeksi muodostui esitteen suunnittu ja toteu-

tus vanhemmuuden arvioinnin aloittaville vanhemmille. Pienten lasten vastaan-

ottokodissa ei ennestään ollut kirjallista tietoa aiheesta ja tämä vaikutti merkittä-

västi toteutettavaan asiakas- ja perhetyöhön. Esitteen avulla asiakkaalle jäsen-

tyy koko vanhemmuuden arvioinnin prosessi sekä tavoitteet, joiden tulee toteu-

tua, jotta perhe voi pysyä yhdessä. Kahden vanhemmuuden arviointijaksolla

olevan vanhemman haastattelulla varmistettiin asiakasnäkökulma esitteessä.

Opinnäytetyön tietoperusta rakentuu vanhemmuuden ja sen tukemisen ja

arvioinnin ympärille. Tietoperustassa käsitellään varhaisen vuorovaikutuksen ja

kiintymyssuhteen merkitystä lapsen suotuisalle kehitykselle, riittävän hyvän

vanhemmuuden koostumista sekä vanhemmuuteen kasvamisen karikkoja.

Tämän lisäksi tietoperustassa esitellään vanhemmuuden tukemista ja

vanhemmuuden arvioinnin linkittymistä lastensuojelutöhön.

Pienten lasten vastaanottokoti on 14 – paikkainen, alle kouluikäisille lapsille

suunnattu vastaanottokoti. Se toimii ympärivuorokautisesti kiireellisten sijoitus-

ten vastaanottopaikkana sekä tutkimus- ja arviointipaikkana. Tutkimus- ja arvi-

ointijaksolla lapsen ja perheen tilanne arvioidaan ja kartoitetaan, jonka jälkeen
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yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa päätetään, mitä tukea ja toimenpiteitä

perhe tarvitsee. Pienten lasten vastaanottokodissa työskentelee johtajan lisäksi

psykologi, sosiaalityöntekijä, perhetyöstä vastaava sairaanhoitaja, osastohenki-

lökunta sekä keittäjä ja laitoshuoltajat.
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2 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄT

2.1 Lähtökohdat

Oma kiinnostukseni lastensuojelua kohtaan oli tärkein lähtökohta opinnäytetyöl-

leni. Suoritin opintoihini kuuluvan harjoittelun Turun Pienten lasten vastaanotto-

kodissa vuonna 2009. Harjoitteluni oli antoisa ja sain kiinnostuksen ja hyvän

pohjan lastensuojelutyölle. Harjoittelun kesto, viisi viikkoa, tuntui kuitenkin liian

lyhyeltä ajalta, jotta olisin päässyt työhön perehtymisessä niin pitkälle kuin halu-

sin. Tämän vuoksi syksyllä 2010 pohtiessani opinnäytetyöni aihetta ja toimek-

siantajaa oli luontevaa valita aihealueeksi lastensuojelu sekä Pienten lasten

vastaanottokoti. Tavoitteenani oli myös saada lastentarhanopettajan pätevyys

opinnoistani. Pätevyyden saamiseksi opinnäytetyöni oli liityttävä vanhemmuu-

teen ja/tai pienten lasten kehitykseen ja kasvuun.

Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi siis Turun Pienten lasten

vastaanottokoti. Toimeksiantajalta nousi tarve kehittää talon asiakas- ja perhe-

työtä luomalla asiakkaana oleville vanhemmille esite vanhemmuuden arvioinnis-

ta. Vanhemmuuden arviointi on osa lastensuojelun avohuoltoa ja siinä tehtävää

perhetyötä. Sen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta, jotta lap-

sen huostaanotto voitaisiin välttää.

2.2 Tavoitteet ja kehittämistehtävät

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tukea Pienten lasten vastaanottokodin asiakas- ja

perhetyötä. Tavoitteena oli valmistaa asiakkaita paremmin vanhemmuuden ar-

viointiin esitteen avulla sekä helpottaa ja tukea työntekijöiden työtä etenkin van-

hemmuuden arvioinnin prosessin alkuvaiheessa. Kehittämistehtävinäni oli

suunnitella ja toteuttaa esite vanhemmuuden arvioinnista asiakasnäkökulma

huomioiden. Esitteen myötä asiakas saa konkreettisen materiaalin, jonka avulla

vanhemmuuden arvioinnin prosessi jäsentyy ja josta löytyy kaikki tarvittava tie-

to.
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Esitteen kohderyhmänä olivat vanhemmuuden arvioinnin aloittavat vanhemmat.

Esitteen sisällön kannalta tärkeänä tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja hel-

posti ymmärrettävä sisältö. Esite tuki myös avohuollon sosiaalityöntekijöiden

asiakastyötä, sillä he tekevät tutkimuspyynnön vanhemmuuden arvioinnista las-

tensuojeluasiakkailleen.

Toiminnallisen opinnäytetyöni kehittämistehtävät olivat:

 Suunnitella ja toteuttaa esite vanhemmuuden arvioinnista

asiakkaana oleville vanhemmille

 Asiakasnäkökulman esiintuominen kehittämistyössä haastat-

telemalla vanhemmuuden arvioinnissa olevia asiakkaita

2.3 Kehittämismenetelmät ja toimijat

Kehittämismenetelminä opinnäytetyössä käytin tapaamisia ja keskusteluita

Pienten lasten vastaanottokodin moniammatillisen henkilökunnan kanssa. Työ-

harjoitteluni ja sijaisuuteni vastaanottokodissa mahdollistivat myös omien ko-

kemusten ja havaintojen esille tuomisen kehittämishankkeessa. Asiakasnäkö-

kulman esiin tuomiseksi haastattelin kahta vanhemmuuden arvioinnissa olevaa

vanhempaa.
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3 VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS VANHEMMUU-

DESSA JA VANHEMMUUDEN ARVIOINNISSA

3.1 Vanhemmuuteen kasvaminen

Vanhemmuuteen kasvaminen on aina suuri muutos niin äidille kuin isälle. Suu-

ret muutokset ovat stressaavia, vaikka ne olisivatkin pääasiallisesti positiivisia.

Vanhemman omat kokemukset lapsena olemisesta vaikuttavat siihen, miten

tulevan vanhemmuuden kokee. Kyky käydä läpi ja kyseenalaistaa omaa van-

hemmuuttaan mahdollistaa myös sen, että vanhempi voi löytää oman lapsensa

kohtaamisessa keinoja, jotka ovat itsestä tuntuneet lapsena hyviltä. Jos oma

kasvatus on ollut riittävän hyvää, antaa se hyvät lähtökohdat vanhemmaksi

kasvamiseen. (Vilen ym. 2006, 93, 102.)

Vanhemmuuden voidaan nähdä muuttuneen vuosikymmenien saatossa. Per-

heiden kasvatustyyli on vaihtunut tottelevaisuus- ja kuuliaisuuskulttuurista kes-

kustelu- ja neuvottelukulttuuriksi. Eri sukupolvet omaavat erilaiset näkemykset

siitä, miten lasten ja aikuisten kuuluu käyttäytyä toisiaan kohtaan. (Kekkonen

2004, 25.)

Vanhemmuus on elämää rikastuttava, mutta myös omalla tavallaan haastava

asia. Vanhemmaksi kasvetaan lapsen myötä. (Lammi-Taskula ym. 2009, 60.)

Määtän (2007, 105) mukaan täydellistä vanhemmuutta ei kuitenkaan ole ole-

massa.

3.2 Varhainen vuorovaikutus

Jokainen lapsi on syntymästään lähtien yksilöllinen ja hänellä on omat, yksilölli-

set tarpeensa. Vanhemman tehtävänä on pyrkiä vastaamaan näihin tarpeisiin ja

muodostaa lapsen kanssa toimiva vuorovaikutussuhde. Varhaisella vuorovaiku-

tuksella tarkoitetaan vauvan ja häntä jatkuvasti hoitavan aikuisen, usein äidin ja

isän, yhteistä vuorovaikutusta. Varhaisen vuorovaikutuksen on todettu vaikutta-
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van lapsen minän kehittymiseen ja siihen, miten hän oppii säätelemään erilaisia

sisäisiä tunnetilojaan. (Fahlberg 1994, 14–15; Vilen ym. 2006, 86–87.)

Suhde vauvaan rakentuu päivittäisen arkisen yhdessäolon ja vauvan hoitami-

sen kautta. Vanhemman omat lapsuudenkokemukset, persoonallisuus ja sen

hetkinen elämäntilanne vaikuttavat siihen, minkälaiseksi vuorovaikutuksen sisäl-

tö rakentuu. Vanhemman kiintymys vauvaan näkyy päivittäisenä hoivana, vau-

valle juttelemisena, vauvan tunteiden huomioimisena ja tarpeisiin vastaamise-

na. Myös vauva on suhteen aktiivinen osapuoli. Hän ilmoittaa omista tarpeis-

taan ja vastaa vanhemman viesteihin. (Vilen ym. 2010, 175.)

Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen merkitys on lapselle suuri. Hän

oppii säätelemään, käsittelemään ja lopulta hallitsemaan tunteitaan ja käyttäy-

tymistään juuri aikuisten kautta. On tärkeää, että aikuinen kykenee ottamaan

vastaan lapsen tunteet, ymmärtää niiden tarkoituksen ja viettää aikaa lapsen

kanssa. Näin aikuinen pystyy säätelemään lapsen käyttäytymistä omien tun-

teidensa mukaan. Tunteiden jakaminen on myös vastavuoroista. Lapsi tunnis-

taa usein aikuisen tunteet esimerkiksi yhteisessä leikissä ja oppii tämän avulla

tunnistamaan myös omia tunteitaan. (Pekki & Tamminen 2002, 10, 21.) Hyvä

vanhempi ymmärtää lapsensa olotilasta sen, milloin hän kaipaa lohdutusta ja

turvaa ja kykenee sitä antamaan (Ketola 2008, 35).

Vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde luo perustan myös elämän muille

ihmissuhteille. Lapsi on kykenevä ilmaisemaan tarpeitaan ja tunteitaan, kun hä-

nellä on ollut riittävän hyvä vuorovaikutussuhde vanhemman kanssa. Myös

vanhemman kannalta on tärkeää, että hän kokee vuorovaikutussuhteen olevan

toimiva ja hän ymmärtää lastaan. Tämä on tärkeä kokemus vanhemmuuden

itsetunnon rakentumisessa. (Andersson 2001, 136.)

Varhaista vuorovaikutusta tulisi tukea heti vauvan syntymästä. Useat tutkimuk-

set osoittavat, että jos vanhemmat saavat tukea vuorovaikutuksen kehittämi-

seen lapsen kanssa ensimmäisen vuoden aikana, on todennäköisempää, että

lapsen ja vanhemman suhteesta muodostuu sellainen, jossa lapsi kokee ole-

vansa turvassa ja hoidettu. (Vilen ym. 2006, 86–87.)
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3.3 Kiintymyssuhteen merkitys lapsuudessa

Varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä lapsen myöhempään

elämään on psykiatri John Bowlby (1907–1990) kehittänyt kiintymyssuhdeteori-

an. Kiintymyssuhdeteoria ei ole näkemys vanhempien rakkaudesta lapseensa.

Vanhempi voi rakastaa lastaan hyvin paljon kuitenkaan pystymättä luomaan

tälle turvallista ja luotettavaa kokemusmaailmaa, jonka kautta lapsi hahmottaa

itseään ja maailmaansa. (Vilen ym. 2006, 87–88.) Kiintymyssuhdeteorian taus-

ta-ajatuksena on, että lapsella on biologinen tarve muodostaa kiintymyssuhde

häntä hoitavaan vanhempaan, jotta säilyisi hengissä. Vauva ei kykene hoita-

maan itseään. (Vilen ym. 2002, 35.)

Bowlbyn mukaan lapsen ja hoitajan tiivis, vastavuoroinen suhde rakentuu lap-

sen kiinnittymisestä vanhempaan ja vanhemman kiintymisestä lapseen. Van-

hemman kiintymykseen liittyy sekä halu huolehtia lapsesta että vahva tunneside

lapseen. Vanhemmat, jotka ovat tunnetasolla vahvasti läsnä lapsen arjessa,

vahvistavat lapsen myönteistä mielikuvaa itsestään ja omista mahdollisuuksis-

taan. Vanhempien välinpitämättömyys tai hyljeksintä voi saada lapsen tunte-

maan itsensä arvottomaksi ja ei-rakastetuksi. (Nurmi ym. 2006, 30.)

Kiintymyssuhde on vauvan ja vanhemman välinen erityinen tunneside, joka al-

kaa kehittyä vauvalle varhaisten kokemusten pohjalta. Vauvalla on syntymästä

lähtien taitoja etsiä vuorovaikutusta ja säädellä omaa käyttäytymistään vuoro-

vaikutussuhteessa. Varhaisessa vuorovaikutuksessa vanhempi antaa vauvalle

hoivaa, ravintoa ja suojaa, joihin vauva vastaa. Suurin osa vanhemmista toimii

vaistomaisesti oikein vauvansa kanssa. (Järvinen ym. 2007, 109–110.) Varhai-

sen kiintymyssuhteen ongelmat voivat heijastua lapsen elämässä myöhemmin

muun muassa vaikeutena vastaanottaa läheisyyttä, sosiaalisten tilanteiden pel-

kona, luottamuksen puutteena sekä oman itsensä arvostuksen puutteena

(Määttä 2007, 30).

Erilaiset kiintymyssuhteet

Pekin ja Tammisen (2002, 14) mukaan kiintymyksen tarve on lapsen keskeisin

perustarve. Kokemustensa perusteella lapsi muodostaa tietynlaisen kiintymys-
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suhteen. Jos lapsen tarpeisiin ei vastata, esimerkiksi hoitaja ei lohduta lasta

tämän itkiessä, lapsi oppii olettamaan itkemisen olevan turhaa, sillä kukaan ei

kuitenkaan reagoi siihen. Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriassa voidaan nähdä ole-

van neljä kiintymyssuhdemallia: turvallinen, turvaton (välttävä), turvaton (ristirii-

tainen) sekä jäsentymätön. (Vilen ym. 2006, 89–91.)

Turvallinen kiintymyssuhdemalli

Vanhemman toimiessa riittävän sensitiivisesti, ennustettavasti ja johdonmukai-

sesti lapsi kiinnittyy vanhempaansa turvallisesti. Vauva oppii, että hänen tuntei-

siinsa vastataan. Tärkeää on, että vanhempi on käytettävissä lapselle silloin,

kun lapsi tarvitsee häntä. (Järvinen ym. 2007, 110.)

Turvallisessa kiintymyssuhdemallissa lapsi oppii luottamaan siihen, että hänet

huomioidaan, hänen tarpeensa tunnistetaan ja niihin osataan vastata sopivalla

tavalla. Vanhempi osaa reagoida sensitiivisesti lapsen erilaisiin tarpeisiin, jotka

voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. Turvallisesti kiinnittynyt lapsi oppii

muodostamaan toimivia ihmissuhteita elämässään. (Vilen ym. 2006, 89–91.)

Turvaton, välttelevä kiintymyssuhdemalli

Turvattomassa, välttelevässä kiintymyssuhdemallissa aikuinen ei ole lapselle

saatavilla tai aikuinen ei pysty tai osaa reagoida lapsen sisäiseen hätään. Lapsi

oppii välttämään tarpeidensa esille tuomista, koska kokee, etteivät kaikki tunteet

ole sallittuja eikä aikuinen välitä. Erityisesti kielteisten tunteiden näyttämistä

saatetaan vältellä. Lapselle tulee tunne, ettei hän ole riittävän hyvä eikä tarpei-

den näyttäminen ole kannattavaa. Lapsi tekee oletuksen, jonka mukaan vai-

vaamalla aikuista mahdollisimman vähän voi saada parhaiten aikuisen hyväk-

synnän. Lapsi pyrkii olemaan kiltti ja miellyttämään vanhempaa. Erityisen ran-

kaksi välttelevä kiintymyssuhde käy silloin, kun lapsi huomaa, ettei aikuinen

osoita myönteistä palautetta, vaikka lapsi toimisi mahdollisimman hyvin. (Vilen

ym. 2006, 89–91; Vilen ym. 2008, 38.)
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Turvaton, ristiriitainen kiintymyssuhdemalli

Kolmannessa kiintymyssuhdemallissa lapsi kokee toistuvasti aikuisen olevan

epäjohdonmukainen reaktioissaan. Tässä turvattomassa, ristiriitaisessa kiinty-

myssuhdemallissa aikuinen ei osaa vastata lapsen tunteisiin ja tarpeisiin toistu-

vasti samalla lailla, vaan on lasta kohtaan joskus välinpitämätön ja joskus ko-

vinkin ankara. Lapsi oppii, ettei voi koskaan tietää, miten aikuinen reagoi hänen

tarpeisiinsa. Lapselle muodostuu heikko itsesäätelykyky ja tunteiden ailahtelua.

Saadakseen huomiota lapsi voi hakea vastaavuutta tunteilleen voimakkailla

tunnereaktioilla toivoen, että vanhempi reagoisi oikealla tavalla. (Vilen ym.

2008, 40; Vilen ym. 2010, 106–107.)

Jäsentymätön kiintymyssuhdemalli

Neljännessä, jäsentymättömässä kiintymyssuhdemallissa kiintymyssuhde ei ole

koskaan päässyt kunnolla muodostumaan. Vanhemmalla voi olla vakava

psyykkinen sairaus tai päihdeongelma. Lapsen tarpeisiin ei vastata oikealla ta-

valla tai oikeaan aikaan ja lapsen elämä on toistuvasti traumaattista. Lapsen

näkökulmasta jäsentymätön kiintymyssuhdemalli on aina vaarallinen. Lapsi voi

hakea lohtua täysin tuntemattomalta ihmiseltä tai käpertyä kuoreensa koko-

naan. (Vilen 2008, 41–42.)

3.4 Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen arviointi

Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä arvioidaan ja miksi. Arviointia

tekevien työntekijöiden tulee muistaa asiakkaan taustatekijät ja arvioinnin tavoit-

teet. (Aalto-Kallio ym. 2009, 45.)

Vanhemmuuden arvioinnissa pyritään selvittämään aikuisen kypsyyttä vanhem-

pana olemiseen ja tätä kautta arvioimaan vanhemman kykyä ottaa vastuu lap-

sen riittävän hyvästä kasvattamisesta. Arviointiin liittyy olennaisesti vanhemman

ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tutkiminen. (Taskinen 2007, 67.)

Vuorovaikutuksen tutkimisessa käytetään havainnointia. Sen avulla saadaan

välitöntä tietoa ja sitä voidaan käyttää, vaikka tutkittava ei halua kertoa asiasta
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suoraan. (Hirsjärvi ym. 1997, 207.) Vuorovaikutusta havainnoitaessa on muis-

tettava, että osapuolten käyttäytyminen, puhe tai katsekontaktien määrä ei ole

pysyvää, vaan se vaihtelee ja muuttuu. Sen sijaan vuorovaikutuksellisen suh-

teen tietyt tärkeät osatekijät, kuten vanhemman kyky lukea lapsen vihjeitä ja

vastata niihin, on yleensä pysyvää. (Niemelä ym. 2003, 341–342.)

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta arvioidaan etenkin sen pohjalta, miten

vastavuoroista ja välittävää se on. Merkityksellistä on havainnoida, miten van-

hemmat valvovat ja ohjaavat lastaan. Suurta huomiota kiinnitetään vanhempien

kykyyn asettaa lapselle tämän iän ja kehitystason mukaisia velvollisuuksia, op-

pimismahdollisuuksia sekä päätösvaltaa. (Taskinen 2007, 50–51.) Myllärniemen

(2007, 53) mukaan vuorovaikutusta arvioidessa apuna voidaan käyttää esimer-

kiksi vuorovaikutusvideointia tai – harjoituksia.

Myllärniemen (2007, 13, 61- 62) mukaan vuorovaikutuksen tarkkailun ja arvi-

oinnin tavoitteena on etenkin vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen

tukeminen. Vuorovaikutuksen tukeminen on erityisen tärkeää vauvojen ja pien-

ten lasten kohdalla, sillä varhaiset kokemukset heijastuvat lapsen kehitykseen

koko lapsuuden ajan.
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4 RIITTÄVÄN HYVÄN VANHEMMUUDEN KOOS-

TUMINEN

4.1 Lapsiperheiden hyvinvointi

Tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä ihmisen elämässä ovat perhe ja työ. Ansiotyö ja

perhe-elämä vaativat kumpikin osakseen aikaa ja fyysisiä sekä henkisiä voima-

varoja. Ajan ja voimien riittäminen elämän eri osa-alueille luo tasapainon tun-

teen, joka liittyy vahvasti koettuun hyvinvointiin. Vastaavasti työn ja perheen

yhteensovittamisen erilaiset haasteet voivat olla riski hyvinvoinnin kannalta.

(Lammi-Taskula ym. 2009, 38.)

Erik Allardtin tunnettu kolmijako, having – loving – being, on tunnettu pohjois-

maisessa hyvinvointitutkimuksessa. Inhimilliset perustarpeet ovat kolmijaon läh-

tökohtana. Kolmijako perustuu välttämättömiin olemassaolon ja kehityksen ai-

neellisiin ja aineettomiin ehtoihin. Having viittaa ihmisen elinoloihin, kuten toi-

mentuloon, asumiseen, työllisyyteen ja terveyteen. Loving merkitsee ihmisen

yhteisyyssuhteita perheen, suvun ja ystävien piirissä. Being käsittää osallistu-

misen omaa ja yhteistä elämää koskeviin tehtäviin ja päätöksiin sekä mahdolli-

suuden vapaa-ajan viettämiseen. Allardtin hyvinvoinnin kolme pääulottuvuutta

voidaan nähdä merkittävänä jokaisen ihmisen elämässä. Ulottuvuudet limittyvät

toisiinsa, mutta mikään niistä ei kuitenkaan korvaa muita. Perustarpeet ovat

universaaleja siinä mielessä, että niiden tyydyttämiseen pyritään kaikkialla maa-

ilmassa, vaikkakin erilaisin tavoin kulttuurista ja aikakaudesta riippuen. (Lammi-

Taskula ym. 2009, 229–231.)

Suurin osa suomalaisista lapsista ja lapsiperheistä voi hyvin. Samaan aikaan

osalla lapsista ja lapsiperheistä pahoinvointi on kuitenkin yleistynyt ja ongelmat

kasaantuneet. (Määttä 2007, 13.)  Perheiden hyvinvointiin vaikuttavat useat te-

kijät kuten sosioekonomiset tekijät, vanhempien jaksaminen sekä ajankäyttö

(Lammi-Taskula & Salmi 2010, 199).
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Kekkosen (2004, 20-21) mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on monia eri

tahoja, jotka vanhempien ohella kasvattavat lasta ja tukevat vanhemmuutta.

Näitä ovat esimerkiksi päivähoito, koulu ja harrastustoiminta. Perheen elämään

kuuluu usein myös sukulaisia, kuten isovanhemmat, joilta saa tukea kasvatus-

työhön. Silti vastuu vanhemmuuden toteutumisesta kuuluu aina vanhemmille.

(Määttä 2007, 106.)

Lapsen elämään vaikuttavat monet asiat omien vanhempien lisäksi. Yhteiskunta

hyvin- ja pahoinvointeineen liittyy vahvasti jokaisen ihmisen elämään, joten lap-

sen elämäntilannetta ja käyttäytymistä ei voida tarkastella vain suhteessa van-

hemmuuteen. (Kristeri 1999, 13.)

4.2 Hyvä vanhemmuus

Kasvaminen vanhemmuuteen on ihmiselämän vaativimpia kehitystehtäviä.

Vanhemmuus kasvaa pohjimmiltaan yksilön omasta lapsuudesta ja siitä tun-

teesta ja kokemuksesta, joka ihmisellä on itseensä ja muihin. (Bardy 2002, 39–

40.) Kaimolan (2005, 14) mukaan onnistuakseen vanhemmuus vaatii paneutu-

mista, vanhemmuuden tehtävän arvostamista sekä tukea mahdolliselta kump-

panilta ja lähiverkostolta. Nurmen ym. (2006, 119) mukaan vanhemmuudessa

tärkeää on, että vanhemmat arvostavat lasta omana itsenään, ovat kiinnostu-

neita lapsen asioista, keskustelevat hänen kanssaan, kannustavat yrittämään,

ovat johdonmukaisia ja oikeudenmukaisia sekä pidättäytyvät ruumiillisesta kurit-

tamisesta.

Riittävän hyvään vanhemmuuteen voidaan katsoa kuuluvan lapsen perustar-

peista huolehtimisen. Näitä perustarpeita ovat esimerkiksi riittävä ravinto ja le-

po, turvallisuuden tunne, sosiaalinen vuorovaikutus, säännöllinen päivärytmi

sekä rakastetuksi tuleminen. (Päihdelinkki 2011.)

Hyvään vanhemmuuteen vaikuttavat lapsen perustarpeiden tyydyttämisen li-

säksi vanhemman psyykkinen tasapaino sekä kyky solmia pitkäaikaisia ihmis-

suhteita. Vanhemman tulee kyetä asettumaan lapsen asemaan ymmärtääkseen
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tätä sekä erottamaan omat tarpeensa lapsen tarpeista. Kasvatustilanteissa tär-

keää on turvallisten rajojen pitäminen. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2011.)

Aina vanhemmat eivät uskalla tai osaa olla auktoriteetteja, jotta lapsi kokee

olonsa turvalliseksi (Kinnunen 2003, 24).  Näissä perheissä sukupolvien välinen

raja ei toteudu toivotulla tavalla; vanhempien vanhemmuus ei näy, sillä van-

hemmat eivät kanna viimekädessä vastuuta päätöksistä, joita perheessä teh-

dään (Sinkkonen & Pihlaja 1999, 50).

4.3 Parisuhde voimavarana

Parisuhde voi lujittua perheen perustamisen ja vanhemmuuden myötä, mutta

siihen liittyy myös haasteita. Arjen haastavuus ja puolisoiden yhteisen ajan vä-

heneminen ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, että vanhempien tulee opetella

jakamaan aika ja voimavara. Lapsiperheen vanhempien välinen toimiva pa-

risuhde on oleellinen asia kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta.

Vaikka parisuhde on erillinen osa vanhemmuutta ja vanhempien välinen vuoro-

vaikutus on erillään vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta, kietoutuvat ne

kuitenkin vahvasti toisiinsa. Vanhempien keskinäinen suhde heijastuu van-

hemmuuteen ja lasten elämään. (Lammi-Taskula ym. 2009, 50.)

Sinkkosen ja Pihlajan (1999, 51) mukaan lapsi muodostaa mielikuvan naisen ja

miehen mallista juuri vanhempiensa parisuhteen kautta. Tärkeää on vanhempi-

en keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvon toteutuminen. Lapsen muodostaessa

käsitystä itsestään ovat vanhemmat hänen peilejään. Vanhemmuudesta puhut-

taessa tulee kuitenkin muistaa, että vaikka vanhempien osuus lasten kehityk-

sessä on ratkaiseva, ei se aina riitä. Lapsi on oma yksilönsä ja asiat voivat han-

kaloitua vanhemmuudesta riippumatta. (Määttä 2007, 29, 105,112.)

4.4 Sosiaalinen verkosto vanhemmuuden tukena

Jokainen tarvitsee ympärilleen sosiaalista verkostoa. Se kuvaa ihmisten välisiä

suhteita, jotka voivat muodostua sukulaisuuden, ystävyyden ja tuttavuuden

kautta. Verkosto on jokaiselle yksilöllinen ja se muuttuu elämän myötä. (Nyyti

ry. 2011.) Yksilön kykyyn rakentaa ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita vaikut-
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tavat monet asiat. Näitä ovat yksilölliset tekijät, kuten sosiaalisuus ja luoteenpiir-

teet, aikaisemmat kokemukset ihmissuhteista sekä yhteisölliset tekijät, esimer-

kiksi kasvuympäristö. Ihmisen elämänvaiheisiin liittyvillä tekijöillä, kuten työpai-

kalla, ystäväpiirillä sekä sukulaisilla on tärkeä merkitys sosiaalisen verkoston

rakentumiseen. (Järvinen ym. 2007, 112.)

Sosiaalisen verkoston merkitys on tärkeä koko elämän ajan, mutta erityisen tär-

keäksi se muodostuu perheen perustamisen vaiheessa. Eristäytyminen lapsen

hoitoon ja riittämättömät kosketukset toisiin aikuisiin ovat tavallisia taustatekijöi-

tä etenkin äidin ongelmille. (Cullberg 1991, 86.) Nykypäivän yhdeksi vanhem-

muuden haasteeksi on noussut perheen ja työelämän yhdistäminen sekä tuki-

verkoston puuttuminen. Vanhempien merkitystä korostaa entisestään se, ettei

nykyajan lapsilla enää välttämättä ole lähellään lähiomaisten ja sukulaisten tur-

vaverkkoa. (Kaimola 2005, 14–15.)
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5 VANHEMMUUTEEN KASVAMISEN KARIKKOJA

5.1 Muuttuva vanhemmuus

Huono-osaisuuden lisääntymistä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Yksi näkökulma on lasten huostaanottojen lisääntyminen ja niihin vaikuttaneet

syyt. Viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan huostaanottojen pääasiallinen syy

joka kymmenennen lapsen kohdalla oli vanhempien päihteiden käyttö. Muita

merkittäviä, vanhemmuuteen liittyviä syitä olivat riittämätön vanhemmuus, lap-

sen hoidon laiminlyöminen, perheväkivalta sekä vanhempien mielenterveyson-

gelmat. (Hämäläinen & Kangas 2010, 237–238.)

Vanhempana oleminen on monella tapaa haastava tehtävä. Jokainen vanhempi

tuntee osaamattomuutta ja riittämättömyyttä jossakin lapsen kehitysvaiheessa.

Lapsen kasvu ja kehitys on aina ainutlaatuinen tapahtuma ja vanhempien vas-

tuulla. On kuitenkin tilanteita, jolloin perhettä kohtaavat niin vaikeat asiat, että

yhteiskunnan on puututtava niihin. (Sinkkonen & Pihlaja 1999, 97.)

Turvallisuutta lapsen elämään tuovat iänmukaiset säännöt ja rajat sekä tavalli-

nen, säännöllinen päivärytmi (Pekki & Tamminen 2002, 21). Elämä rakentuu

arjen ympärille, sillä arki on kaiken ydintä. Vanhempien tulisikin osoittaa kiinnos-

tusta lapsen arkisiin asioihin, koulunkäyntiin ja kaverisuhteisiin. (Määttä 2007,

116.) Perheissä, joista viranomaisilla on suuri huoli, työskentely aloitetaan

yleensä juuri päivärytmin etsimisestä ja tukemisesta (Vilen ym. 2010, 160).

Erilaiset julkiset instituutiot kuten neuvola, päivähoito ja koulu, muuttavat van-

hemmuutta yhä julkisemmaksi. Nämä instituutiot jakavat vanhemmuutta ja osal-

taan määrittävät, mikä on hyvää lastenkasvatusta. Samalla ne valvovat kotikas-

vatusta. (Kekkonen 2004, 20–21.) Miksi sitten kaikki eivät pärjää lastensa kans-

sa?
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5.2 Mielenterveyden haasteet

Sekä yhteiskunnalliset että yksilölliset asiat huolestuttavat lapsiperheiden van-

hempia. Työelämän vaatimukset, omaan terveyteen liittyvät kysymykset sekä

parisuhteessa ilmenevä riitely ovat heidän huolenaiheinaan. Lähes puolet lapsi-

perheiden vanhemmista on huolissaan jaksamisestaan vanhempana. (Lammi-

Taskula ym. 2009, 60.) Vanhempi voi kokea tunteita, jotka liittyvät jaksamatto-

muuteen, riittämättömyyteen ja vanhempana selviytymiseen. Nämä tunteet koe-

taan helposti häpeällisinä ja hämmentävinä eikä asioista uskalleta keskustella

edes puolison kanssa. (Kaimola 2005, 4-5.)

Riittämätön vanhemmuus liittyy yleensä vanhemman omaan pahaan oloon.

Esimerkiksi masentunut vanhempi voi tiedostamattaan ja tahattomasti olla pas-

siivinen ja laiminlyövä lastaan kohtaan. Vanhemman, erityisesti äidin, masen-

nus on vakava uhka lapsen psykososiaalisen kehityksen kannalta. (Määttä

2007, 16.)

Mielenterveysongelmilla on monenlaisia heijastusvaikutuksia paitsi vanhemman

itsensä myös hänen läheistensä elämään. Nämä heijastukset muuttavat arkea,

vuorovaikutusta ja perheen toimintaa monella tavalla. (Koskisuu & Kulola 2005,

18.) Tammisen (2004, 101) mukaan vanhemman mielenterveysongelma voi olla

niin hallitseva, että se haittaa tai vääristää vakavasti perheen vuorovaikutusmal-

leja. Tällöin lapsen normaali psyykkinen kehitys on vaarassa.

Yhä useammin mielenterveydenhäiriöihin nivoutuu myös päihdeongelma. Arvi-

on mukaan noin 40–80 prosenttia mielenterveyspotilaista on päihteiden ongel-

makäyttäjiä. (Holmberg 2010, 23.)

5.3 Päihteet

Päihteiden riski- ja liikakulutus on suomalaisessa yhteiskunnassa yleistä ja se

nivoutuu yhteen monen muun yhteiskunnallisen ilmiön, kuten mielenterveyson-

gelmien ja taloudellisten vaikeuksien, kanssa. Holmbergin (2010, 12) mukaan

humalahakuisuus on meillä huomattavasti korkeampaa kuin useissa muissa

maissa. Kaukonen ja Hakkarainen (2002, 9) taas toteavat, että alkoholin kulu-
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tuksen lisääntyessä myös huumeiden käyttö on lisääntynyt ja erilaisten huumei-

den kirjo kasvanut.

Sikiön normaalin kehittymisen suuri riski on äidin odotuksenaikainen päih-

teidenkäyttö. Päihteet vaurioittavat sikiön kehitystä ja lisäksi ne ovat riski äidin

ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen merkitykselle. (Vaarla 2011, 63.)

Vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö on lapsen hyvinvoinnin kannalta

vakava asia. Lapsen perushuolenpito voi heikentyä ja lapsi voi kärsiä kaltoin-

kohtelusta. (Lammi-Taskula ym. 2009, 104.) Määttä (2007, 14) toteaa, että kal-

toinkohteluun saattaa liittyä fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hy-

väksikäyttöä, vanhempien päihdeongelmaa tai vanhempien keskinäisen väkival-

lan todistamista. Juuri päihdeongelmaisissa perheissä on suurentunut riski lap-

sen kaltoinkohteluun (Vaarla 2011, 54).

Suuri haaste alkoholi- ja huumeriippuvaisilla äideillä on raskaudenaikaisen päih-

teiden käytön katkaiseminen. Vauvoilla esiintyvä vieroitusoireyhtymä on vuoro-

vaikutuksellinen riski. Vauvat ovat itkuisia, täriseviä tai velttoja käsitellä ja on-

gelmia esiintyy niin syömisessä kuin nukkumisessakin. Vauvat ovat vaikeahoi-

toisia ja hylkivät hoivaa. Vauvan mahdollinen passiivisuus ja viestien ristiriitai-

suus voi olla äidille vaikeata ymmärtää. Tämä lisää äidin ahdistuneisuutta ja

pettymystä omaan kykyynsä olla äiti. Äidin ja vauvan välille muodostuu helposti

kielteinen kehä. Päihdeäidit tarvitsevat runsaasti tukea sekä ammattilaisilta että

mahdolliselta lähiverkostoltaan, jotta kiintymyssuhteen muodostumista vauvaan

voisi tapahtua riittävästi. (Andersson 2001, 140–141.)

Vaikka päihdeäidit voidaan kokea hankalina ja epäkiitollisina hoidettavina, on

päihdeongelman ja varhaisen vuorovaikutuksen hoito samanaikaisesti tärkeää.

Äiti tarvitsee tukea päihteettömyyteensä ja vauva tarvitsee äitiään. (Andersson

ym. 2008, 22.) Raskauden aikana päihteitä käyttävät äidit ovat tutkimuksissa

osoittautuneet kuitenkin motivoituneimmiksi muutokselle lapsensa hyväksi. Tä-

män vuoksi äidin ja vauvan yhteissijoitus on kokonaisvaltaisen kuntoutuksen

kannalta paras ratkaisu. (Andersson 2001, 136, 141.)



23

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Päihteitä käyttävillä vanhemmilla on usein myös muita ongelmia kuten köyhyyt-

tä, elämänhallintaan liittyviä ongelmia, syrjäytyneisyyttä sekä psyykkisen ja fyy-

sisen terveyden ongelmia (Rassool 1998, 54).

Päihteiden ongelmakäytön taustalla on usein monien kasautuneiden ongelmien

vyyhti. Päihteiden käyttö lievittää ainekohtaisesti muun muassa yksinäisyyttä,

ahdistusta ja masennusta. Päihteitä käytetään arjen vastapainona; niiden avulla

irrottaudutaan hetkeksi velvollisuuksista ja vapaudutaan huolista. (Holmberg

2010, 45.) Elämänhistoriasta ja elinolosuhteista riippumatta ihminen voi ajautua

päihteiden pariin. Hyvinkin erilaiset lähtökohdat ja elämänkulut voivat johtaa

toimintaan, jossa kaikki nivoutuu päihteisiin. Elämäntavan valinta on lopulta yk-

silön oma päätös. (Ahtiala & Ruohonen 1998, 164.)

Päihteiden ongelmakäyttö syrjäyttää ihmisen vähitellen tavallisesta sosiaalises-

ta elämästä. Käyttäjä kohtaa ennakkoluuloja ja leimaamista. Yhteiskunnan jä-

senten sosiaalinen syrjäytyminen vaikuttaa aina myös yksilön lähiympäristöön.

(Rassool 1998, 69.) Päihteidenkäyttäjän perhe-elämä häiriintyy eikä lapsi voi

elää perheessä tasapainoista lapsuutta. Tämä vaikuttaa myös lapsen myöhem-

pään elämään. Lähes poikkeuksetta huumeiden ja muiden päihteiden ongelma-

käyttö aiheuttaa toimeentulotuen ja lastensuojelun tarvetta. (Ahtiala & Ruoho-

nen 1998, 132–133.)

Päihdeperheissä tilanne on usein kaoottinen ja lapsen huolenpidossa on monia

ongelmia. Lapsen elämää leimaavat ennakoimattomuus, arvaamattomuus sekä

valvonnan puute. Huolestuttavaa on, että lapsi altistetaan vääriin malleihin ja

perheen sisäiset roolit ovat epäselviä. (Vaarla 2011, 57.) Vaikka vanhempien

runsas päihteiden käyttö muodostaa riskin lapsen suotuisalle kehitykselle ja

riittävän hyvälle huolenpidolle tulee muistaa, ettei päihteiden käyttö automaatti-

sesti tarkoita lapsen laiminlyöntiä ja riittämätöntä vanhemmuutta (Beckett 2003,

152).
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6 VANHEMMUUDEN TUKEMINEN JA ARVIOINTI

6.1 Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmuutta voidaan tukea eri tavoin ja palvelumuodoin. Suomessa määritel-

lään vähimmäispalvelut, jotka kunnan tulee tarjota asukkailleen. Kunnalla on

kuitenkin suurimmalta osin itse mahdollisuus määritellä, mitä palveluita se kun-

talaisilleen tarjoaa. Useimpien kuntien vanhemmuutta ja perhettä tukevia palve-

luita ovat muun muassa äitiys- ja lastenneuvola, neuvolan perhetyö, varhais-

kasvatuspalvelut sekä kasvatus- ja perheneuvola. (Vilen ym. 2010, 29–30.)

Perhettä ja vanhemmuutta on tuettava ilman, että perheestä olisi syntynyt huoli.

Esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa seurataan ja tuetaan ennaltaeh-

käisevästi terveen lapsen kehitystä ja vanhempien hyvinvointia. (Vilen ym.

2010, 40.)

6.2 Huoli perheestä ja huolen vyöhykkeistö

Huoli käsitteenä on riittävän yksinkertainen, kun työntekijöillä on tarve keskus-

tella perheen kanssa mahdollisesta tuen tarpeista ja voimavarojen kartoitukses-

ta. Työntekijän huoli voi osoittautua aiheettomaksi tai huolenaiheita voi löytyä

vähitellen enemmänkin. (Vilen ym. 2010, 40–41.)

Huolen vyöhykkeistä on kehitetty lasten, nuorten, perheiden ja heidän kanssaan

työskentelevien työntekijöiden yhteistyön välineeksi. Sen avulla helpotetaan

asioiden puheeksiottamista ja muodostetaan yhteinen kieli, jonka avulla pääs-

tään puhumaan kokonaisvaltaisista kokemuksista. (Lammi-Taskula ym. 2009,

188–189.) Vyöhykkeisten avulla työntekijä jäsentää kokemaansa huolen astet-

ta, omien auttamismahdollisuuksiensa riittävyyttä sekä lisävoimavarojen (per-

heen läheiset, moniammatillinen tiimi) tarvetta (Eriksson & Arnkil 2005, 25).

Myös perhe itse voi arvioida vyöhykkeisten avulla omaa tuen ja avun tarvettaan

(Lammi-Taskula & Varsa 2001, 188–189).
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Huolen vyöhykkeistä on jaettu neljään osaan koetun huolen mukaan. Ensim-

mäisessä osassa työntekijällä ei ole huolta lainkaan ja yhteistyö perheen kans-

sa sujuu hyvin. Vähitellen huoli herää ja viimeisessä neljännessä osassa huoli

on erittäin suuri ja tilanteeseen on saatava muutos. (Lammi-Taskula & Varsa

2001, 188–189.) Esimerkiksi lastensuojelun kiireellinen sijoitus on toimenpide,

jossa lapsen tilanteeseen on saatava muutos heti.

Kuvio 1. Huolen vyöhykkeistä (Eriksson & Arnkill 2005).

Lastensuojelulaissa kunnat on velvoitettu järjestämään varhaista tukea, kun

lapsesta ja perheestä herää huoli (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417).

6.3 Lastensuojelu myös vanhemmuuden tukena

”Lastensuojelun tarkoituksena on turvata jokaisen lapsen oikeus turvalliseen

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityi-

seen suojeluun” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). Tähän YK:n vuonna 1948

antamaan lapsen oikeuksien julistukseen pohjautuva säännös on suomalaisen

lastensuojelun lähtökohtana (Virtanen 1995, 38).
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 Lastensuojelu voidaan ymmärtää osaksi perhe- ja yksilökeskeistä sosiaalityötä,

jonka tarkoituksena on tukea vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita lapsia ja

heidän perheitään. Ensisijaisesti huomioidaan lapsen etu. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon, koulutoimen, poliisitoimen ja seurakunnan työntekijän on lainmu-

kaisesti tehtävä lastensuojeluilmoitus, kun huoli lapsen hyvinvoinnista syntyy.

(Kemppinen 2001, 20.) Lastensuojelutarve tulee selvittää, kun olosuhteet vaa-

rantavat lapsen kehitystä tai kun lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lasten-

suojelutarpeen selvittämistä (Taskinen 2007, 30).

Lastensuojelulaki jaottelee annettavan tuen kolmeen kategoriaan: avohuoltoon,

sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. Sijaishuolto merkitsee lapsen huolenpidon järjes-

tämistä kodin ulkopuolella. Jälkihuoltoon lapselle/nuorella on oikeus sijaishuol-

lon jälkeen. Jälkihuolto voi tukea nuora esimerkiksi järjestämällä hänelle asun-

non. (Puonti ym. 2005, 61, 77.) Huostaanotto on lastensuojelun voimakkain

toimenpide ja tulee muistaa, että se on vain yksi lastensuojelun muodoista

(Taskinen 2007, 49). Lastensuojelussa vallitsee niin kutsuttu lievimmän riittävän

toimenpiteen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että perheen ongelmiin puuttuvan

viranomaisen tulee valita käytettävissä olevista toimenpidevaihtoehdoista lievin

mahdollinen. (Puonti ym. 2005, 85.)

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuollon tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen myönteistä

kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien kasvatuskykyä ja - mahdollisuuk-

sia (Taskinen 2007, 41). Kun lapsen terveys ja kehitys on vaarantunut niin pal-

jon, ettei lasta ja perhettä voida auttaa riittävästi kunnan peruspalvelujen kautta,

on lapselle ja perheelle tarjottava lastensuojelun sosiaalityön ja avohuollon tuki-

toimien mahdollisuutta (Lammi-Taskula ym. 2009, 199).  Tukitoimia voivat olla

erilaiset terapiapalvelut, tukihenkilön tai -perheen järjestäminen, koulunkäynnis-

sä tukeminen, asunnon ja ammatin hankinnassa avustaminen, taloudellinen tuki

sekä perhetyön järjestäminen arkea helpottamaan (Taipale ym. 2004, 121). Tu-

kitoimista päättää lapsen sosiaalityöntekijä ja ne sovitaan aina yhdessä lapsen

ja vanhempien kanssa (Taskinen 2007, 41).
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Lastensuojelun avohuollon perhetyö

Lastensuojelun avohuollon perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jota

tarjotaan perheille esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on kasvatusongelmia tai

kun perheessä esiintyy vuorovaikutusongelmia. Perhetyön tavoitteena on tukea

ja ohjata perhettä, ehkäistä ongelmia sekä edistää hyvinvointia. Työskentely

toteutuu havainnoimalla ja olemalla läsnä perheen kotona tapahtuvissa arkisis-

sa vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on, että työntekijä kykenee selvittä-

mään, millaista arkea perhe elää ja millaisia huolenaiheita arjessa mahdollisesti

ilmenee. Vanhemmuuden vahvistaminen liittyy olennaisesti perhetyöhön ja tar-

vittaessa siihen voidaan liittää myös vanhemmuuden arviointi. (Myllärniemi

2007, 32, 33, 35.)

6.4 Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointi on haasteellinen prosessi, sillä siinä on pohdittava,

miten vanhemmuuden riittävyyttä voidaan arvioida lapsen hyvinvoinnin kannalta

ilman, että siihen vaikuttaa liikaa vanhemman persoona ja taidot. Lähtökohdaksi

onkin nostettu se, että arvioinnin kohteena ovat lapsen hyvinvointi ja vanhem-

man toiminnan vaikutukset lapseen. (Myllärniemi 2007, 40.)

Riittävää vanhemmuutta voidaan arvioida seuraavien lapsen perustarpeiden ja

vanhemmuuden tehtävien avulla.

 Fysiologisten tarpeiden täyttyminen (esim. lepo, ruoka, vaa-

tetus)

 Riittävän turvallinen kiintymyssuhde ja pysyvyys lapsen elä-

mässä

 Lapsen rakastava huolenpito ja vastavuoroinen hoiva, jossa

lapsen tarpeet huomioidaan

 Vanhemman kyky huomata lapsen tunteet ja tarpeet sekä

vastata niihin vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa
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 Lapsen tarve oman toimintansa ja tarpeidensa säätelyyn ja

rajoittamiseen aikuisen avulla

(Mukaillen Kalland 2004, 120–122.)

Jos perheen ja lapsen fysiologiset perustarpeet eivät ole turvattuja, vanhem-

muuteen ja vuorovaikutukseen keskittyminen on haastavaa. Materiaalisista pe-

rustarpeista on nykyisin entistä harvemmin akuuttia puutetta. Sen sijaan yhä

useammin perheissä on erilaisia vuorovaikutuksen ongelmia ja lapsen tunne-

elämän vaikeuksia. Ei siis riitä, että lapsella on fyysisesti läsnä oleva vanhempi.

Lapsi tarvitsee myös emotionaalisesti läsnä olevan ja saavutettavan vanhem-

man. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisissa perheissä emotionaa-

lisesti läsnä oleva vanhempi ei välttämättä ole saatavissa. (Myllärniemi 2007,

42.)

Ammatillinen tukeminen perheessä lähtee aina arvioinnista. Arviointityö on

puuttumista perheen elämään. Perhe joutuu sietämään tarkastelun kohteena

olemista, mutta samalla se saa tarvitsemaansa tukea ja apua. Arvioinnin vaiku-

tus perheen elämään on myönteistä silloin, kun vanhemmat ryhtyvät tarkaste-

lemaan elämäänsä eri tavalla kuin ennen ja työskentelevät muutoksen eteen.

On vaikeaa erotella arviointia ja tukemista, sillä usein ne kulkevat perheiden

kanssa tehtävässä työssä käsi kädessä. (Vilen ym. 2010, 46, 47, 132.)

Mäkelän ja Samuelssonin (2009, 70) mukaan vanhemmuuden arviointia toteu-

tettaessa on muistettava asiakkaan kunnioitus. Työntekijän tulee löytää tapa

tarkastella perheen tilannetta syyttämättä, mutta osata tuoda esille huolenai-

heet. Vaikka arvioidaan vanhemman puutteita, ei vanhempaa tule leimata pa-

haksi tai huonoksi. Tavoitteena on yhdessä perheen kanssa ymmärtää, miten

tilanteeseen on jouduttu.

6.5 Vanhemmuuden arviointi Pienten lasten vastaanottokodissa

Vanhemmuuden arvioinnin tavoitteena on tutkia kokonaisvaltaisesti vanhempi-

en kykyä toteuttaa vanhemman tehtäviä perheessä. Arviointi toteutetaan aina
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asiantuntijatyönä moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu perhetyöstä vas-

taava sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä osastohenkilökunta.

Vanhemmuuden arviointeja tehdään tilanteissa, joissa laaja-alainen ymmärrys

perheen tilanteesta, ongelmista ja keinoista ongelmien ratkaisemiseksi on tar-

peen. Arviointijaksojen tuottama tieto on tarpeen esimerkiksi pohdittaessa lap-

sen huostaanottoa tai kun lapsesta ollaan tekemässä huostaanottolausuntoa

hallinto-oikeuteen.

Vanhemmuuden arviointi Pienten lasten vastaanottokodissa kestää kokonai-

suudessaan kolme kuukautta päättyen asiantuntijalausuntoon, jossa kerrotaan

tutkimuksilla saatu tieto sekä johtopäätökset perheen tilanteesta. Arviointijakso

jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisen kuukauden aikana vanhempi hoitaa las-

taan pääosin osastolla. Tämän jälkeen perheen kanssa sovitaan kotilomista,

jotka alkavat päivälomilla ja etenevät koko viikonlopun kestäviin yölomiin. Kol-

mannen kuukauden aikana toteutetaan kotiharjoittelu, jolloin perhe muuttaa ta-

kaisin kotiin ja omahoitajat käyvät kolmen viikon ajan kahdesti viikossa perheen

luona. Arviointijakson eteneminen edellä mainitulla tavalla edellyttää vanhem-

man sitoutumista ja tavoitteiden saavuttamista prosessin aikana.

Vanhemmuuden arviointi päättyy lapsen kotiutumiseen tai huostaanottoon. Ar-

viointijakso on näin ollen vanhemman viimeinen mahdollisuus osoittaa riittävä

vanhemmuus ja kyky huolehtia lapsesta. Koska arvioinnissa puututaan vahvasti

perheen elämään, on prosessi aina raskas perhetyön muoto ja vaatii paljon se-

kä asiakkaalta että työntekijöiltä.
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7 OPINNÄYTETYÖN KULKU

7.1 Aiheesta työskentelyyn

Opinnäytetyöprosessi alkoi loppusyksystä 2010 yhteydenotollani Pienten lasten

vastaanottokodin johtajaan. Keskustelimme mahdollisuudesta tehdä opinnäyte-

työ kyseiseen organisaatioon. Johtaja toivoi, että osallistuisin vastaanottokodis-

sa pidettävään henkilökuntakokoukseen, jossa voisin kertoa opinnoistani ja ha-

lukkuudestani tehdä opinnäytetyö juuri heille. Marraskuun 2010 henkilökuntapa-

laverissa sovittiin, että henkilökunta pohtii heille tarpeellista opinnäytetyöaihetta

ja minä otan uudestaan yhteyttä joulukuussa.

Tapaamiseni toimeksiantajan kanssa joulukuussa 2010 vei prosessia askeleen

eteenpäin (liite 2). Henkilökunnalta oli noussut tarve kehittää vastaanottokodin

asiakas- ja perhetyötä luomalla esite vanhemmuuden arvioinnista. Esitteen

kohderyhmänä olivat vanhemmuuden arviointiin tulevat vanhemmat. Tartuin

aiheeseen ja sovimme, että palaamme asiaan keväällä 2011, kun opintoihini

kuuluva työharjoittelun vastaanottokodissa lähestyy ja opinnäytetyön tekeminen

alkaa.
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Kuvio 2. Opinnäytetyön eteneminen.

Maaliskuussa 2011 opinnäytetyöni aihe tarkentui. Pidimme tapaamisen toimek-

siantajan kanssa ja selvitimme, mitä vanhemmuuden arviointi pitää sisällään ja

mitä esitteeseen tarvitaan (liite 3). Toimeksiantaja kertoi, että vastaanottokodis-

ta löytyy esitteet muihin käyttötarpeisiin, mutta jatkuvasti toteutettavaan van-

hemmuuden arviointiin ei. Vanhemmilla, jotka ovat vanhemmuuden arvioinnis-

sa, ilmenee usein erilaisia psyykkisiä ongelmia sekä päihderiippuvuutta. Näin

ollen palavereissa läpikäytävät asiat joudutaan usein toistamaan vanhemmille

useaan otteeseen ja siitä huolimatta tärkeitä asioita voi jäädä huomiotta.

Tapaamisessamme ilmeni, että esitteen tulisi olla yksinkertainen ja selkeästi

luettava. Tärkeäksi tavoitteeksi nousi se, ettei esite saa sisältää viranomaiskiel-

tä tai vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia.

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus rakentui yhdessä Pienten lasten vastaanot-

tokodin henkilökunnan kanssa. Talon johtaja oli tärkeässä asemassa tuotosta

luodessani, sillä hänellä on vuosien kokemus vastaanottokodissa järjestettäväs-

Esitteen painanta syys-lokakuu 2011

Esitteen sisällön viimeiset muokkaukset toimeksiantajan kanssa syyskuu 2011

Esitteen sisällön työstäminen osastotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijän ja opiskelijan kanssa syyskuu 2011

Esitteen koevedokset osastoile  elokuu 2011

Tapaamiset psykologin kanssa ja esitteen läpikäymistä elo-syyskuu 2011

Tapaamiset toimeksiantajan kanssa ja esitteen sisällön läpikäymistä heinä-elokuu 2011

Tutkimuslupapyynnöt ja haastattelut kesällä 2011

Suuntaavien harjoittelu Pienten lasten vastaanottokodissa alkaen huhtikuussa 2011

Opinnäytetyön aiheen tarkentuminen ja  esitteestä keskusteleminen maaliskuu 2010

Toimeksiantosopimus joulukuu 2010

Yhteydenotto toimeksiantajaan ja henkilökuntapalaveri marraskuu 2010



32

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

tä perhetyöstä. Alun perin yhtenä vaihtoehtona oli, että kokoan henkilökunnasta

työryhmän, jonka kanssa luon esitteen sisällön. Tätä suunnitelmaa en kuiten-

kaan lähtenyt toteuttamaan työpaikan hektisen työtahdin vuoksi. Koin myös,

että työskentely selkiytyy, kun kokoan sisällön pääpiirteet johtajan kanssa yh-

teistyötä tehden ja tämän jälkeen tapaan muita työntekijöitä jo hahmotellun si-

sällön kanssa.

Kesä- ja heinäkuussa 2011 oli jälleen tapaamiset toimeksiantajan kanssa. Ta-

paamisissa kävimme läpi tarkemmin esitteen sisältöä. Olin koonnut muistion

vanhemmuuden arvioinnista (liite 4 ja 5). Nämä tiedot olin saanut Pienten lasten

vastaanottokodin toimintaan osallistumisesta, omista havainnoistani sekä kah-

vipöytäkeskusteluista osaston työntekijöiden kanssa. Täydensimme tietoja van-

hemman saamasta tuesta sijoituksen aikana sekä vanhemman tavoitteista. Li-

säksi pohdimme, mitä tietoja esitteeseen sisällytetään ja mitä mahdollisesta

jätetään pois. Esimerkiksi vanhemmuuden arvioinnin päättyminen huostaanot-

toon oli aihe, jonka painamista esitteeseen edellä mainituilla sanoilla mietimme.

Tämän tapaamisen jälkeen työstin esitettä eteenpäin. Kirjasin kaikki toimeksian-

tajan kanssa käydyissä keskusteluissa kokoamamme tiedot vanhemmuuden

arvioinnista ja jäsensin ne kategorioittain. Kategorioiden muodostaminen helpot-

ti hahmottamaan asiat ja aihealueet. Tiedot oli tässä vaiheessa loogisinta jakaa

otsikoiden alle. Otsikot pitivät sisällään yleiset asiat, tavoitteet sekä asiakkaan

sitoutumisen. Laatiessani sisältöä otsikoiden alle käytin apunani omia koke-

muksiani asiakastyössä Pienten lasten vastaanottokodissa. Työskennellessäni

vanhemmuuden arvioinnissa olevien vanhempien kanssa olin havainnut, että

jokaisen asian tulee olla kirjaimellisesti oikein ja perusteltavissa. Esitteessä ei

esimerkiksi voinut lukea, että vanhemman sitoutuessa arviointiin, talon sääntöi-

hin sekä päihteettömään elämään, lapsi voi kotiutua. Vaikka nämä tavoitteet

toteutuisivat, mutta vanhemmalla ei muista syistä ole riittävää vanhemmuutta, ei

lasta luonnollisesti voida kotiuttaa. Näitä asioita tuli miettiä sanatarkasti esitettä

laatiessa.

Elokuussa 2011 vein siihen asti työstämäni esitteen toimeksiantajalle ja ryh-

dyimme työstämään sitä yhdessä. Kävimme läpi sisällön ja muokkasimme siinä
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tarpeellisia kohtia (liite 6). Päätimme otsikot ja muodostimme niistä lopulliset:

yleiset asiat, mihin sitoudun, tavoitteet sekä mitä talo tarjoaa. Nämä otsikot piti-

vät sisällään kaikki asiat, jotka asiakkaan kanssa käydään läpi vanhemmuuden

arviointia aloitettaessa. Neljä otsikkoa oli myös sopiva määrä, jotta esite säilyy

tiiviinä ja selkeänä.

Kuvio 3. Esitteen otsikot ja eteneminen.

Ennen psykologin, sosiaalityöntekijän ja osastohenkilökunnan tapaamisia

muokkasin Tavoitteet -otsikon alla olevaa tekstiä. Vanhemmuuden arvioinnissa

olleiden vanhempien haastatteluista oli noussut selvästi esille lapsen kotiutumi-

seen ja huostaanoton välttymiseen liittyvät asiat. Esitteen tavoitteissa tuli lukea

mahdollisimman konkreettisesti se, mitä vanhemmalta vaaditaan, jotta van-

hemmuuden arviointi toteutuu toivotulla tavalla. Tavoitteet – sivulla tekstiin tuli

lisäyksenä esimerkiksi vanhemman sitoutuminen suositeltuihin tukitoimiin sekä

lapsen tarpeisiin vastaaminen myös lapsen kasvaessa ja kehittyessä, siis sitou-

tuminen myös tulevaisuudessa.

Elo- ja syyskuussa tapasin vastaanottokodin psykologin kaksi kertaa ja keskus-

telin hänen kanssaan esitteestä (liite 7). Psykologin tapaamiset olivat tärkeitä,

sillä hän työskentelee vanhemmuuden arvioinnissa olevien perheiden kanssa

useaan otteeseen prosessin aikana. Psykologi muokkasi tarkentaen esitteessä

kohtaa, joka käsittelee hänen toimintaansa asiakkaan kanssa vanhemmuuden

arvioinnissa. Lisäksi hän toi uusia näkökulmia sisältöön kiinnittämällä huomiota

siihen, miten asiakas tekstin ymmärtää ja miten teksti oli sellaista, ettei se johda

mahdollisiin väärintulkintoihin. Sisältö muuttui jälleen asiakaslähtöisemmäksi.

Yleiset asiat

Mihin sitoudun?

Tavoitteet

Mitä talo tarjoaa?
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Jotta jokainen osastohenkilökuntaan kuuluva sai mahdollisuuden tarkistaa ja

muokata esitettä, vein molemmille vastaanottokodin osastoille koevedokset. Ne

olivat osastoilla kahdeksan päivää, mutta kumpikaan osasto ei kommentoinut

koevedoksiin huolimatta siitä, että ne olivat näkyvällä paikalla saatekirjeen

kanssa.

Syyskuun alkupuolella keskustelin esitteen sisällöstä kahden osastotyöntekijän,

vastaanottokodin sosiaalityöntekijän sekä työharjoitteluun tulleen uuden opiske-

lijan kanssa (liite 8). Koska koevedoksiin ei oltu kommentoitu mitään, halusin

pitää tapaamisen kahden osastotyöntekijän kanssa saadakseni heidän näkö-

kulmansa. Molemmat työntekijät olivat olleet vastaanottokodissa kauan, joten

heillä oli paljon kokemusta perhetyöstä. Vastaavasti opiskelija ei tiennyt van-

hemmuuden arvioinnista juurikaan mitään ja kykeni näin ollen lukemaan esitettä

eri näkökulmasta.

Työntekijöiltä, sosiaalityöntekijältä sekä opiskelijalta nousi esiin parannuksia

esitteen tekstiin. Sisältöön tuli tarkennuksia esimerkiksi arvioinnin jakautumises-

ta kolmeen ”jaksoon”, jaksojen sisällöistä sekä vanhemman sitoutumisesta

omiin hoitokontakteihin.

Tapaamisten jälkeen muutin sisältöä pienin muokkauksin. Paransin jälleen teks-

tin asiakaslähtöisyyttä. Jos vain mahdollista, poistin negatiiviset sanat, kuten

”tutkimus” ja ”lausunto” ja korvasin ne positiivisimmilla, esimerkiksi ”tapaami-

nen” ja ”kooste”.

Syyskuussa toimeksiantajalla oli palaveri, jossa olivat läsnä Turun kaupungin

avohuollon sosiaalityöntekijät. Vaikka esite ei vielä tässä vaiheessa ollut paino-

tuotteena, oli se kuitenkin valmis annettavaksi sosiaalityöntekijöille. Esitteen

avulla avohuollon sosiaalityöntekijät saattoivat perehtyä vanhemmuuden arvi-

ointiin ja olla siten entistä tietoisempia. Avohuollon sosiaalityöntekijä on se vi-

ranomainen, joka tekee tutkimuspyynnön vanhemmuuden arvioinnista.

Syyskuussa olleessa tapaamisessa toimeksiantajan kanssa sovimme esitteen

ulkoasusta (liite 9). Näiden vaiheiden jälkeen olin yhteydessä Turun kaupungin
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Painantapaikkaan ja sovin painamisaikataulun. Esite meni painoon syyskuussa

ja oli valmis lokakuussa.

7.2 Vanhemmuuden arvioinnissa olleiden vanhempien haastattelut

Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa haastattelija ja haastateltava vaikuttavat

toisiinsa. Haastattelun avulla saadaan tietää, mitä haastateltava ajattelee tietys-

tä asiasta. (Eskola & Suoranta 1998, 86.) Toiminnallinen opinnäytetyöni sisälsi

kaksi haastattelua, joiden tavoitteena oli asiakasnäkökulman esiintuominen.

Haastatteluiden avulla asiakas sai mahdollisuuden kertoa vanhemmuuden arvi-

oinnin prosessista, etenkin sen alkamisen ajankohdasta ja siitä, miten asiakas

koki saaneena tietoa prosessista. Näiden lisäksi haastateltavat saivat mahdolli-

suuden vaikuttaa esitteen sisältöön tuomalla esiin aiheita, joita esitteen olisi hy-

vä sisältää.

Opinnäytetyössä käytetty haastatteluaineisto koostui kahden vanhemmuuden

arvioinnissa olleen vanhemman teemahaastatteluista. Haastattelut oli mahdol-

lista toteuttaa kesän 2011 aikana, jolloin Pienten lasten vastaanottokodissa oli

kolme vanhempaa vanhemmuuden arvioinnissa. Yksi näistä asiakkaista oli niin

suuressa kriisissä, ettei häntä ollut mahdollista haastatella. Haastateltavina ol-

leet vanhemmat olivat täysin eri tilanteissa. Ensimmäinen haastateltava oli isä,

jonka vanhemmuuden arvioinnissa olivat tavoitteet toteutuneet ja joka oli kotiu-

tumassa lapsensa kanssa. Toinen haastateltava oli äiti, jonka lapset oltiin otta-

massa huostaan. Vanhemmuuden arviointi ei ollut toteutunut toivotulla tavalla.

Haastattelut toteutettiin Pienten lasten vastaanottokodissa kesä- ja elokuussa

2011. Haastateltavien valintakriteerinä oli se, että he olivat käyneet läpi van-

hemmuuden arvioinnin tai olivat arvioinnissa parhaillaan. Nämä kriteerit asetin

siksi, että sain mahdollisimman ajankohtaista tietoa vanhempien mielipiteistä

vanhemmuuden arvioinnin prosessista.

Haastatteluihin sisältyi Pienten lasten vastaanottokodissa lyhyt alustava henki-

lökohtainen keskustelu, jolloin pyysin suostumuksen haastatteluun ja sovin
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ajankohdan. Haastattelut toteutuivat lasten huoneissa lasten ulkoiluaikana, jol-

loin mahdollistui rauhallinen keskustelutilanne.

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jolle on tyypillistä se, että

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka

muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi ym. 2009, 204–205). Teemahaastattelua

käytin opinnäytetyössäni siksi, että se mahdollisti riittävän vapaan haastatteluti-

lanteen ja teemat antoivat sopivasti suuntaa. Haastateltaville sallin vapauden

poiketa väljistä teemoista tilanteen mukaan antaen haastateltavien painottaa ja

keskittyä tiettyihin teemoihin omien kokemustensa mukaisesti. Haastattelutilan-

teissa käytin apunani muistiinpanovälineitä. Haastattelut kestivät 15–20 minuut-

tia.

Haastattelujen anti esitteen kehittämisprosessissa

Molemmissa haastatteluissa tuli ilmi, että ennen vanhemmuuden arvioinnin al-

kua vanhempi saa hyvin runsaasti uutta tietoa tulevasta prosessista. Tietoja

käydään yhdessä läpi palaverissa. Prosessin edetessä omahoitajien kanssa

pidettävissä viikko-palavereissa käydään läpi tulevia asioita. Haastateltava1

kertoi, että vaikka tietoa tuli paljon, koki hän kuitenkin kokonaisuuden suppeak-

si. Tietoa olisi voitu kertoa laajemminkin. Hän oli kuitenkin hyvin tietoinen siitä,

että hänen vanhemmuuttaan arvioidaan lapsen sijoituksen ajan. Haastateltava2

ei ollut täysin tyytyväinen saamaansa informaatioon. Hän koki, että tietoa kyllä

tuli paljon, mutta hän ei ymmärtänyt kaikkia termejä tai sanamuotoja. Haastatel-

tava2 pohti, että hänen olisi pitänyt rohkaistua ja kysyä työntekijöiltä tarkennus-

ta epäselvyyksiin.

Haastateltavat kertoivat, että prosessin alussa käytiin läpi asiat, jotka kolmen

kuukauden pituinen vanhemmuuden arviointi pitää sisällään. Työntekijät kertoi-

vat talon säännöt, yleiset asiat liittyen sijoitukseen sekä tavoitteet, jotka tulee

toteutua. Haastateltava2 kertoi, että päihteettömyydestä keskusteltiin.

Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että esitteen olemassaolo vanhem-

muuden arvioinnista olisi hyödyllinen asia. Haastateltava1 totesi, että esite aut-

taisi tiedonhallintaa. Hän mietti, että esitteen avulla tulisi hahmotettua koko van-
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hemmuuden arvioinnin kokonaisuus eikä niin moni alussa läpikäyty asia menisi

ohitse. Haastateltava1 myös pohti, että itsensä lailla varmasti moni asiakas on

hermostunut prosessin alussa ja näin ollen olisi ihanteellista, että esitettä voisi

käydä läpi rauhassa kotona. Esitteestä voisi aina myös tarkastaa, mitä on tulos-

sa. Haastateltava2 kertoi, että esite olisi hyvä juuri siitä syystä, että sen voi vie-

dä kotiin ja kotona asioita voi rauhassa kerrata. Haastateltava2 painotti esittees-

tä olevan aina hyötyä.

Haastateltava1 oli tietoinen, mihin sitoutuu aloittaessaan vanhemmuuden arvi-

oinnin ja mitä häneltä odotetaan. Hän koki, että on harjoittelemassa ja oppimas-

sa lapsensa hoitoa. Haastateltava2 kertoi tienneensä mihin sitoutuu ja mitä on

odotettavissa, koska on läpikäynyt vanhemmuuden arvioinnin joskus aikaisem-

minkin.

Haastateltava1 oli sitä mieltä, että esitteen tulisi sisältää loogisessa järjestyk-

sessä sen, mitä vanhemmuuden arviointi pitää sisällään ja miten sen aikana

edetään. Esitteen tärkeimmäksi kohdaksi haastateltava nosti sen, mitä van-

hemmalta vaaditaan, jotta lapsi kotiutuu. Myös haastateltava2 kertoi, että esit-

teessä tulee olla se, mitä vanhemmalta vaaditaan, jotta lapsia ei oteta huos-

taan.  Molemmat haastateltavat toivoivat, että esite olisi yksinkertainen ja hel-

posti läpikäytävä. Esitteen toivottiin olevan ”lyhyt”, jotta sen lukeminen on help-

poa.

7.3 Dokumentointi

Ensimmäisestä toimeksiantajan kanssa olevasta tapaamisesta lähtien olen kir-

joittanut muistioita. Muistiot ovat rakentuneet siten, että jokaisen tapaamisen

jälkeen olen laatinut hahmotelman, mistä tapaamisessa keskusteltiin, mitä sovit-

tiin ja päätettiin. Näin olen voinut tarkistaa, mitä edellisessä tapaamisessa on

käyty läpi ja missä vaiheessa tuotokseni on. Muistioiden lisäksi olen kirjoittanut

opinnäytetyöpäiväkirjaa. Se on toiminut henkilökohtaisena apuvälineenäni, kun

olen työskennellyt opinnäytetyöprosessissa. Päiväkirja sisältää ajatuksia, ideoi-

ta, välillä turhautumisen merkkejä sekä työn aikataulun.
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8 OPINNÄYTETYÖN TUOTOS

8.1 Tavoitteet ja kohderyhmä

Opinnäytetyöni tuotoksen eli esitteen tavoite oli parantaa Pienten lasten vas-

taanottokodin perhetyötä vanhemmuuden arvioinnin osalta. Käytännönläheisen

esitteen ansiosta asiakas saa kaiken tarvitsemansa tiedon arviointiprosessista

konkreettisena itselleen.

Esite on suunnattu ensisijaisesti vanhemmille, jotka ovat aloittamassa van-

hemmuuden arviointia Pienten lasten vastaanottokodissa. Asiakaspalaverissa

työntekijät käyvät edelleen läpi vanhemmuuden arvioinnin prosessia yhdessä

asiakkaan kanssa, mutta tämän lisäksi vanhempi saa itselleen esitteen. Esite

mahdollistaa myös asioiden läpikäymisen yhdessä työntekijän kanssa prosessin

edetessä. Esite voidaan antaa myös avohuollon sosiaalityöntekijälle, joka on se

viranomainen, joka tekee aloitteen vanhemmuuden arvioinnista.

Esitettä painettiin 200 kappaletta. Tulevaisuudessa toimeksiantaja voi halutes-

saan painaa niitä lisää, sillä vedos jää painantapaikkaan talteen.

8.2 Sisältö

Esitteen tavoite oli olla sisällöltään selkeä ja yksinkertainen välttäen viran-

omaiskieltä. Sisällön jakaminen selkeisiin kategorioihin oli tärkeää, jotta asiak-

kaalle hahmottuu vaivattomasti kaikki vanhemmuuden arvioinnissa olevat pää-

piirteet. Esite sisältää neljä pääotsikkoa: yleiset asiat, mihin sitoudun, tavoitteet

sekä  mitä talo tarjoaa. Esite käy läpi koko vanhemmuuden arvioinnin prosessin

ja se pääsääntöisesti kirjoitettu asiakkaan näkökulmasta.

Esitteen nimi on ”Vanhemmuuden arviointi Pienten lasten vastaanottokodissa.

Esite vanhemmille.” Etusivulla on kuva, jossa vauva on äitinsä sylissä ja äidin

takana seisoo ihminen. Kuva symboloi Pienten lasten vastaanottokodissa teh-

tävän työn tavoitetta: vanhempi hoitaa lastaan ja takana seisova henkilö hoitaa
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äitiä. Näin toteutuu kehä, jossa äiti tai isä saamansa tuen ja ohjauksen avulla

kykenee olemaan hyvä vanhempi lapselleen.

Esite sisältää kaksi kuvaa tekstien ohella, jotka elävöittävät ulkoasua. Tavoitteet

–sivulla on myös tekstilaatikko, jossa on lainattu sitaatti haastateltavana olleen

vanhemman tuntemuksista vanhemmuuden arvioinnin aikana. Esitteen takasi-

vulla on kuva Pienten lasten vastaanottokodista yhteystietoineen.

Kuvio 4. Esitteen sisältö pääpiirteittäin.

•Vanhemmuuden arvioinnin aloitus
•Palaverikäytännöt
•Yleiset prosessiin liittyvät asiat

Yleiset asiat

•Vanhemman näkökulmasta
•Mitä vanhemmuuden arvioinnin prosessi vaatii vanhemmalta toteutuakseen

Mihin sitoudun?

•Konkreettiset tavoitteet koko vanhemmuuden arvioinnin aikana

Tavoitteet

•Vanhemman saama tuki ja ohjaus
•Lapsen saamat konkreettiset asiat sijoituksen ajan

Mitä talo tarjoaa?
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9 POHDINTA JA ARVIOINTI

9.1 Arviointi

Opinnäytetyöprosessini eteni järjestelmällisesti alkuun pääsemisen jälkeen.

Vaikka keväällä työskentelyn aloittaminen venyi, kesällä prosessi eteni toivotulla

tavalla ja pysyin hyvin aikataulussa. Työskentelyni toimeksiantajan kanssa sujui

moitteettomasti. Yhteistyöni sekä Pienten lasten vastaanottokodin johtajan että

muiden vastaanottokodin työntekijöiden kanssa eteni toivotulla tavalla ja sain

heiltä tarvitsemani tiedot ja tuen opinnäytetyöni edetessä.

Vaikka prosessi oli onnistunut ja esitteen luominen eteni loogisesti, jäin pohti-

maan mahdollisen työryhmän kokoamista henkilökunnasta. Jos esitteen suun-

nitteluun ja toteutukseen olisi osallistunut tietty työryhmä, työskentelyn jäsenty-

minen olisi voinut olla helpompaa. Vanhemmuuden arviointi toteutetaan aina

moniammatillisessa tiimissä, mutta osastohenkilökunta ja etenkin omahoitajat

ovat niitä ihmisiä, joka työskentelevät asiakkaiden kanssa päivittäin. Kehittä-

misprosessin alussa mietin kyllä työryhmän perustamista, mutta vastaanottoko-

dissa oli niin hektinen työtahti, että en lähtenyt suunnitelmaa toteuttamaan.

Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat hyvin. Pienten lasten vastaanottokodilla on

nyt käytössään esite, jossa on huomioitu asiakaslähtöisyys ja selkeys. Esite ei

sisällä viranomaiskieltä eikä vaikeita sanoja. Sisältö vastaa mielestäni hyvin

sekä asiakkaiden että työntekijöiden tarpeisiin. On kuitenkin muistettava, että

esitteen arviointi jää tässä vaiheessa vain minun ja vastaanottokodin työnteki-

jöiden mahdollisuudeksi ja todellinen arviointi mahdollistuu vasta asiakkaiden

käyttökokemuksista. Jatkotutkimusaihe voisi tulevaisuudessa liittyä juuri asiak-

kaiden käyttökokemuksiin ja toisaalta siihen, miten henkilökunta on kokenut

esitteen hyödyt tai mahdolliset haitat.

Esite otetaan varmasti aktiiviseen käyttöön Pienten lasten vastaanottokodissa ja

sitä hyödynnetään jokaisen vanhemmuuden arvioinnin aloittavan asiakkaan

kohdalla. Toimeksiantaja voi halutessaan tilata esitteitä lisää, sillä painantapaik-
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kaan jää säilytykseen kopio tuotoksesta. Tämä takaa sen, että jos esite todella

on hyödyllinen, sen avulla voidaan työskennellä vuosia.

9.2 Pohdinta

Koko opinnäytetyöprosessin ajan kirjoittamani opinnäytetyöpäiväkirja sekä

muistiot olivat tärkeä osa prosessia ja hyöty niistä näkyi erityisesti opinnäyte-

työn prosessia kirjoittaessa. Materiaalit auttoivat jäsentämään ajatuksia ja hah-

mottamaan aikataulua. Opinnäytetyöpäiväkirjaan oli helppo kirjoittaa omia tun-

temuksia ja prosessin etenemistä. Opinnäytetyöraporttia kirjoittaessani sain

huomata, että materiaalit olivat tärkeänä tukena kirjoittamisprosessissa.

Opinnäytetyöprosessin ajan olen pohtinut esitteen hyödyllisyyttä. Omat koke-

mukseni, jotka olen saanut vanhemmuuden arvioinnissa työskentelevien asiak-

kaiden kanssa ovat osoittaneet, että keskusteluissa ja palavereissa käydyt asiat

eivät aina tule ymmärretyiksi. Asiakkaiden parasta ajatellen on hyödyllistä, että

he saavat konkreettisen materiaalin, jossa vanhemmuuden arvioinnista kerro-

taan. Näin asiakas on tietoinen tapahtumista ja tavoitteet ovat selvästi esillä.

Vanhemmuuden arviointi oli alusta alkaen sopiva aihe opinnäytetyölleni, sillä

tämän avulla sain todella edistää omaa lastensuojelu- ja perhetyöosaamistani.

Ammatillinen osaamiseni on parantunut opinnäytetyöhön liittyneen työskente-

lemisen myötä ja olen saanut lisää itsevarmuutta haastavaan lastensuojelutyö-

hön.



42

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

LÄHTEET

Aalto-Kallio, M.; Saikkonen, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. 2009. Arvioinnin kartalla: Matka teori-

asta käytäntöön. Pori: Kehitys Oy.

Ahtiala, P. & Ruohonen, K. 1998. ”Se oli sitä koko elämä”. Kokemuksia ja näkemyksiä huume-

riippuvuudesta. Helsinki: Kirjayhtymä.

Andersson, M. Tartu hetkeen. 2001. Apua ja hoitoa päihteitä käyttäville vauvaperheille. Ensi- ja

turvakotien liiton julkaisu 27. Helsinki: Nykypaino Oy.

Andersson, M.; Hyytinen, R. & Kuorelahti, M. 2008. Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteis-

tä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni- hoitojärjestelmä. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 38.

Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Bardy, M. 2002. Mistä vanhemmuus tehdään? Teoksessa Kolbe, L. & Järvinen, K. (toim.) Onks

ketään kotona? Helsinki: Tammi. 35–52.

Beckett, Chris. 2003. Child protection. An introduction. London: SAGE Publications.

Cullberg, J. 1991. Tasapainon järkkyessä. Helsinki: Otava.

Eriksson, E & Arnkil, T. 2005. Huoli puheeksi. Opas varhaisesta dialogista. Jyväskylä: Gummer-

rus.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Jyväskylä:

Gummerrus.

Fahlberg, Vera. 1994. A child’s journey through placement. UK Edition. London: British Agen-

cies For Adoption And Fostering.

Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Helsinki:
Tammi.

Holmberg, J. 2010. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Helsinki: Edita.

Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kelan tutkimusosasto. Helsinki:

Vammalan Kirjapaino Oy.

Järvinen, R.; Lankinen, A.; Taajamo, T.; Veistilä, M. & Virolainen, A. 2007. Perheen parhaaksi.

Perhetyön arkea. Helsinki: Edita.

Kaimola, K. 2005. Koti terveen itsetunnon harjoittelukenttänä. Teoksessa Syrjälä, J. (toim.)

Vahva vanhemmuus: paras tuki nuoren kasvuun. Helsinki: Väestöliitto. 11–20.



43

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Kalland, M. 2004. Vauvan ja lapsen kehityksellisten tarpeiden huomioiminen lastensuojelussa.

Teoksessa Puonti, A-M.; Saarnio, T. & Hujala, A. (toim.) Lastensuojelu tänään. Jyväskylä:

Gummerus. 119-140.

Kaukonen, O. & Hakkarainen, P. 2002. Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gau-

deamus.

Kekkonen, M. 2004. Vanhemmuutta etsimässä ja tukemassa. Lapsiperheiden peruspalveluiden

kehittäminen. Stakes. Jyväskylä: Gummerus.

Kemppinen, P. 2001. Kasvatuksen maailmat. Kadotettua kasvatusvastuuta etsimässä. Vantaa:

Kannustusvalmennus P. & K. Oy.

Ketola, J. 2008. Menetyksistä mahdollisuuksiin. Perhehoitoa lasten ja vanhemmuuden tueksi.

Jyväskylä: PS kustannus.

Kinnunen, S. 2003. Anna mun olla lapsi. Jyväskylä: Gummerus.

Koskisuu, J. & Kulola, T. 2005. Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja per-

heessä. Helsinki: Edita.

Kristeri, I. 1999. Näe minut. Vanhemmuus ja lapsen kohtaaminen. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Lammi-Taskula, J. & Varsa, H. 2001. Vanhemmuuden aika. Vanhemmuuden tukemisen käy-

tännöt ja haasteet osana neuvoloiden ja päiväkotien työtä. Helsinki: Stakes.

Lammi-Taskula, J.; Karvonen, S. & Ahlström, S. 2009. Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsin-

ki: Yliopiston kirjapaino.

Lammi-Taskula, J. & Salmi, M. 2010. Lapsiperheiden toimeentulo lamasta lamaan. Teoksessa

Vaarama, M.; Moisio, P. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. 2010. Helsinki:

Yliopistopaino. 198–214.

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. [viitattu 5.9.2011] Saatavissa http://www.finlex.fi > Lainsää-

däntö > Ajantasainen lainsäädäntö > 2007 > 13.4.2007/417.

Myllärniemi, A. 2007. Lastensuojelun perhetyö ammattikäytäntönä. Soccan ja Heikki Waris-

instituutin julkaisusarja 6/2007. Helsinki.

Mäkelä, S. & Samuelsson, M. 2009. Vanhemmuuden arviointi vauvojen ja pienten lasten suoje-

lussa. (pdf) Viitattu 18.10.2011

http://kotisivukone.fi/files/pirpana2.kotisivukone.com/vanhemmuudenarviointi.pdf.

Määttä, K. 2007. Helposti särkyvää. Nuoren kasvun turvaaminen. Jyväskylä: Gummerrus.



44

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Niemelä, P.; Siltala, P. & Tamminen, T. (toim.) 2003. Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus.

Helsinki: WSOY.

Nurmi, J-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen

kehitys. Helsinki: WSOY.

Nyyti ry. 2011. Sosiaalinen verkosto ja vuorovaikutus. [viitattu 30.8.2011]. Etusi-

vu » Palvelut » Elämäntaitokurssi » Opi elämäntaitoa » Rakenna toimivia sosiaalisia suhtei-

ta » Sosiaalinen verkosto ja vuorovaikutus.

Pekki, A. & Tamminen, T. 2002. Lapsen ehdoilla. Tutkimus. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Helsinki: Vammalan kirjapaino Oy.

Puonti, A.; Saarnio, T. & Hujala, A. 2005. Lastensuojelu tänään. Helsinki: Tammi.

Päihdeklinikka 2011. Tietoiskut. [viitattu 1.11.2011]. Saatavissa: http://www.päihdelinkki.fi >

Tietopankki > Tietoiskut.

Rassool, Hussein G. (Edited.) 1998. Substance use and misuse: Nature, context and clinical

interventions. Cornwall: MPG Books Ltd.

Sinkkonen, J. & Pihlaja, P. 1999. Ulos umpikujasta. Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta? Helsinki:

WSOY.

Taipale, V.; Lehto, J.; Mäkelä, M.; Kokko, S.; Muuri, A. & Lahti, T. 2004. Sosiaali- ja terveyden-

huollon perusteet. Helsinki: WSOY.

Tamminen, T. 2004. Lapset, nuoret ja vanhemman sairaus. Teoksessa Moilanen, I.; Räsänen,

E.; Tamminen, T.; Almqvist, F.; Piha, J. & Kumpulainen, K. (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria.

3. uudistettu painos. Jyväskylä: Gummerrus. 100–116.

Taskinen, S. 2007. Lastensuojelulaki (417/2007). Soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysalan tut-

kimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita 65. Jyväskylä: Gummerus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011. Riittävän hyvä vanhemmuus. [viitattu 15.10.2011]. Saa-

tavissa:

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2005/9_2005/riittavan_hyva_va

nhemmuus.

Vaarla, S. 2011. Alkoholin vaurioittamat. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Vilen, M.; Leppämäki, P. & Ekström, L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja ter-

veysalalla. Helsinki: WSOY.



45

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Vilen, M.; Vinhunen, R.; Vartiainen, J.; Siven, T.; Neuvonen, S. & Kurhinen, A. 2006. Lapsuus.

Erityinen elämänvaihe. Helsinki: WSOY.

Vilen, M.; Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki:

WSOY.

Vilen, M.; Seppänen. P.; Tapio, N. & Toivanen, R. 2010. Kohtaamisia lapsiperheessä. Menetel-

miä perhetyöhön. Helsinki: Kirjapaja.

Virtanen, P. 1995. Näkökulmia lastensuojeluun. Helsinki: WSOY.



46

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen



47

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen



48

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen



49

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen



50

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Liite 1



51

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tiia Virtanen

Liite 2

Muistio 3.12.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

 Henkilökunnalta noussut tarve kehittää talon perhetyötä

 Haluavat saada käyttöön esitteen, joka kertoo vanhemmuuden arvioin-

nista

 Esite annetaan vanhemmille, jotka ovat aloittamassa arviointia

 Vanhemmat saavat tarvitsemansa tiedon esitteen avulla

 Aihe on sopiva molemmille osapuolille

 Sovitaan, että jatkamme tästä keväällä -> opinnäytetyön tekeminen ja

työharjoitteluni alkavat
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Liite 3

Muistio 21.3.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

 Mikä on vanhemmuuden arviointi?

 Millainen esitteen tulisi olla, mitä pitää sisällään?

o Asiakaslähtöinen, helppolukuinen

o Tiivis, ei liian pitkä

o (Talon esite 1 sivu, säännöt 3 sivua)

o Käytännön säännöt

o Avohuollon sijoitus 3kk

o Vanhemmuuden tukeminen ja voimavarojen löytyminen

o Psykologin tutkimukset

o Talo on päihteetön -> tukitoimet!

o Viikko-ohjelmat ja omahoitajatunnit

o Sitoutuminen!

o Yhteistyön merkitys -> kaikki lapsen parhaaksi

o Verkostopalaverit

o Vierailuajat -> yleensä 8-20, 6h niin saa ruoan, vanhempi hoitaa

lapsensa aamu- ja iltatoimet, huolehtii lapsestaan

 Vanhemmuuden arvioinnista ei ole olemassa nyt esitettä talossa

 Vanhemmuuden arvioinnissa oleville vanhemmilla on paljon päihde- ja

mielenterveysongelmia -> esitteen selkeys!

 Työntekijät joutuvat usein käymään vanhemmuuden arviointiin liittyviä

asioita läpi useaan otteeseen asiakkaan kanssa -> ei hyvä

 Esitteeseen ei viranomaiskieltä/kapulakieltä!
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Liite 4

Muistio 14.6.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

o Keskustelua vanhempien haastatteluista

o Haastattelut antaisivat asiakasnäkökulman ja esite olisi näin ollen

myös asiakaslähtöinen

o Lupa haastatella -> tiedossa, että vanhemmuuden arvioinnissa 3

vanhempaa -> 2 heistä sellaisia, joita voisi haastatella

 Vanhemmuuden arviointi:

o Avohuollon sos.tt tekee tutkimuspyynnö

o 3 kk kestoltaan -> jakaantuu ”osiin” (kolmantena kuukautena koti-

uttamisharjoittelu)

o Tarkoitettu perheille, jotka elävät huostaanoton uhan alla

o Tarkoituksena tukea ja vahvistaa vanhemmuutta -> lapsen kotiut-

taminen

o Vanhempi on osastolla koko päivän (ruoka, kun 6h)

o Omahoitajat + talon muut työntekijät tukena

o Omahoitajatunnit n. 1x/vko, + palaverit + viikko-ohjelman teko

o Psykologin tutkimukset (videointi: leikki- ja ruokailutilanteet)

o Päättyy lapsen kotiuttamiseen tai huostaanottoon

o Sitoutuminen talon sääntöihin + päihteettömyyteen + tukitoimiin
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Liite 5

Muistio 7.7.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

 Esitteen sisällön läpikäymistä -> mitä sisältää?

 Tietojen täydentämistä, tarkentamista

o Vanhemman saama tuki arvioinnin aikana -> työntekijät, mo-

niammatillinen tiimi, tukeminen, yhdessä!

o Vanhemman tavoitteet -> vahvistaa vanhemmuuttaan, päihteet-

tömyys, huomioida lapsen tarpeet, tukitoimet

o Arviointi päättyy huostaanottoon? Miten tämä laitetaan ”helläva-

raisesti” vai tarvitseeko varoa?

 Sovitaan, että työstän esitettä kuntoon ja tapaamme taas sopivana ajan-

kohtana
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Liite 6

Muistio 9.8.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

 Mitä olen saanut aikaan?

 Sanojen viilaamista, parannusta, parempia sanavalintoja, muokkausta

 Otsikoiden rakentaminen -> selkeyttää esitteen rakennetta, tietojen jä-

sentäminen otsikoiden alle

o Yleiset asiat

o Mihin sitoudun?

o Tavoitteet

o Mitä talo tarjoaa?

 4 otsikkoa sopiva määrä -> sisältävät kaikki ne tiedot, jotka liittyvät van-

hemmuuden arviointiin

 Sovitaan, että keskustelen esitteen sisällöstä psykologin kanssa ja vien

osastoille koevedokset, jotta voivat kertoa mielipiteensä
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Liite 7

Muistio 15.8, 2.9.2011

 Tapaamiset talon psykologin kanssa

 Esitteen läpikäymistä

 Pieniä muokkauksia -> asiakaslähtöisyys!

o Psykologin tapaamiset, ei tutkimukset. Videointi.

o Sanojen muuntamista, lisäämistä

o Miten asiakas ymmärtää? Esim. tekstiin täytyy sisällyttää ”riittävä

vanhemmuus” -> sitä tulee olla!
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Liite 8

Muistio 6.9.2011

 Keskustelu sosiaalityöntekijän, kahden osastotyöntekijän sekä uuden

opiskelijan kanssa

 Puuttuuko esitteestä jotain? Muokkausta, selkeyttä

 Esitteen sisältö hyvä ja riittävä

 Tarkennuksia

o Avataan, mitä 3 kuukauden jakso pitää sisällään ”osissa”

o Ensimmäinen kuukausi osastolla, sitten retkiä, kotilomia ja lopus-

sa kotiuttamisharjoittelu

o Hölmöä, jos esitteessä olisi lukenut pelkkä kotiuttamisharjoittelu

mutta ei sitä, miten siihen edetään (lyhyet kotilomat ym)

o Sitoutuminen – kohtaan sitoutuminen omiin hoitokontakteihin.

Tärkeitä!

o Asiakaslähtöisemmäksi, viimeisiä sanojen hiontaa
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Liite 9

Muistio 12.9.2011

 Tapaaminen toimeksiantajan kanssa

 Esitteen ulkoasusta päättäminen, kuvat, yhteystiedot

 ”Sitaatti”, joka nousi haastatteluista

 Sopiminen esitteen painamiseen viemisestä
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Liite 10

Haastattelujen teemat

 Etukäteistieto vanhemmuuden arvioinnista

 Sitoutuminen prosessiin

 Tiedon riittävyys ja laajuus

 Esite vanhemmuuden arvioinnista, tarpeellisuus

 Esitteen sisältö


