Jaana Heikkinen

TAVOITTEELLINEN
TEHOSTETTU PERHETYÖ
Työprosessin kehittäminen lastensuojelussa
Opinnäytetyö
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk)
2021

Tekijä/Tekijät

Tutkinto

Aika

Jaana Heikkinen

Sosionomi (ylempi
AMK)

Toukokuu 2021

Opinnäytetyön nimi
Tavoitteellinen tehostettu perhetyö
Työprosessin kehittäminen lastensuojelussa

86 sivua
11 liitesivua

Toimeksiantaja
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Ohjaaja
Yliopettaja Tuija Suikkanen-Malin
Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli tavoitteellisen työprosessin kehittäminen lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. Tavoitteena oli erityisesti selvittää, mistä osa-alueista ja tekijöistä
tavoitteellinen työ koostuu ja mitkä tekijät tukevat tavoitteellista työtä.
Vuonna 2019 toimintansa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) maakunnan eri osissa on lastensuojelun tehostettua perhetyötä tehty
eri tavalla. Tutkimus on ajankohtainen ja merkittävä, sillä tutkimuksen avulla voidaan jäsentää ja yhdistää samaa työtä tekevien osaamista yhdenvertaiseksi kokonaisuudeksi maakunnan alueella.
Tutkimus toteutettiin Delfoi-menetelmällä eDelphi.org-verkkosovelluksessa. Delfoi-kierroksia oli yhteensä kolme. Delfoin kierrosten avulla mahdollistettiin tutkittavasta aiheesta vaiheittain syvenevä tiedonmuodostus eli iteraatio. Menetelmään oleellisesti liittyvä anonymiteetti mahdollisti tutkimukseen pyydettyjen tasa-arvoisen osallistumisen.
Vastausten perusteella tavoitteellinen työ voitiin jäsentää työskentelyn eri vaiheisiin, joissa
oli löydettävissä samoja, mutta myös tiettyyn työvaiheeseen oleellisesti liittyviä tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä. Vastauksissa olivat vahvasti edustettuina asiakassuhteen laatu,
yhteistyö perheen kanssa, konkreettisiin tavoitteisiin liittyvät tekijät sekä työssä läsnä olevat
arvot ja asenteet. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että tavoitteelliset tekijät tukevat
toinen toisiaan ja ovat välttämättömiä, jotta myönteinen muutos mahdollistuu.
Tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö on vaativaa ja perustuu moniosaamiseen. Työn yhteinen tarkastelu ja näkyväksi tuominen sekä jäsentäminen tuovat vahvistusta omalle työlle, antavat uusia näkemyksiä ja jaksamista. Työn yhteinen tarkastelu luo
pohjan myös palvelujen yhdenmukaistamiselle, joka on ollut Kymsoten tavoitteena sen perustamisesta lähtien.
Asiasanat
lastensuojelu, perhetyö, tavoitteet, Delfoi-menetelmä

Author (authors)

Degree

Time

Jaana Heikkinen

Master of Social
Services

May 2021

Thesis title
Goal-oriented enhanced family work
Developing the work process of child protection
Commissioned by

86 pages
11 pages of appendices

Social and Health Services in Kymenlaakso
Supervisor
Tuija Suikkanen-Malin, Principal Lecturer
Abstract
The objective of this thesis was to develop a goal-oriented work process for enhanced family work in child protection. The main goal was to find out which areas and factors the goaloriented work consists of and which factors support goal-oriented work.
Enhanced family work in child protection has been carried out differently in different parts of
the joint municipal authority of social and health services in the region of Kymenlaakso,
which started operations in 2019. The research is topical and significant, as the research
can be used to structure and combine the knowledge of those doing the same work in the
region into an equally accessible collection.
The study was carried out using the Delphi method and the eDelphi.org web application.
There was a total of three Delphi rounds. With the help of the Delphi rounds, it was possible to gradually deepen the formation of information, i.e. iteration, on the research topic.
The anonymity relevant to the method made it possible for participants to participate
equally in the research.
Based on the answers, goal-oriented work can be divided among different stages of work.
Similar and diverse factors of goal-oriented work could be found during the work stages.
The answers emphasized the quality of the customer relationship, cooperation with the
family, factors related to concrete goals and the values and attitudes present at work. The
research found that the goal-oriented factors support each other and are necessary to enable positive change.
Goal-oriented enhanced family work in child protection is demanding and based on various
fields of expertise. A joint review and making the work visible and understandable will
strengthen one’s own work, give new insights and coping mechanisms for the work. The
joint review of the work also lays the foundation for the harmonization of services, which
has been Kymsote’s objective since its inception.

Keywords
child protection, family work, objectives, Delphi method

SISÄLLYS

1

JOHDANTO .................................................................................................................. 6

2

SOSIAALITYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN ....................................................... 7

3

4

5

2.1

Sosiaalityön asiantuntijuus...................................................................................... 9

2.2

Vaikuttavuus ......................................................................................................... 12

TAVOITTEELLINEN SOSIAALITYÖ ........................................................................... 13
3.1

Työskentelyn alkuarviointi ja suunnittelu ............................................................... 16

3.2

Suunnitelman toteuttaminen ................................................................................. 18

3.3

Työskentelyn päättäminen .................................................................................... 19

3.4

Suhteen merkitys sosiaalityössä ........................................................................... 19

LASTENSUOJELU ..................................................................................................... 22
4.1

Lastensuojelun tehostettu perhetyö ...................................................................... 24

4.2

Systeeminen ajattelu lastensuojelussa ................................................................. 27

4.3

Lapsen ja perheen osallisuus ............................................................................... 29

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TOTEUTUS ....................................................... 31
5.1

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ......................................................... 31

5.2

Tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen ...................................................... 32

5.2.1

Delfoi-menetelmä ............................................................................................ 33

5.2.2

Aineiston kerääminen ..................................................................................... 40

5.2.3

Ensimmäinen Delfoi-kierros ............................................................................ 42

5.2.4

Toinen Delfoi-kierros ....................................................................................... 43

5.2.5

Kolmas Delfoi-kierros ...................................................................................... 45

5.3
6

Aineiston analyysi ................................................................................................. 47

TUTKIMUKSEN TULOKSET ...................................................................................... 49
6.1

Työskentelyn aloitus ............................................................................................. 51

6.2

Työskentelyn keskivaihe ....................................................................................... 53

6.3

Työskentelyn lopetus ............................................................................................ 55

6.4

Panelistien kommentteja tutkimukseen osallistumisesta ja tuloksista ................... 57

7

8

JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................. 58
7.1

Tavoitteellisen työskentelyn prosessi .................................................................... 66

7.2

Tavoitteellista työskentelyä tukevia tekijöitä.......................................................... 71

7.3

Toimenpide-ehdotukset toimeksiantajalle ............................................................. 73

POHDINTA ................................................................................................................. 75
8.1

Delfoi-menetelmän mahdollisuuksia ..................................................................... 76

8.2

Tutkimuksen luotettavuus ..................................................................................... 77

8.3

Tutkimuksen eettisyys .......................................................................................... 79

8.4

Ehdotuksia tulevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön .............................................. 80

LÄHTEET ........................................................................................................................... 81

Liite 1: Ennakkokirje
Liite 2: Toisen Delfoi-kierroksen tulokset
Liite 3: Kolmannen Delfoi-kierroksen tulokset; työskentelyn aloitus
Liite 4: Kolmannen Delfoi-kierroksen tulokset; työskentelyn keskivaihe
Liite 5: Kolmannen Delfoi-kierroksen tulokset; työskentelyn lopetus
Liite 6: Yhteenveto kolmannen kierroksen tuloksista

6

1

JOHDANTO

Hiljainen tieto on usein hyvin henkilökohtaista ja jakamatonta. Sitä ei usein
myöskään sanoiteta. Tieto ja osaaminen karttuvat jopa vuosikymmenten aikana käytännön kokemusta ja tutkittua tietoa yhdistelemällä. Työyhteisöissä
on paljon hiljaista tietoa, joka menetetään muun muassa henkilöstön eläköitymisen myötä.

Tässä opinnäytetyössä haluttiin nostaa esiin työyhteisön työntekijöiden osaamista ja hiljaista tietoa. Esiin nostamisella tavoiteltiin sitä, että hiljainen tieto tulisi työntekijöiden yhteiseksi pääomaksi ja siten palvelisi koko asiakaskuntaa.
Tutkimuksella tavoiteltiin myös vaativan ja moniulotteisen työn yhteistä sanoittamista ja jäsentämistä.

Tutkimuksella kartoitettiin sitä, mistä osa-alueista ja tekijöistä koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö. Tutkimuksessa kartoitettiin mitkä
tekijät tukevat tavoitteellisen työn onnistumista. Opinnäytetyön tavoitteena oli
tavoitteellisen työprosessin kehittäminen lastensuojelun tehostettuun perhetyöhön.

Tutkimus toteutettiin Delfoi-menetelmällä, jota voidaan käyttää tutkimisen ja
kehittämisen työkaluna. Delfoi-menetelmä toi esiin työyhteisön yhteistä asiantuntijuutta ja mahdollisti uudenlaisen oppimisprosessin. Delfoi-menetelmä
mahdollisti iteraation eli vaiheittain syvenevän tiedonmuodostuksen tutkittavasta ilmiöstä. Delfoi-menetelmään oleellisesti liittyvä anonymiteetti takasi
sen, että jokaisen tutkimukseen osallistuneen mielipiteet ja ajatukset olivat
tasa-arvoisia.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työmenetelmien kehittämisessä sekä
yhdenmukaistamisessa. Tutkimus on ajankohtainen, sillä maakuntien sosiaalija terveyspalvelujen organisaation kehittämisen myötä lastensuojelun tehostetun perhetyön työyhteisöjen sisällä on tapahtunut muutoksia. Tämä on voinut
asettaa haasteita yhteisen työkulttuurin löytämiseen. Tutkimus on yhteiskun-
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nallisesti merkittävä, sillä lastensuojelun asiakkuuksien määrä on maassamme yhä merkittävä. Sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen onkin tärkeässä
asemassa, kun vastataan tämän hetken sekä tulevaisuuden haasteisiin.

Sosiaalityön toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Sosiaalityön asiantuntijuuteen kohdistuvat vaatimukset ovat myös jatkuvan kehittämistarpeen
kohteena. Toivon tämän tutkimuksen nostavan esiin ja jalostavan hiljaista tietoa ja osaamista asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen aikana
tapahtunut yhteisen pohtimisen ja jakamisen toivon tuoneen työyhteisön jäsenille positiivisia kokemuksia, uusia oivalluksia ja vahvistusta omaan työhön.
Toivon keskustelun ja jakamisen jatkuvan tutkimuksen päättymisen jälkeenkin.

2

SOSIAALITYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Sosiaalipalvelut uudistuvat ja kehittyvät yhteiskunnan muutosten mukana. Sosiaalipalvelujen tuleekin uudistua tutkimusten ja uusien käytäntöjen edetessä.
Globalisaatio, teknologian kehittyminen ja sosiaalisten ongelmien moninaistuminen muuttavat ja lisäävät sosiaalityön osaamista ja tarpeita sekä asiantuntijuuden vaatimuksia. Uudet lait tuovat sosiaalipalveluille myös muutostarvetta.
(Kallankari 2019, 9; Pohjola 2018, 280.)

Sosiaalityön tutkimusta ohjaavat yleensä jotkin asiat tai käytännön ongelmat,
jotka vaikuttavat yksilöihin, ryhmiin tai organisaatioihin. Siksi sosiaalityön tutkimus voi olla muutoksen, uudelleentarkastelun ja voimaannuttamisen väline,
joka oikeasti edistää ongelman ratkaisua. (Hardwick & Worsley 2011, 11.) Järjestelmällistä ja pitkäjänteistä tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan erityisesti silloin, kun edessä on suuria palveluja koskevia muutoksia. Tällaisia muutoksia
ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutokset,
jotka tavoittelevat palvelujen vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääntymistä.
(Kananoja & Lähteinen 2017, 487.)

Tutkimuksen ja käytännön suhde on kaksisuuntainen sosiaalityössä. Sosiaalityössä tarvitaan eri tieteenalojen tutkimaa tietoa, mutta sosiaalityö tuottaa
myös itse jatkuvasti kokemuksia ja havaintoja ihmisen elämästä sekä siitä, miten käytännön työ vaikuttaa ihmisen elämään. (Kananoja & Lähteinen 2017,
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487.) Asiakastyöstä nousevaa tietoa voidaan hyödyntää niin tutkimuksissa
kuin käytännön työssä.

Raunion (2004, 105) mukaan Mäntysaari (1999) on todennut, että sosiaalityössä saatetaan pitää tutkimukseen perustuvaa tietoa parempana kuin ammatilliseen kokemukseen perustuvaa. Tieteellinen tutkimus pyrkii totuuteen
tutkijayhteisössä vallitsevan näkemyksen valossa. Käytännöllisestä toiminnasta tuotettua tietoa arvioidaan kokemuksen kautta. Tällöin käytännön toimijat pitävät tietoa pätevänä, jos se auttaa ratkaisemaan käytännön ongelmia.
Sosiaalityön tutkimuksen ei tule siten tuottaa luotettavaa ja merkityksellistä tietoa vain tutkijayhteisölle, vaan myös käytännön työn ammattilaisille. (Raunio
2004, 105–106.)

Tutkimukset ovat usein pitkäkestoisia, ja käytännön työtä tekevät voivat mieltää ne vaativiksi. Sosiaalityössä tulisi tutkimuksia liittää osaksi käytännön toimintaa. Esimerkiksi arjen työhön liittyvät pienimuotoiset analyysit ja selvitykset
voitaisiin nähdä tutkimuksina. (Pohjola 1993, Raunion 2004, 108 mukaan.)

Sosiaalityön tutkimuksen merkittävyyttä korostaa eriarvoistumiskehityksen
vahvistuminen ja hyvinvointivaltion mureneminen (Enroos & Mäntysaari 2017,
14). Sosiaalityön resurssien niukkuus luo tarpeita siihen, että tutkimukset
tuottavat tietoa erityisesti menettelytapojen vaikuttavuudesta (Raunio 2004,
106). Sosiaalialan tietopohjaa vahvistaa kaikki se tutkimustieto, joka auttaa
ymmärtämään muun muassa ihmisten toimintaa, vuorovaikutusta ja muutosprosesseja (Kananoja & Lähteinen 2017, 493).

Tieteellisessä toiminnassa tutkimustulokset esitetään teorioina, joiden tarkoituksena on antaa parempi ja syvempi merkitys ja ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Teoriat antavat sosiaalityölle ammatillista perustaa, ja teorian tärkeä tehtävä onkin luoda pohja käytännön työlle. Käytännön sosiaalityössä voidaan
puhua formaalisesta ja informaalisesta teoriasta. Formaalisella teorialla tarkoitetaan työntekijöiden yhteistä tietopääomaa, joka muodostuu tutkitusta teoreettisesta perustasta. Formaaliselle teorialle on ominaista se, että ne eivät
sellaisenaan siirry käytäntöön, vaan niistä tulee osa yksittäisen työntekijän
käytäntöä yhdessä informaalisen tiedon kanssa. Informaalinen teoria syntyy
kokemusperäisestä tiedosta, jolla on vaikutusta toimintaan. Informaaliseen
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teoriaan voi liittyä myös arvot ja näkemys yhteiskunnasta sekä ihmisyydestä.
Informaalista teoriaa voidaan kutsua hiljaiseksi tiedoksi. (Raunio 2004, 111–
112, 114–117.) Sosiaalityölle voidaankin katsoa olevan ominaista se, että
työskentely perustuu teorioihin ja menetelmiin, mutta erityisesti työkokemuksen kautta muotoutuneeseen tapaan ja tietämykseen (Laurila 1990, Raunion
2004, 117 mukaan).

2.1

Sosiaalityön asiantuntijuus

Sosiaalityö on ammatti, joka pohjautuu tutkimukseen ja tieteeseen. Asiantuntijuuteen kuuluu se, että asiakasprosesseissa hyödynnetään jatkuvasti lisääntyvää tutkimustietoa. (Paasio 2018, 250–256, 263–264). Pullonkaulana ja tiedon
hyödyntämisen haasteena voidaan nähdä se, että tieto ei välttämättä saavuta
käytännön työtä tekeviä (ks. Raunio 2004, 106; Paasio 2017, 407–408).

Sosiaalityön asiantuntemuksen määrittelyssä on tapahtunut muutos sosiaalihuolto- sekä ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä – lakien uudistusten
myötä. Molemmissa laeissa vaikuttavuus määritellään keskeiseksi osaksi sosiaalityötä. Sosiaalihuoltolaissa sosiaalityö on toimintaa, jota seurataan ja
siinä edellytetään tietoa palvelujen vaikuttavuudesta. Laissa sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä määritellään vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sosiaalityöntekijöiden erityisenä velvollisuutena. (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301,
7 §,15 §; Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 26.6.2015/817, 9 §; Paasio
2018, 249.)

Paasion mukaan sosiaalialan asiantuntijuus muodostuu eri ulottuvuuksista
(kuva 1). Paasio pitää tärkeänä ammatillisten käytännön prosessien hallintaa.
Tähän kuuluu tavanomaisen ammattiosaamisen lisäksi ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä kyky tunnistaa eri asiakkaiden erilaiset tarpeet ja kyky vastata niihin tehokkaasti monipuolisilla prosesseilla. Asiakkaan
ja työntekijän keskinäinen vuorovaikutus voidaan ymmärtää myös niin, että se
mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen eli asiakkaan hyvinvoinnin paranemisen. Vuorovaikutus voidaan käsittää myös työntekijän itseymmärryksenä ja
reflektiona. (Paasio 2018, 256, 263–264, 270.) Reflektioon kuuluu omien tunteiden, asenteiden, ajatusten, arvojen, uskomusten sekä toiminnan tarkastelu
(Raatikainen ym. 2020, 47). Reflektiokyky luo pohjan itsekriittiselle arviolle
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sekä oppimiselle ja on siten ammatillisen pätevyyden tärkeä tekijä (Raunio
2004, 124; Sipilä 2011, 45–46).

Vuorovaikutusosaaminen
Kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet
Kyky vastata tarpeisiin

Systemaattinen vaikuttavuuden
seuranta ja arviointi

SOSIAALITYÖN
ASIANTUNTIJUUS

Tieteellisen
tutkimustiedon käyttö
asiakastyössä

Käytännöllinen järki
Arvot
Muutoksen mobilisointi

Kuva 1. Sosiaalialan asiantuntijuuden ulottuvuuksia (mukaillen Paasio 2018, 263–264)

Asiantuntijuuteen liittyy oleellisesti se, että sosiaalialan ammattilainen osaa
tunnistaa jokaisen asiakkaan kohdalla sen, missä määrin asiakkaan hyvinvointi on parantunut ja muuttaa toimintaa, jos näin ei ole tapahtunut. Käytännössä tämä tarkoittaa systemaattista vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia.
Vaikuttavuus eli asiakkaan hyvinvoinnin paraneminen on sosiaalityön päämäärä, ja sosiaalityössä tulisi tunnistaa asiakkaan keskeisimmissä ongelmissa
tapahtuva myönteinen muutos. (Paasio 2018, 254, 259, 263–264.)

Paasion havaintojen mukaan sosiaalityön haasteena on lähinnä ymmärrettävien ja selkeiden palvelujen tarjoaminen, jolloin asiakas, toiminnan järjestäjä
sekä yhteistyökumppanit ymmärtävät, mitä tehdään ja minkälaista lopputulosta tavoitellaan. Sosiaalityön keskeinen haaste on myös se, miten lainsäädännön velvoittamaa vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan arjen työssä. Vaikuttavuus on tärkeässä osassa, kun arvioidaan työskentelyn onnistumista ja
ihmisten hyvinvoinnin edistymistä. (Paasio 2018, 272.) Käytännön työssä onkin merkityksellistä se, että vaikuttavuutta koskeva tutkimustieto on työntekijöiden käytettävissä (Raunio 2004, 107).

Asiantuntevaan ja osaavaan ihmiseen luotetaan, jolloin asiantuntemus voidaan nähdä liittyvän myös asiakkaan ja työntekijän väliseen luottamukseen.
Asiantuntevan työntekijän itsevarmuus luo työskentelyyn turvallista ilmapiiriä.
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Työssä koetut onnistumiset vastaavasti vahvistavat työntekijän itseluottamusta. Asiantuntijuus on tärkeä osa vaikuttavuuteen pyrkivää työskentelyä,
sillä myönteinen kehä vahvistaa sekä asiakasta että työntekijää. (Raatikainen
ym. 2020, 127–128.)

Sosiaalityön asiantuntijuuteen liittyy myös käytännöllinen järki, millä viitataan
kykyyn toimia siten, että hyvä toteutuu. Käytännön järjellä viitataan myös arvoihin ja tahtoon sekä kykyyn ymmärtää hyvä. (Paasio 2018, 263–264; ks.
Kannisto 2014). Vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa (Abbott 2002) todettiin,
että Yhdysvalloissa, Aasiassa, Euroopassa ja Australiassa sosiaalityöntekijöitä yhdistää kaksi yhteistä arvoa, jotka ovat perusihmisoikeuksien kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus (Congress 2010, 23). Muutoksen aikaansaamiseksi on työntekijän tehtävänä yhdessä asiakkaan kanssa löytää toimintatapa, jonka tuloksena asiakkaan omat voimavarat kasvavat ja hän saavuttaa
oman elämänsä hallintaa. Keskeistä on työntekijän kyky motivoida asiakasta
kohti muutosta, mikä edellyttää työntekijältä vuorovaikutustaitoja ja kykyä luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. (Raatikainen ym. 2020, 133–134.)

Ammatilliselle tiedolle luodaan perusta erilaista tietoa yhteensovittamalla.
Raunion (2004, 102–203) ja Sipilän (2011, 33) mukaan ammatillinen tieto perustuu tutkimukseen, teoriaan ja käytännön tietoon sekä ymmärrykseen. Asiakastilanteiden kompleksisia ilmiöitä pystytään ennustamaan ja selittämään
vain osittain tutkimustiedon kautta. Lisäksi tarvitaan sellaista tietoa, joka on
saatu kokemuksen kautta. Käytännön viisaus kasvaa, kun työskennellään
usein saman ongelman tai useiden erilaisten ongelmien parissa. Tällöin käytännön viisaus voidaan siirtää asiakastapauksesta ja ongelmasta toiseen.

Ammatillinen kehittyminen on omasta ammattitaidosta huolehtimista. Kehittymistä tapahtuu erilaisissa koulutuksissa ja työnohjauksessa, mutta myös
oman työyhteisön sisällä tapahtuvan tiedon ja kokemuksen jakamisen yhteydessä. Uteliaisuus ja kiinnostunut asenne omaa työtä ja sen mahdollisuuksia
kohtaan vievät työntekijää väistämättä eteenpäin omassa osaamisessaan.
(Raatikainen ym. 2020, 86.)
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2.2

Vaikuttavuus

Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301, 15.–16. §) mukaan sosiaalityö on muutostyötä, jonka toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan. Sosiaalityön tavoitteena on lieventää yksilön ja perheen vaikeuksia sekä vahvistaa toimintakykyä
ja osallisuutta elämänhallintaa ja toimintakykyä edistämällä. Sosiaalityötä tulee toteuttaa yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Sosiaalityössä tuen ja palvelujen kokonaisuus rakennetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kuten yksityisen ja kolmannen sektorin. Uudessa sosiaalihuoltolaissa vaikuttavuuden seuranta on oleellinen tekijä, kun tavoitellaan asiakkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Paasion (2017, 403–104) mukaan sellainen toiminta, jossa ei seurata vaikuttavuutta, ei täytä sosiaalityön määritelmää.

Vaikuttavuuden ja arvioinnin haltuunotto on Paasion (2003, 1; 2017, 403–405)
mukaan suuri haaste sosiaalialalla. Haltuunotolla hän tarkoittaa ammatillisen
toimijan ymmärrystä siitä, mitä termit vaikuttavuus ja arviointi tarkoittavat käytännön työssä. Ymmärryksen lisäksi jokaisen työyhteisön tulisi toteuttaa arviointia osana arjen toimintaa sekä tehdä niitä toimenpiteitä, joiden tiedetään
olevan vaikuttavia. Vaikuttavuuden arviointi osana arjen työtä edellyttää siihen
sitoutunutta toimintakulttuuria. Paasio tähdentää sitä, että kun tavoitellaan
muutosta, on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miksi jotain tehdään.

Peruslähtökohtana sosiaalityössä on pohtia sitä, mitä hyvää tavoitellaan ja miten myönteiseen muutokseen voidaan myötävaikuttaa. Myönteisten muutosten mahdollisuus ihmisten elämässä lisääntyy merkittävästi silloin, kun ammatillinen toiminta perustuu tietoon siitä, miksi juuri nämä toimet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät sosiaalisia ongelmia. Palvelujen antaminen ja saaminen
eivät itsessään tuo muutosta. Vaikuttavuudessa ollaan kiinnostuneita siitä,
mikä toimii ja kenelle, missä tilanteessa ja millä tuloksilla. Arvioinnissa on
olennaista tutkia sitä, millaisia muutoksia asiakkaan hyvinvoinnissa on tapahtunut tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. (Paasio 2003, 12–16; Paasio 2017,
406.)

Vaikuttavuus ja vaikutus sekoitetaan usein keskenään, vaikka niiden ero on
oleellinen. Vaikuttavuuden arviointi (impact) ja muutos asiakkaan elämäntilanteessa (outcome) ovat kaksi eri asiaa. Asiakasmuutoksella tarkoitetaan sitä
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muutosta, johon interventiolla eli toiminnalla pyritään. Vaikuttavuuden arvioinnissa tutkitaan sitä, onko interventio muutoksen syy. Vaikuttavuuden arvioinnissa on välttämätöntä se, että sosiaalialalla tuotetaan systemaattisesti luotettavaa ja konkreettista seurantatietoa asiakkaiden hyvinvoinnin muutoksesta.
Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään siihen, että syntynyttä informaatiota hyödynnetään toiminnan muuttamisessa. (Paasio 2003, 25, 52–55; Paasio 2017,
405.)

Tässä tutkimuksessa vaikuttavuuden arviointi on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Muutokseen tähtäävällä tavoitteellisella työskentelyllä tarkoitetaan tässä
tutkimuksessa asiakasmuutosta eli asiakkaan elämäntilanteessa, ongelmassa
tai hyvinvoinnissa tapahtuvaa muutosta. Tutkimuksen viitekehyksessä käydään läpi niitä toimia ja tekijöitä, joilla voidaan myötävaikuttaa toivottuun muutokseen asiakkaan elämässä. Tutkimuskysymyksillä pyritään tuomaan esiin
tutkimukseen osallistuneiden näkemystä siitä, millä tavoitteelliseen työskentelyyn liittyvillä tekijöillä asiakasmuutos mahdollistuu ja työskentely tuottaa toivottua vaikutusta (ks. Paasio 2017, 405).

3

TAVOITTEELLINEN SOSIAALITYÖ

Tavoitelähtöinen käytäntö on edelleen tärkeä sosiaalityössä. Tavoitelähtöisessä työskentelyssä pyritään aktiivisesti ratkaisemaan määriteltävissä olevia
ongelmia ja suuntaamaan katse positiivisten ja helposti ymmärrettävissä olevien tavoitteiden suuntaan. Työskentelyssä annetaan etusija asiakkaan itse
tunnistamille tärkeimmille kysymyksille. Toimintamalli on asiakasta kunnioittava ja ihmisoikeuksien yhteisten arvojen periaatteiden mukainen. (Payne
2014, 127.)

Plathin (2009, 177) mukaan monet sosiaalityön käytännöt eivät sisällä standardoituja interventioita. Sosiaalityössä arvioidaan monimutkaisia ja kontekstuaalisia tekijöitä ennen kuin toimenpiteitä suunnitellaan ja mukautetaan vallitseviin tarpeisiin. Sosiaalityön tavoitteet ja prosessi nousevat esiin työntekijän
ja asiakkaan yhteistyösuhteen kautta. Prosessia ohjaavat eettiset periaatteet,
organisatoriset vaatimukset ja teoreettiset puitteet sekä työntekijän tietämys,
kokemus, taito ja kriittinen pohdinta.
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Sosiaalityön prosesseja ja sisältöjä luokittelemalla tehtävää työtä voidaan jäsentää. Jäsentäminen auttaa määrittelemään tarkemmin, mitä milloinkin on
tarve tehdä. (Muukkonen 2008, 3–4.) Sosiaalityössä käytetään erilaisia menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmien määrittäminen on kuitenkin
toisinaan hankalaa, sillä työssä ei yleensä voida tukeutua yhteen selkeään toimintatapaan, vaan yhdistellään erilaisia menetelmiä ja toimintoja tilanteet ja
tavoitteet huomioiden. (Kivipelto ym. 2013, 25.) Tietoa erilaisten menetelmien
vaikuttavuudesta eri ongelmatilanteissa on toistaiseksi vähän. Tämän vuoksi
työntekijän on vaikea tietää, millaisissa ongelmatilanteissa jokin menetelmä on
vaikuttava ja minkälaisia ne ovat olleet. (Kananoja 2017, 178–181.)

Sosiaalityön menetelmät ovat myös kiistanalaisia. Erilaisia lähentymistapoja ja
menetelmiä on kehitelty eri teoreettisten lähestymistapojen suuntausten pohjalta. Sosiaalityön omia systemaattisia ja tietoon perustuvia menetelmiä ja niiden kehittämistä on myös pidetty vain professionaalistumispyrkimyksenä ja
niiden mahdollisuus sosiaalityössä on asetettu kyseenlaiseksi. Sosiaalityön
käytäntöjä ohjaavat vahvasti lainsäädäntö sekä hallinnolliset ohjeet. Kanasen
mukaan ne vaikuttavat kenties enemmän työn sisältöön kuin asiakkaiden elämäntilanteiden monipuolinen kartoitus, palvelutarpeen ja voimavarojen arviointi sekä asiakkaiden suhteet lähiyhteisöihin. Työtapaa onkin määrittänyt tutkittua tietoa enemmän asiakkaiden oikeus palveluihin ja etuuksiin. (Kananoja
2017, 178–179.)

Käytännön sosiaalityössä on nähty, että menetelmät toimivat siltana teorian ja
arkityön välillä. Ne antavat väljän viitekehyksen toteuttaa teoriaan pohjautuvaa
tapaa työskennellä. Menetelmät yhdenmukaistavat käytäntöjä ja tuovat rakennetta sekä raameja työskentelyyn. Menetelmät antavat viitekehyksen, kun
keskustellaan ja pohditaan työtapoja. (Hertteli 2020.)

Motivaation kannalta on tärkeää se, että sekä asiakas että työntekijä näkevät
tavoitteiden aidosti lieventävän ongelmia. Tavoitteiden tulee olla toteuttamiskelpoisia ja sellaisia, joita asiakas voi toteuttaa ilman muiden liiallista tukea tai
osallistumista. Toivottavaa on lisäksi se, että tavoitteet ovat kohtuullisia mukana oleville. (Payne 2014, 146.) Särkelä (2001, 64) muistuttaa siitä, että sellaiset tavoitteet ovat tärkeitä, jotka saavat asiakkaan liikkeelle ja toimimaan
toisin. Tähän hyvänä keinona hän näkee sen, että asiakas pidetään mukana
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auttamisprosessin subjektina koko työskentelyn ajan. Asiakkaan oma toiminta
luo motivaatiota sekä auttaa asiakasta oppimaan ja kehittymään.

Sosiaalityössä asiakkaan kanssa työskentely tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista (Ihalainen & Kettunen 2016, 53). Tavoitteelliseen sosiaalityöhön
liittyy oleellisesti se, että asiakkaalle tarjotaan ymmärrettäviä ja selkeitä palveluja. Niin asiakkaan, yhteistyökumppaneiden kuin toiminnan järjestäjän tulee
ymmärtää, mikä on tavoiteltava lopputulos. Asiakkaan tulisi voida luottaa siihen, että juuri hänen hyvinvointinsa edistäminen on etusijalla, ja toimijoiden
tulisi kyetä tarkastelemaan onnistumistaan tässä. (Paasio 2018, 272.)

Rostilan (2001, 8–12) mukaan sosiaalityö on tavoitteellista ongelmanratkaisutyötä, jossa työn kokonaisuus muodostuu arvoista, teorioista ja käytännöistä
(kuva 2).

Kuva 2. Ongelmanratkaisuprosessin lähtökohdat sekä vaiheet (Rostila 2001, 12)

Työskentelyyn vaikuttaa se, millaista teoreettista tietoa ja asiantuntijuutta työntekijä tuo tilanteen arviointiin sekä miten työntekijän ja asiakkaan arvot, näkemykset sekä kokemukset kohtaavat. Rostila nostaa sosiaalityön haasteeksi
muun muassa sen, miten asiakkaan voimavarat ja työntekijän asiantuntijuus
yhdistetään käytännön työssä.

16
3.1

Työskentelyn alkuarviointi ja suunnittelu

Kokonaisvaltainen tilannearvio asiakkaan tilanteesta luo pohjan tavoitteista ja
keinoista sopimiselle. Arviointi perustuu asiakkaan todellisuuden ja tarpeiden
selvittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Tilannearvioinnissa tulee ottaa
huomioon asiakkaan aikaisemmat ja ajankohtaiset kokemukset sekä elämäntilanteet sekä miten ne ovat muovanneet hänen elämäänsä. Olennaista on ymmärtää se, että ulkoisesti samanlaiset elämäntilanteet ovat eri asiakkaiden kokemuksina erilaisia ja vaikuttavat elämänkulkuun eri tavalla. Asiakkaan ja
työntekijän näkemys muutostarpeesta ei aina ole yhteneväinen. Näissä tilanteissa Kananojan mukaan tulee etsiä niitä tavoitteita, jotka ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. (Kananoja 2017, 182.) Rostilan (2001, 64–67) mukaan
arvioinnissa tulee huomioida myös organisaation mahdollisuudet ja resurssit.

Tavoitteet ovat auttamisprosessissa erityisen tärkeitä, ja ne tulee valita huolella. Sosiaalityössä kohdataan niin sanottuja vapaaehtoisia ja ei-vapaaehtoisia asiakkaita. Molemmissa tilanteissa tavoitteiden tulisi olla asiakkaan motivaatioon sopivia sekä sellaisia, joiden asiakas uskoo parantavan hänen tilannettaan. Yhdessä työskentely ja sopiminen selventävät asiakkaalle sen, mitä
hän voi työntekijältä ja työskentelyltä odottaa sekä mitä häneltä itseltään odotetaan. (Rostila 2001, 13–17, 64–67, 75–76.) Esimerkiksi lastensuojelussa
voidaan olla tilanteessa, jossa vanhemmat eivät tiedä, mihin työskentelyllä pyritään. Työskentelylle asetetut tavoitteet tuleekin käydä mahdollisimman tarkasti läpi, jotta sekä asiakkailla että työntekijöillä on selkeä kuva omasta sekä
toisten rooleista. (Raatikainen ym. 2020, 96–97.)

Asiakkaan motivoiminen muutostyöskentelyyn ei aina ole ongelmatonta. Sosiaalityössä työntekijän haasteena onkin auttaa asiakasta näkemään ongelmat,
lisätä halua muutostyöhön sekä vähentää kielteistä asennetta. (Rostila 2001,
73.) Muutokseen motivoitumiseen vaikuttaa myös se, miten asiakas kokee
asetetut tavoitteet. Liian helpot tavoitteet eivät välttämättä saa ihmistä liikkeelle ja liian vaikeat voidaan kokea saavuttamattomina. (Ives & Cox 2012,
98–99; ks. Payne 2014, 146.)

Ihminen kokee mielekkyyttä, mielihyvää ja onnellisuutta silloin, kun hän saa itsenäisesti jotain aikaan. Vapaus ja autonomia edistävät sisäistä motivaatiota
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sekä tuloksellisuutta ja luovaa toimintaa. Kun ihminen kokee olevansa arvokas
(itsearvostus) ja hänellä on itseluottamusta, antavat ne hänelle sitkeyttä ja
rohkeutta yrittää silloinkin, kun jokin asia tuntuu vaikealta. (Ojanen 2014, 12,
70, 78–79, 96.)

Sisäisen motivaation tuhoaa varmimmin pakko. Myöskään uhkaukset, vaatimukset, aikarajat, ulkoiset arvot tai tavoitteet eivät tutkimusten mukaan ole tehokas keino saada muutosta aikaan. Ulkoinen motivaatio herättää usein kielteisiä tunteita ja heikentää innostusta. Kuitenkin, jos ulkoista kontrollia pidetään mielekkäänä, järkevänä ja omien tavoitteiden mukaisena, voidaan se kokea myönteisenä. Sisäistä motivaatiota kasvatetaan tarjoamalla käyttökelpoisia valintoja, koska ihminen karttaa sellaista, jonka kokee olevan tehotonta.
(Ojanen 2014, 73, 77–80.)

Tavoitelähtöisessä työssä pyritään saamaan näkyviin asiakkaan asiantuntijuus ja tavoitellaan hänen toimijuutensa vahvistumista. Tavoitteiden asettamisessa oleellista on se, että tavoitteet ovat konkreettisia, käytännönläheisiä
sekä realistisia ja saavutettavissa olevia. Tällöin edistymistä on helppo seurata ja arvioida. Oleellista on ymmärrys siitä, että edistyminen tapahtuu pienin
askelin. (Toivio & Nordling 2011, 261.) Silloin kun asiakkaalla ei ole tarvittavia
taitoja, voi pienten vaiheiden läpikäynti auttaa häntä taitojen oppimisessa
(Payne 1997, 107). Tavoitteiden seurannan säännöllisyys on myös tärkeää.
Tällöin mahdolliset virheet havaitaan ajoissa ja niiden korjaaminen on helpompaa. (Toivio & Nordling 2011, 261.) Rostilan (2001, 74) mukaan jo työskentelyn suunnitteluvaiheessa tulee asiakkaan kanssa sopia siitä, miten tavoitteiden
toteutumista seurataan työskentelyn aikana.

Sosiaalityö on aina muutostyötä. Muutokseen tarvitaan motivaatiota, tavoitteiden asettamista ja uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Muutostyössä tärkeässä asemassa on se, että asiakkaan kanssa mietitään yhdessä tavoitteet
sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti
on todettu johtavan niin asiakasta kuin työntekijöitä tyydyttävään tulokseen.
On todettu, että suunnitelmallisella työotteella voidaan pienentää lastensuojelun asiakasmääriä ja jakaa tehtäviä mielekkäällä tavalla. Suunnitelmallisella
työotteella voidaan ennen kaikkea välttää inhimillistä kärsimystä. (Muukkonen
2009, 12.)
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3.2

Suunnitelman toteuttaminen

Suunnitelman toteutus eli interventio pohjautuu asiakkaan tilanteen selvittämiseen sekä tehtyyn suunnitelmaan. Tavoitteellisessa työskentelyssä tavoitteet
pilkotaan käytännön toimiksi, jotka liittyvät asiakkaan arjessa esimerkiksi häneen itseensä, perheeseen, ystäviin, työhön tai kouluun. Käytännön toimet ja
palvelut tulee suunnitella ja valita yksilöllisesti sekä tarvittaessa hyödyntää
muiden toimijoiden osaamista. (Rostila 2001, 64, 82–83.)

Muutostyö on vaativaa niin asiakkaalle kuin työntekijälle. Hepworth, Rooney ja
Larsen (1997) pitävät muutoksen onnistumisen kannalta tärkeänä asiakkaan
itseluottamuksen kasvua (Rostila 2001, 83). Asiakkaan onnistumisten ja vahvuuksien esiin tuominen sekä kannustaminen lisäävät asiakkaan uskoa siihen,
että tavoitteet ovat saavutettavissa. Rostilan (2001, 83) mukaan asiakkaan
saavutuksia on huomioitu sosiaalityössä liian vähän, vaikka pienetkin onnistumiset ja niistä kiitoksen saaminen kasvattavat varsinkin itseluottamusta.

Asiakkaan itsearvostuksen vahvistaminen on tärkeää myös tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Huono itsearvostus voi näkyä siten, että asiakkaan on
vaikea ottaa vastaan palautetta. Se voi näkyä myös niin, että itseään heikosti
arvostavan on vaikea päästä tavoitteisiin ja pitää kiinni sovitusta. Omien kykyjen aliarviointi voi johtaa epäonnistumisen pelkoon ja vaatimattomiin tavoitteisiin. Epäonnistumiset voidaan nähdä johtuvan omasta huonommuudesta ja
onnistumiset nähdään usein sattumiksi, ei omista kyvyistä johtuviksi. (Baumeister 1993, 201–217.)

Muutostyössä edistyksen seuraaminen mahdollistaa toimintatapojen ja työskentelyn vaikutuksen arvioinnin sekä tarvittaessa valitun toimintalinjan muuttamisen. Edistymisen seuraaminen auttaa asiakasta ja työntekijää näkemään
onnistumisia, mutta myös onnistumisten tiellä olevia esteitä. Parhaimmillaan
se motivoi asiakasta tavoitteiden saavuttamisessa. (Rostila 2001, 83–84.)
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3.3

Työskentelyn päättäminen

Työskentelysuhteen lopettamista koskeva päätös tehdään yleensä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jos työskentely voidaan päättää suunnitellusti. Sosiaalityö on suhdetyötä ja päätösvaiheessa sekä asiakkaassa että työntekijässä
saattaa herätä ristiriitaisia ja yllättäviä tunteita. Näin tapahtuu varsinkin, jos
työskentely on jatkunut pitkään. Tunteiden käsitteleminen on työntekijälle osa
ammatillista kasvua ja tärkeää ammatillisen jaksamisen kannalta. Asiakkaalle
tunteiden herääminen voi liittyä hylätyksi tulemisen kokemukseen, mutta myös
tyytyväisyyteen tavoitteiden saavuttamisesta. Asiakkaan kannalta on merkityksellistä se, että hän voi jakaa kokemustaan työntekijän kanssa ja ymmärtää
niiden luonnollisuuden. (Rostila 2001, 85–87.)

Työskentelyn päättämistä edeltää työskentelyn ja tavoitteiden saavuttamisen
evaluointi eli arviointi. Arvioinnissa on tärkeää se, että asiakkaan saavutukset
todetaan selkeästi ja hänelle osoitetaan arvostusta. Arvioinnissa voidaan hyödyntää työskentelyn aikana tehtyä seurantaa, kuten tapauskohtaista evaluointia, jossa toistuvasti mitataan asiakkaan edistymistä. (Rostila 2001, 88–93.)

Tavoitteellisessa työskentelyssä hyvien tulosten saavuttamisen lisäksi työskentelyn päättämisessä tulisi huomioida se, miten asiakasta tuetaan muutosten juurruttamisessa arkeen. Työskentelyä voidaan jatkaa seurantatapaamisilla tai asiakkaan kanssa suunnitellaan keinoja, joilla hän voi varautua vastoinkäymisiin. Muutoksen vakiinnuttaminen on todellinen ongelma, ja työskentelyn päättämisvaiheessa tulisi jokaisen asiakkaan kanssa pohtia sitä, mitkä
keinot soveltuvat juuri hänelle. (Rostila 2001, 89–90.)

3.4

Suhteen merkitys sosiaalityössä

Toimiva yhteistyösuhde niin asiakkaaseen, hänen läheisiinsä sekä yhteistyökumppaneihin tuo ratkaisujen löytämiseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Myönteinen, avoin ja rehellinen suhtautuminen auttaa vaikuttavuuteen
pyrkivän yhteistyön mahdollisuutta. Toimiva yhteistyö edellyttää kaikilta osapuolilta myös joustavuutta, tasavertaisuutta sekä vastuullisuutta. (Ihalainen &
Kettunen 2016, 55–57.)
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Ongelmanratkaisu perustuu yhteistyöhön asiakkaan kanssa, missä asiakkaan
voimavarat, tarpeet ja toiveet ovat keskiössä. Jokainen tapaaminen ja yhteydenpito työntekijään voi vahvistaa asiakkaan voimavaroja. Voimavaroja ja yhteistyön mahdollisuutta heikentää se, jos asiakas kokee kohtaamisen nöyryyttävänä tai itsemääräämisoikeuttaan loukkaavana. (Ks. Ihalainen & Kettunen
2016, 54; Kananoja 2017, 184–185.) Yhteistyösuhde ei muodostu itsestään,
vaan se rakentuu työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen kautta.
Luottamuksellisen ja turvallisen asiakassuhteen luominen on työskentelyn perusta. Luottamuksellisessa suhteessa asiakas kykenee avoimuuteen, joka
mahdollistaa hänen elämäntilanteensa paranemiseen tähtäävän työskentelyn.
(Ks. Rostila 2001, 60–61; Raatikainen ym. 2020, 98.)

Yhteistyötä keskeisesti ylläpitävä voima on luottamus. Luottamus on muutostyön pääoma, mutta sen rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole helppoa tai itsestään selvää (Kananoja 2017, 186). Luottamus voidaan nähdä toisiin kohdistuvina myönteisinä odotuksina. Tämä mahdollistaa yhteistyöhön sisältyvän
riskinoton. Yhteistyössä toimivilla on yhteinen päämäärä ja intressi, jolloin se
ei ole enää yksilöiden toimintaa vaan siinä toimitaan yhdessä ryhmänä me-tilassa. Luottaminen toiseen on ainoa keino selvittää, kuka on luottamuksen arvoinen ja missäkin asiassa. Epäsymmetrisessä valtasuhteessa, jossa toisella
osapuolella ei ole vaikuttamisen mahdollisuuksia, ei ole edellytyksiä luottamuksen rakentumiselle. Luottamusta voidaan kuitenkin rakentaa, jos valtaasemassa oleva kohtelee muita oikeudenmukaisesti ja reilusti sekä päätöksiä
tehdessään kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksiään. Valta-asemassa olevalla tulee siis olla luottamuksen rakentamisen mahdollistava moraalinen asenne. (Hallamaa 2017, 125–134.)

Empaattisella tavalla kohdata asiakas on merkitystä varsinkin luottamuksellisen asiakassuhteen luomisessa ja sen ylläpitämisessä. Empaattisuus asiakasta kohtaan tarkoittaa sitä, että työntekijä ymmärtää asiakkaan tilannetta ja
tunteita. Empaattinen työntekijä säilyttää erillisyyden ja objektivisuuden sekä
kyvyn auttaa. Sympatialla tarkoitetaan saman tunteen jakamista, jolloin työntekijä samaistuu asiakkaan asemaan, mutta samalla menettää objektiivisuuden
ja kykynsä auttaa. (Hepworth, Rooney & Larsen 1997, Rostilan 2001, 62–63
mukaan.)
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Sosiaalityön asiakkaat arvostavat työntekijän lämpöä, ymmärrystä, epämuodollisuutta ja ystävällisyyttä. Asiakkaat arvostavat myös sitä, että työntekijä
osoittaa henkilökohtaista huolta ja kiinnostusta sen sijaan, että työntekijän tulkitaan ”olevan vain töissä”. Asiakkaat arvostavat lisäksi sitä, että työntekijä
kuuntelee tarkkaavaisesti. (Lishman 2009, 10.) Cree ja Davis (2006) ovat todenneet, että hyödyllisen ja tehokkaan viestinnän näkökulmasta katsottuna
sosiaalipalvelujen käyttäjät arvostavat suhteiden rakentamista ja ylläpitoa,
henkilökeskeistä lähestymistapaa, kokonaisvaltaista arviointia sekä asiantuntevaa ja näyttöön perustuvaa tukea, joka ei ole vain käytännöllistä vaan myös
emotionaalista (Lishman 2009, 23). Sosiaalialalla työntekijöiden tulisi käyttäytyä ja kommunikoida asiakasta kunnioittavasti, kärsivällisesti, täsmällisesti,
luotettavasti, oikeudenmukaisesti, joustavasti sekä rehellisesti (Lishman 2009,
23).

Suhde asiakkaan ja työntekijän välillä voi työskentelyn aikana jäädä kehittymättä tai kehittyä epäsuotuisaan suuntaan. Tähän voi johtaa asiakkaan epärealistiset odotukset tai luottamuksen puute työntekijän aikeita kohtaan. Asiakas voi kokea hylätyksi tulemisen tai loukkaantumisen tunteita työntekijän taholta. Asiakkaan omassa elämäntilanteessa voi tapahtua epätoivottuja muutoksia ihmissuhteissa. On luonnollista, että myös työntekijällä herää tunteita
työskentelyn aikana. Työntekijä voi ärsyyntyä tai pettyä asiakkaaseen ja hänen toimintaansa. Erityisesti tällaisissa tilanteissa tulee työntekijän hallita omia
tunnereaktioitaan, jotta hän ei asiakassuhteessa tietämättään työstä omia ongelmiaan asiakkaan ongelmien sijaan. (Rostila 2001, 84–85.)

Työntekijää ei voi määrätä pitämään jokaisesta asiakkaastaan eli tuntemaan
altruistisesti (viittaa lähimmäisenrakkauteen), koska altruismi on spontaani
tunne. Sen sijaan työntekijän ammattieettinen velvollisuus on tutkia asiakkaan
tarpeita ja etuja sekä toimia niiden mukaisesti. Toisaalta on hyvä muistaa se,
että asiakas antautuu työskentelysuhteeseen sen mukaisesti, miten hän kokee työntekijän suhtautuvan häneen. Ammattieettisesti on väärin toimia vain
altruismin tunteen vallassa. Särkelän mukaan työmoraali muodostuukin sekä
velvollisuudesta että altruismista. (Särkelä 2001, 125–127.)

Sosiaalityössä ovat läsnä sekä tuki että kontrolli. Tämä on nähtävissä erityisesti lastensuojelussa. Kananoja (2017, 187–188) toteaa, että kontrollin ja
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tuen yhteensovittaminen vaatii taitoa. Kontrollin ei tule olla asiakasta nöyryyttävää tai alistavaa, vaan sen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea asiakkaan
omia kykyjä ottaa vastuuta omasta elämästään. Hyvä suhde asiakkaaseen
antaakin mahdollisuuden myös vaikeiden asioiden käsittelyyn.

4

LASTENSUOJELU

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaan lastensuojelun on tuettava lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä heidän kasvatustehtävässään
järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia kuten avohuollon tukitoimia.
Lastensuojelun tarkoituksen on turvata lapsen tasapainoinen ja monipuolinen
kehitys. Sen tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. (THL 2019.)

Lastensuojelussa tehtävä työ voidaan jakaa varhaiseen tukeen, lastensuojelutarpeen selvitykseen, avohuollon asiakassuunnitelmaan perustuvaan työvaiheeseen, sijoitusvaiheen aikaiseen työhön, jälkihuoltoon ja kriisityöhön. Avohuollon suunnitelmalliseen työhön sisältyy suunnitelman teko, varsinainen
työskentely ja arviointi. Suunnitelmallisena työnä voidaan pitää muutos- ja
kannattelutyötä. Nämä työt voidaan jakaa intensiiviseen muutostyöhön, muutostyöhön, interventiotyöhön, seurailevaan työhön ja jälkitukeen. (Muukkonen
2008, 3.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelu 2019 -tilastoraportin mukaan kymmenessä vuodessa lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut. Kiireellisesti sijoitettuja tai huostassa olevia lapsia ja nuoria ei koskaan
ennen ole ollut yhtä paljon kuin vuonna 2019. Tilaston mukaan Kymenlaaksossa oli eniten kiireellisesti sijoitettuja ja huostassa olleita lapsia (1,5 %) väestöön suhteutettuna. Lastensuojelun avohuollon asiakkaita oli Suomessa
52 858, joka on 4,3 prosenttia vastaavasta väestöstä. Kymenlaaksossa oli
keskiarvoa vähemmän (3,5 %) lapsia ja nuoria avohuollon asiakkuudessa
vuonna 2019. (Forsell ym. 2020, 1, 5, 37.)

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnista sekä huolenpidon ja hoidon turvaavien päätösten tekemisestä vastaa sosiaalityöntekijä, joka toimii myös lastensuojelun asiakkuudessa olevan lapsen omatyöntekijänä (Raatikainen ym.
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2020, 71). Lastensuojelu on yksi haastavimmista sosiaalialan tehtävistä. Työhön kuuluu erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään lapsen ja perheen hyvinvoinnin paranemiseen. Lastensuojelun työntekijöiden työnkuvaan kuuluu
usein vaikeiden valintojen ja päätösten tekeminen. Työtä vaikeuttaa se, että
alalla ei aina ole yksimielisyyttä siitä, mikä on paras tapa suojella lasta. (Rosenberg 2009, 33–34.)

Lastensuojelussa työskennellään hyvin arkaluontoisella ja henkilökohtaisella
alueella, jossa ihminen kaipaa varsinkin ymmärretyksi tulemista. Riskinä voidaan nähdä se, että asiakas tulee väärin tai vajavaisesti ymmärretyksi, joka
voi johtaa epätoivotun kierteen jatkumoon. Työntekijän ja asiakkaan keskinäinen luottamus ja ymmärrys on jo kauan tunnistettu olevan vaikuttavaa kaikessa asiakastyössä (ks. Antikainen & Ranta 2008, 9.)

Perheen kyky ratkaista ongelmia on tutkimusten mukaan merkittävä voimavara kestävän hyvinvoinnin kannalta (Paasio 2018, 262). Muutostarpeita arvioitaessa on suositeltavaa arvioida ensin käytettävissä olevat voimavarat. Muutostarpeen tarkastelua helpottaa ja mahdollistaa se, että asiakas tulee tietoiseksi omista voimavaroistaan. Voimavarojen ja vahvuuksien esiin nouseminen luo pohjaa muutokselle sekä tukitoimien vastaanottamiselle. Huomion
kiinnittäminen hyvää yhteistyöhön jo asiakkuuden alkuvaiheessa on todettu
auttavan jatkotyöskentelyä lastensuojelussa. (Hietamäki 2015, 66; Raatikainen ym. 2020, 97.)

Lastensuojelussa ei ole harvinaista se, että vanhemmilla ja lapsilla ei ole täysin selkeää kuvaa siitä, mitä asiakkuus tarkoittaa tai mihin työskentelyllä pyritään. Kananoja (2017, 191) tähdentääkin sitä, että asiakkaiden kanssa tulee
käydä mahdollisimman avointa keskustelua tavoitteista sekä siitä, mikä on kenenkin osuus työskentelyssä. Avoimuus ja selkeys luovat pohjan muutostyöskentelylle.

Lapsen kasvatusvastuullisia ovat ensisijaisesti huoltajat. Lastensuojelun periaatteena on tarvittaessa tukea lapsen kasvatuksesta vastaavia tässä tehtävässä. Yhteistyöllä perheen kanssa pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen
ongelmia ja puuttumaan niihin riittävän varhain, jotta ongelmat eivät kasaantuisi. Lastensuojelussa tulee käyttää niitä keinoja, jotka auttavat parhaiten ja
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joilla vähiten puututaan perheen yksityisyyteen. Lapsen kasvu ja kehitys pyritään turvaamaan avohuollon tukitoimina ja huostaanottoa pidetään viimesijaisena keinona. (Hämeen-Anttila 2017, 228–229.)

Lastensuojelun on lapsilla usein pelottavia ja ahdistavia kokemuksia taustalla.
Ben Furman (1997, 42) on todennut, että lapsen selviytyminen ei näytä olevan
niinkään riippuvainen kokemuksen kauheudesta, vaan siitä onko lapsella ollut
mahdollisuus puhua kokemuksesta jonkun kanssa. Lasten kanssa toimiessa
ensiarvoisen tärkeää on antaa lapsille mahdollisuus tulla kuulluksi omista kokemuksistaan, tarpeistaan ja toiveistaan.

Vuosina 2017–2018 kehitettiin lastensuojelua Kymenlaaksossa osana valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa. Kehittämisessä pyrittiin saamaan asiakas aidosti keskiöön omassa asiassaan. Tavoitteena oli, että byrokratiatyöltä raivataan enemmän tilaa kohtaamiselle ja kuuntelemiselle eli inhimillisyydelle. Tavoitteena oli myös se, että tuki on entistä paremmin asiakkaiden tarpeiden mukainen. (Mäkelä s.a., 3.)

4.1

Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
harkitsee yhteistyössä perheen ja lapsen kanssa lapsen tarvitsemat avohuollon tukitoimet, jotka kirjataan asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on tukea lasta, edistää hänen myönteistä kehitystään sekä tukea ja vahvistaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia.
Suunnitelmassa määritellään tavoitteet sekä tukitoimien aloitusajankohta. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Avohuollon tukitoimia johtaa ja niiden toteutumista seuraa lapsen asioista vastaava sosiaalityötekijä. (Hertteli 2020.)

Tavoitteellinen sekä arvioitavissa oleva lastensuojelun tehostettu perhetyö ei
ole mahdollista ilman perheen kanssa yhteistyössä tehtyä perhetyön suunnitelmaa (ks. Hämeen-Anttila 2017, 234). Tehostettu perhetyö tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona arkisin ja viikonloppuisin perhetyön suunnitelman
mukaisesti. Työskentelyn tavoitteena on muun muassa löytää keinoja, joiden
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avulla vanhempi kykenee olemaan lapselleen riittävän hyvä ja turvallinen vanhempi. (Kotiin vietävät palvelut ja perhetyö s.a.)

Tehostetun perhetyön avulla pyritään perhettä tukemaan arjessa neuvoen
opastaen, kuunnellen ja keskustellen. Perhetyö voi sisältää tiiviitä jaksoja, jolloin perheen luona työskennellään päivittäin sekä jaksoja, jolloin käyntejä voidaan harventaa tai lopettaa kokonaan. (Ihalainen & Kettunen 2016, 112–113.)
Perhetyön tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä vastata lapsen tarpeisiin sekä tuoda lapsen kokemusmaailmaa ja ääntä kuuluviin. Tärkeänä tavoitteena on lisätä turvallisuutta perheessä. Perheen tuen tarpeita ja tilannetta
kartoitetaan sekä palvelukokonaisuutta suunnitellaan yhteistyössä perheen,
läheisverkoston ja heidän työntekijöidensä kanssa. Perhetyö on tavoitteellista
työskentelyä, ja siinä tuodaan esiin perheen omia vahvuuksia ja autetaan perheenjäseniä oivaltamaan uusia näkökulmia. Perhetyön työotteena ovat muun
muassa voimavaralähtösyys ja ratkaisukeskeisyys. (Mäkelä s.a., 11–12.)

Suhde on keskeisessä asemassa lastensuojelun tehostetussa perhetyössä,
koska perhetyö on paljon tunnetyötä. Luottamuksellinen suhde on tekijä, joka
mahdollistaa muutostyöskentelyn. Työntekijään luottava asiakas on motivoitunut pohtimaan tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. (Hertteli 2020.)

Ihmissuhdetyössä jokaisen työntekijän arvoilla ja asenteilla on suuri merkitys.
Tärkeää on se, että työntekijällä on valmius tarkastella sitä, miten omat arvot
ja asenteet näkyvät työssä ja kohtaamisissa. Tehostetussa perhetyössä on
tärkeää ymmärtää se, mikä on omaa persoonaa ja mikä ammatillisuutta. Tunnistaminen ja itsereflektointi tuovat suojaa, mutta myös mahdollistavat työskentelyn lähellä. (Hertteli 2020.)

Jokaisella vanhemmalla on tarinansa siitä, millaista vanhemmuutta hän itse on
kokenut omassa lapsuudessaan. Työntekijän aito kiinnostus vanhemman kokemuksia kohtaan voi tuoda näkyväksi sitä, miten kokemukset vaikuttavat
vanhemman tapaan toimia vanhempana. (Cooper 2015, 147–148.) Tehostetussa perhetyössä työntekijältä vaaditaan inhimillisyyttä ja kykyä rakentaa toimivaa yhteistyösuhdetta, varsinkin siitä syystä, että lastensuojelun asiakkailla
on usein paljon haavoittavia kokemuksia omassa elämässään. Luottamukselli-
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sessa suhteessa asiakas uskaltaa olla rehellinen ja tuoda esiin omaa haavoittuvuuttaan. Turvallinen suhde työntekijään voi toimia korjaavana kokemuksena vanhemmalle. Parhaassa tapauksessa vanhempi voi myönteisen kokemuksensa kautta kyetä siirtämään tätä kokemusta omalle lapselleen. (Hertteli
2020.)

Luottamukselliseen suhteeseen kuuluu avoin puhe siitä, miksi perheessä työskennellään, mitkä ovat asiakkaan oikeudet sekä mitä hänestä ja perheestä kirjataan. Työn lähtökohtana on se, että työskentelyä suunnitellaan ja arvioidaan
yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Asiakkaan oikeudet eivät toteudu, jos
asiakassuhde ei ole turvallinen. (Hertteli 2020.)

Luottamuksellisen suhteen edellytys on se, että asiakas tulee arvostetuksi ja
kuulluksi (Raatikainen ym. 2020, 98). Asiakasta kunnioittavaan työskentelytapaan kuuluu se, että työskentelyssä otetaan huomioon muun muassa se, miten asiakas toivoo, että asioita otetaan puheeksi. Työntekijän on tärkeää tietää, miten esimerkiksi loukkaantumisia tai väärinymmärryksiä on mahdollista
käsitellä rakentavasti ja kasvoja menettämättä. Asiakkaan oma toimijuus voi
kasvaa, kun hänelle saadaan välitettyä kokemus hänen omasta merkityksellisyydestään. (Hertteli 2020.)

Raution mukaan perhetyön yksi tärkeimmistä tekijöistä on yhteistyösuhteen
laatu (allianssi) asiakasperheen ja muiden ammattilaisten kanssa. Asiakasperheellä on hyvä mahdollisuus saada tukea ja voimaantua, jos perheenjäsenet
ottavat vastaan perhetyötä, kuten kotikäyntejä tai osallistuvat perhetoimintaan
tai vertaisryhmiin. Vanhempien odotusten työskentelyä kohtaan tulisi olla realistisia. Perheet kunnioittavat sitä, että heitä kohdellaan perhekeskeisesti ja
heidän kanssaan rakennetaan luotettavaa yhteistyösuhdetta. Luottamus vaatii
kunnioitusta, mutta myös aikaa. Ammattilaisten kokemukset työstään ovat positiivisia ja onnistuneita, kun perheen tilanteen voi nähdä paranevan ja perhe
antaa hyvää palautetta tuesta. (Rautio 2013, 166.)

27
4.2

Systeeminen ajattelu lastensuojelussa

Vuodesta 2016 lähtien on lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) tukenut lastensuojelun uudistamista systeemisen mallin avulla. Systeemisen toimintamallin esikuvana on Englannissa kehitetty Hackney-malli. Mallin kehittämisellä pyrittiin ratkaisemaan Lontoon kaupunginosassa ilmenneitä vakavia
lastensuojelun ongelmia. Systeemisen mallin jalkauttamista on jatkettu Suomessa SyTy!-hankkeessa vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena on levittää ja
juurruttaa mallia lastensuojeluun, tarjota koulutusta lastensuojelun tiimeille
sekä tuottaa tutkimustietoa mallin vaikutuksista ja kehittämistarpeista. (THL
2020.)

Perinteisessä tavassa lähestytään ongelmia usein siten, että selityksiä ja syitä
etsitään pääasiassa yksilön sisäisistä ominaisuuksista ja toimintamalleista.
Ongelmat kumpuavat yksilön kyvyttömyydestä tai taidoista vastata ulkoapäin
tuleviin ärsykkeisiin. Perinteisessä tavassa ulkopuolinen asiantuntija havainnoi
ja tarkkailee sekä tekee johtopäätöksiä, tulkintoja ja toimenpide-ehdotuksia.
(Rönkkö & Rytkönen 2010, 91.)

Systeemisessä mallissa perhe ymmärretään systeemiksi, jossa jokainen vaikuttaa toiseen ja kaikki vaikuttaa kaikkeen (kuva 3). Perhe on vuorovaikutusjärjestelmä, jossa henkilön käyttäytyminen ja ilmaisu vaikuttavat toisiin perheenjäseniin samalla kun hän on itse toisten vaikutusten kohteena. Systeemisen työskentelyn lähtökohtana on se, että vaikuttamalla yhden perheenjäsenen tapaan olla vuorovaikutuksessa, saadaan aikaan muutoksia toisissa perheenjäsenissä eli systeemin muissa osissa. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 89–
92.)
”Ongelmat ovat henkilöiden välisiä, eivät henkilöiden sisäisiä”
(Rönkkö & Rytkönen 2010, 89).
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ÄITI

LAPSI

LAPSI

ISÄ
Kuva 3. Systeemisessä ajattelussa perheessä jokainen vaikuttaa toiseen ja kaikki vaikuttaa
kaikkeen (mukaillen Rönkkö & Rytkönen 2010, 92).

Systeemisessä mallissa tutkitaan henkilöiden välisiä suhteita ja vuorovaikutusta. Mallin avulla pyritään yhteistyössä perheen ja työntekijän kanssa löytämään ongelmia poistavia toimintatapoja. Tavoitteena on se, että perhe itse arvioi sitä, miten he kommunikoivat keskenään tai ulkopuolisten systeemien, kuten koulun kanssa. Systeemisessä ajattelussa tutkitaan myös sitä, miten kukin
perheenjäsen voi tuoda esiin omia tarpeitaan ja miten niihin perheessä vastataan. Mallissa tutkitaan lisäksi sitä, miten kukin yksilö itse vastaa toisten tarpeisiin. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 92–93.)

Lastensuojelun systeemisen asiakastyön periaatteena on se, että asiakkaiden
kanssa toimitaan aidossa yhteistyössä ja dialogisesti kaikissa asiakastyön vaiheissa. Asiakastyöhön kuuluu oleellisesti perheen ja perheenjäsenten arvostaminen ja heidän omaan asiantuntijuuteensa luottaminen sekä vahvistaminen.
Työskentelyssä huomioidaan perheen oma historia sekä kokemukset, ja pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä tilanteesta. (THL s.a.)

Systeemisen lastensuojelun ydintä on lapsen ja hänen tärkeiden ihmissuhteidensa vahvistaminen. Tärkeässä asemassa on työntekijän kyky ymmärtää
lapsen ja hänen huoltajiensa sekä muiden lapselle tärkeiden ihmisten välisiä
suhteita. Oleellista on se, että työntekijällä on taito hyödyntää uutta ymmärrystä muutosprosessin aloittamisessa. (Cooper 2015, 147–148, 152–153.)
Ydintä on myös voimavarakeskeinen työskentelyote ja toiveikkuus. Työssä ta-
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voitellaan muutosta konkreettisesti ja pienin askelin perheen osaamiseen luottaen. Asiakkaiden osallisuuden vahvistamista tuetaan siten, että systeemisessä lastensuojelun mallissa asiakas voi osallistua häntä koskeviin tiimikokouksiin, pohdintaan ja ratkaisujen ideointiin. (THL s.a.)

Systeemisen asiakastyön hyötynä nähdään se, että kun asioista puhutaan oikeilla nimillä ja suoraan, lisääntyvät avoimuus ja luottamus perheenjäsenten ja
työntekijöiden välillä. Uusia näkökulmia ja ratkaisuja nousee esiin, kun kaikkien perheenjäsenten toiveet ja kokemukset tulevat kuulluksi. Perheen toimintakyky ja toiveikkuus lisääntyvät, kun ratkaisuja etsitään yhdessä avoimessa,
arvostavassa, luottamuksellisessa ja kiinnostuneessa ilmapiirissä. (THL s.a.)

4.3

Lapsen ja perheen osallisuus

Lapsen etu on keskeisenä periaatteena lastensuojelulaissa sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lapsen edun näkökulma ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tai helppo. Se on enemmänkin tulkinnanvarainen ja monimerkityksinen
ja käsitteenä epämääräinen sekä hankala. (Heinonen s.a.) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen etu toteutuu, kun lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti. Jotta lapsen etu toteutuu, tulee lakeja tulkita tavalla,
joka parhaiten toteuttaa lapsen etua. (Pekkarinen 2020, 6.)

Lastensuojelun velvollisuus on toimia lapseen liittyvissä asioissa lapsen edun
mukaisesti. YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (60/1991), Suomen
perustuslaissa (11.6.1999/731, 6 §), laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812, 10 §) sekä lastensuojelulaissa
(13.4.2007/417, luku 4) säädetään lapsen oikeudesta osallisuuteen häntä koskevissa asioissa. Osallisuus toteutuu siten, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, hänen mielipiteensä ja toivomukset selvitetään sekä otetaan huomioon ja hänelle annetaan tietoa häntä koskevissa asioissa ikätason mukaisesti (Hotari ym. 2009, 117–118).

Osallisuus lastensuojelussa tarkoittaa sitä, että lapsi sekä vanhemmat ovat
aktiivisesti mukana suunnitelman laatimisessa, tavoitteiden asettamisessa
sekä arvioinnissa (kuva 4). Työskentelyn lopputulos on todennäköisemmin on-
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nistunutta silloin, kun asiakkaat ovat alusta lähtien osallisia omassa prosessissaan. Osallisuus vaikuttaa todennäköisesti työskentelyyn sitoutumiseen.
(Muukkonen 2009, 137–139.)

Suunnitelma

Tavoitteet

ASIAKKAAN
OSALLISUUS

Sitoutuneisuus

Arviointi

Kuva 4. Asiakkaan osallisuus omassa prosessissaan vaikuttaa työskentelyyn sitoutumiseen.

Lapsen edun mukaista on se, että vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Vanhemmat eivät aina pysty arvioimaan lapsen etua. Jos lapsi tarvitsee lastensuojelun palveluja, on lapsen etu kuitenkin se, että vanhemmat ovat
motivoituneet yhdessä työntekijöiden kanssa etsimään ratkaisuja, jotka tukevat perheen hyvinvointia. (Heinonen s.a.) Vanhempien osallistuminen lastensuojelun prosessiin nähdään tärkeänä. Tällöin heillä on mahdollisuus tuoda
esiin omia näkemyksiään sekä olla mukana päätöksenteossa. Vanhempien
osallisuus on tärkeää erityisesti silloin, kun heidän näkemyksensä tilanteesta
eroavat työntekijän näkemyksestä. Vanhemmille on tärkeää se, että myös heidän näkökulmaansa ymmärretään. Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus
lisäävät vanhempien yhteistyöhalukkuutta. (Hietamäki 2015, 82.)

Osallisuus vaatii tekoja sekä dialogisuutta ja yhteisen ymmärryksen tavoittelua
(Muukkonen 2009, 133). Osallisuus toteutuu luottamuksellisessa suhteessa,
jossa lastensuojelun asiakkaan on mahdollista tulla kuulluksi ilman epätietoisuutta ja pelkoa. Luottamuksen rakentaminen, asiakkaan kunnioittaminen, toimiva yhteistyö sekä avoimuus luovat pohjaa tavoitteiden saavuttamiselle, sillä
niiden avulla asiakkaan on helpompi sitoutua työskentelyyn. (Hotari ym. 2009,
129–130.) Jokaisella asiakkaalla on yksilölliset mahdollisuudet olla osallisena
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työskentelyssä. Niissäkin tilanteissa, joissa asiakkaan osallisuus on rajoittunutta, on tärkeää luoda hänelle mahdollisuus tuoda esiin omaa näkemystään
ja panostaan. (Kananoja 2017, 189.)

5

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TOTEUTUS

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Kymsote aloitti
toimintansa 1.1.2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ja
tuottaa kaikille maakunnan asukkaille helposti saavutettavat ja yhdenvertaiset
sote-palvelut. (Tietoa Kymsotesta s.a.)

Maakunnan eri osissa on lastensuojelun tehostettua perhetyötä tehty eri tavalla (Hertteli 2020). Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, millainen käsitys
tutkimukseen osallistuvilla on siitä, miten tavoitteellista lastensuojelun tehostettua perhetyötä tulisi tulevaisuudessa toteuttaa. Lähtökohtana oli tuoda näkyväksi maakunnassa olevaa osaamista, jota voitaisiin hyödyntää koko maakunnan alueella.

5.1

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Kymsoten alueen lastensuojelun tehostetun perhetyön Haminan, Karhulan ja Kouvolan perheohjaajat, heidän esimiehensä sekä lastensuojelun avohuollon johtavat sosiaalityöntekijät, yhteensä
30 henkilöä. Valinnalla haettiin monipuolista näkemystä tutkittavaan ilmiöön.
Valinnalla pyrittiin myös yhdistämään ja jäsentämään samaa työtä tekevien
asiantuntijuus ja osaaminen yhdenvertaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksella
tavoiteltiin sitä, että jäsentämällä tutkittavaa ilmiötä avataan uusia näkökulmia
ja lisätään ilmiötä koskevaa ymmärrystä (ks. Rajavaara 1989, Raunion 2004,
108 mukaan).

Sosiaalityön tutkimuksessa korostetaan asiakkaiden osallistumista ja kokemustietoa. Asiakkaat eivät ole tutkimuksissa vain sosiaalityön kohteita, vaan
heidät nähdään aktiivisina vaikuttajina omissa asioissaan. (Satka ym. 2014,
18–19.) Tutkimukseen olisi tuonut lisäarvoa lastensuojelun asiakkaiden osallistuminen ja mielipiteet tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuslupaa ei kuitenkaan

32
myönnetä pääsääntöisesti asiakkaisiin kohdistuviin tutkimuksiin (Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen s.a.).

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä asioista koostuu tavoitteellisen
lastensuojelun tehostetun perhetyön prosessi valitun asiantuntijaryhmän näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, mitkä tekijät tukevat tavoitteellisen työn toteutumista.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Mistä osa-alueista ja tekijöistä koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö?
2. Mitkä tekijät tukevat tavoitteellisen työn toteutumista lastensuojelun tehostetussa perhetyössä?
5.2

Tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen

Tutkimusongelman kompleksisuuden vuoksi tutkija selvitti erilaisten menetelmien soveltuvuutta tutkimukseen. Tutkimusmenetelmän valinnalla tutkija halusi myös lisätä omaa menetelmäosaamistaan. Tutkija kiinnostui Delfoi-menetelmästä ja selvitti kirjallisuuden avulla sen perusperiaatteita. Ymmärtääkseen
menetelmää paremmin aloitti tutkija Otavan opiston Delfoi-tutkimuksen koulutuksen tammikuussa 2020. Koulutukseen kuului noin kerran kuussa järjestettävät pajat sekä ohjattu etäopiskelu. Koulutuksen alussa perehdyttiin Delfoimenetelmään sekä eDelphi.org-verkkosovellukseen panelistina. Tämän jälkeen suunniteltiin ja toteutettiin oma harjoituspaneeli managerin ominaisuudessa sekä osallistuttiin muiden töiden kehittämiseen verkkotyöpajoissa. Koulutuksen aikana käynnistettiin myös oma todellinen tutkimusprosessi, jossa oli
mahdollista hyödyntää eDelphi.org-verkkosovellusta sekä saada koulutuksen
asiantuntijoiden tukea.

Tutkimuksen aineiston keruun menetelmäksi valittiin Delfoi-menetelmä. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli tuottaa arkea hyödyntävää tietoa ja kehittää jo olemassa olevaa käytäntöä paremmaksi (ks. Metsämuuronen 2008,
29–30). Menetelmävalinnalla tavoiteltiin osallistavaa ja sosiaalista prosessia,
jossa jaetaan ja luodaan yhteistä tavoitteellisen työn käytäntöä mukanaolijoiden kesken. Menetelmässä ohjatun vuorovaikutusprosessin kautta pyrittiin
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tuomaan esiin ja lisäämään asiantuntijaryhmän eli paneelin tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (ks. Linturi 2007, 111–112).

Sosiaalityössä käytetään usein intuitiota ja hiljaista tietoa, jolloin työ voi olla
vaikeaa hahmottaa konkretian tasolla. Sosiaalityö sisältää myös hankalasti
määriteltäviä asiakokonaisuuksia. Koska tässä tutkimuksessa tutkittiin tavoitteellisen työskentelyn prosessia maantieteellisesti erillään olevien ja käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden näkökulmasta, oli Delfoi aineiston keräämisen menetelmänä perusteltua. Tutkittavan ilmiön nähtiin prosessoituvan parhaiten Delfoin-menetelmään oleellisesti liittyvän iteraation avulla. Iteraation
mahdollistaa asiantuntijoiden eli panelistien mielipiteiden, uusien ideoiden
sekä näkemysten kehittymisen ja tarkentumisen tutkimuksen kierrosten aikana, mitä tässä tutkimuksessa myös tavoiteltiin.

5.2.1 Delfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmä on saanut nimensä antiikin Kreikan aikaisesta Delfoin temppelistä. Temppeliä hallitsi Pythia-papitar, jonka valta perustui ennustamiseen.
Delfoin temppeli oli silloisen maailman tunnetuin ennustuskeskus, jonne kuninkaat ja sotapäälliköt tulivat kysymään neuvoa aina, kun oli aloitettava sotaretki, tehtävä merkittävä päätös tai tehtävä muuta poliittisesti tärkeää. (Linturi
2019.)

Modernia Delfoi-tekniikkaa alettiin käyttää Yhdysvalloissa 1950-luvulla salaisissa sotilasteknologiaa koskevissa tutkimuksissa. Delfoi on tulevaisuuden tutkimisen menetelmä, jota voidaan käyttää tutkimisen ja kehittämisen työkaluna.
Delfoi ei kerro suoraa ennustetta tulevaisuudesta, vaan sen tavoitteena on
tuottaa tietoa siitä, millainen tarkastelussa olevan ilmiön, asian tai kehityskulun
tulevaisuus saattaa asiantuntijoiden mielestä olla. (Kuusi 1999; Rubin 2012.)

Delfoilla on varsinkin Suomessa vankka jalansija. Suomessa on kehitetty
eDelphi.org-verkkosovellus, joka mahdollistaa Delfoi-menetelmän eri variaatioiden käytön. Nykyinen teknologia mahdollistaa sen, että ihmisten välinen
keskustelu ja ajatusten vaihto voi tapahtua etänä ja oman aikataulun mukaisesti eDelphi.org-verkkosovelluksessa. Englanninkielinen verkkosovellus on
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käytössä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa, Afrikassa ja Aasiassa. Delfoi-menetelmää käytetään niin ammattikorkeakoulujen kuin väitöskirjojen tutkimusmenetelmänä. Delfoi-koulutuksesta vastaa Otavan opisto ja
verkkosovelluksen kehittämisestä Metodix Oy. (Linturi & Linturi 2020a.)

Delfoita voidaan käyttää esimerkiksi, kun suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi halutaan nostaa esiin arvoja, uusia ideoita ja näkemyksiä. Delfoita voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun tutkittava ilmiö on kompleksinen,
vaikeasti konkreettisesti hahmottuva, ilmiötä on hankalaa tai arkaluonteista
tutkia muulla tavoin tai ilmiö käsittelee hankalasti määriteltäviä asiakokonaisuuksia. Delfoita voidaan käyttää muuhunkin kuin tulevaisuuden tutkimukseen. Sitä on käytetty muun muassa silloin, kun on tarvetta löytää konsensus
eli yksimielisyys jonkin asian ratkaisemiseksi. (Rubin 2012, 8; Linturi 2019.)

Delfoi sopii avoimiin ja monimutkaisiin tutkimusasetelmiin, joiden sisältö on
vielä tuntematon ja on siksi tärkeää saattaa moninäkökulmaisen keskustelun
kohteeksi (Linturi 2019). Delfoi-tutkimus on varteenotettava menetelmävaihtoehto muun muassa silloin, kun ongelman ratkaisun kannalta on hyödyllistä käsitellä subjektiivisia arviointeja yhteisöllisesti sekä kun aika- ja kustannusrajoitukset eivät mahdollista toistuvia ryhmätapaamisia. Menetelmän hyöty on nähtävissä myös silloin, kun halutaan tutkia ilmiötä ilman ryhmäpainetta ja tavoitteena on jokaisen asianosaisen yhtäläinen vaikuttamismahdollisuus. (Kuusi
1999; Linturi 2019.)

Delfoilla katsotaan olevan kuusi pääperiaatetta: anonymiteetti, iteraatio, kommunikatiivisuus, perusteltu palaute, määritelty asiantuntijuus sekä oppiminen.
Asiantuntijat eli panelistit tai tutkija eivät missään vaiheessa pääse näkemään,
kuka vastaa mihinkin kysymykseen. Anonymiteetti takaa sen, että jokaisen panelistin mielipiteet ja ajatukset ovat tasa-arvoisia. Delfoissa kyselykierroksia
on tavallisesti useita, ja kunkin kierroksen tulos on seuraavan lähtökohta. Iteraatiolla pyritään vaiheittain syvenevään tiedon muodostukseen tutkittavasta
ilmiöstä. Delfoi eroaa survey-tutkimuksesta muun muassa siinä, että panelistit
saatetaan vuorovaikutukseen keskenään. Panelisti voi uutta tietoa saadessaan anonymiteetin suojassa muuttaa omaa mielipidettään ”menettämättä
kasvojaan”. Menetelmässä pyydetään panelisteja perustelemaan mielipiteensä, joita Delfoissa ollaan erityisesti kiinnostuneita tutkimaan. Määritelty
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asiantuntijuus tarkoittaa muun muassa sitä, että paneeliin valittujen asiantuntijoiden tulee olla tutkittavan ilmiön asiantuntijoita sekä kiinnostuneita tarkastelemaan sitä eri näkökulmista. Delfoilla pyritään löytämään vuorovaikutuksellisesti uutta luovia argumentteja ja näkökulmia. Prosessin aikana voi jokaisen
paneeliin osallistuneen syvään juurtunutkin ajattelutapa muuttua tietomäärän
kasvaessa. Syvällinen oppiminen onkin Delfoi-prosessin tärkeä tavoite ja pääperiaate. Jos asiantuntijat edustavat samaa tahoa ja heidän mielipiteensä
sekä tieto- ja kokemuspohja on samankaltaisia, ei Delfoi ole oikea menetelmä
tutkimukselle. (Rubin 2012, 8–10.)

Tämä tutkimus poikkesi Delfoin perusasetelmasta siinä, että asiantuntijoiksi
pyydettiin organisaatiossa samaa työtä tekevät sekä heidän kanssaan tiiviissä
yhteistyössä olevat työntekijät. Paneeliin kokoonpanoon päädyttiin siksi, että
tässä tutkimuksessa haluttiin tuoda näkyviin erillään olevien työyhteisöjen
osaamista ja jakaa sitä yksiköiden sisällä sekä välillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli herättää uusia ajatuksia keskinäisen kommunikaation ja dialogin
kautta sekä löytää yhteistä näkemystä tavoitteellisen työskentelyn prosessista.
Asiantuntijoiden monipuolisuus toteutui siten, että paneeli koostui aiemmin
erillään toimivista yksiköistä, johdosta sekä sosiaalityöntekijöistä, joilla oli ainakin osittain erilaiset toimintatavat. Tutkimuksen avulla pyrittiin havaitsemaan
mahdollisia maantieteellisiä eroja sekä yhdistämään tärkeäksi koettuja tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä.

Tutkimuksessa oli organisaation kehittämisen näkökulma, jolloin tutkimukseen
oli tarkoituksenmukaista hakea organisaation sisältä henkilöitä. Työyhteisön
kehittäminen ja uudistuminen lähtee motivaatiosta. Itsemääräämisteorian mukaan ihmisen motivaatio kumpuaa hänen omasta ajattelustaan. Odotusteorian
mukaan ihminen panostaa johonkin tehtävään, jos hän uskoo pärjäävänsä
siinä ja arvostaa siinä onnistumista. Myönteinen käsitys omasta osaamisesta
ja asiantuntijuudesta luo motivaatiota. (Salmela-Aro & Nurmi 2017, 14–15.)
Uudistumismyönteisyyteen voidaan vaikuttaa antamalla työntekijöille vastuuta
oman työnsä kehittämisestä ja kannustamalla heitä tuomaan omaa osaamistaan koko työyhteisön käyttöön (Kallankari 2019, 35).

Delfoin variaatioita on useita. Konsensus-Delfoin avulla voidaan pyrkiä saavuttamaan panelistien kesken konsensus eli se, että Delfoi-kierrosten edetessä
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kaikki ovat lopulta samaa mieltä tutkittavasta asiasta. Tähän pyritään silloin,
kun tavoitellaan kestävää perustaa rationaaliselle päätöksenteolle. Rationaalisuus saavutetaan silloin, kun paneeliin valitaan lähtökohtaisesti toisistaan
poikkeavia asiantuntijoita, jotka osaavat katsoa tutkittavaa ilmiötä monesta eri
näkökulmasta. Yhteisymmärrykseen päätyminen mahdollistaa rationaalisen ja
laajasti hyväksytyn pohjan päätöksenteolle. (Linturi 2019.)

Nykyään Delfoi-tutkimuksissa arvostetaan myös monenmielisyyttä eli tavoitellaan mahdollisimman monipuolisia perusteluja tutkimuksen aiheeseen liittyen.
Argumentti-Delfoissa onkin lähtökohtana näkemys siitä, että tulevaisuutta ei
tule kutistaa vain yhdeksi vaihtoehdoksi, vaan annetaan muodostua keskustellen ilman priorisointia. Subjektiivisten mielipiteiden kautta saadaan hiljaista ja
mielenkiintoista tietoa, joka muutoin voisi jäädä piiloon. Argumentti-Delfoin
avulla voidaan tuottaa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi erilaisia kuvauksia
todennäköisistä tulevaisuuden vaihtoehdoista. (Linturi 2019.)

Tässä tutkimuksessa oli elementtejä sekä konsensus- että argumentti-Delfoista. Konsensuksen saavuttamiseksi tutkimuksissa pyritään asiantuntijoita
ohjaamaan yhtenevän näkemyksen taakse. Argumentatiivisessa tutkimuksessa pyritään ohjaamaan paneelia hakemaan eri näkemyksiä. Tässä tutkimuksessa panelisteille annettiin vapaus valita ja kommentoida ilman, että
heitä olisi ohjattu olemaan saman- tai erimielisiä. Tutkimuksessa ei haettu
skenaarioita, vaan tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin niitä asioita, jotka
ovat tärkeitä tavoitteellisessa työssä. Tavoitteena oli eri näkemysten selvittäminen, mutta myös niiden tärkeimpien tekijöiden löytäminen, joista paneeli on
yksimielinen.

Delfoi-prosessi koostuu neljästä vaiheesta, joita ovat 1. paneelin ja kyselyn
laatiminen, 2. asiantuntijapaneelin rakentaminen, 3. Delfoi-kierrosten toteutus
ja 4. tulosten analysointi, esittäminen ja raportointi. (Kuva 5.) Delfoi-menetelmässä kysymyksiin vastataan anonyyminä. Menetelmään kuuluu iterointi niin,
että panelisteilla on koko prosessin ajan mahdollisuus muokata ja muuttaa
omia vastauksiaan sekä argumentoimalla vaikuttaa toisten panelistien vastauksiin. (Linturi 2019.)
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Kuva 5. Delfoin rakenne (Linturi 2019)

Manageri

Delfoi-prosessissa avainrooli on managerilla, jonka tehtävänä on rajata tutkimuskysymys tutkimuksen tilaajan kanssa. Managerin tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimus, kuten perinteisenkin tutkijan. Ero on
siinä, millä tavalla manageri toimii prosessin aikana. (Stubin & Linturi s.a.)

Managerin työkaluja ovat paneeli ja kysely. Managerin tehtävänä on kartoittaa
tutkimukseen liittyvät asianosaiset eli panelistit, joilla on asiantuntemusta tutkittavaan ilmiöön. Paneelin tärkein ominaisuus on asiantuntijuuden lisäksi moniäänisyys, joka tarkoittaa kykyä kommunikoida ja tarkastella ilmiötä kollektiivisesti. (Stubin & Linturi s.a.) Panelistien motivointi on Delfoi-tutkimuksen lähtökohta. Panelistien osallistumishalukkuuteen voidaan vaikuttaa henkilökohtaisella yhteydenotolla ennen tutkimuksen käynnistymistä (Kuusi 2002, 206).

Ennen paneelin kutsumista sähköiseen toimintaympäristöön managerin tehtävänä on muotoilla paneelin kysymykset siten, että ne ovat avoimia, mielipiteitä
jakavia ja kiinnostavia. Ensimmäinen kierros käynnistyy, kun managerin pyytää panelisteja vastaamaan kyselyyn. Manageri voi antaa panelisteille nähtäväksi reaaliaikaisesti toisten panelistien vastaukset, joita he voivat kommentoida. Kierrosten välissä on muutaman päivän tai viikon mittainen väli, jotta

38
manageri ehtii analysoida tulokset ja laatia uudet kysymykset seuraavalle kierrokselle. Kierrosten välissä voi manageri jakaa analysoitua tietoa myös panelistien käyttöön. (Kuusi 1999; Stubin & Linturi s.a.)

Delfoi-managerin on hyvä tuntea tutkittava ilmiö yleisellä tasolla ja olla kiinnostunut oppimaan siitä lisää. Managerilla ei tule olla omaa valmista ja vahvaa
mielipidettä, koska tällöin esimerkiksi paneelin valinta voidaan tehdä väärin
perustein. (Linturi & Linturi 2020b.)
”Tieteellisen tutkimuksen perusta on se, että Delfoi-paneelilla ei
lähdetä todistamaan jotain omaa näkemystä oikeaksi. Managerin
tulee olla valmis löytämään jotain muuta, kuin mitä hän etsii.” (Tapio 2020.)
Paneeli

Paneeliin valituilla jäsenillä haetaan erilaisia näkemyksiä tutkittavaan ilmiöön.
Panelistien osaamisen tulisi olla toisiaan täydentävää. Panelistin tärkeimmät
ominaisuudet ovat asiantuntijuus ja asianosaisuus. Panelistin motivaation kannalta oleellista on se, että hän kokee tutkimusaiheen tärkeäksi, ymmärtää
alalla käytettyjä peruskäsitteitä ja on oppimishaluinen. Panelistilla tulee olla
halu toimia asiantuntijana ja olla aikaa sekä voimavaroja osallistua Delfoi-prosessiin. Paneelissa tulee olla eri näkemyksen edustajia, joiden odotetaan käyvän asianmukaista keskustelua. Ryhmän koko on tärkeää pitää sellaisena,
että yhteinen keskustelu ja dialogi ovat mahdollisia. Delfoi-paneelit koostuvat
pääosin 10–40 henkilöstä. (Kuusi 1999; (Linturi & Linturi 2020c.)

Paneeliin osallistutaan anonyyminä. Tällä tavoitellaan sitä, että vastaajat voivat osallistua keskusteluun tasa-arvoisina heidän asemastaan riippumatta
sekä ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin. Tavoitteena on myös saada esiin vielä
piilossa olevia asiaan liittyviä näkökulmia. Panelisteja pyydetään argumentoimaan eli perustelemaan vastauksiaan sekä keskustelemaan niistä keskenään. Tällä pyritään vaiheittain syvenevään ja yhteisölliseen tiedonmuodostukseen. Panelisteilla on kierroksen aikana mahdollisuus muuttaa vastauksiaan ja lisätä perusteluja (Kuusi 1999; Linturi 2019.)
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Toisiaan inspiroivilla panelisteilla, kiinnostavilla kysymyksillä ja motivoivalla
prosessilla voidaan saada aikaan oppiva ja kehittävä ryhmä. Ideaalitilanteessa
panelistit tuovat esiin aikaisemman osaamisensa ja käynnistävät yhteisen dialogisen oppimisprosessin. (Kuusi 1999; Linturi & Linturi 2020b.) Pohjimmiltaan
Delfoissa onkin kyse oppimisesta (Linturi 2007, 112).

Hyvä kysymys ja kysely

Delfoi-menetelmässä kysymys tai väite on tärkeä laatia harkiten. Delfoi on
sokraattinen menetelmä, jossa kysymyksillä on tarkoitus herättää tunnetta,
pohdintaa, ihmettelyä ja keskustelua. Hyvä kysymys motivoi panelistia perustelemaan kantansa. Erona survey-kyselyyn on se, että Delfoissa panelisti voi
nähdä muiden vastaukset ja niiden perusteella muuttaa kantaansa. Panelisti
voi myös omilla kommenteillaan vaikuttaa muiden panelistien mielipiteisiin.
(Rytkönen 2019, 29, 138; Linturi 2019; Linturi & Linturi 2020d.)

Useimmiten Delfoissa toteutetaan kaksi tai useampaa kierrosta, jolloin kysymykset evaluoituvat eli kysymysten toimivuutta arvioidaan prosessin aikana.
Uudet kysymykset nostetaan edellisen kierroksen kommenteista ja argumenteista. Jotta paneeliin osallistuvat asiantuntijat kiinnostuvat vastaamaan kysymyksiin, tulee niiden olla innostavia ja sellaisia, joita kyseessä olevalla alalla
sillä hetkellä pohditaan. Kysymyksen tulee olla myös katalyyttinen, eli sen tulee antaa kipinä yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen ja yhteiseen oppimiseen. Hyvän Delfoi-kysymyksen tunnusmerkki on
myös se, että se jakaa mielipiteitä. (Kuusi 1999; Rytkönen 2019, 29, 138; Linturi 2019.)

Hyvän kyselyn tunnistaa siitä, että siinä on sopiva määrä kysymyksiä, jotka tukevat toisiaan. Sopivalla määrällä huomioidaan myös panelistien voimavarat.
Hyvässä kyselyssä kysymykset saavat iteroitua eli kypsyä ja vähitellen tarkentua panelistien käsittelyssä. Delfoi erottuukin survey-kyselyistä sillä, että panelistien mielipiteitä ei kerätä vain analysoitavaksi, vaan oleellinen tieto kierrätetään takaisin panelistien vastattavaksi ja perusteltavaksi seuraavalle kierrokselle. (Linturi & Linturi 2020d; Suomisanakirja s.a.)
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Delfoi-kierrokset

Delfoin ensimmäinen kierros käynnistää varsinaisen tutkimusprosessin. Sen
tarkoituksena on orientoida vastaajat tutkittavaan aiheeseen. Koska prosessiin
kuuluu keskeisesti iteraatio, on panelistin ensimmäinen kannanotto ja kommentointi vasta lähtökohta. Kantaa on lupa muuttaa. Kierrosten vastauksista
kierrätetään uusia kysymyksiä seuraaville kierroksille, jolloin ilmiön tarkastelu
syvenee ja laajenee prosessin edetessä. Delfoi-kierroksilla on toivottavaa ja
tavoiteltavaa se, että kommenttien kommentointi on runsasta. Tällä pyritään
dialogisuuteen panelistien kesken. Tavoitteena on myös argumentointi, eli
mielipiteiden perustelu. (Linturi 2007; Linturi & Linturi 2020e.)

5.2.2 Aineiston kerääminen
Delfoi-menetelmällä toteutettavaan tutkimukseen saatiin tutkimuslupa tilaajalta
keväällä 2020. Luvan jälkeen tutkija pyysi työyhteisön palveluesimieheltä tutkimukseen pyydettävien sähköpostiosoitteet. Palveluesimies oli tätä ennen keskustellut tutkimukseen kutsuttujen kanssa tulevasta tutkimuksesta. Palveluesimiehen mukaan tutkimukseen ja aiheeseen oli suhtauduttu myönteisesti. Covid-19-viruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen asiakastapaamisia oli jouduttu vähentämään ja tutkimuksen ajankohtaa pidettiin työn kannalta hyvänä.
Tutkija lähetti 3.4.2020 tutkimukseen pyydettäville asiantuntijoille ennakkokirjeen, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja mahdollisuudesta kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta (liite 1). Kukaan kutsutuista ei kieltäytynyt tutkimukseen
osallistumisesta ennakkokirjeen lähettämisen jälkeen.

Tutkimuksen aineiston lähtökohtana pidettiin ensimmäistä kolmea kierrosta.
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa harkittiin sitä, että Delfoi-kierroksia jatkettaisiin yhdellä tai kahdella, jolloin neljännelle ja viidennelle kierrokselle mukaan kutsuttaisiin jo mukana olleiden lisäksi 2–3 ulkopuolista henkilöä, joilla
on asiantuntemusta perhetyöstä sekä tavoitteellisesta työskentelystä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan kutsumisella tavoiteltiin uusia näkökulmia
tutkittavaan asiaan. Ulkopuolisten kanssa olevia kierroksia ei kuitenkaan toteutettu. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi kolmen ensimmäisen kierroksen
vastausaikoja pidennettiin, jotta kevään 2020 aikana lomalla olleiden olisi ollut
mahdollista osallistua paneeliin.
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Viimeinen kierros päättyi 18.6.2020, jonka jälkeen oli oletettavissa, että suurin
osa paneeliin kutsutuista jäisi lomalle. Kesän aikana tai seuraavana syksynä
ei tutkimusta ollut tarkoitusta jatkaa. Tilaajan kanssa oli sovittu, että aineiston
kerääminen toteutetaan kevään ja alkukesän aikana.

Delfoi-paneeliin osallistuttiin anonyyminä. Tällä tavoiteltiin sitä, että vastaajilla
olisi mahdollisuus osallistua keskusteluun tasa-arvoisina heidän asemastaan
riippumatta sekä ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin. Tarkoituksena oli myös
saada esiin vielä piilossa olevia asiaan liittyviä näkökulmia. Yhteen Delfoi-kierrokseen vastaaminen vei aikaa noin 10–30 minuuttia riippuen panelistin siihen
varaamasta ajasta. Jos panelisti ei kokenut jotain esitettyä kysymystä mielenkiintoiseksi, oli hänen mahdollista siirtyä seuraavaan kysymykseen. Panelisteja pyydettiin argumentoimaan vastauksiaan sekä keskustelemaan niistä keskenään. Tällä pyrittiin vaiheittain syvenevään ja yhteisölliseen tiedonmuodostukseen. Panelisteilla oli kierroksen aikana mahdollisuus muuttaa vastauksiaan ja lisätä perusteluja. Paneeliin osallistuminen oli vapaaehtoista. Paneeliin
kutsuttuja muistutettiin sähköpostiin lähetetyissä kutsuissa siitä, että vaikka
kutsuttu ei olisi osallistunut edellisiin kierroksiin, oli hänen osallistumisensa
yhä mahdollista ja toivottavaa.

Delfoi-prosessi toteutettiin eDelphi.org-verkkosovelluksessa, ja Delfoi-kierroksia oli yhteensä kolme 7.4.–18.6.2020. Delfoi-kierrosten tarkoituksena oli nostaa esiin toimivia tavoitteelliseen työskentelyyn liittyviä osa-alueita sekä niitä
tukevia tekijöitä. Delfoi-prosessin lähtökohtana oli se, että tutkimus etenee panelistien esille nostamien asioiden kautta. Tällä tavoiteltiin osallisuuden kokemusta ja pyrittiin välttämään ajatusta jonkun muun tahon ohjauksesta. Tavoitteena oli se, että panelistit yhdessä jäsentäen muodostavat yhteisen tavoitteellisen työskentelyn toimintaprosessin.

Tutkimuksen ilmapiiri haluttiin pitää kutsuvana ja miellyttävänä koko tutkimuksen ajan. Sähköposteihin lähetettävien kutsujen sekä eDelphi.org-verkkosovelluksen paneelin sisällön suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sanavalintoihin, jotta tutkimus koettaisiin kiinnostavana sekä innostavana. eDelphi.orgverkkosovelluksen paneeleissa käytettiin aihetta kuvaavaa ja keventävää kuvamateriaalia (kuva 6).
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Kuva 6. Delfoi-kierrosten kuvaesimerkki (pixapay.com)

Tutkimuksen ensimmäisen kierroksen suunnitteluvaiheessa tutkijalle selvisi,
että sähköpostilla lähetettävä linkki tutkimukseen ei toimi Internet Explorer -selaimessa. Tutkijalla ei ollut varmaa käsitystä siitä, millä selaimella kukin tutkimukseen pyydetty operoi. Jokaisessa sähköpostiin lähetetyssä kutsussa asia
huomioitiin ja annettiin ohje ongelmatilanteen varalle.

5.2.3 Ensimmäinen Delfoi-kierros
Ensimmäisen Delfoi-kierroksen kysymyksen muotoilua harkittiin tarkkaan, jotta
paneeliin osallistuvat ymmärtäisivät kysymyksen yksiselitteisesti ja oikein. Tärkeää oli lisäksi se, että kysymys ei olisi johdatteleva. Kysymyksen tuli kuitenkin olla tutkimuksen kannalta oleellinen. Ensimmäinen kierros haluttiin pitää
yksinkertaisena ja kysymys kiinnostavana, jotta paneeliin kutsutut motivoituisivat osallistumaan tutkimukseen. Kysymyksen muotoilussa käytettiin apuna
työelämäohjaajaa (työyhteisön palveluesimies), Delfoi-koulutuksen asiantuntijoita sekä ratkaisukeskeisen terapiatyön asiantuntijaa.

Ensimmäisellä kierroksella tutkija pyysi panelisteja listaamaan kolmesta viiteen tärkeintä tekijää, joista koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu
perhetyö sekä perustelemaan valinnat (kuva 7).
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Tekijä
1

Tekijä
2

Tavoitteellinen
lastensuojelun
tehostettu perhetyö

Tekijä
3 jne
Kuva 7. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen kysymys: ”Listaa 3–5 mielestäsi tärkeintä tekijää,
joista koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö. Lopuksi perustele valintasi
haluamallasi tavalla.”

Ensimmäisellä kierroksella oli panelistien myös mahdollista anonyymisti kommentoida kokemustaan tutkimukseen osallistumisesta sekä jatkaa keskustelua muiden panelistien kanssa. Panelisteille annettiin mahdollisuus muokata
omia vastauksiaan ja kommenttejaan vastausajan puitteissa. Ensimmäisen
kierroksen lopullinen vastausaika oli 7.–24.4.2020. Vähäisen vastaajamäärän
vuoksi vastausaikaa lisättiin alkuperäisestä suunnitelmasta viikolla. Tällä huomioitiin se, että pääsiäisviikolla lomalla olleiden oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Panelisteja muistutettiin tutkimuksesta lähettämällä uusintakutsuja
vastausajan puitteissa. Tällä pyrittiin pitämään yllä panelistien kiinnostusta tutkimuksesta sekä varmistamaan se, että tutkimuksen linkki löytyi helposti. Kiinnostusta tutkimusta kohtaan pyrittiin pitämään yllä myös sillä, että tutkija kertoi
uusintakutsussa jo saaduista vastauksista.

Ensimmäisellä kierroksella panelistien vastaukset ja perustelut tavoitteellisen
työskentelyn tekijöistä eivät olleet toisille panelisteille näkyvissä eivätkä panelistit päässeet kommentoimaan toisten vastauksia. Tällä pyrittiin saamaan
esiin jokaisen panelistin omaa näkemystä ja osaamista sekä välttämään johdattelua.

5.2.4 Toinen Delfoi-kierros
Ennen toisen kierroksen alkua tutkija listasi ensimmäisellä kierroksella saadut
tekijät ja laati niistä vastauspohjan seuraavalle kierrokselle. Toisella Delfoi-
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kierroksella oli tarkoituksena jäsentää tavoitteellista työskentelyä ja syventää
sekä tiivistää aineistoa. Tässä opinnäytetyössä lastensuojelun tehostetun perhetyön työskentelyn prosessi määriteltiin kolmivaiheiseksi; työskentelyn aloitus, keskivaihe ja lopetus. Toisella kierroksella tutkija pyysi panelisteja valitsemaan ne tekijät (enintään 10), jotka kuuluvat edellä mainittuihin työskentelyn
vaiheisiin sekä perustelemaan valinnat (kuva 8).

TYÖSKENTELYN
ALOITUS

TYÖSKENTELYN
KESKIVAIHE

TYÖSKENTELYN
LOPETUS

Tekijä 1

Tekijä 1

Tekijä 1

Tekijä 2

Tekijä 2

Tekijä 2

jne.

jne.

jne.

Kuva 8. Toisen Delfoi-kierroksen kysymys: ”Jaa 1. kierrokselta kootut tavoitteellisen tehostetun perhetyön tekijät työskentelyn aloitukseen, keskivaiheeseen ja lopetukseen. Jos jokin tekijä puuttuu listalta, voit lisätä sen. Lopuksi perustele valintasi haluamallasi tavalla.”

Tutkija testasi eDelphi.org-verkkosovelluksen mahdollistamia eri vaihtoehtoja
ja keskusteli asiasta Delfoi-koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tutkija päätyi
lopulta käyttämään sellaista kysymystyyppiä, joka mahdollisti vastausten reaaliaikaisen esittämisen panelisteille pylväsdiagrammeina. Testausvaiheessa
huomattiin kuitenkin, että aineiston suuri määrä sekä monisanaisuus tekivät
tuloksista epäselviä, ja tämän vuoksi panelisteille ei lopulta annettu mahdollisuutta nähdä toistensa valintoja.

Toisella kierroksella jokainen tavoitteellisen työskentelyn tekijä oli mahdollista
valita kuhunkin työskentelyn vaiheeseen. Jos panelistien mielestä jokin tekijä
puuttui listalta, oli se mahdollista lisätä. Tässä tutkimuksessa haluttiin panelisteilta vastauksia myös siihen, mitkä tekijät tukevat tavoitteellista työskentelyä.
Ensimmäiselle kierrokselle osallistui alle puolet paneeliin kutsutuista (40 %).
Koska oli mahdollista, että seuraavien kierrosten osallistujamäärä vähenisi,
päätti tutkija lisätä kolmannelle kierrokselle suunnitellun kysymyksen ”Mitkä tekijät mielestäsi tukevat tavoitteellista työskentelyä” toiselle kierrokselle. Panelisteja pyydettiin lopuksi perustelemaan valintansa. Tällä tavoiteltiin tutkimuksen kannalta mahdollisimman kattavaa tietoa. Panelistien oli mahdollista myös
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vastata toisten panelistien kommentteihin. Tällä luotiin mahdollisuutta anonyymiin keskusteluun aiheesta. Kierroksen lopuksi panelisteille annettiin mahdollisuus kommentoida tutkimukseen osallistumista ja jatkaa keskustelua muiden
panelistien kanssa.

Panelisteille annettiin mahdollisuus muokata omia vastauksiaan ja kommenttejaan vastausajan puitteissa. Toisen kierroksen vastausaika oli 30.4.–
13.5.2020. Vastausaikaa pidennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta neljällä
päivällä.

5.2.5 Kolmas Delfoi-kierros
Kolmannen Delfoi-kierroksen tarkoituksena oli jäsentää tavoitteellista työskentelyä vielä lisää sekä tuoda esiin panelistien mielestä välttämättömät tavoitteellisen työskentelyn tekijät. Tällä pyrittiin varmistumaan siitä, mistä tekijöistä
tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö koostuu paneeliin osallistuneiden asiantuntijoiden mielestä. Tavoitteena oli varmistaa se, että edellisten
kierrosten vastauksista muodostunut prosessi vastaa lastensuojelun tehostetun perhetyön tarpeita.

Tutkija valitsi kolmannen kierroksen aineistoksi kaikki ne tekijät, jotka olivat
saaneet vähintään kaksi ääntä edellisellä kierroksella. Tähän mennessä tutkija
oli pitäytynyt ensimmäisellä kierroksella olleiden vastausten sanavalinnoissa
sekä lauserakenteissa, jotta prosessi etenisi panelistien määrittämään suuntaan. Kolmannen kierroksen aineiston ryhmittelyssä aineistoa tiivistettiin ja selkeytettiin muuttamatta itse asiasisältöjä.

Kolmannen kierroksen aineisto päätettiin jakaa vielä alaluokkiin. Aineiston jakaminen osoittautui haastavaksi, koska aiheeseen sopivaa kirjallisuutta oli hyvin vähän löydettävissä. Tutkija käytti apuna Sosionomit asiakastyön kentillä julkaisua (Hirvonen ym. 2015). Aineistosta oli lopulta löydettävissä alaluokat:
asiakassuhteen luominen, ylläpitäminen ja päättäminen sekä työmenetelmät
ja työskentelytapa (kuva 9).
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ALOITUS

KESKIVAIHE

LOPETUS

• Asiakassuhteen luominen
• Työmenelmät
• Työskentelytapa

• Asiakassuhteen ylläpitäminen
• Työmenetelmät
• Työskentelytapa

• Asiakassuhteen päättäminen
• Työmenetelmät
• Työskentelytapa

Kuva 9. Toisen Delfoi-kierroksen analyysissä eri työskentelyn vaiheet jaettiin alaluokkiin.

Erityisesti termien työmenetelmät ja työskentelytapa valitseminen olivat haastavia. Tutkija pohti erityisesti arvoja ja asenteita kuvaavaa termiä. Vaihtoehtoina olivat muun muassa työote, työskentelytapa, työorientaatio ja työtä ohjaava orientaatio. Pohdinnan perusteella päädyttiin termiin työskentelytapa,
sillä sen arvioitiin parhaiten kuvaavan kuhunkin työskentelyn vaiheeseen ja aineistoon sopivaa alaluokkaa.

Työmenetelmällä tässä tutkimuksessa tarkoitettiin toistettavissa olevaa vakiintunutta työtapaa. Työmenetelmällä tarkoitettiin myös sitä, että se on tavoitesidonnainen, perusteltu ja vakiintunut. Kyse oli siis vakiintuneista työtavoista ja
toiminnoista. Työskentelytavalla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa sitä, millaiset
arvot, asenteet ja suhtautuminen tukevat parhaiten asiakasta ja perhettä. (Ks.
Hirvonen ym. 2015, 16, 18–21.)

Kolmannella ja viimeisellä Delfoi-kierroksella tutkija pyysi panelisteja valitsemaan alaluokkiin ryhmitellyistä tekijöistä ne tekijät, jotka ovat välttämättömiä
tavoitteellisessa työskentelyssä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. Panelisteilla oli mahdollisuus lisätä listaan omasta mielestään tärkeäksi näkemiään tekijöitä, joita ei oltu mainittu. Tämän tarkoituksena oli edelleen tarkentaa
tavoitteellisen työskentelyn lopullista prosessia. Panelisteja pyydettiin perustelemaan valinnat sekä kommentoimaan toisten panelistien perusteluja. Tällä
pyrittiin saamaan aikaan anonyymiä keskustelua ja argumentointia aiheesta.
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Tutkija testasi eDelphi.org-verkkosovelluksen mahdollistamia eri vaihtoehtoja
ja keskusteli asiasta Delfoi-koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tutkija päätyi
lopulta käyttämään samaa kysymystyyppiä kuin toisella kierroksella. Testausvaiheen jälkeen tutkija totesi, että reaaliaikaisesti muodostuvasta datasta syntyvät tulokset (diagrammit) olivat selkeät, ja ne oli mahdollista näyttää panelisteille.

Kolmannen ja viimeisen kierroksen viimeisenä kysymyksenä tutkija pyysi panelisteja antamaan palautta yhteisestä kehittämisestä. Kolmannen kierroksen
kutsuissa sekä paneelissa tutkija pyysi myös niitä tutkimukseen kutsuttuja kertomaan ajatuksiaan, jotka eivät olleet osallistuneet paneelin eri kierroksille.
Tutkija kertoi olevansa kiinnostunut myös niistä seikoista, joiden vuoksi paneeliin osallistuminen ei ollut ollut mahdollista.

Panelisteille annettiin mahdollisuus muokata omia vastauksiaan ja kommenttejaan vastausajan puitteissa, joka oli 2.–18.6.2020. Vastausten tulokset (pylväsdiagrammit) annettiin panelisteille nähtäväksi 15.6.2020 lähtien. Tällä pyrittiin lisäämään paneeliin kutsuttujen kiinnostusta tutkimusta kohtaan. Panelisteille annettiin mahdollisuus nähdä toisten panelistien kommentit sekä kommentoida toisten kommentteja koko vastausajan puitteissa. Panelisteille lähetettiin muistutuskutsuja vastausajan puitteissa.

5.3

Aineiston analyysi

Tutkimuksen tuloksia analysoitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti riippuen Delfoi-kierrosten kysymyksenasettelusta sekä päämäärästä. Delphi.orgverkkosovelluksesta oli saatavilla monivalintakysymysten vastauksista pylväsdiagrammeja. Diagrammeja analysoitiin kvantitatiivisesti ja hyödynnettiin tavoitteellisen työskentelyn prosessin muodostamisessa. Panelistien avoimia
vastauksia analysoitiin kvalitatiivisesti (ks. Tarrow 2010).

Ensimmäisen Delfoi-kierroksen analyysissä hyödynnettiin laadullista tutkimusotetta (Hirsjärvi ym. 2009, 221–224). Avoimen kysymyksen ”Listaa 3–5 mielestäsi tärkeintä tekijää, joista koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu
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perhetyö” -analyysissä vastaukset redusoitiin eli pelkistettiin tutkimuskysymysten kannalta oleellisiksi käsitteiksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–10). Jos vastaus sisälsi useamman tavoitteellisen tekijän, vastaus pelkistettiin useammalla
käsitteellä. Pelkistettyjä ilmauksia myös yhdistettiin aineiston tiivistämiseksi.
(Taulukko 1.)
Taulukko 1. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen kysymyksen ”Listaa 3–5 mielestäsi tärkeintä tekijää, joista koostuu tavoitteellinen lastensuojelun tehostettu perhetyö” -analysoinnin eteneminen
Alkuperäisilmaus

Pelkistetty ilmaus

Delfoin 2. kierroksen tekijät

Tavoitteet on laadittu yhdessä
asiakkaan kanssa ja ne ovat
niin selkeät, että niitä kohti kulkeminen on arvioitavissa.

Yhdessä laaditut tavoitteet.

Asiakkaan kanssa yhdessä laaditut tavoitteet

Realistiset ja konkreettiset tavoitteet, sitoutuneisuus työskentelyyn ja halu auttaa/ottaa
apua vastaan, avoimuus, toimiva vuorovaikutus.

Realistiset ja konkreettiset tavoitteet.

Selkeät ja arvioitavissa olevat
tavoitteet.

Konkreettiset, realistiset ja arvioitavissa olevat tavoitteet

Työskentelyn sitoutuminen
Työskentelyyn sitoutuminen.
Työntekijän halu auttaa
Työntekijän halu auttaa.
Asiakkaan halu ottaa apua vastaan.

Asiakkaan halu ottaa apua vastaan
Avoimuus

Avoimuus

Tehostettu perhetyö tutkii tilannetta eri perheenjäsenten näkemysten kautta ja tilanteesta rakennetaan yhteistä ymmärrystä.

Toimiva vuorovaikutus
Yhteisen ymmärryksen rakentaminen.

Toimiva vuorovaikutus, yhteisen ymmärryksen rakentaminen.

Toisella kierrokselle panelisteja pyydettiin valitsemaan työskentelyn aloitukseen, keskivaiheeseen ja lopetukseen ensimmäisellä kierroksella saatuja tekijöitä. Toisen kierroksen analyysia varten oli tutkimuksessa käytetystä
eDelphi.org-verkkosovelluksesta saatavilla aineisto koottuna muun muassa
PDF- sekä taulukkolaskenta -muodoissa. Käytetty ohjelmisto tuotti toiselta
kierrokselta suuren määrän erilaista dataa. Aineiston esiin saaminen ja analysointi vaati datan siivoamista. Siivoamisen jälkeen aineisto oli saatavilla pylväsdiagrammeina, joka mahdollisti tutkijalle aineiston kvantitatiivisen ja luotettavan jatkokäsittelyn. Tuloksiin lisättiin toisella kierroksella panelistien lisäämät
tavoitteellisen työskentelyn tekijät, joita oli yhteensä kaksi: yksi työskentelyn
aloitukseen ja yksi keskivaiheeseen.

Kolmannessa Delfoi-kierroksessa tulosten analysointi perustui tavoitteellisen
työskentelyn tekijöiden osalta eDelphi.org-verkkosovelluksesta saatuun PDF-

49
raporttiin. Tuloksiin lisättiin kolmannella kierroksella panelistien lisäämät tavoitteellisen työskentelyn tekijät, joita oli yhteensä seitsemän, kolme keskivaiheen työskentelytapaan ja neljä työskentelyn lopetuksen työmenetelmään.
Työskentelyn keskivaiheen yhteen työmenetelmään lisättiin panelistin siihen
lisäämä tarkennus.

6

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Paneeliin pyydettiin 30 henkilöä. Heistä tutkimukseen vastasi ensimmäisellä
Delfoi-kierroksella 12 henkilöä, toisella kahdeksan ja kolmannella kuusi. Ensimmäisellä kierroksella vastauksista oli löydettävissä 36 eri tavoitteellisen
työskentelyn tekijää. Vastauksissa oli mainittu eniten tavoitteiden asettamiseen liittyviä tekijöitä (14 kertaa). Vastauksissa nousi useasti esiin myös avoimuus (8), luottamus (6), asiakkaan kuuleminen (6), kunnioittaminen ja arvostaminen (5). Yhteistyö (4), työskentelyyn sitoutuminen (3), yhdessä laadittu
asiakassuunnitelma (3), vaikuttavuus (2) sekä myönteinen suhtautuminen asiakkaaseen (2) nousivat vastauksissa esiin useammin kuin kerran. (Kuva 10.)

Vaikuttavuus x 2
Yhdessä laadittu
asiakassuunnitelma
x3

Myönteinen
suhtautuminen
asiakkaaseen x 2

Työskentelyyn
sitoutuminen x 3

Tavoitteet x 14

Yhteistyö x 4

Asiakkaan
kunnioittaminen
ja arvostaminen x
5

Asiakkaan
kuuleminen x 6

Avoimuus x 8

Luottamus x 6

Kuva 10. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen vastauksissa vähintään kaksi kertaa mainittuja tavoitteellisen tehostetun perhetyön tekijöitä

Asiakkaaseen tutustuminen, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja asiakkaan osaamiseen luottaminen mainittiin vastauksissa kerran kuten myös asi-
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akkaan voimavarojen näkyväksi tuominen ja huomioiminen. Suunnitelmallisuus sekä asiakastapaamisten pohjautuminen asetettuihin tavoitteisiin mainittiin kerran ensimmäisen kierroksen vastauksissa. Ei-tietämisen asenne, työntekijän halua auttaa sekä asiakkaan halu ottaa apua vastaan mainittiin kerran
vastauksissa. Muutostarpeen tiedostaminen ja muutoksessa tukeminen, edistyksen huomioiminen ja sanoittaminen mainittiin kerran kuten myös toimivan
vuorovaikutuksen, yhteisen ymmärryksen rakentaminen.

Toisella kierroksella vastaajia pyydettiin valitsemaan edellisellä kierroksella
esitetyistä tavoitteellisen työskentelyn tekijöistä enintään 10 tekijää työskentelyn aloitukseen, keskivaiheeseen ja lopetukseen. Samoja tekijöitä oli mahdollista valita eri työskentelyn vaiheisiin. Työskentelyn aloitukseen valittiin listalta
yhteensä 30 tekijää 36:sta. Työskentelyn keskivaiheeseen vastaajat valitsivat
31 tekijää ja työskentelyn lopetukseen 29 tekijää 36:sta. (Liite 2.)

Toisella kierroksella panelisteilta pyydettiin myös kommentteja ja argumentteja
siitä, mitkä tekijät tukevat tavoitteellista työskentelyä. Vastauksissa nousi esille
samoja tekijöitä kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta lisäksi joitakin uusia,
kuten perhetyön suunnitelman laatu, työntekijän ammatillisuus sekä pysähtyminen työskentelyn ja tavoitteiden äärelle. Pysähtymiseen tarvitaan aikaa ja
tavoitteiden toteutuminen kaikkien osapuolten tietoisuutta siitä, mitä tehdään
ja miksi. Panelistien kommenttien mukaan myös säännöllinen palaute, työparityöskentely, työnohjaus sekä tiimin ja esimiehen tuki tukevat tavoitteellista
työskentelyä.
”Aika ja joustavuus, jokainen asiakkuus kulkee omia polkujaan. - .” (Panelistin kommentti 2. kierroksella.)
”Kaikkien osapuolien tieto siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. - .” (Panelistin kommentti 2. kierroksella.)
”Työparistyöskentely mahdollisuuksien mukaan, näin työskentely
ei ole niin haavoittuvainen, jos työntekijä on esim. pois työstä,
työn reflektiomahdollisuus. - - .” (Panelistin kommentti 2.kierroksella.)
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6.1

Työskentelyn aloitus

Kolmannella Delfoi-kierroksella panelistit olivat yksimielisiä siitä, että työskentelyn aloituksessa asiakassuhdetta luotaessa on välttämätöntä asiakkaaseen
tutustuminen, toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen ja asiakkaan kuulluksi
tuleminen. Viisi kuudesta oli sitä mieltä, että myönteinen suhtautuminen asiakkaaseen sekä molemmin puoleinen luottamus ovat välttämättömiä. (Liite 3.)
”Mielestäni yhteistyösuhteeseen tulee panostaa, jotta kaikille työskentelyyn osallistuville välittyy turvallinen olo avata omaa kokemusmaailmaa iloineen ja murheineen.” (Panelistin kommentti 1.
kierroksella.)
”Asiakasta tulee kuunnella, sillä hän itse tuntee ja tietää oman elämänsä parhaiten. Näin asiakas tietää itse olevansa osallisena elämään ja tarvittavaan muutokseen. - - .” (Panelistin kommentti 1.
kerroksella.)
”Työskentely aloitetaan luomalla luottamuksellinen suhde asiakkaaseen asiakasta arvostavalla kohtaamisella. - - .” (Panelistin
kommentti 1. kierroksella.)
”Tärkeintä kaikessa on mielestäni luottamus. Jotta työskentelyllä
voidaan viedä perheen asioita tavoitteellisesti eteenpäin, on asiakkaan luotettava työntekijöihin ja heidän hyviin aikeisiin.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että työskentelyn aloituksessa tavoitteelliseen työskentelyyn kuuluu tehostetun perhetyön suunnitelman laatiminen yhdessä perheen kanssa (liite 3). Suunnitelman laatiminen sisälsi:
-

tavoitteiden asettaminen yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perheohjaajien kanssa,
konkreettiset, realistiset ja arvioitavissa olevat tavoitteet,
yhteinen jaettu ymmärrys tavoitteiden sisällöstä sekä
tavoitteiden pilkkominen osatavoitteiksi.

Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella oli yhdessä laadittu asiakassuunnitelma
mainittu kolmessa vastauksessa, ja toisella kierroksella kolme kahdeksasta
valitsi sen tärkeimpien tekijöiden joukkoon. Kolmannella kierroksella panelistit
olivat yksimielisiä siitä, että tehostetun perhetyön suunnitelman laatiminen yhdessä perheen kanssa on välttämätöntä tavoitteellisessa työskentelyssä.
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”Työtä on hankala tehdä, jos asiakasta ei kuunnella tavoitteita
määritellessä. Tällöin hän ei pysty niihin sitoutumaan ja työskentely menee asiakkaan motivoimiseen tai puolesta tekemiseen.
Kun tavoitteet on asetettu niin, että asiakaskin ne ymmärtää ja niihin sitoutuu, on työskentely laadukkaampaa ja tavoitteet mahdollista saavuttaa. - - .” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
Jokainen panelisti piti välttämättömänä sitä, että perheen tilanne ja voimavarat
kartoitetaan yhdessä perheen kanssa. Kaikki panelistit pitivät välttämättömänä
sitä, että jo olemassa olevaa hyvää huomioidaan ja sanoitetaan asiakkaille
sekä muutostarvetta tutkitaan yhdessä heidän kanssaan. Käyntisuunnitelman
laatimista, perheen osallisuuden vahvistamista sekä muutoksessa tukemista
olivat lähes kaikki (5/6) pitäneet välttämättömänä. (Liite 3.)

Toisella kierroksella yksi panelisti oli lisännyt työskentelyn aloitukseen muutostyöskentelyyn motivoimisen. Toinen panelisti oli pitänyt tekijää tärkeänä, ja
se lisättiin kolmannen kierroksen äänestykseen muodossa perheen motivoiminen muutostyöskentelyyn. Kolmannella kierroksella yksittäisen panelistin esiin
nostamaa tekijää oli kolmannella kierroksella jokainen paneeliin osallistunut
pitänyt välttämättömänä tekijänä.
”Asiakkaan motivoiminen muutostyöskentelyyn.” (Panelistin kommentti 2. kierroksella.)
”Todella tärkeä nosto, Millä lailla perheohjaajan on
mahdollisuus herätellä motivaatiota työskentelyn alkumetreillä? Kenen tehtävä on motivoida vai tuleeko
tehostettuun perhetyöhön ohjata ainoastaan sisäisen
motivaation löytäneitä?” (Toisen panelistin vastaus
yllä olevaan kommenttiin.)
Panelistit pitivät yksimielisesti välttämättöminä joustavuutta, työntekijän halua
auttaa sekä työskentelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Viisi kuudesta oli sitä
mieltä, että ei-tietämisen asenne, suunnitelmallisuus ja rohkeus kuuluvat
oleellisesti tavoitteelliseen työskentelyyn. Vaikuttavuuden tärkeydessä oli nähtävissä jonkin verran enemmän hajontaa vastauksissa, sillä sitä pitivät neljä
panelistia välttämättömänä tavoitteellisen työskentelyn tekijänä, kun työskentelyä aloitetaan lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. (Liite 3.)
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6.2

Työskentelyn keskivaihe

Asiakkaan kuulluksi tuleminen oli yksimielisesti valittu tärkeäksi tekijäksi myös
silloin, kun ylläpidetään asiakassuhdetta. Asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen oli Delfoi-kierrosten edetessä noussut yksimielisesti välttämättömäksi
tekijäksi työskentelyn keskivaiheeseen. Molemmin puoleisen luottamuksen oli
valinnut viisi vastaajaa kuudesta, kuten myös työskentelyn aloituksessa, kun
asiakassuhdetta luodaan. Toimivan yhteistyösuhteen rakentamista piti välttämättömänä neljä panelistia, kun työskentelyn aloituksessa sen oli valinnut viisi
panelistia. (Liite 4.)
”Yhteistyösuhde muodostuu molemmin puoleisesta luottamuksesta, avoimuudesta ja asioiden ääneen ihmettelystä. Työntekijän
vastuulla ottaa puheeksi asiat asiakasta kunnioittavalla tavalla,
ettei tehdä vääriä tulkintoja. - -.” (Panelistin kommentti 1. kerroksella.)
”Työskentelyn lähtökohtana on arvostava ja kunnioittava kohtaaminen. - -.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
Asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen oli ollut vahvasti esillä Delfoin ensimmäisellä kierroksella, mutta toisella kierroksella se valittiin vain kerran niin
työskentelyn aloitukseen kuin lopetukseen (liite 2). Työskentelyn keskivaiheeseen se valittiin tärkeimpien tavoitteellisten tekijöiden joukkoon kolme kertaa
ja pääsi siten jatkoon kolmannelle ja viimeiselle kierrokselle, jossa kaikki panelistit pitivät sitä välttämättömänä tavoitteellisen työskentelyn tekijänä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä.

Työskentelyn keskivaiheen työmenetelmien välttämättömyydestä olivat panelistit sekä yksimielisiä että eri mielisiä. Samaa mieltä oltiin siitä, että perheen
voimavaroja tulee tuoda näkyviin ja niitä tulee huomioida työskentelyn aikana.
Panelistit pitivät välttämättömänä sitä, että työntekijät huomioivat ja sanoittavat asiakkaiden saavuttamaa edistystä sekä myös sitä, jos edistystä ei tapahdu. Keskivaiheen työskentelyssä nähtiin yksimielisesti tärkeänä se, että tavoitteita toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä tarvittaessa tarkennetaan
ja asetetaan uusia yhteistyössä perheen kanssa. Perheen osallisuuden vahvistamista ja muutoksessa tukemista pidettiin yksimielisesti myös välttämättömänä. Lähes yksimielisiä (5/6) panelistit olivat siitä, että asiakastapaamiset tulee pohjautua asetettuihin tavoitteisiin sekä siitä, että tehostetun perhetyön
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suunnitelmaa tulee tarkastella myös varsinaisen työskentelyn aikana. Toisella
Delfoi-kierroksella oli yksi panelisti lisännyt tavoitteellisten tekijöiden joukkoon
yhteistyön muiden viranomaisten kanssa, joka oli lisätty kolmannelle kierrokselle muotoon verkostotyö. Yksittäisen panelistin tärkeänä pitämää tekijää oli
kannattanut lähes kaikki paneeliin osallistuneet (5/6). Tavoitteiden pilkkomista
osatavoitteisiin piti vain neljä kuudesta panelistista välttämättömänä keskivaiheen työskentelyssä. (Liite 4.)
”Asiakkaan voimavarojen vahvistaminen ja hyvän huomaaminen.
Usein asiakkaat eivät enää huomaa omassa toiminnassaan mitään hyvää, jos ollaan väsytty tilanteeseen. Toistetaan samaa,
mikä ei auta, mutta ei osata muuttaa toimintaa. - -.” (Panelistin
kommentti 1. kierroksella.)
”Yksittäisten tapaamisten on hyvä pohjautua rungoltaan yhteisesti
asetettuihin tavoitteisiin.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
”Tämän jälkeen suunnitelma tarkistetaan kolmen kuukauden välein, jolloin tarkastellaan yhdessä miten tavoitteisiin on päästy ja
niitä tarvittaessa tarkennellaan tai muutetaan tai mietitään tarpeen
mukaan uusia tavoitteita. - -.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
”Tavoitteiden pilkkominen riittävän pieniin, jotta muutos mahdollistuu ja asiakas saa onnistumisen kokemuksia. - -.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
Panelistit arvioivat kolmannella kierroksella myös tavoitteelliseen työskentelyyn liittyvien työskentelytapojen eli arvojen, asenteiden ja suhtautumisen tärkeyttä työskentelyn keskivaiheessa. Joustavuus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys olivat saaneet jokaisen panelistin äänen. Aitoa yhteistyötä, suunnitelmallisuutta sekä hyvän huomioimista ja sanoittamista pitivät lähes kaikki panelistit
välttämättömänä (5/6). Kaksi panelistia kuudesta ei pitänyt sitoutumista ja tasavertaisuutta välttämättömänä tavoitteellisessa lastensuojelun tehostetussa
perhetyössä. (Liite 4.)
”Pitää pystyä sanomaan, jos työskentely ei suju, on se sitten motivaation puutteesta, kemioista tai liian suurista tavoitteista johtuvaa. Ja pohtia yhdessä mikä olisi se tuki ja apu, jolla muutos saadaan aikaiseksi. - -.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
”Asiakkaan selän takana ei tehdä mitään. Asiakkaan kanssa täytyy asettua samalle tasolle ja arvostaa heitä. Työssä täytyy olla
tietty joustavuus, jotta se on hyödyllistä asiakkaalle. - -.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
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”Asiakkaan tulee olla sitoutunut, ei työntekijän. Me ohjaamme,
asiakas tekee kovan työn. Mitä on aito yhteistyö? Joskus yhteistyö ei toimi verkostojen kanssa, mutta perhetyötä voi silti tehdä
onnistuneesti. Yhteistyö perheen kanssa on oleellista. Me olemme
perheessä töissä ja arvioimassa, onko se tasavertaista?” (Panelistin kommentti 3. kierroksella.)
”Uskon, että työntekijän sitoutuminen onkin muutoksen mahdollisuuksiin uskomista, näkökulmien avaamista, toivon luomista ja ylläpitoa silloinkin, kun asiakkaan on vaikea niitä nähdä. - -.” (Toisen panelistin
vastaus yllä olevaan kommenttiin 3. kierroksella.)
Työskentelyn keskivaiheen työskentelytavasta puuttui yhden panelistin mielestä empaattinen ja toisen asiakasta vastuuttava.
”Ajattelen, että työskentelyn tulee olla asiakasta vastuuttavaa
myös ja näin usein onkin, kun tavoitteet on yhdessä laadittuja ja
auttavat menemään jotakin kohti.” (Panelistin kommentti 3. kierroksella.)
6.3

Työskentelyn lopetus

Asiakassuhteen päättämisessä panelistit pitivät yksimielisesti tärkeänä asiakkaan osaamiseen luottamista, hänen toiveidensa ja tulevaisuuden visiointia
sekä kuulluksi tulemista. Molemmin puoleista luottamusta ja myönteistä suhtautumista asiakkaaseen piti viisi kuudesta välttämättömänä. (Liite 5.)

Asiakkaan osaamiseen luottamisen oli valinnut Delfoin toisella kierroksella
viisi panelistia kahdeksasta työskentelyn lopetukseen, mutta sitä ei oltu kertaakaan valittu työskentelyn aloitukseen ja keskivaiheeseenkin vain kerran
(liite 2). Panelistien valinnoista ja aineiston tiivistämisestä johtuen asiakkaan
osaamiseen luottaminen oli päässyt arvioitavaksi kolmannelle kierrokselle vain
työskentelyn lopetusvaiheeseen.

Molemmin puoleista luottamusta oli jokaisessa työskentelyn vaiheessa pitänyt
välttämättömänä viisi kuudesta panelistista. Myönteinen suhtautuminen asiakkaaseen oli saanut viiden panelistin äänen työskentelyn aloituksessa sekä lopetuksessa. Työskentelyn keskivaiheeseen sitä ei oltu valittu Delfoin viimeiselle kierrokselle. (Liitteet 3, 4, 5.)
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Perheen voimavarojen näkyväksi tuominen ja lopetustyöskentelyn suunnitteleminen yhdessä perheen kanssa nähtiin yksimielisesti välttämättöminä tekijöinä, kun päätetään tavoitteellista työskentelyä lastensuojelun tehostetussa
perhetyössä. Edistyksen huomioimista ja perheen osallisuuden vahvistamista
oli välttämättömänä pitänyt lähes jokainen panelisti (5/6). Kaksi panelistia kuudesta ei pitänyt välttämättömänä työskentelyn yhteenvedon tekemistä eikä tarvittavien tavoitteiden asettamista yhdessä perheen kanssa. (Liite 5.)

Kolmannella kierroksella työskentelyn lopetuksen työmenetelmänä viisi ääntä
saanut saavutetun muutoksen ylläpitämistä oli kommentoinut yksi panelisti:
”Saavutetun muutoksen ylläpidon tukeminen, perhe itse ylläpitää…” (Panelistin kommentti 3. kierroksella.)
Kommentin myötä tekijä muutettiin tuloksiin muotoon saavutetun muutoksen
ylläpidon tukeminen. Työskentelyn lopetuksen työmenetelmiin oli yksi panelisti
lisännyt välttämättömiksi tekijöiksi peruspalveluihin kiinnittäminen, vertaistuen
etsiminen, vastoinkäymisiin varautuminen ja läheisverkoston tuen varmistaminen, jotka lisättiin tuloksiin (Liite 5).

Tässä tutkimuksessa kaikki viimeiselle kierrokselle osallistuneet panelistit olivat yksimielisiä avoimuuden ja läpinäkyvyyden välttämättömyydestä, kun työskentelyä ollaan päättämässä. Aitoa yhteistyötä, hyvän huomioimista ja sanoittamista sekä rohkeutta piti viisi kuudesta panelistista välttämättömänä. Suunnitelmallinen ja tasavertainen saivat neljän panelistin äänet (4/6) ja vaikuttavuus kolmen (3/6). (Liite 5.)

Työskentelyn lopetusvaiheeseen lisättiin kommentti, jossa panelisti pohti lopetusvaiheen merkitystä:
”Lopetusvaihe on aivan omanlainen ja erityisen tärkeä osa työskentelyä. Työskentelyvaiheessa perhe on tottunut luottamaan ja
nojaamaan työntekijään. Nyt omien siipien tulisi kantaa. Miten valamme uskoa kykyihin, kuka tukee ja kulkee jatkossa rinnalla? Kenen puoleen voi kääntyä, jos omat voimat ei tunnut riittäviltä? Pitäisikö perään soitella ja kysellä kuulumisia?” (Panelistin kommentti 2. kierroksella.)
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6.4

Panelistien kommentteja tutkimukseen osallistumisesta ja tuloksista

Delfoi-tutkimukseen osallistumista kommentoitiin kierrosten aika yhteensä
seitsemän kertaa. Kommenteissa todettiin, että tutkimus oli ollut ajankohdaltaan sopiva ja että asian äärelle oli ollut hyvä pysähtyä. Kommenteissa pidettiin tärkeänä mahdollisuutta osallistua kehittämiseen sekä sitä, että tutkimustavalla nousi esiin useita tärkeitä asioita.
”Työsi kannalta hyvään ja arvokkaaseen hetkeen tutkimuksesi
osui. Tänä aikana ja jatkossa joudumme muuttamaan ja muuttumaan työnteon suhteen.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
”Hyvä miettiä itsekin, että mikä tässä työssä on keskeistä. Herättää samalla ajatuksia siitä, että mitä itse voisi tehdä paremmin ja
mihin on hyvä keskittyä.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
”Kiitos mahdollisuudesta osallistua ja tekijän työn panoksesta tavoitteellisen tehostetun perhetyön kehittämisen suhteen.” (Panelistin kommentti 3. kierroksella.)
”Tällä työskentelytavalla on noussut hurjasti tärkeitä asioita esiin. - .” (Panelistin kommentti 3. kierroksella.)
Tutkija esitteli lastensuojelun tehostetun perhetyön työkokouksessa 7.11.2020
Teams-sovelluksen kautta tutkimukseen kutsutuille työntekijöille PowerPointesityksenä lyhyesti tutkimuksen lähtökohdan, Delfoi-menetelmän sekä eri kierrosten etenemisen. Tämän lisäksi tutkija kävi läpi kierrosten tuloksia. Esittelyssä tutkija toivoi vielä työntekijöiden kommentteja tavoitteellisen työskentelyn
prosessin toimivuudesta. Tutkija toivoi myös kommentteja siitä, tulisiko jotain
lisätä, poistaa tai muuttaa sekä jäsentääkö ja/tai hyödyntääkö malli käytännön
työtä. Kokouksessa sovittiin, että työyhteisössä tutustutaan tuloksiin lähemmin
ja kommentit toimitettiin tutkijalle 18.12.2020.

Työntekijät kommentoivat muun muassa sitä, että tulokset kuvastivat hyvin ja
konkreettisesti työtä, ja tekivät näkyväksi muiden ajatuksia haastavasta työstä.
Tuloksia pidettiin tärkeänä uusien perehdyttämisessä, mutta hyödyllisenä
myös vanhoille työntekijöille. Tuloksissa oli paljon tuttua ja jo käytössä olevaa,
mutta niistä saatiin myös ahaa-elämyksiä ja vinkkejä. Lisäksi tulokset tiivistivät
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pääkohtia työstä sekä antoivat vahvistusta ja jaksamista työhön. Tutkimukseen oli ollut mukava osallistua, koska siinä sai miettiä omaa suuntaa ja arvoja.

Työkokouksessa nousi esiin uutena tekijänä tunnetyöskentely. Tunteiden käsittelyä ja niiden hyväksyntää pidettiin tärkeänä, sillä työssä kohdataan usein
voimakkaita tunteita. Keskustelussa tuli esiin se, että tunnetyöskentelyn tulisi
olla mukana tavoitteellisen työskentelyn prosessissa.

Työkokouksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että tulosten mukaan tavoitteiden pilkkominen osatavoitteisiin ei ollut saanut jokaisen panelistin ääntä. Tavoitteiden pilkkomista pidettiin kuitenkin välttämättömänä, sillä tehostetun perhetyön asiakkailla on usein paljon muutosta vaativia asioita, ja ilman osatavoitteita asiakkaiden voimavaroja ei ole mahdollista huomioida työskentelyssä.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Lastensuojelun tehostetun perhetyön työntekijöiden vastauksista nousi varsinkin kolmannella kierroksella vahvasti esiin asiakkaan kuulluksi tulemisen tärkeys koko tavoitteellisen työskentelyprosessin ajan. Avointen vastausten perusteella asiakkaan kuulluksi tuleminen on edellytys oikeiden tavoitteiden
asettamiselle ja siten työskentelyyn sitoutumiselle. Jos asiakas ei sitoudu tavoitteiden asettamiseen, menee työntekijän aika asiakkaan motivoimiseen ja
puolesta tekemiseen. Motivaation kannalta on tärkeää se, että asiakas saadaan liikkeelle ja onnistumisten kautta uskomaan omiin kykyihinsä ratkaista
elämän eteen tuomia ongelmia. (Kuva 11.)

Kuulluksi
tuleminen

Oikeat
tavoitteet

Sitoutuminen

Motivaatio

Toiminta

Usko ja
luottamus
itseen

Kuva 11. Kuulluksi tulemisen kautta kasvaa asiakkaan usko omiin kykyihin.
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Sosiaalityössä parhaimpana tavoitteena voidaan pitää asiakkaassa lisääntyvää uskoa ja luottamusta omiin kykyihin ja voimavaroihin, jolloin hänen on
mahdollista säilyttää toimintakyky omassa elämässään myös vaikeina aikoina.
Asiakkaan kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ovat sosiaalityön peruslähtökohtia. Koska jokaisen asiakkaan kokemukset ovat yksilöllisiä, vaatii ymmärretyksi tuleminen työntekijältä ei-tietämisen asennetta sekä aikaa, kuten eräs
panelisti kommentoi.

Asiakkaan kuulluksi tulemisen lisäksi tutkimuksessa nousi esiin useita tärkeiksi koettuja tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä (kuva 12). Avoimuuden ja
läpinäkyvyyden tärkeys näkyi jokaisessa työskentelyn vaiheessa. Avoimissa
vastauksissa oltiin vahvasti sitä mieltä, että asiakkaan selän takana ei tule
tehdä mitään. Avoimuus ja läpinäkyvyys on asiakkaan kunnioittamista, ja sen
avulla voidaan rakentaa sekä ylläpitää luottamusta. Avoimessa ja läpinäkyvässä työskentelytavassa on mahdollista rohkeasti arvioida työskentelyn sujuvuutta ja tehdä korjausliikkeitä, jolloin asiakkuus ei pitkity tarpeettomasti.

Asiakkaan
kuuleminen

Osallistava

Avoin ja
läpinäkyvä

Suunnitelmallinen

Joustava

Luottamus

Kuva 12. Kolmannella kierroksella 4–6 ääntä saaneita tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä
(n=6)

Joustavuus nousi Delfoi-kierrosten edetessä työskentelyn aloitukseen ja keskivaiheeseen kolmannelle kierrokselle, joissa sitä pidettiin yksimielisesti välttämättömänä tekijänä. Avointen vastausten perusteella joustavuudella tarkoite-
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taan mukautumista muun muassa silloin, kun tilanteet muuttuvat. Tällä tarkoitettaneen sitä, että asiakkaan tai perheen kyseisellä hetkellä vallitseva tilanne
otetaan huomioon ja sovittuja toimia mukautetaan siihen. Joustavuus voidaan
nähdä myös siten, että jokainen asiakkuus kulkee omia polkujaan, kuten yksi
panelisti asiaa ilmaisi.

Molemminpuoleinen luottamus nousi Delfoi-kierrosten aikana myös vahvasti
esiin, ja sitä piti viisi kuudesta panelistista välttämättömänä tekijänä jokaisessa
työskentelyn vaiheessa. Avoimissa vastauksissa luottamus nähtiin jopa kaikkein tärkeimpänä tekijänä tavoitteellisessa työskentelyssä. Empaattinen
asenne asiakasta kohtaan tukee luottamuksen syntymistä ja ylläpitämistä.
Luottamus on toimivan yhteistyösuhteen edellytys, ja luottamuksellisessa suhteessa voidaan nostaa esiin vaikeita asioita. Tämä on merkityksellistä jo siitä
syystä, että luottamuksen puutteen aiheuttama puhumattomuus ja ymmärtämättömyys voivat olla merkittävä este tavoitteiden saavuttamiselle.

Suunnitelmallisuuden näki lähes jokainen (5/6) paneeliin osallistunut välttämättömänä tavoitteellisen työskentelyn tekijänä työskentelyn aloituksessa ja
keskivaiheessa sekä neljä kuudesta sen päättämisessä. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä laaditaan asiakkuuden alussa yhteistyössä perheen
kanssa perhetyön suunnitelma, joka pohjautuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa asettamiin tavoitteisiin. Avoimissa
vastauksissa nousi tärkeänä esiin se, että suunnitelman toteutumisen ja
myönteisen kehityksen mahdollistavat tavoitteiden pilkkominen realistisiksi
osatavoitteiksi, tavoitteiden toteutumisen säännöllinen seuraaminen ja arviointi. Suunnitelmallisella työskentelytavalla tuetaan asiakkaan ja perheen osallisuutta ja onnistumisen mahdollisuuksia. Suunnitelmallisuus vähentää myös
asiakkuuden tarpeetonta pitkittymistä.

Perheen osallisuuden vahvistaminen nousi vahvasti esiin kolmannella kierroksella. Sen oli jokainen (6/6) tai lähes jokainen (5/6) valinnut jokaiseen työskentelyn vaiheeseen. Osallisuuden vahvistaminen nousi esiin varsinkin siten, että
avoimissa vastauksissa tähdennettiin asiakkaan ja perheen näkemysten ja
tarpeiden vahvaa huomioimista. Asioita tuli tarkastella sekä pohtia ja sopimuksiin tuli pyrkiä yhdessä ja asiakaslähtöisesti. Osallisuus edellyttää siten kuulluksi tulemista. Osallisuus omassa elämässä tuo näkyväksi asiakkaan omaa

61
asiantuntijuutta ja johtaa osattomuutta todennäköisemmin myönteiseen muutokseen.

Myönteisen muutoksen toteutumiseen tarvitaan erilaisia lähestymistapoja
(kuva 13). Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä muutostarpeen tutkimista, muutoksessa tukemista sekä saavutetun muutoksen ylläpidon tukemista pidettiin tärkeänä heidän työssään. Muutostyöskentely perustuu jokaisen asiakkaan henkilökohtaisiin voimavaroihin. Tuloksissa näkyi selkeästi perheen tilanteen ja voimavarojen kartoittamisen sekä voimavarojen näkyväksi
tuomisen ja huomioimisen tärkeys koko työskentelyprosessin ajan. Voimavarojen näkyväksi tuominen ja sanoittaminen voi auttaa asiakasta tunnistamaan
piilossa olevia kykyjä ja osaamista, joilla on merkittävä vaikutus motivaation
syntymiseen ja uskoon sekä luottamukseen paremmasta tulevaisuudesta.

Sosiaalityön lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen huomioiminen, kun
työskentelyä suunnitellaan ja tavoitteita asetetaan. Tavoitteiden toteutumista
tulee seurata ja arvioida yhdessä, jotta perheen osallisuus omassa asiassaan
toteutuu ja edistymistä voidaan huomioida ja sanoittaa. Edistyminen motivoi ja
tuo uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Se, että edistystä ei tapahdu, voidaan
luottamuksellisessa asiakassuhteessa ottaa rakentavasti esille.
”Joskus palvelu ei vain ole oikea siihen hetkeen. Sekin pitää
osata nähdä ja sanoa. Ei ole vain sosiaalityöntekijän tehtävä ottaa
huolia puheeksi. - -.” (Panelistin kommentti 3. kierroksella)
Hyvän huomioimista ja sanoittamista pidettiin myös oleellisena tavoitteellisessa työskentelyssä. Työskentelyn aloituksessa on voimavarojen lisääntymisen näkökulmasta katsottuna merkityksellistä se, että asiakkaan ja perheen jo
olemassa olevaa hyvää sanoitetaan ja tuodaan näkyväksi. Se luo jo työskentelyn alkuvaiheessa niin asiakkaassa, perheessä kuin työntekijässäkin uskoa
myönteisen muutoksen mahdollisuuteen. Edistyksen huomioiminen silloin, kun
tarkastellaan tavoitteiden toteutumista ja kun asetetaan uusia, on tärkeää niin
motivaation kuin itseluottamuksen kasvun kannalta. Tavoitelähtöisessä työskentelyssä katse suunnataan enemmän toiveisiin ja unelmiin kuin ongelmiin ja
pyritään vahvistamaan sitä, mikä jo toimii.
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Kuva 13. Kolmannella kierroksella 4–6 ääntä saaneita tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä
(n=6)

Toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen asiakkaaseen nähtiin tutkimuksessa
olevan välttämätöntä työskentelyn aloituksessa, mutta työskentelyn keskivaiheessa vain neljä kuudesta antoi sille äänensä. Yhteistyösuhdetta asiakkaaseen, perheeseen ja heidän läheisiinsä rakennetaan tai ylläpidetään jokaisessa kohtaamisessa. Huomioitavaa on se, että jokainen kohtaaminen voi lujittaa tai heikentää luottamusta sekä toimivaa yhteistyötä. Lastensuojelun asiakkailla on usein kokemuksia luottamuksen rikkoutumisesta, mikä voi johtaa
turvattomuuteen. Luottamuksen rakentumisen ja ylläpitämisen sekä yhteistyösuhteen laadun kannalta on tärkeää ennustettavuus ja jatkuvuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijän toiminta ei ole impulsiivista ja ennalta-arvaamatonta vaan johdonmukaista ja loogista. Johdonmukainen työntekijä herättää
luottamusta, mikä voi merkittävästi lisätä asiakkaan turvallisuuden tunnetta.

Usein on lapsen edun mukaista ottaa työskentelyyn mukaan lapsen lähiverkostojen lisäksi myös muita toimijoita. Verkostojen kanssa toimiminen tuo uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia työskentelyyn. Tässä tutkimuksessa verkostotyö oli noussut tärkeäksi keskivaiheen työskentelyyn. Sosiaalihuoltolaki
edellyttää verkostotyötä eli yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa.
Verkostotyö on oleellinen osa muutostyötä, ja eri toimijoiden osaamisen hyödyntäminen on myös lapsen edun mukaista.
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Hyvän ja asiakkaan muutosta tukevan yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen ei aina ole ongelmatonta. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä
tähän vaikuttaa muun muassa se, että työhön kuuluu oleellisesti myös asiakkaan kontrolli. (Kananoja 2017, 185.) Koska yhteistyösuhde muodostuu monesta toisiinsa vaikuttavista tekijöistä (kuva 14), voi yhdenkin tekijän puuttuminen heikentää asiakkaan motivaatiota muutokseen ja siten myös tavoitteellisen työskentelyn toteutumista.

Kuva 14. Yhteistyösuhde on muutoksen työväline (Kananoja 2017, 185). Yhdenkin tekijän
puuttuminen voi vaikuttaa yhteistyösuhteen rakentumiseen ja ylläpitämiseen ja siten muutoksen mahdollisuuteen.

Asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen oli noussut Delfoi-kierrosten edetessä vain työskentelyn keskivaiheen välttämättömäksi tekijäksi. Tavoitteellisen työskentelyn lähtökohtana pidetään kuitenkin sitä, että asiakkaan ainutlaatuisuutta kunnioitetaan ja arvostetaan läpi työskentelyn. Kuten Tom Erik
Arnkil ja Jaakko Seikkula toteavat (2014, 108–111.), asiakkaan arvostaminen
ei läheskään aina ole helppoa ja yksinkertaista silloin, kun työskennellään vaikeiden asioiden parissa. Toisen arvostaminen nykyhetkessä ei tarkoita hänen
menneiden tekojensa hyväksymistä, mutta se luo pohjan dialogiseen kohtaamiseen ja toimivan yhteistyösuhteen rakentamiseen.
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Tutkimuksessa nousi esiin muutostyöhön liittyviä konkreettisia toimia (kuva
15). Tutkimuksessa näkyi selkeästi se, että lastensuojelun tehostetussa perhetyössä pidetään tärkeänä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä asiakkaan ja tämän perheen kanssa. Tämä tuli näkyviin erityisesti silloin, kun suunnitellaan ja
sovitaan tavoitteista ja muutokseen tähtäävistä toimista. Työssä nähdään asiakkaassa ja perheessä oleva potentiaali sekä ymmärretään motivaation nousevan asiakkaan ja perheen omista lähtökohdista, toiveista ja tavoitteista.

Tavoitteet

Tavoitteiden
tarkentaminen

Tavoitteiden
seuraaminen

Tavoitteiden
pilkkominen

Käyntisuunnitelma

Kuva 15. Kolmannella kierroksella 4–6 ääntä saaneita tavoitteellisen työskentelyn tekijöitä
(n=6)

Tavoitteiden pilkkominen käytännönläheisiksi osatavoitteiksi on tavoitteellisessa työskentelyssä oleellista. Tavoitteiden pilkkominen osatavoitteiksi yhdessä perheen kanssa ei ollut yksimielisesti välttämätöntä panelistien mielestä
keskivaiheen työskentelyssä. Osatavoitteiden merkitystä kuitenkin korostettiin
työkokouksessa, sillä usein lastensuojelun asiakasperheillä on monia haasteita, joita on välttämätöntä tarkastella osatavoitteiden kautta voimavarat huomioiden koko työskentelyn ajan.

Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen, tarkentamisen ja uusien asettamisen
perustana lastensuojelun tehostetussa perhetyössä on yhteistyö perheen
kanssa. Avoimet vastaukset tukivat sitä, että asiakastapaamisten tulee pohjautua asetettuihin tavoitteisiin, koska silloin jokainen tietää, mitä tehdään ja
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miksi tehdään. Tällöin työskentely ei pitkity tai johda asiakkaan kannalta hyödyttömään toimintaan.

Asiakkaan osaamiseen luottaminen luo asiakkaalle uskoa siihen, että hänen
on mahdollista saavuttaa toiveitansa ja toivomaansa uudenlaista tulevaisuutta.
Asiakkaan osaamiseen luottaminen on lähtökohtana tavoitteellisessa työskentelyssä, sillä siinä katsotaan ongelmien ratkaisun löytyvän asiakkaalta itseltään. Osaamisen esiin saamiseen tarvitaan usein työntekijän apua ja ammattitaitoa. Tutkimuksessa huomiota herättää se, että asiakkaan osaamiseen luottamista ei oltu kertaakaan valittu Delfoin toisella kierroksella työskentelyn aloitukseen ja keskivaiheeseen vain kerran. Työskentelyn lopetukseen sen oli valinnut viisi panelistia. (Liite 2.) Kertooko tämä siitä, että asiakkaan osaamiseen
ylipäätään luotetaan vasta työskentelyn loppuvaiheessa vaiko siitä, että sitä
arvioidaan vasta silloin? Tulos voi tarkoittaa myös sitä, että koska toisella kierroksella panelistit saivat valita enintään 10 mielestään tärkeintä tekijää viimeiselle kierrokselle, niin työskentelyn aloitukseen ja keskivaiheeseen oli valikoitunut muita tärkeämpiä tekijöitä.

Suunnitelmallisuus ei saanut tässä tutkimuksessa yksimielisyyttä, mutta se
nousi kuitenkin esiin sekä työskentelytavoissa että työmenetelmissä. Käyntisuunnitelman laatiminen, asiakastapaamisten pohjautuminen asetettuihin tavoitteisiin sekä lopetustyön suunnitteleminen nähtiin tärkeinä tekijöinä niin kolmannen kierroksen äänestyksessä kuin avoimissa vastauksissakin. Vastaajien mielestä esimerkiksi kuukaudeksi eteenpäin suunnitellut ja sovitut käynnit
ja teemat tukevat tavoitteiden toteutumista. Työskentelyn suunnitteleminen yhteistyössä antaa asiakkaalle kokemuksen siitä, että hän voi saavuttaa jotain
itselleen arvokasta.

Tasavertaisuuden ja sitoutuneisuuden välttämättömyydet jakoivat tutkimuksessa eniten panelistien mielipiteitä. Tasavertaisuutta oli pitänyt välttämättömänä vain puolet (3/6) työskentelyn keskivaiheessa ja lopetuksessa neljä kuudesta. Sitoutuneisuus oli noussut vain työskentelyn keskivaiheeseen, jossa
vain puolet (3/6) oli nähnyt sen välttämättömyyden. Avoimissa vastauksissa
tasavertaisuus liittyi muun muassa molemmin puoleiseen avoimuuteen, sillä
tasavertaisessa kohtaamisessa kaikilla osapuolilla on oikeus ottaa asioita puheeksi ja tulla kuulluksi. Kaikkien osapuolten sitoutuminen oli nähty tärkeänä,
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jotta asioista voitaisiin sopia ja saataisiin vietyä eteenpäin. Asiakkaan vastuuttaminen voidaan nähdä auttavan myös työskentelyyn sitoutumista. Sitoutuminen nähtiin myös mahdollistavan yhteistyön. Aito yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa edellyttää tasavertaisuutta sekä työskentelyyn sitoutumista. Aito
yhteistyö perustuu työskentelyn suunnitelmallisuuteen.

Kiinnostusta herättää erään panelistin mielipide siitä, että asiakkaan tulee olla
sitoutunut, mutta ei työntekijän. Panelistin mielestä työntekijät ohjaavat ja
asiakas tekee niin sanotun kovan työn. Näkökulma herättää kiinnostuksen
siitä, millä tavalla termi sitoutunut ymmärretään lastensuojelutyössä. Miten
kontrollin elementin mukana olo vaikuttaa aitoon yhteistyöhön ja työskentelyyn
sitoutumiseen? Nähdäänkö sitoutuminen lähinnä koskevan asiakasta? Onko
asiakkaan sitoutuminen työskentelyyn lastensuojelussa ja laajemmin ajateltuna sosiaalityössä se suuri haaste? Sitoutuminen koskettaa niin asiakasta
kuin työntekijää. Työntekijän sitoutuminen voidaan nähdä sitoutumisena sosiaalityön eettisiin periaatteisiin, yhteistyöhön ja heikommassa asemassa olevan auttamiseen. Sitoutunut työntekijä huolehtii myös ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä omasta hyvinvoinnistaan.

Sosiaalityössä on pohjimmiltaan kyse eri toimien vaikutuksesta eli muutoksesta asiakkaan elämässä. Vaikuttava nousi tutkimuksen tuloksissa välttämättömäksi tekijäksi vähäisessä määrin. Tulokseen on voinut liittyä käsitteen epäselvyys. Jos vaikuttavalla tarkoitettiin myönteistä muutosta asiakkaan ja perheen elämässä, oli yllättävää, että sitä eivät läheskään kaikki panelistit pitäneet välttämättömänä tässä tutkimuksessa. Jos vaikuttava ymmärrettiin vaikuttavuuden arviointiin liittyvänä tekijänä, niin tutkimuksen tulos voi merkitä
sitä, että työssä ei systemaattisesti seurata ja arvioida vaikuttavuutta. Vaikka
tekijä vaikuttava ei ollut vahvasti edustettuna, on lapsen ja perheen hyvinvoinnin muutokseen tähtääviä elementtejä vahvasti esillä tutkimuksen tuloksissa.

7.1

Tavoitteellisen työskentelyn prosessi

Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että tavoitteellisen
lastensuojelun tehostetun perhetyön aloitukseen, keskivaiheeseen ja lopetukseen kuuluu samoja tekijöitä, mutta myös vain tiettyyn työvaiheeseen liittyviä
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tekijöitä. Työn tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaaseen ja hänen perheeseensä. Tärkeänä pidetään tehostetun perhetyön suunnitelman laatimista sekä tavoitteiden toteutumisen seuraamista ja arviointia. Työskentelyn läpileikkaavana tekijänä on avoimuus ja läpinäkyvyys. Toimilla pyritään lapsen ja perheen hyvinvoinnin myönteiseen
muutokseen. (Kuva 16.)

Vaikutus
Lopetus
Keskivaihe
Aloitus
• luodaan
luottamuksellinen yhteistyösuhde
• laaditaan
suunnitelma
• toimitaan
avoimesti ja
läpinäkyvästi

• ylläpidetään
luottamuksellista
yhteistyösuhdetta
• seurataan
tavoitteiden
toteutumista ja
sovitaan uusista
tarvittaessa
• toimitaan
avoimesti ja
läpinäkyvästi

• luotetaan
asiakkaan
osaamiseen
• päätetään
yhteistyösuhde
sovitusti
• toimitaan
avoimesti ja
läpinäkyvästi

• kaikessa
toiminnassa on
tavoitteena
lapsen ja
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muutos

Kuva 16. Tavoitteellisen lastensuojelun tehostetun perhetyön periaatteita, joiden tavoitteena
on lapsen ja perheen hyvinvoinnin myönteinen muutos

Tavoitteellisen työskentelyn prosessi on tässä tutkimuksessa muodostettu yksimielisyyden saavuttaneista tekijöistä. Tutkimukseen osallistuneet panelistit
olivat yksimielisiä siitä, että luottamuksellisen asiakassuhteen luominen edellyttää jokaiseen perheenjäseneen tutustumista ja kuulluksi tulemista sekä toimivan yhteistyösuhteen rakentamista. Työskentelyn aloituksessa on välttämätöntä laatia tehostetun perhetyön suunnitelma yhdessä perheen kanssa.
Suunnitelma pohjautuu konkreettisten, realististen ja arvioitavissa olevien tavoitteiden asettamiseen yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän sekä perheohjaajien kanssa. Tavoitteiden sisällöstä tulee olla yhteinen ja jaettu ymmärrys.
Tavoitteiden pilkkominen osatavoitteiksi on yksi tärkeä osa perhetyön suunnitelman laadintaa. Suunnitelmaa varten kartoitetaan ja otetaan huomioon perheen voimavarat sekä tutkitaan yhdessä perheen kanssa muutostarvetta. Alkukartoituksessa tutkitaan ja sanoitetaan kaikkea sitä hyvää, joka perheessä
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on jo olemassa. Perhettä myös motivoidaan muutostyöskentelyyn. Alkutyöskentelyssä yksimielisesti välttämättömänä pidetään joustavuutta, työntekijän
halua auttaa sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. (Kuva 17.)

Kuva 17. Lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työskentelyn prosessin aloituksen tekijät, joista panelistit olivat yksimielisiä (kuvat: pixabay.com)

Työskentelyn aloituksessa luodaan pohjaa muutostyön mahdollisuudelle.
Koska työntekijät ja perhe eivät tunne toisiaan, on tutustuminen puolin ja toisin
työskentelyn lähtökohtana. Lastensuojelun asiakkuuden alkaessa on perhe
usein näköalaton, uupunut ja rikki (Hyytinen 2009, 230), ja asiakkuus voi herättää perheessä monenlaisia ajatuksia, ennakkoluuloja ja jopa pelkoa. Epätietoisuutta ja pelkoa vähennetään sillä, että perheen kanssa toimitaan avoimesti ja luottamusta herättävästi.
”Lastensuojelu on vielä tänäkin päivänä mörkö. Asiakkuutta pelätään, koska luullaan, että lapset viedään pois. Kun perheelle avoimesti kerrotaan, ettei se ole tavoite vaan viimeinen keino, helpottuu työskentely. - -. Perheelle ei saa tulla koskaan se tunne palaverissa, ettei jotain asiaa, joka otetaan esiin olisi jo keskusteltu. - .” (Panelistin kommentti 1. kierroksella.)
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Työskentelyn keskivaiheessa on välttämätöntä kuulla, kunnioittaa ja arvostaa
asiakasta. Työskentelyssä tuodaan näkyväksi ja huomioidaan perheen voimavaroja. Edistyksen huomioiminen ja sanoittaminen on välttämätöntä tavoitteellisessa työskentelyssä, mutta myös sen sanoittaminen, jos edistystä ei tapahdu. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä perheen
kanssa. Tavoitteita tarkennetaan yhdessä sekä asetetaan tarvittaessa uusia.
Perheen osallisuutta vahvistetaan ja tuetaan muutoksessa. Keskivaiheen
työskentelyssä on välttämätöntä myös joustavuus ja läpinäkyvyys. (Kuva 18.)

Kuva 18. Lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työskentelyn prosessin keskivaiheen tekijät, joista panelistit olivat yksimielisiä (kuvat: pixabay.com)

Tavoitteellisessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota myönteiseen
muutokseen. Tällä kasvatetaan asiakkaan luottamusta omiin kykyihin ja hyvinvoinnin lisääntymisen mahdollisuuteen. Vanhemman lisääntynyt luottamus itseen tuo perheeseen turvallisuuden tunnetta ja lisää vanhemman kykyä toimia
lapsen edun mukaisesti.

Työskentelyn päättämisvaiheessa pidetään välttämättömänä sitä, että asiakkaan osaamiseen luotetaan. Kun työskentelyä ollaan päättämässä, on asiakkaan toiveiden ja tulevaisuuden visiointi oleellista. Perheen voimavaroja tuo-
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daan näkyväksi ja lopetustyö suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Avoimuus ja läpinäkyvyys välttämätöntä myös silloin, kun työskentelyä päätetään.
(Kuva 19.)

Kuva 19. Lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työskentelyn prosessin päätösvaiheen tekijät, joista panelistit olivat yksimielisiä (kuvat: pixabay.com)

Asiakassuhteen päättäminen on tärkeä vaihe, joka herättää niin työntekijässä
kuin asiakkaassa yksilöllisiä tunteita. Luottamuksellisessa ja myönteisessä ilmapiirissä asiakkaan on mahdollista tuoda esiin omia tarpeitaan, huoliaan ja
pelkojaan myös silloin, kun työskentelyä ollaan päättämässä. Työntekijän
myönteinen suhtautuminen lisää asiakkaan itseluottamusta ja sitä, että hän
pärjää. Myönteinen suhtautuminen antaa asiakkaalle luvan epäonnistua ja
yrittää uudelleen.

Asiakkuuden päättäminen voi olla pitkä prosessi, jossa otetaan huomioon perheen elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset. Kun työskentely päättyy suunnitelmallisesti, on asiakassuunnitelma ja sen läpikäyminen yhdessä perheen
kanssa oleellista. Suunnitelman pohjalta voidaan tehdä yhteenveto saavutetuista tavoitteista ja tarvittaessa yhdessä pohtia niitä tavoitteita, joita kohti perheen on tavoiteltavaa edetä lastensuojelun tehostetun perhetyön asiakkuuden
päätyttyä.
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Tutkimuksen tulokset tuovat näkyväksi lastensuojelun tehostetun perhetyön
moniulottuvuuden ja vaativuuden. Työssä yhdistyvät sekä käytännön toimien
että vuorovaikutuksen ja dialogisuuden osaamistarve. Työssä edellytetään
johdonmukaisuutta sekä kykyä arvioida niin omaa toimintaa kuin asiakkaiden
ja perheiden tilanteissa tapahtuvia muutoksia ja niihin johtaneita syy-seuraussuhteita. Tutkimuksen tulosten perusteella työ ei niinkään perustu ongelmien
syiden tarkasteluun, vaan todennettujen ongelmien käsittelemiseen ratkaisuihin pyrkivien toimien kautta. Työssä suunnataan katse tulevaisuuteen.

7.2

Tavoitteellista työskentelyä tukevia tekijöitä

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tavoitteellisen työskentelyn eri
tekijät tukevat toinen toisiaan ja ovat välttämättömiä tavoitteiden toteutumisen
sekä työn myönteisten vaikutusten kannalta.

Lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellinen työskentely perustuu perhetyön suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laadinnassa on välttämätöntä
se, että työntekijä tutustuu lapseen ja tämän perheeseen ja kartoittaa perheen
tilannetta ja voimavaroja. Työskentelyn tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Yhteistyösuhde rakentuu siitä, että asiakas tulee kuulluksi. (Kuva 20.)

Asiakkaan
kuulluksi
tuleminen

Yhteistyösuhteen
rakentaminen

Asiakkaaseen
tutustuminen

Tehosteutun
perhetyön
suunnitelman
laatiminen

Avoin ja
läpinäkyvä

Perheen
tilanteen ja
voimavarojen
kartoittaminen

Kuva 20. Välttämättömiä tekijöitä, kun laaditaan tehostetun perhetyön suunnitelmaa yhdessä
asiakkaan ja perheen kanssa
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Perhetyön suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen ja tämän perheen kanssa,
jotta jokaisella on tieto siitä mitä tehdään, miksi tehdään, missä aikataulussa
ja mitä keneltäkin voidaan odottaa. Suunnitelman pohjana on lapsen osallisuus ja etu sekä hänen hyvinvointinsa turvaaminen ja edistäminen.
”Perhetyön suunnitelma laaditaan yhdessä kanssa siten, että
kaikki osapuolet ovat tietoisia mihin perhetyöllä pyritään. - - .” (Panelistin kommentti 1. kierroksella)
”Kun asiakasta oikeasti kuuntelee, hän tietää olevansa osallisena
omaan elämään ja tarvittavaan muutokseen.” (Panelistin kommentti 1. kierroksella)

Tavoitteellisessa työskentelyssä onnistumisen edellytyksenä on asiakkaan
muutostoive. Asiakkaan muutosta tuetaan siten, että hänen toiveensa ja unelmansa kuullaan. Muutoksen onnistumista tukee koko perheen osallisuuden
vahvistaminen sekä jokaisen yksilön kunnioittaminen ja arvostaminen. Pienenkin edistyksen huomioiminen ja sanoittaminen vahvistaa uskoa muutoksen
mahdollisuuteen. (Kuva 21.)

Joustava

Edistyksen
huomioiminen
ja
sanoittaminen

Asiakkaan
kuulluksi
tuleminen

Muutoksessa
tukeminen

Asiakkaan
kunnioitaminen ja
arvostaminen

Perheen
osallisuuden
vahvistaminen

Kuva 21. Välttämättömiä tekijöitä, kun asiakasta ja perhettä tuetaan muutoksessa

Muuttuvissa tilanteissa joustavuus auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Tärkeää on ymmärrystä siitä, että tavoitteet eivät aina toteudu täysin. Armollisuus
on hyvä pitää mukana työskentelyssä.
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”Armollisuus sitä kohtaan, ettei tavoitteet tai suunnitelmat toteudukaan täysin.” (Panelistin kommentti 2. kierroksella.)
Lopetustyön suunnitteleminen on yksi osa tavoitteellista työskentelyä. Kun
työskentely on avointa ja läpinäkyvää kaikille osapuolille, voidaan lopetustyön
suunnitteleminen aloittaa hyvissä ajoin. Perheen voimavarojen näkyväksi tuominen ja osaamiseen luottaminen vievät kohti tavoitteita ja työskentelyn päätepistettä. Työskentely päätetään asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen.
(Kuva 22.)

Asiakkaan
kuulluksi
tuleminen
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suunnitteleminen
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Perheen
voimavarojen
näkyväksi
tuominen

Kuva 22. Välttämättömiä tekijöitä, kun lopetustyötä suunnitellaan yhdessä perheen kanssa

Työskentelyn päättämistä tukevat aito yhteistyö sekä myönteisen muutoksen
esiin tuominen. Parhaimmillaan työskentely päätetään suunnitelmallisesti kaikkien näkökulmat huomioon ottaen. Työskentelyn päättämistä edeltää arvio
siitä, onko toivottu muutos saatu aikaiseksi. Vaikutus ja sen seuraaminen ovat
tavoitteellisessa työskentelyssä läsnä työskentelyn aloituksesta sen päättämiseen.

7.3

Toimenpide-ehdotukset toimeksiantajalle

Tässä tutkimuksessa haettiin eri näkemyksiä tavoitteellisen työn osa-alueista
ja tekijöistä sekä niiden tärkeydestä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä.
Tutkimus toi esiin sen, että joidenkin tekijöiden välttämättömyydestä oltiin täysin samanmielisiä ja joidenkin tekijöiden kohdalla äänet jakautuivat. Konsen-
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sus- eli samanmielisyyden tarkoituksena oli tuoda esiin tavoitteelliseen työskentelyyn liittyvät tärkeimmät kehityskohteet. Konsensusta haettiin myös tavoitteellisen työskentelyn prosessiin sitoutumisen vuoksi.

Tutkimuksessa haluttiin nostaa esiin myös yksittäisiä näkemyksiä, joita työyhteisössä pidettiin tärkeinä. Lastensuojelun tehostettua perhetyötä tehdään
työntekijän omalla persoonalla ammattitaidon lisäksi. Työntekijän omat arvot,
asenteet ja suhtautuminen ovat osa asiantuntijuutta. Tutkimus toi näkyväksi
sen, että työskentelyn perusperiaatteissa on jonkin verran eroavaisuuksia.

Liitteessä 6 on koottu työskentelyn aloitukseen, keskivaiheeseen ja lopetukseen kaikki kolmannelle Delfoi-kierrokselle tutkimusprosessin aikana esiin
nousseet tekijät. Alimpana pyramidissa ovat panelistien yksimielisesti valitsemat välttämättömät tavoitteellisen työskentelyn tekijät. Ylimpänä ovat ne tekijät, joiden välttämättömyydestä oltiin eniten eri mieltä.

Kun työskentelyä lähdetään yhdenmukaistamaan ja kehittämään, voidaan se
aloittaa konsensuksen saavuttaneista tekijöistä. Tämä voi lisätä työskentelyn
kehittämiseen sitoutumista. Jotta tutkimuksen tulokset voitaisiin nähdä koko
työyhteisön näkökulmasta, tuloksia voitaisiin tarkastella myös kokonaisuutena.
Työyhteisössä voitaisiin pohtia muidenkin kuin konsensuksen saavuttaneiden
tekijöiden tärkeyttä. Yhteisessä tarkastelussa voitaisiin pohtia sitä, tulisiko pyramidin ylemmiltä tasoilta siirtää yksimielisyyden saavuttaneelle tasoille joitakin tekijöitä ja ottaa mukaan työskentelyn yhdenmukaistamiseen ja kehittämiseen jo alkuvaiheessa.

Toinen tärkeä näkökulma tavoitteellisen työskentelyn toteutumisessa on se,
että eri termit ja tekijät ymmärretään oikein ja yhdenmukaisesti. Yhdenmukaisuus tuo työhön tasalaatuisuutta. Suosittelen, että eri tekijöitä tarkastellaan
käytännön tason toiminnan kautta. Mitä käytännössä tarkoitetaan sillä, että
asiakas tulee kuulluksi tai miten asiakkaan edistymistä seurataan ja huomioidaan työskentelyn aikana myönteiseen muutokseen tähtäävässä työskentelyssä?
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Tavoitteellisen työskentelyn tarkastelun ei tarvitse päättyä tähän tutkimukseen. Työssä voitaisiin kehittää toimia, joilla seurattaisiin sitä, miten työskentelyn osa-alueet ja tekijät on otettu käytäntöön. Lisäksi olisi hyödyllistä kartoittaa
sitä, miten käyttöönotto on vaikuttanut työskentelyyn niin työntekijän kuin asiakkaan näkökulma huomioiden. Vaikka vaikuttavuuden tieteellisellä tutkimuksella ei ole vielä vankkaa jalansijaa Suomessa, voidaan yksittäisissä työyhteisöissä pohtia sitä, miten vaikutuksesta saataisiin käytännön työtä tukevaa tietoa. Järjestelmällisellä asiakaspalautteen keräämisellä ja analysoinnilla voitaisiin löytää tekijöitä, jotka ovat olleet hyödyllisiä erilaisten lähtökohtien ratkaisuissa. Tätä tietoa olisi hyödyllistä jakaa systemaattisesti työyhteisön sisällä.

8

POHDINTA

Delfoi-menetelmä sekä eDelphi.org-verkkosovellus olivat haasteellisia. Otavan
opiston Delfoi-koulutus sekä siihen liittyvät harjoittelutehtävät lisäsivät tutkimuksen kannalta tärkeää uutta osaamistani. Kiitänkin tässä kohdin Hannu Linturia, Antti Kauppia, Jukka Tikkasta ja Toni Stubinia Delfoin ohjauksesta lopputyöni aikana. Erityiskiitos Tonille Stubinille asiantuntijuudesta Delfoi-kierrosten suunnitteluvaiheissa. Delfoi-yhteisön kannustus olivat erittäin tärkeitä tutkimukseni edistymisen kannalta. Delfoi-pajat ja -yhteisö toivat sosiaalista kanssakäymistä muutoin niin yksinäiseen työskentelyyn.

Delfoi-prosessissa panelistien sitouttaminen on managerin yksi tärkeimmistä
tehtävistä. Managerina epäonnistuin tässä tehtävässä. Yhtenä siihen vaikuttavana tekijänä voidaan pitää Covid-19-pandemiaa, jonka vuoksi ennen paneelin käynnistymistä suunnitellut työyhteisötapaamiset jouduttiin perumaan. Tapaamisilla oli tarkoitus tulla tutuksi paneeliin kutsuttavien kanssa sekä käydä
läpi tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen tavoitteita sekä sitouttaa työntekijät
osallistumaan tutkimukseen. Tutkijana olisin voinut tehdä aiheista työyhteisössä katsottavan videon, mutta siihen minulla ei koronaviruksen alkuaikoina
ollut vielä riittävää osaamista. Teamsin mahdollistamat etäkokoukset eivät
myöskään olleet vielä tuolloin yleisesti käytössä.

Tässä tutkimuksessa valitsin kolmannelle Delfoi-kierrokselle toisella kierroksella kaksi tai enemmän ääniä saaneet tekijät. Tästä syystä esimerkiksi Asiak-
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kaan kunnioittaminen ja arvostaminen oli noussut kolmannen kierroksen äänestykseen vain keskivaiheen työskentelyyn, jossa sitä olivat kaikki panelistit
pitäneet välttämättömänä. Tulosten analyysivaiheessa havaitsin, että iteraation näkökulmasta myös yhden äänen saaneet tekijät olisi ollut aiheellista ottaa mukaan kolmannen kierroksen arviointiin. Tutkimuksessa olisi ollut kiinnostavaa nähdä se, miten yhden äänen saaneet tekijät olisivat menestyneet
kolmannella kierroksella.

Tutkimuksen aikana pohdin valitsemani menetelmän toimivuutta. Olisiko jokin
toinen menetelmä ollut toimivampi tässä työyhteisössä? Mielenkiintoa herättää se, että miksi osa paneeliin kutsutuista ei osallistunut yhteiseen kehittämiseen, kun se olisi ollut tässä tutkimuksessa mahdollista.

Tutkimusprosessi oli pitkä, lähes puolentoista vuoden mittainen. Prosessi antoi itselleni tietoa ja osaamista Delfoista, jota tulen hyödyntämään tulevaisuudessa. Delfoi on oppimisprosessi, ja tässä tutkimuksessa se toteutui omalla
kohdallani. Tutkimusmenetelmä syvensi omaa osaamistani tutkimuksen keskiössä olleesta tavoitteellisesta työstä ja sen tekijöiden merkityksestä myönteiseen muutokseen tähtäävässä sosiaalityössä.

Tutkimus oli vaativa ja sen loppuunsaattamisen mahdollisti oman perheeni
tuki. Tällaisessa prosessissa tuen tarve on sekä fyysistä että psyykkistä. Kiitän
suurella sydämellä läheisiäni erityisesti siitä, että he ovat olemassa.

8.1

Delfoi-menetelmän mahdollisuuksia

Delfoi-tutkimuksen tavoitteena on se, että tutkimus johtaa valintoihin, päätöksiin ja toimintaan. Delfoi-menetelmä soveltui hyvin tutkimusmenetelmäksi, sillä
menetelmän avulla nostettiin esiin päätöksenteon pohjaksi näkemyksiä, arvoja
ja ideoita siitä, mistä osa-alueista ja tekijöistä lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työn prosessi koostuu. Delfoissa on vähän maantieteellisiä
ja aikaan liittyviä rajoituksia. Menetelmän ja eDelphi.org-verkkosovelluksen
avulla tarkasteltava ilmiö oli mahdollista saattaa moninäkökulmaiseen käsittelyyn erillään olevien työyhteisöjen kesken. Tutkimus voitiin toteuttaa suunnitel-
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man mukaisesti nimenomaan Delfoi-menetelmän ja eDelphi.org-verkkosovelluksen ansiosta, vaikka Covid-19 toi keväällä 2020 kaikkien elämään suurta
epätietoisuutta ja pelkoa.

Delfoi-menetelmässä pääperiaatteena oleva anonymiteetti mahdollisti sellaisen yhteisen kehittämisen, jossa jokainen osallistuja oli tasavertainen asemastaan riippumatta. Delfoi-menetelmän ja eDelphi.org-verkkosovelluksen
avulla eriävien mielipiteiden esittäminen ja niistä keskusteleminen oli turvallista, mikä antoi tilaa uusien ideoiden ja näkökulmien syntymiseen ja kehittymiseen vuorovaikutteisesti. Tutkimuksen parhaimpana lopputuloksena oli se,
että Delfoi-prosessin avulla panelistien ajattelutapa on voinut muuttua, täsmentyä ja laajentua tietomäärän kasvaessa. Delfoi on mahdollistanut kokemuksen uudenlaisesta oppimisprosessista.

Tutkimuksen eri kierrosten etenemisen tarkastelu todentaa sen, että tässä tutkimuksessa toteutui iteraatio. Tämä on nähtävissä muun muassa siten, että
yksittäisten panelistien esiin nostamia tekijöitä pidettiin lopullisissa tuloksissa
yksimielisesti välttämättöminä. Delfoi-kierroksilla saavutettiin vaiheittain syvenevä ja yhteisöllinen tiedonmuodostus, joka oli mahdollista tällä tutkimusmenetelmällä.

8.2

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen alussa lisättiin ja syvennettiin ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.
Päätöksenteon kannalta tutkimuksen lopussa oli tärkeää pyrkiä konsensukseen. Delfoi-menetelmään kuuluva iteraatio johti yhteisen prosessin kautta yhteisesti tärkeinä koettujen tekijöiden ja näkökulmien esiin nousemiseen ja korostumiseen, mikä on tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä. (Ks.
Kauppi & Kuusi 2019.)

Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää kaikkiin paneeliin kutsuttuihin, vaan ainoastaan vastanneisiin. Laadullisen ja kehittävän tutkimuksen luotettavuuden
varmistamisessa on kuitenkin keskeistä tulosten ja johtopäätösten uskottavuus ja sovellettavuus. Niitä tarkastellaan asettamalla ne tutkimukseen osallistuneiden ja heidän työyhteisönsä arvioitavaksi. Tällöin voidaan puhua intersubjektiivisesta validiteetista, millä tarkoitetaan sitä, että useammat subjektit
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ovat yhdessä vahvistaneet tutkimuksen luotettavuuden. (ks. Kauppi & Kuusi
2019). Tutkimuksen tulokset olivat paneeliin osallistuneiden sekä heidän työyhteisönsä arvioitavissa, ja voidaankin todeta, että sekä suullisesti että kirjallisesti saadut kommentit lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta.

Delfoi-tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka paneelin asiantuntijat
on valittu ja edustavatko he tutkimuksen kohderyhmää laajasti (Metsämuuronen 2000, 77–82; Kauppi & Kuusi 2019). Tutkimukseen kutsutut edustivat kohdetyhmää. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan kutsuminen olisi voinut tuoda uusia näkemyksiä ja lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.

Delfoi-kierrosten luotettavuutta lisäsi se, että kysymysten asetteluja pohdittiin
tarkasti eri asiantuntijoiden kanssa, jolloin vastaajien voitiin olettaa ymmärtäneen kysymykset yhdenmukaisesti. Kysymykset eivät olleet johdattelevia (ks.
Kauppi & Kuusi 2019). Panelistit vastasivat kysymyksiin kirjallisesti, mikä vähensi virheen mahdollisuutta verrattuna esimerkiksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa usein käytettyyn teemahaastatteluun (ks. Kananen 2015, 151–153).
Laadullisessa tutkimuksessa haasteena on se, että tutkimukseen osallistuvat
saattavat vastata kysymyksiin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla (SaaranenKauppinen & Puusniekka 2006). Delfoi-menetelmään oleellisesti kuuluva anonymiteetti lisäsi kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta.

Tutkimuksen ensimmäisellä Delfoi-kierroksella olisi pitänyt antaa selkeämpi
ohje tavoitteellisen työskentelyn tekijöiden nimeämisessä. Osassa annetuista
vastauksista tekijät oli merkitty ranskalaisilla viivoilla. Joissakin vastauksissa
oli vapaamuotoinen teksti, jolloin tutkijan tehtävänä oli löytää tekstistä olennaiset tekijät. Toimintatapa on saattanut lisätä virheen mahdollisuutta tekijöitä listattaessa seuraavalle kierrokselle. Seuraavilla kierroksilla (2 ja 3) panelistien
oli kuitenkin mahdollista lisätä listalta puuttuvia tekijöitä, mikä pienensi virheen
mahdollisuutta.

Kolmannen kierroksen tekijöiden jäsentäminen alaluokkiin on voinut vaikuttaa
siihen, että panelistit eivät ole yhdenmukaisesti ymmärtäneet kierroksella olleita uusia käsitteitä (esimerkiksi työmenetelmät ja työskentelytapa). Termistö
oli kuitenkin selitetty auki jokaisen kysymyksen kohdalla, mikä lisäsi tulosten
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luotettavuutta. Kolmannella kierroksella panelisteja pyydettiin valitsemaan listalta välttämättömät tekijät. Se, miten kukin panelisti ymmärsi sanan välttämätön tutkimuksen kontekstissa, on voinut vaikuttaa panelistien vastauksiin.

Tutkijalla oli ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, mikä auttoi häntä nostamaan monipuolisesti esiin tutkimuksen kannalta oleelliset seikat aineistosta (ks. Kananen 2015, 129). Tutkija kiinnitti erityistä huomiota objektiivisuuteensa ja puolueettomuuteensa tutkimusprosessin aikana (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 118).
Aineiston tiivistyksessä tutkija kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Delfoi-menetelmällä kerätyn aineiston sisällöllinen informaatio pysyi muuttumattomana
ja selkeänä.

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että ennen tutkimuksen aloittamista tutkija perehtyi Delfoi-menetelmään ja eDelphi.org-verkkosovellukseen Otavan
opiston koulutuksessa. Delfoi-kierrosten suunnittelussa hyödynnettiin koulutuksen asiantuntijoita. Varsinaisessa tutkimuksessa tutkija testasi ennen jokaisen kierroksen alkua laatimansa paneelin toimivuutta Delfoin asiantuntijoiden
sekä ulkopuolisten henkilöiden avulla. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se,
että tutkija oli varannut riittävästi aikaa vastausten analysointiin, kierrosten
suunnitteluun sekä johtopäätösten tekemiseen (ks. Kananen 2015, 72–73;
Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Tutkimuksessa on myös selostettu tarkasti tutkimusprosessin eri vaiheet.

8.3

Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksessa on noudatettu ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiä
suosituksia (ks. Arene 2020, 8, 11–13). Tutkimuksessa on viitattu asianmukaisesti muiden tutkijoiden tutkimustuloksiin. Tutkimuksessa on huolellisesti ja
tarkasti analysoitu ja esitetty tulokset. Tutkimustulokset on julkaistu avoimesti
ja vastuullisesti. Tutkija keskusteli tutkimuksesta ulkopuolisten asiantuntijoiden
kanssa tuoden tutkimusaineistosta esille ne asiat, jotka olivat eettisten periaatteiden mukaisia.

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja siihen osallistuttiin anonyyminä. Delfoi-metodissa edes tutkijan ei ole mahdollista selvittää vastaajien
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henkilöllisyyttä. Anonymiteetti mahdollisti jokaisen panelistin yhtäläisen mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Vastaajien vähäisen määrän vuoksi tutkimuksessa luovuttiin maantieteellisten erojen vertailusta.

Delfoi-tutkimuksen anonyymit kommentit mahdollistavan sen, että tutkimuksesta voi jollekin osallistujalle tulla epämiellyttävä kokemus. Paneelissa tapahtuvaa kommentointia tuli seurata säännöllisesti. Tutkijalla oli mahdollisuus ja
oikeus poistaa keskustelualustalta epäasialliset kommentit, mutta tähän ei ollut tutkimuksessa tarvetta.

8.4

Ehdotuksia tulevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön

Asiakaslähtöisyyttä pidetään sosiaalipalveluiden lähtökohtana. Asiakaslähtöisyys sisältää asiakkaiden mukaan ottamisen palveluiden kehittämiseen, niiden
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakaslähtöisyys on erityisesti asiakkaiden
kuulemista ja heidän osaamiseensa luottamista. Se on myös osallistavaa ja
voimaannuttavaa. Asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja heillä on
tietoa siitä, millä toimilla voidaan vaikuttaa myönteiseen muutokseen.

Kiinnostavana jatkotutkimuksen aiheena olisi asiakkaiden näkemys tavoitteellisen työskentelyn prosessista lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. Tavoitteellisen työn kannalta olisi merkityksellistä selvittää asiakkaiden mielipiteet ja argumentit siitä, mitkä tekijät heidän mielestään tukevat myönteistä
muutosta. Tutkimuksessa olisi mielenkiintoista verrata asiakkaiden ja työntekijöiden mielipiteitä keskenään. Kiinnostavaa olisi myös toteuttaa työntekijöiden
ja asiakkaiden yhteinen Delfoi-paneeli tärkeäksi koetusta ilmiöstä. Näillä tutkimuksen lähtökohdilla tuettaisiin asiakkaiden osallisuutta sekä saataisiin työntekijöille arvokasta tietoa arjen työhön.
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ENNAKKOKIRJE

Liite 1

Aihe: Kutsu asiantuntijaksi Delfoi-paneeliin
Hei,
Opiskelen sosionomi yamk -tutkintoa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja olen tekemässä opinnäytetyötä Kymsoten lastensuojelun tehostettuun
perhetyöhön.
Haluaisin kutsua Sinut mukaan opinnäytetyöni tutkimukseen asiantuntijana.
Opinnäytetyön tutkimus toteutetaan Delfoi-metodilla. Metodi voi olla sinulle
uusi tuttavuus, mutta se ei estä osallistumasta tutkimukseen asiantuntijana.
Tulet saamaan sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset helposti mukaan.
Vastaaminen alkaa viikolla 14. Voit käydä vastaamassa kysymyksiin itsellesi
sopivana aikana niin kauan kuin kysely on avoinna (noin 1–2 viikkoa). Kommentointiin ja keskusteluihin voit myös osallistua oman kiinnostuksesi ja ehtimisesi mukaan.
Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin ja niitä kommentoidaan anonyyminä
eli nimettömänä koko tutkimuksen ajan.
Tutkimukseen on pyydetty lupa työnantajaltasi ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit myös keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa. Tutkimuksen vastaajiksi kutsutaan Kymsoten lastensuojelun tehostetun perhetyön työntekijät sekä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät. Tutkimuksen edetessä vastaajiksi voidaan kutsua myös muutama ulkopuolinen perhe- ja tavoitteellisen työn asiantuntija. Jokainen osallistuu tutkimukseen anonyyminä.
Valmiin opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mistä asioista koostuu tavoitteellisen lastensuojelun tehostetun perhetyön prosessi. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää mitkä tekijät tukevat tavoitteellisen työn toteutumista.
Kiitos, että jaksoit lukea tähän asti! Olisi hienoa, jos pääset osallistumaan ja
antamaan asiantuntemuksesi! Jos et halua osallistua tutkimukseen, pyydän sinua ilmoittamaan siitä minulle vastaamalla tähän viestiin.
Yhteistyöterveisin
-

Jaana

Jaana Heikkinen
puh. 0400 884 212
Rekisteriseloste henkilötietojen tallentamisesta ja käsittelystä on laadittu
23.3.2020. Lisätietoja saat allekirjoittaneelta.
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TOISEN DELFOI-KIERROKSEN TULOKSET

TYÖSKENTELYN ALOITUS (n=8)

TYÖSKENTELYN KESKIVAIHE (n=8)
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TYÖSKENTELYN LOPETUS (n=8)
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DELFOIN KOLMANNEN KIERROKSEN TULOKSET

TYÖSKENTELYN ALOITUS: äänten jakautuminen, kun panelisteja pyydettiin valitsemaan listalta välttämättömät lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työskentelyn tekijät (n=6)
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DELFOIN KOLMANNEN KIERROKSEN TULOKSET

TYÖSKENTELYN KESKIVAIHE: äänten jakautuminen, kun panelisteja
pyydettiin valitsemaan listalta välttämättömät lastensuojelun tehostetun
perhetyön tavoitteellisen työskentelyn tekijät (n=6)
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DELFOIN KOLMANNEN KIERROKSEN TULOKSET

TYÖSKENTELYN LOPETUS: äänten jakautuminen, kun panelisteja pyydettiin valitsemaan listalta välttämättömät lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työskentelyn tekijät (n=6)
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Liite 6/1
KAIKKI TAVOITTEELLISEN TYÖSKENTELYN TEKIJÄT DELFOIN KOLMANNELLA KIERROKSELLA

Lastensuojelun tehostetun perhetyön tavoitteellisen työn tekijät työskentelyn aloituksessa, keskivaiheessa ja lopetuksessa. Alimpana pyramideissa ovat yksimielisyyden saavuttaneet tekijät ja ylimpänä ne tekijät,
joista panelistit olivat eniten erimielisiä. Panelistien viimeisellä Delfoikierroksella lisäämät tekijät sekä työkokouksessa lisätty tekijä ovat kursiivilla. (N=6)
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