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1 Johdanto 

Sosionomiopintoihin kuuluu kolme työharjoittelujaksoa.  Lastensuojelun 

työharjoittelupaikkoja on sekä avohuollon puolella että lastensuojelulaitoksissa 

sijaishuollossa. Opinnäytetyössäni keskityn sosionomiopiskelijan työharjoitteluun 

lastenkodissa ammatillisen kasvun kehittämisen näkökulmasta.  

Teoksessa Ammatillinen Kasvu Ritva Mäntylä toteaa omassa tekstissään, miten itsensä 

kehittämisen kompetenssit eli osaamistavoitteet ovat koulutuksessa ammatillisen kasvun 

kannalta tärkeitä. Näihin tavoitteisiin kuuluvat oman osaamisen ja kehittämisentarpeen 

arviointi, suunnittelun, organisoinnin ja oman toiminnan kehittäminen, itsenäiseen sekä 

yhdessä oppimiseen kykeneminen, muutoksissa toimiminen ja kyky hyödyntää erilaisia 

oppimis- ja toimintamahdollisuuksia. (Mäntylä, 2007, s. 96) 

Ammattikorkeakoululain neljännessä pykälässä säädetään ammattikorkeakoulun tehtävästä 

antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja 

sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin sekä tukea opiskelijan ammatillista kasvua. (Laki ammattikorkeakoulun 

tehtävästä 932/2014 § 4) Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää sosionomiopiskelijoiden 

työharjoittelujaksoa Hyvösen lastenkodissa yhdenmukaiseksi tukemaan sosionomiopiskelijan 

ammatillista kasvua.   

Tarve kehittämistyöhön on lähtenyt Hyvösen lastenkodin henkilökunnan toiveesta ja on siksi 

ajankohtainen sekä työelämälähtöinen. Tarkoituksena on tehdä sähköisessä muodossa oleva 

opas työharjoitteluun tuleville sosionomiopiskelijoille. Opas palvelee myös harjoittelun 

ohjaajia ja sitä on helppo muokata tarvittaessa.  

Työelämän tutkimus on ammatillista eli tutkitaan asioita, jotka kuuluvat omaan ammatti- tai 

toimialaan. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja ajankohtaisuus säätelevät 

tutkimustarpeita. Tutkimuskohteina ovat työelämän käytännöt, jotka kaipaavat uusien 



2 

 

 

käytäntöjen luomista. Perustutkimuksen sijaan tarkastelussa on esimerkiksi uusien 

sovellusten luominen. (Vilkka, 2005, s.13) 

Tutkimus on laadullinen ja aineisto on saatu lähettämällä avoimet kysymykset 

sosionomiopiskelijoille sekä Hyvösen lastenkodissa oman työharjoittelunsa suorittaneille 

harjoittelun ohjaajille, jotka nyt ovat työsuhteessa Hyvösen lastenkodissa. 

Tutkimuskysymyksinä on, millä tavoin harjoittelu voi tukea sosionomiopiskelijan ammatillista 

kasvua ja millaisia kehittämisehdotuksia sosionomiopiskelijoilla ja harjoittelun ohjaajilla on 

lastenkodin työssäoppimisen jaksolle.  

Hyvösen lastenkoti (Kuva 1 ja Kuva ) on yksi Helsingin kaupungin tarjoamista 

harjoittelupaikoista pääkaupunkiseudulla. Metropolia-, Diak- ja Laurea -

ammattikorkeakouluista tulevat sosionomiopiskelijat lastenkodin osastoille sekä syksyisin 

että keväisin suorittamaan opintoihin kuuluvat työharjoittelujaksot, jotka ovat pituudeltaan 

noin 10–13 viikkoa. 

Kuva 1 Oltermannintien toimipiste Helsingissä 
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Kuva 2 Unikkopolun toimipiste Helsingissä.

 

 

(Lisätietoa kuvien 1 ja 2 viittauksista https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-

fi/aakkosittain/lastensuojelu/lastenkodit-perhehoito/lastenkodit/hyvonen/ ) 

Olen lähes koko työurani ajan ohjannut opiskelijoiden työharjoittelujaksoja niin 

päiväkodeissa kuin nyt lastenkodissa. Työelämäohjaajana olen toivonut voivani antaa 

opiskelijalle mahdollisimman kattavan kokemuksen lastensuojelulaitoksen maailmasta ja 

lastenkotitoiminnasta.  Oman esihenkilöni ”kolmen ässän” ohje, ”sietää, sinnitellä ja 

sitoutua”, kuvaa mielestäni osuvasti ohjaajan työtä lastenkodissa. Ohjeen myötä ikään kuin 

avautuu realistinen työote henkisesti raskaaseen työhön, mutta ajan kuluessa kovinkin 

palkitsevalla tavalla. Opiskelijat tuovat arjen työskentelyn raikasta ja uutta näkökulmaa. 

Harjoittelun ohjaaminen on etuoikeus.  
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat   

Opinnäytetyön aiheena, on miten työharjoittelu voi tukea sosionomiopiskelijan ammatillista 

kasvua. Helsingin kaupungin Hyvösen lastenkoti on opinnäytetyöni tilaaja ja 

opinnäytetyölläni on vahva työelämäyhteys työnmenetelmän kehittämiseen lastenkodissa.  

Opinnäytetyön lähtökohtana Hyvösen henkilökunnan toive yhtenäisestä ohjauksesta koko 

talon tasolla. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä sähköinen opas Hyvösen lastenkotiin 

harjoitteluun tuleville sosionomiopiskelijoille ja jossa on myös muistilista harjoittelun 

ohjaajille. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja on toteutettu lähettämällä avoimet kysymykset 

opiskelijoille ja työelämäohjaajille. 

2.1 Yhteistyökumppani ja työelämäyhteys 

Hyvösen lastenkoti toimii pääkaupunkiseudulla yhtenä harjoittelupaikkana 

sosionomiopiskelijoille. Hyvösen lastenkoti on Helsingin kaupungin lastensuojelulaitos, joka 

tarjoaa perustason hoivaa ja huolenpitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Lastenkoti on 

oma työpaikkani ja valikoitui tätä kautta yhteistyökumppaniksi. Työelämäyhteys 

opinnäytetyöhöni on vahva. Kehittämistyöntarve on tullut Hyvösen henkilökunnan taholta. 

Työelämäohjaajat itse toivovat voivansa tuottaa opiskelijoiden laadukasta ja 

suunnitelmallista ohjausta, joka tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua. 

 

Kehittämisellä tähdätään muutokseen ja sen tarkoituksena on saada aikaan jotain parempaa 

ja tehokkaampaa verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin tai -rakenteisiin. Lähtökohtana 

kehittämiselle voivat olla nykyisen tilanteen tai toiminnan ongelmat ja toisaalta näkymä 

jostain uudesta. (Toikko & Rantanen, 2009, s.16) 

 

Työskentely Hyvösen lastenkodissa perustuu Helsingin kaupungin arvoihin. Toimintaa 

ohjaavat arvot ovat asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Asukaslähtöisyys 

on yksilöllisen hoidon suunnittelemista ja toteuttamista yhdessä lapsen ja perheen kanssa. 

Oikeudenmukaisuus on lasta koskeva päätöksenteko hoitoon ja rajoittamiseen liittyvissä 

asioissa. Turvallisuus korostuu lastenkodissa annetussa hoidossa, laitoksen rakenteissa, 
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työturvallisuusasioissa sekä asiakastietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä. (Hyvösen 

lastenkodin omavalvontasuunnitelma, viitattu 21.3.2021) 

 

2.2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite on kehittää Hyvösen lastenkotiin tulevien opiskelijoiden 

ohjauksen laatua. Lastenkodissa on yhteensä kuusi eri osastoa kummatkin toimipisteemme 

mukaan lukien ja harjoittelun ohjaamiseen kaivattiin yhtenäistä opasta harjoitteluviikoille. 

Tulostettava opas voidaan tulostaa harjoitteluun tuleville opiskelijoille jo harjoittelupaikkaan 

tutustumisen yhteydessä. Näin opiskelijalla on aikaa orientoitua ja saada jo etukäteen kuva 

harjoittelusta lastensuojelun sijaishuollossa sekä Hyvösen lastenkodista. Opas palvelee myös 

työelämäohjaajia sisältäen muistilistan harjoittelun ohjaamisesta.  

 

Ohje, opastus, tapahtuma tai tuote suunnataan aina jonkun käyttöön toiminnallisessa 

opinnäytetyössä, sillä tavoitteena on ihmisten osallistuminen toimintaan tai toiminnan 

selkeyttäminen oppaan tai toiminnan avulla. (Vilkka & Airaksinen, 2004, s. 38) 

 

3 Tietoperusta ja aikaisemmat tutkimukset 

Tietoperustana opinnäytetyössäni käytän käsitteitä sosiaalialan kompetenssit, 

lastensuojelun sijaishuolto, ammatillinen kasvu sekä dialogi. Tietoperustaksi valitut käsitteet 

ovat olennaisia kuvaamaan lastenkodissa tapahtuvaa harjoittelua, joka sisältyy 

sosionomiopintoihin ammattikorkeakoulussa.  

 

Sosiaalialan kompetenssit (Taulukko 1) sivulla 6 määrittävät tavoitteet työharjoitteluun 

tuleville sosionomiopiskelijoille. Kompetenssien eli osaamistavoitteiden avaaminen ja niiden 

tuominen käytännön tasolle helpottaa hahmottamaan työn kuvaa lastenkotimaailmassa. 

Harjoittelun alussa asetetaan käytännön työelämäharjoittelun tavoitteet, jotka ovat linjassa 

koululta tulleisiin tavoitteet.  
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Ammatillisten osaamistavoitteiden rinnalla sosionomien koulutuksessa korostuvat erityisesti 

sekä sosiaaliset taidot että oppimaan oppimisen valmiudet. Sosiaalialan osaamisessa on 

oleellista yleiset työelämä- sekä työn kehittämiseen liittyvät valmiudet. (Arene, 2017, s.10)  

 

Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen kolmannessa harjoittelussa on 

tavoitteena sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen. Näitä kolmannen harjoittelun 

tavoitteita ovat muun muassa osata käyttää asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä, 

osata suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilö ja yhteisöä vahvistaen, 

osata soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä, kyetä sosiaalialan 

etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon, osata perustella, dokumentoida 

ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla ja osata soveltaa 

tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään. (Metropolia AMK, 2021, opiskelijan 

3.harjoittelun tavoitteet) Sosionomin työnkuva on laaja ja osaamistavoitteet ovat vaativia.  

 

Tietoperustaksi valitut käsitteet myös tukevat toinen toisiaan. Ne avaavat osittain myös 

sosiaalialan kompetensseja eli osaamistavoitteita. Jokaisen käsitteen kohdalla voidaan 

mainita muutkin käsitteet. Ammatilliseen kasvuun tarvitaan dialogia ja sijaishuolto on osa 

palvelujärjestelmää ja kuuluu sosiaalialan kompetenssien osaamiseen. 

 

Aikaisempia tutkimuksia opiskelijoiden työharjoittelun ohjaamisesta ja harjoittelun 

merkityksestä ammatillisen kasvun tukena on olemassa erityisesti terveydenhuollon 

puolella. Opiskelijan ohjausoppaita on myös kehitetty ja tuotu sähköiseen muotoon, joka on 

tätä päivää ja ovat työharjoittelupaikoissa helposti muokattavissa.  

Kehittämistutkimuksessa aikaisempien tutkimusten ja raporttien hyödyntäminen on 

avainasemassa ja ovat ammattiin sidoksissa. (Kananen, 2012, s.90)  
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3.1 Keskeiset käsitteet 

3.1.1 Sosiaalialan kompetenssit tavoitteena työharjoittelussa 

Sosiaalialan kompetenssit (Taulukko 1) määrittävät sosionomin ammattiosaamisen ydintä. 

Ne kulkevat jo sosionomiopintojen alusta asti ja antavat opinnoille kehykset. 

Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaavat kompetenssit eli valmiudet ovat: sosiaalialan 

eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, 

kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-

osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. (Arene, 2017, s. 10)   

Taulukko 1 Sosiaalialan kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen (Arene, 2017, s. 10) 

Sosiaalialan eettinen 
osaaminen  

• Ihmisarvon, tasa-
arvoisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden 
edistäminen  

• Eettisesti perusteltu oman 
ja ammattialan toiminnan 
reflektio 

Asiakastyön osaaminen  

• Ammatillisen vuorovaikutussuhteen 
luominen ja palvelutarpeen arviointi  

• Tilanteeseen soveltuvien 
työmenetelmien valitseminen  

• Muutokseen tähtäävä prosessi, 
moniammatillisuus  

• Asiakastyön arvioinnin ja 
dokumentoinnin taidot 

Sosiaalialan 
palvelujärjestelmäosaaminen  

• Palveluohjausprosessi ja 
palveluiden koordinointi ja 
sovittaminen tilanteeseen 
ja voimavaroihin  

• Palveluiden 
toimintalogiikka, 
reunaehdot ja juridinen 
säädöspohja  

Kriittinen ja osallistava 
yhteiskuntaosaaminen  

• Sosiaalisen osallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen  

• Syrjäytymisen ehkäisy yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa  

• Osallistavat ja valtaistavat 
toimintatavat  

• Vaikuttamistyö 
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• Yhdyspinnoilla ja 
verkostoissa työskentely 

Tutkimuksellinen kehittämis- 
ja innovaatio-osaaminen  

• Tutkitun tiedon 
tuottaminen, tulkinta, 
käyttö ja jakaminen  

• Innovatiivisten 
menetelmien 
hyödyntäminen työelämän 
kehittämisessä 

Työyhteisö-, johtamis- ja 
yrittäjyysosaaminen  

• Lähijohtaminen  

• Työn laadun, tulosten ja vaikutusten 
arviointi  

• Kehittämishankkeiden johtaminen   

• Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan 
yrittäjyyden perusteet 

 

Sosiaalialan kompetenssit määrittävät tavoitteet työharjoitteluun tuleville 

sosionomiopiskelijoille. Kompetenssien eli osaamistavoitteiden avaaminen ja niiden 

tuominen käytännön tasolle helpottaa hahmottamaan työn kuvaa lastenkotimaailmassa. 

Harjoittelun alussa asetetaan työharjoittelun tavoitteet, jotka ovat linjassa koululta tulleisiin 

tavoitteet.  

 

Ammatillisten osaamistavoitteiden rinnalla sosionomien koulutuksessa korostuvat erityisesti 

sekä sosiaaliset taidot että oppimaan oppimisen valmiudet. Sosiaalialan osaamisessa on 

oleellista yleiset työelämä- sekä työn kehittämiseen liittyvät valmiudet. (Arene, 2017, s.10) 

Sosionomin työnkuva on laaja ja osaamistavoitteet ovat vaativia. 

Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen kolmannessa harjoittelussa on 

tavoitteena sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen. Näitä kolmannen harjoittelun 

tavoitteita ovat muun muassa osata käyttää asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä, 
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osata suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilö ja yhteisöä vahvistaen, 

osata soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä, kyetä sosiaalialan 

etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon, osata perustella, dokumentoida 

ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla ja osata soveltaa 

tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään. (Metropolia AMK opintomateriaalia, 2021, 

opiskelijan 3.harjoittelun tavoitteet) Sosiaalialan kompetenssit ovat työharjoitteluun tulevien 

sosionomiopiskelijoiden harjoittelun osaamistavoitteissa. Usein opiskelijat kokevat 

tavoitteet haasteellisiksi tuoda käytäntöön. Harjoittelun ohjaajan kanssa opiskelija käy läpi 

ohjauskeskusteluissa, mitä kompetenssit tarkoittavat arjen työssä.  

3.1.2 Lastensuojelun sijaishuolto 

Lastensuojelun on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tarkemmin 

lastensuojelusta on säädetty lastensuojelulaissa. Lapsen oikeuksista on säädetty Suomen 

perustuslaissa. Suomea sitovat Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimus. Niissä velvoitetaan lapsen edun asettamiseen etusijalle kaikessa 

viranomaistoiminnassa. Kunnat vastaavat lastensuojelupalvelujen järjestämisestä. Palvelut 

voivat olla itse tuotettuja tai ostettuja. Kuntien tulee valvoa palveluntuottajien toimintaa. 

Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit, nuorisokodit ja vastaanottokodit. 

Laitoshoito on parhain ratkaisu, kun lapsen oireilu on erityisen haastavaa ja lapsen tilanne 

vaatii ammatillista osaamista.  (STM, n.d.)  

Sijaishuoltoa järjestetään lastensuojelulain pykälän 49 nojalla. Sijaishuollolla tarkoitetaan 

lapsen tai nuoren huostaan ottoa, kiireellistä sijoittamista tai lastensuojelulain pykälän 83 

väliaikaismääräyksen mukaista lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin 

ulkopuolella. (Lastensuojelulaki 88/2010, § 83) Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, 

laitoshuoltona tai muuten lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. (Lastensuojelulaki 

88/2010, 49§) Laitoshoitoa tulee järjestää lapsen edun mukaisesti, jos lapsen sijaishuoltoa ei 

voida järjestää riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. (Lastensuojelulaki 

316/2011, 50§)  
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Huostaan otettujen lasten hoivaa ja huolenpitoa voidaan vahvistaa ja turvata 

rajoitustoimenpiteillä. Lastensuojelulaki määrittää perusteet niiden käyttämiseksi. Lapsen 

ollessa sijoitettuna avohuollon päätöksellä ei lastensuojelulain mukaisia 

rajoitustoimenpiteitä voida käyttää. Huostaan otettujen lasten kohdalla 

rajoitustoimenpiteitä ovat muun muassa yhteydenpidon rajoittaminen (§ 62), aineiden ja 

esineiden haltuunotto ( § 65), henkilönkatsastus eli huumausaineseulan ottaminen virtsasta 

ja puhallutus, (§ 66) omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastaminen ja lähetysten 

luovuttamatta jättäminen (§ 67), kiinnipitäminen (§68) ja liikkumisvapaudenrajoitus (§ 69). 

(Lastensuojelulaki 542/2019). Erityisen huolenpidon jakso (§71) järjestetään muualla kuin 

Hyvösessä. (Lastensuojelulaki88/2010) Siitä päätöksen tekee lapsen vastuusosiaalityöntekijä. 

Mikäli lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä ei näitä mainittuja rajoituksia voida 

käyttää. Mikäli niille tulee tarvetta voi lapsen sosiaalityöntekijä tehdä päätöksen kiireellisestä 

huostaanotosta. 

Helsingin kaupungin organisaatiossa (Taulukko 2) sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu 

perhe- ja sosiaalipalvelut. Taulukosta hahmottuu, miten lastenkotitoiminta asettuu Helsingin 

kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa. 

 

 

Taulukko 2 Helsingin kaupungin organisaation sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja 

sosiaalipalvelut (Helsingin kaupungin intranet-sivusto) 

Lapsiperheiden 
hyvinvointi ja 
terveys 

Lastensuojelu ja 
perhesosiaalityö 

Nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö 

Vammaistyö 

Neuvola ja 
lapsiperheiden 
kotipalvelu 

Lapsiperheiden 
palvelutarpeen arviointi 
ja tuki 

Etelän aikuissosiaalityö Vammaisten sosiaalityö 
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Kouluterveydenhuolto Lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityö 

Idän aikuissosiaalityö Vammaisten 
sosiaalipalvelut 

Perheiden erityispalvelut Lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön 
palvelut 

Lännen aikuissosiaalityö Vammaisten työ- ja 
päivätoiminta 

 Sijoituksen sosiaalityö Pohjoisen 
aikuissosiaalityö 

Kehitysvammapoliklinikk
a 

 Lastenkotitoiminta  Vammaisten 
ostopalvelut 

3.1.3 Ammatillinen kasvu opinnoissa ja työelämässä 

Ammatillinen kasvu kehittää ammatti-identiteettiä. Artikkelissa Ammatillinen identiteetti 

persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona ammatillisella identiteetillä ymmärretään 

elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena toimijana eli millaiseksi ihminen 

ymmärtää itsensä tarkasteluhetkellä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi 

hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla. (Asunmaa, 2010, s. 45)  

Artikkelissa pohditaan myös, tarvitaanko ammatillista identiteettiä, kun työn vaatimuksina 

korostetaan päinvastaisia seikkoja, kuten yliammatillisia kompetensseja, 

moniammatillisuutta, ammatillisten rajojen ylityksiä, jaettua asiantuntijuutta, ammatillista 

liikkuvuutta ja joustavuutta sekä elinikäistä oppimista ja jatkuvaa uusiutumista. Artikkelissa 

kysytään, tulisiko ammatti-identiteetistä päästä pikemminkin eroon, jotta edellä mainittu 

kehitys voisi tapahtua esteettä? (Asunmaa, 2010, s. 46) Edellä mainitut seikat työelämän 

vaatimuksista mielestäni päinvastoin tarvitsevat ammatti-identiteetin kehittymistä. 

Ammatti-identiteetin kehittyminen opintojen sekä työvuosien varrella on erittäin tarpeellista 

sosionomin osaamista. Ilman ammatti-identiteettiä on haastavaa tehdä sosionomin vaativaa 

monialaista työtä. 

Teoksessa Ammatillinen Kasvu Ritva Mäntylä (2007, s.92) toteaa julkaisussaan, että 

ammattikorkeakoululaissa todetaan koulutuksen yhtenä tavoitteena olevan opiskelijan 
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ammatillisen kasvun tukeminen. Opetussuunnitelmatyön kehittyminen on tuottanut 

koulutuskohtaiset kompetenssit, jotka ovat tavoiteltavaa osaamista. Opiskelijan hakeutuessa 

opintojen pariin alkaa ammatillinen kasvu kohti ammatillista asiantuntijuutta.  

Asunmaa (2010, s. 47) mainitsee työelämän käytäntöjen osoittavan, että työntekijän 

käsitykset itsestä suhteessa työhön ja ammattiin ovat koko ajan tärkeämpiä työelämässä. 

Palkkatyö on entistä yrittäjämäisempää ja edellyttää yksilöllisesti rakentuvaa ammatillista 

identiteettiä sekä aktiivista toimijuutta.  

Janhonen (2004, ss, 117–116) puolestaan toteaa vanhemmassa tuotoksessa vielä ammatti-

identiteetin kasvun tukemisesta. Työn sisällön merkityksellisyys ja mielekkyys ovat tänä 

päivänä saaneet enemmän suosiota nuoremman sukupolven keskuudessa. Miten sitten 

ammatillisen identiteetin kasvua voidaan tukea opintojen aikana koulussa, työharjoittelussa 

ja ammattia harjoittaessa? Kirjassa Kohti asiantuntijuutta luvussa neljä pohditaan käsitteitä 

merkitykselliset tapahtumat ja kehittävä arviointi.  Merkitykselliset tapahtumat 

menetelmällä voidaan löytää vastauksia ja uusia tapoja toimia ammatissa tai opiskelussa. 

Merkityksellisien tapahtumien pohdinta auttaa ymmärtämään asioita monesta eri 

näkökulmasta. Oppimisen kannalta olennaista on syventyä asiaan, miksi toimit tai mikä sai 

sinut toimimaan juuri niin siinä tilanteessa ja minkä asian opit erityisen hyvin? Tai vastaavasti 

mitä olisit voinut tehdä toisin? Yhteisöllisesti kollegojen tai opiskelutovereiden kanssa tämän 

pohdinta on merkityksellistä oppimisen kannalta. Menetelmä edistää omaa ja jaettua 

ymmärtämistä.  

Ammatilliselle kasvulle ja oppimiselle on tutkijoiden mukaan merkityksellisen tapahtumien 

menetelmällä tärkeä merkitys ja se on myös väline reflektiiviseen ajatteluun ja toimintaan. 

Tämä voisi osaltaan myös kaventaa teorian ja käytännön välistä kuilua. (Janhonen 2004 ss, 

120–121)   

Ensimmäisessä alaluvussa 3.1.3. sivuilla 7–8 totesin sosiaalialan kompetenssien olevan 

haastavia opiskelijoille työharjoittelun tavoitteiden asettelussa sekä niiden ymmärtämisessä 

paikoittain. Voisiko tämän menetelmän avulla saada niihin konkreettista selkeyttä?  
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Janhonen (2004 s. 124) tuo esille kirjassaan kehittävän arvioinnin. Pohdintaan asetetaan 

miten voi parhaiten yhdistää oppimisen kolme keskeistä teemaa eli teoria, käytäntö ja 

asiantuntijuuden kehittyminen sekä oppimisen edistyminen. Ajatuksena on hyödyntää ja 

soveltaa merkityksellisten tapahtumien menetelmää kehittävän arvioinnin välineenä. 

Tarkoitus olisi kehittävän arvioinnin avulla tuoda vaihtoehtoinen arviointimenetelmä, jonka 

lähtökohtana on käytännön ongelmat ja työprosessin kehittäminen. Teorian tulisi tuoda 

lähtökohtia työprosessien kehittämiseen. Merkityksellisten tapahtumien menetelmä 

kehittävän arvioinnin välineenä voisi tukea tunnistamaan ammattiin liittyviä käsitteitä ja 

periaatteita, löytää ammatin ydinsisältöjä ja arvioimaan oppimista.  

Edellä esitettyä ehdotusta käytetään jo ikään kuin ”vahingossa” harjoittelun ohjaamisessa 

työelämässä. Ohjauskeskusteluissa tai jonkin tapahtuman jälkeen reflektoidaan tilanteita ja 

yhdessä opiskelijan kanssa pohditaan tilanteita opetuksellisesti. Tätä voisi tietoisesti kehittää 

yhdeksi ohjauksen työmenetelmäksi, jonka avulla oppiminen ja harjoittelun arviointi tukisi 

ammatillisen kasvun prosessia.  

Käsitettä dialogi tarkastelen alaluvussa 3.1.4, mutta haluan tuoda tähän kohtaan esille sen 

tarjoaman mahdollisuuden ammatillisen kasvun ja ammatti-identiteetin muodostumisen 

käsittelyyn. Dialogin tapaisen vuorovaikutuksen keinoin on opiskelijan kanssa pidettävissä 

ohjauskeskusteluissa loistava tilaisuus hiljaisen tiedon ja uuden ajattelun esiin tulemiseen.  

Muiden ihmisten kanssa tekemisissä ollessaan henkilö sosiaalistuu eli omaksuu toisen 

yksilön tai ryhmän ajattelumalleja ja teknisiä taitoja pelkästään seuraamalla toisten 

käyttäytymistä ja tekemistä. (Ilmarinen, s. 6) 

Opiskelijoita ohjatessa 10–13 viikon ajan ohjaajalla on mahdollisuus peilata myös omaa 

ammatti-identiteettiään ja pohtia sen muodostumista omien opiskelu- ja työvuosien ajalta. 

Näiden omien kokemusten ja valaistumisen hetkien esille tuominen oppimisen 

näkökulmasta ohjauskeskusteluissa voi olla erityisen merkityksellistä harjoittelijalle. 

Mäntylä (2007, s. 93) tuo esille ammatti-identiteetin kehittymisen olevan koko elämän 

kestävä prosessi. Tässä haluan korostaa seuraavaa Mäntylän toteamaa lainaten häntä 
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suoraan: ”Opettajilla ja ohjaajilla onkin tärkeä rooli niin yksittäisinä toimijoina kuin 

asiantuntijayhteisönä sen käsityksen syntymisessä, mihin valmistuva opiskelija kokee 

kuuluvansa ja samaistuvansa-mitä hän pitää tärkeänä työssään ja ammatissaan.”  

3.1.4 Dialogi vuorovaikutuksen työvälineenä 

Dialogi on yksi vuorovaikutuksen muoto. Dialogiin kykeneminen on sosionomin työssä 

tarvittava taito. Sitran artikkelissa Mikä tekee dialogin, määritellään dialogin pyrkimyksenä 

olevan tuottaa ymmärrystä toisten näkemyksistä ja luoda merkityksiä toiminnan kohteena 

oleville asioille. Kuuntelemalla ja pyrkimällä ymmärtämään toisten näkemyksiä ihminen on 

mukana prosessissa, jossa itse kehittyy. Dialogisen keskustelun on täytettävä joukko ehtoja; 

osallistujat ovat dialogitilanteessa tasa-arvoisia, dialogi rakentuu toisten näkökulmien 

aktiiviselle ja myötäelävälle kuuntelulle, dialogin osallistujien tulee olla valmiita omien 

taustaoletustensa tarkasteluun ja kyseenalaistamiseen ja dialogi edellyttää keskinäistä 

luottamusta. (Holm, R. ym. 2018) 

Lastenkotityössä vaaditaan työntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja. Mitä ne sitten ovat ja 

voiko niitä kehittää? Dialogisuus on hyvän auttamistyön perusta. Siihen kuuluu kyky 

kuunnella, luoda myönteistä ja vastavuoroista keskustelua sekä etsiä yhdessä asiakkaan 

kanssa ratkaisuja eteenpäin. Tämä myötä hyvän auttamistyön kriteerit täyttyvät. 

Autettavalta saattaa toivo kadota, mutta auttajalta ei. Brasilialaista kasvatusfilosofia Paolo 

Freireä mukaillen rakkaus, nöyryys, luottamus, toivo ja kriittinen ajattelu ovat dialogin 

lähtökohtia. (Väisänen, 2009, ss, 140–141) 

Dialogiin pääsemiseen tarvitaan symmetriaa. Dialogissa se tarkoittaa myös sitä, että kaikki 

osallistujat ovat yhtä arvokkaita. Käytännössä näin ei ole, mutta esimerkiksi opiskelija voi 

käydä opettajansa kanssa dialogia asioita oppien ja siten lähestyä tasa-arvoisempaa tasoa 

kohti symmetriaa.  (Väisänen, 2009, s. 15) Hyvässä dialogissa myös opettaja tai ohjaaja oppii 

opiskelijalta. Jos näin ei ole, se ei ole dialogia. 

Asenteet dialogissa ovat ennakkoluulottomia ja varauksettomia. Tämän myötä syntyy 

vuoropuhelu ja asiakkaan voimavarat tulevat näkyville. Toisen kunnioitus ja kuuntelemisen 
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taito on dialogin lähtökohta. Haastavan asiakkaan kohtaaminen arkityössä esimerkiksi vaatii 

ammattilaisen muistamaan asiallisen ja ystävällisen keskustelun edistävän yhteistyötä. 

(Väisänen, 2009, s.19) Dialoginen keskustelu tuo harjoittelijan ja ohjaajan välille uudenlaista 

näkemystä. Se on molemminpuolinen, uusien näkökulmien löytämisen maailma, kun sille 

antaa mahdollisuuden.  

 Kuunteleminen on vaikeampaa kuin puhuminen. Kuunteleminen muuttaa meitä enemmän 

kuin puhuminen. Tutkimusten mukaan kokeneet työntekijät kuuntelevat enemmän kuin 

uransa alussa olevat. Kuuntelemisen taitoa voi opetella. Dialogin virtaan pääseminen 

edellyttää odottamista. Omien ajatusten tyrkyttäminen estää sen. Odottamalla ja 

kuuntelemalla voi kysyä itseltään mitä on jäänyt huomaamatta ja katsoa asioita toisesta 

näkökulmasta. Dialogi edellyttää sitoutumista ja yhteiseen päämäärään pyrkimistä, vaikka 

tavoite ei toteutuisikaan. Sitoutumiseen tarvitaan aktiivista osallistumista ja vilpittömyyttä. 

(Väisänen, 2009, ss, 19–22) 

Kirjassa Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena Mönkkönen (2002, s. 57) toteaa, että 

liialliseen yhteisymmärrykseen pyrkivä keskustelu voi sulkea ristiriidat ja näkemyserot 

ulkopuolelle. Tässä tapauksessa yhteisymmärrys perustuu ei-symmetriseen keskusteluun, 

sillä toisen keskustelijan käytettävissä on sellaisia keskustelutaitoja ja toisella ne puuttuvat. 

Keskustelu voi olla myös argumentoivaa yhteisymmärryksen sijaan, jolloin pohditaan elämää 

kaikkine ristiriitoineen. Näin myös moraalikysymykset tulevat näkyvämmiksi kuin täysin 

yhteisymmärryksellisessä keskustelussa. Dialogisessa suhteessa ymmärrys ei tarkoita 

pelkästään toisiinsa sulautumista vaan uuden alun löytämistä osapuolten välille.  

Edelliset kappaleet eivät sinänsä kumoa toisiaan, mutta antavat hieman eri näkökulman 

dialogin ulottuvuuksista. Tämä on mielestäni hedelmällistä ajattelua suhteessa 

vuorovaikutukseen dialogin keinoin. Tuon kaltaiseen dialogiin voidaan pyrkiä sekä 

kollegoiden kesken kuin opiskelijan ja ohjaajan oppimiskeskusteluissa sekä 

asiakastyöskentelyssä.  

Lastenkodissa nuorten kanssa työskennellessä alla olevassa kuvassa (Kuva 3) esitettyä 

dialogin ja debatin kaltaista keskustelua tulee eteen lähes päivittäin. Ohjaaja pyrkii dialogiin 
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ja nuori on oppositiossa. Ohjaajan hyvät vuorovaikutustaidot voivat saada aikaan sen, että 

nuori kykenee pysähtymään hetkittäin ja kuuntelemaan, jolloin voidaan saavuttaa 

jonkinlainen yhteinen ymmärrys ja sopimus haastavasta tilanteesta. Havainnoimalla 

tämänkaltaisia tilanteita nuoren ja työntekijän välillä sosionomiopiskelija voi oppia, millaisia 

vuorovaikutustaitoja lastenkotityössä tarvitaan päivittäin ja mitä tarkoitetaan, kun sanotaan 

vuorovaikutuksen olevan yksi tärkein työväline. Usein näissä tilanteissa nuoren kanssa 

pyritään pääsemään dialogin kaltaiseen vuorovaikutukseen. Lähtökohtana on, että aikuisella 

on kyky ja ymmärrys hyvään vuorovaikutukseen. Aina ei kuitenkaan mene aikuisenkaan 

taholta mallikkaasti. Ohjauskeskusteluissa on hyvä palata näihin tilanteisiin ja pohtia yhdessä 

ohjaajan kanssa keskustelun kulkua tarkemmin. Opiskelija oppii myös siitä, että 

työelämässäkin aikuinen mokaa. Tärkeää on myös nähdä aikuisen myöntävän virheensä ja 

selvittävän sen. Työharjoittelussa opiskelijalla on mahdollisuus kyseenalaistaa 

havainnoimiaan toimintatapoja lastenkodissa, saada perusteluja ja pohtia miten itse toimisi 

eri tilanteissa sekä mitä tuntemuksia jokin tilanne on itsessä aiheuttanut. Kohtaamisen 

perustana sosiaalipedagogisessa työssä on ymmärrys dialogista ikään kuin suhteena ja 

vuorovaikutuksena ihmisten välillä. Avoimuus, tasavertaisuus, läsnäolo, keskinäinen 

kunnioitus, luottamus ja hyväksyntä ovat dialogisen kohtaamisen lähtökohta. Ihminen 

nähdään ihmisenä eikä jonkin ongelman leimaamana. (Nivala & Ryynänen, 2019, ss, 190-

191) 
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Kuva 3 Sitran artikkelin kuvamateriaalia mukaillen dialogin ja debatin eroavaisuudet sekä 

niiden mahdollinen yhteenlaskettu tulos. 

 

Dialogissa pyritään ymmärrykseen. Dialogin tunnusmerkkejä on tasa-arvoinen 

osallistuminen, ilmaisemisen avoimuus, empaattinen kuuntelu, keskinäinen luottamus, ei ole 

voittajia eikä häviäjiä, kohdataan toinen tasavertaisena ja kunnioitetaan erilaisia ajatuksia ja 

intressejä. Debatissa sen sijaan koitetaan osoittaa oikeaksi oma mielipide. Debatin 

tunnusmerkkejä on valta ja voittaminen, oman näkökannan puolustaminen, toisten 

näkemysten kritisointi ja pyrkimys osoittaa näkemykset vääriksi.  Relevantin tiedon 

tunnistaminen voi hyödyntää loogista päättelyä. (Holm R., Poutanen, P. & Ståhle, P. Toim.  

2018). 

Debatissa voi myös päästä yhteiseen näkemykseen kuuntelemalla toista osapuolta, kuten 

edellä jo mainitsin. Väliin muodostavaa relevantin tiedon tunnistamisen tilaa kannattaa 

tavoitella. Mainitussa tilassa päästään voidaan päästä yhteiseen ymmärrykseen ja 

mahdolliseen ratkaisuun. 

 

dialogi debatti
relevantti 

tieto
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Tuon tähän lopuksi vielä esille sosiaalialan kompetenssit eli ammatilliset osaamistavoitteet, 

koska on tärkeää muistaa dialogitaidot myös kaikissa kompetenssien kohdissa. Dialogitaitoja 

voidaan tarvita eettisen osaaminen, asiakastyön osaamisen, sosiaalialan 

palvelujärjestelmäosaamisen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaamisen, tutkimuksellisen 

kehittämis- ja innovaatio-osaamisen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen 

kohdalla. Dialogitaitoja voidaan peilata työharjoitteluun tulevien opiskelijoiden tavoitteissa. 

Dialogisuuden käyttäminen kuuluu niin asiakastyöhön kuin työyhteisön kanssa tehtävään 

työhön koko sosiaalialan kentällä. 

3.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Riikka Lammi (sosionomi YAMK) on tehnyt opinnäytetyön aiheesta Oppimateriaali 

lastensuojelulaitoksessa tapahtuvaan sosionomi (AMK)-opiskelijoiden harjoitteluun vuonna 

2013. Oppimateriaali on syntynyt kehittämisprosessin tuloksena Lammin työssä.  

Lammin tekemä opinnäytetyö sivuaa omaa opinnäytetyötäni suuresti. Lammi on tehnyt 

oman työnsä rajaten sen siitä näkökulmasta, että kaikki lastensuojelulaitokset voivat käyttää 

sitä suuntaa antavan oppaana sekä harjoittelijoille että ohjaajille. 

 

Heidi Wallin ja Susanna Yli-Nisula ovat tehneet kvantitatiivisen tutkimuksen Lastensuojelun 

harjoittelun merkityksestä sosionomin ammatilliselle kasvulle Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa vuonna 2011. He olivat osoittaneet kysymyksensä sekä opiskelijoille 

että ohjaajille. Opinnäytetyössään he käsittelivät osittain samoja käsitteitä kuin tässäkin 

työssä. Opinnäytetyö ei ollut toiminnallinen. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että harjoittelu oli 

vaikuttanut positiivisesti opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen.  (Walling & Yli-

Nisula, 2011, s.35) 

 

Arene ry:n työryhmän selvityksessä sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä tuodaan esille 

selkeästi sosionomikoulutuksen tavoitteista, tutkinnonrakenteista ja kompetensseista, 

monialaisuudesta ja monitieteisyydestä. Tämä avaa opinnäytetyön tietoperustaa sosionomin 

osaamistavoitteista ja tuo esille tavoitteet työharjoitteluun.  
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Opiskelija soveltaa osaamistaan harjoittelun aikana käytännössä. Harjoittelujen lisäksi 

työelämäyhteistyössä suoritettavat projektiopinnot auttavat lisäämään osaamisen 

muodostumista. (Arene, 2017 s.7) 

 

Kaarina Mönkkösen (2002) tutkimus käsittelee sosiaalialan asiakastyön 

vuorovaikutuskysymyksiä dialogisuuden näkökulmasta. Tutkimustuloksena on syntynyt 

erilaiset teoreettiset vuorovaikutusorientaatioiden näkökulmat, joita ovat 

asiantuntijakeskeinen, asiakaskeskeinen ja dialoginen vuorovaikutusorientaatio. 

(Mönkkönen, 2002, s.16) 

 

Tutkimuksessa tuodaan esille sitä näkökulmaa, kuinka dialogin keinoin voidaan kehittää 

asiakastyön vuorovaikutusta. Asiakaskeskeisyyden merkitys ja voimavarakeskeisyyden 

korostaminen mainittiin tärkeänä näkökulmana kohti dialogisen vuorovaikutuksen 

hahmottamista. (2002, s.56) Mönkkönen toi myös esille, ettei lastensuojelutyötä voida tehdä 

yksilökeskeisesti vaan asiakkaana on koko sosiaalinen verkosto. (Mönkkönen, 2002, s.29)  

 

Edellä mainittu kokonaisuuden ymmärtäminen on merkityksellistä sijaishuollossa 

lastenkodissa. Läheisverkoston kartoittaminen ja sen mukaan saaminen yhteistyöhön on 

usein haasteellista ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, vuorovaikutussuhteita ja kykyä 

dialogisuuteen, antaa tilaa ja aikaa asiakkaan osallisuuteen ja vastuullisuuteen. Tutkimus oli 

varsin mielenkiintoinen dialogisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksista asiakastyössä. 

 

Sijaishuollossa tapahtuva työ on ennen kaikkea kasvatuksellista. Tutkimuksen 

johtopäätöksissä tuodaan esille, miten asiakastyöhön, että kasvatukseen liittyy aina valtaa ja 

vastuuta. Sosiaalisten valmiuksien nähdään myös kehittyvän vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa, jolloin myös sijaishuollossa olevalla tai hänen lähipiirillänsä on mahdollisuus saada 

itselleen osallisuuden ja vastuullisen toimijan roolin. (Mönkkönen, 2002, s. 87) 

 

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen on yksi sosiaalialan kompetensseista. 

Miten sitten ammattikorkeakouluopinnoissa tämä huomioidaan? Innovaatiopedagogiikkaa 

on ammattikorkeakouluissa kehitetty vastaamaan muuttuvaa työelämää. 
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Ammattikorkeakoulut tekevät alueellista yhteistyötä ja innovaatiopedagogiikan avulla 

tuetaan aluekehitystä ja innovaatioiden syntymistä työelämässä. 

Kirjassa ”Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa 

korkeakoulutuksessa” tarkastellaan työelämälähtöistä kehittämistoimintaa osana 

innovatiivista korkeakouluopiskelua. Korkeakoulutetuille työelämässä on yhä tärkeämpää 

kehittämisosaaminen ja innovatiivisuus. Kehittämistoimintaan osallistuminen ja sen 

johtaminen edellyttävät kokonaisymmärrystä kehittämisestä. (Salonen, K, 2017, ss,6–10) 

4 Tutkimustehtävät -ja menetelmät 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä eli toiminnallisena opinnäytetyönä. 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen, fenomenologinen tutkimustyyppi. 

Fenomenologinen tutkimusstrategia painottuu tarkastelemaan ihmisten kokemusta ja 

ymmärryksen muodostumista omien kokemusten kautta. (Jyväskylän yliopisto, koppa, 2015) 

 

 Opinnäyteyön tarkoitus oli kehittää työmenetelmiä ja tuottaa sähköinen opas 

sosionomiopiskelijoiden harjoitteluviikoille. Opinnäytetyössä noudatettiin hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Kyselyihin vastaaminen oli vapaaehtoista ja opinnäytetyön valmistuttua 

vastaukset tuhottiin. Henkilötietoja ei kysytty eikä näin ollen käsitelty missään vaiheessa. 

Tutkimusluvan sain Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta. Tutkimusluvassa 

mainitusti sitouduin noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 

1050/108 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksinä on, millä tavoin harjoittelu voi tukea sosionomiopiskelijan ammatillista 

kasvua ja millaisia kehittämisehdotuksia sosionomiopiskelijoilla ja harjoittelun ohjaajilla on 

lastenkodin työssäoppimisen jaksolle. Tutkimustehtävänä on saada valitun 

tutkimusmenetelmän avulla selville, mitä harjoittelujakson tulisi sisältää antaakseen riittävän 

kattavan kuvan sosionomin työstä lastensuojelulaitoksessa.   
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Tutkija kuvaa sitä, mitä tutkimusaineistossa sanotaan tutkimuksen kohteena olevasta 

aiheesta. Tutkijan tavoitteena on löytää tutkittavan näkökulma asiaan. (Vilkka, 2005, s.137) 

Tutkimustehtävän lopputuotoksena on sähköinen opas sekä opiskelijoiden että ohjaajien 

käyttöön työharjoittelun toteuttamiseksi ja selkiyttämiseksi.  

4.2 Tutkimusmenetelmät  

Todellisen elämän kuvaaminen on lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa 

tutkimuksessa. Monen suuntaisia suhteita on mahdollista löytää, kun tapahtuvat muovaavat 

toinen toistaan. Kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi, 2018, s,161) 

 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kvalitatiivisen fenomenologisen tutkimusmenetelmän.  

Tutkimuksen täydentämiseen tutkimuksen tavoitteisiin riippuen soveltuu vastauksista saatu 

teksti. Hyvän fenomenologisen aineistoon voidaan sisällyttää kuvauksia tutkittavaa ilmiötä 

tai asiaa koskevista tuntemuksista, mielikuvista ja aavistuksista. (Vilkka, 2005, s.139) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä. 

Vaarana on, että työn laajuus kasvaa eikä työmäärä enää vastaa opintopisteitä vaan jopa 

ylittää sen. Toiminnallisen opinnäytetyön tutkimuskäytäntöä käytetään väljemmin kuin 

tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Tiedon keräämisen menetelmät ovat kuitenkin samat. 

Tutkimusta käsitellään lähinnä selvityksen tekemisenä ja selvitystä tiedonhankinnan apuna, 

koska toiminnallisten opinnäytetöiden selvitys perustuu löyhästi tai ei ollenkaan teoriaan. 

(Vilkka & Airaksinen, 2003, ss,56–57) 

 

Prosessin kuvaukseen oli mielestäni hyvä liittää vastauksissa esille tulleita näkökulmia ja 

kokemuksia hyvän harjoittelukokemuksen rakentumisesta. Vastaukset myös elävöittävät 

opinnäytetyön sisältöä. Lopputuotoksena on sähköinen opas, joten toiminnallinen 

opinnäytetyö palvelee parhaiten tämän kaltaista tuotosta. Myös valittu tutkimusmenetelmä 

antaa selkeämmän kuvan siitä, mitä hyvän oppaan tulee sisältää.  
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Yksilö- ja ryhmähaastattelut eivät toteutuneet suunnitellusti epidemiatilanteen vuoksi. Koitin 

järjestää haastatteluja etäyhteyksillä, mutta sekin osoittautui haasteelliseksi kolmivuorotyön 

takia, jota itsekin koko opinnäytetyön työstämisen ajan tein. Päädyin lähettämään avoimet 

kyselyt sähköpostitse keskusteltuani opinnäytetyön ohjaajani sekä työni tilaajan kanssa. 

Kaikesta huolimatta sain lähetettyjen kysymysten avulla realistisia ja konkreettisia vastauksia 

opiskelijoiden kokemuksista sekä työntekijöiden mielipiteitä opiskelijoiden ohjaukseen 

liittyvistä asioista.  

Vastaajat voivat täyttää kyselyt omalla ajallaan. Kyselyissä voi pyytää arviointeja ja 

perusteluja mielipiteille ja toiminnoille. (Hirsjärvi, 2018, s. 197) 

4.2.1 Aineistonhankinta 

Aineisto hankittiin lähettämällä avoimet kysymykset opiskelijoille sähköpostitse. 

Harjoittelijoita on neljä. lähetin avoimet kysymykset myös seitsemälle työharjoittelun 

ohjaajille, jotka ovat itse olleet Hyvösen lastenkodissa työharjoittelussa.  Kohderyhmäksi 

valitsin jo työelämässä pidempään olleita ammattilaisia ja lähiaikoina valmistuneita. 

Lähiaikoina valmistuneilla työntekijöillä on vastaavasti tuoreessa muistissa omat 

työharjoitteluajat, joten heillä on tietoa siitä, mitä itse pitivät tärkeinä harjoittelun kannalta. 

Pidemmän aikaa työelämässä olevilla työntekijöillä on hallussaan sellaista hiljaista tietoa, 

joka tulee opiskelijan ohjauksessa esille tiedostamatta.  

Tutkimuksessa Hiljaisen tiedon tekeminen näkyväksi Nikkanen ja Kantola viittaavat hiljaisen 

tiedon olevan sidottua ihmisten toimintaan, menettelytapoihin rutiineihin, ihanteisiin, 

arvoihin ja tunteisiin. Hiljaisen tiedon todetaan olevan vaikea pukea sanoiksi. Sen sanotaan 

myös ilmenevän käytännöllisenä ja toiminnallisena tietona ollen osa työn kokonaishallintaa, 

mutta ei välttämättä ole tiedostettua. Tutkimuksessa esitetään, miten hiljaista tietoa 

voidaan saada tuotua näkyväksi dialogin ja kirjoittamisen keinoin. (Nikkola & Kantola, 2007, 

ss, 79, 81)  

Mikäli ryhmähaastattelut olisivat toteutuneet, olisi niissä ollut sekä hyvät ja huonot 

puolensa. Osallistujien ei tarvitse jännittää tilannetta vaan saavat toisistaan tukea, 

ryhmäkyselyillä voidaan saada tietoa tavallista enemmän, kun osallistujat voivat yhdessä 
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muistella, tukea, rohkaista jne. Ryhmälle tehtävä kysely on myös tehokas menetelmä, kun 

yhdessä istunnossa on useita ihmisiä. Huonoina tai haastavana puolena saattaa olla 

ryhmäkyselyn sopivan ajankohdan löytyminen. Myös kovin puheliaat ihmiset voivat viedä tila 

muilta osallistujilta. Ryhmäkysely tallenteen purkamisen ongelma on osallistujien 

erottaminen litteroinnissa. Tilanteen alussa voi olla kannattavaa pyytää vastaajaa 

esittäytymään, jolloin ääninäytettä voidaan hyödyntää tunnistamisessa. (Eskola, J. & 

Suoranta, J. 2014, ss,96–99) 

4.2.2 Aineiston analyysi  

Aineiston analyysi tavaksi valitsin teemoittelun. Aineistosta voi käydä esiin 

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, joiden avulla toivon kerääväni sähköiseen oppaaseen 

opinnäytetyöni tuotokseen sisältöä opiskelijoiden ajatuksista harjoittelun sisällöstä.  

 

Näin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Siitä 

voidaan poimia keskeiset aiheet ja esittää se kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. 

Kvalitatiivinen aineisto voidaan tematisoinnin avulla jättää sitaateiksi, jotka ovat 

mielenkiintoisia. Ongelmana on, etteivät sitaatit anna välttämättä johtopäätöksiä. 

Teemoittelu on kuitenkin suositeltava toimintatapa käytännöllisen ongelman 

ratkaisemisessa. Teemoittelun avulla voi tarinoista poimia olennaista tietoa 

tutkimusongelman kannalta. (Eskola, 2014, ss, 175-179) 

 

Vastaukset erottelin sen perusteella, oliko kyseessä opiskelijalta vai työntekijältä tullut 

vastaus. Toisiaan vastaavat kysymykset eri ryhmien välillä merkitsin yliviivaustussilla ja näin 

vertasin niitä keskenään. Teemoittelun avulla pystyin erottelemaan ovatko esimerkiksi 

kokemukset ohjauksen laadusta olleet samanlaiset vai hyvinkin erilaiset ja mitä asioita 

pidetään tärkeänä hyvän ohjauksen oppaan sisällöstä. Sähköpostitse saamani aineiston 

teemoittelin kysymysten mukaisesti. 
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4.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen ja aikomus oli toteuttaa se osittain ryhmähaastatteluina. 

Alkuperäinen suunnitelmani ei kuitenkaan onnistunut haastattelujen osalta, vaan 

haastattelu piti tehdä sähköpostitse avoimilla kysymyksillä. Kyselyyn osallistuminen oli 

vapaaehtoista. Vastausten teemoittelussa pyrin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Vastaamalla kyselyyn henkilöt hyväksyivät osallistumisensa. Opinnäytetyön valmistuttua 

aineisto tuhotaan.  

 

Tutkimuksen olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman luotettavasti. Alun perin 

suunniteltuun haastatteluun ja sittemmin avoimeen kyselyyn vastasi yksitoista henkilöä. 

Vaikka en päässyt kysymään tarkentavia kysymyksiä, olin ennakoivasti ne koittanut 

huomioida lähettämässäni kysymyspatteristossa, jossa oli suluissa asioista, mitä olin 

tarkoittanut. Prosessin kuvauksen olen koittanut tehdä tarkasti kuvaten sen vaihe vaiheelta. 

Opinnäytetyöni aihe on itselleni tuttu ja olen voinut tuoda työhöni sitä kautta omaa vahvaa 

työkokemusta. Eskola toteaa kirjassaan ”Johdatus laadulliseen tutkimukseen”, mikäli 

tutkimuksessa kerrotut tapahtumat ovat tuttuja voi siitä tullut kokemus vahvistaa ne.    

Tutkija on itse kvalitatiivisen tutkimuksen pääasiallinen luotettavuuden kriteeri. Näin ollen 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola, 2014, s.211)  

Hirsjärven kirjassa ”Tutki ja kirjoita” määritellään laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheista. Toteuttamispaikat ja 

olosuhteet kerrotaan sekä niihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja 

tutkijan oma arviointi tilanteesta.  Tutkimusselosteita voidaan rikastuttaa vastausten otteilla 

tai muilla autenttisilla dokumenteilla. (Hirsjärvi, 2018, ss,232–233)  

 

. 

5 Raportti työharjoitteluoppaan rakentumisesta  

Tässä luvussa kerrotaan toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen eli työharjoittelun oppaan 

teon eri työvaiheista. Ammatillisessa kentässä toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on 
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käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai 

järkeistäminen. Tuotoksena voi olla ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje, ohjeistus tai 

opastus, kuten perehdyttämisopas. (Vilkka, 2004, s. 9) 

5.1 Suunnittelu 

Aloitin opinnäytetyöni suunnittelun jo ennen opintojeni alkamista. Opintojeni aikana kävi 

mielessäni myös muita vaihtoehtoja, miten voisin kehittää omaa työyhteisöäni. Pohdittuani 

eri aiheita palasin aina samaan aiheeseen eli opiskelijoiden ohjaamiseen omalla 

työpaikallani. Samaan aikaan tuli sama aihe esille kollegoideni taholta, että opiskelijoiden 

ohjaamista lastenkodissamme tulisi kehittää ja saada aikaan yhtenäiset tavoitteet. Kävin 

keskustelua asiasta kollegoideni kanssa ja ehdotin, että voisin hyödyntää opinnäytetyöni 

tekemisessä tätä kehittämistyötä. Keskustelin asiasta lastenkotimme johtajan kanssa, jonka 

mielestä oppaan tekeminen ja ohjaamisen yhtenäistäminen olisi kaikkia, sekä opiskelijoita 

että ohjaajia palveleva tarpeellinen kehittämistyö. Esitin hänelle ideani sähköisessä 

muodossa olevasta pdf-tiedostosta, jota tarpeen vaatiessa voi päivittää. Teimme sopimuksen 

opinnäytetyöni tekemisestä johtajan kanssa.  

 

Tämän kaltaisen opinnäytetyön ensisijaisia kriteereitä ovat käytettävyys kohderyhmässä ja 

käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, informatiivisuus, selkeys, 

johdonmukaisuus ja muoto. (Vilkka, 2004, s. 53) 

 

Toimintatapaa koskevalla kehittämisellä voidaan selkeyttää sekä yksilön että laajemman 

organisaation toimintatapaa. (Toikko, 2009, s.14) Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, 

käytännön läheinen ja tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla 

osoittamaan alan tietojen ja taitojen hallintaa. (Vilkka, 2004, s.10) 

 

Suunnittelin haastattelevani talossa olevia opiskelijoita ja työntekijöitä, jotka aikanaan 

tehneet meillä harjoittelunsa. Pohdin toteuttavani yksilöhaastattelut opiskelijoiden kanssa ja 

ryhmähaastattelun työntekijöiden kanssa. Samalla ryhmähaastattelusta muotoutuisi ikään 

kuin työryhmä pohtimaan kanssani oppaan sisältöä asianmukaiseksi. Kehittämistoiminnan 
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keskeisiä tekijöitä ovat tiimit ja ryhmät. Näin mahdollistuu yhteisesti jaettu prosessi, siihen 

liittyvä päätöksenteko ja arviointi. (Toikko, 2009, s. 94) Alkuperäinen suunnitelmani ei 

onnistunutkaan vallitsevan covid-19 pandemian ja sen tuomien varsin tiukkojen 

kokoontumisrajoitusten vuoksi työpaikallani. 

 

5.2 Toteutus 

Päätin tehdä oppaan PDF-muotoon, mutta tallentaa sen myös Word-muotoon, jolloin sitä on 

helppoa tarvittaessa muokata ja päivittää. Ajatuksena oli alun perin oppaan olevan vain noin 

3–5 -sivuinen, mutta alettuani työstämään sitä, huomasin, miten tärkeää on saada 

oppaaseen enemmän teoriapohjaista näkemystä. Muun muassa opiskelijoiden näkökulmasta 

oli tarpeellista selvittää työn sisältöä tässä opinnäytetyössäni käyttämäni teoriapohjan 

kautta. Oppaaseen halusin tuoda esille Hyvösen lastenkodin perustietoja, jotka ovat 

saatavilla myös Helsingin kaupungin sivuilla. Sieltä sain myös kuvamateriaalia, joista käy ilmi 

eri toimipisteemme sekä ajantasaiset yhteystiedot toimipisteiden osastoille sekä muuhun 

henkilökuntaan. Toiminnalliseksi opinnäytetyöksi ei pelkästään riitä toteutettu opas tai 

ohjeistus, vaan ideana on kyetä yhdistämään ammatillisen teoriatiedon ammatilliseen 

käytäntöön. Käsitteiden ja teorioiden avulla on kyettävä pohtimaan ja kehittämään oman 

alan ammattikulttuuria. (Vilkka, 2004, ss,41–42)  

 

Lähetin avoimet kysymykset sähköpostitse opiskelijoille ja työntekijöille, jotka olivat 

lupautuneet osallistua avoimeen kyselytutkimukseen Liitteenä lähetin työntekijöille 

kysymysten lisäksi myös raakaversion sähköisestä oppaasta, jota olin ehtinyt teorian osalta 

työstämään. Teoria osuudessa toin esille tässä opinnäytetyössä esitetyt käsitteet. 

Vastausohjeistuksessa toivoin mielipiteitä teoriapohjan tuonnista oppaaseen sekä oppaan 

loppuun koottavasta muistilistasta. Muistilista on lähinnä harjoittelun ohjaajille tarkoitettu, 

josta ohjaaja voi tarkistaa, onko kaikki oleellinen käyty läpi opiskelijan kanssa sekä 

harjoitteluun liittyvistä muista käytänteistä. Avoimet kysymykset mahdollistavat vastaajan 

kertoa oikeasti mielipiteensä verrattuna monivalintakysymyksiin, jotka antavat vain 

vaihtoehtoja. (Hirsjärvi, 2018, s.201) 
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Kehittämistoiminta on sosiaalinen prosessi ja se edellyttää aktiivista osallistumista ja 

vuorovaikutusta. Osallistumistoiminnan perustuessa dialogiin eri osapuolet voivat tarkastella 

kehittämistoiminnan tavoitteita, perusteita ja toimintatapoja. (Toikko, 2009, s.89) 

Sähköpostitse tehtävässä kyselyssä en saanut aikaan suunnittelemaani dialogista otetta. 

Opinnäytetyöni ollessa samalla osittain tutkimuksellinen kehittämistyö olikin dialogin 

suhteen luovuttava alkuperäisestä toteutussuunnitelmasta.  

 

Samoin tarkoitukseni pystyä havainnoimaan ryhmähaastattelussa eri uran vaiheessa olevia 

työntekijöitä jäi samaisesta syystä pois. Työntekijät, joita pyysin mukaan tutkimukseen ovat 

myös itse olleet meillä tekemässä työharjoitteluaan. Heidän joukossaan oli juuri hiljattain 

valmistuneita sekä jo huomattavasti pidempään työelämässä olleita. 

 

Osallistuvaa havainnointia voidaan pitää hyvänä keinona tutkia ja kehittää ajattelu- ja 

toimintatapoja, vuorovaikutusta työntekijöiden kesken ja heidän toimintaansa liittyviä 

asioita sekä ilmiöitä. Samanaikaisesti saataisiin tietoa tutkittavien omakohtaisista 

kokemuksista, käsityksistä ja työyhteisön käsityksistä. Osallistuva havainnointi on toimiva, 

kun tieto ilmenee hiljaisena tietona eli tiedolla, joka on hankittu aistimalla, tekemällä ja 

harjaannuttamalla käytännöllistä tietoa ja taitoa. (Vilkka, 2005, s. 120) Havainnointikaan ei 

toteutunut vallitsevasta tilanteesta eli covid-19 pandemian tuomista rajoituksista sekä 

kolmivuorotyön tuomista aikatauluongelmista. Itsenikin mukaan lukien tuohon 

vuorotyöläisten joukkoon oli erittäin haasteellista koittaa järjestää yhteistä teams-aikaa 

kaikille.  

 

5.3 Kyselyn tuloksia 

Opinnäytetyöni ollessa toiminnallinen ei tarkka litterointi ja analysointi ole välttämätöntä. 

Litterointia en tehnyt työssäni sen ollessa sähköpostitse tehty kysely. Halusin kuitenkin 

tuoda näkyville ne ajatukset, mitä kyselyyn osallistuneet ovat vastanneet. Vastauksilla oli 

varsin merkittävä osa oppaan rakentumisessa. Oppaaseen olen tuonut näkyville ne 
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ehdotukset ja toiveet, joita kyselyn kautta sain. Huomioin sekä opiskelijoiden toiveet että 

työntekijöiden ehdotukset. Lopputuloksen kannalta kyselyllä saadut vastaukset toivat 

merkittävän painoarvon oppaan sisältöön. Tutkimuskysymysten vastaukset sekä 

opiskelijoiden että työntekijöiden välillä olivat paljolti toistensa kaltaisia. Eroja oli näkyvissä 

työvuosien ja työkokemuksen tuomana. Toiminnallisissa opinnäytetöissä riittää suuntaa 

antava tieto. Tästä johtuen ei ole välttämätöntä, järjestelmällistä ja täsmällistä 

haastattelujen puhtaaksi kirjoittaminen eli litterointi. (Vilkka, 2003, ss,61–62) Käytännöllisen 

ongelman ratkaisuun teemoittelu on suositeltava analysointitapa. Tarinoista voi poimia 

olennaista tietoa käytännöllisen tutkimusongelman kannalta. (Eskola, 2014, s. 179) 

5.3.1 Tieto lastenkotitoiminnasta 

Ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitus oli saada selville, mitä etukäteistietoa opiskelijoilla oli 

lastenkotitoiminnasta ja sijaishuollosta sekä millainen tieto olisi tärkeää harjoittelun alussa. 

Eroja lastenkotitoiminnan ja sijaishuollosta oli opiskelijoilla opintojen vaiheesta eli oliko 

kyseessä monesko harjoittelu, aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Huostaanoton 

syyt olivat selvillä, kuten vanhempien kyvyttömyys vanhemmuuteen. Hyvää perehdyttämistä 

pidettiin tärkeänä tiedonsaannin lähteenä. Toivottiin ”ammattislangin” avaamista, kuten 

sijaishuollossa käytössä olevia rajoitustoimenpiteiden lyhenteiden selkeyttämistä, 

lastensuojelulain tuntemusta ja lastenkotitoiminnan palvelujärjestelmään sijoittumista. 

Hiljasien tiedon merkitys ymmärrettiin kasvatustyössä kasvavan työtä tekemällä ja 

havainnoimalla. 

Tiesin, että lastenkodin lapset tulevat lastenkotiin eri syistä esim., jos 

vanhemmat eivät pysty turvaamaan lapsen normaalia kehitystä päihteiden 

käytön vuoksi tai sitten syy voi olla lapsen käyttäytymisessä, että hän lintsaa 

paljon. (opiskelija) 

Olin harjoitteluun tullessani tehnyt useamman kuukauden ajan keikkavuoroja 

Hyvösessä, joten olin ehtinyt tutustua lastenkotitoimintaan ja Hyvösen 

lastenkodin toimintaan ennen harjoittelun alkua. (työntekijä) 
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Ohjaajallani oli hyvä mallinnos siitä, miten lastenkoti sijoittuu 

palvelujärjestelmään. Se selkeytti hahmottamista. (työntekijä) 

Mielestäni keskeisimmät asiat käyvät ilmi perehdytyskansiosta, lasten 

taustatiedoista ja lainsäädännöstä. Hiljaisen tiedon määrä tässä työssä on 

valtava ja on paljon esimerkiksi kasvatuksellisia periaatteita, jotka ovat 

jatkuvasti näkyvillä, mutta joihin perehdytään vain viettämällä aikaa 

työryhmässä. (työntekijä) 

Tärkeää on muistuttaa nuorten yksilöllisestä kohtaamisesta ja painottaa 

asiakkaiseen tutustumista yksilöinä. Koen, että opiskelijalle on tärkeää 

painottaa sitä, että he saavat olla opiskelijoita: seurata, kuunnella ja kysyä. 

Aluksi on tärkeintä tuoda opiskelijalle esiin arjen toimintaa lastenkodissa ja 

pikkuhiljaa tilanteiden mukaan syventää tietoa. (työntekijä) 

Perustermistö ja alan ”slangi”, kuten LVR, YPR, EHO, ASHA jne olisi hyvä avata 

jo alussa. Lisäksi tietenkin lyhyt henkilöprofiili jokaisesta lapsesta/nuoresta ja 

tarvittaessa huomioitavat asiat esim. vanhempiin liittyen.  (opiskelija) 

5.3.2 Odotukset harjoittelusta 

Toisessa kysymyksessäni käsittelin harjoitteluun kohdistuvista toiveista ja odotuksista eli 

millainen työharjoittelu oli Hyvösessä. Eroavaisuuksia tuli esille joitakin, mutta ei kovinkaan 

suuresti. Enemmän pienet eroavaisuudet liittyivät siihen, oliko työharjoittelu sovittu 

palkattomaksi vai palkalliseksi, jolloin odotukset harjoittelijaa kohtaan ovat erilaiset. 

Kesäaikaan on myös talossa kesäsijaiset, jolloin vakituinen henkilökunta lomailee. Vakituista 

henkilökuntaa on vähemmän paikalla. Kesäaikana harjoittelussa oleva opiskelija ei resurssien 

vähyyden takia saa tarvitsemaansa palautetta.  

Palkallisessa harjoittelussa olin vastuussa oleva kesätyöntekijä, eikä 

harjoitteluni ollut samalla tavalla ohjauksellinen. Harjoittelu vaati minulta 

itseohjautuvuutta ja reflektiokykyä.  Sain palautetta, mutta en palkattomaan 
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harjoitteluun verrattuna yhtä säännöllisesti, sillä olin pääsääntöisesti yksin 

työvuorossa. (työntekijä) 

Olin ajatellut, ettei lastenkoti työ ole minua varten. Asiakasryhmää en kokenut 

omakseni, mutta harjoittelu käänsi asian päälaelleen. (työntekijä) 

Koen harjoitteluni olleen todella onnistunut. Omat odotukseni oli ymmärtää ja 

nähdä käytännössä, mitä lastenkodin ohjaajan työ pitää sisällään. Nämä 

odotukset täyttyivät. Pääsin opiskelijana todella monipuolisesti erilaisiin 

tilanteisiin ja neuvotteluihin mukaan. Sain itselleni sopivaa ohjausta ja pidimme 

ohjaus tuokioita useamman kerran 10 viikon aikana. Tämän lisäksi kaikki muut 

osaston ohjaajat ottivat minut mukavasti osaston toimintaan mukaan. 

(työntekijä)  

Odotan yleisesti lastenkotimaailmaan tutustumista ja tietojen ja taitojen 

kerryttämistä…haluaisin luoda edes jossain määrin voimaannuttavan 

vuorovaikutussuhteen lapsiin. Odotan mielenkiinnolla vaihtoviikkoja, koska 

silloin saan myös pintaraapaisun muiden osastojen elämästä ja siitä missä 

määrin osastot ja niiden käytännöt eroavat toisistaan. Kiinnostavaa on myös ns. 

tutoroida muille opiskelijoille omassa osastossa. Muuta mitä toivon on johtajan 

työhön tutustuminen ja psykologin tapaaminen. Myös jonkun lapsen 

henkilökohtaiseen neuvotteluun mukaan pääseminen. (opiskelija) 

Mahdollisuutta osallistua lastenkodin arkeen mahdollisimman laajasti…päästä 

mukaan erilaisiin tapaamisiin ja neuvotteluihin yhteistyöverkostojen kanssa, 

avustaa harjoittelun ohjaaja omaohjaajan tehtävissä. Opiskelijana toivoisin 

reflektointia työryhmässä niin, että siihen pääsee myös itse aktiivisesti 

osallistumaan. Palautetta on hyvä saada omaan toimintaan liittyen. (opiskelija) 
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5.3.3 Ajatuksia hyvästä ohjaamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta  

Kolmas kysymys koski opiskelijoiden mielipidettä hyvästä harjoittelun ohjaajasta ja 

työntekijöiden kokemusta ammatillisen kasvun tukemisesta oman harjoittelunsa aikana 

Hyvösessä. Vastauksissa tuotiin vahvasti esille harjoittelun ohjaajan merkitys. Ohjaajan omaa 

suhtautumista työhön pidettiin tärkeänä esimerkkinä sekä kiinnostusta ohjaamiseen ja 

harjoittelijaan. Ammatillisen kasvun tukemisessa koettiin tärkeäksi keskustelut kaikkien 

työntekijöiden kanssa, palautteen saaminen, reflektointi ja vastuunantaminen työtehtävissä 

harjoittelun edetessä. 

Sain tukea ja apua työkavereilta sitä tarvitessani. Minulla oli aina kokemus, että 

voin kääntyä osaavamman henkilön puoleen asiassa kuin asiassa. Sain kuitenkin 

samalla riittävästi vastuuta ja työkavereiden luottamusta, jotta omalla 

ammatillisuudella oli tilaa kehittyä. Sain palautetta onnistumisista ja 

vahvistusta asioissa, joissa koin epävarmuutta. (työntekijä) 

Koin saaneeni tukea ammatilliseen kasvuun keskusteluiden kautta. Puhuin 

 ajatuksistani monien ihmisten kanssa ja sitä kautta sain ajatuksia siitä, miten 

 työtä itse haluan tehdä. Sain myös olla aidosti läsnä lasten elämässä ja osaston 

 toiminnassa ja sitä kautta oma tapani tehdä työtä muokkautui. (työntekijä) 

Hyvin. Pääsin heti mukaan kaikkiin tilanteisiin, joihin oli mahdollista päästä, 

minkä koin oppimisen kannalta erittäin tärkeäksi. Myös kirjaamaan pääsin heti. 

Minulla oli säännöllisesti keskusteluja siitä mitä olin oppinut ja mitä halusin 

oppia. (työntekijä)  

Minua ohjannut ohjaaja huolehti, että meillä on ohjaushetkiä, jolloin sain 

jutella hänen kanssaan fiiliksistäni sekä kysyä mieleen tulleita kysymyksiä. 

Samalla ohjaajan kanssa yhdessä reflektoimme toimintaani ja teimme väli 

tavoitteita harjoittelulleni. Sain enemmän ”vastuuta” ja harjoitella ohjaajan 

työtehtäviä turvallisesti harjoittelun edetessä kuten lähteä saattamaan nuorta 

verikokeeseen ja kävin asioilla nuoren kanssa. (työntekijä) 
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Hyvä työharjoittelun ohjaaja on sellainen, kuka on sitoutunut ohjaamaan ja 

antaa kehittävää palautetta opiskelijalle muulloinkin kuin ohjauskeskusteluissa. 

Myös ohjauskeskustelut ovat tärkeitä, sillä niistä oppii aina jotain uutta ja voi 

yhdessä katsoa missä mennään. (opiskelija) 

Hyvä ohjaaja on kiinnostunut tutustumaan opiskelijaansa ja mahdollistaa 

tämän kuulluksi ja nähdyksi tulemisen. Luottamuksellinen suhde ohjaajaan ja 

opiskelijan välillä on tärkeä ja plussaa olisi, että harjoittelun aikana voisi käydä 

vapaamuotoisesti keskustelua harjoitteluun ja tarvittaessa muihinkin asioihin 

liittyen. Ohjauskeskusteluja voi käydä tilanteen mukaan. Ohjaajan roolia tulisi 

soveltaa sen mukaan onko kyseessä ensimmäinen vai viimeinen työharjoittelu 

eli sen mukaan, miten paljon tukea opiskelija itse kokee tarvitsevansa. 

(opiskelija)  

Hyvä harjoittelun ohjaaja kertoo paljon työstään ja perehdyttää 

riittävästi…pitäisi muistaa, että harjoittelija ei välttämättä tiedä kaikkia 

käsitteitä tai käytäntöjä…harjoittelijalle pitäisi muodostua tunne siitä, että hän 

uskaltaa kysyä tarvittaessa myöskin ”tyhmiä” kysymyksiä. Aluksi olisi tärkeää, 

että ohjaaja neuvoisi ”kädestä pitäen” eikä sysäisi heti kaikista syvimpään 

päätyyn. Olis tärkeää, että ohjaajasta hehkuisi aito kiinnostus ja ylpeys omaa 

työtään kohtaan, sekä ylipäänsä into harjoittelun ohjaamiseen. Hyvä ohjaaja 

”näkee” harjoittelijan ja ottaa mukaan kaikkeen mahdolliseen. Ohjaaja antaa 

sopivissa välein rakentavaa palautetta. (opiskelija) 

5.3.4 Harjoittelun kehittämisehdotuksia 

Neljäs kysymys koski työharjoittelun kehittämistä Hyvösessä. Sekä opiskelijoiden kuin 

työntekijöiden osalta ei tähän tullut isoja kehittämistarpeita. Lähinnä ne koskivat 

käytäntöjen perehdyttämistä ja muistuttamista. Opiskelijan toiveiden huomioita 

harjoittelusta pidettiin tärkeänä, harjoittelun ohjaajien tavoitteita ja tehtäviä tuotiin esille, 

jotta ohjauksen tasalaatuisuus olisi mahdollistuisi, turvallisuusohjeiden läpikäyntiä, 

vaitiolovelvollisuuden ymmärtämistä ja suunnitelmallinen perehdyttäminen tuotiin esille.  
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Työntekijöiden kanssa, joilla ei ole ollut vielä ohjattavia opiskelijoita, voisi käydä 

läpi, mitkä ovat meidän ohjaajien tavoitteet ohjaustyössä suhteessa 

opiskelijaan. Esimerkiksi millaisiin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota 

opiskelijaa ohjatessa ja mitä haluamme, että opiskelija on ainakin oppinut 

harjoittelun aikana. Täten voisimme turvata opiskelijoillemme 

tasalaatuisemman työharjoittelun ohjauksen. (työntekijä) 

Mielestäni vaitiolovelvollisuuden laajuudesta voisi muistuttaa ja vaikka 

allekirjoittaa siihen liittyvä sopimus heti alussa. Myös turvallisuusohjeista 

voitaisiin kertoa pääasiat suullisesti, esim. hätäuloskäynnit jne.(opiskelija) 

Ainoa asia missä näen Hyvösen kohdalla ”parannettavaa” on suunnitelmallinen 

ja tavoitteellinen perehdytys, esim. perehdytyslomaketta hyödyntäen. Omalla 

kohdallani se on ollut vapaamuotoista siitäkin syystä, että olen tehnyt 

sijaisuuksia Hyvösessä aikaisemminkin. (opiskelija) 

5.3.5 Ammatillisen kasvun tukeminen ja ajatuksia harjoittelun ohjaajasta 

Viidennessä kysymyksessä opiskelijoilla pyydettiin pohtimaan, miten ammatillista kasvua 

voidaan tukea työharjoittelussa. Työntekijöitä sen sijaan haastettiin enemmän pohtimaan, 

millainen harjoittelun ohjaaja on tai olisi itse. Vastauksien perusteella esiin tulleita asioita 

olivat ammatillisen kasvun tukemisen kohdalla keskustelut, tukeminen työtehtävissä ja 

harjoittelijastatuksen hyödyntäminen käytäntöjen kyseenalaistamisessa. Työntekijät kokivat 

harjoittelijoiden olevan työympäristölle mahdollisuus oppia uutta ja reflektoimaan omia 

toimintatapojaan. Eroja työntekijöiden mielestä harjoittelun ohjaajana oli lähinnä, kuinka 

paljon oli kokemusta ohjaamisesta. 

Koen olevani kannustava harjoittelun ohjaaja. Pyrin tukemaan harjoittelijaa 

uteliaisuuteen, rohkeuteen ja reippauteen. Arvostan opiskelijan oma-

aloitteisuutta ja kiinnostuneisuutta tekemästämme asiakastyöstä ja uskon, että 

näin saan parhaiten kaiken irti heti harjoittelun tarjoamasta kokemuksesta. 

Kannustan heti harjoittelun alussa tarkkailemaan ohjaajien työskentelyä 
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samalla tutustuen asiakasryhmään…. kannustan myös kyseenalaistamaan 

käytäntöjä. Harjoittelijat ovat aina myös työympäristölle mahdollisuus oppia 

uutta ja päivittää käytäntöjä! Olen myös pohtinut ohjausta niissä tilanteissa, 

jossa harjoittelija ei ole kiinnostunut lastensuojelutyöstä. Tällöin myös ohjaus 

olisi erilaista ja harjoittelujaksossa painottuisi varmaankin henkilökunnan 

työskentelyn seuraaminen. (työntekijä) 

Olisin epävarma ohjaaja. Kokisin stressiä siitä, että saanko tarjottua opiskelijalle 

hyvän ja kattavan harjoittelun. Pohtisin, osaisinko vastata ammatillisiin 

kysymyksiin ja kokisiko opiskelija minut epäpätevänä ohjaajana. (työntekijä) 

Ammatillista kasvua voidaan tukea säännöllisten palautekeskustelujen avulla. 

Itse koen myös, että opiskelijan tulisi osallistua työyhteisön keskinäisiin 

kokouksiin ja keskusteluihin aktiivisesti. (opiskelija) 

Rakentavalla palautteella, mukaan ottamisella, harjoitteluun kuuluvissa 

tehtävissä auttamisissa, työstä kertomisella. (opiskelija) 

5.3.6 Pohdintaa harjoittelun oppaan sisällöstä 

Viimeisessä, kuudennessa kysymyksessä kysyttiin opiskelijoilta, millainen olisi hyvä ja selkeä 

lastenkodin/työpaikan opas harjoitteluun tuleville ja mitä sen haluttaisiin sisältävän. 

Työntekijöille lähetin raakaversion vasta tekeillä olevasta oppaasta. Pyysin lukemaan sen 

sekä kommentoimaan tuoden esille mitä muuttaisi tai lisäisi sekä mitä toivoisi muistilistan 

sisältävän. Ehdotuksia tuli runsaasti ja toiveet olivat paljolti samoja niin opiskelijoilla kuin 

työntekijöillä. Harjoittelun oppaaseen toivottiin esittelyä Hyvösen lastenkodista ja arjesta 

Hyvösessä, omaohjaajuudesta, lääkehoidon toteuttamisesta, lastensuojelulain näkymisestä 

sijaishuollossa, asiakkuusprosessista sijaishuollossa, lastenkotitoiminnan sijoittumisesta 

Helsingin kaupungin organisaatioon, asiakastyöstä ja ammatillisuudesta, yhteistyötahoista ja 

harjoittelijan kohtaamisesta.  
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Ensimmäisenä oppaassa kerrottaisiin, miten harjoitteluun kannattaa 

valmistautua, esim. kuinka lapset ovat varautuneita ja tarvitsevat tilaa ja aikaa 

luottamuksen muodostamiselle. Tärkeää on myös ymmärtää, että Hyvönen on 

kirjaimellisesti lasten koti, jossa he asuvat ja elävät. Oppaassa olisi hyvä olla 

myös poimintoja perehdytyskansion tavallisista käytännöistä ja pelisäännöistä. 

(opiskelija) 

Jonkinnäköinen ”termipankki”, alkuperehdytyksen, joka sisältää lyhyet infot 

lapsista ja nuorista + heidän kohdallaan huomioitavista asioista, sekä jonkin 

cheklist-tyyppisen asian. (opiskelija)  

Opas sisältäisi alkuun tietoa sijaishuollosta ja lastenkotitoiminnasta yleisesti 

sekä esittelyn Hyvösen lastenkodista. Siinä käytäisiin myös läpi päivärytmi ja 

asiat mitä opiskelijan on hyvä tietää heti ensimmäisinä päivinä, käytännöt 

(esim. ruokailutilanteet, miten toimitaan kun on lvr) ja lastenkodin säännöt. 

Toivoisin oppaaseen myös ohjeet miten toimia esimerkiksi väkivalta- tai 

uhkaavissa tilanteissa. (opiskelija) 

Mielestäni oppaassa voisi ehkä eritellä, että mitä arki pääpiirteittäin Hyvösessä 

pitää sisällään. Toki tämä tieto tulee yleensä lapsikohtaisesti harjoittelun 

aikana, mutta ne asiat mitkä ovat jokseenkin pysyviä (esim. aamuherätykset, 

aamiaisen valmistaminen, kouluun lähettäminen…) Ja ehkä jotain suuntaa 

antavaa siitä, minkälaisia asioita harjoittelija voi päästä toteuttamaan 

harjoittelun aikana omista lähtökohdistaan käsin. Omia mielenkiinnon kohteita 

on sallittu tuoda esiin! (työntekijä) 

Lastensuojelulain pääkohtien läpikäynti, päätökset asiakkuusprosessin 

ymmärtäminen, laitoshoidon eri tasot, mitä on eho, tehostettu hoito yms. 

lastenkotitoiminnan sijoittuminen Helsingin kaupungin organisaatioon, 

omaohjaajatyöskentely, mitä kaikkea se pitää sisällään, lääkehoito Hyvösessä ja 

kirjaaminen. (työntekijä) 
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Muistilista: salassapitovelvollisuuden läpi käyminen, lastensuojeluprosessin läpi 

käyminen(mistä tänne tullaan ja minne lähdetään), arjen rakentuminen ja 

sisältö (mistä päivät koostuvat Hyvösen lastenkodissa(, lainsäädäntö (miten 

lainsäädäntö näyttäytyy käytännön työssä), perheiden ja lähipiirin kanssa 

tehtävä työ, eri yhteistyötahojen merkitys arjessa (sosiaalityö, 

nuorisopsykiatria, koulut…), dokumentointi (hyvien dokumentoinnin 

käytäntöjen esittely ja harjoitteleminen), hyvä kohtaaminen asiakastyössä, 

ammatillisuus, harjoittelija omien kiinnostuksen kohteiden selvittäminen ja 

hyödyntäminen harjoittelun aikana, säännöllinen palaute harjoittelijalle, mutta 

myös harjoittelijalta saatu palaute. (työntekijä) 

Säde-Pirkko Nissilä (2007, s. 410) toteaa ja kyseenalaistaa artikkelissaan ”How can we learn 

from experiences?” Yhteenvetona voidaan kysyä voimmeko oppia kokemuksien kautta ja 

vaikuttavatko elämän kokemukset sekä järjestetyt ja suunnitellut oppimisen kokemukset 

opiskelijoiden ammatilliseen kompetenssiin? Onko tarvittavaa dialogia meillä tarpeeksi 

osallistujien ja sidosryhmän välillä? Vastaus on ”kyllä”. Kokemuksista oppiminen tapahtuu 

muistelun, kokemusten sanoittamisen, reflektion, merkitysten muuttamisen ja tarpeellisen 

tunnepohjaisen työskentelyn kautta. Näiden kautta oppiminen tehostuu ja sekä yksilöllä että 

yksilön ammatillisella identiteetillä on mahdollisuus kehittyä, saada uusia näkökulmia ja jopa 

muuttua täysin.  

Tutkimustulos on toiminnallisen opinnäytetyöni tuotos eli työharjoitteluopas liitteenä 3. Sain 

opiskelijoilta kehittäviä vastauksia muokata oppaasta tarkoituksenmukainen. Kollegoideni 

kanssa alun perin suunniteltu ryhmähaastattelu ei covid-19 pandemian vuoksi ollut sallittua, 

mutta koin silti onnistuneeni sähköpostitse saamieni vastausten kautta. Vastaukset 

kollegoiltani ja heidän ehdotuksensa oppaan muistilistaan olivat konkreettisia, joita 

toivoinkin. Muistilistaan haluttiin tuoda esille lastenkodin esittelyä ja arjen rakentumista, 

asiakkuusprosessin ymmärtämistä ja lastenkotitoiminnan asettumista Helsingin kaupungin 

organisaatioon, ammatillista kohtaamista asiakastyössä sekä harjoittelijan huomioimista, 

lastensuojelulain merkitystä arjessa sijaishuollossa ja erilaisten oppaiden läpikäyntiä 

harjoittelun aikana.  



37 

 

 

6 Johtopäätökset, arviointi ja pohdinta 

Aloitan tämän viimeisen luvun Ritva Mäntylän (2007, s. 100) sanoin:  

Ammatillisen kasvun ohjaamisessa tulee käydä jatkuvaa arviointia siitä, 

millaiseksi opiskelija ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja tulevaan ammattiin 

sekä millaiseksi hän haluaa työssään ja ammatissaan kehittyä.  

Lainaus kiteyttää ja nivoo yhteen tämän opinnäytetyöni raporttiosuuden ydinsanoman. 

Vastauksista tuli esille, miten tärkeässä roolissa harjoittelun ohjaaja on opiskelijalle. Sekä 

harjoittelijat että jo työssä olevat työntekijät painottivat harjoittelun ohjaajan vaikutusta 

työharjoittelun ajalta. Työntekijöiden joukossa oli vasta vuosi sitten valmistuneita sekä jo 

kaksikymmentä vuotta sitten valmistuneita tai näiden väliltä. Yhteistä kaikille oli, miten heitä 

ohjattiin ja sekä kuinka tärkeäksi esimerkiksi koettiin ohjaajan oma ammatti-identiteetti ja 

näkyvä innostus työtään kohtaan. 

Tutkimuksen relevanssi tarkoittaa tutkimuksella olevan yleistä ja ennen kaikkea 

käytännöllistä merkitystä. (Eskola, 2014, s.220) Koin opinnäytetyötä tehdessä, että sekä 

opiskelijat että työntekijät kokivat merkitykselliseksi opinnäytetyön tuotoksen eli 

harjoittelun oppaan valmistumisen. Itselleni oli tärkeää opinnäytetyön tekemisen kohdalla 

sen työelämälähtöisyys. Sain paljon positiivisia kommentteja sen tekemisen 

tarpeellisuudesta työpaikallani. Koin aihevalinnan olleen onnistunut.  

Vilkan ja Airaksisen mukaan (2004) tärkein pohdittava osa-alue aiheanalyysissa 

opinnäyteyössä on kohderyhmä ja kohderyhmän rajaus. Samoin Vilkka ja Airaksinen 

toteavat, että on tärkeää miettiä mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja ketä tämä ongelma 

koskee. Näin ollen opinnäytetyö on kohdennettu oikein. (Vilkka & Airaksinen, 2004, ss, 38–

39) 

Tutkimuskysymyksenä oli millä tavoin voidaan sosionomiopiskelijoiden ammatillista kasvua 

tukea lastenkodissamme. Sain tähän hyviä vastauksia suhteessa myös valitsemaani 

teoriapohjaan. Sijaishuollon tarkoituksenmukaisuus lastensuojelussa ja tämänhetkiset 
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resurssit monialaiseen osaamisen kohdalla kävi ilmi vastauksissa. Vastauksista tuli esille 

myös vahvasti hiljaisen tiedon merkitys ammatillisen kasvun kohdalla, jota en ollut erikseen 

käsitteiden kohdalla tuonut esille. Hiljaisen tiedon koettiin olevan esillä, mutta vaikeasti 

todennettavissa. Vuorovaikutuksellisessa dialogissa työelämän ohjaajan kanssa tämä 

mahdollistuu ja todentuu.   

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan arkipuheessa kokemuksellista tietoa. Työelämässä hiljaisella 

tiedolla tarkoitetaan taitoja ja osaamista, jotka ovat syntyneet työkokemuksen kautta. 

(Pohjalainen, 2012, s. 1) 

Opinnäytetyön prosessin aikana vahvistui oma mielipiteeni siitä, kuinka merkityksellinen on 

työelämä ohjaajan rooli opiskelijan ammatillisen kasvun ja ammatti-identiteetin 

muodostumiselle. Ohjaajan ollessa innostunut ja motivoitunut omasta työstää kokee 

opiskelija työn merkityksellisyyden. Tämän myötä opiskelijalle muodostuu ajatus siitä 

millainen ohjaaja itse haluaisi olla.  

Teoriapohjaksi valikoituneet käsitteet toiminnallisessa opinnäytetyössäni oli valittu sen 

pohjalta, kuinka valitut teoriat mahdollisimman hyvin kohtaavat konkreettisessa työnteossa 

lastensuojelun sijaishuollon kentällä. Sosionomin ammatilliset kompetenssit tuovat esille 

monialaisen osaamisen lastensuojelun sijaishuollossa, ammatillinen kasvu vahvistuu 

vuorovaikutuksellisessa dialogissa niin nuorten kuin kollegoiden kanssa. 

Vertailukohteena olleessa opinnäytetyössä saadut tulokset ovat yhteneväisiä tämän 

opinnäytetyön kanssa sosionomiopiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemisen merkityksestä 

työharjoittelussa. Wallingin ja Yli-Nisulan (2011, s.28) opinnäytetyön tutkimusongelmana oli 

miten työharjoittelua edeltävät opinnot yhdessä lastensuojelun harjoittelun kanssa tukevat 

sosionomiopiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua.  

Ruohotie (2002, s. 54) on todennut, että asiantuntijuus kehittyy parhaiten eri näkökulmien 

keskellä joutuessaan ikään kuin koetukselle. Asiantuntija ei voi pysähtyä “tietämiseen” ja 

kehitys voidaankin nähdä mahdollisuutena tarkastella omia ajattelutapojaan. 
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Vastaukset kollegoiltani ja heidän ehdotuksensa oppaan muistilistaan olivat konkreettisia, 

joita toivoinkin. Apuna tässä oli raakaversio oppaasta, josta pyysin kommentteja. Pyysin 

heitä työvuoroissa ollessaan käymään keskusteluja pareittain ja sen pohjalta vastaamaan 

kysymyksiin yhdessä kollegan kanssa tai yksin. Näin sain toteutettua yhteistyössä opasta, 

vaikka alkuperäinen suunnitelma ei onnistunut. Tuon tähän esille uudestaan Vilkan (2004, 

s.53) toteamat kriteerit tämänkaltaisen opinnäytetyön ensisijaisista kriteereistä, joita ovat 

käytettävyys kohderyhmässä ja käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, 

informatiivisuus, selkeys, johdonmukaisuus ja muoto.  

Jatkosuunnitelmat sähköisen oppaan kohdalla on viedä se Hyvösen oman kansioon sekä 

informoida työntekijöitä sen valmistumisesta ja käyttötarkoituksesta. Oppaan 

tarkoituksenmukaisuutta käytännössä tulee jatkossa myös tarkastella ja kehittää.  

Jatkotutkimuksena voisi tehdä vaikuttavuuden kyselyä oppaan hyödyistä kahden vuoden 

käyttökokemuksen jälkeen. Vertailussa olisi aika ennen ja jälkeen oppaan käytön. Tämän 

myötä voisi opasta päivittää ja kehittää. Merkittävää olisi voida kehittää opasta yhdessä 

pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa, joista sosionomiopiskelijat tulevat 

harjoitteluun Hyvösen lastenkotiin.  

Opinnäytetyön tilaajalta saatu palaute toteaa, että teoriaosuus ja vastausten kautta saadun 

käytännön tiedon yhdistäminen oli tarpeellinen tuoda oppaan sisältöön. Opinnäytetyön aihe 

oli tilaajan mukaan varsin merkittävä. Opiskelijan harjoittelujaksosta saatu hyöty tilaajan 

mukaan on paljolti kiinni siitä, kuinka perusteellista ohjausta opiskelija saa, jolloin ohjauksen 

laadulla on suuri merkitys. Oppaan kirjoitusmuoto on kohdistettu opiskelijalle, joten oppaan 

merkitys tilaajan mukaan korostui kaiken muun perehdyttämisessä käytettävän materiaalin 

rinnalla. Opiskelijoiden kokemukset vastauksissa toivat esille kehittämiskohteita ja tilaajan 

mielestä opasosiossa ne olivat hyvin huomioitu. ”Hyvin monet Hyvösen nykyisistä ohjaajista 

ovat tulleet harjoittelijoina lastenkotiin. Onnistuneella harjoittelukokemuksella voi olla 

ratkaiseva merkitys ammatti-identiteetin kehittymisessä.” (opinnäytetyön tilaaja R. Tommila, 

henkilökohtainen tiedonanto. 23.4.2021) 
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Liite 1: Kutsukirje kyselyyn osallistumiseen  

Kutsukirje kyselyyn  

Hei, tässä kolleganne/Hyvösen lastenkodin ohjaaja Tuija Ahola. Opiskelen Hämeen 

ammattikorkeakoulussa sosionomi AMK muuntokoulutuksessa. Teen sosionomiopintoihini 

liittyvää opinnäytetyötä. Opinnäytetyön aiheena on ”Sosionomiopiskelijoiden ammatillisen kasvun 

tukeminen Hyvösen lastenkodissa” ja tuotoksena on sähköinen opas Hyvöseen 

tuleville harjoittelijoille ja heidän ohjaajilleen. Opasta varten lähettäisin kyselyn sähköpostitse 

Hyvösessä olleille harjoittelijoille, jotka nyt ovat jo työelämässä sekä vielä opiskeluvaiheessa olevia 

sosionomiopiskelijoille.    

Kyselyyn toivon osallistuvan yhteensä 3–5 opiskelijaa, jotka ovat tulossa työharjoitteluun 

Hyvöseen sekä 3–5 jo työelämässä olevaa sosionomia, jotka ovat työharjoittelunsa tehneet 

Hyvösen lastenkodissa. Vallitsevan Covid-19 epidemian vuoksi haastattelut 

toteutetaan sähköpostitse avoimilla kysymyksillä. Lähetän kysymykset, joihin voit vastata 

vapaamuotoisesti. Kollegoilleni lähetän kysymysten lisäksi raakaversion oppaasta ja toivon sen 

sisältöön kommentteja, ehdotuksia ja muita toiveita oppaan muokkaamiseksi toivottuun 

muotoon. Oppaan lopussa on muistilista harjoittelun ohjaajia varten, joten erityisesti toivon tähän 

kohtaan huomioita ja ehdotuksia. 

Palautathan vastauksesi 2.4. mennessä. Vastauksista en kerää minkäänlaisia tunnistetietoja. 

Tutkimusaineisto tuhotaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.  

Laitathan minulle s-postia, jos tarvitset lisäinformaatiota. Vastatuksesi voit palauttaa samaiseen 

osoitteeseen.  

  

Yt Tuija Ahola Hyvösen lastenkoti/osasto keltainen  
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Liite 2: Avoimet kysymykset opiskelijoille ja työelämässä oleville ohjaajille 

Kysymykset ja apukysymykset opiskelijoille  

 

1. Mitä tiedät/tiesit lastenkotitoiminnasta/sijaishuollosta? Mikä olisi mielestäsi tärkeä tieto 

lastenkotitoiminnasta ja sijaishuollosta heti harjoittelun alussa? 

2. Mitä toivot/odotat harjoittelujaksolta? (kirjoita auki mitä mahdollisuuksia on osallistua 

verkostoihin yms. omaohjaajuus, osastot, johtaminen, psykologin rooli, neuvottelut...) 

3. Millainen on hyvä työharjoittelun ohjaaja? (ohjauskeskustelut…) 

4. Miten kehittäisit työharjoittelua? (dokumentointi, menetelmät…) 

5. Miten ammatillista kasvuasi voidaan tukea työharjoittelussa?  

6. Millainen mielestäsi olisi hyvä ja selkeä lastenkodin/työpaikan opas harjoitteluun 

tuleville? Mitä toivoisit sellaisen sisältävän?  

  

Kysymykset työelämässä oleville ohjaajille  

 

1. Mitä tiesit ennen harjoitteluun tuloasi lastenkotitoiminnasta? Mikä olisi mielestäsi tärkeä 

tieto lastenkotitoiminnasta ja sijaishuollosta heti harjoittelun alussa? 

2. Miten koit/millainen oli harjoittelusi Hyvösen lastenkodissa? (toiveet, odotukset)  

3. Miten ammatillista kasvuasi tuettiin harjoittelusi aikana Hyvösen lastenkodissa?  

4. Miten kehittäisit työharjoittelujaksoa lastenkodissa?  

5. Millainen työharjoittelun ohjaaja itse olet/olisit?  
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6. Mitä asioita lastenkodin työharjoittelun oppaan tulisi sisältää? Liitteenä on raakaversio 

oppaasta. Lue se läpi ja kommentoi. Mitä lisäisit/poistaisit? Lopussa olevaan muistilistaan 

toivon ehdotuksia. Muistilistan tarkoitus on palauttaa ohjaajan mieleen mitä kaikkea 

harjoittelu pitää sisällään. Muistilistan avulla voi myös seurata onko kohdat käyty läpi 

opiskelijan harjoittelun aikana.  
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TERVETULOA TYÖHARJOITTELUUN HYVÖSEN LASTENKOTIIN  

Hyvösen lastenkoti sijaitsee kahdessa eri osoitteessa Kustaankartanossa ja Pukinmäessä. 

Pukinmäen yksikkö löytyy osoitteesta Unikkopolku 4. Unikkopolun yksikössä on kaksi osastoa, 

Reimari ja Majakka.  

Hyvösen lastenkodin värilliset osastot eli sininen, punainen, keltainen ja vihreä sijaitsevat tällä 

hetkellä väistötiloissa Kustaankartanon paviljongissa osoitteesta Oltermannintie 32. 

Uudisrakennus valmistuu muutaman vuoden sisällä vanhaan paikkaan Koskelaan.  

Hyvösen lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista perustason hoivaa ja huolenpitoa sijaishuollossa 

helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Paikkoja on yhteensä 37.  

Hyvösen lastenkodin johtaja on Roope Tommila ja hän vastaa lastenkodin toiminnasta. Jokaisella 

osastolla viisi tai kuusi ohjaajaa sekä vastaava ohjaaja, joka vastaa osaston toimivuudesta. 

Kummassakin toimipisteessä on laitoshuoltaja ja keittäjä. Molemmilla yksiköillä on yhteinen 

toimistosihteeri.  

Kummassakin toimipisteessä on oma psykologi. Lastenkodin psykologi tukee osastojen perustyötä 

sekä kehittää sitä tapaamalla sovitusti lapsia ja heidän vanhempiaan. Psykologi osallistuu hoito- ja 

kasvatussuunnitelman tekoon, sekä muihin verkostoneuvotteluihin ja tapaa nuorten omaohjaajia 

säännöllisesti. 

Yhteistyökumppaneita ovat koulut, nuorten työllistämis- ja koulutuspalvelut, sairaala, lasten ja 

nuorten psykiatrinen poliklinikka, nuorten päihdepsykiatrinen poliklinikka sekä nuorisoasema. 

Elämä Hyvösessä on tavallista ja säännöllistä arkea huomioiden lasten ja nuorten yksilölliset 

tarpeet. Lastenkodin toiminnassa pyritään ennakoitavuuteen ja turvalliseen yhdessäoloon sekä 

löytämään voimavaroja tulevaan elämänhallintaan. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oma vastuusosiaalityöntekijä, joka laatii asiakassuunnitelman. 

Hoito- kasvatussuunnitelma päivitetään kahdesti vuodessa ja sen toteutumista arvioidaan 

kuukausittain työryhmässä ja yhdessä lapsen kanssa. Suunnitelmat laaditaan yhdessä lapsen ja 
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hänen läheisten kanssa. Viikko-ohjelmat tuovat selkeyttä ja rytmiä arkeen. Kaikilla lapsilla on 

omaohjaajapari, joka vastaa arjen sujumisesta.  

Työskentely Hyvösen lastenkodissa perustuu Helsingin kaupungin arvoihin. Toimintaa ohjaavat 

arvot ovat asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Asukaslähtöisyys on yksilöllisen 

hoidon suunnittelemista ja toteuttamista yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Oikeudenmukaisuus 

on lasta koskeva päätöksenteko hoitoon ja rajoittamiseen liittyvissä asioissa. Turvallisuus korostuu 

lastenkodissa annetussa hoidossa, laitoksen rakenteissa, työturvallisuusasioissa sekä 

asiakastietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä. 

HARJOITTELUSI HYVÖSESSÄ 

Sinulla on alkamassa lastensuojelun työharjoittelujakso lastenkodissa sijaishuollossa. 

Sijaishuollossa on sekä huostaanotettuja lapsia että avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettuja 

nuoria.  Työelämäohjaajanasi toimii nimetty sosionomi, mutta koko henkilökunta tukee 

oppimistasi harjoitteluviikkojesi ajan.  

Harjoittelusi alkaessa olet jo käynyt haastattelussa ja tutustumassa lastenkotiin, joten sinun on 

mukavampi aloittaa ensimmäinen harjoitteluviikko.  

Ensimmäisillä viikoilla tutustut oman osastosi nuoriin ja työntekijöihin. Tällöin teet myös 

harjoittelutavoitteesi yhdessä ohjaajasi kanssa. Ohjaajasi varmistaa, että tavoitteet ovat 

saavutettavissa olevia ja sinun oppimistasi tukevia. Näinä viikkoina pääset tutustumaan myös 

muuhun taloon ja työntekijöihin.  

Lastenkodissa ohjaaja tekee kolmivuorotyötä. Työvuorosi suunnittelet yhdessä ohjaajasi kanssa, ja 

ne ovat mielellään ovat samassa rytmissä ohjaajasi työvuorojen kanssa. Vuoroja teet siis kaikkina 

vuorokaudenaikoina. Työvuorosuunnittelussa otetaan toki huomioon oma henkilökohtainen 

elämäsi. 

Perehdytyskansio ja laatukäsikirja löytyvät sähköisenä sekä manuaalisena versiona. Sähköinen 

kansio löytyy nimellä yhteiset ja sieltä löydät Hyvösen oman kansion. 
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Lapsille on hyvä antaa aikaa tutustua rauhassa uuteen aikuiseen. Tärkeää on olla läsnä ja 

saatavilla. Monilla lastenkodissamme asuvilla lapsilla on traumatausta ja muita diagnooseja, joka 

näkyy ja kuuluu heidän käytöksessään.  

Joka vuorossa on ohjaajilla käytössä hälytysnapit. Joskus voi tulla eteen tilanne, jolloin osastolla 

tarvitaan lisää aikuisia turvaamaan nuoren kanssa sattunutta ristiriitatilannetta. Hälytysnappien 

avulla saamme yhteyden kaikkiin osastoihimme Oltermannintiellä.   

Salassapitovelvollisuus koskee myös työharjoittelussa olevia. Ohjaajasi kanssa käyt läpi mitä se 

käytännössä tarkoittaa. 

Ohjaajan työhön kuuluu oman osaston nuorten hoiva ja huolenpito, yhteydenpito vanhempiin tai 

muihin lähiverkostoon kuuluviin henkilöihin, yhteydenpito yhteistyötahoihin sekä kodinhoidolliset 

tehtävät. Seuraat harjoittelusi ajan ohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä osallistuen niihin vähitellen 

myös itse ohjaajasi avulla. 

SOSIAALIALAN KOMPETENSSIT JA TAVOITTEIDEN ASETTELU HARJOITTELUSI AJALLE 

Koulun omat tavoitteet harjoittelulle! 

Sosiaalialan kompetenssit määrittävät sosionomin ammattiosaamisen ydintä. Ne kulkevat jo 

sosionomiopintojen alusta asti ja antavat opinnoille kehykset. 

Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaavat kompetenssit eli valmiudet ovat muutamine 

esimerkkeineen:  

1. sosiaalialan eettinen osaaminen – esimerkkinä, oman arvomaailman ymmärtäminen, 

tasavertaisuus, salassapitovelvollisuus 

2. asiakastyön osaaminen-esimerkkinä vuorovaikutustaidot, kohtaaminen, kasvun ja 

kehityksen tukeminen, ammatillisuus ja dokumentointi 
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3. sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen- esimerkkinä lastensuojeluprosessin kulku, 

lainsäädännön soveltaminen, moniammatillisessa yhteisössä toimiminen 

4. kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen  

5. tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 

6. työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen 

Oman koulusi työharjoittelun tavoitteet peilaavat sosiaalialan kompetensseja. Henkilökohtaiset 

tavoitteesi tehdään ohjaajan työtä mukaillen. Tavoitteet kulkevat koko harjoittelun ajan mukanasi 

ja ohjauskeskusteluissa tarkennetaan niitä.  

SIJAISHUOLTO, RAJOITUSTOIMENPITEET JA LASTENKOTITOIMINTA 

Sijaishuoltoa järjestetään lastensuojelulain pykälän 49 nojalla. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen 

tai nuoren huostaanottoa, kiireellistä sijoittamista tai lastensuojelulain pykälän 83 

väliaikaismääräyksen mukaista lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muuten lapsen tarpeiden 

edellyttämällä tavalla. (88/2010, 49§) Laitoshoitoa tulee järjestää lapsen edun mukaisesti, jos 

lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. 

(316/2011, 50§) Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit, nuorisokodit ja 

vastaanottokodit. Laitoshoito on parhain ratkaisu, kun lapsen oireilu on erityisen haastavaa ja 

lapsen tilanne vaatii ammatillista osaamista. Lastenkotitoiminta on Hyvösessä kodinomaista 

perustason hoivaa ja huolenpitoa.  

Huostaanotettujen lasten hoivaa ja huolenpitoa voidaan vahvistaa ja turvata 

rajoitustoimenpiteillä. Lastensuojelulaki määrittää perusteet niiden käyttämiseksi. 

Liikkumisvapaudenrajoitus (lvr), yhteydenpidonrajoitus (ypr), henkilönkatsastus (seula), 

henkilöntarkastus, kiinnipitäminen ja omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkistaminen ja lähetysten 

luovuttamatta jättäminen ja erityinen huolenpito (eho) ovat yleisimpiä käytössämme olevia 

rajoitustoimenpiteitä. Mikäli lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä ei näitä mainittuja 
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rajoituksia voida käyttää. Mikäli niille tulee tarvetta voi lapsen sosiaalityöntekijä tehdä päätöksen 

kiireellisestä huostaanotosta. 

LASTENKOTITOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN ORGANISAATIOSSA 

Helsingin kaupungin organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu perhe- ja 

sosiaalipalvelut.  Ensimmäisenä palvelussa on lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, 

toisena lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, kolmantena lastensuojelun ja perhesosiaalityön 

palvelut, neljäntenä sijoituksen sosiaalityö ja viidentenä lastenkotitoiminta. Alla olevasta 

taulukosta näkee, mihin lastenkotitoiminta asettuu perhe- ja sosiaalipalveluissa. 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Lapsiperheiden 
hyvinvointi ja terveys 

Lastensuojelu ja 
perhesosiaalityö 

Nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö 

Vammaistyö 

Neuvola ja 
lapsiperheiden 
kotipalvelu 

Lapsiperheiden 
palvelutarpeen arviointi 
ja tuki 

Etelän aikuissosiaalityö Vammaisten sosiaalityö 

Kouluterveydenhuolto Lastensuojelun 
avohuollon sosiaalityö 

Idän aikuissosiaalityö Vammaisten 
sosiaalipalvelut 

Perheiden erityispalvelut Lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön 
palvelut 

Lännen aikuissosiaalityö Vammaisten työ- ja 
päivätoiminta 

 Sijoituksen sosiaalityö Pohjoisen 
aikuissosiaalityö 

Kehitysvammapoliklinikk
a 

 Lastenkotitoiminta  Vammaisten 
ostopalvelut 

 

Lastenkotitoiminta Hyvösessä on kodinomaista perustason hoivaa ja huolenpitoa. Ovet eivät ole 

lukittuina sisältäpäin vaan Hyvösestä voi kulkea sovitusti kouluun, harrastuksiin, vapaa-ajalle jne. 

Hyvösessä ei ole omaa koulua eikä päihde -tai psykiatrian erityistyöntekijöitä. Hyvösessä asuvien 
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lasten ja nuorten terveydenhoito on järjestetty Helsingin kaupungin terveysasemilla ja psykiatrian- 

ja päihdepsykiatrian puolen palvelut HUS:n toimesta. Koulunkäynti on normaalisti järjestetty 

lähikouluilla, sairaalakoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

VUOROVAIKUTUS JA DIALOGI TYÖVÄLINEENÄ, AMMATILLINEN KASVU JA 

OHJAUSKESKUSTELUT 

Lastenkotityössä vaaditaan työntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja. Dialogisuus on hyvän 

auttamistyön perusta. Hyvänä työvälineenä niin asiakastyössä kuin oppimisen kannalta on 

dialogisuus. Toisen kunnioitus ja kuuntelemisen taito on dialogin lähtökohta. Ammatillinen kasvu 

alkaa heti opintojen alettua ja syventyy harjoitteluissa. Ammatillinen identiteetti vahvistuu 

työvuosien myötä.  

Ohjauskeskusteluja pidät oman ohjaajasi kanssa sovittuina aikoina. Ohjauskeskusteluja on silti 

jokaisessa työvuorossa spontaanisti. Olet työvuoroissa välillä myös eri ohjaajien kanssa ja näin saat 

näkemystä lastenkotityöhön monipuolisesti. Dialogisuuden periaatteet ovat paikallaan myös 

keskusteluissa, joita käyt ohjaajasi ja muiden työntekijöiden kanssa. Tulevassa työssäsi 

sosiaalialalla tarvitset vuorovaikutus- ja dialogin taitoja ja ne ovatkin tärkein työvälineemme. 

OMAOHJAAJUUS JA MUITA TYÖVÄLINEITÄ 

Omaohjaajuus on tärkeä työväline Hyvösen lastenkodissa. Omaohjaajapari huolehtii oman 

nuorensa arjen asioista ja tiedottaa muuta työryhmää nuoreen liittyvistä asioista. Toki koko 

työryhmä huolehtii myös kollektiivisesti nuorista.  

Omaohjaajat tekevät joka kuukausi nuoristaan kuukausiarviot, joka tuo nuoren hoito- ja 

kasvatussuunnitelmassa sovitut asiat arkeen näkyväksi. Nuoren kuukausiarvioon asetetaan joka 

kuukausi tavoitteet, joita nuori harjoittelee oman itsensä hyväksi.  

Jokaiselle nuorelle tehdään myös oma viikko-ohjelmansa, jotta nuoren on helpompi hahmottaa 

viikon kulkua.  
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Umbrella -työkirjamenetelmä on hyvä työväline auttaa nuorta näkemään elämässään eri 

vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Sisältö koostuu seitsemästä eri osa-alueesta, joita ovat minä itse, 

sosiaaliset suhteet, koulu, ammatti ja työ, raha-asiat, hyvinvointi, koti ja rikokset.   

Fattore on terapeuttisen lastensuojelun laitoskasvatuksen näkökulmasta syntynyt yhteisöpeli, jota 

voidaan pelata oman osaston nuorten kanssa.  

Tunnekortit ovat osastoillamme käytössä ja niitä voi käyttää sekä kaksin nuoren kanssa tai 

isommalla porukalla.  

Roolinvaihto on ennalta sovittu päivä, jolloin voidaan asettua toisen asemaan. Nuoret valitseva 

jonkun aikuisen osastolta ketä esittää ja aikuinen puolestaan jonkun nuoren. Roolinvaihto on jokin 

päivän toimintaan liittyvä hetki kuten aamuherätys tms.   

Retket yhdessä nuoren tai oman osaston tai koko talon nuorten kanssa ovat pidettyjä, ja niissä 

oppii toimimaan sosiaalisissa tilanteissa ja olemaan vuorovaikutuksessa toisen kanssa turvallisesti.  

Olennainen-ryhmä on Hyvösen tytöille tarkoitettu oma ryhmä missä saa tyttöjen ja nuoren naisen 

elämään liittyviä asioita oppia ja jakaa turvallisessa porukassa. Olennainen-ryhmä kokoontuu noin 

kerran kuussa, mutta on tällä hetkellä tauolla. 

Voit yhdessä omaohjaajasi kanssa keskustella hänen käyttämistään työvälineistä enemmän. 

Jokaisella on jotakin eikä välttämättä tässä mainittua. Vuorovaikutus on jokaisen perustyöväline, 

jota jokainen käyttää oman persoonan mukaan ammatillisesti. Kaikenlainen toiminnallinen työ on 

myös työväline kuten pelaaminen ja eri liikuntalajit. Usein lähtiessä Hyvösen ulkopuolelle, vaikka 

vain autoajelulle tai kävelylle on nuoren helpompi tulla mukaan vuorovaikutukseen. 

JOHTAJAN LUENTO JA PSYKOLOGIN TAPAAMINEN 

Johtajamme Roope Tommila pitää kaikille talossa samaan aikaan oleville harjoittelijoille oman 

luentonsa. Luento koskee talous, - ja hallinto-osaamista sekä johtajuutta sijaishuollossa.  

Talon psykologi pitää myös vastaavanlaisen oman luennon joko kaikille harjoittelijoille yhteisesti 

tai sovitusti yksilöllisesti vapaamuotoisen ennalta sovitun tapaamisen.  
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OPISKELIJOIDEN VAIHTOVIIKKO 

Harjoittelijoilla on mahdollisuus saada tutustua myös muihin osastoihin Hyvösessä. Vaihtoviikon 

tarkoituksena on päästä näkemään muiden osastojen toimintaa. Kustaankartanossa on 

opiskelijoiden oma vaihtoviikko, jolloin Kustaankartanon toimipisteessä olevat harjoittelijat 

pääsevät vaihtoon päiväksi muille osastoille. Vaihtoviikon päätteeksi on yhteinen tapaaminen 

harjoittelijoiden kesken, jossa annetaan palautetta vaihtoviikosta ryhmänä ja yksilöllisesti 

kirjallisena. Vaikka olemme samaa lastenkotia, on jokainen osasto omanlaisensa. Tähän vaikuttaa 

työntekijöiden persoonallisuudet ja lasten persoonallisuudet sekä heidän traumansa haasteet.  

Unikkopolun toimipisteeseen voi sovitusti mennä Kustaankartanosta ja myös toisinpäin. Nämä 

käynnit sovitaan harjoittelun aikana Unikkopolun aikataulun kanssa sopivaksi.  

SIJAISHUOLLON TOIMINNALLINEN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGILLA 

Toiminnallinen työ on toiminnallisin menetelmin toteutettua kuntouttavaa, hoidollista ja 

konsultoivaa palvelua lastensuojelun asiakkaille ja työntekijöille. 

 

Toiminnallinen työ toteutetaan vertaisryhminä, leireinä, retkinä, urheilutapahtumina sekä 

kulttuuri- ja taidetoimintana Toiminnallisen työn pajassa, Mäntyniemen leirikeskuksessa sekä 

vaihtelevissa toimintaympäristöissä Etelä-Suomen alueella. Alla oleva nettilinkki avattu 3/2021. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3364  

ASUMISHARJOITTELUUN JA JÄLKIHUOLTOON TUTUSTUMINEN 

Asumisharjoittelu tarjoaa 17-vuotta täyttäneille lastensuojelun asiakkaille mahdollisuuden 

itsenäisen elämän ja asumisen harjoitteluun tarjoamaa palvelua.  

Nuoret siirtyvät lastensuojelun asumisharjoitteluun silloin kun on päätetty, että asumisharjoittelu 

on nuoren edun mukaista. Siirtyminen asumisharjoitteluun suunnitellaan yhdessä 

sosiaalityöntekijän, huoltajien, nuoren ja asumisharjoittelun edustajan kanssa. 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3364


Liite 3 

 

Työskentely asumisharjoittelussa aloitetaan tapaamalla nuorta ja tutustumalla hänen 

tilanteeseensa yhdessä lähettävän tahon kanssa. Tapaamisissa käydään läpi muun muassa nuoren 

itsenäistymisvalmiuksia ja asumisharjoittelun sääntöjä. 

 

Nuoren muuttaessa asumisharjoitteluun nuori ja huoltajat allekirjoittavat 

asumisharjoittelusopimuksen, eikä erillisiä vuokra- tai sähkösopimuksia tehdä. Asunnot ovat 

kalustettuja ja nuori tarvitsee mukaansa vain henkilökohtaiset tavaransa. Asumisharjoitteluyksikkö 

vastaa nuoren toimeentulosta. Nuori saa muun muassa ruokarahaa, käyttövaroja ja hänen 

matkakulunsa maksetaan. Nuoren muut tulot voivat vaikuttaa asumisharjoittelusta saatavaan 

tukeen. 

 

Asumisharjoittelussa nuoret opettelevat hoitamaan asioitaan itsenäisesti ohjaajien tuen avulla. 

Ohjaajat auttavat nuorta esimerkiksi siivouksessa, ruuanlaitossa, vaatehuollossa ja rahankäytössä. 

Ohjaajat tukevat koulunkäynnissä sekä opastavat virastoasioinnissa ja tekevät yhteistyötä nuoren 

verkostojen kanssa. Lisäksi nuorta kannustetaan harrastuksissa ja yhteydenpidossa tärkeiden 

ihmisten kanssa. 

 

Asumisharjoittelun tavoitteena on, että nuori on valmis asumaan itsenäisesti täytettyään 18 

vuotta. Alla oleva nettilinkki avattu 3/2021. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=2925 

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta 

sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.   

 

Nuoren vastuusosiaalityöntekijä ohjaa nuoren jälkihuollon palvelujen pariin. Nuori voi ottaa myös 

itse yhteyttä jälkihuollon sosiaalityöhön. Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen 

voi aloittaa myöhemminkin. Nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on 

viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes nuori täyttää 25-vuotta.  

 

Jälkihuollon vastuusosiaalityöntekijä laatii yhdessä nuoren kanssa asiakassuunnitelma, jossa 

suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa nuoren tarvitsema tuki. Sosiaalityöntekijän lisäksi nuoren 

kanssa työskentelee tarvittaessa myös sosiaaliohjaaja. Jälkihuollon tuki voi olla apua esimerkiksi 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=2925
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asunnon ja koulupaikan hankintaan, tukea asumiseen liittyviin taitoihin ja asioihin, apua erilaisten 

tukihakemusten ja raha-asioiden hoitamiseen, tukea työllistymiseen, tukea terveyteen liittyvissä 

asioissa sekä tukea itsenäiseen elämään. Jälkihuollon aikana nuoren on mahdollista saada myös 

taloudellista tukea opintoihin, jotta hänen ei tarvitse ottaa opintolainaa. Lisäksi hän voi saada 

taloudellista tukea harrastuksiin ja läheisten tapaamiseen.  

 

Jälkihuollon ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön ovat tervetulleita myös nuorten läheiset ja 

verkosto esim. kotoa koulusta ja terveydenhuollon palveluista. Jälkihuolto on vapaaehtoista; nuori 

ottaa vain sen tuen, mitä kokee tarvitsevansa. Alla oleva nettilinkki avattu 3/2021. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=7582 

MEILLE SIJAISEKSI 

Moni meillä harjoittelunsa suorittanut on tullut meille tekemään lyhyitä sekä pitkiäkin sijaisuuksia. 

Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksista, ota asia puheeksi harjoittelusi ohjaajan tai osastosi 

vastaavan ohjaajan kanssa. 

MUISTILISTA HARJOITTELUN AJALLE OHJAAJILLE 

- Muista huomioida harjoittelun alkaessa onko kyseessä minkä vuoden harjoittelija, 

huomioitavaa kokemus ja perehdyttämisen tarve sen mukaisesti alussa sekä harjoittelun 

kuluessa 

- Esittele harjoittelun alkaessa omalla osastollasi asuvat nuoret ja käy opiskelijan kanssa 

kiertämässä eri osasto ja muut talon tilat 

- Pyydä opiskelijaasi lähettämään ajoissa harjoittelun ohjeet ja yhteystiedot, jotta tiedät mitä 

opiskelijalta vaaditaan harjoittelun aikana. 

- Sopikaa aika tavoitteiden asetteluun harjoittelulle 

- Sovi opiskelija kanssa tulevat vuorot ja merkitse ne myös muiden näkyville 

- Muista salassapitovelvollisuuden läpi käyminen 

- Esittele lastensuojeluprosessi ja organisaatio   

- Käy läpi Hyvösen arjen rakentuminen ja sisältö 

- Esittele lainsäädäntöä käytännön työssä Hyvösessä kuten rajoitustoimenpiteet 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=7582
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- Kerro perheiden ja lähipiirin kanssa tehtävästä työstä, eri yhteistyötahoista ja niiden 

merkityksestä arjessa. 

- Näytä dokumentointi eli hyvien dokumentoinnin käytäntöjen esittely ja harjoitteleminen, 

käy läpi kuukausiarvio, hoito –ja kasvatussuunnitelman teko. 

- Käy läpi mitä on hyvä kohtaaminen asiakastyössä, ammatillisuus, niin nuorten kuin heidän 

lähipiirinsä sekä kollegoiden kanssa. 

- Harjoittelijan omien kiinnostuksen kohteiden selvittäminen ja hyödyntäminen harjoittelun 

aikana, säännöllinen palaute harjoittelijalle, mutta myös harjoittelijalta saatu palaute, 

kannusta oma-aloitteiseen toimintaan nuorten kanssa (pelailu, leipominen jne.) Mikäli 

näet, että opiskelijalla on haasteita oma-aloitteisuudessa, ole tässä apuna ja ota asia 

rohkeasti puheeksi ohjauskeskustelussa. 

- Säännölliset ohjauskeskustelut ja väliarviointi keskustelun sopiminen koulun opettajan 

kanssa (opiskelija hoitaa)  

- Vaihtoviikkojen tiedostaminen 

- Luettavaa opiskelijalle: Hyvösen turvallisuussuunnitelma, turvallinen lääkehoito Hyvösen 

lastenkodissa, oma valvontasuunnitelma ja hyvää kohtelua koskeva suunnitelma sekä koko 

kenttää koskeva lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus 

 

 


