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1

Johdanto

Koskettaako tämän päivän yhteiskunnassa osallisuus kaikkia perheitä? Mistä vanhemmat ammentavat voimavaroja elämän kriisitilanteissa? Huomaammeko ja kuulemmeko niitä vanhempia, jotka eivät ole onnistuneet saavuttamaan perhe-elämässä
niitä ihanteita ja tavoitteita, joita me olemme itse yhteiskuntaamme vuosien saatossa asettaneet?
Lasten kiireelliset huostaanotot lisääntyivät 6,6 prosenttia vuoden 2013 aikana verrattuna vuoteen 2012. Kiireellisten huostaanotot ovat olleet Suomessa kasvussa
vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle oli Suomessa sijoitettuna
18 022 lasta ja nuorta. (Kuoppala & Säkkinen, 2014) Kehitys on ollut samansuuntainen myös muissa Pohjoismaissa. Merkillepantavaa on se, että Suomessa kodin ulkopuolelle sijoitetaan pieniä lapsia muita Pohjoismaita useammin. (Aira, Hämylä, Kannas, Aula & Kivinen, 2014.)
Tämän opinnäytetyön juuret ovat niissä kokemuksissa, joita minulle on kertynyt aloitettuani työskentelyn huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa kuusi vuotta sitten. Olen pohtinut, mitä keinoja meillä on tukea entistä tehokkaammin niitä vanhempia, joilla on edellytykset kasvaa vanhemmuudessa ja ihmisyydessä, niin että
parhaimmillaan perheen jälleen yhdistyminen mahdollistuisi. Kysymys on merkittävä
niin lasten ja perheiden hyvinvoinnin kuin kuntatalouden näkökulmasta.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen laskelman mukaan, yhden lapsen huostaanoton
kustannukset ovat vuositasolla 18 000 -72 000 euroa riippuen siitä, millainen sijoitusratkaisu lapsen kohdalla on jouduttu tekemään. (THL – vaikuttavuus ja kustannukset.)
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Voikukkia -verkostohanke. Hanketta. hallinnoi Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto. Hankkeen kautta tuetaan huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhempia erityisesti vertaisryhmätoiminnan
avulla. Voikukkia nimi nousee lauseesta: Vanhemmuus Voi Kukkia huostaanoton jälkeen.
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Tehtäväni on ollut mallintaa jo olemassa oleva Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta.
Lisäksi kysyin Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistuneilta vanhemmilta,
kokivatko he ryhmätoiminnalla olleen vaikutuksia heidän voimaantumiseensa ja osallisuuteensa. Olen toteuttanut kyselyn viidelle syksyn 2014 aikana kokoontuneelle
Voikukkia -vertaistukiryhmälle. Tutkimukseen osallistui 21 vanhempaa ja neljä ryhmänohjaajaparia eri puolilta Suomea.
Vanhemmille tehdyn kyselytutkimuksen taustalla on Siitosen (1999) voimaantumisteoriasta nousevat voimaantumisen edellytykset sekä Räsäsen (2006) Hokkasen
(2014) ja Heinosen (2014) näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen voimaantumiseen ja tukevat hänen osallisuuttaan yksilö- ja yhteisötasolla. Voikukkia vertaistukiryhmän ohjaajilta kysyin, mikä heidän mielestään on Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan merkitys huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa
tehtävässä työssä.
Tässä opinnäytetyössä tuloksien mittarina on vanhemman kokemus Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnasta. Tein mallinnuksen rinnalla kyselytutkimuksen vanhemmille, koska olin kiinnostunut kuulemaan, olivatko vanhemmat kokeneet itsessään muutoksia osallistuttuaan Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan. Pidin myös
tärkeänä, että vanhempien kokemus näkyy Voikukkia -vertaistukiryhmän mallinnuksessa ja ryhmätoiminnan sisällön ja prosessin mahdollisissa kehittämisehdotuksissa.
Opinnäytetyön tulokset antavat tietoa Voikukkia -verkostohankkeelle sekä Voikukkia
-vertaistukiryhmätoimintaa järjestäville tahoille siitä, miten vanhemmat kokevat
ryhmätoiminnan vaikutukset omassa elämässään. Lisäksi se tekee näkyväksi vertaisryhmätoiminnan vahvuuksia ja laittaa meitä pohtimaan sitä, miten hyödynnämme
huostaanotettujen lasten vanhempien voimaantumista jatkotyöskentelyssä perheen
kanssa Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan jälkeen.
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2

Voimaantuminen

Voimaantuminen on tämän päivän puhekielessä verrattain yleinen sana. Mitä voimaantuminen oikeastaan tarkoittaa ja mitkä ovat ne tekijät, jotka saavat ihmisen
kokemaan voimaantumista omassa elämässään? Olen itse todennut asiakastyötä
tehdessäni ihmisessä tapahtuneen myönteisiä muutoksia, joita voisin kuvata sanalla
voimaantuminen. Tässä kappaleessa olen pyrkinyt kuvaamaan lukijalle voimaantumisen luonnetta ja sitä, millaisia edellytyksiä tai olosuhteita voimaantuminen vaatii syntyäkseen. Katson, että ilman voimaantumiseen liittyvän käsitteen ymmärtämistä,
emme tavoita Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistuneiden vanhempien
kokemuksen syvintä olemusta.
Siitosen (1999) mukaan voimaantumisen (empowerment) ydintä on ihmisen sisäisen
voimantunteen lisääntyminen. Räsäsen (2006) puolestaan korostaa voimaantumisen
kerroksellista luonnetta. Voimaantumiseen liittyy mm. ihmisen henkinen ja fyysinen
hyvinvointi sekä ihmisen elinvoimaisuus. Räsänen näkee, ettei voimaantumisella ole
merkitystä, ellei se luo jotakin uutta ihmisen ja hänen ympäristönsä suhteeseen.
Beairsto ja Ruohotie (2003) toteavat, että voimaantuminen on ihmiselle elinikäinen
oppimisen matka.
Voimantunne vahvistuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, ympäristössä
joissa ihminen tuntee itsensä arvokkaaksi. Jokaisella ihmisellä on tarve olla arvokas,
pienikin yksilön arvokkuutta lisäävää teko voi sysätä ihmisen merkittävään kasvuun
yksilönä. Ympäristö voi antaa ihmiselle positiivisia ärsykkeitä, mikä edesauttaa voimaantumisen kehittymistä. Näitä ärsykkeitä voivat olla mm. kokemus hyväksytyksi
tulemisesta tai mahdollisuus vastuun kantamisesta. Voimaantuminen nousee yksilön
omasta henkilökohtaisesta tarpeesta, mihin liittyy kiinteästi sosiaalinen ulottuvuus ja
kontekstisidonnaisuus. Ihmisen voimaantuminen on prosessi, jossa tapahtuu monitasoista liikehdintää ja se on aina yksilöllinen tapahtumasarja. Oman haasteensa
voimaantumiseen tuo ihmisen elämänkaaressa tapahtuvat luonnolliset elämän muutokset. (Siitonen 1999, 117 – 119.)
Tuorila (2008) on tarkastellut voimaantumista potilaan näkökulmasta terveydenhoidon viitekehyksessä. Tuorila toteaa, että yksittäisen potilaan voimaantumiseen vai-
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kuttavat kokonaisvaltaisesti hänen elämäntilanteensa. Potilaan voimaantumisella on
nähty olevan myönteisiä vaikutuksia asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutuksen välillä.
Hänninen (2010) ja Mattila (2008) ovat puolestaan tutkineet ilmiötä terveydenhoidon kentällä työntekijän näkökulmasta. Hänninen (2010) toteaa, että voimaantuminen on ihmisen elämänkokemusten pohjalta rakentuvaa identiteettityötä. Hännisen
tutkimuksessa muutos osallistujissa tapahtui juuri tunnetasolla. Hän kuvaa voimaantumisessa olevan kyse ihmisen omasta suhtautumisesta ja näkemyksestä suhteessa
omaan itseensä. Keskeistä voimaantumisessa on se, miten emotionaalinen kokemus
siirtyy arjen toimintaan. Hännisen tutkimuksessa työntekijän voimaantumista edisti
mm. kokemuksensa siitä, miten hän pystyi vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin
työyhteisössä. Mattila (2008) puolestaan toteaa, että voimaantuminen vie ihmistä
elämässä positiivisesti eteenpäin, kun taas voimattomuus tekee ihmisestä näköalattoman.
Hokkasen (2014) on tarkastellut voimaantumista sosiaalityön näkökulmasta. Hokkanen puhuu autetuksi tulemisen mahdollisuudesta, jonka orientaatioita ovat voimaantuminen ja valtaistuminen. Konkreettisia ilmenemismuotoja autetuksi tulemiselle
voivat olla vertaisuus, vapaaehtoisuus ja ammatillisuus. Näiden auttamismuotojen
yhteisvaikutus voi olla ihmiselle itsetuntoa ja toimivuutta vahvistava kokemus. Autetuksi tuleminen on Hokkasen mukaan aina muutostyötä, jolla on päämäärä, kohde ja
tavoite. Hokkanen puhuu positiivisesta pohjavireestä, missä tavoitellaan paremman
tilanteen saavuttamista.
Root & Madsen (2013) esittelevät artikkelissaan työskentelyä huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa Skotlannissa. Root & Madsen kuvaavat työotettaan visiotyöksi. Työskentelyssä rakennetaan tavoitteita perheen tilanteen parantamiseksi
unelmien kautta yhdessä vanhempien kanssa. Työntekijä auttaa vanhempia löytämään unelman kautta elämäntilanteen parantamiseksi tavoitteen ja merkityksen
sekä tunnistamaan ja voittamaan unelman saavuttamisen matkalla olevia esteitä.
Työskentelytapa auttaa vanhempaa ja työntekijää astumaan ulos ongelmakeskeisyydestä sekä työskentelemään rinnakkain lapsen aseman parantamiseksi.
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Hiltunen (2005) ja Eriksson & Heikkinen (2008) puolestaan haastattelivat huostaan
otettujen lasten äitejä voimaantumisen viitekehyksessä. Hiltunen toteaa, että äidin
voimaantuminen voi olla niin hienovaraista, että sen tunnistaminen voi olla ulkopuoliselle vaikeaa. Prosessin aikana äidit alkoivat tunnistaa omia vahvuuksiaan ja he kykenivät ottamaan niitä käyttöön omassa arjessaan. Eriksson ja Heikkinen korostavat,
että turvallinen ilmapiiri ja vertaisuus olivat vanhemmille tärkeä voimavara. Ryhmässä käytyjen keskustelujen katsottiin antaneen eväitä vanhemmuuden uudelleen rakentumiselle. Siitonen (1999), Järvinen (2007), Hänninen (2010), Mattila (2008) ja
Hokkanen (2014) toteavat, että voimaantuminen on prosessi, joka nousee ihmisen
henkilökohtaisesta halusta lähteä työstämään omaa elämäänsä. He näkevät, että
prosessi on pitkäkestoinen, mikä vaatii kärsivällisyyttä ja tavoitteellisuutta.

2.1

Voimaantumista edesauttavat tekijät

Siitonen (1999) on kuvannut voimaantumisen muodostuvan viidestä premissistä eli
edellytyksestä. Voimaantuminen on ihmisen henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi. Henkilökohtainen prosessi tarvitsee polttoaineekseen sosiaalisen ympäristön, missä ihminen voi kokea turvallisuutta ja tasa-arvoa. Siitosen mukaan ihmisen henkilökohtaista voimaantumisprosessia jäsentävät kontekstiuskomukset, emootiot ja päämäärät. Voimautuminen mahdollistuu, kun ihminen sitoutuu päämääräänsä. Laadultaan voimaantuminen voi olla joko vahvaa tai heikkoa. Prosessiin liittyvät myös ymmärrys yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
arvostus, luottamus, sosiaalisuus ja minäkuva. Siitonen muistuttaa, ettei voimaantuminen ole pysyvä olotila. Voimaantumisen tilaan vaikuttavat koko ajan ihmisen omat
psyykkiset ja fyysiset muutokset sekä hänen elinympäristössään tapahtuvat odottamattomat muutokset. (Siitonen 1999, 161 - 165.)
Räsäsen (2006) mukaan yksi tapa ymmärtää voimaantumista on tarkastella sen vastakohtaa, eli voimattomuutta. Voimattomuuden tilassa rikotaan toistuvasti ihmisen
tahtoa, toiveita ja itsemääräämisoikeutta vastaan. Järvinen (2007) on tarkastellut
voimaantumista kansalaisjärjestöjen ja kulttuuriin kontekstissa. Järvinen on nimennyt
seuraavat tekijät keskeiseksi, jotka edistävät voimaantumista yhteisössä. Näitä ovat:
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vuoropuhelu, suotuisa ilmapiiri, osallistamisen mahdollistaminen, roolien määrittely,
mentorointi ja ajankäyttö sekä prosessiin sitoutuminen. Järvinen näkee, että voimaantumista edesauttavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, kun luodaan toimintoja, joissa tähdätään voimaantumisen edistämiseen. Järvisen (2009) mukaan
yksilön voimaantumisen todentaminen voi olla haasteellista, koska kokemus omasta
olotilasta on hyvin intiimi ja näin ulkopuolisen vaikeasti mitattavissa.
Räsänen (2006) puolestaan korostaa päämäärän ja sitoutumisen merkitystä. Sitoutuminen päämäärään kohdistaa ihmisen voimavarat kohti tavoitetta. Räsänen näkee,
että ihmisen voimaantumisen lähteitä ovat oman elämän kontrolloiminen ja itseluottamus. Kyky tunnistaa omassa itsessään kehitettävää ja kykyä toimia sen mukaisesti,
tietoisuutta nähdä ja tehdä valintoja sekä tehdä itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisuja.
Kuvio 1 esittelee kuinka Räsäsen on mallintanut Siitosen ja Robinssonin 1999 näkemyksen voimaantuneisuuteen vaikuttavista voimista sisäkkäisille kehille. Ulkokehällä
vaikuttavat ihmisen identiteettiin myönteisesti vaikuttavat perusvoimat. Näiden perusvoimien taustalla ovat yhteiskunnalliset olosuhteet. Räsänen on kuvannut välikehälle välittävät voimat ja sisäkehälle voimaantuneisuus-voimat.

Uskollisuus
Viisaus
Vapaus

Luottamus
Konteksti
Vapaus

Ilmapiiri

Vastuu

Päämäärät

Toivo
Tahto

Kontekstiuskomukset

Voimaantuneisuus
(sisäinen voimantunne)

Myönteisyys

Kykyuskomukset

Arvostus

Emootiot

Pysyvyys

Tarkoitus
Huolenpito
Mukaillen (Räsänen 2006, 92)

Kuvio 1. Voimaantuneisuuteen vaikuttavat voimat
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Räsänen (2006) mukaan, voimaantuminen on mahdollista silloin, kun ihmisen voimavaroissa on jäljellä jotakin, mikä alkaa voimaantua. Ihmisen voimaantuessa muutoksia tapahtuu kolmella elämän osa-alueella; yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunta tasolla.
Yksilötasolla muutos tapahtuu elämänkulussa; aikuismainen käytös, itseohjautuvuus
ja hyvinvointi. Yhteisötasolla vuorovaikutustavat kehittyvät. Yhteiskuntatasolla taas
päämäärät kirkastuvat.
Hokkanen (2014) toteaa, että voimaantuminen tuo ihmisen elämään positiivista sisältöä, merkitystä ja laatua. Positiivinen muutosvirta vaikuttaa myönteisesti ihmisen
itsetuntoon sekä parhaimmillaan vahvistaa myös hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan. Heinonen (2014) näkee voimaantumisen toteutuneen silloin, kun ihminen löytää elämälleen merkityksen, minkä eteen hän alkaa ponnistella ja elää. Hän motivoituu. Voimaantumislähtöinen työ on muutostyötä, jossa alistetusta asemasta oleva
ihminen nostetaan oman elämänsä subjektiksi.
Olen laatinut vanhemmille toteutettuun kyselykaavakkeeseen väittämiä Siitosen
(1999), Räsäsen (2006) ja Järvisen (2007, 2009) voimaantumisen luonteen ja edellytysten pohjalta. Väittämien avulla olen pyrkinyt tunnistamaan, onko vanhemman
kokemus vertaistukiryhmätoimintaan osallistumisesta voimaantuneisuutta. Voimaatuminen on käsitteenä varsin laaja, olen keskittynyt tässä opinnäytetyössä tarkastelemaan voimaantumista yksilön kokemuksen näkökulmasta.

3

Osallisuus ja toteutumisen edellytykset

Mitä on osallisuus ja mikä merkitys osallisuudella on yksilölle? Siitosen (1999) mukaan voimaantuminen tarvitsee kumppanikseen osallisuutta – sosiaalista ulottuvuutta. Seuraavaksi olen pyrkinyt avaamaan lukijalle osallisuuden monimuotoisuutta;
Miten osallisuus määritellään sosiaalipalveluissa sekä miten työntekijät ja vanhemmat ovat kokeneet osallisuuden toteutuvan sosiaalipalveluissa. Keskustelutilanteissa
huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa vanhemmat kuvailevat usein oman
vanhemmuuteensa liittyvän vaikuttamismahdollisuudet hauraaksi. Olen tarkastellut
osallisuutta vanhemman ja työntekijän näkökulmasta.
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Eronen, Hakkarainen, Londen, Nykyri, Peltosalmi & Särkelä (2013) Rouvinen - Wilenius (2014) toteavat, että osallisuudella ja osallistumisella on vaikutusta ihmisen kokemukseen omasta hyvinvoinnista. Keskeistä osallisuudelle on mahdollisuus vaikuttaa itseä ja ympäristöä koskeviin päätöksiin. Yksilön kokemaan osallisuuteen vaikuttavat ihmisen voimavarat, identiteetti ja olosuhteet. Osallisuus on ihmiselle tunneperäinen ja yhteenkuuluvuuteen perustuva kokemus. Ihmisen kokemusta osallisuudesta voidaan vahvistaa tukemalla hänen identiteettiään.
Sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 todetaan, että sosiaalialan palveluja tulisi kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Strategiassa nähdään, että perheille tulee tarjota tehokasta palveluohjausta, mikä takaa
perheille kokonaisvaltaista tukea heidän yksilöllisessä elämäntilanteessaan. Riittävän
suuret palvelukokonaisuudet takaavat perheille saumattoman ja eheän tuen. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, 11 -12.)
Alhanen (2014) on tutkinut nykymuotoista lastensuojelujärjestelmää ja hän toteaa,
että järjestelmästä löytyy hälyttäviä heikkouksia, joihin tulisi kiinnittää huomiota.
Alhasen mukaan heikkouksia ovat: asiakkaiden tuottaman arkitiedon ohittaminen,
yhteistyön vaikeudet muiden tahojen kanssa, työntekijöiden nopea vaihtuvuus ja
vähyys, johtamiseen liittyvät ongelmat sekä palveluiden pirstaleisuus. Alhanen toteaa, että nykymuotoinen lastensuojelu näyttää vähentävän yksilön toimintakykyä.
Toimintakyvyn vähentyminen näkyy niin asiakkaiden kuin työntekijöiden toiminnassa. Asiakkaat eivät saa ääntään kuuluville, eivätkä he pysty vaikuttamaan heille tarjottujen palvelujen sisältöihin ja heitä koskevien päätösten tekoon.
Saarikallio - Torp ym. (2010) kuvaavat huostaanotettujen lasten ja nuorten vanhempien elämäntilannetta työelämän näkökulmasta. He toteavat, että vanhemmat ovat
usein huonosti kiinnittyneitä työelämään, he elävät toimeentulotuen piirissä ja kärsivät terveydellisistä vaikeuksista valtaväestöä useammin. Bardy (2009) on tutkimuksessaan todennut, että huostaanotettujen lasten vanhemmista 45 % oli saanut tai sai
toimeentulotukea. Lastensuojeluasiakkuuden alkuvaiheessa työelämässä lasten äideistä oli 37 %, perheen isien työelämään sijoittumisesta oli työntekijöiden mukaan
verrattain vähän tietoa. Huostaanotettujen lasten vanhemmista 43 % jommallakummalla tai ei kummallakaan ollut takanaan työhistoriaa.
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Heinonen (2014) on puolestaan kuvannut ihmisten kokemusta osallisuudesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Heinosen mukaan osallisuus toteutuu, kun ihminen on
kiinnittynyt yhteiskuntaan, näkee siinä oma paikkansa ja jäsenyyden sekä kokee
omaavansa vaikuttamisen mahdollisuutta. Yhteiskunnan hyvinvointirakenteen muutokset vaikuttavat ihmisen osallisuuteen. Hän näkee hyvinvointirakenteen painivan
kolmen haasteen ympärillä. Heinosen mukaan näitä ovat työllisyyshaaste – köyhyyskysymys, sosiaaliset haasteet – osallisuuskysymys ja politiikan, osallistumisen ja vaikuttamisen haaste – valtakysymys. Edellä kuvatut kysymykset näyttäytyvät arjen sosiaalityön kentässä päivittäin.
Malinen (2010) näkee, että häpeän tunne voi hallita ihmistä kokonaisvaltaisesti. Malisen mukaan häpeä on ihmiselle henkilökohtainen ominaisuus, johon vaikuttavat
hänen koko elämänhistoriansa ja kulttuurin tuomat odotukset. Häpeällä on pitkäkestoiset vaikutukset ihmisen elämänlaadun ja hyvinvoinnin kannalta. Malinen on tutkimuksessaan jaotellut ihmiset kolmeen ryhmään heidän häpeä alttiutensa pohjalta.
Häpeän alle jäävät ihmiset kokevat kokonaisvaltaista häpeäntunnetta, mikä vaikuttaa
itsetuntoon. Toiseksi ihmiset joiden häpeän tunne ei ole sisäistynyt ja kolmanneksi,
häpeän torjujat - jotka eivät päästä häpeää tietoisuuden tasolle.
Heinonen (2014) huomauttaa että perinteisiksi nähtyjen tukirakenteiden murtuminen yhteiskunnassa haastaa ihmiset uudenlaiseen elämänrytmiin. Ihmisten elämästä
on tullut sarja erilaatuisia elämäntilanteita, kilpailutilanne kaikilla elämän osaalueilla. Työelämästä ja sosiaalisista suhteita kiinni pitäminen on vaikeaa. Sosiaalisten
erojen kasvu on nähtävissä yhteiskunnassa, pahimmillaan ihmistä uhkaa syrjäytymisen kierre. Heinonen tähdentää, että osallisuuden heikentyminen sisältää myös ihmisen sosiaalisten suhteiden murenemista.

3.1

Vanhempien osallisuutta edistävät tekijät

Perälä, Salonen, Halme & Nykänen (2011) ovat tarkastelleet osallisuuden toteutumista perheiden näkökulmasta lasten- ja perheiden palveluissa. Perälä ym. toteavat, että
palvelujen laaja-alaisuus haittaa perheitä hahmottamasta tarjolla olevia palveluja.
Toimiva osallisuus vaatii työntekijän ja perheen kumppanuutta. Riittävä tieto ja ym-
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märrys perheen tilanteesta työntekijän näkökulmasta vahvistavat perheiden sitoutumista ja osallisuutta hoitaa perheen asioita omaehtoisesti. Halme, Vuorisalmi ja
Perälä (2014) ovat puolestaan tarkastelleet lapsiperheiden osallisuuden toteutumista
lasten ja perheiden palveluissa työntekijöiden näkökulmasta. Halmeen ym. raportissa
todetaan, että perheiden osallisuutta tuettiin perheissä aktiivisesti, kuitenkin perheiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet perheen asioihin nähtiin vähäisinä itse palvelujärjestelmässä. Rostilan ja Vinnurvan (2013) näkemyksen mukaan avoin ja perusteellinen perehtyminen asiakkaan elämäntilanteeseen, ongelmien jäsentely sekä
työskentelyn pitkäkestoisuuden hahmottaminen tukee asiakkaan toimijuuden toteutumista. Sosiaalityössä keskeisesti läsnä oleva vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän
välillä vahvisti asiakkaan osallisuutta.
Oranen (2013) huomauttaa, että osallisuuden toteutuminen edellyttää koko organisaation läpäisevää sitoutumista. Johdon ja johtajien sitoutuminen, työntekijät ja asiakkaat, jotka työskentelevät intensiivisesti, riittävät resurssit: aikaa ja rahaa sekä tavoitteita ja toimintaprosessin analyysia. Osallisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
on tärkeää huomioida arjen konkreettiset asiat. Oranen näkee, että osallisuuden
avainasioita ovat toisten ihmisten näkemyksistä kiinnostuminen ja keskinäinen arvostus.
Kuvio 2 esittelee Orasen (2013) näkemyksen osallisuuden rakentumisesta ja sen kerroksellisesta luonteesta.
Osallisuus yhteisössä ja
yhteiskunnassa
Asiakas kansalainen

Osallisuus kehittämisessä
Asiakas kokemusasiantuntija

Osallisuus omassa asiassa
Asiakas asianosaisena

Mukaillen (Oranen 2013, 123.)

Kuvio 2. Osallisuuden toteutumisen tasot
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Alhanen (2014) huomauttaa raportissaan, että perheet kokivat saamansa tuen lasten- ja perheiden palveluissa riittämättömäksi lapsen huostaanoton jälkeen. Palvelut
ovat painottuneet entistä lyhyt kestoisimmiksi. Saarikallio - Torp ym. (2010) puolestaan toteaa, että huostaanotettujen lasten vanhempien elämäntilanteen kokonaisvaltainen paraneminen vaatii pitkäjänteistä ja yksilöllistä tukea. Vanhemmat hyötyvät palveluista, joissa he saavat välineitä oman elämänsä hallintaan sekä sosiaalisten
kontaktien ja itsetunnon vahvistamiseen.
Alhanen (2014) mukaan, että lastensuojelussa työntekijät ohittavat vanhempien ja
muiden ammattiryhmien viestit perheiden elämäntilanteesta ja tarpeista. Alhasen
näkemyksen mukaan haasteena on käsitteiden erilainen ymmärtäminen ja puhetapoihin liittyvät erilaisuudet. Eri ammattiryhmien keskinäinen ymmärtämättömyys
heijastelee asiakkaiden tilanteeseen negatiivisesti. Fortester, Westlake, McCann,
Thurnham, Shefer, Glynn & Killian (2013) näkivät samoin. He toteavat, että eri ammattilaisten välillä tapahtuvan vuoropuhelun laadulla on merkittävä vaikutus perheiden asioita hoidettaessa. Forstester ym. tarkastelivat artikkelissaan Englantilaista
lastensuojelujärjestelmää. Oranen (2013) huomauttaa, että työntekijöiden valmius
huomioida asiakas ja hänen osallisuutensa lisääntyivät, kun työntekijä koki itse tulleensa kuuluksi omassa työorganisaatiossaan.
Hoikkala & Heinonen (2013) Pitkänen (2011) sekä Laitinen (2013) tarkastelivat huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia huostaanottoprosessista ja heille tarjottavasta tuesta. He toteavat, että vanhemmat tunsivat itsensä ulkopuoliseksi omassa elämäntilanteessaan. Vanhemmat kokivat, että heidän ohitettiin heidän omissa
asioissaan, heille oli epäselvää, mikä taho tukee muuta perhettä lapsen sijoituksen
tapahduttua. Vanhemmat kaipasivat enemmän keskinäistä vuorovaikutusta työntekijän kanssa. Pitkänen (2011) tuo esille vanhempien kokemuksen siitä, että vaikuttamisen mahdollisuus lasta koskevissa asioissa vaati vanhemmalta aktiivisuutta ja sitkeyttä. Pitkänen toteaa, ettei perheelle annettava tuki saa olla liiaksi vanhempien aktiivisuuden varassa. Perhe elää elämänvaihetta, joissa se tarvitsee ennen kaikkea kriisiapua ja tukea selviytyäkseen.
Alhanen (2014) huomauttaa, että vanhempien kokemuksen mukaan heidän ajatustensa ohittaminen johti luottamuspulaan lastensuojelun hyviä tarkoitusperiä koh-
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taan. Ohitetuksi tuleminen lisäsi epäuskoa omia toimintamahdollisuuksia kohtaan ja
pahimmillaan se johti lamaantumiseen. Gallagher, Smith, Wilkinson, Cree, Wosu,
Stewart & Hunter (2011) tutkivat luottamuksen rakentumista lastensuojelutyössä
vastahakoisten vanhempien ja työntekijöiden välillä. Gallagher ym. toteaa, että keskeistä yhteistyön rakentumisessa on vuorovaikutus työntekijän ja vanhempien välillä.
He näkevät, että ilman keskinäistä luottamusta vanhempien on vaikeaa sitoutua yhteiseen työskentelyyn. Tutkijat kysyvät, miten paljon joustamattomat palvelurakenteet haittaavat työntekijän ja vanhemman luottamussuhteen aitoa rakentumista.
Tässä opinnäytetyössä olen pyrkinyt tarkastelemaan, ovatko vanhemman sosiaaliset
taidot vahvistuneet Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen.
Laadin vanhempien kyselykaavakkeeseen väittämiä, joiden avulla pyrin selvittämään,
oliko vanhemman osallisuus lisääntynyt yksilö- ja yhteisötasolla Voikukkia vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen.

3.2

Vertaistuki

Tänä päivänä vertaisuutta voidaan kokea perinteisesti kasvotusten, sosiaalisessa mediassa tai tv:n keskusteluohjelmia seuraamalla. Vertaistukiryhmille on luontaista, että
ne mukailevat kuluvaa aikaa. Ryhmiä syntyy erilaisten ilmiöiden ympärille sen hetkisen yhteiskuntaan vaikuttavien ja ihmisten elämäntilanteiden mukaisesti. Tässä
opinnäytetyössä tarkastellaan Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaa, joka on välittäjä- tai julkistautaista. Voikukkia -verkostohankkeeseen liittyy kiinteästi myös kokemusasiantuntijuuden korostaminen. Tässä kappaleessa olen pyrkinyt kuvaamaan
lukijalle vertaistukiryhmätoiminnan ja kokemusasiantuntijuuden luonnetta.

Nylundin (2005) mukaan vertaistuessa keskeistä on tiedon ja kokemusten jakaminen,
samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kesken. Vertaistuki perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, sen arvoina nähdään tasa-arvo ja toisen ihmisen
kunnioitus. Vertaistukiryhmiä voidaan määrittää mm. ryhmän taustarakenteen mukaan; kansalais-, järjestö -, välittäjä- tai julkistaustaisiin vertaisryhmiin. Välittäjä- ja
julkistaustaisissa vertaistukiryhmissä vetäjänä toimii ammattityöntekijä, jonka parina
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voi toimia myös kokemusasiantuntija. Tausvaikuttajana on tällöin julkinen sektori,
mahdollisesti yhteistyössä kolmannen sektorin tai järjestön kanssa.
Hokkanen (2013) on tarkastellut asiakkaan toimijuutta sosiaalityön kentässä. Hokkanen puhuu vertaistukiryhmätoiminnan yhteydessä kollektiivitoimijuudesta. Kollektiivitoimijuus syntyy silloin, kun ihmiset ajautuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen esim.
sosiaalisen aseman tai toimimisesta nousevan yhteisentekijän kautta. Hokkasen mukaan vertaisuudelle rakentunut kollektiivinen toimijuutta on kuvattu vapauttavaksi ja
voimaannuttavaksi. Wilska - Seemer (2005) näkee vertaisuuden vahvistavan ihmisen
asennemuutosta suhteessa omaan itseen. Itsetunnon vahvistuminen vähentää uskomuksia omasta kyvyttömyydestä tai arvottomuudesta.

Hyvärin (2005) mukaan vertaisuus ei toteudu, mikäli osallistuja ei todella jaa kokemuksiaan toisten ryhmäläisten kanssa. Vertaissuhde on syvästi vastavuoroinen ja sen
toteutumiseen tarvitaan eläytymistä toisen asemaan, aivan kuin tapahtuman olisi
elänyt itse. Hokkanen (2014) puolestaan huomauttaa, että vertaistuen piiriin hakeutuvat usein ne ihmiset, joilla on jo valmiiksi sosiaalista pääomaa. Niillä ihmisillä joiden
sosiaalinen pääoma on valmiiksi heikko, voi olla haasteellisempaa päästä vertaistuen
piiriin. Mikkosen (2011) ja Laitinen (2013) toteavat, että vertaistuen piiriin hakeutumisen esteenä voi olla myös tietämättömyys toiminnasta, pelko leimautumisesta
sekä ennakkoluulot ja epäluottamus. Kaikki eivät myöskään ole valmiutta tai halua
solmia uusia sosiaalisia suhteita. Pitkänen (2011) ja Laitinen (2013) korostavat, että
vanhemmat jotka olivat osallistuneet huostaanotettujen lasten vanhemmille tarkoitettuun vertaistukiryhmätoimintaan, kokivat sen myönteisenä ja vapauttavana. Eronen, Hakkarainen, Londen ja Peltosalmi (2014) toteavat, että vertaistukiryhmä toimintaan osallistuneet henkilöt arvioivat, että ryhmätoiminnalla on ollut merkittävä
vaikutus heidän hyvinvoinnilleen. Eronen ym. arvioivat, että vertaistukiryhmätoiminta tulee olemaan ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä erittäin merkittävä myös tulevaisuudessa. Hokkasen (2014) mukaan vertaisuudessa yhdistyy kokemus elämäntilanteen samankaltaisuudesta ja sosiaalisesta yhteneväisyydestä. Vertaisuuden kautta
ihminen voi kokea tulleensa autetuksi ja hän saa ryhmältä sosiaalista tukea omaan
ongelmaansa. Vertaistuki kasvattaa osallistujan sosiaalista pääomaa.
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3.3

Kokemusasiantuntijuus

Oranen (2013) kuvaa kokemusasiantuntijuudella olevan merkittävä rooli osallisuudessa. Kokemusasiantuntijuutta tulisi käyttää palvelurakenteissa kehittämistyössä.
Kehittämistyön haasteena on sen aikajänne, se vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä koska tulokset tulevat näkyviin viiveellä. Pekkarisen (2011) mukaan sosiaalityön
asiantuntijat näkevät, että yksi selkeä puute lastensuojelutyössä on kokemusasiantuntijuuden puute. Asiantuntijat pohtivat Pekkarisen mukaan sitä, kohtaavatko lastensuojelun käytänteet asiakkaiden kokemusmaailmassa merkityksellisiä asioita.
Bardy (2009) huomauttaa, ettei kokemusasiantuntijuus ole puhdasta kokemusta,
vaan siihen on sekoittunut myöhemmin saatua tietoa ja koulutusta. Kokemusasiantuntijuudelle merkittävää on, että yksilö kykenee arvioimaan ja jäsentämään kokemaansa. Rissanen (2013) näkee kokemusasiantuntijuuden kaksisuuntaisena. Henkilön osallistuessa vertaistoimintaan, hän pitää itseään ryhmäläisiä kohti vertaisena,
kun taas työntekijöihin päin hän näkee asemansa kokemusasiantuntijana.

Laitinen ja Nikupeteri (2013) tarkastelivat kokemusasiantuntijuutta väkivaltatyön
viitekehyksessä. He näkevät, että ihmisen kokemukset ja tieto voivat muodostua kokemusasiantuntijuudeksi, silloin kun hän on työstänyt kokemuksensa niin, että se on
asettunut yhteiskunnallisesti yleisesti tarkasteltavaan muotoon. Kokemusasiantuntija
kykenee kanavoimaan kokemustietoaan toisille ilman henkilökohtaista tunnevyöryä.
Laitisen ym. mukaan kokemusasiantuntijuuden kautta saatava tieto täydentää ammatillista tietoa. Parhaimmillaan tietoa pystytään hyödyntämään palvelujen kehittämisessä sekä lainsäädännöllisessä ja poliittisessa päätöksenteossa. (Laitinen & Nikupeteri 2013, 427- 458.)

Tässä opinnäytetyössä puhun vertaistukiryhmätoiminnasta, joka on välittäjä- tai julkistaustaista. Kokemusasiantuntijuudesta puhuttaessa tarkoitetaan huostaanotetun
lapsen vanhempaa, joka on käynyt Voikukkia -vertaistukiryhmä ohjaajakoulutuksen.
Olen kysynyt tässä opinnäytetyössä vanhemmilta ja Voikukkia –
vertaistukiryhmänohjaajilta millaisena he näkevät vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden merkityksen Voikukkia –vertaistukiryhmätoiminnassa.
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4

Voikukkia -verkostohanke

Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyöni toimeksiantajan Voikukkia -verkostohankkeen. Hankkeen koko nimi on: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus Voi Kukkia verkostohanke. Hanketta hallinnoi Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja
rahoittajana on Raha-automaattiyhdistys. Kappaleessa kuvaan lyhyesti hankeen historiaa, tavoitteita ja sisältöjä.
Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnan juuret ajoittuvat Sininauhaliiton Eevan perhe
-projektiin, joka toteutettiin vuosina 2002 - 2005. Eevan perhe -projektin yhtenä tavoitteena oli huostaanotettujen lasten vanhempien tukeminen ja elämänhallinnan
parantaminen sekä etävanhemmuuden vahvistaminen. (Eevan perhe -projekti.) Ensimmäinen valtakunnallinen Voikukkia -pilottihanke käynnistyi v. 2006. Hanketta hallinnoi Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto yhdessä Sininauhaliiton kanssa. Vertaistukiryhmätoiminnan nimi nousee lauseesta: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus Voi Kukkia. Toiminnan tavoitteena on tukea kuntien, järjestöjen ja yksityisten
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia heidän työssään, jossa kohderyhmänä ovat
huostaanotettujen tai sijoitettujen lasten vanhemmat. Hankkeen kautta on koulutettu eri puolelle Suomea Voikukkia -vertaisryhmäohjaajia. Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on ollut valtakunnallisen ja alueellisen ryhmänohjaajaverkoston muodostaminen, mikä takaisi vähintään yhden vertaistukiryhmäkokonaisuuden alueella vuosittain. Suomi on jaettu yhdeksään alueelliseen ohjaajaverkostoon. Hanke tuottaa myös
erilaista tukimateriaalia sekä vanhemmille että sosiaalialan ammattilaisille. (Esite VOI
KUKKIA -vertaistukiryhmistä vanhemmille.)

Järven (2015) mukaan vuonna 2014 Voikukkia -vertaistukiryhmiä kokoontui kymmenessä maakunnassa. Voikukkia -verkostohanke keräsi palautteita ryhmätoimintaan
osallistuneilta vanhemmilta. Palautekyselyyn vuonna 2014 vastasi 61 vanhempaa,
joista naisia oli 53 ja miehiä kahdeksan. Palautteen mukaan vanhemmat tunsivat
ryhmätoiminnan kynnyksen olevan matalalla sekä ilmapiirin turvallisena ja luottamuksellisena. Vanhemmat olivat kokeneet, että ryhmätoiminta oli edistänyt myönteisesti heidän elämäntilannettaan sekä lisäsi toivon näköaloja. Vanhemmat kertoivat, että ryhmätoiminta lisäsi heidän ymmärrystään lapsen sijoitukseen liittyvää ko-
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konaisuutta kohtaan sekä vähensi häpeän ja syyllisyyden tunnetta. Vastaajista 43 oli
kuullut ryhmätoiminnasta lastensuojelun työntekijältä.

Kuvio 3 esittelee Voikukkia -toiminnan tasot. Alimpana on valtakunnallinen Voikukkia
-verkosto, seuraavana alueellinen Voikukkia -verkosto, joka vastaa tilaisuuksista,
markkinoinnista sekä tiedottamisesta. Kolmantena alueellinen Voikukkia ohjausryhmä, joka arvio ja valvoo toiminnan laatua sekä tukee paikallisia ryhmiä heidän tehtävässään. Alueellinen ohjausryhmä voi myös sopia erilaisia kumppanuus- ja
palvelusopimuksista muiden toimijoiden kanssa. Neljäntenä on alueellinen Voikukkia
-ohjaaja verkosto, viidentenä ohjaajapari sekä vertaisohjaaja. Portaikon ylimpinä ovat
vertaistukiryhmä ja vanhempi. (Kivinen, Hägglund & Söderholm 2012, 46 – 47.)

7. Vanhempi
6. Voikukkia -vertaistukiryhmä
5. Ohjaajapari sekä vertaisohjaaja
4. Alueellinen Voikukkia -ohjaaja verkosto
3. Alueellinen Voikukkia -ohjausryhmä
2. Alueellinen Voikukkia -verkosto
1. Valtakunnallinen Voikukkia -verkosto
Mukaillen (Kivinen ym. 2012, 21.)

Kuvio 3. Voikukkia –toiminnan tasot

Yhtenä Voikukkia -verkostohankeen tavoitteena on ollut meneillään olevalla rahoituskaudella vakuuttaa yhteiskunnan vaikuttajat ja sosiaalityönkentällä toimivat tahot
siitä, miksi vanhemmuuden tukeminen huostaanoton jälkeen on tärkeää ja kannattavaa. Toisena tavoitteena on ollut levittää Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaa niin,
että se olisi kaikkien ryhmätoimintaan haluavien vanhempien saatavilla ympäri Suomea. Kolmanneksi tavoitteekseen hanke mainitsee koulutuksen ammattilaisille ja
ryhmän käyneille vanhemmille. Koulutettu ryhmänohjaaja tunnistaa paremmin ryhmäläisen avun tarpeen ja kriisin vaiheet. (Kujala 2014, 8.)
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Opinnäytetyöni pyrkii tukemaan Voikukkia -verkostohankkeen tavoitteiden toteutumista tekemällä lukijalle näkyväksi Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan sisältöä ja
tuomaan esille sen, miten vanhemmat kokevat ryhmätoiminnan vaikutukset. Työni
tarkoituksena on tehdä näkyväksi mallinnuksen avulla Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan prosessin eri vaiheita, sisältöä ja nostaa esille vertaistukiryhmätoiminnan hyötyjä huostaan otettujen lasten vanhempien kanssa tehtävässä
työssä.

4.1

Voikukkia -vertaistukiryhmäkerran rakenne ja sisältö

Kujala ei viittaa kirjoittamassaan Sijoitettujen lasten vanhempien ryhmätoiminnan
oppaassa mihinkään erityiseen taustateoriaan. Kujala nostaa sen sijaan lyhyesti esille
Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen näkemyksen siitä, miten merkittävä voima on lapsen ja
biologisten vanhempien välisessä suhteessa. Lapsen ja vanhemman kriisin kuvaamisessa Kujala on käyttänyt Johan Cullebergin kriisiteoriasta nousevaa kuvausta kriisin
eri vaiheista.

Kujala (2003, 2012) toteaa Voikukkia -ryhmätoiminnan rakentuvan kymmenestä kokoontumiskerrasta, jotka ajoittuvat ryhmäkokoontumisten tiheydestä riippuen 4 - 5
kuukauden aikajänteelle. Kokoontumiskertojen kesto on noin kaksi tuntia kerrallaan.
Kujala suosittelee ryhmän kooksi neljästä - kuuteen vanhempaa, sekä vähintään kahta ryhmän ohjaaja. Ryhmänohjaajana toimii Voikukkia -ryhmänohjaajakoulutuksen
käynyt ammattityöntekijä. Hänen parinaan voi työskennellä kokemusasiantuntija,
joka on osallistunut Voikukkia -vertaistukiryhmään ja kouluttautunut Voikukkia vertaistukiryhmänohjaajaksi.

Kujalan (2003, 2012) mukaan ryhmänohjaajat haastattelevat ryhmään ilmoittautuneet vanhemmat ennen ryhmän alkua. Alkuhaastattelun tarkoituksena on informoida vanhempaa ryhmätoiminnan toiminnan periaatteista ja sisällöstä. Työntekijä saa
alkuhaastattelussa tärkeää taustatietoa ryhmään tulijan motivaatiosta ja elämäntilanteesta sekä hänen voimavaroistaan. Ryhmäprosessin onnistumisen kannalta olisi
tärkeää, että osallistujat sitoutuisivat ryhmätoimintaan koko sen keston ajaksi, ryh-
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mään ei voi tulla uusia jäseniä kesken ryhmäprosessin. Ryhmässä käsitellään ryhmäkerran aihetta rauhassa pohdiskellen, ryhmänohjaajilla on myös mahdollisuus käyttää luovia menetelmiä ryhmätoiminnan rikastuttamiseksi.

Kujala (2003, 2012) toteaa, että kaikki kokoontumiskerrat noudattelevat samaa rakennetta. Ryhmän kokoontuminen aloitetaan ”mitä kuluu?” kierroksella. Apuna ryhmäläisten tunnelmien esiin saamiseksi voidaan käyttää mm. säätila -kortteja. Ryhmäläisten tunnelmat antavat ryhmänohjaajille viitteitä siitä, millaisilla voimavaroilla
ryhmäläinen on kokoontumiseen saapunut. Jokaisessa kokoontumisessa käsitellään
jotakin ryhmäprosessin teemaa. Ryhmänohjaajat alustavat teeman sisältöä, aiheen
pääkohdista koostettu materiaali voidaan jakaa ryhmäläisille. Kokoontumiskerran
teemaa käsitellään pääasiallisesti keskustellen. Jokaisella ryhmäläisellä on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun ja tuoda esille häntä mietityttävät asiat. Kokoontuminen päätetään keskustelukierrokseen, jossa kootaan keskustelussa esille tulleita asioita. Kokoontuminen pyritään päättämään niin, ettei ryhmäläisille jää mieltä painavia
asioita. Kaikissa vaiheissa voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka
tukevat kyseisen vaiheen käsittelyä.

Kujalan (2003, 2012) mukaan ryhmäprosessin alussa käytetään aikaa luottamuksellisen ilmapiirin luomiselle. Ryhmä luo yhteiset pelisäännöt, joiden tarkoituksen on
viestittää yhteisistä pelisäännöistä ja sitouttaa ryhmäläiset toimimaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Ryhmänohjaajat kertovat oman roolinsa suhteessa
viranomaisiin ja ryhmäläisiin sekä kertaavat ryhmäprosessiin liittyvät tavoitteet ja
teemat.

Kujala (2012) näkee, että ensimmäisen kokoontumiskerta on merkittävä, sillä ensimmäisellä kerralla ryhmäläinen muodostaa oman kuvansa ryhmästä. Vanhemmalle
tulisi välittää kokemus turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä. Toisella ryhmäkokoontumiskerralla vanhemmat kertovat oman tarinansa. Vanhempi voi tuoda
esille omaa taustaansa ja elämäntilannettaan sen verran kuin se on itselle luontevaa.
Tärkeää on huomata, että vanhemmat tulevat kukin omasta yksilöllisestä tilanteestaan ja ottaa heidän tarpeensa huomioon. Kokemusten jakaminen ja kuuleminen voi
tuoda kokemuksen, ettei vanhempi ole asiansa kanssa yksin.
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Kujalan (2003, 2012) mukaan kriisin käsittelyn tarkoituksena on antaa vanhemmalle
tietoa mm. siitä mitä kriisitilanteessa tapahtuu ja miten ihminen voi reagoida ko. tilanteessa. Tarkoituksena on antaa vanhemmille välineitä nimetä ja jäsentää itsessä
koettuja tunteita sekä elämässä tapahtuneita muutoksia. Ryhmässä tutustutaan
myös lapsen tapaan reagoida kriisiin ja siihen liittyviin tunteisiin. Lapsen kriisin liittyvien vaiheitten käsitteleminen edesauttaa vanhemman ja lapsen välistä emotionaalista ja sosiaalista ymmärtämistä.

Kujala (2003, 2012) tähdentää, että vanhemman ja lapsen yhteyden säilyttäminen on
tärkeää. Yksi ryhmätoiminnan keskeinen tavoite on auttaa vanhempaa ymmärtämään, miten tärkeää hänen ja sijaishuoltopaikan yhteistyö on lapsen tukemisen näkökulmasta. Ryhmässä keskustellaan yhdessä lapsen ja vanhemman yhteyden säilymisestä ja pohditaan sitä, miten tehdään rakentavaa yhteistyötä sosiaalityöntekijän,
sijaisvanhemman ja mahdollisesti lapsen toisen vanhemman kanssa. Yhteisen pohdinnan perustana on löytää toimivia yhteistyökeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi
perheiden yksilöllisissä tilanteissa. Tapaamisessa käsitellään mm. kuulemis- ja asiakassuunnitelmapalaverien merkitystä. Vanhemman oikeutta käyttää tukihenkilöä
huostaanottoa koskevissa palavereissa ja neuvotteluissa sekä asianosaisten keskinäistä yhteistyötä.

Kujalan (2003, 2012) mukaan selviytymistarina voi antaa ryhmäläisille uskoa siihen,
että vaikeasta elämäntilanteesta on mahdollisuus selviytyä. Ryhmässä tarkastellaan
myös vanhemmuuden erilaisia muotoja, vanhemmuuden roolikartan avulla. Roolikartan avulla nostetaan esille kysymyksiä joissa on hyvä vielä kehittyä. Huostaanotetun
lapsen vanhemman vanhemmuus on muuttunut jaetuksi vanhemmuudeksi. Ryhmässä pohditaan yhdessä tapoja, millä tavoin omaa vanhemmuutta voi omassa tilanteessaan toteuttaa.

Kujala (2012) toteaa, että ryhmäprosessin loppu vaiheessa nostetaan näkyväksi vanhempien omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Tavoitteena on nimetä ryhmässä
voimavaroja tukevia toimintoja. Ryhmässä katsotaan tulevaisuuteen, vanhemmat
asettavat itselleen erilaisille aikaväleille unelmia ja tavoitteita. Teemaa käsitellään
esimerkiksi kysymyksen avulla: Millaista ajattelet elämäsi olevan, mitä elämääsi kuu-
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luu? Lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä ja millaisia unelmia
sinulla on? Viimeisellä kokoontumiskerralla tarkastellaan kulunutta ryhmäprosessia.
Keskustellaan siitä, millaisia tuntemuksia ja kokemuksia prosessi on vanhemmille
antanut. Arviointia käydään läpi yhdessä, punnitaan hyviä asioita ja pohditaan missä
olisi vielä kehitettävää. Prosessi on ollut yhteinen matka, minkä äärellä on syytä viipyä. Mikäli ryhmäläiset haluavat, voidaan sopia yhteinen seurantatapaaminen esimerkiksi parin kuukauden päähän.

5

Opinnäytetyön kulku ja toteutus

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Voikukkia -verkostohanke. Yhteistyön
suunta rakentui talven 2014 aikana toimeksiantajanedustajan kanssa käymässämme
vuoropuhelussa sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tutustuin Voikukkia hankkeen materiaaleihin ja heidän julkaisemiin oppaisiin sekä osallistuin Voikukkia verkostohankeen järjestämään Pohjois-Savon Voikukkia -ohjaajaverstaaseen toukokuussa 2014. Yhteisten keskustelujen kautta, tutustumalla Voikukkia verkostohankeen julkaisemiin sähköisiin ja painettuihin materiaaleihin ja ohjaajaverstaassa tekemieni havaintojen pohjalta opinnäytetyön sisältö rajautui ja tarkentui.
Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan mallintaminen. Mallintamisella pyritään tekemään lukijalle näkyväksi Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan sisältö ja rakenne. Voikukkia -verkostohankkeen meneillään olevan rahoituskauden yksi tavoite on levittää huostaan otettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta koko Suomen kattavaksi tukiverkostoksi. Mallintamisen toivotaan edesauttavan Voikukkia -hankkeen tavoitetta.
Toikko & Rantanen (2009) toteaa, että kehittämistoiminnalla pyritään luomaan uusia
tai parantamaan jo olemassa olevia palveluja työelämän tarpeisiin. Kehittämistoiminnan yhtenä tarkoituksena on tuottaa konkreettista tietoa arjen ilmiöistä ja luoda
edellytyksiä muutokselle. (Toikko & Rantanen 2009, 20 – 22.)
Vanhemmille toteutettu kysely toimi Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan sisällön
kehittämisen välineenä. Tavoitteena oli tuoda esille vanhempien oma kokemus ryh-
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mätoiminnan vaikutuksista. Opinnäytetyön tutkimusote on kehittävä ja tiedon keruun välineenä käytetään kvantitatiivisen tutkimuksen keinoja.

Taulukko 1. kuvaa opinnäytetyöni eri vaiheita. Tässä luvussa olen kuvannut Voikukkia
-vertaistukitoiminnan mallinnuksen sekä siihen liittyvän kyselyosion rakentumista.

Taulukko 1. Opinnäytetyön kulku
Opinnäytetyön käsitteitä ovat: vertaistuki, voimaantuminen ja osallisuus. Vertaistuen
käsite oli luonteva valinta, koska tarkastelussa on vertaistukiryhmätoiminta. Voi-
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maantumisen käsitteestä puolestaan puhuu Voikukkia -verkostohanke, kun se kuvailee toimintaansa. Osallisuuden käsite nousee voimaantumisen sisällöstä. Järvinen
(2007) toteaa, että yksi voimaantumista edistävä tekijä on sosiaalinen kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa.
Tässä opinnäytetyössä puhun välittäjä- ja julkistaustaisesta vertaistukiryhmätoiminnasta. Tällöin vertaistukiryhmän vetäjänä on ammattityöntekijä, jonka rinnalla
voi toimia kokemusasiantuntija.
Voimaantumista tarkastelen vanhemman henkilökohtaisena prosessina, joita on
jäsennelty kykyuskomusten ja tunnetyön näkökulmasta ja
vanhemman osallisuutta tarkastelen yksilö- ja yhteisötasolla.
Opinnäytetyön hypoteesiksi kirjasin seuraavan väitteen: Vanhempi, joka on osallistunut Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan on tietoisempi itsestään ja sosiaalisesti
aktiivisempi kuin vanhempi, joka ei ole osallistunut vertaistukiryhmätoimintaan.
Opinnäytetyön tutkimusstrategiana oli Survey -tutkimus, pyrkimyksenä oli selittää
Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnassa tapahtuvaa ilmiötä. Olin kiinnostunut kuulemaan vanhempien kokemuksia siitä, oliko Voikukkia -vertaistukiryhmällä ollut vaikutusta vanhempien voimaantumiseen ja osallisuuteen. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
(1997) toteavat, että Survey -tutkimukselle luonteenomaista on selittää jonkin asian
tai ilmiön luonnetta. Tyypillisesti tutkimuksessa kerätään suhteellisen pienellä otoksella kyselyaineisto tietystä ihmisjoukosta. Näiden vastausten avulla pyritään selittämään ko. ilmiön luonnetta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 130.) Opinnäytetyön
kyselyn mittarina oli vanhemman kokemus muutoksesta Voikukkia vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen. Vanhempien vastaukset käsiteltiin syöttämällä ne Excel -taulukko-ohjelmaan, laskemalla niistä suhteelliset osuudet ja kuvaamalla ne kaavioiksi.
Opinnäytetyön tehtävä ja tutkimuskysymykset olivat:
1. Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin sisällön ja prosessin mallintaminen.
2. Miten vanhempien kokemus omasta itsestä muuttui Voikukkia vertaistukiryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen?
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3. Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan kehittämishaasteet, kun niitä tarkastelee opinnäytetyöhön vastanneiden vanhempien kokemuksen näkökulmasta.

Opinnäytetyön tutkimuskohteena on huostaanotettujen lasten vanhemmille tarkoitettu Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta. Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaa
tuottaa valtakunnallinen Voikukkia -verkostohanke, hanketta hallinnoin Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto. Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan kohderyhmänä
ovat huostaanotettujen lasten vanhemmat. Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta on
osallistujille maksutonta ja vapaaehtoista. Voikukkia -vertaistukiryhmiä toimii eri
puolilla Suomea. Ne voivat olla joko järjestön, yhteisön tai kunnan alaisuudessa kokoontuvia ryhmiä. Huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan nimeä huostaan otettujen lasten vanhempien ryhmätoiminnasta saavat käyttää vain koulutetut Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajat. Toiminnan sisältö on aina sama kaikissa Voikukkia -vertaistukiryhmissä.
Kaikki tähän opinnäytetyöhön osallistuneet Voikukkia -vertaistukiryhmät kokoontuivat kunnan lastensuojelutyön alla, ryhmänvetäjinä toimivat lastensuojelutyön ammattilaiset. Opinnäytetyön metodiksi valitsin kyselyn. Hirsjärvi ym. (1997) toteaa,
kyselyn eduksi sen, että kyselyssä jokaiselta vastaajalta kysymys kysytään täsmälleen
samalla tavoin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 189.) Kyselyyn osallistuneet Voikukkia -vertaistukiryhmät jotka kokoontuivat elokuun - joulukuun 2014 välisenä aikana. Kohderyhmän otannaksi muodostui 28 huostaan otetun lapsen vanhempaa.

5.1

Vanhemmille tehdyn kyselyn toteuttaminen

Lähetin syksyllä 2014 ennakkoinformaatiota sähköpostitse ryhmänohjaajille (Liite 1.)
opinnäytetyöstäni. Ryhmien yhteystiedot poimin Voikukkia -verkostohankeen kotisivuilta. Sivustoilta löytyy kaikille avoin sivusto, mistä voi etsiä omalla asuinalueella
kokoontuvien Voikukkia -vertaistukiryhmien ajankohdat sekä ryhmänohjaajien yhteystiedot. Voikukkia -hankeen kotisivut löytyvät osoitteesta www.voikukkia.fi. Voikukkia -verkostohankkeen sivujen mukaan Suomessa kokoontui kymmenen Voikukkia -vertaistukiryhmää ko. aikavälillä. Voikukkia -vertaistukiryhmien ohjaajien välityk-
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sellä kysyin vanhemmilta, oliko vanhemmilla kiinnostusta osallistua kyselytutkimukseen.
Sillä välin, kun ryhmät pohtivat osallistumistaan opinnäytetyön kyselyyn Joensuun
seudun Voikukkia -vertaistukiryhmäläiset koevastasivat laatimaani kyselykaavakkeeseen syyskuussa 2014. Koeryhmä vastasi kyselyyn toiseksi viimeisellä ryhmäkerralla.
Pyrin jäljittelemään koetilanteessa todellista vastaustilannetta, koeryhmä ei saanut
enempää ohjeistusta kuin varsinaiseen kyselyyn osallistuneet ryhmät. Ryhmäläisiltä
saamani palaute oli ensiarvoisen tärkeä kaavakkeen rakentumisessa. Koeryhmän
vastausten ja heidän kanssaan käymäni palautekeskustelun perusteella hioin vielä
kyselykaavakkeen sanavalintojani, Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajaparini antoi
minulle palautetta ryhmänohjaajille tarkoitettuun kaavakkeeseen. Joensuun seudun
Voikukkia -vertaistukiryhmä toimi koevastaajana kyselyssä. Koska toimin ohjaajana
Joensuun Voikukkia -vertaistukiryhmässä, pidin eettisesti tärkeänä, että ryhmä jää
ulkopuolelle varsinaisesta tutkimuksesta.
Saatuani ryhmänohjaajilta myönteisen vastauksen osallistumisesta opinnäytetyöhön,
hain tutkimusluvat ko. paikkakuntien sosiaalitoimesta. Ryhmät tulivat Tampereelta,
Jyväskylästä, Kokkolasta, Siilinjärveltä ja Lohjalta. Osalla paikkakunnista oli saatavilla
valmis kaavake tutkimusluvan hakemiseen, osalle tein vapaamuotoisen hakemuksen.
Hakemusten mukaan liitin tutkimussuunnitelman ja vanhemmille sekä ryhmänohjaajille laaditut kyselykaavakkeet. Päätökset tutkimusluvista saapuivat joko postitse tai
sähköisesti.
Kysely vanhemmille toteutettiin postikyselynä, kyselyn välittäjänä toimi Voikukkia
-vertaistukiryhmänohjaaja. Postitin kullekin Voikukkia -vertaistukiryhmälle kyselykaavakkeet niin, että ne olivat ryhmänohjaajilla oikea-aikaisesti ryhmän toiseksi viimeisellä kokoontumiskerralla. Jokainen ryhmäläinen sai oman vastauskaavakkeensa sekä
ryhmälle yhteisen palautuskuoren. Kaksi ryhmistä halusi henkilökohtaiset palautuskuoret, jotka heille toimitin.
Vanhemmilta kysyin taustatiedoissa, milloin lapsen huostaanotto tai sijoitus oli tapahtunut, mihin palvelutahoihin heillä oli voimassa oleva asiakassuhde ja mistä he
olivat kuulleet Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnasta. Taustatietokysymysten odotin antavan minulle vastauksia kysymyksiin, missä vaiheessa lapsen huostaanoton tai
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sijoituksen jälkeen vanhempi hakeutuu vertaistukiryhmä toimintaan ja mitkä palvelutahot näkyvät vanhempien palvelupolulla.
Kyselykaavakkeen muut kysymykset rakentuivat strukturoiduista mielipidekysymyksistä, jotka oli sijoitettu 6-portaiselle asteikolle (Liite 2.) Kaavakkeen väittämät rakentuivat kahdesta osa-alueesta: vanhemman omiin tunteisiin ja tuntemuksiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin liittyvistä väittämistä. Väittämien aihepiirin rakentumisen runkona
käytin Siitosen (1999) voimaantumisteoriasta nousevia voimaantumisen edellytyksiä
sekä Räsäsen (2006) Hokkasen (2014) ja Heinosen (2014) näkemyksiä ihmisen voimaantumiseen liittyvistä osatekijöistä. Voimaantuminen näyttäytyy kerroksellisena ja
siksi kysymyskaavakkeen väittämät käsittelevät tunnetta ja toimintaa. Hänninen
(2010) on todennut, että voimaantumisessa merkittävää on se, miten ihmisen myönteinen tunneperäinen kokemus siirtyy hänen arjen toimintaansa.
Kyselykaavakkeen loppuosassa oli laatimani Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnan
prosessikuvaus kts s. 29. Kysyin vanhemmilta, mikä heidän mielestään oli ollut merkittävin teema Voikukkia -vertaistukiryhmä ryhmäprosessissa. Lisäksi jätin tilaa vapaalle sanalle.
Lisäksi Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajat vastasivat ryhmää koskevaan taustatietolomakkeeseen. Kysyin ryhmänohjaajilta ryhmäläisten määrää ja sitä, moniko heistä
osallistui kyselyyn. Tiedustelin myös heidän mielipidettään Voikukkia ryhmätoiminnan merkityksestä osana huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa
tehtävää työtä. Olin kiinnostunut myös siitä, kuinka kauan ryhmätoimintaa oli heidän
alueellaan toteutettu ja onko ryhmässä ollut mukana kokemusohjaaja. (Liite 3.)

5.2

Mallinnuksen rakentuminen

Voikukkia -vertaistukitoiminnan mallinnusta lähdin hahmottelemaan SWOT analyysin avulla. Kuvasin nelikenttään kohteen vahvuuksia, mahdollisuuksia, uhkia ja
heikkouksia. Analyysia laatiessani käytin hyväkseni vanhemmilta ja ryhmänohjaajilta
saamiani kyselyn vastauksia, soveltuvin osin Voikukkia -verkostohankkeen keräämää
palautemateriaalia ja omaa kokemustani Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan organisoinnista ja ohjaamisesta. Lisäksi perehdyin Erosen yms. (2013), Rouvisen - Wi-
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leniuksen (2014), Halmeen, Vuorisalmen ja Perälän (2014) sekä Alhasen (2014) tutkimuksiin ja näkemyksiin siitä, miten he näkevät sosiaalipalvelujen viitekehyksessä
työntekijän ja vanhemman keskinäisen yhteyden toimivuuden. Tutkijat näkivät sosiaalityöntekijän ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen haasteellisena. Haasteet
nousivat asioiden kulun erilaisesta ymmärtämisestä, vanhemman haasteellisen elämäntilanteen vaikutuksista ja työntekijän ja vanhemman yhteisen ajan puutteesta,
mikä heikensi keskinäisen luottamuksen rakentumista. Kokonaisuuden koonti SWOT
-analyysiin auttoi minua hahmottamaan mallinnuksen rakenteita ja ulottuvuuksia.

Aluksi mallinsin kuvan siitä, millaisia polkuja pitkin opinnäytetyöhön osallistuneet
vanhemmat päätyivät Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan, kuvio sivulla 52. Työskentelyn välineenä käytin palvelumuotoilun työkaluja. Palvelumuotoilun työkalut
olivat käytössäni soveltuvin osin. Asiakkaan palvelupolun kuvaamisen työkaluun kirjasin opinnäytetyöhön osallistuneiden vanhempien kyselykaavakkeen vastauksia heidän käyttämistään palveluista. Seuraavaksi jäsentelin opinnäytetyön tietoja palvelumuotoiluntyökaluun, missä pyritään tarkastelemaan palveluja asiakkaan silmin. Samaistumalla asiakkaan asemaan pyrin löytämään niitä Voikukkia vertaistukiryhmäprosessin vaiheita, joita olisi syytä vahvistaa tai kehittää. Lopuksi
rakensin asiakkaan käyttäytymiseen liittyviä vastapareja, joilla voi olla vaikutusta
huostaan otetun lapsen vanhemman käyttäytymiseen ja valintoihin suhteessa Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan.

Palvelumuotoilun työkalujen käyttö opinnäytetyön Voikukkia -vertaistukiryhmän
mallinnuksen rakentumisessa oli merkityksellinen. Työkalut antoivat jäsennellyn pohjan, joille pystyi kokoamaan ja jäsentelemään opinnäytetyön teoriatietoa, opinnäytetyössä esiteltyjen tutkimusten havaintoja ja opinnäytetyön kyselyn tuloksia.

Mäkelä (2013) toteaa, että palvelumuotoilu on rakenteeltaan selkeä ja tavoitteellinen sekä osallistava. Palvelumuotoilussa toteutuu asiantuntija- ja asiakasnäkökulman
luonteva yhdistäminen. Mäkelä näkee, että tulevaisuudessa palvelujen suunnittelussa on keskiössä yhä vahvemmin asiakas. (Mäkelä 2013, 174.)
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Seuraavaksi esittelen Voikukkia -vertaistukiryhmä prosessinkulun sekä yksittäisen
ryhmäkerran rakenteen. Mallinnuksen pohjana käytin Voikukkia -verkostohankkeen
julkaisemia ryhmänohjaukseen liittyviä oppaita (Kujala 2003, 2012). Voikukkia vertaistukiryhmätoimintaan liittyvä yksityiskohtainen sisällönkuvaus on luvussa 4.
Voikukkia -verkostohanke s.17.

Kuvio 4 esittelee Voikukkia -vertaistukiryhmä mallinnuksen ja vertaistukiryhmä prosessinkulun. Laatimani Voikukkia -vertaistukiryhmä prosessinmalli oli mukana vanhempien kyselykaavakkeessa. Oranssilla merkityt laatikot ovat vaiheita jotka ryhmänohjaajat työstävät ennen ja jälkeen Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin. Oranssit laatikot eivät olleet näkyvissä vanhemmille suunnatussa kyselykaavakkeessa.

1. Kerta

3. Kerta

5. Kerta

7. Kerta

9. Kerta

- Ryhmäprosessin aloitus - Tutustuminen ja
pelisäännöt

- Lapsesta
luopuminen
vanhemman
kriisinä.

- Lapsen ja
vanhemman
välisen
yhteyden
säilyttäminen.

- Rinnakkaisen vanhemmuuden mahdollisuudet.

- Tulevaisuuden
näköaloja.

2. Kerta

4. Kerta

6. Kerta

8. Kerta

10. Kerta

- Vanhempien kertomukset
lapsen
sijoitukseen
liittyen.

- Lapsen
erokriisi.

- Selviytymistarina tai
vieraileva
asiantuntija.

- Omat
voimavarat
ja jaksaminen.

- Ryhmäprosessin
arviointi ja
päätös.

Ryhmänohjaajat.
- Tiedotus/
mainostus
- Alkuhaastattelut

Ryhmänohjaajien oma
arvio ryhmän
onnistumisesta ja
mahdollisista
kehittämisen
paikoista.

Kuvio 4. Voikukkia – vertaistukiryhmäprosessin – mallin hahmottelu

Kuvio 5 esittelee yksittäisen Voikukkia -vertaistukiryhmäkerran rakenteen. Ryhmäkerran rakenne toistuu aina samanlaisena. Ryhmäkerta aloitetaan kuulumiskierroksella, jonka jälkeen illan aiheen alustus ja käsittely. Lopuksi yhteisen keskustelun yhteenveto ja ryhmäkerran päätös.
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Kuvio 5. Voikukkia -vertaistukiryhmäkerran rakenne

Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin ja -ryhmäkerran mallinnus auttaa lukijaa hahmottamaan ryhmätoimintaan liittyviä sisältöjä yhdellä silmäyksellä. Mallinnuksen
tavoitteena on antaa lukijalle tietoa siitä, millaisia asioita ja kokonaisuuksia Voikukkia
-vertaistukiryhmäprosessissa käsitellään. Tieto on oleellinen mielestäni vanhemman
kanssa toimiville yhteistyötahoille. Sisällön tuntemisen ansiosta eri ammattilaiset
pystyvät tukemaan vanhempaa tarvittaessa Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin eri
vaiheissa.

5.3

Vanhemmille toteutetun kyselyn luotettavuus ja eettisyys

Opinnäytetyn kyselyn kohteena oli Voikukkia -verkostohankeen kehittämä Voikukkia
-vertaistukiryhmätoiminta huostaanotettujen lasten vanhemmille.
Opinnäytetyön tutkimusstrategiana oli Survey -tutkimus, missä pyrittiin selvittämään
onko Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnalla vaikutusta vanhemman voimaantumiseen ja osallisuuteen vanhemman kokemana. Ryhmätoimintaan osallistuville vanhemmille toteutettiin kyselytutkimus. Hirsjärvi ym. (1997) toteaa, että kyselyn haasteena on usein kadon suuruus, tietämättömyys siitä, miten tosissaan vastaajat ovat
vastanneet kyselyyn tai miten kontrolloida vastaajien mahdollista väärinymmärrystä.
(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 191.)
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Ennen opinnäytetyön kyselyn toteuttamista hain tutkimusluvat tutkimuspaikkakuntien lastensuojelun organisaatiosta. Tutkimusluvat myönsi johtava sosiaalityöntekijä.
Postitin lupahakemuksen liitteenä tutkimussuunnitelman ja vanhemmalle sekä ohjaajalle tarkoitetun kyselykaavakkeen. Tätä ennen kävin sähköpostin välityksellä keskustelua Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajien kanssa opinnäytetyöstä, kyselyn toteuttamisesta ja siihen kuluvasta ajasta.
Opinnäytetyön otanta oli verrattain pieni; 28 vanhempaa, joista kyselykaavakkeen
palautti 21 vanhempaa. Kananen (2010) huomauttaa, että tutkimuksen luotettavuuden yksi tukipilari on aineiston riittävä koko. (Kananen 2010, 144.) Opinnäytetyön
Akilleen kantapää on aineiston kapeus. Tutkimustulokset eivät ole tästä syystä yleistettävissä.
Asetin opinnäytetyön kyselyn toteuttamisen edellytyksiksi seuraavat pääkohdat:
1. Ryhmänohjaajan tulee olla Voikukkia -vertaistukiryhmä ohjaajakoulutuksen käynyt
ohjaaja. Katsoin, että Voikukkia -ryhmänohjaaja koulutuksen käyneiden ohjaajien
käsittelevän ryhmässä olevia asioita yhtenäisellä rakenteella ja ryhmäläiset saavat
samankaltaista tietoa ryhmäkertojen aihepiireistä.
2. Ryhmänohjaajat toteuttavat kyselyn toiseksi viimeisellä ryhmäkerralla. Voikukkia vertaistukiryhmä prosessissa viimeisellä kerralla käydään läpi ryhmäprosessia sekä
täytetään mahdollisia palautekaavakkeita. Katsoin, että toiseksi viimeisellä ryhmäkerralla toteutettuun kyselyyn ei sekoitu toisten ryhmäläisten mielipiteitä, vaan vastaukset ovat puhtaammin vanhemman omia kokemuksia.
3. Kyselyyn vastaaminen oli Voikukkia -vertaistukiryhmille vapaaehtoista. Lähtökohtana oli toteuttaa kysely niin, että siitä on mahdollisimman vähän henkistä kuormitusta kyselyyn osallistuvalle vanhemmalle.
Eronen (2011) toteaa, että lastensuojelukentällä tehtävässä tutkimuksessa on kiinnitettävä huomiota eettisesti herkkään kohderyhmään; tutkimus kohdistuu perheisiin
joiden elämäntilanteet ovat vaurioituneita. Littlechild (2014) näkee merkittävänä
tutkimustyössä sen, että vastaaja voi luottaa siihen, miten hänen vastauksiaan käsitellään ja että hän voi osallistua tutkimusprosessiin omassa tahdissaan. (Littlechild
2014, 17.)
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Vanhemmat saivat vastata opinnäytetyön kyselyyn omassa Voikukkia vertaistukiryhmässään. Vanhemmat vastasivat kyselyyn heille turvallisessa ja tutussa
ympäristössä. Pystyin luottamaan ryhmänohjaajien ammattitaitoon, siinä kysely toteutettiin antamieni ohjeiden mukaisesti. En kysynyt vanhempien tunnistetietoja,
halusin suojata vastaajien henkilöllisyyttä ja näin madaltaa kyselyyn osallistumisen
kynnystä.
Kananen (2010) kehottaa tarkastelemaan opinnäytetyön tuloksia aikaisempiin samankaltaisiin tutkimuksiin tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. (Kananen 2010,
131.) Minulla ei ollut käytössäni kriteerivaliditeetin keinoja, niin että voisin verrata
vastaavien tutkimusten tuloksia omaan opinnäytetyöni tuloksiin. Vastaavanlaista
kyselyä Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan vaikutuksista vanhemman kokemana
ole tietojeni mukaan tehty aikaisemmin.
Kysely on toistettavissa samanlaisella rakenteella uudestaan. Kyselyssä vanhemmat
vastasivat 21 väittämään, kahteen avoimeen kysymykseen sekä Voikukkia vertaistukiryhmäprosessiin liittyvään kysymykseen. Vanhemmat vastasivat kyselyyn
toiseksi viimeisellä Voikukkia -vertaistukiryhmä kerralla, mikä mielestäni tuki vanhempien keskittymistä kysymyskaavakkeen huolelliseen täyttämiseen. Vanhemmat
täyttivät kaavakkeet kokonaan. Tämä kertoo mielestäni kyselykaavakkeen onnistumisesta, mitä tuki koeryhmälle toteutettu koekysely ja heiltä saamani palaute.
Toisaalta opinnäytetyön kyselyn tulosten luotettavuuden yksi haaste on, etten ole
ollut paikalla kyselyn toteuttamisen hetkellä, enkä voi näin ollen tietää oliko tilanteessa ollut häiriötekijöitä tai olivatko kyselyyn osallistuneet vanhemmat keskustelleet keskenään kaavakkeen täytön yhteydessä.
Yleisesti kyselyn tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Tuloksilla on kuitenkin merkittävä viesti erityisesti toiminnan kehittäjille Voikukkia -verkostohankkeessa sekä
niille paikkakunnille, jotka tarjoavat Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaa huostaanotettujen lasten vanhemmille osana sosiaalipalveluja.
Hokkanen (2012) toteaa, että yhtenä sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden mittarina
voidaan pitää asiakkaan kokemusta siitä, onko hän tullut autetuksi. Asiakas nähdään
yhtenä toimijana palveluissa. Hokkanen puhuu kokemuksellisesta palvelujen arvioi-
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misesta. (Hokkanen 2012, 116.) Miettinen (2013) näkee samoin, hän toteaa, että
käyttäjälähtöisyydessä ollaan kiinnostuneita myös siitä, miltä palvelu on asiakkaasta
tuntunut. Palvelumuotoilussa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet ja henkiset
tarpeet, näin palvelut kohdentuvat tehokkaammin siihen, mihin asiakas on halunnut
parannusta.

6

Opinnäytetyön tulokset

Kyselykaavake laadittiin Excel -taulukko-ohjelmaan. Käsittelin myös vanhemmilta
palautuneet vastaukset Excel -ohjelmistoa hyödyntäen. Palautuneet kyselykaavakkeet numeroin juoksevasti, näin vastausten tarkastaminen ja jäljittäminen on mahdollista työn eri vaiheissa, mikäli siihen on tarvetta.
Seuraavaksi esittelen vanhemmille tehtyjen taustatietokysymyksien tulokset. Kysymysten tavoitteena oli saada tietoa siitä, millä aikavälillä vanhempi hakeutuu vertaistukiryhmä toiminnan piiriin. Millainen on vanhemman palveluverkosto, sekä mistä
vanhempi on saanut tiedon vertaistukiryhmä toiminnasta. Saatuja vastauksia hyödynsin palvelun Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnan mallintamisessa.
Vanhemmilta kysyttiin kyselykaavakkeen taustatiedoissa:
Sukupuolta, lapsen huostaanottovuotta, voimassa olevaa asiakassuhdetta eri palvelutahoihin sekä mistä vanhempi oli saanut tiedon Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnasta.
Vastaajista yksi oli mies, muut vastaajat olivat naisia (n₌20). Vanhempien vastauksista
voi päätellä, että naisille on ollut luontevampaa osallistua Voikukkia vertaistukiryhmätoimintaan.

Kuvio 6 esittelee milloin kyselyyn osallistuneet vanhemmat kertoivat lapsensa huostaanoton tapahtuneen. Vuosiluvun alla oleva luku kertoo huostaanotettujen lasten
määrän. Neljällä vastaajalla oli kokemus lapsen huostaanotosta useammin kuin kerran.
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Lapsen huostaanotto
vuosi
Huostaanottojen määrä
kyselyyn osallistuneiden
vanhempien ilmoittamana
(n₌21)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

4

3

3

4

4

3

4

Kuvio 6. Lasten huostaanoton ajankohta

Vastausten perusteella vanhemmat hakeutuivat Voikukkia -vertaistukiryhmä toimintaan keskimäärin 4,1 vuoden kuluttua lapsen huostaanotosta. Mielestäni neljän vuotta on verrattain pitkä aika, erityisesti kun sitä tarkastelee lapsen kasvun ja kehityksen
näkökulmasta. Aikaisempi asioiden käsittely voisi tukea perheen tilannetta tehokkaammin.

Kuvio 7 kertoo mitä palveluja Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistuvat
vanhemmat käyttivät. Kysymyksellä pyrin selvittämään niitä verkostoja, joita vanhemmilla on käytössään.

Kuvio 7. Vanhempien käyttämät palvelutahot

Vanhemmista viisi ilmoitti voimassaolevasta asiakassuhteesta kahteen tai useampaan palvelutahoon. Yhdeksän vanhempaa puolestaan kertoi, että heillä on asiakassuhde vain yhteen palvelutahoon. Vastaajista 6 % (n₌2) nimesi kysyttäessä muuksi
tahoksi oman lapsen lastensuojelutyöntekijän. Vanhemmista 21 % (n₌7) ilmoitti, ettei
heillä ole voimassaolevaa asiakassuhdetta kysyttyihin palvelutahoihin.
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Kahdestakymmenestäyhdestä (n₌21) vanhemmasta aikuissosiaalityön palveluja käytti
säännöllisesti 25 % (n₌8) vanhemmista, päihde- ja mielenterveyspalveluja käytti käytti yhteensä 30 % (n₌5) vanhemmista ja työvoimapalveluja käytti 18 % (n₌6) vanhemmista.
Mielenkiintoisena näen sen, että kaikista vastaajista 21 % (n₌7) ilmoitti, ettei heillä
ole asiakassuhdetta mihinkään palvelutahoon. Ainoastaan yhdellä vastaajalla oli asiakassuhde sekä päihde- että mielenterveyspalveluihin.
Saarikallio - Torp ym. (2010) ja Bardy (2009) ovat todenneet, että huostaanotettujen
lasten vanhemmat ovat kiinnittyneet huonosti työelämään. Bardyn (2009) mukaan
äideistä 37 % oli mukana työelämässä lastensuojelun alkuvaiheessa. Vanhemmista 45
% oli ollut tai oli toimeentulotukiasiakas. Saarikallio - Torp ym. toteavat, että huostaanotettujen lasten vanhemmat hyötyisivät palveluista, joissa he saisivat välineitä
elämänhallintaan, itsetunnon vahvistumiseen ja sosiaalisiin kontakteihin.
Alhanen (2014) toteaa, että nykymuotoinen palvelujen pirstaleisuus ja lyhytkestoisuus on haaste perheille, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea.
Kysyttäessä vanhemmilta, mistä he olivat saaneet tiedon Voikukkia -vertaistukiryhmä
toiminnasta, vastaukset jakaantuivat seuraavasti: Vastaajista yksitoista kertoi saaneensa tiedon vertaistukiryhmästä lastensuojelun työntekijältä, neljä oli kuullut ryhmätoiminasta ystävältä tai sukulaiselta. Lehti-ilmoituksen välityksellä tiedon oli saanut kolme vanhempaa. Yksi vanhemmista kertoi kuulleensa Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnasta joko sairaanhoitajalta (n₌1), perhetyöntekijältä (n₌1) tai
netissä googlettamalla (n₌1).
Mikkonen (2011) ja Laitinen (2013) näkivät vertaistuen piiriin hakeutumisen yhdeksi
esteeksi tietämättömyyden toiminnasta. Pitkänen (2011) on todennut, ettei perheelle annettava tuki saa olla liikaa vanhemman oman aktiivisuuden varassa. Järven
(2015) mukaan, vuoden 2014 palautekyselyn mukaan Voikukkia vertaistukiryhmätoimintaan osallistuneesta 61 vanhemmasta, 43 oli saanut tiedon
Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnasta sosiaalityöntekijältä.
Vanhempien vastausten perusteella voi todeta, että lastensuojelun työntekijällä on
keskeinen asema huostaanotettujen lasten vanhemmille kerrottaessa vertaistuen
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mahdollisuudesta. Hoikkala & Heinonen (2013), Pitkänen (2011) ja Laitinen (2013)
toteavat, että vanhemmat kokivat tuen ja vuorovaikutuksen työntekijän kanssa liian
vähäisenä lapsen huostaanoton jälkeen.
Kyselyyn osallistuneista vanhemmista puolet oli saanut tiedon vertaistukiryhmä toiminnasta sosiaalityöntekijältä. He myös tarttuivat ”tarjoukseen” ja ottivat osaa vertaistukiryhmätoimintaan. Mielestäni vastaukset kertovat myös vanhemman ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutuksen onnistumisesta.

6.1

Vanhemmille toteutetun kyselyn tulokset

Seuraavaksi esittelen kyselyn tulokset, joissa olen pyrkinyt selvittämään onko vanhemman elämässä tapahtunut muutoksia Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan
osallistumisen jälkeen. Väittämien rakenteen pohjana olen käyttänyt Siitosen (1999)
jäsentelyä voimaantuneisuuteen vaikuttavista voimista. Näitä ovat: ihmisen päämäärä, kontekstiuskomus, emootio ja kykyuskomus. Räsänen (2006) kuvaa yksilötasolla
tapahtuvan muutoksen näkyvän ihmisen itseohjautuvuuden, aikuismaisen käytöksen
ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Yhteisötasolla vuorovaikutustaidot kehittyvät ja yhteiskuntatasolla ihmisen päämäärät kirkastuvat. Voimaantuneisuuteen vaikuttavista
voimista Räsäsen (2006) mallinnus sivulla 8.
Kyselykaavakkeessa väittämäkokonaisuuksien jälkeen oli tilaa vapaalle sanalle. Vanhemmilla oli mahdollisuus kommentoida valitsemiaan väittämiä. Vanhempien kommentit ovat kursivoituna aina sen kuvion jälkeen, joissa ko. väittämä on esitelty.

Kuvio 8 kertoo miten vanhemmat kokivat kykynsä, asettaa itselleen tavoitteita tai
ratkaista eteen tulevia ongelmia, muuttuneen Voikukkia -vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen.
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Kuvio 8. Tavoitteiden asettaminen ja ongelmanratkaisutaidot

Kysyttäessä vanhemmilta, pystyvätkö he asettamaan itselleen paremmin tavoitteita
kuin aikaisemmin, vanhemmista 81 % (n₌17) kertoi olevansa väittämän kanssa täysin
samaa - tai osittain samaa mieltä. Vastaajista kolme ei ollut saamaa tai eri mieltä, kun
taas yksi oli väittämän kanssa osittain erimieltä.
”Tavoitteita asettava. Ei sekasuuntaa, kellään ei suuntaa, vain paljon suunnitelmia, ei
yhtään toteutunutta. Olen halunnut saada rytmiä elämäämme, lopullinen päivämäärä tärkeä ja ainut – tyttömme kotiin.” -Vanhempi 5
Vanhemmista 48 % (n₌10) arvioi ongelmanratkaisutaitonsa olevan ennallaan, kun
taas 9 % (n₌2) vanhempaa ei osannut arvioida muutosta. Vanhemmista 43 % (n₌9)
arvioi ongelmanratkaisutaitonsa parantuneen ryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen.
Heinonen (2014) toteaa, että voimaantuminen on muutostyötä, missä alistetussa
asemassa oleva ihminen nousee oman elämänsä subjektiksi. Samoin näkee Hokkanen
(2014). Hänen mukaansa positiivinen muutosvirta vaikuttaa myönteisesti ihmisen
itsetuntoon ja vahvistaa hänen toimijuuttaan.
Kyselyyn osallistuneet vanhemmat koki ryhmätoimintaan osallistumisen vahvistaneen heidän kykyään asettaa itselleen tavoitteita (n₌17), ja lähes puolet vanhemmis-
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ta arvioi ongelmaratkaisutaitojensa kohentuneen ryhmätoimintaan osallistumisen
jälkeen.

Kuvio 9 kertoo miten vanhempien hyvinvointi ja kokemus omasta itsestä muuttui
Voikukkia -vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen.

Kuvio 9. Itsensä arvostaminen ja tulevaisuus

Vanhemmista 91 % (n₌19) koki, että heidän mielialansa oli toiveikkaampi kuin ennen
Voikukkia -vertaistukiryhmä toimintaan osallistumista. Vanhemmista 9 % (n₌2) ei
osannut sanoa kantaansa siihen, onko mieliala toiveikkaampi kuin aikaisemmin.
Vanhemmista 81 % (n₌17) oli osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, ettei arvostus omaa itseä kohtaan ole lisääntynyt Voikukkia -vertaistukiryhmä toimintaan osallistumisen myötä. Vanhemmista 5 % (n₌1) ei osannut sanoa oliko väittämän kanssa
saamaa vai eri mieltä, kun taas 9 % (n₌3) vanhemmista oli väittämän kanssa osittain
samaa mieltä.
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”Huomaan, että arvostukseni itseäni kohtaan on lisääntynyt. Huostaanotto ei ole
epäonnistumista.”

-Vanhempi 20

Nylund (2005) toteaa, että vertaistuelle ominaista on toista ihmistä kunnioittava ilmapiiri ja arvostus. Samoin toteaa Wilska - Seemer (2005). Hän näkee vertaisuuden
edistävän ihmisen asennemuutosta omaa itseä kohtaan. Hiltunen (2005) toteaa
opinnäytetyössään, että vanhemman voimaantuminen voi olla hyvin hienovaraista ja
siksi vaikeasti tunnistettavissa. Hännisen (2010) tutkimuksessa muutos tapahtui ihmisessä juuri tunnetasolla. Hännisen mukaan voimaantumisessa on kyse ihmisen myönteisestä suhtautumisesta omaan itseen. Root & Madsen (2013) totesivat tutkimuksessaan, että juuri unelmien kautta työskentely auttaa vanhempia tavoitteiden asettelussa ja vahvistaa vanhempien sitoutumista elämänmuutostyöhön.
Kysyttäessä huomasiko vanhempi unelmoivansa enemmän kuin aikaisemmin vanhemmista 62 % (n₌14) oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Vanhemmista 19 % (n₌4) ilmoitti, etteivät ole väittämän kanssa samaa, eikä eri mieltä
kun taas 14 % (n₌3) vanhempaa oli täysin tai osittain eri mieltä väittämän kanssa.
Opinnäytetyön vastausten perusteella vanhemmista yli 80 % koki, että heidän mielialassaan ja suhtautumisessaan omaan itseen oli tapahtunut myönteistä muutosta
Voikukkia -vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen. Yli puolet vanhemmista koki,
että he unelmoivat enemmän kuin aikaisemmin.

Kuvio 10 kertoo miten vanhemmat kokivat lapsen huostaanoton vaikuttavan tämän
hetkiseen toimintaan, ja millaiseksi he kokivat oman aktiivisuutensa vaikuttaa omiinsa ja perheensä asioihin.

40

Kuvio 10. Kyky vaikuttaa omaan toimintaan ja vanhemmuuteen

Vanhemmista peräti 86 % (n₌18) kertoi olevansa täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa, kun kysyttiin: pystyvätkö he hyväksymään nyt paremmin sen, mitä
perheelle on tapahtunut. Vanhemmista 9 % (n₌2) oli täysin eri mieltä väittämän kanssa, kun taas vanhemmista 5 % (n₌1) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä.

”Pystyn hyväksymään mitä perheelleni on tapahtunut siksi että huomasin etten ole
yksin painimassa asioissa, kun kuulin että muillakin samanlaisia ongelmia perheessä.”

-Vanhempi 16

Vanhemmista 91 % (n₌19) koki, että he pyrkivät vaikuttamaan omiin ja perhettä koskeviin asioihin aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Vanhemmista 9 % (n₌2) ei osannut
sanoa, oliko heidän pyrkimyksensä vaikuttaa omiin ja perheen asioihin, aktiivisempaa
nyt kuin ennen Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistumista.
Malinen (2010) näkee, että ihmisen kokema häpeä voi hallita ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti. Käsittelemättömänä sillä voi olla pitkäkestoiset ja negatiiviset vaikutuksen ihmisen elämään. Räsäsen (2006) mukaan voimaantuminen vaikuttaa yksilön
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tapaan käyttäytyä aikuismaisemmin ja yhteisötasolla vanhemman vuorovaikutustaidot lisääntyvät.
Vanhemmista (n₌18) kertoi pystyvänsä nyt hyväksymään paremmin omaa perhettä
kohdanneen lapsen huostaanoton. Kaksi vanhemmista ei kokenut, että Voikukkia vertaistukiryhmä toiminnalla olisi ollut vaikutusta heidän ajatuksiinsa huostaanottokokemuksesta. Yksi vanhemmista ei osannut sanoa mielipidettään asiasta. Suurin osa
vanhemmista hyötyi Voikukkia -vertaistukiryhmästä, kun tarkastellaan menneisyyden
hyväksymistä.
Heinosen (2014) näkemyksen mukaan ihmisen voimaantumiselle keskeistä on elämänmerkityksen löytyminen. Muutostyössä ihminen alkaa ponnistella uusia tavoitteita kohti. Tourilan (2009) näkemyksen mukaan vuorovaikutus voimaantuneen asiakkaan ja työntekijän välillä parani. Hokkanen (2014) huomauttaa, että autetuksi
tuleminen on aina muutostyötä, jolla on päämäärä, kohde ja tavoite.
Opinnäytetyön vastausten perusteella voi sanoa, että suurin osa vanhemmista aktivoitui hoitamaan omia ja perheensä asioita Voikukkia -vertaistukiryhmään osallistumisen jälkeen.

Kuvio 11 kertoo millaiseksi vanhemmat kokivat omat kykynsä kasvaa ja kehittyä ihmisenä.

Kuvio 11. Kykyuskomukset omasta itsestä vanhempana
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Vanhemmista 90 % (n₌18) oli väittämän kanssa täysin tai osittain samaa mieltä siitä,
että heidän uskonsa omiin kykyihin on lisääntynyt. Loput vanhemmista (n₌2) ei ollut
samaa tai eri mieltä väittämän kanssa.
Siitonen (1999) näkee, että ihmisen voimaantumiseen liittyy hänen käsityksensä
omista kyvyistään. Räsänen (2006) huomauttaa, että voimaantuakseen ihmisessä
tulee olla jäljellä jotakin, mikä lähtee kasvamaan eli voimaantumaan.
Vanhemmista 90 % (n₌18) koki, että heidän uskonsa omiin kykyihin lisääntyi sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet Voikukkia -vertaistukiryhmään. Vanhemmista oli 95
% (n₌20) samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että he voivat oppimaan uutta vanhemmuudestaan, kun taas yksi vanhempi ei ollut samaa tai eri mieltä väittämän
kanssa.

”Olen vahvistunut vanhempana. Ja uskallan jopa kertoa jollekin ihmiselle lapseni
huostaanotosta.”

- Vanhempi 21

Vanhemmista 81 % (n₌17) oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että he tunnistivat
selkeämmin itsessään asioita, joissa he voivat kehittyä vanhempana. Vanhemmista
19 % (n₌4) ei ollut saamaa tai eri mieltä väittämän kanssa kysyttäessä vanhemman
kykyä tunnistaa itsessään asioita, joissa hän voisi kehittyä vanhempana.
Voikukkia -vertaistukiryhmä näyttää tukevan vahvasti vanhemman käsitystä omasta
vanhemmuudesta, sekä auttavan vanhempaa tunnistamaan oman vanhemmuutensa
kehittämisen paikkoja.
Kujalan (2003, 2012) mukaan ryhmässä käsitellään mm. vanhemmuuden roolikarttaa.
Roolikarttatyöskentely voi olla yksi syy siihen, että vanhemmat näyttivät kokevan
vanhemmuuteen liittyvät kysymykset itselleen selkeiksi tunnistaa ja nimetä.
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Kuvio 12 kuvaa miten vanhemmat ovat vieneet Voikukkia -vertaistukiryhmässä saamansa tiedon omaan toimintaansa ja tapaansa tehdä päätöksiä. Mukana on myös
kysymys siitä, miten vanhemmat näkevät oman tulevaisuutensa.

Kuvio 12. Tiedon lisääntymisen vaikutukset vanhemman toimintaan

Vanhemmista 81 % (n₌17) oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Voikukkia vertaistukiryhmä toiminta oli antanut uutta tietoa heidän omista oikeuksistaan. Kun
taas 19 % (n₌4) vanhemmista oli eri tavoin eri mieltä väittämän kanssa tai ei osannut
sanoa kantaansa.

”Ryhmässä olen saanut tietoa ja enää en koe olevani uhri.”

-Vanhempi 18

”Nyt ymmärrän paremmin sen minkä olen ”joutunut” kokemaan.”

-Vanhempi 15

”Tiedän oikeuksiani vanhempana. Tiedän, että on muitakin saman kokeneita, häpeä
ja syyllisyys helpottanut.”

-Vanhempi 7

Vanhemmista 22 % (n₌5) kertoi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että he olivat alkaneet etsiä uusia tapoja ratkaista ongelmiaan Voikukkia -vertaistukitoimintaan osal-
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listumisen jälkeen. Osittain samaa mieltä väittämän kanssa oli 66 % (n₌13) vanhempaa. Vanhemmista 7 % (n₌2) arvioi, ettei ollut samaa tai eri mieltä väittämän kanssa,
yksi vanhemmista oli osittain eri mieltä.
Kun kysyttiin olivatko vanhemmat oppineet sanomaan päättäväisemmin Ei, vanhemmista 53 % (n₌11) oli väittämän kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Vanhemmista 22 % (n₌5) ei ollut väittämän kanssa saamaa tai eri mieltä, 20 % (n₌4) oli
väittämän kanssa osittain erimieltä ja 5 % (n₌1) ei osannut sanoa mielipidettään.
Vanhemmista 24 % (n₌5) oli täysin samaa mieltä siitä, että rohkeus luottaa asioiden
järjestymiseen oli lisääntynyt. Vanhemmista 52 % (n₌11) oli väittämän kanssa osittain
samaa mieltä, kun taas kaksi (n₌2) vanhempaa ei osannut sanoa kantaansa väittämään. Vanhemmista osittain tai täysin eri mieltä oli 15 % (n₌3). He kokivat, etteivät
heidän luottamuksensa asioiden järjestymisestä ollut vahvistunut.
Alhanen (2014) nostaa esille sosiaalityössä käytettävien käsitteiden ja termien ymmärtämisen ja puhetapojen erilaisuuden. Alhasen mukaan tämä vaikeuttaa vanhemman kokemusta ymmärtää, mitä asiakastilanteissa tapahtuu sekä heikentää
kuulluksi tulemisen tunnetta omissa asioissaan.
Räsänen (2006) näkee, että voimautuessaan ihminen kykenee tunnistamaan itsessään kehitettäviä asioita, hänen tietoisuutensa lisääntyy ja hän kykenee tekemään
arjessa ratkaisuja ja päätöksiä havaintojensa mukaisesti. Hännisen (2010) mukaan
keskeistä voimaantumisessa on se, miten ihminen pystyy viemään emotionaalisen
kokemuksensa osaksi arjen toimintaa. Hokkanen (2014) puhuu positiivisesta pohjavireestä, joka ajaa ihmistä tavoittelemaan paremman elämän saavuttamista.
Opinnäytetyön vastausten perusteella vanhempien saama tieto näyttää vahvistavan
vanhemman ymmärrystä omasta kokemuksesta, ja poistavan tietämättömyyden
taakkaa. Huostaanottoon liittyvien tapahtumaketjujen läpikäyminen auttaa vanhempaa ymmärtämään viranomaisten päätöksiä ja lisää vanhemman aktiivisuutta hoitaa
perheen asioita.
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6.2

Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät tulokset

Siitosen (1999) ja Hokkasen (2014) näkemyksen mukaan voimaantuminen tarvitsee
vahvistuakseen vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Oranen (2013) kuvaa osallisuuteen liittyvää vuorovaikutusta kerroksellisena. Samoin näkevät Hyväri (2005) ja
Nylund (2005). Heidän mukaansa vertaisuus tarvitsee toteutuakseen aitoa vuorovaikutusta samanlaisessa elämäntilanteessa olevan ihmisen kanssa.
Seuraavien kysymysten avulla olen pyrkinyt selvittämään vanhemman kokemuksia
sosiaalisista tilanteista ja vaikutusmahdollisuuksista ryhmässä. Hännisen (2010) näkemyksen mukaan keskeistä voimaantumisessa on se, miten ihminen pystyy viemään
emotionaalisen kokemuksensa osaksi arjen toimintaa.

Kuvio 13 kuvaa vanhemman näkemystä omasta itsestään sosiaalisissa tilanteissa sekä
tapaa toimia vuorovaikutuksessa.

Kuvio 13. Kokemus omasta itsestä sosiaalisissa tilanteissa

Kun vanhemmilta kysyttiin miten he kokevat keskustelun sujuvan toisten ihmisten
kanssa 64 % (n₌12) ilmoitti, että he ovat eri mieltä väitteen kanssa. Vanhemmista 22
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% (n₌7) ei ollut väittämän kanssa samaa tai eri mieltä. Vanhemmista kaksi (9 %) koki
keskustelemisen olevan heille yhä hankalaa. Yksi vanhemmista ei osannut sanoa oliko keskustelutilanteissa tapahtunut muutosta Voikukkia -ryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen.
Vanhemmista 40 % (n₌8) oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että heidän yhteydenpitonsa lähipiiriin oli aktiivisempaa kuin aikaisemmin. Vanhemmista 42 % (n₌9) ei
osannut arvioida oliko yhteydenpidossa tapahtunut muutosta. Vanhemmista 13 %
(n₌3) arvioi olevansa väittämän kanssa osittain eri mieltä, kun taas yksi vanhemmista
ei osannut sanoa kantaansa.
Vanhemmista peräti 66 % (n₌13) arvioi olevansa osittain samaa mieltä väittämän
kanssa siitä, että heidän arvostuksensa oli lisääntynyt kanssa ihmisten silmissä. Vanhemmista 14 % (n₌4) oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vanhemmista 20 %
(n₌2 ja n₌2) ei osannut sanoa mielipidettään tai oli väittämän kanssa osittain erimieltä.
Siitonen (1999), Järvinen (2007), Hänninen (2010), Mattila (2008) ja Hokkanen ovat
todenneet, että voimaantuminen on ihmiselle henkilökohtainen prosessi. Se on luonteeltaan pitkäkestoinen ja vaati kärsivällisyyttä. Siitonen (1999) toteaa, että ihmisen
voimaantuminen voi olla luonteeltaan joko heikkoa tai vahvaa.

Kuvio 14 kertoo, mitä vanhemmat ajattelivat, kun heiltä kysyttiin miten Voikukkia vertaistukiryhmä on vaikuttanut heidän sosiaaliseen käyttäytymiseensä myös ryhmätoiminnan ulkopuolella. Olin myös kiinnostunut siitä, oliko vanhemmille merkittävämpää vertaisen kohtaaminen, kuin Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajan ammattitaito.
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Kuvio 14. Vertaistukiryhmän vaikutukset vanhemman elämään

Vanhemmista 80 % (n₌16) koki, että he pystyvät auttamaan ja tukemaan muita
vanhempia. Vanhemmista 20 % (n₌2 ja n₌2) ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri
mieltä, tai ei osannut sanoa miten he kokivat omat kykynsä auttaa ja tukea toisia
vanhempia.
Vanhemmista 19 % (n₌4) oli saamaa tai osittain samaa mieltä siitä, että ryhmässä
tärkeämpää oli ollut ohjaajien ammattitaito kuin vertaisuus. Vanhemmista 33 % (n₌7)
ei osannut sanoa, kumpi oli merkittävämpää. Osittain tai täysin eri mieltä väittämän
kanssa oli 39 % (n₌8) vanhemmista, kun taas 9 % (n₌2) ei osannut sanoa kantaansa
siihen, oliko ohjaajien ammattitaito tärkeämpää kuin vertaisuuden kokeminen.
Vanhemmista 60 % (n₌12) arvioi, että heidän aktiivisuutensa sosiaalisissa tilanteissa
oli lisäänyt myös ryhmätoiminnan ulkopuolella. Vanhemmista 25 % (n₌5) ei ollut
väittämän kanssa samaa tai eri mieltä, tai ei osannut sanoa mielipidettään.
Vanhemmista 5 % (n₌2) oli sitä mieltä ettei heidän aktiivisuutensa ollut lisääntynyt
sosiaalisissa tilanteissa ryhmätoiminnan ulkopuolella.

”Olen elinvoimaisempi. Rennompi. Tietoisempi itsestä ja lapsestani.”

-Vanhempi 3
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Vanhemmista 90 % (n₌17) oli sitä mieltä, että Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta on
rikastuttanut heidän elämäänsä. Loput 10 % (n₌4) vanhemmista oli väittämän kanssa
osittain samaa mieltä.

”Vertaistuki on ollut voimauttavaa.”

-Vanhempi 17

Heinosen (2014) näkemyksen mukaan osattomuus heikentää myös ihmisen sosiaalisia suhteita hänen lähipiirissään. Ihminen joka tipahtaa yksinäisyyteen menettää läheisten, ystävien ja järjestöjen antaman suojaverkon. Hokkanen (2014) huomauttaakin, että vertaistuen piiriin hakeutuvat herkemmin ne ihmiset, joilla on jo valmiiksi
sosiaalista pääomaa. Räsänen (2006) toteaa, että voimaantuminen on mahdollista
silloin, kun ihmisessä on jäljellä jotakin, mikä hänessä lähtee voimaantumaan. Räsäsen mukaan yksilötasolla ihmisen itseohjautuvuus ja hyvinvointi lisääntyvät, kun yhteisötasolla vuorovaikutustaidot vahvistuvat.
Opinnäytetyön vastausten perusteella voi todeta, että Voikukkia vertaistukiryhmätoiminta vahvisti vanhempien sosiaalisia taitoja niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Vaikeampaa vanhemmille oli tehdä eroa siitä, oliko vertaisuuden kokeminen tärkeämpää kuin ammatillinen ryhmänohjaus. Vanhempien vastausten perusteella voin suositella vertaistukiryhmätoimintaa osaksi lastensuojelutyötä. Vertaisuudella näyttää olevan enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia osallistujaan.

6.3

Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnan merkitys ja vaikutus

Kyselykaavakkeen lopuksi vanhemmat saivat ympyröidä Voikukkia vertaistukiryhmäprosessin malliin heille merkityksellisimmän ryhmäkerran ja
halutessaan perustella valintaansa. Lopuksi esitin vanhemmille avoimen kysymyksen,
missä he saivat kuvata Voikukkia -vertasitukiryhmätoiminnan mahdollisia vaikutuksia
omaan elämäänsä.
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Kuvio 15 esittää Voikukkia -vertaistukiryhmän mallinnuksen. Kuvion avulla
vanhemmilla oli mahdollisuus pohtia sitä, mikä ryhmäkerta on ollut heille
merkityksellisin. Osa vanhemmista valitsi usemman kuin yhden ryhmäkerran
merkityksellisimmäksi itselleen.

1. Kerta

3. Kerta

5. Kerta

7. Kerta

9. Kerta

- Ryhmäprosessin aloitus - Tutustuminen ja
pelisäännöt.

- Lapsesta
luopuminen
vanhemman
kriisinä.

- Rinnakkaisen vanhemmuuden mahdollisuudet.

- Tulevaisuuden
näköaloja.

3/21

6/21

- Lapsen ja
vanhemman
välisen
yhteyden
säilyttäminen.
3/21

4/21

3/21

2. Kerta

4. Kerta

6. Kerta

8. Kerta

10. Kerta

- Vanhemman tarina Vertaisen
tarina.

- Lapsen
erokriisi.

- Selviytymistarina tai
vieraileva
asiantuntija.

- Omat
voimavarat
ja jaksaminen.

- Ryhmäprosessin
arviointi ja
päätös.

7/21

6/21

4/21

4/21

3/21

Kuvio 15. Merkityksellisin ryhmäkerta

Merkityksellisimmät ryhmäkerrat vanhempien kokemusten mukaan olivat 2. kerta
(n₌7) Vanhemman tarina - Vertaisen tarina ja 3. kerta (n₌6) Lapsesta luopuminen
vanhemman kriisinä sekä 4. kerta (n₌6) Lapsen erokriisi. Näin vanhemmat perustelivat valintojaan:
”Sain taas kuulla, mitä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ylimielinen käytös saa
aikaan, kun vanhempia ei oikeasti kuunnella.”

- Vanhempi 6

”Ymmärsin, lapseni tunteet ja kriisin paremmin sekä käyttäytymisen huostaanotto
tilanteessa.”

- Vanhempi 18

”Tämä olisi pitänyt tietää jo ajat sitten.”

- Vanhempi 20
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Kujalan (2012) mukaan toisen ryhmäkerran tarkoituksena on jakaa ja kuulla kokemuksia ryhmässä, ja jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus kertoa oma tarinansa.
Nylundin (2005) ja Hyvärin (2005) mukaan vertaisuus ei toteudu ilman aitoa vuorovaikutusta ryhmäläisten kesken. Vertaisuus on syvimmillään silloin, kun jäsenet eläytyvät toistensa asemaan. Hokkasen (2014) mukaan jakamisessa yhdistyy kokemus
elämäntilanteen samankaltaisuudesta ja sosiaalisesta yhteydestä, näin vertaistuki
kasvattaa osallistujan sosiaalista pääomaa.
Toinen ryhmäkerta näyttäisi olevan syvimmillään vertaisuuden kokemista. Vanhemmat kertoivat vastauksissaan miten helpottavaa oli kuulla, ettei ole kokemuksensa
kanssa yksin. Kolmannella ja neljännellä ryhmäkerralla aiheena Voikukkia vertaistukiryhmässä on kriisin käsittely lapsen ja vanhemman näkökulmasta.
Kujala (2003, 2012) kertoo, että kriisinvaiheiden käsittelyn tarkoituksena on antaa
vanhemmalle työkaluja käsitellä ja jäsentää tapahtumia omasta kokemuksesta käsin,
ja lapsen kokemusmaailman näkökulmasta. Kujalan näkemyksen mukaan kriisin vaiheiden käsittely tukee vanhemman ja lapsen tunne-elämää.
Vanhemmat käyttivät vapaassa sanassa mm. termejä: tietoisempi, ymmärsin, tärkeä
tietää, saanut tietoa, vahvistanut vanhemmuutta, tavoitteet. Termit viestittävät vanhemman tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä suhteessa omaan itseen ja vanhemmuuteen. Tiedon lisääntyminen antaa vanhemmalle itsevarmuutta hoitaa perheen
asioita, mikä näkyy opinnäytetyön aikaisemmissa tuloksissa.
Lopuksi vanhemmilla oli mahdollisuus kertoa vapaan sanan keinoin, oliko Voikukkia vertaistukiryhmätoiminta vaikuttanut heidän elämäntilanteeseensa. Vanhempien
ajatuksia Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan vaikutuksista:

”Kannustanut jaksamaan – avoimempi kanssa ihmisten kanssa.”

-Vanhempi 1

”Oltiin oltu jumissa samassa elämänvaiheessa liian kauan, mutta sitten tuli sysäys
eteenpäin, pieni mutta silti iso.”

-Vanhempi 5

”On rohkaissut, sanoon omia mielipiteitä ja tuntemuksia.”

-Vanhempi 19

”Vähentänyt epätoivoisuutta.”

-Vanhempi 20
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”Selkeyttänyt elämäntilannetta.”

-Vanhempi 3

”Olen saanut arvostusta ja uusia ystäviä.”

-Vanhempi 18

”Tiedän oikeuksiani vanhempana. Tiedän, että on muitakin saman kokeneita, häpeä
ja syyllisyys helpottanut.”

-Vanhempi 7

Vanhemmat kuvasivat ryhmätoiminnan vaikutuksia omassa elämässään kerroksellisina. Vanhemmat nimesivät tärkeiksi asioiksi tiedon lisääntymisen ja kuulluksi tulemisen. Oma elämänkokemus ikään kuin normalisoitui, sekä häpeän ja epätoivon taakka
helpottui. Vanhemmat kokivat saaneensa myös arvostusta osakseen. Lisäksi he kokivat, että ryhmätoiminta ikään kuin tyrkkäsi heitä jaksamaan eteenpäin.

6.4

Voikukkia –vertaistukiryhmien tausta ja merkitys

Seuraavaksi esittelen Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajille suunnattujen taustakysymysten tulokset. Kaikissa ryhmissä ryhmänohjaajana toimi kaupungin sosiaalipalveluissa toimiva sosiaalialan ammattilainen. Ryhmänohjaajat vastasivat yhdessä heille
lähetettyyn taustatietokaavakkeeseen. (Liite 3.) Viidestä lähetetystä kyselykaavakkeesta neljä palautui takaisin.
Tiedustelin Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajilta ryhmään osallistuneiden vanhempien määrää sekä sitä, kuinka moni heistä osallistui kyselyyn. Ryhmiin osallistui kaiken kaikkiaan 28 vanhempaa, joista 21 vastasi kyselyyn. Kysyin myös: oliko ryhmässä
toiminut kokemusohjaaja, milloin ryhmätoiminta paikkakunnalla oli aloitettu ja kuinka monta Voikukkia -vertaistukiryhmää he olivat paikkakunnalla toteuttaneet. Lisäksi
kysyin, mikä taho vastasi paikkakunnan Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnasta ja
mikä oli ryhmänohjaajien näkemys siitä, mikä merkitys Voikukkia vertaistukiryhmällä
on sosiaalipalveluissa.
Kokemusohjaaja toimi ryhmänohjaajana kahdessa Voikukkia -vertaistukiryhmässä
sosiaalialan ammattilaisen rinnalla. Voikukkia -vertaistukiryhmä kokoontui vuonna
2014 ensimmäisen kerran kahdessa ryhmässä, kun taas kahdessa muussa aloitus-
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vuodet olivat 2013 ja 2011. Vuonna 2014 vertaistukiryhmätoiminnan huostaanotettujen lasten vanhemmille aloittaneilla paikkakunnilla Voikukkia -vertaistukiryhmä oli
ensimmäinen. Vuonna 2013 toiminnan aloittaneella paikkakunnalla ryhmiä oli kokoontunut kolme ja vuonna 2014 aloittaneilla paikkakunnilla ryhmiä oli kokoontunut
kuusi.
Kyselyyn vastanneiden paikkakuntien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnasta vastasi
lapsiperheiden sosiaalipalvelut tai lastensuojelun kehittämisyksikkö. Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnasta tiedotettiin vanhempia kirjeitse, sosiaalisessa mediassa,
lehti-ilmoituksilla ja asiakastapaamisissa sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Kaikki
vastaajat näkivät vertaistukiryhmä toiminnan välineenä, mikä voi auttaa vanhempaa
käsittelemään tapahtunutta ja pääsemään elämässään eteenpäin.
Root ym. (2013) toteavat visiotyöskentelyn auttavan vanhempia pois ongelmakeskeisyydestä ja siirtämään voimavaransa lapsen aseman parantamiseen. Saarikallio Torp ym. (2010) toteavat, että huostaanotettujen lasten perheet hyötyvät palveluista, joista he saavat välineitä oman elämänsä hallintaan, sosiaalisiin kontakteihin ja
itsetunnon vahvistamiseen.
Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajien ajatuksia ryhmätoiminnan merkityksestä:

”Antaa vanhemmalle mahdollisuus vapaaseen reflektiiviseen hetkeen ilman, että
joku arvioi vanhemmuutta / perhettä.”

-Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaaja 3

”Vanhempi ei jää yksin. Auttaa myös sijoitetun lapsen asemaa.”
-Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaaja 4

Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajat näkivät merkittävänä, että vanhemmalla on
tilaisuus puhua lapsen huostaanottoon liittyvästä tapahtumasta, ja saada tietoa
huostaanottoon liittyvistä asioista. Vanhemmalle annetun avun nähtiin myös hyödyttävän lasta.
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6.5

Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan mallinnus

Kuvio 16 esittelee millaisia polkuja pitkin opinnäytetyöhön osallistuneet vanhemmat
päätyivät Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan. Vastanneilla vanhemmilla oli kolme
erilaista polkua. Punainen polku oli vanhemmalla, jolla ei ollut mitään palvelukontakteja. Sinisen polun vanhemmalla oli asiakkuus työvoimapalveluihin, ja vihreän polun
kulkeneella vanhemmalla oli asiakassuhde mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
Lapsen sijoitus- tai huostaanotto
Lapsi lastensuojelun asiakkuudessa, vanhemmalla ei muita palvelusuhteita.
Lapsi lastensuojelun asiakkuudessa, vanhemmalla asiakkuus työvoimapalveluihin.
Lapsi lastensuojelun asiakkuudessa.
Vanhemman asiakkuus:
- Mielenterveyspalvelut
- Päihdepalvelut
Voikukkia -vertaistukiryhmään hakeutuminen keskimäärin 4,1 vuoden kuluttua lapsen huostaanotosTieto Voikukkia -vertaistukiryhmästä
ta tai sijoituksesta.

Ryhmänohjaajien tekemä alkuhaastattelu vanhemmalle.

Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan kesto noin 4 – 6 kk.

Vanhempi saa tarvitsemiaan tukipalveluja.

Vanhemmalla ei muita palveluja.

Hakeutuminen Voikukkia -vertaistukiryhmäohjaaja- tai tukihenkilökoulutukseen. (Voikukkia -hanke)

Kuvio 16. Opinnäytetyöhön osallistuneen vanhemman palvelupolku

Opinnäytetyöhön osallistuneiden vanhempien reitit palvelupoluilla olivat erilaisia.
Tämä mielestäni puoltaa sitä, että vanhemman kanssa käydään Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan päätteeksi yksilöllinen loppuhaastattelu. Loppuhaastattelun tarkoituksena on vahvistaa vanhemman tulevaisuuden näkymiä, ja turvata vanhemmalle hänen mahdollisesti tarvitsemansa tukitoimet.
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Kuvio 17. Esittelee Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan prosessin mallia. Kuvioon
on lisätty ehdotukseni vanhemman kanssa käytävästä loppuhaastattelusta.

Voikukkia -vertaistukiryhmän ohjaajat: Ryhmätoiminnan -Tiedotus/ mainostus.
-Ryhmätoimintaan liittyvät käytännön järjestelyt.

Vanhemmille tehtävät alkuhaastattelut.
1. Kerta

2. Kerta

3. Kerta

4. Kerta

5. Kerta

Ryhmäprosessin aloitus - Tutustuminen ja
pelisäännöt

Vanhempien
kertomukset
lapsen
sijoitukseen
liittyen.

Lapsesta
luopuminen
vanhemman
kriisinä.

Lapsen
erokriisi.

Lapsen ja
vanhemman
välisen yhteyden säilyttäminen.

6. Kerta

7. Kerta

8. Kerta

9. Kerta

10. Kerta

Selviytymistarina tai
vieraileva
asiantuntija.

Rinnakkaisvanhemmuuden
mahdollisuudet.

Omat voimavarat ja
jaksaminen.

Tulevaisuuden näköaloja.

Ryhmäprosessin
arviointi ja
päätös.

Vanhempien loppuhaastattelut.
Motivointi tulevaisuuteen –
voimaantumisprosessin jatkumisen tukeminen ja tarvittavien
tukitoimien varmistaminen.
Asiakassuunnitelman mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Vanhemman hakeutuminen
Voikukkia -vertaistukiryhmäohjaaja- tai
tukihenkilökoulutukseen. (Voikukkia -hanke)

Ryhmänohjaajien oma arvio ryhmän onnistumisesta ja mahdollisista kehittämisen paikoista.

Kuvio 17. Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin mallinnus

Kuvio on Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan prosessin malli. Ryhmäprosessiin
lisätty loppuhaastattelu tekee näkyväksi niin vanhemmalle kuin työntekijälle vanhemman edistymistä ja tuo esille hänen kykyjään ja voimavarojaan. Loppuhaastattelussa esiin nousevat tavoitteet voivat olla jatkotyöskentelyn pohjana seuraavassa
vanhemman asiakassuunnitelmassa.
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7

Pohdinta

Lapsen huostaanotto on tapahtuma, jolla yhteiskunta puutuu vanhemmuuteen silloin
kun lastensuojelun avohuollontukitoimet ovat olleet riittämättömät. Yhteiskunnan
asettamat ihanteet vanhemmuuden vaatimuksista ja pärjäävistä perheistä ovat syvällä, eikä odotuksissa ole juuri harmaan eri sävyjä. Kiinnostukseni huostaanotettujen
lasten vanhempien asemaan syntyi muutama vuosi sitten, kun aloin kehittämään
oman työni sisältöjä diakoniatyössä. Tarkastelin kirkossa tehtävää perhetyötä ja
huomasin, että huostaanotettujen lasten vanhemmat jäivät usein yhteiskunnassa
ilman tukea haastavassa elämäntilanteessaan.
Olen tässä opinnäytetyössä tarkastellut huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaa. Työn toimeksiantajana oli Voikukkia verkostohanke, jota hallinnoi Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto. Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta. Ikään kuin lihaksi
mallinnuksen ympärille päätin toteuttaa vanhemmille kyselyn, jossa tiedustelin heidän kokemuksiaan Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnasta voimaantumisen ja osallisuuden näkökulmasta. Vanhemmille toteutettu kysely toimi Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan mallinnuksen kehittämisen välineenä.
Puhun tässä opinnäytetyössä vanhemman kokemuksesta siitä syystä, että voimaantuminen on Siitosen (1999), Hännisen (2010) ja Mattilan (2008) mukaan ihmisessä
tapahtuvaa identiteettityötä; muutos tapahtuu erityisesti ihmisen tunnetasolla. Hännisen (2010) näkemyksen mukaan voimaantumisen ydintä on ihmisen oma suhtautuminen omaan itseensä. Tästä syystä ajattelen, että vanhempi on paras asiantuntija
omien voimavarojensa ja kykyjensä arvioijana. Hokkanen (2014) ja Miettinen (2013)
puolestaan toteavat, että yksi sosiaalityön vaikuttavuuden ja palveluiden onnistumisen mittari on asiakkaan kokemus siitä, onko hän tullut autetuksi omassa asiassaan.
Opinnäytetyön kyselyyn osallistuneista vanhemmasta yli 80 % koki Voikukkia vertaistukiryhmätoiminnan myönteisenä. Peräti 91 % vanhemmista ilmoitti, että vertaistukiryhmätoiminta on rikastuttanut heidän elämäänsä. Vertaistukiryhmä oli antanut vanhemmille välineitä ja voimavaroja elämän uudelleen järjestelyyn sekä toivon
ja tulevaisuuden näköaloja. Valtaosa vanhemmista koki, että heidän kykynsä toimia
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ja kehittyä vanhempana parani. Myös vanhempien aktiivisuus sosiaalisissa tilanteissa
koheni hieman. Vanhemmat kertoivat, että vertaisryhmä antoi heille ymmärrystä
siitä, etteivät he ole yksin asiansa kanssa. Lisäksi vanhemmat tunsivat vertaistukiryhmässä toimimisen lisäävän heidän myönteisyyttään itseään ja muita ihmisiä kohtaan.
Olin lisäksi kiinnostunut kuulemaan, mikä Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan sisällössä oli ollut vanhemmille merkityksellisin aihepiiri. Keskiöön vanhemmat nostivat
vertaisen tarinan kuulemisen ja lapsen- sekä vanhemman erokriisiä käsittelevät vertaistukiryhmäkerrat. Vanhempien vastausten perusteella voi todeta, että vanhemmat
pitivät tärkeänä niitä ryhmäkertoja, jotka lisäsivät heidän tietojaan ja ymmärrystään
suhteessa omaan lapseen ja omiin tunnekokemuksiin.
Opinnäytetyön tuloksia tarkastelessa Siitosen (1999) voimaantuneisuuteen vaikuttavien voimien näkökulmasta, voi todeta, että Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminta
tukee vanhemman sisäisen voimantunteen vahvistumista. Olen puhunut tässä opinnäytetyössä voimaantumisesta vanhemman henkilökohtaisen prosessin näkökulmasta, ja tässä kohden tuntuu luontevalta nostaa vanhemman henkilökohtaisen prosessin rinnalle myös valtaistumisen ulottuvuus. Hokkanen (2014) on väitöskirjassaan
tarkastellut voimaantumista asiakkaan valtaistumisen ulottuvuudesta sosiaalityönkentässä. Hokkasen näkemyksen mukaan valtaistumisen keskiössä on asiakkaan tietoisuuden ja identiteetin muutostyö. Vaarana Hokkasen mukaan on kuitenkin se, että
sosiaalialan ammattilaiset jättävät asiakkaan ilman riittävää tukea, mikäli he tarkastelevat valtaistumista liiaksi asiakkaan omana henkilökohtaisena prosessina.
Voikukkia -hankkeessa on kehitetty tukihenkilö- ja kokemusohjaajakoulutusta, mutta
miten käy niiden vanhempien, jotka eivät ole valmiita lähtemään tämän kaltaiseen
toimintaan mukaan? Näen vanhempien kanssa tehtävän jatkotyöskentelyn merkittävänä kysymyksenä.
Sosiaalityön eettisissä ohjeissa todetaan, että työntekijän tulee kuulla ja rohkaista
asiakasta laajaan osallisuuteen. Kehittää ja luoda yhä paremmin asiakasta tukevia
palveluja. Eettisyydellä pyritään asiakkaan hyvän elämän rakentamiseen ja inhimillisen kasvun turvaamiseen. (Talentia 2013, 6, 11, 14.)

57

Opinnäytetyön tulosten perusteella ehdotan, että Voikukkia vertaistukiryhmätoimintaan kehitetään vanhemmille jo tehtävän alkuhaastattelun
lisäksi loppuhaastattelu. Loppuhaastattelussa esiin tulevat vanhemman ajatukset
tulevaisuuden tavoitteista, keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi ja oman vanhemmuuden kasvunpaikoista, nämä kirjataan ylös ja viedään sosiaalitoimessa tehtävään
vanhemman asiakassuunnitelmaan. Vanhemman ajatusten kirjaaminen asiakassuunnitelmaan edesauttaa vanhempaa saamaan ammatillista tukea ja apua omaan voimaantumis -prosessiinsa myös Voikukkia -vertaistukitoiminnan jälkeen.
Alku- ja loppuhaastattelukaavakkeen osittainen synkronointi antaisi myös Voikukkia verkostohankkeelle tulevaisuudessa vastauksia huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan vaikuttavuudesta. Loppuhaastattelusta
nousevaa vanhemman ääntä voi mielestäni peilata Root & Madsen (2013) tekemään
visiotyöskentelyyn huostaanotettujen lasten vanhempien parissa. Visiotyöskentelyssä keskeistä on vanhemman unelmien kautta rakentuva tavoitteellisuus haasteellisen
elämänvaiheen parantamiseksi. Työskentelyn keskiössä on tulevaisuuskeskeinen
ajattelutapa.
Näkisin opinnäytetyön tulosten perusteella, että Voikukkia -vertaistukiryhmään osallistunut vanhempi on valmiimpi jäsentelemään tulevaisuuttaan ja tunnistamaan niitä
keinoja, joita tavoitteisiin pääseminen edellyttää. Vanhemmalla näyttää olevan
enemmän tietoa huostaanoton kulusta, hän on myös vapaampi huostaanottoon liittyvästä tunnetaakasta ja valmiimpi yhteiseen keskusteluun sosiaalityöntekijän kanssa.
Voikukkia -vertaistukiryhmän ohjaajina toimivat työntekijät näkivät vertaistukiryhmätoiminnan antavan vanhemmille turvallisen paikan, missä he voivat keskustella vapaasti haasteellisesta elämäntilanteesta. Ohjaajat näkivät, että vanhempien vertaistukiryhmätoiminnan antamat positiiviset kokemukset hyödyttivät myös lasta.
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7.1

Opinnäytetyön luotettavuus

Opinnäytetyön Voikukkia –vertaistukiryhmätoiminnan mallintamisen kehittämisen
välineenä toteutettiin ryhmätoimintaan osallistuneille vanhemmille Survey –
kyselytutkimus. Kyselyn tavoitteena oli selvittää miten vanhemmat kokivat Voikukkia
–vertaistukiryhmätoiminnan vaikutukset omassa elämässään voimaantumisen ja
osallisuuden näkökulmasta.
Huostaanotettujen lasten vanhempia lähestyttiin Voikukkia -vertaistukiryhmän ohjaajien välityksellä, jotka myös postikyselyn keinoin toteuttivat kyselyn omassa vertaistukiryhmässään. Voikukkia -vertaistukiryhmäohjaajat olivat erittäin kiinnostuneita
opinnäytetyön aiheesta, millä oli merkittävä vaikutus kyselyn onnistumisessa. En kuitenkaan voi tietää miten Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajat ovat todellisuudessa
ohjanneet kaavakkeen täyttämistilannetta. Ne ryhmät, jotka halusivat henkilökohtaisen palautekuoren yhteisen palautuskuoren sijaan, jättivät vastauksia palauttamatta.
Tässä kohden epäonnistuin, otannan pienuuden vuoksi jokainen vastaus olisi ollut
tärkeä.
Haaste opinnäytetyön tulosten peilaamisessa muihin tutkimuksiin on se, ettei vastaavaa kyselyä ole vanhemmille aikaisemmin tehty. Hiltunen (2005) ja Eriksson &
Heikkinen (2008) ovat tehneet laadulliset opinnäytetyöt huostaanotettujen lasten
vanhempien vertaistukiryhmätoiminnasta, heidän tutkimustuloksissaan tuli esille
vanhempien voimaantumisen kasvu Voikukkia -vertaistukiryhmätoimintaan osallistumisen jälkeen, mikä tukee myös tämän opinnäytetyön tulosten luotettavuutta.
Yksi akilleen kantapää opinnäytetyössä on vanhemmilta palautuneiden vastausten
määrän pienuus, 21 vastausta. Kananen (2010) toteaa, että yksi määrällisen tutkimuksen peruspilareista on otannan määrä ja laatu. Työn tuloksia ei voida pitää vastausten pienuuden vuoksi yleistettävinä, mutta uskon niillä silti olevan merkitystä
Voikukkia -hankkeen kehittämistyössä.
Tämän opinnäytetyön tulokset käsiteltiin ja kuvattiin esitettävään muotoon Excel taulukko-ohjelmassa. Kyselykaavake testattiin Joensuun seudun Voikukkia vertaistukiryhmällä, mikä tuki kyselykaavakkeen kehittämistä ja muotoilua. Varsinaiseen kyselyyn vastanneet vanhemmat vastasivat kyselykaavakkeen kaikkiin kohtiin,
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eikä aukkokohtia jäänyt. Vanhemmat vastasivat väittämiin, jotka oli muotoiltu joko
positiiviseen tai negatiivisen muotoon. Vanhempien vastaukset olivat aihepiireittäin
linjassa, kysymystavasta riippumatta. Hirsjärvi ym. (1997) huomauttaa, että kyselyn
luotettavuuden haasteena on se, ettei tutkija voi tietää miten tosissaan vastaajat
ovat kyselyyn vastanneet.
Vaikka vanhempien taustat ja kokemukset ovat aina yksilöllisiä, tutkimuksen toistettavuutta ja luotettavuutta lisää mielestäni se, että vanhemmat ovat käyneet samanlaisen Voikukkia -vertaistukiryhmäprosessin. Opinnäytetyön mittarina on käytetty
vanhemman kokemusta Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan vaikutuksista. Tämä
siitä syystä, että mm. Siitonen (1999) ja Räsänen (2006) kuvaavat voimaantumista
ihmisen henkilökohtaisena kokemuksena. Järvinen (2009) huomauttaakin, että voimaantumisen tunnistaminen voi olla vaikeasti ulkopuolisen mitattavissa.

7.2

Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen

Vertaistukiryhmä toiminnan vahvuudet ovat selkeät. Hyötyisivätkö vanhemmat jo
lastensuojelun avohuollon tukitoimista vertaistukiryhmätoiminnasta? Tätä olisi syytä
miettiä jo kustannustaloudellisista syistä, THL:n laskelmien mukaan yhden lapsen
huostaanottokulut ovat vuosittain 18 000 – 27 000 euroa, kun ne ovat avohuollon
tukitoimien puolella 3000 euroa. (THL – vaikuttavuus ja kustannukset.)
Työni nimessä ovat sanat: - Kohti yhteisiä sanoja. Työn edetessä ymmärsin voimaantumiseen kiinteästi liittyvän osallisuuden monitasoisuuden. Jokainen ihminen tarvitsee osallisuuden tunnetta ja kokemusta, yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.
Näyttää siltä, että palvelujärjestelmässämme on kiinnitettävä huomiota vanhemman
osallisuuden toteutumiseen, mutta miten on sosiaalityötä tekevän työntekijän osallisuuden laita?
Orasen (2013) ja Forsterin ym. (2013) mukaan osallisuuden toteutuminen vaatii sosiaalityötä tekevien työntekijöiden kuormittavuuden säätelyä. Orasen näkemyksen
mukaan työntekijä, joka kokee itse tulevansa kuulluksi omassa työssään, kykenee
paremmin huomioimaan asiakkaan osallisuuden toteutumisen. Osallisuuden tulisikin
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läpäistä koko sosiaalityön palvelurakenne aina johtotehtävissä olevista virkamiehistä
asiakkaaseen saakka.
Sosiaalityötä tulisi kehittää niin, että asiakkaan osallistuminen mahdollistuisi entistä
tehokkaammin. Kehittämistyöhön on otettava rohkeasti mukaan asiakas, työntekijä
ja johtotason työntekijä. Mielestäni on tarkasteltava niitä työnkohtia, missä osallisuuden toteutumista voidaan edistää. On luotava sosiaalityöntekijän työnteolle sellaiset edellytykset, että osallisuuden toteutuminen on mahdollista ja mahdollisuudet
yhteisten sanojen löytymiselle toteutuvat.
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LIITE 1: Informaatiokirje Voikukkia-vertaistukiryhmän ohjaajille

Hyvä Voikukkia – vertaistukiryhmän ohjaaja

Olen Pirkko Manninen ja työskentelen Liperin seurakunnassa diakoniatyöntekijänä. Opiskelen työni
ohessa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa YAMK – tutkintoa sosiaalialan koulutusohjelmassa. Tällä
hetkellä työstän opinnäytetyötä Voikukkia – verkostohankkeelle ja siksi olen lähestynyt teitä.
Opinnäytetyöni tavoitteena on mallintaa Voikukkia-ryhmätoiminta, ja kysyä ryhmätoimintaan osallistuneilta vanhemmilta, onko tämän kaltaisella ryhmätoiminnalla ollut vaikutusta heidän voimaantumiseensa ja osallisuuteensa yhteiskunnassa.
Olen lähettänyt kaikille tänä syksynä vertaistukiryhmän aloittaville/aloittaneille ryhmänohjaajille alustavan osallistumiskyselyn. Toivon, että tiedustelette ryhmäläisiltänne onko heillä halukkuutta osallistua tähän kyselyyn. Kyselyn tekeminen ajoittuu toiseksi viimeiselle ryhmäkerralle, sen tekemiseen
menee max 20 minuuttia. Mikäli koko ryhmänne tai osa siitä osallistuu kyselyn tekemiseen, toivon
teidän ilmoittavan asiasta minulle, jotta voin lähettää teille ohjeet kyselyn toteuttamisesta, kyselykaavakkeet ja palautuskuoren.
Kyselyssä ei tulla kysymään vastaajien tunnistetietoja, ainoastaan vastaajan sukupuoli. Kysymykset
ovat mielipidekysymyksiä, joihin vastataan ympyröimällä oma mielipide 5-portaittaiseen asteikkoon.
Lisäksi ryhmänohjaajilta kysytään ryhmän koko, millä alueella/paikkakunnalla ryhmä on kokoontunut
ja kuinka moni ko. ryhmäläisistä vastasi kyselyyn. Ryhmäläisten vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta vanhempien kokemukset ryhmätoiminnan vaikutuksista tulisivat näkyviksi.
Oma Voikukkia – ryhmäni toimii kyselykaavakkeen testiryhmänä ja palautteenantajana.
Odotan innokkaana terveisiänne ja vastauksianne siitä, osallistutteko opinnäytetyön toteutukseen.
Mikäli haluatte lisätietoja opinnäytetyöstäni, vastaan tiedusteluihinne mielelläni.

Aurinkoisin terveisin
Pirkko Manninen
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LIITE 2: Kyselykaavake vanhemmalle 1(3)
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LIITE 3: Taustatietokaavake Voikukkia -vertaistukiryhmänohjaajalle
Arvoisat Voikukkia -vertaistukiryhmäohjaajat
Taustatietokysymykset ryhmänohjaajille:

1. Ryhmässämme on_______vanhempaa, joista kyselyyn osallistui___________vanhempaa.
2. Ryhmässämme toimii kokemusohjaaja

Kyllä
Ei

3. Minä vuonna ensimmäinen Voikukkia -vertaistukiryhmä alueellanne kokoontui?____________
4. Kuinka monta Voikukkia -vertaistukiryhmää teillä on kaiken kaikkiaan kokoontunut?_________
5. Mikä taho vastaa kaupungissanne Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnan toteuttamisesta?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
6. Miten tiedotatte vanhempia Voikukkia -vertaistukiryhmä toiminnasta?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
7. Mikä on mielestänne Voikkukkia -vertaistukiryhmä toiminnan merkitys sosiaalityön palveluissa?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Lämmin kiitos vastauksistanne

Pirkko Manninen
Pirkko Manninen

