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1 Johdanto 

Lastensuojelun ja muiden palveluiden välinen yhteistyö on tärkeää, mikäli halutaan taata 

laadukas palvelu asiakkaille myös jatkossa. Vähenevät resurssit edellyttävät työn tehosta-

mista ja yksi tärkeä näkökulma työn tehostamiseen on palvelujen välisen yhteistyön tehos-

taminen. Kun palvelujen väliselle yhteistyölle on luotu hyvät käytännöt ja eri palvelujen 

vastuualueet ovat selvät, menee aikaa vähemmän palvelujen vastuiden rajapinnoilla tapah-

tuvaan haparointiin. Asiakkaille on myös mahdollista tarjota kokonaisvaltaisempaa tukea, 

jos palvelut toimivat hyvässä yhteistyössä. 

Lastensuojelu tekee paljon yhteistyötä muiden palveluiden kanssa. Esimerkkeinä näistä 

voisi mainita päiväkodit, koulut, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut, aikuissosiaalityö, 

vammaispalvelut ja niin edelleen. Kuitenkin yhteistyö on hyvin usein kiinni yksittäisten 

työntekijöiden omasta aktiivisuudesta. Yhteistyölle eri tahojen kanssa ei ole aina muodos-

tettu hyviä käytäntöjä, jotka olisivat kaikkien osapuolien tiedossa. Eri palveluiden vastuu-

alueet sekä yhteiset rajapinnat eivät ole aina työntekijöille selviä. Asiakkaiden kokonais-

valtainen tukeminen edellyttäisi hyviä yhteistyön muotoja ja vastuiden selkeyttämistä.  

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan Kehrä II -hanke pureutuu lasten-

suojelun ja muiden palveluiden yhteistyön kehittämiseen. Hanke toteutetaan vuosina 

2011 2013 ja se keskittyy kehittämään moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun avo-

palveluiden ja muiden palveluiden välillä yhteisten asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on 

löytää niin toimivia yhteistyökäytäntöjä kuin kehittää uusia työtapoja yhteistyöhön. Hank-

keessa on mukana neljä lastensuojelun työryhmää pääkaupunkiseudulta: kaksi Helsingistä, 

yksi Espoosta ja yksi Vantaalta. 

Espoosta hankkeeseen osallistuu Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuojelun avopalvelui-

den työryhmä (MOT). Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus tasapainoiseen 

kasvuun ja kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu tukee vanhempia tai lap-

sen huoltajia silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua hyvinvointia uhkaavien ongelmien 

ratkaisemiseksi. Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuojelun avopalvelut vastaavat oman 

alueensa lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä, lastensuojelutarpeen 

selvityksistä, suunnitelmallisesta muutostyöstä, kiireellisistä sijoituksista sekä huos-

taanoton valmisteluista. MOTissa on 10 sosiaalityöntekijää, 7 sosiaaliohjaajaa, 2 johtavaa 

sosiaalityöntekijää sekä toimistosihteeri. 
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MOTin yhteistyökumppani Kehrä II -hankkeessa on Espoon mielenterveys- ja päihdepal-

velukeskus Emppu. Empun tavoitteena on tarjota espoolaisille aikuisille apua ja hoitoa 

masennukseen ja päihdeongelmiin. Palvelukeskuksen idea on siinä, että mahdollisimman 

paljon palveluja löytyisi yhden oven takaa. Empussa asiakas voi osallistua erilaisiin ryh-

miin ja käydä yksilövastaanotolla. Päihteistä vieroittautumiseen Empussa on sekä avo- että 

laitosvieroitusta. MOTin ja Empun yhteinen kehittämistehtävä Kehrä II -hankkeessa on 

selvittää, millaista asiakastyötä pitäisi tehdä lastensuojelussa, päihdepalveluissa ja näiden 

tahojen yhteistyössä, jotta lapsen asema päihdeperheessä tulisi näkyväksi ja huomioonote-

tuksi. 

Tämä käytäntötutkimus on toteutettu yhteistyössä Matinkylä-Olarin ja Tapiolan lastensuo-

jelun avopalveluiden kanssa. Käytäntötutkimukseni liittyy MOTin ja Empun Kehrä II -

hankkeen kehittämistehtävään. Tutkimukseni avulla pyrin tuomaan kehittämiseen asiakas-

näkökulman. Tutkimuksen tuottamaa asiakasnäkökulmaa hyödynnetään palvelujen välisen 

yhteistyön kehittämisessä. Käytäntötutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten sekä lasten-

suojelun että päihdepalvelujen asiakkuudessa olevien perheiden vanhemmat näkevät per-

heensä elämäntilanteen sekä millaista tukea he ovat saaneet tai kokevat tarvitsevansa elä-

mäntilanteeseensa.  

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

Käytäntötutkimus 

Käytäntötutkimuksen määritteleminen on hankalaa ja useiden näkemysten mukaan se ei 

ole edes tarpeellista (esim. Saurama & Julkunen 2009, 293; Witkin 2011, 15). Kuitenkin 

joitain tärkeitä piirteitä voidaan käytäntötutkimukselle nimetä. Mirja Satka, Synnöve Kar-

vinen-Niinikoski ja Marianne Nylund nostavat artikkelissaan (2005) käytäntötutkimuksen 

keskeisiksi piirteiksi 1) ongelmanasettelun ja aiheen, joka liittyy sosiaalityön käytäntöihin, 

2) välttämättömän ja jatkuvan yhteyden sosiaalialan kehittämistyöhön, 3) menetelmällisen 

ja metodisen innovatiivisuuden, 4) yhteisen tiedontuottamisen mukanaolijoiden kesken 

sekä 5) marginaaliin joutuneiden äänen esiin tuomisen ja tämän tiedon välittämisen kosket-

tavasti. Kaiken kaikkiaan sosiaalityön käytäntötutkimus tähtää uutta etsivän tiedonmuodos-

tuskulttuurin vahvistamiseen sosiaalityössä. (Satka & Karvinen-Niinikoski & Nylund 

2005, 11–13.)  



6 

 

Tämä tutkimus sopii hyvin käytäntötutkimukselle asetettuihin laatupiirteisiin. Tutkimuksen 

aihe on noussut työyhteisöstä ja se on saumaton osa sosiaalityön työkäytäntöjen kehittä-

mistä. Siinä on alusta asti mukana muutosorientaatio ja se tähtää sellaisen tiedon tuottami-

seen, joka hyödyttää työyhteisössä tällä hetkellä pinnalla olevaa kehittämistehtävää. Tut-

kimuksen aiheen lisäksi tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten muotoilun olen toteutta-

nut tiiviissä dialogissa työyhteisön kanssa. Tärkeää on, että tutkimukseni hyödyttää työyh-

teisöä, eikä ole vain omista intresseistäni nouseva. Tutkimuksen joka vaiheessa keskustelu-

tan näkemyksiäni työyhteisössä, jotta koko tutkimusprosessin ajan osapuolet pysyvät sel-

villä siitä, mitä ollaan tekemässä. Tutkimus pyrkii olemaan yhteistyöprojekti, jossa kaikki 

osapuolet (tutkija, työntekijät ja asiakkaat) tunnustetaan tärkeiksi tiedon kantajiksi ja hei-

dän tietoaan arvostetaan ja hyödynnetään. Asiakkaiden äänen pyrin saamaan kuuluviin 

teemahaastatteluiden sekä fokusryhmähaastattelun avulla ja työntekijöiden ääni kuuluu 

tutkimuksen aiheen muotoilun lisäksi fokusryhmähaastatteluiden kautta.  

Tutkimuksessa annetaan yhdelle marginaaliselle ryhmälle, päihdeperheiden vanhemmille, 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Olen aidosti kiinnostunut heidän näkemyksistään 

oman elämänsä haasteista ja tuen tarpeesta. Tämän tiedon pyrin myös raportoimaan siten, 

että se todella vaikuttaa työkäytäntöjen kehittämiseen. Toimin itse mukana kehittämistyös-

sä, joka hyödyntää tutkimukseni tuloksia. Tämä antaa minulle mahdollisuuden toimia asi-

akkaiden äänen välittäjänä, jos näyttää siltä, että se häviää ammattilaisten äänen alle. Koen 

jonkin verran haastavana toimia asiakkaiden äänitorvena, koska kuitenkin oma positioni on 

lähinnä työntekijän ja ammattilaisen positio. Pyrin tutkimuksessani astumaan pois tästä 

työntekijän positiosta ja ottamaan lähimmäisen roolin suhteessa asiakkaaseen. C. Wight 

Millsin (1990, 75) mukaan tieteellä on valtaa: se voi palvella tutkijan oman edun tavoitte-

lua, vallanpitäjien etuja tai pyrkiä puhumaan niiden puolesta, jotka eivät muutoin saa ään-

tään kuuluviin. Koen, että oma positioni sekä se, että tutkimus toteutetaan yhdessä työyh-

teisön kanssa aiheuttaa vaaran, että tutkimus palvelee "rakenteen" tai "vallanpitäjien" etua. 

Mielestäni tämä vaara on hyvä tunnustaa ja tietoisesti asettua asiakkaan puolelle. En tie-

tenkään halua rakentaa vastakkainasettelua tyhjästä ja toiveenani olisi pikemmin purkaa 

vastakkainasettelua kuin rakentaa sitä, mutta osan asiakkaiden kokemuksesta kuultaa läpi, 

että he ovat kokeneet työntekijän asettuneen heitä vastaan. Haastatteluja toteutettaessa py-

rin siis olemaan asiakkaan puolella, enkä pyri perustelemaan työntekijän toimia tai muuta 

sellaista. 
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Käytäntötutkimuksessa keskeisellä sijalla on rakentaa vuoropuhelua ammattikäytäntöjen ja 

tutkimuksen välille sekä pyrkiä rakentamaan sosiaalityön kriittistä itseymmärrystä. Satka, 

Karvinen-Niinikoski ja Nylund (2005, 16–17) kiteyttävät tämän tavoitteen kauniisti: "Tut-

kimuskieli ja käytäntökieli kohtaavat sosiaalityön tutkimuksessa mielenkiintoisella tavalla, 

kun työntekijät ja asiakkaat tuovat tietonsa ja kokemuksensa tutkimuksen kehään ja tutkija 

rakentaa vaihtosuhteessa analyysivälineitä ja teorioita ymmärtämiseen ja toimintatapojen 

muuttamiseen." Tämä on myös tämän tutkimuksen ihanne, jonka pidän mielessäni tutki-

musta tehdessäni ja jota kohti pyrin. 

Tutkimukseni paikantuu niin sanottuun päihdeperhetutkimuksen kenttään. Perheitä, joissa 

yksi tai useampi jäsen käyttää ongelmallisesti päihteitä on tutkittu jonkin verran. Yhteis-

kuntatieteellisellä alalla Suomessa väitöskirjatasoisia päihdeperheitä koskevia tutkimuksia 

on vähän suhteessa koko päihdetutkimuksen kenttään. Perhe kontekstissa eniten on tutkittu 

päihteitä käyttäviä äitejä (esim. Törmä 2011). Päihdetutkimus yleisesti on keskittynyt 

miesten päihteiden käyttöön, mutta erityisesti isien päihteiden käytön tutkimus on vähäistä, 

kuitenkin joitain tutkimuksia löytyy myös erityisesti isyyden näkökulmasta (esim. Pirska-

nen 2011). Samoin vanhempien päihteiden käytön vaikutuksia perheen lapsiin on tutkittu 

vain vähän (esim. Itäpuisto 2005), kuitenkin muuta kirjallisuutta, kuten terapia- ja oma-

apukirjallisuutta, aiheesta löytyy runsaasti.  

Tutkimuskysymykset 

Tämän käytäntötutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten sekä lastensuojelun että päihde-

palvelujen asiakkuudessa olevien perheiden vanhemmat näkevät perheensä elämäntilan-

teen sekä millaista tukea he ovat saaneet tai tarvitsevat elämäntilanteeseensa.  

Tutkimuksessa vastaan seuraaviin kysymyksiin 

1. Miten vanhemmat kuvaavat perheensä elämäntilannetta ja siihen liittyviä haasteita? 

2. Millaisia selviytymiskeinoja ja tukiverkostoja vanhemmat kuvaavat perheellä olevan? 

3. Miten vanhemmat kuvaavat lapsensa lastensuojelun asiakkuutta ja omaa päihdepalvelu-

jen asiakkuuttaan? 

4. Miten palveluja tulisi asiakkaiden näkemyksen mukaan kehittää? 

Hahmotan tutkimuskysymysten muodostavan kaksi toisiinsa liittyvää osiota. Ensimmäisen 

osion muodostavat kysymykset 1 ja 2 sekä toisen osion kysymykset 3 ja 4. Kaksi ensim-
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mäistä tutkimuskysymystä kartoittavat haastateltavan elämäntilannetta, siihen liittyviä 

kuormitustekijöitä ja ratkaisumalleja, joita haastateltava ja hänen perheensä ovat sovelta-

neet pyrkiessään ratkaisemaan tilannettaan. Ensimmäisellä kysymyksellä pyrin saamaan 

tietoa siitä, miten asiakas itse näkee oman ja perheensä elämäntilanteen ja siihen liittyvät 

haasteet. Olen kiinnostunut myös siitä minkälaista osaa päihteet näyttelevät asiakkaan 

omassa kerronnassa. Tuoko asiakas itse esiin päihteiden käyttöänsä vai jääkö se asiaksi, 

jota ei koeta merkitykselliseksi asiaksi perheen elämäntilanteen kannalta. Elämäntilanne on 

laaja aihe ja siihen voidaan ymmärtää kuuluvan hyvin monia asioita. Tässä tutkimuksessa 

tarkoitan elämäntilanteella tämän hetkistä elämäntilannetta. En ole siis kiinnostunut esi-

merkiksi haastateltavan päihteiden käytön historiasta tai nykyiseen tilanteeseen johtaneista 

tapahtumakuluista. Olen kiinnostunut siitä, mitä perheelle kuuluu nyt ja mitkä asiat tällä 

hetkellä näyttävät haastavilta perheen vanhemman mielestä. Toinen kysymys haastaa haas-

tateltavan pohtimaan omia ja perheensä selviytymiskeinoja ja tukiverkostoja. Tässä olen 

kiinnostunut siitä, millaisia keinoja haastateltavilla ja heidän perheillään on vastata elämäs-

sään oleviin haasteisiin ja minkälaista tukea he ovat saaneet haasteista selviytymiseen. 

Ajattelen, että ihmisen elämän kokonaisuudessa viranomaisten tuki on vain yksi osa koko-

naisuutta, eikä välttämättä edes kovin merkittävä. Tällä kysymyksellä haluan selvittää mi-

ten haastateltavat jäsentävät saamansa tuen elämänkokonaisuuteensa ja tulevatko viran-

omaisten ja palvelujen tarjoama tuki esille tässä kohdassa. 

Kolmas ja neljäs kysymys kartoittavat haastateltavien palvelukokemuksia. Kolmannella 

kysymyksellä tavoittelen tietoa haastatellulla tai hänen perheellään olevista palvelukoke-

muksista: millaisia kokemuksia heillä on lastensuojelun tai Empun palveluista? Millaista 

tukea he ovat saaneet näiltä tahoilta ja millaista tukea he olisivat kaivanneet? Miksi he ovat 

lastensuojelun tai Empun asiakkaita? Neljäs kysymys antaa haastatelluille mahdollisuuden 

tuoda esiin omia ajatuksiaan palvelujen kehittämiseksi. Tällä kysymyksellä haluan antaa 

haastatelluille mahdollisuuden esittää kehittämisehdotuksia lastensuojelun ja Empun palve-

luista sekä yksiköiden yhteistyöstä. Tärkeää on saada asiakkaiden näkemys kuuluviin siitä, 

mitä voitaisiin tehdä paremmin. 

Aineiston keruu 

”Kun tutkitaan ihmisiä, miksi ei käytettäisi hyväksi sitä etua, että tutkittavat itse voivat 

kertoa itseään koskevista asioista” (Robson 1995, 227). Tätä Robsonin ajatusta käytetään 

usein perusteluna miksi menetelmäksi valitaan haastattelututkimus. Halutaan tietää, mitä 

tutkittavat ovat itse mieltä asioista. Tämä on myös tärkeä syy, miksi tämän käytäntötutki-
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muksen aineistonkeruumetodina käytän haastattelua. Tutkimuksen tavoitteena on saada 

asiakkaiden ääni kuuluviin palvelujen kehittämisessä ja siihen teemahaastattelu tarjoaa 

hyvän mahdollisuuden. 

Teemahaastattelussa korostetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään 

tilanteista. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten 

teemojen varassa. Tämä vapauttaa pääosin haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkit-

tavien äänen kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) Käytäntötutkimuksen yhtenä ihan-

teena on moniääninen tiedontuotanto (Saurama & Julkunen 2009, 305). Mielestäni teema-

haastattelu, jossa asiakkaan oma ääni ja hänen itse esiin nostamansa asiat pääsevät esille 

tukevat hyvin tämän ihanteen toteutumista. Kun asiakkaalle annetaan valtaa tuoda esille 

hänen mielestään merkityksellisiä asioita, kunnioitetaan asiakasta tasa-arvoisena tiedon 

kantajana. Parhaimmillaan haastattelutilanteesta muodostuu siis vuorovaikutteinen ja asi-

akkaan kokemusta ja tietoa arvostava. 

Tämän tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostaa viiden perheen teemahaastattelut. 

Yhdessä haastattelussa oli paikalla molemmat vanhemmat ja muissa vain toinen vanhempi. 

Miehiä oli haastateltavista kaksi ja naisia oli neljä. Toteutin haastattelut yhtä lukuun otta-

matta Matinkylän asukastalolla. Yhden haastattelun toteutin haastateltavan kotona.  

Annoin haastattelun aluksi haastateltaville teemat, joista olen kiinnostunut. Teemat olivat: 

perheenne elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, perheenne selviytymiskeinot ja tuki-

verkostot, palvelukokemukset Empusta ja lastensuojelusta sekä kehitysehdotukset näihin 

palveluihin. Haastateltavat saivat kertoa antamistani teemoista asioita, joita pitivät merki-

tyksellisinä. Haastattelu eteni vapaamuotoisesti siten, että haastateltavat saivat kertoa asioi-

ta, jotka kokivat merkityksellisiksi teemojen kannalta. Minä tein tarkentavia kysymyksiä ja 

ohjasin puhetta teemojen ympärille tarvittaessa. Kaikille haastateltaville esitetyt kysymyk-

set olivat siis erilaisia sen mukaan, mitä he itse kertoivat. Kuitenkin teemat, joiden ympä-

rillä keskustelu liikkui, olivat kaikilla samat. 

Aiheeni päihdeongelmat ja vanhemmuus on herkkä aihe ja siksi on todennäköistä, että 

puolueetonta kuvaa perheen tilanteesta ei voi saada haastattelemalla vain vanhempaa, jolla 

on tai on ollut itsellä päihdeongelma. Päihdeongelmaan usein kuuluu, että tilannetta ja sen 

vaikutuksia läheisiin vähätellään. Kuitenkin haastatteluissa pyrin ymmärtämään nimen-

omaan vanhemman kokemusta, jolla itsellään on tai on ollut päihdeongelma. Tällöin ob-

jektiivisen kuvan saaminen perheen tilanteesta ei ole tavoitteena. Tavoitteena on saada 
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tietoa siitä miten vanhempi itse näkee perheensä elämäntilanteen ja siihen liittyvät haasteet 

ja millaista tukea vanhempi kokee perheensä saavan Empun ja lastensuojelun palveluilta. 

Pohdin haastattelujen yhteydessä sitä, että olisi kiinnostavaa verrata vanhemman ja sosiaa-

lityöntekijän käsitystä perheen elämäntilanteesta ja haasteista ja pohtia miten eri tavalla 

työntekijä ja asiakas merkityksellistää ja määrittelee asioita. Kiinnostavaa olisi esimerkiksi 

se, miten erilaisina perheen haasteet saattavat näyttäytyä vanhemmalle ja sosiaalityönteki-

jälle. 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista. Koin, että noin tunti oli hyvä pituus 

haastattelulle. Nauhoitettua aineistoa kertyi asiakkaiden yksilöhaastatteluista hieman yli 5 

tuntia ja litteroituja sivuja 72. Koin haasteena aiheeni laajuuden. Perheen elämäntilanne, 

haasteet ja selviytymiskeinot ovat jo niin laajoja aiheita, että niistä olisi helposti puhunut 

pitkäänkin. Koin, että haastatteluissa en päässyt kovin syvälle asiakkaan kokemukseen, 

koska elämäntilanteen lisäksi piti ehtiä puhua myös palvelukokemuksista. Monissa haastat-

teluissa palvelukokemukset olivatkin pääosassa ja elämäntilanne ja haasteet tulivat esille 

vähän siinä sivussa. Osittain tietoisestikin ohjasin keskustelua palvelukokemuksiin, koska 

tutkimuksen tarkoituksena on juuri tuottaa tietoa asiakkaiden palvelukokemuksista, jotta 

palveluja voisi kehittää. Itse näen tärkeäksi myös elämäntilanteen ja siihen liittyvän ym-

märryksen lisäämisen palveluissa, mutta palvelukokemusten perusteella on helpompi läh-

teä miettimään palvelujen kehittämistä.  

Toinen aineistonkeruu metodini on fokusryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelussa haastatte-

lijan rooli on hyvin erilainen kuin yksilöhaastatteluissa. Haastattelija pikemminkin pyrkii 

aikaansaamaan keskustelua kuin varsinaisesti haastattelemaan. Tärkeää on ryhmähaastatte-

lussa, että haastattelija pitää huolen, että haastattelut pysyvät valituissa teemoissa ja että 

kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Fokusryhmähaastattelussa ryhmän jäse-

net ovat tarkasti valittuja ja he edustavat jotakin tiettyä ryhmää. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

61–62.) Fokusryhmähaastattelun etuja on esimerkiksi se, että sillä saadaan usealta vastaa-

jalta samanaikaisesti tietoa. Lisäksi yhdessä keskustellen voidaan saada sellaista tietoa, 

mitä yksilö ei yksin pystyisi tuottamaan. Haasteita ryhmähaastattelussa on muun muassa 

se, että valtahierarkiat sekä ryhmän jäsenten roolit vaikuttavat siihen kuka puhuu ja mitä 

sanotaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63.) 

Tässä tutkimuksessa toisen haastatellun ryhmän jäsenet olivat MOT lastensuojelun ja Em-

pun työntekijöitä. Heidät on valittu fokusryhmäksi, koska heillä on käytännön tietoa tutkit-

tavasta ilmiöstä. Työntekijöiden fokusryhmän tavoitteena tässä tutkimuksessa on kehitellä 
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ja ideoida asiakashaastatteluissa saadun tiedon pohjalta. Tavoitteena on tuoda työntekijöi-

den tieto osaksi tutkimuksen tiedontuotantoa. Toinen tutkimukseni fokusryhmä koostui 

Empun ja lastensuojelun asiakkaista. Puhelimitse kutsuin haastatteluun viisi asiakasta, jot-

ka olivat alustavasti suostuneet mukaan fokusryhmään. Yhdelle kutsutuista haastattelun 

ajankohta ei sopinut ja kaksi ei saapunut sovittuna aikana paikalle. Asiakkaiden fokusryh-

mähaastattelussa oli mukana kaksi Empun ja lastensuojelun asiakasta. Osa fokusryhmään 

kutsutuista oli ollut haastateltavana yksilöhaastatteluissa ja osa ei. Asiakkaiden fokusryh-

mähaastattelun tarkoituksena oli palauttaa tutkimuksen tuloksia asiakkaille sekä antaa heil-

le mahdollisuus tulkita tutkimuksen tuloksia ja ideoida sen käyttömahdollisuuksia kehittä-

misessä.  

Tutkimukseni kannalta näen tärkeänä, että sain muodostettua asiakkaista koostuvan fokus-

ryhmän, jonka kanssa arvioimme tutkimuksen tuloksia ja niiden käyttöä kehittämisessä. 

Tämän avulla on mielestäni mahdollista saada todella asiakkaiden ääni kuuluviin. Jos tut-

kimuksen tuloksia analysoisi ja arvioisi vain tutkija ja työntekijöistä muodostuva ryhmä, 

saattaisi olla, että asiakkaiden elävä kokemus katoaisi tutkijan tulkintoihin tai työntekijöi-

den kokemuksen alle. On huomioitava, että itselläni ei ole omakohtaista kokemusta päih-

deperheen jäsenenä, lisäksi olen tutkittavista erillinen yksilö. Nämä seikat huomioiden voi-

daan vakuuttua siitä, että kokemusmaailmani on vähintään jonkin verran erilainen kuin 

tutkittavien. Näin myös tulkintani kerrotuista kokemuksista on erilainen. 

Aineiston analyysi 

Analyysitapani on aineistolähtöinen. Aineistoa lukiessa olen yrittänyt eläytyä haastatelta-

van kokemuksiin ja kuulla mitä hän haluaa sanoa. Aineistolähtöisyys edellyttää sitä, että 

aineistoa lähestytään ilman vahvoja teoreettisia ennakkoasettamuksia. Olen ennen aineis-

ton keruuta ja analysointia pyrkinyt hahmottamaan kirjallisuuden avulla kuvaa päihdeperhe 

problematiikasta ja siitä tehdystä tutkimuksesta, mutta tietoisesti en ottanut käyttööni mi-

tään teoreettista viitekehystä. Halusin antaa aineistolle vapaan puheenvuoron. Aineistoläh-

töisessä analyysissä tutkijan on itse tuotettava analyysinsa viisaus, koska käytössä ei ole 

valmista teoriaa. Tuomen ja Sarajärven mukaan on hieman mystistä sanoa, että "aineistosta 

nousee teemoja". Heidän mukaansa tutkija yksinkertaisesti löytää aineistosta teemoja oman 

ymmärryksensä avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 102.)  

Omassa analyysissäni olen nostanut oman ymmärrykseni avulla teemoja, jotka näyttävät 

olevan keskeisiä haastateltujen tuottamassa puheessa. Olen lukenut aineistoa läpi ja ryhmi-
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tellyt sitä tutkimuskysymysten alle. Olen ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla etsi-

nyt kohtia, joissa haastatellut puhuvat elämästään ja haasteistaan. Vastauksissa toistuvat 

tietyt teemat lähes jokaisen haastatellun kerronnassa. Näin olen menetellyt kaikkien tutki-

muskysymyksien kohdalla. Aineistosta löytämieni teemojen syvemmän ymmärryksen saa-

vuttamiseksi, olen hyödyntänyt tutkimuskirjallisuutta. Teemoihin perustuvaa raportointita-

paa olen käyttänyt kuvatessani asiakkaiden elämäntilannetta ja siihen liittyviä haasteita, 

selviytymiskeinoja ja tukiverkostoja sekä palvelukokemuksia. Haastateltavien nimeämiä 

ongelmakohtia palveluissa ja niiden kehitysehdotuksia raportoidessani olen sen sijaan pää-

tynyt luettelonomaiseen esitystapaan, jossa kuvaan asiakkaiden esiin nostamia ongelma-

kohtia ja kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset eivät muodostu yhtä selkeistä teemoista 

kun tutkimuksen muut osat.   

Tutkimuseettistä pohdintaa 

Tutkimusaiheen sensitiivisyys ja haastattelun käyttö aineistonkeruumetodina edellyttää 

tarkkaa tutkimuseettistä pohdintaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 19). Ihmistieteissä tutkimus-

etiikka jaetaan kolmeen osa-alueeseen: tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittami-

nen, vahingon välttäminen ja yksityisyys ja tietosuoja. Itsemääräämisoikeuteen kuuluu se, 

että osallistuminen on vapaehtoista ja se perustuu riittävään tietoon. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2009, 4.) Tärkeää on, että ennen tutkimukseen osallistumispäätöstä asiak-

kaille kerrotaan tutkimuksen vapaehtoisuudesta ja siitä, että siihen osallistuminen tai siitä 

kieltäytyminen eivät liity mitenkään lastensuojelun asiakasprosessiin. Tässä tutkimuksessa 

vapaehtoisuus ja erillisyys lastensuojeluprosessista ilmenevät infokirjeestä (liite 1), joka 

postitettiin kaikille tutkimukseen alustavasti suostuneille. Infokirjeen saamisen jälkeen 

heillä oli vielä mahdollisuus pohtia omaa osallistumistaan. Suullisesti haastateltavat saivat 

tietoa perheensä lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, jotka kysyivät asiakasta mukaan tut-

kimukseen. Lisäksi annoin tutkimuksesta tietoa soittaessani haastateltaville ja sopiessani 

haastatteluajankohdasta. Kerroin myös tutkimuksesta vielä haastattelutilanteen yhteydessä, 

ennen haastattelun aloittamista. Haastatelluilla oli myös yhteystietoni sekä ennen haastatte-

lua että sen jälkeen, mikäli heille tulee jotain kysyttävää. Kukaan ei ottanut yhteyttä mi-

nuun haastattelujen jälkeen, joten haluan tulkita tilannetta niin, että mikään ei jäänyt pahas-

ti haastateltavia häiritsemään. Pyysin haastateltavilta kirjallisen suostumuksen haastattelun 

käyttämiseen tutkimusaineistona haastattelun jälkeen (suostumuslomake liite 2). Fokus-

ryhmähaastatteluihin osallistuneille työntekijöille ja asiakkaille annoin tietoa tutkimuksesta 

suullisesti. Kysyin myös suostumuksen suullisesti. 
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Vahingoittamisen välttämisen periaatteeseen kuuluu henkisten, sosiaalisten ja taloudellis-

ten haittojen välttäminen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7). Tämän periaatteen 

huomioin tutkimuksessani siten, että haastattelijana pyrin haastatteluissa noudattamaan 

hienovaraista ja kunnioittavaa haastattelutapaa. Tarkoitan tällä sitä, että kunnioitan haasta-

teltavan esiin tuomia asioita ja myös sitä, jos haastateltava ei halua jostakin asiasta puhua. 

Tutkimuksessa halutaan antaa asiakkaalle mahdollisuus kertoa elämästään itse haluamal-

laan tavalla. Tutkimusta tehdessäni minulla ei ollut muuta tietoa haastateltavista kuin se, 

että he ovat asiakkaina sekä lastensuojelussa että Empussa ja se, mitä asiakkaat itse haas-

tattelussa kertoivat. Näin kunnioitan sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta, että pyrin vält-

tämään sitä, että haastateltava kokisi tulleensa hyväksikäytetyksi. Haluan, että tutkimukse-

ni antaa myös haastateltaville jotakin. Haluan, että haastateltava kokee olevansa arvostettu 

kokemusasiantuntija ja saavansa äänensä kuuluviin haluamallaan tavalla.  

Haastattelujen jälkeen pohdin sitä, mitä asiakkaat saivat tutkimuksesta. Koen, että onnis-

tuin siinä sensitiivisessä haastattelutavassa, jonka olin asettanut tavoitteekseni: annoin 

haastateltaville mahdollisuuden kieltäytyä vastaamasta esittämiini kysymyksiin, annoin 

heille tilaa kertoa omasta elämästään haluamallaan tavalla, en kyseenalaistanut heidän ker-

tomaansa, vaan pyrin myötäelämään heidän kokemustaan. Ihailin monen haastateltavan 

rohkeutta ja päättäväisyyttä, millä he ovat kohdanneet elämänsä haasteita ja selvinneet niis-

tä. Ihailin myös avoimuutta, jolla he toivat tarinansa minulle. Koin, että he antoivat minulle 

paljon ja siksi pohdinkin sitä, pystyinkö antamaan mitään takaisin. Moni asiakas oli moti-

voitunut haastateltavaksi juuri siksi, että tutkimuksen avulla he saavat äänensä kuuluviin 

palvelujen kehittämisessä. Näkisin, että parasta mitä voin haastatelluille antaa, on tehdä 

mahdollisimman hyvän tutkimuksen ja pitää heidän ääntään kuuluvilla kehitettäessä las-

tensuojelun ja Empun palveluja sekä näiden tahojen yhteistyötä. Lisäksi pyrin tässä rapor-

tissa kirjoittamaan haastateltavista kunnioittavasti ja heidän yksityisyyttään varjellen.  

Yksityisyyden ja tietosuojan periaatteeseen kuuluu tutkimusaineiston suojaaminen ja luot-

tamuksellisuus, tutkimusaineiston säilyttäminen tai hävittäminen sekä yksityisyyden suoja 

tutkimusjulkaisussa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 8). Tässä tutkimuksessa olen 

pyrkinyt sovittamaan yhteen yksityisyyden suojan sekä tieteen avoimuuden periaatteen. 

Haastatteluja tehtiin sen verran pieni määrä, että asiakkaiden yksityisyyden suojaan on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Toteutin itse kaikki haastattelut, enkä tutustunut haastatel-

tavien asiakirjoihin tai lastensuojeluprosessiin tutkimuksen missään vaiheessa. Näillä kei-

noin pyrin suojaamaan asiakkaan haastattelussa kertoman tiedon sotkeutumista hänen asia-
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kasprosessissa kertomiinsa tietoihin. Tärkeänä olen pitänyt sen painottamista, että haastat-

telussa esiin tulleet asiat eivät tule sellaisenaan perheen lapsen asioista vastaavan sosiaali-

työntekijän tietoon. Haastateltavien yksityisyyttä pyrin suojaamaan myös siten, että tutki-

musraportissa en kuljeta haastateltavia yksilöinä, vaan muodostan kaikkien heidän kerto-

mastaan yhden kokonaisuuden. Näin yksilöt eivät ole tunnistettavissa raportista. Olen 

myös litterointivaiheessa muuttanut haastateltavien käyttämää kieltä yleiskielisenpään 

muotoon, jotta murteesta tai muusta sellaisesta ei voisi tunnistaa yksilöitä toisistaan. Olen 

muuttanut mainitut nimet ja muut tunnistetiedot, enkä ole laittanut tutkimusraporttiin sel-

laisia lainauksia, joista voisi haastateltavan tunnistaa helposti. Nauhoitetut haastattelut tu-

hoan litteroinnin ja litteroinnin tarkistamisen jälkeen. Anonymisoidun, litteroidun haastat-

teluaineiston säilytän mahdollista tutkimuksellista jatkokäyttöä varten. Säilytän aineiston 

luottamuksellisesti, en tallenna sitä rekistereihin tai muhin paikkoihin, jossa se olisi ylei-

sessä käytössä. (ks. Kuula 2006, 100.) 

Kahdessa seuraavassa luvussa kuvaan tutkimuksen tuloksia. Käytän suoria lainauksia pe-

rustelemassa tekemiäni tulkintoja. Suorat lainaukset olen sisentänyt, jotta ne erottuvat sel-

västi muusta tekstistä. Jos olen lainannut katkelman haastattelusta, josta näkyy myös mitä 

olen haastateltavalta kysynyt, olen merkinnyt asiakkaan puheen A-kirjaimella ja haastatte-

lijan eli minun kysymyksen H-kirjaimella 

 

3 Perheiden elämäntilanne: haasteet ja voimavarat  

Elämäntilanne ja haasteet 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ovat tai ovat olleet asiakkaina Empussa ja 

heidän lapsellaan tai lapsillaan on lastensuojelun asiakkuus. Päihteet kuuluvat kaikkien 

haastateltavien elämään. Kaikki haastatellut vanhemmat kokivat, että päihteet eivät ole 

haastatteluhetkellä keskeisin ongelma heidän perheellään. Tämä saattaa johtua osittain sii-

tä, että kaikki olivat saaneet apua päihteiden käyttöönsä, koska heillä oli asiakkuus Empus-

sa. Toki syynä saattaa olla myös se, että vanhemmat eivät halunneet tunnustaa omaa päih-

teiden käyttöään tai sen vaikutuksia läheisiinsä ja siksi eivät nähneet sitä ongelmana. Haas-

tatteluissa moni vanhempi oli sitä mieltä, että päihteet eivät ole ongelma niin kauan kun 

hän pysyy erossa niistä. 
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Se on täs myöhemmin et on tullu näit ongelmii et hyvin paljon meil on liittyny alkoho-
liin ja mä tiedän sen itekin hyvin, täytyy vaan pitää se korkki kiinni. Täytyy sit kattoo 
kun lapset on täysi-ikäsii tai jotain sellasta. 

Haastatellut vanhempi toteaa, että alkoholi on aiheuttanut paljon ongelmia hänen perheel-

leen ja sanoo tietävänsä sen itsekin. Tämän perheen kohdalla ei siis ollut kyse siitä, että 

päihdeongelmaa ei olisi haluttu tunnustaa. Hyvin vanhempi tuntui tietävän, että hänen al-

koholin käyttönsä on väärin lapsia kohtaan. Lainauksen lopussa hän esittää ajatuksen siitä, 

että kohtuukäyttöä voi alkaa opetella aikaisintaan sitten kun lapset ovat aikuisia, nyt on 

syytä pysyä kokonaan erossa alkoholista.  

Koska alkoholi on tuottanut ongelmia perheen vanhemmalle, eräs haastateltava toi esille, 

ettei halua lastensakaan alkavan juoda. Hän koki, että koko perheen on parempi kun kaikki 

pysyvät erossa alkoholista. 

alkoholi on tuottanut eniten ongelmia koko elämäni aikana. Niin mä en halua et ne ot-
taa edes sitä muutamaa siideriä ees. Se on mulle jotenki se. 

Vanhempi ei halunnut lastensa juovan ollenkaan, koska tiesi itse mitä se voi aiheuttaa. 

Vaikka päihteet eivät haastatellulla olisikaan se pääasiallinen ongelma, jotkut kertoivat 

juovansa silti. Seuraavassa lainauksessa haastateltava toivoo, että pääsisi siihen pisteeseen, 

ettei joisi enää ikinä yhtään. 

mä en jaksa, enkä mä haluu ryypätä enää, mä en jaksa, mä oon ihan tarpeeks juonu täl-
le elämälle et mä toivon et mä löydän sen päivän et mä en juo enää ikinä, se on it-
seasiassa yks sellanen pitkäntähtäimen suunnitelma mikä me tehtiin, et neljän vuoden 
sisällä näin käy ja mä oon sitä kypsytelly sitä päätöstä. Mä haluun et mä voin niin hy-
vin et mun ei tartte juoda, ihan yksinkertasesti näin. 

Haastateltu haluaisi voida niin hyvin, ettei tarvitsisi alkoholia ollenkaan. Haastateltu on 

tehnyt suunnitelman, että lopettaa juomisen kokonaan, koska ei jaksa enää juoda. Alkoholi 

on tässä eräänlainen itselääkinnän muoto: kun ongelmia tai vastoinkäymisiä ilmaantuu, 

haastateltu ottaa alkoholia. Kun olo on hyvä, haastateltu kokee, ettei tarvitse alkoholia. 

Aineistossani oli myös muita vanhempia, jotka käyttivät alkoholia itselääkinnässä. Alkoho-

lia käytettiin lääkkeenä unettomuuteen, suruun ja väsymykseen. 

Niin mut se menee himaan ja ensimmäisenä se melkeen siff, olipas vittumainen päivä 
et enköhän mä sen muutaman kajan tarvii. En mä sais ees tehä semmosta mukamas. 

kun mä en koe sillä tavalla olevani, et mulle päihteet ei oo ykkösongelma, et se on 
vaan sillon kun mä en nuku tai näin mä ainakin haluan itelleni uskotella. 
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Myös Nätkin (2006, 49) tuo esille näkökulman, jonka mukaan päihteiden käyttö saattaa 

olla jonkin aikaa toimiva arkielämän selviytymiskeino. Kuitenkin moni aineistoni vanhem-

pi on tullut siihen tulokseen, ettei alkoholi auta. 

Niin sanotusti nollaamaan, vaikka ei se sitä nollaa se alkoholi sen paremmin. 

Alkoholin vaikutus lääkkeenä tai ongelmanratkaisuna ei ole pitkäkestoinen. Jos talous kaa-

tuu ja jotta selviää kriisistä juo alkoholia, niin talous ei sillä ainakaan parane. Jos läheinen 

kuolee ja juo alkoholia suruunsa, ei surutyötä voi kunnolla tehdä. Jos taas lääkitsee masen-

nustaan alkoholilla, voi helpotus olla hetkellinen, mutta lopulta masennus vain pahenee 

alkoholin vaikutuksesta. 

Kaikki haastateltavat toivat esille, että olivat lopettaneet ongelmaisen alkoholinkäytön. 

Syitä alkoholin lopettamiseen vanhemmat näkivät useita. Suurin syy oli perhe ja erityisesti 

lapset. 

Ei mä lopetin ite. Sanotaan et mulle tuli sellanen tienhaara, et joko mä lähen jatkaan 
yksinään, et mä jatkan yksin narkkaamista, kuolen, oon linnassa, tapan jonkun, mä tie-
sin sen ite et näin tulee käymään tai muuta tai sit mä lähen hommaan lapset takas, mä 
lähen hoitoon ja hommaan lapset takas. Mä valitsin sit sen tien et lähen hommaa lapset 
takas ja sillä selvä. 

Edellisessä lainauksessa haastateltava kuvaa, että tuli tienristeykseen, jossa hänen oli valit-

tava lapset tai päihteet. Hän oli pohtinut mahdollisia tulevaisuudenkuviaan, jos olisi valin-

nut päihteet. Päihteinen tulevaisuudennäkymä ei tuntunut mieleiseltä ja niin lapset veivät 

pidemmän korren. Haastateltu sai hoitoa päihteiden käyttöönsä ja lopetti ja sai myös lapset 

takaisin itselleen. 

 Perheen ja lasten lisäksi, oma hyvinvointi näyttelee suurta osaa lopettamispäätöksessä. 

H: Mikä sut sai sit lopettamaan sillon aikoinaan? 

A: Nämä hoidot mitä mä oon saanu ja tämä tuki mitä on nyt sit kuitenkin ollu sieltä 
Empustakin. Ja sit se, että semmosen kierteen ylläpito ei kehitä voimavaroja yhtään, 
päinvastoin. Et ihan myös tän jaksamisen takia ja hyvinvoinnin, mielenterveyden ja 
fyysisen hyvinvoinnin takia. 

Haastateltava kokee, ettei päihderiippuvuuden ylläpito kehitä voimavaroja. Vanhempi on 

huomannut, että päihteet eivät pidemmän päälle ole tehokas hoitomuoto ongelmiin, vaan 

niille on tehtävä jotain muuta. Haastateltava on saanut apua päihteidenkäytön lopettami-

seen ja kokee onnistuneensa siinä tuen avulla. 

Sen lisäksi että perheen hajoamisen pelko sai vanhemman lopettamaan juomisen, myös 

huostaanoton pelko teki osansa päätöksessä 
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H: Mikä on ollu syynä, et sä oot lopettanu juomisen? 

A: Lapset on suurin motivaatio ainakin. Tietysti sekin, että pysytään yhdessä et liitto 
ei hajoo. Siitä meillä kyllä, varmaan monilla ihmisillä, kumpuaa paljon ongelmia, jos 
käyttää  paljon  alkoholia  et  ihan  sekin.  Et  tää  elämäntilanne  on  se  nytten.  Et  ei  vaan  
mahdu siihen. 

H: Mikä siinä elämäntilanteessa siis nimenomaan? 

A: Lapset ja tää perhe ja kyl tää nyt tää viimesin toi sijotus ni ei sitä kyl haluu toistaa, 
et on sekin iso et ei enää kävis, et me ei välttämättä saatais niitä enää takasin, jos meil-
lä kävis niin. Ei meillä enää oo semmosta, et ei sitä riskii voi ottaa, et ihan vaikka lap-
set on hoidossakin niin silti, et jos jotain tapahtuu. Ei sitä haluu et lapset joutuis sem-
mosta ikinä kokemaan.  

Vanhempi kuvaa, että lapset ja parisuhteen kestäminen ovat tärkeimpiä syitä siihen, miksi 

hän ei juo alkoholia enää. Vanhempi näkee, että alkoholi aiheuttaa ongelmia perhe-

elämään ja parisuhteeseen. Lisäksi vanhempi pelkää, että lapset sijoitetaan kodin ulkopuo-

lelle, jos päihteiden käyttö perheessä ei lopu. 

Eräs syy, mikä myös nousi esille, oli päihteisiin kyllästyminen. Vanhempi ei kokenut saa-

vansa enää mitään iloa tai hyötyä päihteistä ja siksi korvasi päihteet mieluummin vaikka 

jollakin muulla, kuten sokerihumalalla 

En mä kiellä sitä et en mä muutamaa kaljaa sillon tällön ottais, mut en mä humalaan, 
kai mä oon mukamas niin vanha. En mä tiedä, kai mä oon elämäni aikana ihan tar-
peeks paljon, mä oon juonu kymmenen vuotiaasta saakka, ni eiköhän siinä ala olla 
tarpeeks. Jos sä et saa siitä mitään iloa, niinku aikanaan kun mä en saanu mistään 
huumeista mitään iloa, niin mä lopetin nekin kaikki. Jos sä et saa mistään mitään iloa, 
niin miksi niitä ottamaan sitten. Mä haen niitä sit jostain muualta. Syödään vaik joku 
hyvä munkki ja kokista päälle, vedetään vaik sokerihumalat. 

Vanhemmuus ja perhe olivat suurin syy kaikilla aineistoni vanhemmilla juomisen lopetta-

miseen. Vanhemmuudesta motivoituminen päihdehoitoon ja juomisen lopettamiseen on 

tullut esille muissakin tutkimuksissa. Esimerkiksi Arja Ruisniemi (2006, 196) on huoman-

nut tutkiessaan päihteiden käyttäjien minäkuvan muuttumista päihdekuntoutuksen aikana, 

että vanhemmuus on tärkeä osa minäkuvaa ja toimii voimavarana muutoksessa. Myös Col-

linsin, Grellan ja Hserin tutkimuksessa (2003) vanhemmuus näyttäytyy merkittävänä voi-

mavarana riippuvuudesta toipumisessa. Tässä tutkimuksessa esille tullut seikka, että lapset 

ovat suurin syy juomisen lopettamiseen, on tullut esille myös Grahamin ym. tutkimuksessa 

(1997).  

Haastatellut vanhemmat puhuivat paljon perheestään ja puheesta välittyi selkeä kuva siitä, 

että perhe on erottamaton osa vanhemman persoonaa ja identiteettiä. He eivät myöskään 

määritelleet itseään päihteidenkäytön kautta, vaan vanhemmuuden. Kaikki haastatellut 
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vanhemmat nimesivät haasteikseen hyvin tavallisia lapsiperheen haasteita. Haasteina näyt-

täytyivät tavalliset lapsiperheen rutiinit ja murrosikäisten lasten oikut. 

noo, ihan päivärutiinit ja kaikissa aikatauluissa pysyminen ja lasten kouluun laittami-
nen ja reppujen tarkistaminen ja vaatteiden kunnossapito ja kuljettaminen sitte kou-
luun ja koulusta takasin ja sitte ku heillä on näitä kaverisuhteita jo, ni niitten valvomi-
nen ja harrastuksista huolehtiminen tän tyyppisii, läksyjen tekemisest huolehtiminen ja 
niissä auttaminen tarvittaessa. 

Niin ja sit tietty ku ne on nuorii ihmisii, ni on välil aika äkkijyrkkiä et välil saattaa tul-
la raivokohtauksia ja sellasii niin niissä jaksaminen ja ettei mee mukaan niihin huuta-
misiin, mut sit toisaalta et osaa välittää heille sen oman välittämisensä ettei sit myös-
kään anna sellasta vaikutelmaa ettei kiinnosta. 

Ruisniemen (2006) mukaan jos ihminen on riippuvainen päihteistä, tämän päihteidenkäyt-

täjäidentiteetti saa tilaa. Ruisniemen mukaan tällöin saattaa käydä niin, että äiti- tai isäiden-

titeetti pienenee. (Ruisniemi 2006, 168.) Haastattelemani vanhemmat määrittelivät itsensä 

nimenomaan vanhemmuuden kautta. Voidaan ajatella, että heillä päihteidenkäytön vähe-

neminen tai loppuminen kokonaan oli myös vähentänyt päihteiden käyttäjän identiteettiä ja 

tilalle oli astunut voimakas vanhemmuuden identiteetti. Kaikki haastattelemani perheet 

olivat lastensuojelun asiakkaita ja olivat siksi joutuneet arvioimaan ja pohtimaan omaa 

vanhemmuuttaan. Joidenkin vanhemmuus oli myös kyseenalaistettu kiireellisen sijoituksen 

tai huostaanoton muodossa. Nämä tekijät voivat osaltaan myös vaikuttaa siihen, että van-

hemmuus oli puheessa niin korostuneesti läsnä. Myös se seikka saattaa vaikuttaa asiaan, 

että vanhemman identiteetti on yhteiskunnallisesti hyväksytty (Sariola 2006, 162–163). 

Muut haastatelluille tarjolla olevat identiteetit ovat päihteiden ongelmakäyttäjän identiteet-

ti, työttömän identiteetti sekä mielenterveysongelmaisen identiteetti. Muut identiteetit van-

hemman identiteettiä lukuun ottamatta ovat leimattuja ja niitä pidetään yhteiskunnasta syr-

jäytymisen riskitekijöinä. Vanhemmuus on ainoa tarjolla oleva yhteiskunnallisesti hyväk-

sytty identiteetti. Vanhemmuus on myös asia, joka liittää ihmisen yhteiskuntaan. 

Lapset näyttäytyvät monelle vanhemmalle tärkeimpänä voimavarana, syynä miksi jaksaa 

vaikeassa elämäntilanteessa 

Pakkohan se on jaksaa. Meinannu luovuttaa kyllä monta kertaa, mut en mä voi, mulla 
on lapset. Ne on ainoot tärkeet asiat mun elämässä.  

No, jaa mikä saa jaksamaan? No se oma ja lasten hyvinvointi on kuitenkin niin tärkei-
tä asioita et ne painaa vaa'assa ja sit siitä iloitseminen kun niillä lapsilla on ihan, näkee 
silmistä ja puheista et niillä on hyvä olo ni se niinku antaa voimaa. Et he on innostu-
neita ja uteliaita ja sitä kautta. 

Haastatteluissa nousi vahvasti esille ajatus, että vanhempi haluaa lapselleen paremman 

elämän, kuin mitä itsellä on ollut 
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A: Sillon ku tää synty tää vanhin, ni mä sanoin, mä annoin sille ytimekkään nimen, 
koska siitä tulee toimitusjohtaja. Et se on semmonen ytimekäs ja suht lyhyt ja semmo-
nen niinkun asiallinen nimi, sellanen suht perussuomalainen nimi. Et mä haluun et ne 
lukee ittensä mahdollisimman pitkälle.  

H: Miks sä toivot et ne lukis? 

A: no siks ku mä ite lähin väärälle raiteelle kokonaan. Mä olisin ollu koulussa ihan 
hyvä, mut ku mul oli kaveripiiri sellanen minkä mukaan mä mielummin lähin sit.- - 
niin mä haluun kuitenkin et ne lukee ja et niistä tulee vähän sellasia viisaampia kun 
minusta ja jatkaa sen koulun.  

  

Niin et mä jotenkin huomaan lapseni kanssa tekeväni sitä, et mulla ei oo mitään perin-
töö jätettävänä sille, muutakun et mä katon et se kouluttaa ittensä hyvin, eikä mitään 
humanistisia aineita, vaan kivikovaa rahanteko taloutta tai jotain, et mä haluun et se 
pärjää. Et mä huomaan et mä valmistan sitä, et se saa jotain eväitä, jotain aseita että 
miten se pärjää.  

Haastatellut haluavat, että heidän lapsensa opiskelevat ammatin ja tulevat viisaiksi tai rik-

kaiksi. Vanhemmat toivovat, että omat lapset välttävät virheet, joita vanhemmat kokevat 

itse tehneensä.  

Päihteiden ja vanhemmuuden lisäksi muita haasteita aineiston vanhemmilla ovat mielen-

terveysongelmat, unettomuus, jaksaminen ja suru, taloudelliset ongelmat, työttömyys, elä-

mänhallinta sekä häpeä ja syyllisyys. Haastattelemani vanhemmat näkivät usein ensisijai-

sena haasteenaan mielenterveyden ongelmat. Päihteet tuntuivat monen haastatellun ker-

ronnassa olevan jollainlailla yhteydessä mielenterveyden ongelmiin. Kuitenkaan näiden 

välinen suhde ei aina haastateltujen kerronnassa tullut selville. Usein jäi epäselväksi, vai-

kuttiko päihteet masennuksen tai muun mielenterveyden ongelman puhkeamiseen vai ai-

heuttiko masennus tai muu mielenterveyden ongelma päihteiden liikakäytön. Kuitenkin 

huomattavaa on, että lähes kaikki haastatellut mainitsivat jonkinlaisia mielenterveyden 

ongelmia: uupumusta, masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Mielenterveyden 

häiriöt näkyivät usein haastatellun puheessa ensisijaisena haasteena ja päihdeongelma jäi 

taustalle. Tässä voisi olla syynä se, että päihdeongelma on yhteiskunnassa niin leimaava ja 

häpeällinen asia. Mielenterveysongelmat ovat usein myös aihe josta vaietaan, mutta onko 

niistä kuitenkin hyväksytympää puhua kuin päihdeongelmasta. Eräs vanhempi pohtii päih-

teidenkäyttöön liittyvää häpeää seuraavasti, kun puhuimme avunhakemisen korkeasta kyn-

nyksestä. 

A: Oli se. Kyllä se oli. Et niinkun mä sanoin ni varsinkin naisen alkoholinkäyttö on 
edelleenki yhteiskunnassa todella syyllistävää ja sit se oma häpeä on yleensä todella 
valtava. 

H: Niin et se saattaa jopa estää hakemasta apua? 
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A: niin. 

H: Miten sitä vois jotenkin lieventää? 

A: No se on vaikee ongelma, koska se häpeä ja syyllisyys on sisäänrakennettu taval-
laan siihen taudinkuvaan. Et sen purkaminen on aika vaikeeta ja mahdotonta, jos ei 
saa ensin sitä akuuttii päihdeongelmaa hoidettua. Mut sit on paljon tällasia vertaistuki-
ryhmiä et ne tietysti sit auttaa näissä syyllisyys ja häpeä asioissa. Ni ne on todella toi-
mivia. 

Haastateltu näkee naisten päihdeongelman häpeää ja syyllisyyttä aiheuttavana juuri erityi-

sesti perheen takia. Haastateltava näkee, että vertaisryhmät ovat toimintamuotona sopiva 

häpeän ja syyllisyyden lieventämiseen. Hän myös näkee, että juuri häpeä ja syyllisyys ovat 

syitä, mitkä saattavat estää ihmistä hakemasta apua päihdeongelmaansa. Haastateltava to-

teaa, että hänellä itsellään oli ainakin iso kynnys avun hakemiseen. Päihdeongelman lei-

maavuus saattaa liittyä siihen, että sen ajatellaan olevan itse aiheutettua. Ulkopuolinen voi 

ajatella, että kukaan ei pakota ihmistä käyttämään päihteitä. Tämänkaltainen asenne päih-

teiden käyttöön voidaan kokea syyllistävänä. Kuten edellisen lainauksen vanhempi myös 

monet muut haastateltavat jäsensivät alkoholiongelmansa sairaudeksi. Alkoholiriippuvuu-

den jäsentäminen sairaudeksi saattaa vähentää syytöksiä siitä, että alkoholin juominen olisi 

oma vapaa valinta.  

Taloudelliset ongelmat tulivat lähes jokaisen haastatellun puheessa ilmi. Monilla oli halu 

saada taloutensa järjestykseen menemällä töihin,  

Jos mulla olis mahdollisuus siihen, että mun ei tarttis edes sossun luukulla käydä ha-
kee sitä mitä mä saan sieltä sen osan sen toimeentulotuen siihen vuokraan. Jos mun ei 
tarttis sitä ees hakee sieltä, ni en hakis. Jos mulla olis mahdollisuus siihen. Mut ei mul-
la vaan oo mahdollisuutta siihen. 

Haastateltu kertoo, että ei haluaisi elää toimeentulotuen varassa, vaan haluaisi elättää itsen-

sä jotenkin muuten. Hän kuitenkin kokee, ettei siihen ole mahdollisuutta. Hän kokee ole-

vansa umpikujassa, jossa ei ole muuta ratkaisua kuin jatkaa köyhänä elämistä yhteiskunnan 

elättämänä.  

Mulla on sen verran pitkä rikosrekisteri että ei sillä töihin mennä. - - Se vaikutti heti et 
mulla on menneisyydessä painavat, ne pitäsi muka lähtee joskus pois sieltä, mut ei ne 
lähe ikinä pois sieltä, siel ne roikkuu messissä siihen [kuolemaan] asti, sit ne voi lähtee 
mappi ööhön. Harmillisessa tilanteessa sinänsä.  - - Ja se on ihan turha minkään viran-
omaisen väittää ettei se seurais mukana, et ei se vaikuta  millään tavalla, se ei vaikuta 
millään tavalla jos joskus on tehnyt jotain. Kyllä joka kerta vaikuttanu. Kyllä ensim-
mäisenä katotaan rikosrekisteri, jos sieltä tulee ykski ilmi ni se on sillä selvä. Just 
tämmöstä. Se vähän niinku masentaa välillä.  

Haastatellulla on menneisyydessään rikoksia, joiden takia hän ei saa töitä. Hän kokee tilan-

teen turhauttavana ja masentavana. Haastateltu kokee, että minne hän vain menee, mennei-
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syydessä tehdyt rikokset seuraavat häntä. Kun rikostausta käy ilmi esimerkiksi työhaastat-

telussa, voi olla varma, ettei saa työpaikkaa. Tilanne on hankala, ja haastateltu kokee, ettei 

siihen voi enää juurikaan vaikuttaa. 

Toinen haastateltu kertoo, että hänen taloutensa kaatuu, jos hän menee töihin. Hän haluaisi 

mennä töihin, mutta kokee, ettei siihen ole taloudellista mahdollisuutta. 

Jos mä meen töihin ni mun talous kaatuu. Mulla ei yksinkertasesti oo varaa mennä 
töihin, varsinkaan ottaa mitään osa-aikaista tai puolipäiväistä työtä, mun tekis mieli, 
vaikka mä en oikeen jaksanutkaan. 

Myös se, että kokee, ettei ole välineitä ratkaista omaa tilannettaan kuormittaa. Tämä tule-

vaisuuden hämäryys ja epätietoisuus siitä, mitä tekisi elämällään, kuormittaa ja voi näyt-

täytyä päällimmäisenä ongelmana elämässä. 

Mutta sillä tavalla mä en koe, että se viinan juonti olis mulle se pahin ongelma, vaan 
mulle pahin on se, etten mä tiedä mitä mä teen huomenna tai ylipäätään elämäni kans-
sa et siihen mä yritän saada vastausta.  

Haastateltu kokee, ettei tiedä mitä tekisi elämässään. Hänellä ei ole tulevaisuuden näky-

mää, jota lähtisi toteuttamaan. Hän kokee raskaana sen, että hänellä ei ole suunnitelmaa tai 

tavoitteita. Tai ainoa tavoite on saada elämälleen suunta. 

Selviytymiskeinot ja tukiverkostot 

Suuri voimavara haastatelluille ovat tukiverkostot. Julkisten palvelujen tarjoama tuki näyt-

tää olevan suurella sijalla haastateltavien elämässä. Osalla kokemus viranomaisten mukana 

olosta on negatiivinen 

Niinku sossujen kanssa tossa noin, tuli mieleen et en mä niinku jaksais olla niiden 
kanssa tekemisissä enää minkään alkoholin takia, koska mulla ei ole alkoholiongel-
maa, eikä mulla ole sinänsä mielenterveysongelmiikaan ollu. 

Me eletään meijän elämää, me eletään täs näin meidän perheen elämää. Mä en haluu 
ees mitään paperii sieltä niin. 

Osa haastatelluista kokee, että he eivät halua työntekijöiden sotkeutuvan heidän perheensä 

elämään. Edellisissä lainauksissa haastatellut kertovat, että eivät jaksa olla sosiaalityönteki-

jöiden kanssa missään tekemisissä tai eivät halua edes postia sosiaalityöntekijöiltä. Perheen 

vanhempi on sitä mieltä, että on turhauttavaa puhua päihdeongelmasta, jota omasta mieles-

tä ei ole olemassa.  

Osalla haastateltavista kokemus palvelujen tuesta oli positiivinen. 

Et mä oon ollu tosi tyytyväinen siihen apuun mitä oon saanu. 
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Mut kyl ne on meit auttanu jos ite on vaan ollu asiallinen ja rehellinen. 

Oli vanhemman kokemus positiivinen tai negatiivinen, palveluilla näyttää olevan iso osa 

haastateltujen elämässä. Tietysti on otettava huomioon, että asiakkaita on informoitu en-

nakkoon siten, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nimenomaan Empun ja lastensuoje-

lun palvelukokemuksista. Tämä ennakkoasennoituminen on voinut näkyä siinä, että palve-

luiden merkitystä on korostettu elämästä kerrottaessa. Kuitenkin eräskin haastateltava koki, 

että lastensuojelu on pelastanut hänet ja hänen perheensä erittäin hankalasta tilanteesta, kun 

tuntui, että kaikki kaatuisi. 

Sit mä soitin heti lastensuojeluun ja sosiaalityöntekijällä oli luojan kiitos peruutusaika 
seuraavalle päivälle, mä pääsin heti. Mä olin valvonu. Mä menin sinne samantien ja 
siel oli sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä ja mä en muista oliko joku kolmas. Mä 
menin sinne ja kerroin kaiken, et tää on kaikki kaatunu. - - mä selvisin siitä tilanteesta, 
siis et mä sain ihan konreettisesti apua, mä en olis ikinä uskonu. - - mä  olin niin pet-
tyny, ni mä en osannu ajatella, hyvä että menin ja oli se peruutusaika. 

Myös muut tukiverkostot kuin palvelujärjestelmä ovat tärkeällä sijalla haastateltujen elä-

mässä. Erityisesti sukulaisilta saatua lastenhoitoapua arvostettiin ja pidettiin tärkeänä. Kui-

tenkin monet perheistä olivat ilman tämänkaltaista tukiverkostoa. 

H: Onko sulla täällä mitään tukiverkostoa tällä hetkellä sitten? 

A: no ei oikeestaan. Ne ystävät, joita on tullu, ni on niitä joiden kanssa istuu baarissa 
tai dokaa, et ei juurikaan valitettavasti. Se on yks semmonen huono juttu kyllä. 

Tällaisissa tilanteissa, joissa tukiverkostoa ei ole tai niin kuin edellisessä lainauksessa, ys-

tävät ovat sellaisia, joiden kanssa käytetään päihteitä, korostuvat lastensuojelulta saatu tu-

ki, kuten lastenhoitoapu sekä tuki- ja lomaperheet. 

Monet haastatellut kokevat lastenhoitoavun lisäksi tärkeäksi, että on paikkoja tai ihmisiä, 

joiden kanssa voi puhua tavallisista asioista. 

ja sit mä käyn juttelemassa niiden ihmisten kanssa siinä. Se auttaa mua paljon enem-
män tietsä. Ne on normaaleja, eikä kokoajan sitä tietsä. 

Ehkä mä en haluu tutustuu samassa elämäntilanteessa oleviin, et mä mielummin ha-
luun tutustuu ihan jotain muuta kautta, harrastuksissa, ihan niinku tavallisiin ihmisiin 
ennemmin ku sellasiin jolla on ongelmia. Musta on kiva, et on sellasii ystävii, jolla ei 
oo niin hirveesti ongelmia, ei alkoholin kanssa eikä minkään muunkaan kanssa, että 
voi puhua tavallisista asioista. Se auttaa itteeki pysymään siinä semmosessa tavallises-
sa elämässä kiinni. 

Osa haastatelluista näki tärkeänä, että on paikkoja, joissa voi tavata ihmisiä, joilla ei ole 

ongelmia. Haastatellut olivat sitä mieltä, että on mukavampi puhua jostain muusta kuin 

ongelmastaan ja kun on ihmisten kanssa, joilla ei ole ongelmia, on helpompi päästä ongel-
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mattomaan elämään kiinni. Myös seurakunnalta muutama haastateltava oli kokenut saa-

vansa suurta apua. 

mä käyn mielummin juttelee ihan niinku ihmisten asioita, ihan ihmisten kanssa.  Siel 
on ihan laidasta laitaan, et on mielenterveysongelmaisia, mut niil on homma hallinnas-
sa, eikä ne jankkaa siit et mul on tällanen ongelma tai et mul on tällanen ongelma, ne 
selittää et joo mä kävin kalassa eilen, mä tein sitä ja mä tein tätä, semmost niinku 
normaalia keskustelua, ei siihen, et hitto on rapula, et sais yheksänkyt senttiä et sais 
yhen kaljan tuolt kaupasta. 

H: Et vähän jotain sellasta vapaamuotosempaa toivot? 

A: Niin tai siel mut otetaan ku perheenjäsenenä vastaan. Mä tykkään siit paikasta. 
Sielt mä saan paljon enemmän kun mä oon saanu mistään tommosesta. 

 

Mä oon saanu seurakunnalta apua, puhe apua. 

 

Yksi taho mistä mä sain apua oli diakoniatyöntekijä, aivan ihana tyyppi, mä kävin yk-
sinkertasesti pyytää rahaa kirkolta joulua varten, kun oli siis aivan karmee rahatilanne. 
Mä sit jonkun verran sainkin sieltä rahaa, mä sain muistaakseni sieltä sellasen ruoka-
kupongin. Mä tutustuin tähän naiseen, tähän diakoniatyöntekijään. 

Keskusteluapu koettiin tärkeänä apuna, mitä seurakunnalta on saatu. Myös ”tavallisten” 

ihmisten tapaaminen seurakunnan toiminnassa oli eräälle haastatellulle tärkeää. Eräs haas-

tateltu oli saanut keskusteluavun lisäksi raha-apua ruokakuponkien muodossa. 

Tukiverkoston lisäksi vanhempien oma toimijuus näyttäytyi voimakkaana haastateltujen 

puheessa. Moni perheistä oli itse hakenut apua lastensuojelusta tai Empusta ja osoittanut 

tällä omaa toimijuuttaan ja haluaan saada apua. Muut vanhemman omasta toimijuudesta 

kertovat seikat olivat tavallisia arjessa selviytymisen keinoja: pyrkimys pysyä erossa päih-

teistä, ratkaista lasten kasvatukseen liittyvät haasteet puhumalla lasten kanssa, mielenter-

veyden ongelmia pyrittiin ratkaisemaan menemällä lääkäriin, hankkimalla sopiva lääkitys. 

Vanhemmat näyttäytyivät haastatteluissa toimijoina, eivät pelkästään tilanteensa passiivi-

sina uhreina. Haastatelluilla vanhemmilla näyttää olevan halu ja pyrkimys laittaa elämänsä 

järjestykseen. He tarvitsevat vain mahdollisuuksia siihen. Toisinaan vahvakin toimija saat-

taa kokea törmäävänsä seinään, vaikka yrittää kaikkensa. Näin tilannetta kuvaa eräs haasta-

teltava. 

Sit joulukuun alussa tuli ihan sellanen, et mä ajattelin lyödä hanskat tiskiin, et mä en 
jaksa enää yhtään mitään, musta tuntu, et taas tää hiton systeemi, et mitä mä teen vää-
rin, kun mikään ei onnistu, mä olin aivan raivona, musta se oli aivan kohtuutonta.  
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Kohtuuttomuuden kokemus ja epätoivo paistaa haastatellun kokemuksesta. Hän oli yrittä-

nyt kaikkea, mutta aina vaan yritykset törmäävät kuin seinään. Haastateltu koki, että sys-

teemissä on jotain pielessä, kun mikään ei onnistu.  

 

4 Palvelukokemukset ja kehitysehdotukset 

Kokemukset asiakkuudesta 

Keskeisimmäksi tekijäksi haastateltujen palvelukokemuksessa muodostui asiakassuhde ja 

työntekijän toiminta. Monet haastatellut kuvasivat palvelukokemuksiaan nimenomaan 

työntekijän kautta, tällöin tärkeää ei näyttänyt olevan se, mitä tehtiin, vaan se, miten teh-

tiin. Paljon kehuja saa lastensuojelun työntekijä, joka oli antanut asiakkaalle "luvan" hakea 

apua. 

H: Oot puhunu, et tää lastensuojelun sosiaalityöntekijä on ihana tyyppi, ni mitä hän on 
tehnyt oikein? 

A: Sil on sellanen hyvä ote muhun, et se kannustaa mua siinä kohti kun mä alan syyl-
listää itteeni. Et ku mä oon et mä en mihinkään sossuun lähe ja mä en pysty menee 
sinne, enkä mä ansaitse, sellanen syyllistävä ja sellanen. Se antaa mun pyytää apua, 
mikä mulle, mun luonteella on ollu kaikkein vaikeinta, hakea sitä apua. Tää sosiaali-
työntekijä on tehny sen kauheen helpoksi, et mä en enää syyllistä siitä itteeni. Se et 
mua autetaan ni se ei oo aina jostakin muusta resurssista pois, mä ajattelen että jolla-
kin muulla menee vielä huonommin, et mä vien niinku yhteiskunnalta, et mä oon hyö-
dytön yhteiskuntakelvoton yksilö, kun mä en maksa veroa, enkä mitään ja ihan täm-
möstä. Jotenkin et mulla ei oo oikeutta siihen, et se on niinku mun kohalla ollu vai-
keinta, et se sosiaalityöntekijä on tehny sen tosi, sillä tavalla kannustaa ja rohkasee, 
eikä koskaan syyllistä ja jotenkin niinku ymmärtää.  

Asiakas pitää tärkeänä, että työntekijä on kannustanut asiakasta silloin kun tämä on alkanut 

syyllistää itseään. Asiakas kokee, että työntekijä on tehnyt avun pyytämisen mahdolliseksi, 

jopa helpoksi. Asiakas on kokenut, että hän ei ansaitse tulla autetuksi ja siksi avun pyytä-

minen on ollut hankalaa, kuitenkin lastensuojelun työntekijän avulla hän on ymmärtänyt 

olevansa oikeutettu apuun. 

no niinkun niillä on ollu sellanen kannustava tosi niinku myönteinen asenne ja sit ne 
on niinku selkeesti antanut ymmärtää et ne haluaa kaikin mahdollisin keinoin tukea 
minua ja meidän perheen hyvinvointia. Et sen tukiominaisuuden korostaminen et siinä 
ei todellakaan oo mitään sellasia uhkakuvii väläytelty missään vaiheessa, ni se on tun-
tunu hyvältä. Sit varsinkin tää sosiaalityöntekijä on tosi semmonen valosa ja energisen 
olonen, ilonen et ne tapaamiset on ihan todella myönteisiä kokemuksia ollu. 

Monilla haastatelluilla oli positiivisia kokemuksia lastensuojelusta. Edellisessä lainaukses-

sa haastateltu kuvaa, että lastensuojelun työntekijä oli suhtautunut positiivisesti ja kannus-
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tavasti perheen tilanteeseen. Lisäksi työntekijät olivat selkeästi tuoneet esille, että he ha-

luavat kaikin keinoin auttaa perhettä. Sosiaalityöntekijä saa myös kehuja valoisasta ja iloi-

sesta luonteestaan.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä saa myös kehuja siitä, että on osoittanut olevansa tavalli-

nen ihminen. 

Niin. Et mä annan kyl sille työntekijälle kymmenen pistettä ja papukaijamerkki, se ei 
oo sellanen et se piiloutuu sen virkansa taakse, on alentuva tai mitenkään sellanen au-
toritäärinen, et se on ihan ihminen. Siitä näkee et se on joskus väsyny, sil on pieniä 
lapsia ja on ollu kipeenä et se antaa ittestäänkin näkyä sellasen inhimillisyyden. Et ei 
se oo joku sellanen super, joku joka vaan määrää että miten mun elämä menee  tai ei 
mene. Se on se mun kokemus lastensuojelusta et se on ollu ihan yllättävän hyvä. 

Haastateltu kuvaa, että on hyvä, että työntekijä osoittaa oman inhimillisyytensä. Työnteki-

jästä saa näkyä, jos hän on esimerkiksi joskus väsynyt. Haastateltu pitää tärkeänä, että 

työntekijä ei esiinny superihmisenä, joka vaan määrää muiden ihmisten elämästä. 

Myös työntekijän asiallisuus nousee haastatteluissa esille. Työntekijän odotetaan olevan 

asiallinen ja hoitavan asiat asiallisesti, liikaa tunteilematta tai uhkailematta.  

Mun mielestä meitä ei oo itketetty niis kokouksissa, et ne on hyvin asiallisina pysyny 
ja mun mielestä silleen sen pitäis ollakin, koska siinä helposti, jos joku uhkailee, et 
sulta lähtee lapset ja sä oot paska suurinpiirtein ni sen jälkeen itket siellä ni sit ehkä 
alkaa juomaan, et se vaikeuttaa ja sit siinä oikeesti käy niin. Mut jos ne suhtautuis asi-
allisesti ja antais vaikka vähän toivoo et jos sä nyt vaan pysyt selvinpäin, ni kyl nää 
asiat tietsä tälleen näin, ni kyl se vanhempi, koska se on sille maailman tärkein se lap-
si, et siin on tosi iso vastuu mun mielestä siin vaihees ku on se lastensuojelu - - Et se 
on tosi tärkee jotenki et ne työntekijät on sellasii ammattilaisia et ne ei liikaa tunteile, 
sekin on yks, et ei lähe siihen niinku mukaan. 

Haastateltu kertoo, että heidän lastensuojelun työntekijänsä on ollut asiallinen. Asiakas on 

sitä mieltä, että jos työntekijä uhkailee huostaanotolla tai muuten toimii epäasiallisesti, voi 

olla, että asiakas sortuu juomaan ja sitä kautta uhkaus toteutuu. Haastateltu näkee, että pa-

rempi olisi antaa toivoa, kuin uhkailla ja syytellä. Haastateltu näkee, että lastensuojelun 

työntekijällä on iso vastuu, koska hänellä on niin iso valta asiakasperheeseen. Haastateltu 

myös näkee, ettei työntekijän pidä lähteä mukaan asiakkaan tunteiluun, vaan pysyä kaikis-

sa tilanteissa asiallisena. 

Lastensuojelu yllätti osan asiakkaista positiivisesti. Heillä oli saattanut olla huono kuva 

lastensuojelusta ja pelko itsemääräämisoikeuden menettämisestä kummitteli mielessä. Näin 

eräs haastateltava kuvaa ennakkoajatuksiaan:  

No, ainahan se on varmaan pelottavaa ryhtyy lastensuojelun asiakkaaks, et siinä pel-
kää helposti joutuvansa sellaseen altavastaajan asemaan ja jotenkin niinku uhatuks it-
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semääräämisoikeutensa ja lastensa määräämisoikeuden. Ni nämä pelkokuvat on osoit-
tautunut täysin vääriks, et mä olen todellakin saanut sitä myönteistä tukea, eikä oo ollu 
mitään sellasta negatiivista syyllistämistä tai tällasta. 

Haastateltu kuvaa pelkoaan joutua altavastaajan asemaan lastensuojelun työskentelyssä. 

Hän oli etukäteen pelännyt, että hänen itsemääräämisoikeutensa joutuu kyseenalaiseksi. 

Kuitenkin haastateltu toteaa, että hänen pelkonsa ovat olleet turhia. Hän kokee saaneensa 

positiivista tukea, eikä ole omasta mielestään kokenut ollenkaan syyllistämistä.  

Empusta on myös saatu tukea. 

No Empussa mä oon käyny lähinnä tämmösissä yksilökeskusteluissa, ne mä oon ko-
kenu tosi tukeviks ja et oon saanu paljon empatiaa ja on tullu sellanen kokemus et on 
tullu kuulluksi ja ymmärretyks - - et ne keskustelut on sinänsä toiminu hyvin ja oon 
saanu sitä tukee ja ymmärrystä ihan semmosella aidolla ja läsnäolevalla tavalla et ei se 
oo vaan semmosta niinku ammattiempatiaa ikäänku. 

Haastateltu kuvaa, että Empun yksilökäynneillä hän on tullut kuulluksi ja autetuksi. Työn-

tekijä on ollut läsnä ja empatia, jota asiakas on saanut, on ollut aitoa.  

Aina hyvän asiakassuhteen luomisessa ei ole onnistuttu. Aineistoni perusteella silloin kun 

asiakassuhde ei ole asiakkaan näkökulmasta ollut tukeva, siihen on liittynyt syyllistämistä, 

vähättelyä tai muuten työntekijän asenne asiakkaaseen on koettu epäasiallisena. Seuraavas-

sa katkelmassa haastateltu on kokenut syyllistämistä Empun työntekijän taholta. 

A: Mulle naureskeltiin siellä. 

H: Ai Empussa? 

A: Joo. Et niin varmaan joo. Et ootsä nyt varma et sä oot lopettanu. Joo haluan lopet-
taa ja olen jo lopettanu. Joojoo, sen sä oot sanonu ennenkin 

H: Ai se vähätteli sua? 

A: Vähätteli mua. Kyllä. Tosi rohkasevaa. 

 

Toinen kerta sitten jo meni semmoseksi, vai oliko se toinen kerta vai kolmas kerta, ni 
se oli viho viimenen kerta kun mä kävin ees sit siellä. Ni se työntekijä viidessätoista 
tai kahessakymmenessä minutissa viis kertaa pomppasi penkiltä ylös ja lähti johonkin 
käytävään tekee jotain ihan muuta. Mä en tiedä lähtikse puhalluttaa jotain vai mitä 
muuta tekemään. Mä jäin kattomaan suu auki. - - Sit se katteli koko ajan kelloa, mä 
olin silleen et onko kiire vai, joo et me voitas varaa sulle seuraava aika, mä olin et va-
rataan vaan, et mulle se on ihan sama. Ei mulla ollu kyllä mitään asiaakaan sille. 

Edellisissä lainauksissa asiakas kuvaa, että on kokenut tulleensa vähätellyksi Empun työn-

tekijän taholta. Asiakas on itse kokenut, että on lopettanut juomisen ja kokee sen vähätte-

levänä kun työntekijä ei usko häntä. Toisessa lainauksessa asiakas puolestaan kokee ikävä-

nä kun työntekijä vaikuttaa välinpitämättömältä, kun koko ajan tulee keskeytyksiä keskus-
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teluun. Asiakas myös kokee, että kun työntekijä on paikalla, hän vilkuilee kelloa ja viestit-

tää sillä kiirettään. Kuntoutumisen tukeminen rakentuu asiakassuhteessa. Riitta Hyytisen 

mukaan hyvän asiakassuhteen lähtökohtana on turvallisen ja kannattelevan ilmapiirin luo-

minen palveluita järjestäviin tahoihin. Hyytisen mukaan asiakas ei voi kuntoutua ilmapii-

rissä, jossa hänen motivoituneisuutensa joutuu epäilyksen alaiseksi. Vain luottamuksen 

kautta asiakkaasta voi tulla työntekijän yhteistyökumppani. (Hyytinen 2008, 93–94.) Am-

mattilaisten haasteena onkin kyetä tukemaan vanhempaa niin, että vanhempi jaksaa uskoa 

omiin kuntoutumisen mahdollisuuksiinsa. 

Myös lastensuojelussa oli koettu epäasiallista kohtelua. 

Kaikkee yritettiin ja mikään ei meinannu onnistua ja sitten lopulta pyydettiin sossulta 
apua. Hommahan käänty toisin päin et me oltiin syyllisiä. Meidät leimattiin päihde-
vammasiksi ja alkoholisteiksi ja kaikeksi muuksi, lopulta tää juttu, minkä takia oltiin 
haettu apua jäi paitsioon koko juttu. 

Lainauksessa asiakas kertoo yrittäneensä itse perheensä kanssa selvitä haastavasta tilan-

teesta. He olivat lopulta päättäneet hakea apua lastensuojelulta, kun omat keinot tuntuivat 

loppuneen. Kuitenkin vastaanotto lastensuojelussa ei ollut toivotunlainen. Asiakkaat koki-

vat, että heidät oli leimattu päihteidenkäyttäjäksi ja koko muu elämänkokonaisuus jätettiin 

työskentelyssä sivuun. He olivat päihteidenkäyttäjiä ja se oli asia, mihin lastensuojelun 

työntekijät tarttuivat ja asia, jonka perhe oli kokenut ongelmaksi, unohtui kokonaan. Tä-

män perheen kohdalla palvelukokemus lastensuojelusta oli huono. He kokivat, etteivät 

tulleet kohdatuksi, eikä heidän tilannettaan käsitelty kokonaisuutena. Näkisin, että lasten-

suojelussa olisi tärkeää pyrkiä ottamaan perheen elämäntilanne huomioon kokonaisuutena 

ja olla herkkänä myös sille, mitä perhe itse toivoo työskentelyltä. Jos perheessä on ongel-

maista päihteidenkäyttöä, siihen on puututtava - halusi vanhemmat sitä tai eivät - mutta se 

ei saisi jäädä ainoaksi asiaksi, minkä ympärillä työskentely pyörii. Näin ajattelee myös 

Ritva Poikela, joka on väitöskirjassaan tutkinut ammattilaisten ja asiakkaiden merkityk-

senantoa sosiaali- ja terveysalalla. Hän on myös sitä mieltä, että asiakastyössä tulisi olla 

herkkänä asiakkaiden tavoitteille ja merkityksenannoille, eikä vain olettaa, että heillä on 

sama ymmärrys tilanteesta kuin työntekijällä. (Poikela 2010.) Myös vuorovaikutuksen tut-

kimuksissa sosiaali- ja hoitotieteissä on huomattu, että ammattilainen saattaa määritellä 

asiakkaan tilanteen liian nopeasti ja samalla ohittaa asiakkaan esittämän pulmatilanteen 

(Mönkkönen 2007, 41).  

Se toinen oli jotenkin sellanen tyly ja mennään papereitten mukaan ja mennään kirjo-
jen mukaan mennään ohjekirjan mukaan. Tuntu et se nainen oli sen verran nuori kui-
tenkin, varmaan mua olisko kymmenen vuotta nuorempi, niin ni se ei jotenkin ymmär-
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rä sitä et ei noita sossun asioita hoideta minkään ohjekirjan mukaan, et kyl ne hoide-
taan sit niinku yksilökohtasesti ja katotaan sit niinku se tilanne.  

Asiakas  kuvaa,  että  hänen  asiansa  käsittelyssä  häntä  ei  kohdeltu  yksilöllisesti.  Hän  koki,  

että työntekijä meni papereiden ja ohjekirjan mukaan ja asiakas koki tämän ikävänä. Asia-

kas perusteli, että työntekijä on nuori ja kokematon ja siksi meni papereiden mukaan. Mie-

lestäni asiakkaalla on tärkeä viesti tässä. Sosiaalityötä ei voida hoitaa ohjekirjan mukaan, 

vaan yksilökohtaisesti. Kuitenkaan tämä ei ole aina yksittäisen työntekijän päätettävissä: 

myös resurssien vähyys saattaa vaikuttaa siihen, että jokaisen asiakkaan tarpeita ei voida 

huomioida tarpeeksi yksilöllisesti. Työtä on tehtävä niissä rajoissa, jotka työlle on asetettu.  

Jotkut haastatellut tuovat esille, että ymmärtävät että omalla asenteella on myös vaikutusta 

asiakassuhteeseen. Asiakassuhde ei ole vain työntekijästä kiinni. 

Kyl ne on meit auttanu jos ite on vaan ollu asiallinen ja rehellinen ja kuunnellu. Ja mi-
tä ne ehdottaa, ni niihin on kans suostunu, et ei voi, toki heil voi olla ettei kaikki ehdo-
tukset sovi, mut aika paljon. Eikä me kaikkiin olla suostuttukaan. Et ollaan jääty miet-
timään ja se on sit jääny. On voinu kuitenkin neuvotella aika hyvin, et mun käsitys on 
et ne ihan oikeesti ajattelee sen lapsen etua et ei se et haluu viedä ihmisten lapset, mitä 
lukee. - - mun mielestä  lastensuojelu on ollu silleen et, on niinku pystyny, on ollu hy-
vä keskusteluyhteys niinku puolin ja toisin, koska mä tiesin ite et oon mokannu ja et 
kaikki on niinku mun, et kyl mä hyvin tiedän et miks lastensuojelu on mukana, et se 
on hyvin paljon asenteesta kiinni, miten sen ite kokee, et jos oikeesti haluu mennä 
eteenpäin ja olla raittiina ja tälleen näin. 

Asiakassuhteen tärkeyttä ei voi ylikorostaa sosiaalityössä. Tämäkin aineisto osoittaa, että 

se on aivan keskiössä sosiaalityön asiakastyössä. Tätä korostaa myös monet muut tutkijat 

(esim. Särkelä 2001). Asiakaskokemuksen onnistuminen tai epäonnistuminen näyttää ole-

van haastattelemieni ihmisten kerronnassa kaikkein tärkein tekijä palvelukokemuksessa. 

Jos asiakas on kokenut tulevansa kohdatuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi hän on kokenut 

saavansa tukea. Jos asiakas on kokenut tulleensa vähätellyksi, syyllistetyksi tai ohitetuksi, 

silloin palvelukokemus ei ole ollut onnistunut. Asiakassuhteen tärkeys koskee mielestäni 

nimenomaan lastensuojelua ja Empun yksilökäyntejä. Se kokeeko ryhmät tukevina, ei pe-

rustu asiakassuhteeseen, vaan muihin tekijöihin.  

Häpeä ja syyllisyys ovat ilmiöinä kiinnostavia. Edellisessä luvussa totesin, että monet 

haastatelluista tuntevat päihteiden käytöstään syyllisyyttä ja häpeää. Tässä luvussa taas on 

tullut esille, että juuri syyllistäminen tuntuu asiakkaasta pahimmalta. Syyllisyys ja häpeä 

ovat moraalisia tunteita, jotka osoittavat, että ihminen on moraalinen toimija. Häpeä ja 

syyllisyys ovat ihmiselämään kuuluvia tunteita, eivätkä sinänsä vaarallisia. Hyvä häpeä 

auttaa ihmistä tunnistamaan rajansa ja ajattelemaan ennen tekoihin ryhtymistä. Jos häpeäs-

tä tai syyllisyydestä tulee pitkäkestoista ja itseä määrittävä ominaisuus, silloin se muuttuu 



29 

 

elämää haittaavaksi ja kahlitsevaksi tunteeksi. Häpeän ja syyllisyyden ero on siinä, että 

häpeän kokemuksessa arvioinnin keskiössä on ihminen itse, kun taas syyllisyydessä kes-

keisellä sijalla on ihmisen teot. (Malinen 2005, 88; 91–92.) Haastattelemillani asiakkailla 

osalla oli iso kynnys avun hakemiseen. Asiakas saattoi tuntea, että ei ollut oikeutettu 

apuun, koska koki syyllisyyttä omasta päihteiden käytöstään. 

Mä en ollu aikasemmin hakenu apua mistään, koska mä aattelin et kaikki on mun 
omaa syytä ja mä syyllistin itteeni siitä. Mä ajattelin, et on sellasia, jotka tarttee 
enemmän apua, et mulla ei oo oikeutta hakea apua. 

Sanna Väyrynen (2006) näkee, että päihteitä käyttävän syyllisyys ja häpeä tulisi ottaa 

huomioon palveluissa ja kynnystä avun hakemiseen tulisi madaltaa. Ihminen on haavoittu-

vimmillaan hakiessaan apua ja silloin tämä voi tulkita pienetkin eleet ja ilmeet syytöksiksi, 

epäluottamukseksi ja mitätöinniksi. Se miten ihminen otetaan vastaan ja miten häneen suh-

taudutaan, on monella tapaa merkityksellistä. Ihminen rakentaa minäkuvaansa sosiaalisesti 

ja siksi se, miten hänet nähdään ja sijoitetaan, suuntaa hänen valintojaan ja elämänsä ra-

kentumista. Tuomitsemisen ja leimaamisen sijaan apua hakeva tarvitsee mahdollisuuden 

muuttaa tilannettaan. (Väyrynen 2006, 105.) Toisaalta syyllisyys voidaan nähdä myös 

muutoksen alkuna ja uutta luovana tunteena, kuitenkin usein se koetaan lamaannuttavana 

(Ruisniemi 2006, 172). Syyllisyydessä on siis kaksi puolta. Se voi olla lamaannuttava tun-

ne, jonka purkamiseen tulisi kiinnittää huomiota, mutta se on myös terve ja tarpeellinen 

tunne, koska jos ihminen ei tunne syyllisyyttä juomisestaan, hän ei näe sitä ongelmana, 

jolla olisi vaikutuksia esimerkiksi läheisiin ihmisiin. Eräs haastateltava kuvaa syyllistämis-

tä näin. 

Ei sellanen henkilö ainakaan Emppuun sovi töihin, joka tuomitsee. Tai ei siinä oo mi-
tään järkeä, kyl varmaan jokainen ite tuomitsee itsensä, jos on tehny virheitä et siinä 
käy läpi niitä asioita, et se ei niinku auta et joku ulkopuolinen vielä, harva varmaan ai-
kuinen tarvii enää ketään siihen hommaan, et osaa varmaan ite. Ei siitä ole mitään 
apua, kun sen tiedostaa itekin et on kämmännyt. 

Asia varmasti onkin haastatellun kuvaamalla tavalla, että jos ymmärtää itse alkoholin vai-

kutukset läheisiinsä ja elämäänsä, niin työntekijän syyllistämisestä ei ole hyötyä. Kuitenkin 

jos asiakas ei jäsennä omaa alkoholinkäyttöään ongelmalliseksi, silloin syyllisyyden herät-

tely voi olla tehokas motivointikeino. Häpeä ja syyllisyys ovat myös keskeisenä asiakas-

suhteen onnistumisessa. Jos asiakas kokee työntekijän syyllistävän häntä, palvelukokemus 

ei ole onnistunut. Jos asiakas on kokenut saavansa hyvän vastaanoton palveluissa ja on 

kokenut tulleensa kohdatuksi arvokkaana ihmisenä, palvelukokemus on ollut hyvä. 
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Kiinnostavaa on, että asiakkaat eivät tuo esille luottamuksen tärkeyttä asiakassuhteessa. 

Yleisesti ajatellaan, että luottamus on tärkein asiakassuhteen rakennusaine ja perusta. Nä-

kisin, että asiakkaat puhuvat luottamuksesta, vaikka eivät sanoita sitä. Hyvä asiakassuhde 

on sellainen, jossa työntekijään voi luottaa siten, että työntekijä käyttäytyy asiallisesti, ei 

syyllistä tai vähättele. Luottamukseen sisältyy myös se, että asiakas voi luottaa siihen, että 

asiat hoituvat ja se mitä sovitaan, se tapahtuu. Näkisin, että kaikki tämä liittyy luottamuk-

seen. Jos asiakas on kokenut tulleensa kohdelluksi epäkunnioittavasti tai asiat eivät ole 

sujuneet, hän ei luota työntekijöihin ja silloin asiakassuhde ei ole onnistunut. Jos taas työn-

tekijä on kohdannut asiakkaan arvostavasti ja asiat ovat hoituneet, asiakas voi luottaa työn-

tekijään ja silloin asiakassuhteen on mahdollista onnistua. 

Ongelmakohdat ja kehitysehdotukset 

Haastateltavat nimesivät monia ongelmakohtia, joihin he olivat törmänneet Empun ja las-

tensuojelun palveluissa. Usein asiakkaat toivat esiin, että jokin asia on ongelmallinen, mut-

ta eivät osanneet antaa selkeää vastausta siihen, miten asiat voisi tehdä paremmin. 

Haastateltavat toivat esiin, että he ovat kokeneet, että lastensuojeluilmoituksen teko Em-

pusta nostaa kynnystä hakea apua. Eräs asiakas kertoo, että hänen asiakkuutensa Empussa 

meinasi päättyä siihen. 

Sellanen on musta huono juttu kyllä esimerkiksi että, mä ymmärrän et se on lain mu-
kaan pakollista yhteistoimintamuotoo Empun ja lastensuojelun välillä, et jos sinne 
menee vanhempi Emppuun ja ilmottaa et hänellä on päihdeongelma, niillä on heti 
niinku, ennenku sä pääset suutas avaa kertomaan siitä omasta tilanteestas, ni ne sanoo, 
ku ne kysyy et onko sulla alaikäsiä lapsia, sit sä sanot et on jos on, ni ne sanoo et hei-
dän pitää sit ilmottaa et tästä menee välittömästi lastensuojeluilmotus, mikä on mun 
mielestä hirveen niinku, se oli tosi negatiivinen lähestymistapa, et mun tää asiakkuus 
Emppuun meinas päättyy siihen. 

Asiakas kokee, että lastensuojeluilmoituksen teko on ikään kuin rangaistus siitä, että on 

hakenut apua päihteiden käyttöönsä. Asiakas kertoo, että muutenkin Emppuun on iso kyn-

nys mennä, kun päihdeongelma on erityisesti naisilla niin häpeällinen asia. Asiakas sanoo 

kokeneensa itsensä rikolliseksi kun heti sanottiin, että tehdään lastensuojeluilmoitus. Hän 

myös miettii, että miksi lastensuojeluilmoituksesta pitää sanoa ihan heti kun asiakas astuu 

sisään. Haastateltava pohtii, että onko se siksi, ettei asiakas vahingossakaan kertoisi mi-

tään, mitä ei halua lastensuojelun saavan tietää. 

H: miltä se tuntu kun ne heti sano, just tyyliin enneku pääsit ees sisään... 

A: No just koska sinne on muutenki monella ihmisellä varmasti kova kynnys mennä, 
ja muutenki päihdeongelma ja varsinkin naisella se päihdeongelma on jotenkin hir-
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veen häpeällistä ja syyllistävää just lasten takia ja muutenkin, ni et sit ku sä lopulta 
rohkastut ja ylität sen kynnyksen, ni ensimmäiseks sulle lätkästään tämmönen lakivel-
vote, et ku se kuulostaa niin pahalta et tehdään lastensuojeluilmotus, se on niinku 
semmonen jyrähdys, tästäs saat kun tulit tänne. 

H: sä koet sen siis jotenkin rangaistuksena? 

A: Niin ja heti tuntee ittensä jotenkin rikolliseksi. Et mä en tiedä miten sen asian, mä 
ymmärän sen et jos se on lainmukanen velvote, ni se on pakko tehdä, mut sen asian 
vois mun mielestä jotenki niinku, se et se lätkästään heti pöytään ennen ku saa suun 
muuten avattua. Vai onko siinä se idea et mieti nyt tarkkaan alaks puhumaan täällä, 
koska siitä on niitä ja niitä seurauksia. Mut musta se on asetelmana täysin päälaellaan 
sen autettavan kannalta ja lasten kannalta, joita pitäis auttaa. 

Haastateltava lähtee pohtimaan kysyttäessä, että miten tilanteen voisi hoitaa paremmin. 

Miten asian voisi tuoda esille niin, ettei se tuntuisi rangaistukselta. 

H: Miten se olis parempi? Tuleeko sulle mieleen, et miten se ei olis jotenkin niin 
hyökkäävästi? 

A: Mä en tiedä miten sen sit vois. Vaikee sanoo. Ikävä asia se on tietysti heillekin ker-
rottavaksi varmasti, et en mä tiedä miten sitä vois sitten pehmittää. Ehkä jotenkin ko-
rostaa siinä pikemminkin sitä, että tosi hienoo et oot tullu hakee apua ja nyt me tietysti 
halutaan auttaa koko sun perhettä ja otetaan myös lasten tilanne huomioon et vaik se 
lastensuojeluilmotus onkin lainmukanen velvote, ni se on myös tarkotettu teidän per-
heen parhaaks. Jotain tällasta, niinku tarjoilla se inhimillisesti. 

H: Niin et kertoo vaik vähän lastensuojelusta et mitä se on. 

A: Niin. Joo et se olis yks asia, koska täähän on tullu julkisuudessakin esiin, et monel-
la ihmisellä on täysin vääristynyt ja vanhanaikanen kuva lastensuojelusta, et heti se 
sanan kuuleminen saa kaikki hälytyskellot soimaan, et nyt multa viedään lapset. Se on 
se ensimmäinen, et se on todellaki muuttunu, se toiminta. Ni et vaikka olis tällanen 
viiden minutin infopaketti et mitä lastensuojelu nykypäivänä on, et mitkä on sen tarko-
tukset ja keinot, sen perheen auttamiseks. 

Haastatellun ratkaisu tilanteeseen olisi, että Empun työntekijä toisi asian esille eri tavalla. 

Haastateltavan mielestä asian voisi tuoda esille korostaen lastensuojelun tukiominaisuutta. 

Haastatellun mielestä asiakkaalle olisi tärkeää korostaa sitä, että on hienoa, että tämä on 

tullut hakemaan apua ja sitä, että halutaan auttaa koko perhettä ja siksi kutsutaan lastensuo-

jelu mukaan työskentelyyn. Tämä on kehittämisen kannalta tärkeä paikka. Näkisin, että 

olisi tärkeää, että asia esitettäisiin nimenomaan asiakkaan ehdottamalla tavalla. Eli niin, 

että yhdessä lähdetään työskentelemään koko perheen hyväksi. Lastensuojeluilmoituksen 

voisi tehdä vaikka asiakas ja työntekijä yhdessä, ajatuksella, että kutsutaan lastensuojelu 

mukaan yhteistyöhön, koska heillä on välineitä ja ammattitaitoa auttaa perhettä. Työsken-

telyn voisi aloittaa yhteisneuvottelulla, jossa avoimesti yhdessä pohdittaisiin, miten perhet-

tä voisi kokonaisuutena tukea. 
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Toinen ongelmakohta, joka paikantuu lastensuojelun ja Empun yhteistyön pinnalle on asi-

akkaiden kokemus siitä, että luottamukselliset keskustelut Empussa ovat hankalia, koska 

Empun työntekijät raportoivat asiat lastensuojeluun. Useampi asiakas pohtii sitä, että mitä 

uskaltaa kertoa Empussa, koska ne menevät myös lastensuojelun tietoon. Eräs haastatelta-

va pohtii asiaa näin 

Tai edes sellasta et tekisi mieli [alkoholia], ni kertoisko sitä. Et joo kyl mul joka päivä 
mielessä käy, ni viittiskö kertoo ku saa pelätä et se raportoi tonne lastensuojeluun et 
lapset on joka päivä vaarassa nyt sitten, kun hän miettii tällasia asioita, ei sitä voi tie-
tää, vaikka se tarkottais ihan viattomasti et käy mielessä. 

Luottamus on hyvän asiakassuhteen perusta. Empussa tämä raportointivelvollisuus lasten-

suojeluun on eräänlainen haaste luottamuksen rakentamisessa. Kuitenkin näkisin, että luot-

tamus ei ole vain vaitiolovelvollisuutta, vaan se rakentuu monista muistakin elementeistä. 

Raportointivelvollisuuden ei siis tarvitse olla este luottamuksellisen suhteen muodostami-

selle Empussa, mutta sitä on tärkeää miettiä lastensuojelun ja Empun välillä, että mitä ker-

rotaan ja mitä ei ja miten asia esitetään asiakkaalle. 

Moni haastateltu koki, että Empussa pitäisi tarjota enemmän mahdollisuuksia yksilökäyn-

teihin. Eräs haastateltu koki, että ryhmät ovat turhia, että ainoa hyödyllinen apu on inten-

siivinen jakso yksilökäyntejä. 

toi emppu on ihan turha paikka, toisille se voi olla ihan hyväkin paikka, kyl mä 
enemmän kannattaisin niitä yksilökeskusteluja niille ihmisille, jotka oikeesti tarttee si-
tä ja pistäis silleen et pitää olla päivittäin. 

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että ryhmät eivät ole heitä varten ja yksilökäynnit ovat 

ainoa avunmuoto, josta he kokevat hyötyvänsä. 

Millään tavalla mä en nähnyt et se auttais mua, kun kuuntelee muiden murheita.  

Mä  en  hirveesti  nyt  just,  mä  en  oo  ollu  kiinnostunu,  et  mun  ei  vaan  oo  tehny  mieli  
mennä mihinkään ryhmiin, et mä todennäköisesti olisin aika hiljaa siellä, ja just tää et 
kuunnella muiden, ehkä mä en haluu tutustuu samassa elämäntilanteessa oleviin, et mä 
mielummin haluun tutustuu ihan jotain muuta kautta, harrastuksissa, ihan niinku taval-
lisiin ihmisiin ennemmin ku sellasiin jolla on ongelmia. Musta on kiva, et on sellasii 
ystävii, jolla ei oo niin hirveesti ongelmia, ei alkoholin kanssa eikä minkään muun-
kaan kanssa, että voi rupatella tavallisista asioista. Se autaa iteki pysymään siinä sem-
mosessa tavallisessa elämässä kiinni. Sen takii mä en niitä ryhmii, oo niin kiinnostunu 
tommosesta vertaistuesta. 

Ryhmätoiminta koetaan turhaksi, koska muiden murheiden kuuntelun ei nähdä auttavan 

omaa tilannetta millään tavalla. Myös halu viettää aikaa mieluummin ihmisten kanssa, joil-

la ei ole ongelmia, on yhtenä syynä, miksi ryhmät eivät tuntuneet omilta. Osa haastatelluis-

ta kokee, että haluavat kiinni tavalliseen elämään ja siihen pääsee parhaiten kiinni kun viet-
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tää aikaa tavallisten ihmisten kanssa. Ryhmissä puhe on ongelmakeskeistä ja se ei tunnu 

kaikista kuntouttavalta.  

Vaikka ryhmät eivät ole kaikkia varten, on myös asiakkaita, joille ryhmät tarjoavat tärkeän 

tuen. Ryhmät tarjoavat vertaistukea: 

Mä meen sinne hirveen mielelläni ja ne keskustelut on jotenkin, en mä tiedä onko se 
jotenkin sairasta ajatella näin, mut kun huomaa, että muillakin on ongelmia, ni se hel-
pottaa, onko se jotenkin inhimillistä? Ne ihmiset tietää mistä mä puhun, ne kuuntelee, 
niillä on samoja ongelmia, et se et saa puhua. 

Vertaistuki nähdään hyvänä. Edellisessä lainauksessa asiakas kuvaa, että on helpottavaa 

kuulla, että muutkin ihmiset kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Haastatellun 

mielestä vertaistuen vahvuus on myös siinä, että muut ymmärtävät mistä itse puhuu, ei 

tarvitse selitellä, koska kaikilla on omakohtainen kokemus asiasta.  

Empulla nähtiin myös tärkeä tehtävä, että se antaa elämään rytmiä 

Toi Emppu nyt pitää mut viikottain jossakin rytmissä, et mä pääsen ulos kotoo. 

Myös eräs haastateltava mainitsi, että saa toivoa Empusta 

Mulla se Empun funktio on siinä että mulle se on parempi ku et mä oon himassa enkä 
tee mitään, sillon ei mitään ainakaan tapahdu. Mä toivon et joku reitti, et mä näkisin 
jollain tavalla tulevaisuuteen. 

Haastateltu kertoo, että on parempi käydä Empussa kun olla vaan kotona. Hän kokee, että 

jos käy Empussa, niin edes jotain tapahtuu. Hän toivoo, että Empun avulla näkisi taas tule-

vaisuuteen. 

Jotkut haastateltavat ehdottivat, että vertaisohjaajia olisi tärkeää olla Empussa. Haastatellut 

kokivat, että alkoholismi ja päihderiippuvuus ovat sellaisia sairauksia, että niitä ei ymmär-

rä, jos ei ole omaa kokemusta.  

Semmosia kantsis ehkä enemmän ottaa, mil on antaa sitä näkökulmaa omalta tahol-
taan, eikä minkään kirjan perusteella että oon lukenu kirjan virtahepo olohuoneessa tai 
muuta vastaavaa Tommy Helsteenin kirjoja ja näitä, kyllähän niitä pystyy lukemaan. 
Oma ymmärrys siinä mukana. 

Haastateltu kokee, että ohjaajalla, jolla on oma päihdetausta, olisi antaa erilaista näkökul-

maa, kuin ihmisellä, joka on lukenut päihderiippuvuudesta vain kirjoja. Osalla haastatel-

luista oli aikaisempaa kokemusta paikoista, joissa oli ollut ohjaajia, joilla oli ollut oma 

päihdetausta. Haastatellut kertoivat siitä ja olivat kokeneet sen hyvänä. 
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Se yhteys löyty. Pysty puhumaan suoraan, ei tarvinnut kierrellä tai kaarrella, pysty sa-
nomaan miten sä sanot sen asian. Toiselle kun sanoit sen saman asian samalla lailla, ni 
se jäi kattomaan suu auki et mitä toi sekoilee tai mitä toi sanoo.  Se, joka on käyttäny 
koko elämänsä päihteitä ja ollu linnassa, ni ties tilanteen. Se on jotenkin niin moni-
mutkanen juttu, et sil tavalla mä löysin sen kontaktin siihen työntekijään, siltä mä sain 
kaikkein eniten ehkä semmosta näkökulmaa kaikkeen.  

et siellähän suurinosa työntekijöistä et heillä on oma päihdetausta. Varsinkin näillä 
päihdeohjaajilla ja terapeuteilla. Ni se on hirveen toimiva tapa, koska se on sen tyyp-
pinen sairaus tää päihdeongelma, et sitä on hirveen vaikee ymmärtää ulkopuolisen jos  
ei oo niinku omaa kokemusta. Ni siellähän se on käytössä tällanen toimintamalli. Se 
olis hyvä juttu kenelle tahansa, voisin kuvitella, koska niinku sanottu se muuttaa sitä 
lähestymistapaa ihan olennaisesti jos on se oma kokemus. 

Varhainen tuki nousi myös esille erään haastateltavan puheessa. Tämä koki, että jos olisi 

tarpeeksi varhaisessa vaiheessa saanut tukea perheelleen, niin tilanne ei olisi kriisiytynyt, 

eikä kiireellistä sijoitusta olisi tarvittu. 

olis ollu tosi hyvä, sillon olis varmana välttyny tältä. Se olis pitäny olla ennen ku ta-
pahtu. Niin et olis ollu joka toinen viikonloppu tai edes kerran kuukaudessa se viikon-
loppu vapaa. Se olis riittäny ehkä, et mäkin olisin, voinu vaikka nukkuu sen viikonlo-
pun ja sit mä olisin voinu saada itteni ihan kuntoon. 

Vanhempi pohtii, että jos olisi saanut tukea silloin, kun alkoi väsyä, jos hän olisi saanut 

silloin tällöin esimerkiksi viikonlopun vapaaksi, jotta olisi voinut nukkua väsymyksensä 

pois, hän olisi jaksanut, eikä tilanne olisi kriisiytynyt.  

Työntekijöiden kiire ja vaihtuvuus näyttää olevan asiakkaiden mielestä iso ongelmakohta. 

Ei noilla sosiaalityöntekijöillä ole mitään aikaa semmoseen, ei niillä oo aikaa mihin-
kään. 

Sosiaalityöntekijöihin pettynyt asiakas ajattelee, ettei sosiaalityöntekijöillä ole aikaa mi-

hinkään, edes siihen, että he kuuntelisivat asiakasta. Lisäksi työntekijöitä ei saa kiinni, 

vaikka asiakas kokisi sen tärkeänä. 

A: Siit on kauan ku mä kävin siellä ekan kerran. Mä oon yrittänyt nyt saada häneen 
yhteyttä, mut ei hän vastaa soittopyyntöihinkään. Niinkun eivät vatsaa myöskään nä-
mä sosiaalityöntekijät. 

H: lastensuojelun sosiaalityöntekijät? 

A: Niin. Tilanne on täysin mahoton kun ketään ei saa kiinni.  

 

Kiireen lisäksi myös työntekijöiden vaihtuvuus nähdään ongelmana. 

H: Tuleeko sulle mieleen jotain konkreettisia kehitysehdotuksia, et minkä pitäis muut-
tua? 
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A: Pitäis antaa enemmän aikaa, niil on vissiin liikaa töitä tai jotain, ja työntekijät ei 
sais vaihtuu koko ajan ja sit niitten pitäsi olla vähän sympaattisempia ja yrittää ym-
märtää. 

Asiakas kuvaa, että työntekijöillä ei ole tarpeeksi aikaa yhdelle asiakkaalle, lisäksi asiakas 

on kokenut työntekijöiden vaihtuvan liian usein.  Toisen asiakkaan lastensuojelun asiak-

kuuden aikana työntekijä on vaihtunut useampaan kertaan, hän kuitenkin kokee, ettei se ole 

tehnyt suurta vahinkoa, koska toinen työntekijä on pysynyt, toisin sanoen vain toinen työ-

parista on vaihtunut kerrallaan. 

A: Sit on työntekijöissä suuri vaihtuvuus. Meilki keissin aikana vaihtu työntekijät tai 
toinen työntekijöistä. Ja nyt on taas ihan uus työpari tavallaan. 

H: Mitä se on aiheuttanu et on vaihtunu? 

A: Itseasiassa se ei oo oikeestaan mitään, koska toinen oli sitten jo tuttu työntekijä, 
molemmat ei vaihtunu kerralla kuitenkaan. Muuten olis lähetty taas ihan alusta uudel-
leen. Olishan se tietty paperit lukenu, mut olis saanu kuitenkin selitellä samoja asioita 
uudelleen todennäkösesti. 

 

H: Miten sä koet sen vaihtumisen? 

A: No, eihän se nyt hyvä oo ku ne vaan lukee papereista ja sit ne päättää sen mukaan, 
ja ne ei niinku tunne tapausta niinku tiedä. 

Haastatellut ajattelevat, että työntekijöiden vaihtuminen aiheuttaa sen, että työskentely ei 

jatku saumattomana. Työntekijän vaihtuessa, uusi työntekijä lukee asiakkaan paperit, mutta 

paljon tietoa häviää myös työntekijän mukana. Toinen asiakas kokee epäreiluna, että pää-

töksiä tehdään pelkkien paperien perusteella, joista ei saa oikeanlaista kuvaa perheen elä-

mästä. Toinen haastateltava taas kokee sen rasittavana, jos joutuisi kertomaan samoja asi-

oita moneen kertaan työntekijöiden vaihtumisen takia. Tapaamisten peruminen on myös 

tuntunut asiakkaasta pahalta: 

A: Joo tai sit mä oon ollu kipeenä tai muuta et oon joutunu ite perumaan, mut hän on 
perunu enemmän. Viimenen syy oli se et se lähti risteilylle. 

H: Miten sä oot kokenu sen et se on perunu niitä [tapaamisia]? 

A: Et ei sitä paljon kiinnosta. 

Edellisessä katkelmassa asiakas kokee, että työntekijää ei kiinnosta hänen asiansa, koska 

tämä on perunut omien menojensa takia istuntoja. 

Vaikka työntekijöillä on kiire, niin myös hyvää ja täsmällistä palvelua on saatu 

Lastensuojelu on toiminu niin hyvin, ni on ollu kans siinä et ne mitä on siellä sovittu 
et tehdään, ni ne on kans pantu heti toimeksi, niinku työntekijöiden osalta, ettei oo sel-
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lasta ku byrokratiassa on usein et kestää ja viivästyy ja ni se on ollu hyvin sellasta sel-
keetä ja just niinku välitöntä. 

Haastateltu kokee, että kiireestä huolimatta asiat ovat hoituneet hyvin, se mitä on sovittu, 

on myös tehty turhia aikailematta. Asiakas on ihmetellyt miten palvelu on ollut niin hyvää, 

vaikka tietää, että työntekijöillä on kiire ja paljon asiakkaita. 

Niin, sitä mä oon just ihmetellyt koska mä tiedän et siellä on valtavasti asiakkaita, ni 
et se on ollu niin semmosta nopeeta ja täsmällistä. 

Haastateltu tuo esille, että hän on kokenut hyvänä, että työntekijä on pitänyt asiakkaan ajan 

tasalla siitä, miten asiat etenevät.  

Niin ja sit he aktiivisesti soittelee et missä vaiheessa ollaan missäkin asiassa, et ei tarvi 
ite olla kokoaikaa perään kyselemässä. 

Tässä ja edellisessä luvussa olen kuvannut asiakkaiden näkemyksiä omasta elämästään, 

heidän kokemuksiaan lastensuojelun ja Empun palveluista sekä palveluiden kehityskohtia. 

Seuraavassa luvussa vedän yhteen tutkimuksen tulokset sekä pohdin sitä, miten asiakkai-

den tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi työkäytäntöjen kehittämisessä. 

 

6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä käytäntötutkimuksessa olen tutkinut lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdepalve-

lukeskus Empun yhteisten asiakkaiden näkemyksiä heidän perheensä elämäntilanteesta ja 

kokemuksiaan palveluista. Olen asettanut tutkimuksen tehtäväksi selvittää, miten sekä las-

tensuojelun että päihdepalvelujen asiakkuudessa olevien perheiden vanhemmat näkevät 

perheensä elämäntilanteen sekä millaista tukea he ovat saaneet tai tarvitsisivat elämäntilan-

teeseensa. Olen kysynyt 1. Miten vanhemmat kuvaavat perheensä elämäntilannetta ja sii-

hen liittyviä haasteita? 2. Millaisia selviytymiskeinoja ja tukiverkostoja vanhemmat kuvaa-

vat perheellä olevan? 3. Miten vanhemmat kuvaavat lapsensa lastensuojelun asiakkuutta ja 

omaa päihdepalvelujen asiakkuuttaan? 4. Miten palveluja tulisi asiakkaiden näkemyksen 

mukaan kehittää? Ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen vastasin luvussa 4 ja 

kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymykseen vastasin luvussa 5.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen lähdin vastaamaan etsimällä aineistosta kohtia, joissa 

haastatellut kertovat elämästään ja haasteistaan. Haastattelemani vanhemmat nostivat pää-

asiallisiksi haasteikseen päihteet, vanhemmuuden, mielenterveysongelmat, taloudelliset 

ongelmat, työttömyyden sekä häpeän ja syyllisyyden. Nämä haasteet nousivat esiin lähes 
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kaikilla haastatelluilla, lisäksi lähes kaikilla oli joitain omia haasteita, joita muut haastatel-

tavat eivät tuoneet esiin. Haastatteluista voimakkaimmin esiin nousseista teemoista päih-

teet ja mielenterveysongelmat liittyvät tiiviisti yhteen ja usein haastateltujen kerronnassa ei 

selvinnyt kumpi on ollut ensin päihteiden käyttö, joka on saanut aikaan mielenterveyden 

ongelmia, vaiko mielenterveyden ongelma, jota on lääkitty päihteillä. Haastatellut usein 

itse kokivat, että mielenterveyden ongelma on ensisijainen päihteisiin nähden. Tai ainakin 

he tuottivat usein puhetta enemmän mielenterveyden ongelmasta kuin päihdeongelmasta. 

Tässä voi olla taustalla se, että mielenterveysongelma on yhteiskunnallisesti hyväksytympi 

kuin päihdeongelma. Päihdeongelma tuntui aiheuttavan haastatelluilla enemmän häpeää ja 

syyllisyyttä kuin mielenterveyden ongelma. Myös työttömyys ja taloudelliset vaikeudet 

liittyvät toisiinsa. Näillä suhde on tavallisesti niin, että ensin tulee työttömyys ja sen myötä 

taloudelliset vaikeudet astuvat kuvaan.  

Päihteet, mielenterveysongelmat, taloudelliset ongelmat, työttömyys ovat syrjäytymisen 

riskitekijöitä. Perheiden elämäntilanteen ja haasteiden kokonaisuudessa vanhemmuus on 

asia, joka liittää haastatellut selkeästi yhteiskuntaan. Vanhemmuus oli haastatelluilla tosin 

kyseenalaistettu, koska he olivat lastensuojelun asiakkaita ja monilla heistä lapset olivat 

jossain vaiheessa olleet kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuina. Vanhemmuus oli 

myös se identiteetti, jota haastatellut korostivat voimakkaimmin. He kokivat perheen ja 

lasten olevan tärkeintä heille ja he kokivat vanhemmuuden ensisijaiseksi identiteetikseen. 

Tämä vanhemmuuden korostaminen voi johtua siitä, että se on ainoa yhteiskunnallisesti 

hyväksytty identiteetti, joka haastatelluille on tarjolla. Myös se, että vanhemmuus on jou-

tunut kyseenalaiseksi lastensuojelun asiakkuuden myötä voi vaikuttaa haastateltujen tar-

peeseen korostaa vanhemmuuttaan ja lastensa tärkeyttä. Kiinnostavaa on, että lapset ja 

perhe oli kaikilla haastatelluilla suurin syy päihteidenkäytön lopettamiseen. Häpeä ja syyl-

lisyys koettiin voimakkaana erityisesti perheen takia.  

Toista tutkimuskysymystä varten etsin aineistosta kohtia, joissa vanhempi puhuu perheensä 

selviytymiskeinoista. Selviytymiskeinoista tukiverkostot näyttävät olevan keskeisimpiä 

haastateltujen elämässä. Tukiverkostoista mainittiin sekä virallisia verkostoja, joilla tarkoi-

tan julkisen palvelujärjestelmän palveluiden tukea, että epävirallisia verkostoja, joilla tar-

koitan haastateltujen omia tukiverkostoja, kuten ystäviä ja sukulaisia. Julkisten palveluiden 

tarjoama tuki näytti olevan suuressa osassa haastateltujen elämässä. Osalla kokemus las-

tensuojelun tai päihdepalvelujen mukana olosta oli negatiivinen, osalla taas kokemus oli 

positiivinen, mutta yhtä kaikki kokemus oli merkittävä elämän kokonaisuudessa. Epäviral-



38 

 

liset tukiverkostot nousivat myös esiin voimakkaasti haastateltavien kerronnassa. Erityises-

ti sukulaisilta saatu lastenhoitoapu ja ystäviltä saatu keskustelutuki koettiin tärkeänä. Jos 

epävirallista tukiverkostoa ei ollut, julkisten palvelujen merkitys korostui entisestään. 

Myös seurakunnalta muutama haastateltava oli kokenut saaneensa apua. Tukiverkostojen 

lisäksi vanhempien oma toimijuus oli tärkeä selviytymisen kannalta. Haastatteluissa van-

hemmat puhuivat itsestään vahvoina toimijoina, jotka voivat omalla toiminnallaan vaikut-

taa elämäänsä. Kukaan heistä ei nähnyt itseään pelkästään olosuhteiden uhrina. Moni van-

hempi oli itse lähtenyt hakemaan apua lastensuojelusta tai Empusta ja osoittanut tällä omaa 

toimijuuttaan. Muut, vanhemman omasta toimijuudesta kertovat seikat, olivat tavallisia 

arjessa selviytymisen keinoja kuten pyrkimys pysyä erossa päihteistä, ratkaista lasten kas-

vatukseen liittyvät haasteet puhumalla lasten kanssa, mielenterveyden ongelmat ratkaistiin 

menemällä lääkäriin, hankkimalla sopiva lääkitys. Haastatelluilla oli halu saada elämänsä 

järjestykseen, he tarvitsivat vain mahdollisuuksia siihen. 

Kolmatta tutkimuskysymystä varten, etsin aineistosta asioita, jotka kertoivat haastateltujen 

palvelukokemuksista. Keskeisimmäksi tekijäksi haastateltujen palvelukokemuksessa muo-

dostui asiakassuhde ja työntekijän toiminta. Monet haastatellut kuvasivat palvelukokemuk-

siaan nimenomaan työntekijän kautta, tällöin tärkeää ei näyttänyt olevan se, mitä tehtiin, 

vaan se, miten tehtiin. Haastateltujen mukaan hyvä työntekijä ei syyllistä, ei vähättele, ei 

asetu asiakkaan yläpuolelle, ymmärtää, tukee, ei uhkaile, on asiallinen, hoitaa asiat sovitus-

ti, kohtaa asiakkaan yksilönä. Eräs haastateltu herkistyi kyyneliin kertoessaan ihanasta las-

tensuojelun sosiaalityöntekijästä, jonka hän koki olleen hänen kanssaan "niinku ihminen 

ihmisen kanssa". Aina hyvän asiakassuhteen luomisessa ei onnistuta. Haastateltavat kerto-

vat, että asiakassuhde ei ole onnistunut silloin kun työntekijän on koettu syyllistävän, lei-

maavan, vähättelevän tai käyttäytyvän muuten epäasiallisesti. Jotkut haastateltavista toivat 

esille, että myös asiakkaan asenteella on merkitystä asiakassuhteen onnistumisen kannalta. 

Näin asia varmasti onkin. Sosiaalisessa kohtaamisessa on aina useampi ihminen läsnä ja 

jokaisen panos vaikuttaa siihen, millaiseksi kohtaaminen muodostuu. Asiakassuhteen mer-

kitys koskee erityisesti lastensuojelua ja Empun yksilökäyntejä.  

Häpeä ja syyllisyys ovat ilmiöinä kiinnostavia ja ne nousevat tässäkin tutkimuksessa esille 

monessa kohdassa. Monet haastatellut tuntevat päihteiden käytöstään häpeää ja syyllisyyt-

tä. Haastatellut kuvaavat myös, että juuri työntekijän syyllistäminen tuntuu pahimmalta. 

Päihteitä käyttävän syyllisyys ja häpeä tulisikin ottaa huomioon palveluissa ja kynnystä 

avun hakemiseen tulisi madaltaa. Ihminen on haavoittuvimmillaan hakiessaan apua ja sil-
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loin tämä voi tulkita pienetkin eleet ja ilmeet syytöksiksi, epäluottamukseksi ja mitätöin-

niksi. Se, miten ihminen otetaan vastaan ja miten häneen suhtaudutaan, on monella tapaa 

merkityksellistä. Syyllisyys voi olla lamauttava tunne, mutta se voi olla myös uutta luova 

tunne. Palveluissa olisikin tärkeää ottaa huomioon nämä syyllisyyden molemmat puolet. 

Jos on kyseessä asiakas, joka tuntee juomisestaan syyllisyyttä, silloin hän ymmärtää sen 

olevan ongelma ja väärin läheisiään kohtaan. Tällöin syyllisyyttä pitäisi pyrkiä vähentä-

mään työskentelyssä. Jos taas ihmisellä ei ole syyllisyyttä juomisestaan, silloin tämä ei ole 

tunnustanut juomisensa olevan ongelma. Tällaisessa tapauksessa syyllisyyden herättely voi 

olla avain muutokseen ja hoitoon motivoimiseen. Häpeä on syyllisyyttä hankalampi tunne, 

koska se usein naamioituu. Häpeää ei usein tunnisteta eikä osata sanottaa (Malinen 2005, 

184). Häpeä voi myös naamioitua ja näyttäytyä vaikka aggressiivisuutena tai vihaisuutena. 

Häpeän ja syyllisyyden huomioiminen palveluissa ja työstäminen asiakkaan kanssa olisi 

tärkeää. Kuitenkin se asettaa haasteita työntekijälle. Miten tunnistaa häpeä? Mistä tietää 

tulisiko syyllisyyttä pyrkiä vähentämään vai herättelemään? Mistä löytyy aikaa ja välineitä 

häpeän ja syyllisyyden työstämiseen? 

Neljänteen kysymykseen asiakkailta tuli paljon ajatuksia. Kehitettävää tuntui löytyvän. 

Usein asiakas osasi nimetä ongelmakohdan, mutta ei tiennyt mitä asialle tulisi tehdä. Näki-

sin kuitenkin, että ongelmakohtien esiin nostaminen on myös tärkeää, jotta kehittämisessä 

osataan tarttua niihin kohtiin, jotka näyttäytyvät asiakkaalle ongelmallisina. Haastatteluissa 

nousi esiin, että asiakkaat kokevat, että lastensuojeluilmoituksen teko Emppuun mennessä 

nostaa kynnystä hakea apua päihdeongelmaansa. Asiakkaat kokivat lastensuojeluilmoituk-

sen ikään kuin rangaistuksena siitä, että olivat rohkaistuneet hakemaan apua. Eräs haasta-

teltava ehdottaa, että asia tuotaisiin eri tavalla esiin. Asiakkaalle voitaisiin kertoa, että Em-

pussa halutaan auttaa koko perhettä ja siksi kutsutaan lastensuojelu mukaan työskentelyyn. 

Myös lastensuojelun tukiominaisuuden korostaminen olisi haastatellun mukaan tärkeää, 

koska monella on paljon ennakkoluuloja lastensuojelua kohtaan. Toinen kehittämiskohta 

Empun ja lastensuojelun yhteistyössä on Empun velvollisuus kertoa lastensuojeluun, mitä 

yhteinen asiakas on Empussa puhunut. Tämä koetaan luottamuksellisen asiakassuhteen 

aikaansaamisen näkökulmasta ongelmalliseksi. Moni haastatelluista koki, että Empussa 

tulisi olla saatavilla enemmän yksilökäyntejä ja että lapsille, joiden vanhemmilla on päih-

deongelma, tulisi olla tukea saatavilla. Osa toisaalta koki ryhmät hyviksi ja tukeviksi. Osal-

la haastateltavista oli näkemys, että Empussa tulisi olla töissä ihmisiä, joilla on oma päih-

detausta. Haastateltujen mukaan ihminen, jolla on oma päihdetausta, ymmärtäisi paremmin 

päihdeongelmaa kuin ihminen, jolla ei ole omaa kokemusta siitä. Myös varhaisempaa tu-
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kea toivottiin palveluilta. Osa pohti, että jos he olisivat saaneet ajoissa apua tilanteeseensa, 

tilanne ei olisi kriisiytynyt niin pahaksi ja esimerkiksi kiireellinen sijoitus olisi voitu estää. 

Suurin syy siihen, ettei apua saatu ajoissa, näytti olevan se, että kynnys avun hakemiseen 

on niin korkea. Työntekijöiden kiire ja vaihtuvuus nähtiin ongelmana. Monet haastatellut 

kokivat, että työntekijöillä ei ole aikaa kuunnella heitä ja kohdata heitä yksilöllisesti. Myös 

se, että työntekijöitä on vaikea tavoittaa puhelimitse, koettiin ongelmana. Vaihtuvuudessa 

suurimpana ongelmana nähtiin se, että asiakas joutuu kertomaan samoja asioita uudestaan 

ja toisaalta se, että pahimmillaan uusi työntekijä tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat radikaa-

listi asiakkaan elämään, pelkkien papereiden perusteella. 

Asiakasryhmän näkemyksiä tutkimuksen tuloksista 

Muodostin Empun ja lastensuojelun asiakkaista fokusryhmän, joista osa oli ollut tutkimuk-

sessa haastateltavina ja osa ei. Tämän asiakasryhmän kanssa keskustelimme tutkimuksen 

tuloksista, miltä ne kuulostavat ja miten tietoa voisi hyödyntää palvelujen kehittämisessä. 

Ryhmässä keskustelu oli vilkasta ja osallistuin itse ideoiden kehittelyyn aktiivisesti. Esitte-

lin tutkimuksen tuloksia ja keskustelimme niistä. Asiakkaat nostivat esille lastensuojelun 

julkisuuskuvan parantamisen. He näkivät, että olisi tärkeää tuoda julkiseen keskusteluun 

myös positiivista kuvaa lastensuojelusta. Heidän mukaansa ihmiset usein yhdistävät lasten-

suojelun huostaanottoon ja siksi pelko lastensuojelua kohtaan on suuri. Asiakkaiden mu-

kaan olisi tärkeää tuoda esille valtamedioissa ja internetissä positiivista kuvaa lastensuoje-

lusta ja puhua siitä, mitä muuta lastensuojelu tekee kuin huostaanottoja. He ajattelivat, että 

lastensuojelun työntekijöiden tulisi olla aktiivisena tässä keskustelussa. 

Asiakasryhmässä oltiin yhtä mieltä tulkintani kanssa siitä, että asiakassuhde on tärkein 

tekijä palvelukokemuksen onnistumisen kannalta. Ryhmä allekirjoitti ajatuksen, että usein 

on tärkeämpää se, miten tehdään kuin se, mitä tehdään. Ryhmässä pohdimme, että työnte-

kijän on tärkeää kuunnella ja kuulla, mitä asiakas todella sanoo. Asiakkaat olivat sitä miel-

tä, että ei ole mitään yleistä ohjetta miten syyllistämisen, leimaamisen, vähättelyn, uhkai-

lun tai muut asiakassuhteen kompastuskivet voisi välttää, vaan tärkeää on kohdata asiakas 

avoimesti, arvostavasti ja aidosti. Ryhmäläisten mukaan asiakkaalle on tärkeää välittää 

kokemus siitä, että työntekijä haluaa auttaa perhettä. Myös yhdessä tekemisen korostami-

nen on asiakkaiden mukaan tärkeää. 

Kehitysehdotuksista asiakkaat nostivat esiin erityisesti vertaisohjaajat. Heidän mukaansa 

vertaisohjaajat, joilla on oma päihdetausta, pystyvät ymmärtämään päihdeongelmaa pa-



41 

 

remmin, kuin ihminen, jolla ei ole omaa kokemusta asiasta. Asiakkaat näkivät hyvänä, että 

Empussa olisi vertaisohjaajia töissä. Asiakkaat kuitenkin toivat esille, että vertaisohjaajilla 

olisi hyvä olla myös koulutusta. Jos koulutusta ei ole, työntekijöiden taholta tulisi olla jo-

kin kontrolli. Asiakkaat olivat esimerkiksi sitä mieltä, että todella rikkinäistä ihmistä ei 

olisi hyvä laittaa keskustelemaan vertaisohjaajan kanssa, jolla ei ole koulutusta. Ryhmässä 

pohdimme, että vertaisohjaajia voisi rekrytoida Empun ryhmistä. Mietimme myös, olisiko 

mahdollista tässä kohtaa tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Ei ole mahdollista 

eikä tarkoituksenmukaistakaan, että kaikki mahdolliset asiat toteutetaan julkisissa palve-

luissa. Järjestöissä on pitkä perinne vapaaehtoistyöstä ja vertaistuesta. Tässä kohtaa voisi 

olla hyvä yhteistyön paikka kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. 

Kehitysehdotuksista nousi esille myös, että päihdeongelmaisten vanhempien lapsille olisi 

tärkeää tarjota tukea. Ryhmässä keskusteltiin, millaisessa tilanteessa lapset hyötyisivät 

siitä, että pääsisivät puhumaan kotitilanteestaan ja saisivat tietoa päihdeongelmasta ja ym-

märrystä siitä, miksi vanhempi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Tulimme tulokseen, että 

kaikki lapset, joiden vanhemmat ovat käyttäneet tai käyttävät ongelmallisesti päihteitä hyö-

tyisivät tuesta. Tosin tuen tarpeet vaihtelevat lapsen ikätason ja perheen tilanteen mukaan. 

Ryhmässä pohdittiin tutkimustulosten innoittamana, miten asiakkaita voisi motivoida las-

tensuojeluun ja päihdepalveluihin. Asiakkaiden mukaan palvelut tulisi myydä asiakkaalle. 

Olisi tärkeää antaa asiallista tietoa palveluista ja vaihtoehdoista, joita palvelut tarjoavat. 

Lisäksi olisi tärkeää tuoda esiin, miten asiakas hyötyy siitä, että toinen taho tulee mukaan 

työskentelyyn. Motivoinnin keinona voisi käyttää asiakkaiden mukaan tietoa päihdeon-

gelman vaikutuksista lapsiin ja omaan hyvinvointiin. Asiakkaat olivat eri mieltä tutkimus-

tulosten kanssa siitä, että lapset olisivat ensisijainen motivaatiotekijä päihteiden käytön 

lopettamisessa. Asiakkaat olivat sitä mieltä, että jokainen lopettaa päihteiden käytön vain 

itsensä takia, mutta perhe ja lapset voivat olla tärkeä lisä motivaation löytämisessä. Asiak-

kaiden mukaan työntekijöiden olisi tärkeää avata, miksi perheen elämään puututaan, millä 

tavalla puututaan ja mitä puuttumisesta seuraa. Asiakkaat olivat sitä mieltä, että erityisesti 

lastensuojelun prosessi on heille ollut hämärä työskentelyn aikanakin. He eivät ole koskaan 

tienneet, mitä seuraavaksi tapahtuu. Muiden asiakkaiden kokemusten välittäminen moti-

voinnin tukena voisi olla ryhmäläisten mukaan hyvä asia. Muiden asiakkaiden positiiviset 

kokemukset voisivat vähentää pelkoja, joita palveluihin liittyy. Pohdimme ryhmässä, että 

olisi hienoa, kun olisi niin sanottuja hyväntahdon lähettiläitä. He olisivat entisiä lastensuo-

jelun tai päihdepalveluiden asiakkaita, jotka välittäisivät positiivisia palvelukokemuksia 
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uusille asiakkaille. Pohdimme, että mistä tällaisia hyväntahdon lähettiläitä saisi rekrytoitua 

ja miten heidän panostaan hyödynnettäisiin. Pohdimme, että olisi hienoa, kun voisi kutsua 

tällaisen hyväntahdon lähettilään tapaamiseen, jossa asiakasta pyritään motivoimaan las-

tensuojeluun tai päihdepalveluihin. Mietimme, että tällaisia henkilöitä voisi olla vaikea 

saada vapaaehtoispohjalta. Tässä voisi olla toinen kohta, jossa yhteistyö kolmannen sekto-

rin kanssa voisi olla hyödyllistä. Mietimme ryhmässä myös, että voisi toisaalta riittää hy-

vin, jos työntekijät toisivat muiden asiakkaiden hyviä kokemuksia esiin. 

Asiakkaat näkivät, että yhteistyö Empun ja lastensuojelun välillä on tärkeää ja on tärkeää 

ottaa myös asiakkaiden näkemykset huomioon. Pohdimme, miten asiakkaat voisivat olla 

jatkossa mukana kehittämisessä. Mietimme, että hyvä rakenne voisi olla 2-3 kertaa vuo-

dessa kokoontuva asiakkaista koostuva kokemusasiantuntija ryhmä, jossa keskusteltaisiin 

palvelujen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Asiakkaat saisivat näin olla mukana ke-

hittämistyössä ja antaa palautetta. Mietimme, että olisi hyvä olla myös jokin matalamman 

kynnyksen palautteenantokanava. Esimerkiksi internetissä oleva palautelomake voisi olla 

hyvä väylä kerätä palautetta. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että asiakkaiden palautteenan-

nolle ja kehittämiselle tulisi olla selkeä rakenne ja palaute tulisi myös hyödyntää.  

Tutkimuksen hyödyntäminen kehittämisessä 

Millsin (1990, 75) mukaan tutkimuksessa syntyneen uuden tiedon perusteella tutkijan oi-

keus ja jopa velvollisuus on pohtia sitä, miten tietoa tulisi käyttää. Seuraavaksi käsittelen 

sitä, miten tutkimuksessa esille tullutta tietoa voidaan käyttää palvelujen ja viranomaistoi-

minnan kehittämisessä. 

Tutkimus tuotti paljon tietoa asiakkaiden näkemyksistä palvelujen kehittämiseen. Tutki-

muksen teko kulki mukana kehittämisen alkumetreiltä asti vaikuttaen kehittämiseen kehit-

tämistehtävän muotoilemisesta asti. Kävin keskusteluja tutkimuksen tuloksista sekä lasten-

suojelun että Empun työntekijöiden kanssa. Pidin asiakkaiden ääntä esillä kaikissa kehit-

tämishetkissä, joita Kehrä II:n tiimoilta oli. Seuraavat pohdinnat liittyvät näihin työnteki-

jöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Työntekijät ottivat tiedon asiakkaiden näkemyksistä vastaan avoimesti ja positiivisesti. 

Keskusteluissa kävi ilmi, että mitään todella yllättävää tutkimus ei tuottanut, vaan monet 

asiakkaiden esiin nostamat asiat olivat sellaisia, jotka oli nähty ongelmallisina myös työn-

tekijöiden keskuudessa. Tutkimus vahvisti ajatusta, että ollaan kehittämässä tärkeää asiaa 

ja että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä tulos.  
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Kehrä II kehittämisen tavoitteiksi muotoiltiin 1. Selkeyttää ja mallintaa hyviä yhteistyö-

käytäntöjä Empun ja lastensuojelun välillä. 2. Luoda toimintatapoja, joilla lapsi tulee huo-

mioiduksi vanhemman päihdekuntoutuksessa. 3. Kehittää motivoinnin välineitä lastensuo-

jeluun ja päihdepalveluihin ohjaamiseen ja sitouttamiseen. Kaikki tavoitteet ovat sellaisia, 

jotka näyttävät olevan keskeisiä niin työntekijöillä kuin asiakkaillakin. 

Yhteisestä työskentelystä sopiminen on tärkeä tavoite niin työntekijöiden kuin asiak-

kaidenkin mielestä. Asiakkaat nostivat esille, että yhteistyö Empun ja lastensuojelun välillä 

on tärkeää ja he ihmettelivät, ettei sitä juurikaan tehdä. Haastatteluissa asiakkaat nostivat 

erityisiksi epäkohdiksi lastensuojeluilmoituksen teon Empusta. Siihen toivottiin muutosta, 

ettei lakivelvoitetta täräytetä asiakkaalle kuin rangaistuksena siitä, että hän on tullut Emp-

puun saadakseen apua päihteiden käyttöönsä. Toinen epäkohta asiakkaiden mielestä oli se, 

että Empusta kaikki tieto menee lastensuojeluun. Näistä asioista keskusteltiin työntekijöi-

den kanssa. Mietimme, miten tärkeää on, että lastensuojelussa tiedetään Empun työstä ja 

toisin päin. On mahdotonta esitellä asiakkaalle toisen palveluja positiivisessa valossa, jos 

ei tiedä, mitä toinen palvelutaho tekee. Myös yhteisestä työskentelystä sopiminen nähtiin 

tärkeänä. Kehittämisen yhdeksi tavoitteeksi asetettiinkin, että saadaan mallinnettua yhteis-

työn hyviä käytäntöjä yksinkertaiseksi rungoksi. Tällöin yhteistyö ei olisi kiinni yksittäisen 

työntekijän aktiivisuudesta ja luovuudesta ja tällöin molemmilla tahoilla olisi käsitys siitä, 

miten yhteinen työskentely etenee. Työntekijöiden keskuudessa nähtiin myös tärkeänä so-

pia yhteydenpidosta, siitä mitä kerrotaan ja mitä ei, jotta periaatteet voi avata myös asiak-

kaalle. Sovittiin myös, että Empussa tehtävästä työstä tehdään infopaketti lastensuojelun 

työntekijöille ja lastensuojelutyöstä Empun työntekijöille. Lisäksi Empun ja lastensuojelun 

työntekijät kokoontuvat yhteisen keskustelun äärelle säännöllisesti. 

Peltoniemen (2003, 53) mukaan päihdehuolto keskittyy päihdeongelmaisen hoitamiseen, 

eikä huomaa muiden perheenjäsenten avun tarvetta. Näin ajattelevat myös lastensuojelun 

työntekijät ja toivovat asiaan kiinnitettävän erityistä huomiota. Myös asiakkaat toivat esil-

le, että on tärkeää ottaa huomioon vanhemmuus päihdepalveluissa. Asiakasryhmässä nousi 

ajatus, että olisi tärkeää tarjota lapsille tukea ja tietoa silloin, kun vanhempi käyttää ongel-

mallisesti päihteitä. Työntekijöiden kanssa puhuttiin, miten vanhemmalle saataisiin nykyis-

tä enemmän mahdollisuuksia puhua vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä kuten häpe-

ästä ja syyllisyydestä. Puhuttiin myös, miten lapsille voitaisiin tarjota nykyistä enemmän 

tukea vanhemman päihteiden käytön ymmärtämiseen. Pohdittiin, että toimiva muoto voisi 

olla lasten vertaistukiryhmä, jossa olisi ohjaaja sekä lastensuojelusta että päihdepalveluista. 
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Tällä hetkellä Espoossa toimii Vertti-ryhmät, jotka on tarkoitettu lapselle ja hänen mielen-

terveysongelmaiselle vanhemmalleen. Lasten ja vanhempien ryhmät kokoontuvat samaan 

aikaan, mutta eri tilassa. Lasten kanssa puhutaan siitä, mikä on mielensairaus ja luodaan 

lapselle ymmärrystä sen vaikutuksista. Vanhempien kanssa työstetään sitä, miten lapsen 

kanssa voisi puhua näistä asioista. Tämän tyylinen ryhmä voisi olla toimiva myös päihde-

ongelman käsittelyssä lasten kanssa. Esimerkki vastaavasta toiminnasta on Taiton (2002) 

esittelemä alkoholiongelmaisten vanhempien lapsille suunnattu vertaisryhmätoiminta. Täs-

sä työskentelymuodossa alkoholiongelmaisille vanhemmille ja heidän lapsilleen järjeste-

tään samanaikaisesti omat ryhmät. Yhtenä ratkaisuna lasten ohittamisen ongelmalle päih-

depalveluissa, Maritta Itäpuisto on ehdottanut, että alkoholipalveluihin perustettaisiin las-

ten auttamiseen erikoistuneet virat. Niiden haltijat huolehtisivat nimenomaan siitä, etteivät 

hoitoon hakeutuvien vanhempien lapset jää vaille apua ja että he saavat itselleen sopivaa 

apua ja tukea. (Itäpuisto 2005, 127.) Tästä mahdollisuudesta keskusteltiin myös työnteki-

jöiden kanssa ja sitä pidettiin erittäin hyvänä ideana. Tässä kohdassa kuitenkin tuntuu 

mahdollisemmalta, että kaikki Empun työntekijät alkavat huomioida vanhemmuutta entistä 

enemmän omassa työssään. 

Internetin käyttöä lapsen tukemisessa voisi hyödyntää enemmän, sen avulla voisi tukea ja 

tavoittaa lapsia, jotka tähän asti ovat jääneet tuen ulkopuolelle. Kuitenkin tässä on ongel-

mana se, että pelkkä lapsen kuuntelu ja tukeminen internetin välityksellä ei välttämättä 

auta. Lisäksi internetin käyttö edellyttää lapselta tiettyä kehitystasoa sekä tiettyjä taitoja, 

jota kaikenikäisillä lapsilla ei ole. Tämän vuoksi pienimmät lapset jäisivät automaattisesti 

tämänkaltaisen tuen ulkopuolelle. (Itäpuisto 2005, 128.) Internetin käyttö lastensuojelussa 

nousi esille asiakkaiden ryhmähaastattelussa. Tässä kohtaa voisi hyödyntää jo olemassa 

olevia sivustoja ja ohjata lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia ja nuoria käymään 

näillä sivuilla. 

Motivoinnin välineiden kehittäminen on nostettu yhdeksi hankkeen kehittämistehtäväksi. 

Tämä nähtiin työntekijöiden keskuudessa tärkeäksi kohdaksi kehittämisessä. Riitta Hyyti-

nen (2007) on sitä mieltä, että auttamistyön kannalta ei ole niinkään tärkeää se, mihin asia-

kas ei ole motivoitunut, vaan se mihin hän on motivoitunut. Siitä, mihin asiakas on moti-

voitunut, olisi lähdettävä liikkeelle auttamistyössä. Arvokas päämäärä vahvistaa motivaa-

tiota. Hyytinen havaitsi tutkimuksessaan, että päihdekuntoutujien keskuudessa toiveikkuus 

ja motivaatio ovat osa samaa asiaa. Hyytisen mukaan motivaatio vahvistuu ja selkiytyy 

samanaikaisesti toiveikkuuden kanssa. (Hyytinen 2007, 174–175.) Vanhemmuudesta moti-
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voituminen on tärkeä näkökulma päihdekuntoutukseen motivoinnissa. Lasten hyvinvointi 

on vanhemmalle lähes aina tärkeä tavoite ja motivaatiota siihen löytyy. Hyytisen ajatusta 

seuraten tämä voisi olla yksi tärkeä asia, jonka avulla motivaatiota päihdekuntoutukseen 

voisi alkaa rakentaa. Kun lapsen hyvinvointi ja turvallinen lapsuus ovat vanhemman pää-

määränä, niin silloin ymmärrys päihteiden negatiivisista vaikutuksista lapsen kehitykseen, 

voi olla tärkeä tekijä motivaation löytymisessä päihdekuntoutukseen. Samaan aikaan on 

myös tärkeää vahvistaa vanhemman uskoa ja toivoa omaan kuntoutumiseensa. 

Asiakasryhmässä nousi esiin, että motivoinnissa asiakkaalle tulisi antaa tietoa palveluista 

ja siitä, miten asiakas hyötyy toisen tahon mukaantulosta. Päihdeongelman vaikutusten 

esiin nostaminen sekä muiden asiakkaiden hyvien kokemusten välittäminen voisi auttaa 

motivoinnissa. Työntekijöiden keskuudesta nousi samanlaisia motivoinnin välineitä. Aja-

teltiin myös, että on tärkeää tietää toisen tahon palveluista, jotta oikeaa ja ajantasaista tie-

toa voisi asiakkaalle antaa. Lisäksi tiedon lisääminen mahdollistaa ennakkoluulojen lieven-

tämisen asiakkaalta. Tiedon lisääminen toisen palveluista nostettiinkin keskeiseksi asiaksi 

kehittämisessä. Molempien tahojen asiantuntemus voi olla toisinaan tarpeen motivoinnin 

yhteydessä, siksi yhteisneuvottelut motivointiin voisivat olla hyödyllisiä. Työntekijöiden 

keskusteluissa pohdittiin, että vanhemman päihteiden käytön vaikutuksista lapsiin olisi 

tärkeä lisätä tietoa työntekijöiden keskuudessa. Pohdittiin, että olisi hienoa saada aiheesta 

luennoitsija paikalle johonkin kehittämishetkeen. Saimmekin Maritta Itäpuiston luennoi-

maan aiheesta lapsuus päihdeperheessä. Lisäksi ajateltiin, että asiakkaille olisi hyvä antaa 

opas alkoholin vaikutuksista lähipiiriin, jotta vanhemmat voisivat itse pohtia oman alkoho-

linkäyttönsä vaikutuksia.  
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Liite 1 

Infokirje haastattelututkimuksesta: 

Lastensuojelun avopalveluja sekä päihde- ja mielenter-
veyspalveluja halutaan kehittää yhdessä asiakkaiden 

kanssa. 

Olisitko sinä halukas kertomaan oman kokemuksesi? 
 

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta ja toteutan opintoihini liittyvän käytän-
tötutkimuksen yhteistyössä Matinkylä, Olari ja Tapiola lastensuojelun avopalveluiden 
kanssa. Tutkimus toteutetaan maalis-toukokuussa 2012. 

Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää lastensuojelun sekä Espoon mielenterveys- ja päih-
depalvelukeskuksen asiakkaiden kokemuksia palveluiden tarjoamasta tuesta sekä viran-
omaisten yhteistyöstä. Tutkimukseen osallistumalla saat äänesi kuuluviin ja voit vaikuttaa 
palvelujen kehittämiseen. Kehittämistä halutaan tehdä asiakkaiden kanssa yhdessä, siksi 
tutkimuksen antama tieto on tärkeää. 

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluin Matinkylän asukastalolla (Matinkatu 7) 
Espoossa. Haastattelussa on tarjolla pikkupurtavaa. Haastattelut tullaan nauhoittamaan 
analysointia varten. Haastatteluihin on hyvä varata aikaa noin tunti. Haastattelu etenee va-
paamuotoisesti tiettyjen teemojen ympärillä. Haastattelussa voit kertoa asioita, jotka itse 
koet merkityksellisiksi. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja haastatteluaineistoa käsittelen 
vain minä käytäntötutkimuksen tekijä sekä mahdollisesti myös tutkimustani ohjaava yli-
opistonlehtori Aino Kääriäinen Helsingin yliopistosta.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaehtoista ja voit keskeyttää sen koska tahansa. Tutki-
mukseen osallistuminen on täysin erillään lapsesi lastensuojeluasiakkuudesta. Minulla tut-
kimuksen toteuttajana ei ole pääsyä lastasi koskeviin lastensuojelun asiakirjoihin, eikä 
haastattelussa esiin tulevat asiat tule sellaisenaan perheesi sosiaalityöntekijän tai muiden-
kaan tahojen tietoon. Tutkimuksen tulokset raportoidaan siten, että yksilöt eivät ole tunnis-
tettavissa siitä. 

Mikäli haluat, voit tutkimuksen päätyttyä saada tietoa tuloksista sähköpostitse. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä minuun 

Tiina Soukiala 

040-5540730 

tiina.soukiala@helsinki.fi 
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Liite 2 

Suostumus lastensuojelun ja päihdepalvelujen asiakkaiden 
palvelukokemuksia kartoittavaa tutkimusta varten 

 

Olen saanut suullisesti ja kirjallisesti tietoa tutkimuksesta ja olen ymmärtänyt 
mitä tutkimuksessa tehdään. 

Olen ymmärtänyt, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaehtoista ja että 
voin keskeyttää tutkimuksen milloin itse haluan. 
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