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1 JOHDANTO 
 

Vanhemmuus ja päihteiden ongelmakäyttö ovat yhdessä haastava ja monimutkainen 

yhteiskunnallinen kysymys, joka edellyttää useimmiten moniammatillista 

interventiota perheen elämään. Vanhemman päihdeongelma koskettaa monin tavoin 

perheen lasta. Vanhemman kamppaillessa päihdeongelman kanssa, tarvitaan sekä 

erikoistunutta tukea vanhemman päihderiippuvuuden hoitoon että sosiaalisesti 

kuntouttavaa työskentelyä koko perheen kanssa. Lisäksi on huomioitava erityisesti 

päihdeongelman kanssa kamppailevien vanhempien lasten tarpeet. 

Auttamisjärjestelmä on rakennettu aikuisväestön näkökulmasta. Vanhempia 

hoitavissa ja kuntouttavissa palveluissa lasten erityiset ja yksilölliset tarpeet saatetaan 

usein ohittaa (Päihdeongelmaisten vanhempien lasten tukipalvelujen varmistaminen, 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:14). 

Päihdehuollon palvelut suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ovat olleet viimeisten 

kahden vuosikymmenten aikana moninaisten hallinnollisten muutosten kohteena. 

Päihdehuollon palveluja on järjestetty ja organisoitu uudella tavalla (Kaukonen 2002, 

137-166). Palvelujärjestelmässä vanhempien päihdeongelman hoitoon vaikuttavat 

tieteellisen tiedon lisäksi ammatillinen tietotaito sekä hallinnolliset jaot. 

Palvelujärjestelmä on ollut hallinnollisesti sektoroitunut ja sekava, sillä se on 

perinteisesti jaoteltu alkoholistihoitoon ja huumehoitoon. Viimeisten 

vuosikymmenten aikana päihdehoitojärjestelmää on kuitenkin kehitetty ja valtio ja 

kunnat ovat parantaneet palveluvalikoimaansa sekä kehitelleet myös perheille 

suunniteltavaa kuntoutusta monipuolisemmaksi. (Nätkin 2006, 20.)  

Laadukkaiden päihdehuollon palveluiden tärkein arvioija on aina palveluja käyttävä 

asiakas. Asiakkaan kokema laatu kertoo, tuottaako palvelu asiakkaalle sitä, mitä hän 

tuntee tarvitsevansa. Palvelujen laatua määriteltäessä tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat 

niiden saatavuus, sujuvuus, asiakkaan saama kohtelu sekä ammatillinen osaaminen.  

(Päihdepalvelujen laatusuositukset, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2002:3.) 

Laadun määritteleminen ei ole suinkaan yksinkertaista, mutta palvelujen kehittämisen 

kannalta juuri asiakkaiden kokemukset saamastaan palvelusta ovat ensiarvoisen 

tärkeitä. 
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Sosiaalityön käytäntötutkimukseni kiinnostus kohdistuu perhemuotoisessa 

päihdekuntoutuksessa asiakkaana olevien vanhempien kokemuksiin kuntoutuksesta. 

Perheiden intensiivinen avokuntoutus on Helsingin kaupungin Läntisen 

päihdepoliklinikan tuottamaa päihdekuntoutusta helsinkiläisille lapsiperheille. 

Kuntoutukseen osallistutaan kotoa käsin, joten kyseessä ei ole laitoskuntoutus vaan 

avopalvelu. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu vanhempien omiin kokemuksiin 

kuntoutuksesta sekä heidän antamiinsa merkityksiin kuntoutukselle heidän 

elämänkuluissaan. Tutkimukseni tavoitteena on saavuttaa tietoa siitä millaisena 

kuntoutukseen osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet perheiden avokuntoutuksen, 

kuntoutuksen tarjoamat palvelut ja miten kuntoutus on vanhempien näkemyksen 

mukaan vastannut heidän perheidensä erityisiin tarpeisiinsa. Tutkimukseni keskittyy 

vanhempien kokemuksiin, vaikka kuntoutukseen osallistuneiden lasten näkemyksien 

tutkiminen on yhtäläisen perustelua. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia kokemuksia vanhemmilla on perheiden avokuntoutuksesta? 

2. Miten perheiden avokuntoutus on vastannut perheiden erityisiin tarpeisiin? 

3. Millaisia kehitys- ja muutosehdotuksia vanhemmilla on perheiden 

avokuntoutusta koskien? 

Tutkimukseni tiedonintressi on käytäntöön kiinnittynyt ja sosiaalityön 

käytäntötutkimuksen periaatteisiin sitoutunut, sillä tavoitteenani oli vanhempien 

kertomusten kautta löytää sosiaalisesti relevanttia ja reflektiivistä tietoa, ja kuvata 

erityisesti kuntoutukseen osallistuneiden vanhempien kokemuksia näkyväksi. 

Tutkimukseni tavoitteena on löytää paikallista, erityistä kokemustietoa, jolla on oma 

merkityksensä yksilön elämänkulussa. Merkitykset muodostuvat erilaisiksi jokaisen 

ihmisen elämänkulussa, mutta niitä keräämällä saadaan arvokasta tietoa ja 

näkökulmia yleisemmin tarkasteltavaan ja tutkittavaan ilmiöön. Asiakasosallisuuden 

näkökulma on ollut aina sosiaalityön käytäntötutkimuksen tiedonmuodostuksen 

prosessissa ajatuksellisesti vahva. (Saurama & Julkunen 2009, 305.) Tavoitteenani oli 

ymmärtää vanhempien kertomusten kautta mitä kuntoutukseen osallistuminen on 

merkinnyt heille ja miten he ovat kokeneet saaneensa tukea elämäntilanteeseensa 

kuntoutuksen kautta.  
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Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt 

kerronnallista haastattelumenetelmää. Tutkimukseeni osallistui viisi perheiden 

avokuntoutukseen osallistunutta vanhempaa, joiden kaikkien kuntoutus oli 

haastatteluhetkellä kesken, mutta päättymässä tulevien kuukausien aikana. 

Haastatteluaineiston analyysissa olen soveltanut narratiivista lähestymistapaa, joka 

tarkoittaa tutkimuksellisen huomion kiinnittämistä kertomuksiin tiedon välittäjänä ja 

rakentajana. (Heikkinen 2001, 116.) Tutkimukseni raportoinnissa olen pyrkinyt 

huomioimaan narratiivisen lähestymistavan ja tutkimusraporttini näenkin 

muodostavan siten omanlaisensa kertomuksellisen konstruktion. Käytän 

tutkimuksessani pääasiassa käsitteitä kertomus, kerronnallinen ja kerronnallisuus, 

koska niiden sisältö on ristiriidattomammin ymmärrettävissä. Rinnastan kuitenkin 

tietyissä kohdissa käsitteet kerronnallisuus ja narratiivisuus, tiedostaen narratiivisen 

tutkimuksen sisällöllisen moninaisuuden.  

Tutkimukseni kannalta merkityksellisimmässä roolissa ovat kuitenkin olleet 

tutkimukseeni osallistuneet vanhemmat, jotka ovat haasteluissaan kertoneet minulle 

kokemuksistaan liittyen omaan kuntoutumiseensa sekä perheiden avokuntoutuksen 

merkityksestä omalle kuntoutusprosessille. Heidän panoksensa on tutkimukselleni 

ainutkertainen, mahdollisti tutkimukseni toteuttamisen ja arvokkaan tiedon 

keräämisen. 

2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Perheiden intensiivinen avokuntoutus  

Tutkimukseni toimintaympäristönä toimi perheiden intensiivinen avokuntoutus 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Läntisellä päihdepoliklinikalla. 

Perheiden intensiivinen avokuntoutus tuottaa päihdehuollon kuntouttavia avopalveluja 

helsinkiläisille perheille, joilla on sekä päihdehuollon että lastensuojelun asiakkuus. 

Asiakkuuteen tullaan perheen vanhempien A-klinikan tai Nuorisoaseman 

työntekijöiden ohjauksen kautta. Kuntoutukseen osallistuminen edellyttää 

vanhemmilta sitoutumista päihteettömyyteen ja yhdessä laadittuun 

kuntoutusohjelmaan. Perheiden intensiivinen avokuntoutus muodostaa 

moniammatillisen työryhmän, jossa työskentelee sosiaaliohjaajia ja perheterapeutteja. 

Heidän lisäkseen perheiden avokuntoutuksessa hyödynnetään tarvittaessa osittaisesti 



  4 

päihdepoliklinikan fysioterapeutin, sairaanhoitajien ja akupunktiohoitajien sekä 

erikoislääkärin työpanosta.  

 

Perheiden intensiivisen avokuntoutuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista ja 

monipuolista päihdekuntoutusta, jossa tuetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja 

vanhemmuutta, vahvistetaan perheen voimavaroja ja tarjotaan tukea arjen hallintaan. 

Työskentelyssä pyritään erityisesti lapsen näkökulman nostamiseen keskiöön 

vanhempien kanssa työskenneltäessä. Kuntoutusjakso perheiden avokuntoutuksessa 

räätälöidään perhekohtaisesti. Kuntoutusjakson pituus voi vaihdella perheen tarpeista 

riippuen 3-12 kuukauteen. Perheiden avokuntoutuksen työskentelyyn sisältyy erilaisia 

menetelmiä ja työtapoja, kuten yksilö- pari- ja perhetyöskentelyä, vertaistuki- ja 

ryhmätoimintaa, luovia menetelmiä, perheterapiaa, akupunktiota ja fysioterapiaa, 

verkostoneuvotteluja, kotikäyntejä sekä retkiä ja tutustumiskäyntejä. Perheiden 

intensiivisen avokuntoutuksen yhteydessä on aloitettu toteuttamaan uutena 

menetelmänä myös liikkuvaa perhetyötä, jossa tehdään tiiviisti yhteistyötä 

lastensuojelun perhetyön kanssa. Tavoitteet ovat yhtäläiset perheiden avokuntoutuksen 

kanssa. Lisäksi avokuntoutuksen tarjoamat perheterapian palvelut toimivat itsenäisesti 

siten, että perheterapeuttien asiakkaaksi on mahdollista hakeutua matalalla 

kynnyksellä myös ilman lähetettä ja asiakkuutta päihdehuollossa.  Perheiden 

avokuntoutus ei ole laitoskuntoutusta, vaan kuntoutuksessa käydään kotoa käsin. 

Avokuntoutuksessa voidaan käydä 1-3 päivää viikossa. 

 

Helsingin kaupungin perheiden avokuntoutus on toiminut vuodesta 2010 alkaen ja 

kyseessä on siten suhteellisen uusi päihdekuntoutuksen muoto Helsingissä. Perheiden 

avokuntoutuksessa on selvitetty asiakastyytyväisyyttä, ja palautetta palveluista on 

kartoitettu aiemmin muun muassa lomakekyselyiden muodossa. Helsingin yliopistolla 

järjestetyssä sosiaalityön käytäntötutkimuksen opintojakson aloitusseminaarissa 

lokakuussa 2012 esiteltiin Lännen päihdepoliklinikan palveluja ja perheiden 

avokuntoutusta kuntoutusmuotona, ja kerrottiin työyhteisön toivomuksesta saada 

tutkimustietoa asiakkaiden kokemuksista perheiden avokuntoutuksesta ja siitä miten 

kuntoutus on vastannut perheiden tarpeita. Keskusteltuani tutkimusaiheesta vielä 

tarkemmin marraskuussa 2012 perheiden avokuntoutuksen johtavan 

sosiaalityöntekijän kanssa, päädyin muotoilemaan tutkimusaiheeni siten, että tutkisin 

asiakkaiden kokemuksia kuntoutuksesta narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen. 
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Tutkimusaiheen valinta oli minulle luontevaa monestakin syystä, mutta erityisesti 

siksi, että kokemusten tutkiminen kiinnostaa minua, mutta myös siksi, että aiheen 

tutkiminen on erittäin perusteltua sen vuoksi, että kuntoutusmuodon jatkokehittämisen 

mahdollistamiseksi tarvitaan erityisesti asiakkailta, kuntoutukseen osallistuneilta 

vanhemmilta tullutta tietoa ja näkemyksiä kuntoutuksen toimivuudesta. 

 

Itselläni ei ole aikaisempaa työkokemusta päihdehuollon palveluiden parissa 

työskentelystä, joten tutkimusympäristö oli minulle uusi, joskaan ei täysin vieras. Olen 

työskennellyt sosiaalityöntekijänä aikuissosiaalityössä sekä lastensuojelussa, ja näiden 

töiden kautta olen tehnyt jonkin verran yhteistyötä päihdepalvelujen kanssa. 

2.2 Päihdeongelmat, kuntoutus ja vanhemmuus 

Päihteiden käytön ja päihdeongelmien kenttä on laaja ja monitasoinen. Päihteisiin 

lasketaan alkoholi, reseptittömät lääkkeet sekä huumeet, jotka jakautuvat laillisiin ja 

laittomiin. Ongelmanmäärittelyyn vaikuttaa merkittävästi asiantuntijavalta, joka luo 

ongelman kriteereitä sekä tieteellisesti että ammatillisen ja kliinisen käytännön kautta. 

(Nätkin 2006, 7.) 

Arja Ruisniemi (2006) on tutkinut vanhemmuuden merkitystä kuntoutumisprosessissa 

päihderiippuvuudesta toipuvien vanhempien voimavarana. Ruisniemi haastatteli 

perhekuntoutukseen lapsensa kanssa osallistuneita vanhempia kuntoutuksen alussa, 

lopussa sekä kuntoutuksen jälkeen. Ruisniemi kertoo haastatteluissa nousseen 

spontaanisti vanhemmuus osana vanhemman minäkuvaa ja voimavarana 

muutoksessa. (mt., 165-187.) Ruisniemi tarkastelee erityisesti haastateltavien puhetta 

ja sitä millaisena vanhemmuus osana päihderiippuvuudesta toipuvan vanhemman 

minäkuvaa rakentuu. Haastateltavat kuvasivat muutosta totutteluna ja oppimisena tai 

konkreettisten asioiden kautta, kuten rutiinien vakiintumisena ja käyttömaailman 

ihannoinnin pois jäämisenä sekä omien ominaisuuksien muuttumisena, kuten 

aikuistumisena ja rauhallisuuden lisääntymisenä. Vanhemmuus näyttäytyi toisaalta 

tasapainoiluna ja tasapainon löytämisenä. Viranomaiset näyttäytyivät puheessa 

toisaalta riippakivenä ja toisaalta tukea tarjoavana tahona. (mt., 176-181.) 

Anja Koski-Jännes ja Vilma Hänninen (1998) tarkastelevat dialogisia prosesseja 

riippuvuudesta vapautuneiden ihmisten kertomuksissa. Kertomuksissa korostuivat 

erityisesti vuorovaikutuskokemusten merkitykset päihteistä kuntoutuvan ihmisen 
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elämässä. Dialogilla on tärkeä paikkansa muutoksessa ja sen merkitys muodostuu 

erityisesti uusien perspektiivien avaamisessa riippuvuudesta pois pääsiseksi. (mt., 

188.) Kuntoutuksessa vanhempien kanssa käytävät keskustelut voivat siis 

parhaimmillaan olla muutosta edistäviä, dialogisesti käänteen tekeviäkin kokemuksia. 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Käytäntötutkimus viitekehyksenä 

Sosiaalityön käytäntötutkimus on ensisijaisesti soveltavaa tutkimusta, jonka 

ongelmanasettelu ja aihepiirit liittyvät olennaisesti sosiaalialan käytäntöihin. 

Käytäntötutkimus pyrkii palvelemaan erilaisia intressitahoja yhdessä tai erikseen, 

kuten palvelujen käyttäjät, kansalaiset, sosiaalityöntekijät tai muut ammattilaiset, 

palvelujen tuottajat, kuntien hallinto tai sosiaalialan vapaaehtoistoimijat. 

Käytäntötutkimusta luonnehtii keskeisesti sen reflektoiva suhde vallitseviin 

sosiaalitieteiden käsitteisiin ja teorioihin, ja sen piirissä hyödynnetään metodista 

innovatiivisuutta, joka liittyy erityisesti käytännössä muodostuvan hiljaisen tiedon 

hyödyntämiseen. (Satka ym. 2005, 11-12.) 

Käytäntötutkimus pyrkii jaettuun tai yhteiseen tiedontuotantoon tutkimuksessa 

mukana olevien ihmisten kesken. Tiedon muodostamisen prosesseissa huomioidaan 

erityisesti käytäntöperäisen ja toimijoihin sidotun tiedon henkilökohtainen 

koskettavuus, sillä sosiaalityön tutkimuksen, kuten käytäntötutkimuksenkin, yhtenä 

keskeisimmistä tavoitteista on ollut marginaaleihin joutuneiden ja vähän resursseja 

omaavien ihmisten omistaman tiedon ja kokemusten näkyväksi tekeminen. 

Epäoikeudenmukaisuudet ja vaikeudet eivät ohita tutkijaa, vaan pysäyttävät ja 

koskettavat häntä ihmisenä, ja saattavat avata aivan uuden maiseman ja siten syventää 

ymmärrystä tutkitusta todellisuudesta aivan uudella tavalla. (Satka ym. 2005, 11-12.) 

Käytäntötutkimuksessa suhde tiedon muodostamiseen on erityinen. Sen tavoitteena on 

uutta etsivän tutkimus- ja tiedonmuodostuskulttuurin vahvistaminen sosiaalialalla. 

Asiakkaat ja palvelujen käyttäjät ymmärretään tiedontuotannon tasavertaisina 

kumppaneina. Samalla haasteena nähdään asiantuntijoiden toimintakulttuurin ja 

käsitysten uudistaminen siten, että kansalaiset ja heidän toiveensa tulevat otetuiksi 

huomioon. Käytäntösuhteisen sosiaalityön tutkimuksen tietoperusta rakentuu yhdessä 

asiakkaiden eletystä tiedosta, sosiaalityöntekijöiden työn kautta muodostuneesta 
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kokemustiedosta ja tutkijan teoreettisesta tiedosta. Olennaista on näiden eri 

tiedonlajien vuoropuhelu. (Satka ym. 2005, 13-16.) 

Erja Saurama ja Ilse Julkunen (2009, 293-314) korostavat, että tutkijan on osattava 

paikantaa itsensä ja oma käytännöllinen suhteensa maailmaan. Tutkija on osa 

tutkimusprosessia ja tutkijan arvot, asennoituminen, persoona ja ruumiillinen 

oleminen vaikuttavat tietämisen tapaan ja tutkimusprosessiin. Kanssatutkijuuden ja 

kokemusasiantuntijuuden käsitteet ovat hyvä esimerkki uudenlaisesta orientaatiosta ja 

ymmärryksestä tiedon tuottamisessa ja tutkimuksen tekemisessä. 

Käytäntötutkimuksen kautta kerätty tieto voi olla paikallista, henkilökohtaista, 

erityistä tietoa, esimerkiksi marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien 

ihmisten kertomuksia. Henkilökohtaisessa kokemuksessa korostuu tiedon 

ruumiillisuus ja kokemuksellisuus. Tieto ymmärretään näin heterogeeniseksi ja 

paikallisesti kontekstualisoituneeksi (mt., 293-314.) 

3.2 Haastattelut aineistona  

Tutkimukseni on laadullinen haastattelututkimus ja aineistonkeruun menetelmänä 

olen käyttänyt kerronnallista haastattelumenetelmää, sillä arvioin sen avulla löytäväni 

mielenkiintoista henkilökohtaista kokemustietoa. Kertomus on tietämisen muoto, joka 

on mahdollisesti ihmisen tärkein väline ajallisuuden ymmärtämisessä. Kertomamme 

asiat jäsentävät myös eettistä paikkaamme maailmassa. Yksinkertaisesti kuvattuna 

kertomukselle ominaista on, että joku kertoo toiselle, että jotain tapahtui. 

Kertomuksessa tulisi siis olla vähintäänkin kaksi tapahtumaa, jotta jokin ehtisi 

muuttua. Muutos, transformaatio ja prosessi ovat niitä asioita, jotka tekevät 

kertomuksien tutkimisen mielenkiintoiseksi. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189-

190.) Kun kiinnostus kohdistuu kertomuksiin, ollaan usein kiinnostuneita siitä miten 

ihmiset maailman kokevat. Kerronnallinen haastattelu viittaa siihen, että tutkija 

pyytää kertomuksia, antaa tilaa kertomiselle ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin 

olettaa saavansa vastaukseksi kertomuksia. (mt., 191.) 

Haastattelin tutkimustani varten viittä perheiden avokuntoutukseen osallistuvaa 

vanhempaa, joilla kaikilla kuntoutus oli haastatteluhetkellä kesken, mutta 

lähikuukausien aikana mahdollisesti päättymässä. Haastattelin jokaista tutkimukseeni 

osallistunutta vanhempaa kerran. Toteutin haastattelut heinäkuussa 2013 perheiden 

avokuntoutuksen tiloissa Töölössä. Haastatteluiden kesto vaihteli 40 minuutista 
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reiluun tuntiin ja nauhoitin kaikki haastattelut. Nauhoittamisen jälkeen purin 

haastattelut kirjalliseen muotoon eli litteroin ne sanatarkasti. Tuotetun puheen lisäksi 

litteroin tauot puheessa sekä muun kommunikaation kuten naurahdukset ja 

yskähdykset. Litteroinnin yhteydessä pyrin poistamaan kaikki mahdolliset 

tunnistettavuuteen vaikuttavat tiedot haastatteluista. Litteroinnin jälkeen tuhosin 

haastattelunauhat. Litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 66 sivua. 

Ensimmäisen kontaktin haastateltaviin sain perheiden avokuntoutuksen 

henkilökunnan kautta. Sovin työntekijöiden kanssa, että he kertoisivat asiakkaille 

valmisteilla olevasta tutkimuksestani ja tiedustelisivat alustavasti kiinnostusta 

osallistua tutkimukseen. Tätä kautta löysin viisi vanhempaa, jotka olivat 

kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseeni. Otin heihin ensin yhteyttä puhelimitse ja 

kerroin heille tutkimuksestani, tutkimuksen teon periaatteista ja tutkimukseni 

aikataulusta. Tämän jälkeen sovimme kaikkien kanssa haastatteluajan perheiden 

avokuntoutuksen tiloihin. Haastattelupaikan valinta avokuntoutuksen tiloihin sopi 

haastateltaville, koska monella heistä oli muutoinkin käyntejä avokuntoutuksessa 

lähes viikoittain. Jälkikäteen pohdin, että olisin hyvin voinut ehdottaa 

haastattelupaikaksi myös haastateltavan  kotia ja antaa haastateltavan valita hänelle 

sopiva paikka. Näin en kuitenkaan toiminut ja jäin pohtimaan olisiko oma koti 

ympäristönä mahdollisesti syventänyt haastatteluvuorovaikutusta. Haastattelut yhtä 

lukuun ottamatta tehtiin perheiden avokuntoutuksen tiloissa, perhehuoneessa, joka 

takasi yksityisyyden ja oli ympäristönä kuitenkin rauhallinen ja miellyttävä. 

Perhehuoneen ollessa kerran sekaannuksesta johtuen varattu, yksi haastatteluista 

tehtiin vapaana olleessa työntekijän työhuoneessa. 

Tutkimushaastattelu rakentuu pohjimmiltaan samoista sosiaalisen vuorovaikutuksen 

yhteisistä keinoista ja oletuksista kuin mitkä tahansa muutkin keskustelut ihmisten 

välillä. Haastattelulla on kuitenkin tietty rakenne ja tarkoitus, ja haastattelijalla on 

jokin tiedonintressi, jonka vuoksi hän esittää kysymyksiä. (Ruusuvuori & Tiittula 

2005, 22-23.) Tästä huolimatta koin opiskelijana ja aloittelevana tutkijana 

haastatteluita tehdessäni epävarmuutta ja jännittyneisyyttä. Pohdin toistuvasti omaa 

vastuutani tutkijana haastattelun vuorovaikutusprosessin luomisessa. Riitta Granfelt 

(1998, 38) kirjoittaa, että haastattelijan keskeinen tehtävä on sellaisen ilmapiirin 

luominen, joka mahdollistaa syventymisen ja keskittymisen reflektoivaan kerrontaan.  
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Toivoin omalla läsnäolollani ja käytökselläni voivani luoda haastatteluihin 

mahdollisimman avoimen, kunnioittavan ja luottamuksellisen ilmapiirin. Tutkijana 

näen, että olen oman vuorovaikutukseni kautta vastuussa haastatteluiden 

vuorovaikutukseen sisältyvien hierarkioiden ja valta-asetelmien purkamisesta sekä 

erityisesti haastateltavien ihmisten subjektiuden kunnioittamisesta. Tutkimukseni 

kokonaisuuden kannalta näen, että tutkimukseeni osallistuneet vanhemmat olivat 

asiantuntijoita omassa tilanteessaan ja minä olin heidän asiantuntemuksestaan 

kiinnostunut tutkija, jolla oli opinnoissaan loppumetreillä olevana opiskelijana jonkin 

verran asiantuntemusta tutkimuksen tekemisestä. 

Kirsi Nousiainen (2004, 39-41) kirjoittaa väitöskirjassaan tunteiden, erityisesti 

empatian merkityksestä tutkimusprosessissa. Tunteet ovat osa kaikkea inhimillistä 

vuorovaikutusta. Nousiainen tuokin esiin, että tutkijan halutessa käyttää empatiaa 

ymmärtämisen ja tiedon tuottamisen välineenä, on hänellä oltava uskallusta ja kykyä 

sukeltaa siihen tunnemaailmaan, jonka haastateltava oman elämäntarinansa kerronnan 

kautta tarjoaa. Empatia syventää tutkijan ymmärrystä tutkittavasta kohteesta ja sen 

myötä musta-valkoiset dikotomiat kyseenalaistuvat. Erilaiset kertomukset ovat 

sisäisesti ristiriitaisia, kuten kokemukset ja ihmisetkin. (Granfelt 1998, 25-27.) 

Pohtiessani omaa epävarmuuttani haastattelujen ja tutkimuksen tekijänä, koin 

lohdullisena Nousiaisen (2004) ajatuksen tutkijan ja sosiaalityöntekijän rooleista: 

”Tutkijuus ja sosiaalityöntekijyys kietoutuvat toisiinsa, niitä ei voi erottaa, ja ne 

liukuvat kohti yleisinhimillistä toimintaa ja kokemusta.” (Mt., 40.) Haastatteluiden 

tekemisen hetkellä työkokemusta sosiaalityöntekijänä oli kertynyt itselleni kuusi 

vuotta. Luotin työkokemuksen antaneen itselleni ainakin jonkin verran eväitä 

arvokkaan ja kunnioittavan vuorovaikutussuhteen rakentamiseen haastateltavan 

kanssa. 

Kerronnallisen haastattelumenetelmän ollessa minulle tuntematon entuudestaan, 

tutustuin menetelmäkirjallisuuteen, mutta päätin myös tehdä yhden koehaastattelun. 

Koehaastattelun tekeminen osoittautui järkeväksi, sillä sain hieman käsitystä siitä 

miten haastattelutilanne etenisi ja miten tutkijana minun olisi sitä syytä haastattelua 

mahdollisesti ohjata. Muotoilin haastatteluja ajatellen yhden laajan kertomusta 

kutsuvan kysymyksen, jonka esitin haastattelun alussa jokaiselle haastateltavalle. 

Tämän lisäksi olin laatinut varmuuden vuoksi teemahaastatteluille tyypillisen 
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puolistrukturoidun haastattelukysymysten rungon (Liite 3), jota olin varautunut 

käyttämään tarvittaessa.  

Noudatin kaikissa haastatteluissa samaa periaatetta siten, että kysyin ensimmäisenä 

avoimen, kertomusta kutsuvan kysymyksen, jossa haastateltava sai itse määritellä 

mistä hän aloittaisi, mitä kertoisi ja miten kertoisi. Kerroin ennen haastattelun 

aloittamista myös jonkin verran itsestäni haastateltaville, koska ajattelin sen voivan 

helpottaa haastatteluvuorovaikutustamme ja kertomaan lähtemistä. Haastateltavan 

kerrottua oman tarinansa, esitin tilanteen mukaan kertomusta auttavia, jatkavia 

kysymyksiä sen perusteella mitä haastateltava oli aikaisemmin kertonut. Viimeiseksi 

otin käyttööni tarpeen vaatiessa haastatteluteemat. Käytännössä haastatteluihin tuli 

mukaan enemmän ja vähemmän myös teemahaastattelun elementtejä. Tämä johtui 

siitä, että olin päättänyt käsitellä tiettyjä kuntoutukseen liittyviä teemoja 

haastatteluissa ja halusin varmistaa, että saisin haastateltavilta ajatuksia myös niihin 

liittyen. 

Kaikki haastattelut olivat erityisiä ja erosivat toisistaan monin tavoin, eikä kahta 

samanlaista haastattelua tietenkään ole olemassakaan. Haastattelun kautta onkin turha 

tavoitella yksiselitteistä ja ristiriidatonta subjektiivista totuutta. Tutkija on omalta 

osaltaan haastattelutilanteessa konstruoimassa totuuksia (Granfelt 1998, 38). 

Haastattelut sisälsivät puheen lisäksi paljon muuta inhimillistä kommunikaatiota, 

kuten naurahduksia ja huokauksia. Kiinnitin haastatteluissa myös huomiota pitkiin 

taukoihin, jotka kertovat yhtäläisesti, mutta eri tavoin kuin tiiviit kerrontaosuudet. 

Aina kysyttyyn kysymykseen ei myöskään välttämättä saa vastausta ja sitä tulee 

yhtäläisesti kunnioittaa. 

P: Mites sä, millä tavalla sä ajattelet, että miten tässä 
kuntoutuksessa on huomioitu sun lapsen tarpeet ja sun 
lapsesi osallisuus? 
H: Emmä tiiä… (huokaus) … emmä tiiä oikeesti. 
P: Oliks liian vaikea kysymys…? 
H: Oli! 

Oma kokemattomuuteni haastattelijana ja mahdollisesti tapani muotoilla 

kysymyksiäni vaikutti mielestäni myös siihen kuinka haastattelut kulloinkin etenivät. 

Tunnustelu, epäröinti ja kömmähdykset ovat toki sellaista mikä kuuluu kaikkeen 

vuorovaikutukseen, myös haastattelutilanteissa. Opiskelijan asemastani johtuen, olin 

taipuvainen pohtimaan erityisesti omaa epävarmuuttani enemmän sekä miettimään 
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miten voin omalla vuorovaikutuksellani edesauttaa mukavan, luottamuksellisen ja 

luontevan haastatteluvuorovaikutuksen syntymistä. 

3.3 Narratiivisuus lähestysmistapana aineistoon 

Tutkimuksessani olen lähestynyt keräämiäni haastatteluja kertomuksina. Riitta 

Granfeltin (1998, 41) tavoin ymmärrän haastattelukertomukset yritykseksi 

rekonstruoida haastateltavien elettyä elämää yhdessä tutkijan eli itseni kanssa. 

Haastattelumenetelmän valinnalla tavoittelin kertomuksia, joiden kautta 

haastateltavien kokemukset nousisivat esiin. Ajatuksenani on ollut sitoutuminen 

konstruktivistiseen tietokäsitykseen, jonka mukaan ihmiset rakentavat tietonsa ja 

identiteettinsä kertomusten välityksellä. Konstruktivismin mukaan ihminen rakentaa 

tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemustensa varaan. Ihmisen näkemys asioista 

muotoutuu ajattelussa sitä mukaa kun hän saa uusia kokemuksia ja keskustelee 

muiden ihmisten kanssa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tieto on kertomusten 

kudelma, joka saa jatkuvasti uutta materiaalia alati uusiutuvasta kulttuurisesta 

tarinavarannosta (Heikkinen 2001, 119).  

Kirjallisuustieteessä tarinan ja kertomuksen käsitteillä on molemmilla erillinen ja 

vakiintunut merkitys. Kertomusta pidetään yläkäsitteenä ja tarinaa sen alakäsitteenä 

(Heikkinen 2001, 116). Käytän itse tutkimuksessani käsitteitä kertomus, narratiivi ja 

tarina väljästi toistensa synonyymeinä, vaikka ymmärrän, että käsitteillä on joissain 

suhteissa toisistaan poikkeavakin sisältö. Haastatteluissa pyysin haastateltavia 

kertomaan heidän tarinansa, koska se tuntui luontevalta tavalta kutsua heitä 

kertomaan. Vilma Hänninen (1999, 19) määrittelee tutkimuksessaan tarkoittavansa 

tarinan käsitteellä tietynlaista merkityskokonaisuutta. Tarina on ajallinen 

kokonaisuus; sillä on alku, keskikohta ja loppu ja sen keskeisin määrittävä elementti 

on juoni. Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita. (mt., 20.) Tutkimusraportissani 

rinnastan väljästi kertomuksen ja tarinan sisällön. Pääasiallisesti käytän tutkimukseni 

raportoinnissa käsitteitä kertomus ja kerronnallinen. 

Narratiivisen lähestymistavan valinta mahdollistaa arvioni mukaan haastateltavien 

näkemysten nousemisen esiin tutkimuksessani autenttisemmin. Haastattelujen kautta 

kerätty tieto muodostuu moniäänisempänä ja kerroksellisempana. Suhtaudun 

varauksellisesti ajatukseen siitä, että voisin tutkimukseni kautta antaa suoranaisesti 

äänen haastateltavilleni, sillä tutkijana oma ääneni kuuluu tutkimusprosessissa ja sen 
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muodostamisessa väistämättä enemmän. Sen sijaan olen pyrkinyt parhaani mukaan 

rakentamaan tutkimuksestani käsitteellisillä valinnoilla, haasteluvuorovaikutuksen 

sekä aineiston käsittelemisen sekä kirjoittamisen keinoin sellaisen, että se kunnioittaa 

haastatteluun osallistuneita vanhempia ja tavoittaa heidän kertomustensa olennaisen 

sisällön. 

Arja Jokinen (2000, 132) pohtii ammatillisen auttamistyön ja kertomusten 

kietoutumista toisiinsa asiakkaan ja työntekijän kohtaamisissa. Etsittäessä ratkaisuja 

ja voimavaroja ihmisten ongelmatilanteisiin, auttamistyön tärkeäksi tehtäväksi 

muodostuu uusien, toisenlaisia tulevaisuuden perspektiivejä avaavien kertomusten 

mahdollistaminen ja virittäminen. Ammatillisen auttamistyön yksi tärkeimmistä 

ulottuvuuksista on muutoksen virittäminen ja mahdollistaminen, jossa keskustelu on 

olennaisessa roolissa. (mt., 132-134.) 

3.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asettanut ohjeet hyvän tieteellisen käytännön 

noudattamisesta, joiden noudattamiseen tutkimukseni sitoutuu. Ennen 

tutkimushaastattelujen toteuttamista pyrin tarkoin arvioimaan tutkimuksen eettisen 

kestävyyden kannalta keskeisimpien periaatteiden toteutuminen, jotka ovat 

tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen 

sekä yksityisyyden ja tietosuojan takaaminen tutkimukseen osallistuville.  

Sosiaalityön tutkimuksessa tutkitaan usein sensitiivisiä kysymyksiä, joten 

tutkimuksessa tutkittavien subjektien loukkaamattomuus ja koskemattomuus voivat 

muodostua jännitteiseksi suhteessa heitä ja heidän elämäänsä koskevan tiedon 

hankkimisen kanssa (Rauhala & Virokannas 2011, 236). Tutkimuseettisen 

ennakkoarvioinnin kriteerien täyttyminen ei ole siten yksiselitteisesti tae eettisesti 

ongelmattomasta tutkimuksesta tai varmista tutkimuksen hyödyllisyyttä tai 

rakentavuutta tutkittaville ihmisille (Mt., 239).  

Tutkijan keskeisenä vastuuna on tutkimukseen osallistuvien ihmisten subjektiuden, 

osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja varjeleminen läpi 

tutkimusprosessin. Tutkijalla on vastuu pyrkiä hierarkkisista suhteista vapaaseen 

vuorovaikutukseen tutkimukseen osallistuvien ihmisten kanssa. Sensitiivisen 
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haastattelututkimuksen merkittävä eettinen vaatimus on tutkimuksen informanttien 

asiantuntemuksen kunnioittaminen (Laitinen & Uusitalo 2007, 318). 

Tutkimuksen toteuttaminen on suunnitteluvaiheesta alkaen, aineiston keräämiseen ja 

lopulta aineiston raportoimiseen saakka perusteellista eettistä harkintaa edellyttävä 

prosessi. Einat Peled ja Ronit Leichtentritt (2002, 147) ovat jäsentäneet 

tutkimusetiikan olevan kontekstuaalista ja edellyttävän tutkijalta paikallistunutta 

moraalista harkintaa ja päätöksentekokykyä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen 

eettisyyden toteutuminen edellyttää tutkijalta läpi tutkimusprosessin jatkuvaa 

aktiivista toimintaa, jossa tutkija arvioi kriittisesti omia arvoja, asenteita ja tiedon 

muodostamisen tapojaan suhteessa tutkimuksen informantteina toimiviin ihmisiin. 

Eettinen toiminta tarkoittaa itsearvioinnin lisäksi tutkimuksen kannalta tärkeiden 

ratkaisujen tekemistä ja niiden perustelemista ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi sekä 

tutkimukseen osallistuville ihmisille että laajemmin tiedeyhteisölle ja julkisuudelle. 

Riitta Granfelt (1998, 40) toteaa, että eettiset kysymykset on ratkaistava aina 

uudelleen jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Ihmisiä ei saa pakottaa kertomaan, ei 

saa urkkia eikä udella, vaan tulee aina edetä jokaisen ihmisen ja haastattelutilanteen 

ehdoilla. Tutkijan on yritettävä tavoittaa jokaisen haastateltavan oma tapa kertoa sekä 

aiheet, joista hän puhuu mielellään, ja sovitettava omat intressinsä niihin (mt., 40). 

Ymmärrykseni mukaan kaikki vanhemmat osallistuivat tutkimukseeni 

vapaaehtoisesti. Kerroin vanhemmille ennen varsinaista tapaamistamme puhelimitse 

tutkimukseni aiheesta, tarkoituksesta ja toteuttamistavasta sekä heidän oikeuksistaan 

tutkimukseen osallistumiseen liittyen. Annoin lisäksi tutkimustani koskevan 

saatekirjeen (liite 1) jokaiselle vanhemmalle. Pyysin kaikilta vanhemmilta kirjallisesti 

suostumuksen (liite 2) aineiston käyttöön tutkimustarkoituksessa. 

Suostumuslomakkeen yhteydessä tiedustelin haastatteluun osallistuvilta kiinnostusta 

saada valmis tutkimusraportti itselleen sähköpostitse. Sekä tutkimusta koskeneessa 

saatekirjeessä että suostumuslomakkeessa kerrottiin, että tutkimukseen osallistumisen 

voi keskeyttää missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilmoittamalla siitä tutkijalle eikä 

tutkimukseen osallistumisella tai sen mahdollisella keskeyttämisellä ei ole vaikutus 

vanhempien jatkokuntoutukseen päihdepoliklinikalla. Vanhempien yksityisyyden 

suojaamiseksi poistin jo aineiston litterointivaiheessa kaikki mahdolliset 

tunnistetiedot.  
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Käytettyjä aineistokatkelmia on muokattu niiden luettavuuden vuoksi siten, että niistä 

on poistettu tarpeettomat täytesanat. Aineistonkatkelmia käyttäessäni, olen muuttanut 

vanhempien nimet heidän yksityisyyttään suojatakseni. Olen päätynyt käyttämään 

aineistoluvuissani runsaasti aineistokatkelmia ja tämän ratkaisun tein siksi, että haluan 

vanhempien omien kertomusten painottuvan ja pääsevän tutkimuksessa esiin 

tekemäni analyysin ohella.  

3.5 Kertomusten kokoaminen: aineiston analyysiprosessi 

Lähestyin aineistoani tavoitteenani vanhempien kertomusten tavoittaminen 

haastatteluista. Kertomuksia tavoittavalla pyrin etsimään kokemustietoa vanhempien 

arkielämään ja kuntoutumiseen liittyen. Onnistuakseni tässä luin jokaisen litteroidun 

haastatteluaineiston läpi useita kertoja uudelleen ja yhä uudelleen tavoittaakseni 

jokaisen haastattelun erityisyyden. Tavoitteenani oli vanhempien kertomusten 

moniäänisyyden kunnioittaminen ja jokaisesta kertomuksesta niiden erityispiirteiden 

säilyttäminen. Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, 

vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tiedon muodostamiseen. 

Tutkimuksessa pyritään tutkijan ja tutkittavien yhteiseen merkityksenantoon. 

(Heikkinen 2001, 129-130.)  

Aluksi muodostin yleisempiä havaintoja jokaisesta haastattelusta ja merkitsin 

havainnot litteroitujen haastattelujen marginaaliin. Tämän jälkeen siirryin jokaisen 

haastattelun lähilukuun. Kirsi Nousiainen (2004, 50) toteaa lähiluvun kuvaavan hyvin 

hermeneuttista syvän ymmärtämisen prosessia. Prosessissa pyritään mahdollisimman 

lähelle aineistoa, toisin kuin määrällistä analyysia tehtäessä, jolloin totuuden 

etsimisen yhtenä edellytyksenä on, että tutkija etäännyttää itsensä aineistostaan. 

Tunteiden merkityksen näen myös Nousiaisen (mt., 51) tavoin tärkeänä 

haastatteluiden merkitysten tavoittamisessa. Tutkimuksessani aineiston keräämisen 

vaihe ja analyysi olivat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Analyysissa pyrin 

aineistolähtöisyyteen, mutta käyttämäni käsitteet eivät ole täysin aineistolähtöisiä, 

vaan muodostettu vuoropuhelussa käyttämäni kirjallisuuden kanssa. 

Aineiston analyysissa hyödynsin Satu Apon (1990, 65) kuvailemaa kertomuksen 

analyysin kaksivaiheista mallia. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään kertomuksen 

semanttinen makrostruktuuri eli luodaan sisältöseloste. Tällöin havaintoyksiköstä eli 

kertomuksesta muodostetaan referoitu tiivistelmä. Toisessa vaiheessa määritellään 
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tapahtumarakenteen eli juonen segmentointi sopiviin jaksoihin. Tutkija lukee 

tekemiään juonitiivistelmiä ja etsii niistä yhteisiä nimittäjiä: toistuvia perustapahtumia 

ja näiden yhdistelmiä. 

Jari Eskola (2001, 133-157) on hahmotellut artikkelissaan laadullisen aineiston 

analyysin perustavia periaatteita. Tukeuduin omassa analyysissani näihin 

periaatteisiin. Haastatteluiden kerronnallisuuden analysoimisen lisäksi käytin 

sisällönanalyysia, jonka avulla ryhmittelin havaintojani teemoihin. Perustelen 

analyysimenetelmien yhdistämistä sillä, että haastattelutilanteisiin olin varautunut 

myös teemahaastattelurungon avulla ja käytännössä jouduin hyödyntämään osassa 

haastatteluissa laatimiani teemoja, koska halusin saada kuntoutuksen toimivuudesta 

tietoa vanhemmilta. Sisällönanalyysi menetelmänä sopii hyvin tavoittamaan 

aineistosta olennaiset ja keskeiset teemat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). 

Lopullinen analyysiprosessini muodostui kolmivaiheiseksi. Aloitin lukemalla jokaisen 

haastattelun useamman kerran lävitse. Tein samalla yleisempiä havaintoja jokaisesta 

haastattelusta ja merkitsin havainnot ylös. Toisessa vaiheessa siirryin jokaisen 

haastattelun lähiluentaan, jossa muotoilin jokaisesta haastattelukertomuksesta 

tiivistetyn kertomuksen eli juonellisen kokonaisuuden, jossa kiinnitin huomioni 

haastattelun kertomuskohtaisiin erityispiirteisiin, muistelin samalla 

haastatteluvuorovaikutusta ja siitä tekemiäni havaintoja. Kolmannessa vaiheessa luin 

jokaista haastattelukertomusta edelleen erillisenä, pyrkien jaottelemaan ja 

ryhmittelemään jokaisessa kertomuksessa esiintyneitä yhteisiä ja yleisiä teemoja 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi.  

Analyysin pohjalta muodostin keskeisimmät merkitykselliset teemat, jotka 

vanhempien haastatteluista nousivat. Sanna Väyrysen (2012, 277) tavoin halusin 

analyysissani painottaa kuntoutusta edistävien kokemusten ja muutosten kuvaamista. 

Tuloksia käsittelevään lukuun olen (luku 4) ryhmitellyt keskeiset 

merkityskokonaisuudet siinä järjestyksessä kuinka vahvasti ne arvioni mukaan 

nousivat aineistosta esiin.  
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4 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA PERHEIDEN AVOKUNTOUTUKSESTA 

4.1 Tutkimuksen päähenkilöiden esittely 

Tutkimukseeni osallistui viisi vanhempaa, neljä äitiä ja yksi isä. Vanhemmat olivat 

iältään 28-49-vuotiaita. Heidän lastensa iät vaihtelivat yhdestätoista kuukaudesta 17 

ikävuoteen. Kahdella vanhemmista oli lapsia aiemmista parisuhteista, ja lapset asuivat 

haastatteluhetkellä kodin ulkopuolella huostaan otettuina. Vanhemmista kolme oli 

haastatteluhetkellä korvaushoidossa ja kaksi päihdepoliklinikan asiakkaana 

alkoholiongelman johdosta. Kaikilla paitsi yhdellä vanhemmista oli taustallaan 

pitkäaikainen, useampia vuosia kestänyt päihderiippuvuus ja siten pidempiaikainen 

asiakkuus päihdepalveluissa. Yksi haastateltavista oli aloittanut perheiden 

avokuntoutuksen siten, että hän oli tullut samalla ensimmäistä kertaa 

päihdepoliklinikan asiakkaaksi elämässä tapahtuneen vaikean kriisitilanteen ja 

ongelmallisen alkoholin käytön johdosta.  

Vanhemmat kertoivat kaikki aloitteen tai ehdotuksen perheiden avokuntoutukseen 

lähtemisestä tulleen joko omalta lastensuojelun sosiaalityöntekijältä tai 

päihdepoliklinikan työntekijältä. Kaikki vanhemmat toivat kuitenkin esiin sen seikan, 

että he aloittivat kuntoutuksen vapaaehtoisesti ja lähtivät avoimella mielellä ainakin 

katsomaan mistä on kysymys. 

”Mulla on tosiaan pitkä päihdehistoria takana ja 
tää ei ollut pakollinen mulle mitenkään, vaan oli 
vaihtoehto, että saan tänne tulla ja tässä sitten 
ollaan. Ja hyvin menee tällä hetkellä.” (Leena) 
 

”Me päästiin vähän ennen aikoja sieltä ensikodilta, 
niin sitten lastensuojelu toivoi, että me mennään 
johonkin avokuntoutukseen. Tai ne vähän niinku 
vaati. Ja me itsekin toivottiin, että omasta toiveesta 
ollaan tämä kumminkin aloitettu.” (Mikko) 
 

”Oikeastaan me puhuttiin siitä tän meidän 
työntekijän kanssa ainakin kahteen otteeseen 
oikeastaan ja sitten sain töitä ja se jäi… Ja sitten 
otettiin asia uudestaan puheeks, niin sit mä ihan olin 
sillä mielellä, että lähden kokeilemaan, et miltä se 
tuntuu. Ja kyllä tykkäsin, joten sit oon siellä loppuun 
asti.” (Eeva) 
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Vanhemmista neljällä oli kokemusta aiemmista päihdekuntoutusjaksoista sekä yksilö- 

että perhekuntoutuksen puolella, esimerkiksi erityisensikodissa, Järvenpään 

sosiaalisairaalassa, Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksessa sekä 

avokuntoutuksesta Oulunkylän ensikodin avopalveluyksikkö Pesässä. Yhdelle 

vanhemmista perheiden avokuntoutus oli ensimmäinen päihdekuntoutusjakso. 

Vanhempien koulutusaste oli peruskoulu yhtä lukuun ottamatta. Yksi vanhemmista 

oli lähes suorittanut loppuun toisen asteen ammatilliset opinnot, mutta opinnot olivat 

lapsen saamisen ja päihdehoitoon liittyvien järjestelyjen vuoksi keskeytyneet. Kaikki 

vanhemmista kertoivat toivovansa voivansa tulevaisuudessa opiskella itselleen 

ammatin tai työllistyä pidempiaikaisesti kun kuntoutusjakso perheiden 

avokuntoutuksessa olisi päättynyt. Haastatteluhetkellä kaikkien paitsi yhden 

vanhemmista kuntoutus oli kestänyt yli puoli vuotta ja oli päättymäisillään.  

Kolme vanhemmista oli yksinhuoltajia ja kaksi heistä asui puolison kanssa. Neljä 

vanhemmista asui haastatteluhetkellä vuokra-asunnossa. Yksi vanhempi asui lapsensa 

kanssa perheille tarkoitetussa asuntolassa, mutta oli juuri muuttamassa omaan vuokra-

asuntoon.  

Korvaushoidossa olevat vanhemmat toivat esille korvaushoidon suuren merkityksen 

oman päihdeongelman hallintaan saamisessa.  

 
”Aloitin korvaushoidon, että siitä lähti menemään 
hyvin. Sitä ennen oli ollut alamäkeä koko elämä. 
Mut onneksi pääsin korvaushoitoon, että pääsin 
sitä kautta eteenpäin, ylöspäin ja toipumaan.” 
(Leena) 

”Mut silleen huomas kun tämä korvaushoito alkoi, 
niin siitä asti on ollut noususuhdanteista tämä 
elämä.” (Mikko) 
 

Haastatteluhetkellä kaikki vanhemmat kuvasivat sen hetkistä elämäntilannettaan 

vakaaksi. Pitkäaikainen päihteiden ongelmakäyttö oli kuitenkin varjostanut 

useampien haastateltavien vanhempien elämää monien vuosien ajan, mutta 

nykytilanne näyttäytyi kaikille suhteellisen valoisana. Kertomuksista käy ilmi, kuinka 

pitkä prosessi kuntoutuminen päihdeongelmasta on ja miten suuren työn haastatteluun 

osallistuneet vanhemmat olivat tehneet. Osalle kuntoutuminen ja raitistuminen olivat 
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merkinneet myös luopumista tietynlaisista kavereista. Kaikille vanhempien 

kertomuksille oli yhteistä vahva motivaatio oman päihteettömyyden vaalimiseen ja 

pärjäämiseen, ja toivon voineeni tutkimuksen kautta sen lukijoille välittää. 

4.2 Kannatteleva ympäristö 

Vanhempien ja heidän perheidensä tilanteet olivat hyvin erilaisia heidän aloittaessaan 

kuntoutuksen perheiden avokuntoutuksessa. Kaikille heistä ulkopuolinen 

viranomainen oli ehdottanut kuntoutukseen hakeutumista tai kertonut kuntoutuksesta, 

koska perheen tilanteesta oli ilmennyt ammatillista huolta. Perheiden 

avokuntoutukseen osallistuminen edellyttää vanhemmilta sitoutumista 

päihteettömyyteen, joten vanhemman oman yksilöllisen päihdekuntoutuksen tulee 

olla suhteellisen vakaalla pohjalla. Yleensä tämä tarkoittaa voimassaolevaa 

hoitosuhdetta päihdeklinikalla ja sitoutuneisuutta omaan hoitosuunnitelmaan. 

Vanhempien päihteiden käytön taustat erosivat toisistaan monin tavoin. Osalla 

päihteiden käyttö oli alkanut jo alaikäisenä ja johtanut erilaisten voimakkaiden 

huumausaineiden käyttöön, jota myöten oli tapahtunut liukuminen huumekulttuurin 

alamaailmaan, kun taas osalla alkoholin ongelmallinen käyttö oli ollut osallisena ja 

johtanut erilaisiin vakaviin elämänkriiseihin. 

”Lastensuojelun kanssahan me sovittiin, että 
tulisin tänne, että täällä voitaisiin tukee tätä mun 
raittiutta, aika paljonkin. Nuoremman lapsen 
kannalta asiat on ollut välillä vähän kiikun 
kaakun. A-klinikan asiakkaana olen ollut jo vuosia. 
Ja se olisi se lähtötilanne. Ja sit kun kysyit tällä 
hetkellä, että miten mulla menee, niin menee tosi 
hyvin omasta mielestäni ja lapsellanikin menee 
ihan hienosti. Että siitä olen tyytyväinen, että olen 
pystynyt pitämään tämän. Ja se, miten tämä on 
auttanut mua, niin se oli itselleni aika iso juttu, 
kun en uskonut (naurahdus) tällaisiin ryhmiin ja 
kaikkeen mitä täällä on.”  
(Eeva) 

 
”Mulla on kaiken kaikkiaan pitkä, vaikea 
päihderiippuvuus huumeista takana ja nyt tosiaan 
ensimmäistä kertaa elämässäni olen kuntoutunut 
ja kuntoutumassa tosissaan. Olen aloittanut 
nuorena, siis huumeilla sen käytön ihan 
alaikäisenä ja ollut erilaisissa hoitopaikoissa 
elämäni aikana ja ne on kaikki mennyt sitten 
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mönkään. Kun viimeinen lapsi syntyi, olin ollut 
vuoden korvaushoidossa ja mulla oli vielä 
bentsojen käyttöä ollut silloin, että muut aineet 
olin jättänyt. Sitten jotenkin puolison kanssa 
uskallettiin ja haluttiin ottaa se askel, että jätetään 
ne bentsot kokonaan pois. Olin päätättänyt, että 
yksikään lapsi ei lähde enää huostaan ja haluan 
asiat järjestykseen ja mulla oli ollut niin pitkään jo  
halu parempaan elämään. Tosi hukassa olin ollut 
ne viimeiset vuodet. ”  
(Anna) 

 

Eevan ja Annan kuvaukset kuntoutumisen polun etsimisestä ja etenemisestä kertovat 

siitä, että raittiuteen pyrkiminen on edellyttänyt työtä ja halua tarkastella omaa 

elämäntilannettaan syvällisesti. Kuntoutumisprosessin kannalta oman motivaation 

löytyminen on ollut keskeistä. Maria taas kuvaa kuntoutukseen osallistumisen 

auttaneen häntä ymmärtämään omaa suhdettaan päihteisiin ja tukeneen häntä 

pitämään yllä omaa raittiutta sitoutumisella perheiden avokuntoutuksen ohjelmaan. 

”Tulin lastensuojelun kautta tänne kun mulla oli 
vaikea elämäntilanne kun tuli masennus ja sitten 
avioero ja sen jälkeen olin asunnottomana ja sitten 
työpaikka meni. Sitten sovittiin sen työntekijän 
kanssa, tai se ehdotti tätä palvelua tänne 
perheiden avokuntoutukseen ja sit mä otin sen 
vastaan. Miten tää on auttanut mua, niin se 
sitoutuminen tähän näin, että miten voi olla 
päihteistä erossa ja sitten se, että on saanut itse 
ajatella, että alkoholi ei ole ratkaisu ongelmiin. Ja 
sitten ne keskustelut, mitä täällä oon työntekijän 
kanssa keskustellut. Ja tällä hetkellä olen 
tyytyväinen, että oon pystynyt olemaan ilman 
alkoholia. ” 
 (Maria) 
 

Perheiden avokuntoutus on tarjonnut ympäristön, joka tukee Marian päihteettömyyttä. 

Sitoutuminen kuntoutukseen ja tapaamiset oman työntekijän kanssa ovat toimineet 

Marialle tekijöinä, jotka edesauttavat hänen raittiuttaan. Merkittäväksi on  

muodostunut myös oman ajattelutavan muuttuminen. 

Piia: Mikä sun mielestä tukee sun raittiutta 
parhaiten? 
Maria: No, just se tänne sitoutuminen, että pitää 
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siitä kiinni. Ja sitten ne tapaamiset ja se, että on 
itse oivaltanut, että on muita keinoja...  

Perheiden avokuntoutuksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sen pyrkimyksenä on 

tuottaa kokonaisvaltaista ja monipuolista päihdekuntoutusta, jossa tuetaan perheen 

sisäistä vuorovaikutusta ja vanhemmuutta, vahvistetaan perheen voimavaroja ja 

tarjotaan tukea arjen hallintaan. Vanhempien haastatteluissa nousi esiin erilaisia 

asioita, joiden vuoksi vanhemmat itse arvelivat kuntoutuksen tarpeen heidän 

perheensä kohdalla muodostuneen. Kaksi vanhemmista toi esille, että heidän 

mielestään kuntoutukseen osallistuminen ei ollut heidän perheensä kohdalla 

välttämätöntä, vaan he olisivat pärjänneet ilman kuntoutuksen tarjoamaa viikoittaista, 

intensiivistä ohjelmaa. Toisaalta kuntoutuksen hyöty näkyi jonkinlaisena tuen 

saamisen kokemuksena arkielämän hallintaan liittyen. 

”Me lähdettiin hakemaan tätä semmoiseksi tueksi 
meidän arkielämään. Kyllähän me sitä ollaan 
tästä saatu. Jos on jotain huolia tai murheita, 
niin voi niistä kertoa. On joku kenelle puhua, ja 
joka ymmärtää jonkin verran ainakin. Se on ihan 
toimivaa silleen, että kyllähän ne (työntekijät) 
varmasti näkee jos jollain on joku ongelma.” 
(Mikko) 

Kaikki vanhemmat toivat esiin, että he kokivat hyötyneensä jollain tapaa perheiden 

avokuntoutuksen tarjoamasta tuesta.  

”Kyllä tästä varmaan jotain merkitystä on, että 
täytyy tulla tänne ja osoittaa se, että hyvin meillä 
menee edelleen.” (Anna) 

”Kyllä tää näköjään jotain auttaa tää kuntoutus. 
Kun sanoin, että tää ei mitään auta, mutta 
näköjään tää auttaa (naurua). Tuolla ensikodin 
jaksollakin olin, että tää ei auta mua mitenkään 
ja haluan kotiin, mutta sen jälkeen huomasin, että 
miten paljon se on kuitenkin auttanut. Jälkikäteen 
sen vastaa huomaa. Että on hyvä olla jälkiviisas 
aina asioissa.” (Leena) 
 

Aina kuntoutuksesta koettua hyötyä ei ollut kuitenkaan helppoa tai mahdollista 

nimetä selkeästi, kuten Leenan edellinen kertomus osoittaa. Usein jonkin asian 

merkityksen huomaa vasta kun on kulunut riittävästi aikaa elämässä ja voi pohtia 
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tilannetta jälkeenpäin. Kaikkien vanhempien kuntoutus oli kesken haastatteluhetkellä, 

vaikkakin päättymässä kaikilla paitsi yhdellä heistä lähikuukausien aikana.  

Perheiden avokuntoutuksen merkitys näyttäytyi vanhempien kertomuksissa ikään 

kuin kannattelevana ympäristönä, joka mahdollisti onnistuneesti alkaneen 

päihteettömän elämäntavan jatkumisen. Kannatteleva ympäristön merkitys korostui 

niissä implisiittisissä, positiivissa kokemuksissa, joita vanhemmilla pääosin 

kuntoutukseen osallistumisesta oli. Kuntoutuksen aloittaminen ei ollut vanhempien 

mielestä ollut heidän tilanteessaan kaiken kaikkiaan välttämätöntä, mutta se tapahtui 

sellaiseen sopivaan aikaan, jolloin oma kuntoutuminen oli edennyt tiettyyn pisteeseen. 

Kannattelevan ympäristön merkitys korostui erityisesti siinä sanoittamattomassa 

tuessa, jota vanhemmat kertoivat saaneensa kuntoutuksessa.  

”Että jos on se tunne, että mä todellakin 
tarvitsen, niin ovet on aina avoimet, niin mulle 
sanottiin, että saa tulla. Ei se suhde kokonaan 
koskaan lopu, kun sen on aloittanut. Ne on 
kumminkin niin mukava porukka, että mielellään 
tulen kattomaan niitä ja moikkaamaan. 
Kertomaan, että miten hyvin meillä menee.” 
(Leena) 

”Mun elämä on muuttunut, niin kyllä näistä 
paikoista on sillä tavalla hyötyä, mutta aina on 
tietysti kehittämisen varaa.” (Anna) 

 

4.3 Vanhemmuuden vahvistuminen 

Vanhemmuuden tukeminen on yksi perheiden avokuntoutuksen selkeimmin 

määritellyistä tavoitteista. Arjen hallinta, lapsen tarpeista huolehtiminen ja oman 

päihteettömyyden ylläpitäminen ovat kuntoutumisprosessissa vanhemmalta 

voimavaroja vaativia tavoitteita. Päihteettömän elämäntavan omaksuminen ja 

ylläpitäminen edellyttää kuntoutujalta muutosten tekemistä arkeen ja elämäntapoihin. 

Joitain asioita voi joutua opettelemaan kokonaan uudelleen. Perheiden avokuntoutus 

on toiminut pienen lapsen vanhemman arkea ja päivärytmejä tukevana ja 

ylläpitämänä ympäristönä. Samalla kuntoutukseen osallistuminen on osaltaan 

edesauttanut päihteettömän elämäntavan jatkamista.  
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”Ehkä sen takia, että saisin jotain ohjelmaa 
päivisin. Kun ei ollut mitään tekemistä ja olin 
pienen vauvan kanssa. Ja täällä oli kerran, kaks 
kertaa viikossa jotain ohjelmaa, että sitä tuli 
lähdettyä ulos ja se oli mun itseni mietittävä, että 
en ala ajatella mitään semmoista mitä ei pitäisi 
ajatella.” (Leena) 
 

Vanhemmuuden vahvistuminen on merkinnyt myös oman itsetunnon vahvistumista 

kasvatuskysymyksissä ja vanhempana toimimisessa. Osallistuminen 

ryhmätoimintaan ja vertaiskokemusten jakaminen ryhmässä muiden vanhempien 

kanssa oli Eevalle tärkeä seikka.  

”Vahvuutta just siihen raittiuteen ja sitten 
vahvuutta lasten kanssa. Ja sitten tietysti 
vertaistuki, että se on aika tärkeä, että huomaa, 
että ei ole yksin. Niissä ryhmissä on paljon tullut 
semmoisia juttuja mistä tosiaan olen saanut 
jotain irti, että muillakin on vaikeuksia kuin vaan 
mulla.” (Eeva) 

Kasvatukseen ja vanhempana toimimiseen liittyvät asiat kietoutuivat persoonassa 

tapahtuneisiin muutoksiin ja erityisesti kuntoutumiseen päihteistä. Päihteistä 

ongelmoituneen vanhemman leima on yhteiskunnan tasolla negatiivisesti värittynyt, 

heijastelee epäonnistumista ja satuttaa. Vanhemmuus on vahvasti normatiivinen 

käsite, johon sisältyy erilaisia rooliodotuksia, velvollisuuksia ja oikein toimimisen 

periaatteita. Kuntoutuksen kautta Mikko kertoo saaneensa varmuutta toimia 

vanhempana. 

”Se oma persoona on muuttunut kokoajan 
paremmaksi, sillä tavalla, että olen tosi 
tunnollinen. Tietää, että tekee oikein ja kasvattaa 
lastaan oikein. Että kyllä kaikkien näiden 
kuntoutuspaikkojen, kyllä niillä on kaikilla oma 
osansa ja sitten sillä lastensuojelulla. Että 
kaikissa on tullut samansuuntaista viestiä meille. 
Se on antanut semmoisen varmuuden.” (Mikko) 
 

Kuntoutumisen päihteistä ollessa pitkällä, oma vanhemmuus vahvistuu ja löytyy 

voimavaroja keskittyä enemmän vanhempana toimimiseen. Kaikki vanhemmat 

kertoivat vahvistumisen tapahtuneen oman persoonan kehittymisen kautta. 

Päihteiden ongelmakäytön aikana huomio ja voimat olivat saattaneet kulua johonkin 
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muuhun elämässä, eikä esimerkiksi arjessa esiin tuleviin kasvatustilanteisiin ollut 

välttämättä riittänyt keinoja.  

”Se on just sitä varmuutta siitä, että tekee tietyt 
asiat oikein ja jos ajatellaan lapsiakin, niin että 
voi sanoa myös ei. Sehän mulla oli vaikeaa siinä 
yhdessä vaiheessa. Silloin kun oli enemmän niitä 
päihteitä käytössä, niin siinä varmaan antoi 
periksi sen takia kun itsellä oli vähän paha olla.” 
(Eeva)  

Vanhempana jaksaminen tarkoittaa myös sitä, että huolehtii itsestään ja omasta 

hyvinvoinnistaan. Kaikki vanhemmat toivat esiin haastatteluissa sen, miten tärkeänä 

he näkevät omasta jaksamisesta huolehtimisen. Oma hyvinvointi heijastuu monella 

tasolla lapsen elämään.  

”Aikaisemmin mulla oli aika paha masennus, 
mutta nyt on silleen, että jaksaa paremmin. Kun 
ennen oli riitoja esimerkiksi ex-miehen kanssa, 
niin nyt lapsikin sanoi, että on ihanan 
rauhallista.” (Maria) 

”Omaa aikaa on tosi tärkeää järjestää. Juuri 
tuollaisten asioiden kautta ymmärtää sen, että 
mitä tarvitsee siihen, että jaksaa, pärjää hyvin 
eikä tule takapakkeja.” (Mikko)  

Vanhemmat olivat osallistuneet erilaisiin ryhmätoimintamuotoihin sekä taide- ja 

toimintatyöpajoihin perheiden avokuntoutukseen osallistuessaan. Osalla 

vanhemmista oli kokemusta vastaavista jo ennen kuntoutuksen aloittamista. Erilaiset 

kuntoutuksen puitteissa vanhemmille suunnatut harrasteet ja aktiviteetit koettiin 

positiivisina ja vahvistavina toimintoina, joihin vanhemmat olivat mielellään 

osallistuneet. 

Tärkeimpänä tekijänä oman vanhemmuuden vahvistumisen kokemuksina 

kertomuksissa nousi esiin vanhempien motivaatio jatkaa päihteetöntä elämää. 

Motivaation syntyyn olivat vaikuttaneet monenlaiset tekijät vanhempien omassa 

henkilöhistoriassa. Leena kuvaa vanhemmuuden vahvistuvan kuntoutuksen 

etenemisen myötä asteittain. 
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”Kai mä näen sen aika valoisana kumminkin. 
Tai se valaistuu kokoajan enemmän, mitä 
pidemmälle tässä kuntoutuksessa 
pääsee.”(Leena) 
 

Vuorovaikutus ja keskustelut oman työntekijän kanssa koettiin tärkeänä. Kaikki 

vanhemmat mainitsivat merkityksellisinä kontaktit ja kohtaamiset työntekijöiden 

kanssa. Työntekijöiden kanssa käytiin läpi kuulumiset ja keskusteltiin käytännössä 

katsoen kaikesta perheen tilanteeseen liittyvästä. Tapaamisten määrät ja sisällöt 

saattoivat vaihdella. Toimistolla tapahtuvien tapaamisten ja kotikäyntien lisäksi 

tapaamiset saattoivat olla tutustumiskäyntejä yhdessä erilaisiin toimintapaikkoihin tai 

voimavaroja kartoittavia keskusteluja, joissa pohdittiin omaa jaksamista. 

Luottamuksellinen suhde omaan työntekijään voi muodostua pitkälle kantavaksi 

kokemukseksi, kuten esimerkiksi Leenan kuvaus osoittaa. 

”Me ollaan kaikesta puhuttu mitä maa päällä 
vaan kantaa, että mä oon taas kaikki käynyt läpi, 
kaikki mahdolliset. Ei ole sellaista asiaa, mitä me 
ei oltaisi käyty läpi. Kaikki me ollaan puhuttu ja 
kaiken mä oon täältä saanut.” (Leena) 

 

4.4 Lasten osallisuus kuntoutuksessa 

Lasten osallisuus ja sen tukeminen on perhekuntoutuksessa keskeistä. Perheiden 

avokuntoutus on määritellyt yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen lapsen aseman 

nostamisen keskiöön vanhempien kanssa työskenneltäessä. Vanhempien 

kuntoutuminen päihdeongelmasta tukee merkittävällä tavalla lapsen hyvinvointia. 

Jokaisella lapsella on kuitenkin omat yksilölliset tarpeensa ja kehitykselliset 

haasteensa, jotka perhekuntoutuksessa on tärkeä pystyä huomioimaan. Haastatteluihin 

osallistuneiden vanhempien lasten iät vaihtelivat yhdestätoista kuukaudesta 17 

vuoteen. Siten lasten osallisuus kuntoutuksessa muotoutui iän ja kehitystason 

mukaisesti. 

Vanhemmat, joilla oli alle kouluikäinen lapsi, kertoivat työskentelyn painottuneen 

yhteisiin tapaamisiin toimistolla tai kotona, joissa heidän lapsensa oli yleensä 

mukana. Työskentely painottui siten pääasiassa keskusteluihin vanhempien kanssa 

lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen.  
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”Päivärutiineista ensinnäkin, niistä me ollaan 
keskusteltu aika paljon. Niistä enimmäkseen. 
Sen olen oppinut, että päivärutiinit on tärkeitä 
lapselle.” (Leena) 

Pienille lapsille järjestettiin myös leikkiryhmä, johon yksi vanhemmista oli 

osallistunut. Vanhemmat saattoivat myös esittää toiveita siitä millaista toimintaa 

lapsille he haluaisivat kuntoutuksessa järjestettävän. 

”… me toivottiin, että olisi jotain muskarin 
tapaista, niin sitten täällä järjestettiin sellainen 
leikkiryhmä, jossa kävin lapseni kanssa.” 
(Mikko) 

Perheiden avokuntoutuksessa tehtiin yhdessä perheiden kanssa retkiä, erityisesti 

kesäaikaan. Kaikki vanhemmat mainitsivat retkien kuuluvan kesäaikana kuntoutuksen 

ohjelmaan. Vanhemmat olivat kokeneet retket mukavina ja virkistävinä. Yhdellä 

vanhemmista lapsi kävi kuntoutuksen aikana päivähoidossa ja vanhempi tapasi omaa 

työntekijäänsä päivisin perheiden avokuntoutuksessa. Lasta tavattiin pääasiassa 

kotikäynneillä perheen kotona. Lapsen tapaamiset kotikäyntien kautta olivat toimiva 

käytäntö myös Eevan mielestä, koska sillä tavoin tavoitettiin lapsi hänelle itselleen 

helpossa ja luontevassa ympäristössä. Eeva kuitenkin toi esiin, että hänen lapsensa 

olisi voitu ottaa työskentelyyn keskeisemmin. 

”Ne kotikäynnit just osoitti sen, että tuon 
ikäiselle se on vähän vaikea lähteä kun on se oma 
päivärytmi ja näin. Ihan tyytyväinen siihen olin, 
niihin kotikäynteihin… ” (Eeva) 

”Piia: Onko se susta miten toteutunut se 
lapsikeskeisyys? 
Eeva: Ehkä enemmän ois saanut olla kyllä, kun 
ajattelee loppujen lopuksi, niin ei hirveästi ollut 
sitä. Tai se oikeastaan mitä pojalleni aina 
puhuin, että miksi olen siellä käynyt.”  

Osa vanhemmista koki, että kuntoutuksessa keskityttiin enemmän heidän 

yksilöpäihdekuntoutuksensa etenemisen seuraamiseen eikä riittävästi heidän lapsensa 

tarpeisiin. Anna toi esiin, että tapaamisilla lapsi oli yleensä aina mukana, mutta jäi 

jotenkin syrjään. Sen sijaan keskusteltiin asioista hänen päihdehoitoonsa liittyen, 

joista hän oli jo keskustellut omalla poliklinikalla. Anna olisi toivonut tukea 

vanhemmuuteen enemmän konkreettisen, toiminnallisen tekemisen kautta yhdessä 

lapsen kanssa.  
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”Kun se nimikin jo kertoo, että perhe, että siinä 
otetaan lapset huomioon. Tykkäisin hirveästi, 
että olisi jotain leikkiä tai ohjattua toimintaa, 
pienen lapsen kanssa tekemistä yhdessä. Olisin 
halunnut ehkä lapsen kanssa sitä 
vanhemmuuden tukemista.” (Anna)   

Keskusteluissa työntekijöiden kanssa perheiden avokuntoutuksessa korostui 

vanhemman päihdeongelman käsittely, vaikka vanhemmat olisivat toivoneet, että 

keskityttäisiin enemmän esimerkiksi vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 

tarkasteluun ja sen konkreettiseen tukemiseen.  

”Olisin toivonut vähän enemmän sitä lapsen 
läheisyyttä, ettei keskityttäisi meihin vanhempiin 
niin paljon.” (Mikko) 

Lapsen osallisuuden toteutuminen kuntoutuksessa on monimutkainen kysymys 

ja edellyttää kuntoutuksessa myös tämän suunnittelua yhdessä vanhempien 

kanssa. Pienten lasten kohdalla vuorovaikutus tapahtuu usein korostuneesti 

vanhempien kautta sisältäen esimerkiksi keskusteluja vanhempien kanssa 

päivittäiseen hoivaan, huolenpitoon ja vuorovaikutukseen lapsen kanssa liittyen. 

Lapsen kasvaessa, tulevat hänen yksilölliset tarpeensa yhä vain selkeämmin 

esiin. Jokaisen perheen kanssa olisi tärkeä miettiä, mikä on kuntoutuksen 

kannalta keskeisin tavoite, joka tukisi heidän lapsensa yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä ja turvaisi päihteettömän ympäristön. Riitta Hyytinen (2009, 215-216) 

toteaa, että lapsen auttamisen todellistuessa, lapsi otetaan mukaan perheen 

kuntoutumisprosessiin mukaan todellisena, näkyvänä ja läsnä olevana. 

Lapsilähtöisyys voi myös toteutua lapsen ollessa fyysisesti muualla, kun lapsi on 

muutoin läsnä työskentelyssä (mt., 215-216). 

Vanhemman vahvistuminen ja kuntoutuminen tukee myös lasten hyvinvointia, 

kuten Eevakin asiaa pohti. 

”Tässä on tullut paljon kaikkea uutta mulle, 
hyviä asioita. Kyllä se varmasti sitä mukaa 
lapsellekin. Että sitten ne työntekijät tietää, että 
hoidan näitä omia asioitani, niin kuin tietää 
lapsenikin.” (Eeva) 
 

Vanhemmat kertoivat kaikki kokeneensa yhteistyön lastensuojelun kanssa 

asiallisena ja positiivisena. Lastensuojelu osallistui kaikkien vanhempien 
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säännöllisiin verkostokokouksiin, joita kuntoutuksessa järjestettiin. 

Verkostokokouksissa arvioitiin yhdessä sitä miten kuntoutus oli edennyt.  

4.5 Elämäntilanteiden muuttuvat ja erityiset tekijät 

Kuntoutusjakson alkaessa perheiden avokuntoutuksessa, tavoitteet kuntoutusjaksolle 

sovitaan yhdessä perheen kanssa. Lisäksi sovitaan työskentelystä, käytetyistä 

menetelmistä ja tuen muodoista, ja siten kuntoutus pyritään räätälöimään jokaiselle 

perheelle heidän elämäntilanteeseensa sopivaksi. Käyntejä kuntoutuksessa perheillä 

oli yleensä viikoittain, mutta yhdellä vanhemmista käyntejä oli haastatteluhetkellä 

noin joka toinen viikko. Perheiden avokuntoutukseen osallistuneiden perheiden 

elämäntilanteet vaihtelivat suuresti. Perheissä oli hyvin eri-ikäisiä lapsia, joiden 

tarpeet asettivat myös erilaisia ehtoja kuntoutusohjelman suunnittelemiselle. 

Vanhemmilla oli vaihtelevia näkemyksiä sen suhteen miten perheiden avokuntoutus 

oli pystynyt tukemaan heidän perheensä erityisiä tarpeita ja toiminut osana heidän 

arkeaan.  

Perheiden avokuntoutuksen aloittamisen kautta yksi vanhemmista oli aloittanut 

vertaisryhmätoiminnassa ja kokenut tämän merkityksellisenä askeleena oman 

kuntoutumisensa edistymisessä. Osallistuminen vertaisryhmätoimintaan oli tuonut 

itsevarmuutta ja luottamusta toisiin ihmisiin. 

”Ehkä tärkeimpänä pitäisin noita 
tutustumiskäyntejä, kun mulla oli hirveän vaikea 
mennä mihinkään paikkoihin yksin.” (Eeva) 

Osa vanhemmista oli osallistunut aikuisille suunnattuun taideryhmään perheiden 

avokuntoutuksessa ja kokenut sen virkistävänä ja miellyttävänä kokemuksena. 

Kuntoutuksen aikana järjestettiin myös leikki-ikäisille lapsille leikkiryhmiä. Osa 

vanhemmista osallistui kuntoutuksen aikana omaan fysioterapiaan ja 

psykofysioterapiaan sekä ahdistuksenhallintaryhmään. Psykofysioterapiaan kuului 

rentoutusharjoituksien tekeminen ohjaajan kanssa. Yksi vanhemmista kertoi 

psykofysioterapian auttaneen erityisesti hänellä esiintyneisiin unensaannin 

vaikeuksiin. Perheistä osan kanssa oli sovittu kuntoutuksen alussa perheterapeutin 

käynneistä ja yksi vanhemmista oli aloittanut käynnit, mutta hän ei ollut toistaiseksi 

kokenut käyntejä erityisen merkityksellisinä, vaikka kertoikin mielellään menevänsä 

tapaamisille.   



  28 

Korvaushoidossa käyvät vanhemmat kertoivat osallistumisen perheiden 

avokuntoutukseen sopivan pääosin yhteen korvaushoitopoliklinikalla toteutuvien 

vanhemman omien käyntien kanssa. Korvaushoitopoliklinikan läheinen sijainti oli 

osalle vanhemmista etu. 

”Käyn viikoittain tuossa klinikalla ja samalla 
tulen tähän naapuriovelle. Sovittiin palaverissa, 
että tullaan samana päivänä tänne, että kaks 
kärpästä yhdellä iskulla.” (Leena) 

Kuntoutuksessa tapahtuneet käynnit eivät kuitenkaan kaikessa suhteessa sopineet aina 

täysin joustavasti perheiden muuhun elämäntilanteeseen, ja tämän osa vanhemmista 

toi esiin. Perheiden avokuntoutuksessa olevien käyntien koettiin sisällön puolesta 

menevän päällekkäin käyntien kanssa, jotka olivat viikoittain omalla 

korvaushoitoklinikalla, erityisesti jos vanhemmalla oli omalla klinikalla entuudestaan 

tuttu työntekijä, johon oli muodostunut luottamuksellinen suhde. Kaksi vanhemmista 

toi esiin, että perheiden avokuntoutuksen sekä oman korvaushoitopoliklinikan 

työntekijän tapaamisilla keskusteltiin lähes samoista asioista, eikä se tuntunut 

tarpeenmukaiselta ja hyödylliseltä. Mikon ja hänen perheensä kanssa oli sovittu 

näiden lisäksi samaan aikaan perhetyön käynneistä, jotka lopulta päätettiin lopettaa, 

jottei päällekkäisyyttä tulisi liikaa. 

”Se on siinä mielessä vähän turhauttavaa, että 
olisi kiva puhua vähän eri asioista, että kun 
meillä kävi perhetyöntekijätkin kotona, niin 
silloinhan me kerrottiin kolmeen kertaan samat 
asiat” (Mikko) 

Käyntejä erilaisissa paikoissa saattoi perheiden avokuntoutuksen aikana muodostua 

niin paljon, että ne saattoivat muodostua sen hetkisessä elämäntilanteessa 

vanhemmalle jopa rasitteeksi. Yksi vanhemmista toi esiin, että hän osallistui omalla 

klinikallaan kolmeen erilaiseen ryhmään ja hän alkoi oireilla väsymyksellä ja 

paniikkikohtauksilla lapsen herätessä useampia kertoja yössä. Ryhmäkäyntejä 

vähennettiin, jotta hän olisi tilanteessa jaksanut paremmin.  

Tapaamiset perheiden avokuntoutuksessa eivät olleet vastanneet kaikkien vanhempien 

odotuksia. Osa vanhemmista kertoi yllättyneensä positiivisesti siitä mitä kuntoutus 

saattoi heille tarjota, koska he eivät olleet tienneet mitä odottaa. Osa toi esiin, että 

avokuntoutus ei ollut vastannut heidän odotuksiaan siitä mihin asioihin 
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kuntoutuksessa keskityttäisiin. Erityisesti päällekkäisyys muiden palveluiden kanssa 

saattoi muodostua enemmän haitaksi kuin hyödyksi. 

”Jotenkin haluan nyt sanoa suoraan, että olen 
tosi pettynyt ollut tähän sillä tavalla, että oletin, 
että kun on jo oma yksilökuntoutus tuolla 
klinikalla hyvällä pohjalla, että täällä olisi 
jotenkin enemmän lapsen asioita käsitelty.” 
(Anna)  

Perheiden avokuntoutuksen tapaamisilla keskityttiin Annan mielestä enemmän 

vanhemman yksilöpäihdekuntoutuksesta keskustelemiseen kuin vanhemman ja 

lapsen välisen vuorovaikutussuhteen ja kasvatuksellisten asioiden 

läpikäymiseen, joita hän olisi toivonut enemmän.  

4.6 Vanhempien kehitysehdotukset 

Vanhemmat olivat pääasiassa kaikki tyytyväisiä siihen, miten heidän kuntoutuksensa 

oli sujunut ja he kokivat hyötyneensä kuntoutuksesta. Kaksi vanhemmista kertoi 

kokeneensa, että kuntoutus ei ollut kaikilta osin hyödyttänyt heitä, mutta he olivat 

kuntoutukseen osallistumisen kautta voineet todentaa viranomaisille ja myös itselleen, 

että oma kuntoutuminen ja motivaatio olivat vahvalla pohjalla. Vanhemmilla oli 

näkemyksiä siitä mitä kuntoutuksessa voisi vielä kehittää, jotta se voisi paremmin 

palvella erilaisten perheiden tarpeita. Vanhemmista moni toi esiin sen, että 

kuntoutukseen olisi hyvä sisältyä enemmän vanhempien ja lasten yhteistä toimintaa, 

yhdessä asioiden tekemistä. Lasten kanssa tekemiseen toivottiin konkreettisia, 

toiminnallisia ryhmiä.  

”Varmaan ehkä, että olisi aikuiset ja lapset 
yhdessä jotenkin, jotain yhteistä tekemistä 
täällä…” (Maria) 

Vanhempien ja lapsen välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja tukeminen 

kuntoutuksen aikana koettiin myös tärkeänä. Erityisen tärkeänä vanhemmat näkivät 

sen silloin kun perheessä oli pieniä lapsia. Lasten kanssa toivottiin myös yhteistä 

tekemistä, yhteistä harrastamista retkillä käymisen lisäksi. Yhdessä tekemisen lisäksi 

moni vanhemmista toivoi lapsille suunnattua, ikätason mukaisesti suunniteltua 

ryhmätoimintaa.  

”Kehitettäisi sitä vanhempien ja lasten 
vuorovaikutusta ja siinä samalla työntekijät 
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näkisivät, että jos siinä ilmenee puutteita, niin 
sitten siihen voi puuttua, että jos menee ihan 
ääripäähän.” (Mikko) 

Perheiden avokuntoutuksen työskentelymuotoja koskien toivottiin myös jonkinlaisen 

rakenteen luomista, mikä selkeyttäisi työskentelyä ja helpottaisi asiakkaita, 

vanhempia ja heidän lapsiaan, asettumaan kuntoutuksen ohjelmaan helpommin. 

Selkeän toimintamallin hahmottelemiselle haasteensa asettaa perheiden hyvinkin 

erilaiset taustat, tarpeet ja tavoitteet kuntoutukselle sekä kuntoutuksen käyminen 

kotoa käsin. Perheiden avokuntoutus ei ole laitoskuntoutusta, jossa asutaan 

kuntoutuksen ollessa ympärivuorokautista, vaan avokuntoutusta, jossa käydään kotoa 

käsin.  

”Ehkä enemmän sellaista selkeää työskentelyä, 
että tehtäisiin jotain tehtäviä tai harjoituksia tai 
rentoutusryhmää. Vaikka ei olisikaan kriisiä 
meneillään, niin olisi kuitenkin hieman 
ohjatummin. Tämä on nyt aika oma-aloitteista, 
että itse pitää tuoda asioita ja kertoa. Että ei ole 
niin ohjattua. Itse olen tottunut vähän 
ohjatumpaan muotoon, mikä kenellekin sopii.” 
(Anna) 

Erilaiset ryhmät, kuten taideryhmä ja vertaisryhmätoiminta olivat vanhempien 

mielestä onnistuneita ja toivottuja, ja tukivat ennen kaikkea heidän jaksamistaan ja 

hyvinvointiaan. Lapsille ehdotettiin myös omaa taideryhmää. Toisaalta osa 

vanhemmista kertoi olevansa niin tyytyväisiä perheiden avokuntoutukseen, että mitään 

suurempia muutoksia heidän mielestään ollut tarpeen tehdä, koska kuntoutus koettiin 

riittävän monipuolisena erilaisine toimintoineen. 

”Mun mielestä tää toimii näin tosi hyvin, että 
onko mitään parannettavaa… Enemmän täällä 
voisi sellaisia ryhmiä olla, jotain tekemistä. Kun 
oli tämä taideryhmä ja tällaista, niin enemmän 
sellaista saisi olla, että saisi tehdä jotain 
enemmän käsillä. Tämä on muuten just näin 
hyvä. Ei tänne mitään lisääkään tarvita. Ei 
lisää mitään hössötystä.” (Leena) 
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5  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä sosiaalityön käytäntötutkimuksessani olen selvittänyt perheiden 

avokuntoutukseen osallistuneiden vanhempien kokemuksia kuntoutuksesta ja sen 

toimivuudesta, siitä miten perheiden avokuntoutus kuntoutusmuotona on pystynyt 

vastaamaan perheiden erityisiin tarpeisiin. Lisäksi kartoitin sitä millaisia muutos- tai 

kehitysehdotuksia vanhemmilla mahdollisesti olisi perheiden avokuntoutusta 

ajatellen. Kuntoutukseen osallistuvat vanhemmat ovat palveluiden toinen 

pääasiallinen käyttäjäryhmä, lasten ohella, ja heillä on keskeistä ja tärkeää tietoa 

palvelun toimivuudesta. Sosiaalityössä asiakasosallisuuden lisääminen nähdään 

samalla laajemmin kansalaisyhteiskunnan vahvistamisena alhaalta ylöspäin, siten että 

lähtökohdaksi asetetaan toinen tieto (Juhila 2006, 124-125). Tutkimukseni 

informantteina toimivat kuntoutukseen osallistuneet vanhemmat, joiden kokemuksista 

olin kiinnostunut. Vanhemmat kertoivat kuntoutuksen hyödyistä ja sen tarjoamasta 

tuesta oman itsensä, mutta myös heidän lastensa näkökulmasta.  

Tutkimuksen tuloksissa korostui perheiden avokuntoutuksen tarjoaman tuen merkitys 

vanhemmille eräänlaisena kannattelevana ympäristönä. Kannattelevan ympäristön 

käsitteen olen muodostanut niistä haastatteluista koottujen kertomuskokonaisuuksien 

yhteisistä merkityksistä, joilla vanhemmat luonnehtivat kokemuksiaan perheiden 

avokuntoutuksesta. Kokemukset kuntoutukseen osallistumisesta olivat pääasiassa 

myönteisiä ja lämpimiä, vaikka myös kriittisiä huomiota esitettiin. Vanhempien 

kertomuksille oli yhteistä se, että perheiden avokuntoutuksen nähtiin tukevan ja 

samalla kannattelevan sitä positiivista kuntoutumiskehitystä, joka vanhempien 

elämässä oli kuntoutuksen myötä tai jo aikaisemmin alkanut. Kokemuksissa tulivat 

esiin erityisesti suhde omaan työntekijään ja työntekijän kanssa käydyt keskustelut. 

Kannattelevan ympäristön käsitettä muodostaessani hyödynsin Riitta Granfeltin 

(1998, 162-178) väitöskirjatutkimuksessaan muodostamia ajatuksia merkityksellisen 

asiakassuhteen toimivuudesta kannattelevana ja kiinnipitävänä ympäristönä ihmiselle. 

Kriittisistäkin arvioista huolimatta, kaikki vanhemmat toivat esille kokeneensa, että he 

olivat hyötyneet jollain tavalla perheiden avokuntoutuksessa, koska sen avulla alkanut 

päihteetön elämäntapa sai vahvistusta ja tukea. 

Vanhempien lähtökohdat kuntoutuksen aloittamiselle olivat hyvin erilaiset ja siten 

jokaisen vanhemman kertomus muodosti oman kokonaisuutensa. Ainoastaan yhdelle 
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vanhemmista perheiden avokuntoutus oli ensimmäinen päihdekuntoutusjakso, kun 

taas muilla oli taustalla useampiakin yksilö- ja perhemuotoisia 

päihdekuntoutusjaksoja elämänsä aikana. Myös ennen perheiden avokuntoutuksen 

aloittamista, osa perheistä oli osallistunut laitoskuntoutusjaksolle, jolle perheiden 

avokuntoutus oli toiminut jatkona. 

Sanna Väyrynen (2012, 274) kirjoittaa, että ihmisen kokemus muutoksesta 

elämäntilanteessaan on mittari, jossa kuntoutuksen vaikuttavuus realisoituu. 

Merkitykselliset ja vaikuttaviksi koetut toiminnat ovat sellaisia tekijöitä ja 

mekanismeja, jotka edesauttavat ja edistävät muutosta. Vanhempien kertomuksissa 

kokemus muutoksesta oli keskeinen esiin noussut teema. Osa vanhemmista kuvasi 

muutoksia tapahtuneen jo ennen perheiden avokuntoutusta, osa kertoi niiden 

vahvistuneen juuri kuntoutuksessa. Perheiden avokuntoutuksen koettiin edistäneen 

erityisesti positiivisia muutoksia vanhemmuudessa sekä tavassa, jolla vanhemmat 

näkivät oman vanhemmuutensa. Vanhemmuuden koettiin vahvistuneen kuntoutuksen 

alkamisen myötä. Osa vanhemmista toi esiin muutosprosessin alkaneen jo ennen 

perheiden avokuntoutuksen aloittamista, mutta kuntoutuksen tukeneen tätä kehitystä 

positiivisesti. Erityisen tärkeinä vanhemmuuden vahvistumisessa koettiin 

luottamuksellinen asiakassuhde, vuorovaikutus ja keskustelut oman työntekijän 

kanssa. Tapaamisten ja työskentelyn kautta saattoi vahvistua myös vanhemman oma 

käsitys ja tunne siitä, että hän toimii oikein lapsensa kasvatukseen liittyvissä asioissa. 

Osalle vanhemmista kuntoutus ei ollut toiminut täysin mutkattomasti osana heidän 

arkeaan. Perheiden avokuntoutuksen koettiin olevan monipuolinen 

palvelukokonaisuus, mutta perheiden tarpeet olivat väistämättä erilaisia ja erityisiä, 

eikä toimivaa kuntoutuskokonaisuutta ollut jokaisen perheen kohdalla välttämättä 

helppo rakentaa. Osa vanhemmista toi esiin, että he kokivat päällekkäisinä ja 

turhauttavinakin käynnit esimerkiksi omalla korvaushoitoklinikalla ja perheiden 

avokuntoutuksessa, koska tapaamisilla keskusteltiin lähes samoista asioista eivätkä 

keskustelut olleet siten aina vanhemmille järkeviä tai mielekkäitä. 

Lasten osallisuus kuntoutuksessa näyttäytyi vanhempien kokemuksissa vaihtelevana. 

Osa vanhemmista oli tyytyväisiä siihen, miten heidän lapsensa oli huomioitu 

kuntoutuksessa. Osan vanhemmista toiveena oli saada kuntoutukseen enemmän 

toiminnallisia ryhmiä lasten kanssa.  Moni toivoi, että lasten osallisuutta perheiden 
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avokuntoutuksessa kirkastettaisiin tai tuotaisiin selkeämmin työskentelyn keskiöön. 

Osalla vanhemmista oli kokemus, että perheiden avokuntoutuksessa keskiössä olisi 

ollut enemmän vanhempien päihdekuntoutukseen liittyvien asioiden läpikäyminen sen 

sijaan, että olisi keskusteltu lapsesta. Kaiken kaikkiaan vanhemmat toivat esiin 

saaneensa kuntoutuksesta itselleen paljon tukea. Vanhemmat kuvasivat kuntoutuksen 

hyödyttäneen heitä ja sitä kautta heidän lapsiaan. Vanhemman kuntoutuminen 

päihteistä on lapsen edun mukaista ja se tukee välillisesti myös lapsen tilannetta. 

Lapsen kuntoutuksesta saaman välittömän tuen määritteleminen oli vanhemmille 

vaikeampaa. Vanhempien haastatteluista kävi ilmi, että lapsi ei ollut niin vahvasti 

keskiössä työskentelyssä kuin mitä osa heistä olisi toivonut tai etukäteen odottanut. 

Tulevaisuutta ajatellen, lapsen osallisuuden vahvistamiseksi perheiden 

avokuntoutuksen työskentelyssä, voisi olla järkevää miettiä ja säännöllisesti arvioida 

vanhempien kanssa erikseen lapsen omaa kuntoutumissuunnitelmaa ja sitä, mitä 

kunkin perheen lapsi tarvitsisi perheiden avokuntoutuksen työskentelyn 

näkökulmasta.  

Vanhemmat toivoivat perheiden avokuntoutukselta monipuolisten menetelmien ja 

erityisesti ryhmämuotoisen toiminnan jatkumista. Erilaiset ryhmätoiminnot kuten 

taideryhmä ja vertaisryhmät sekä fysioterapian palvelut koettiin tärkeinä. 

Vanhempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen toivottiin enemmän menetelmiä ja 

paneutumista. Perheiden avokuntoutuksen ollessa avopalvelu, jossa käydään kotoa 

käsin, on lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen seuraaminen väistämättä erilaista 

kuin ympärivuorokautisessa laitoskuntoutuksessa, ja tämä on otettava huomioon. 

6  ARVIOINTI 

Käytäntötutkimusprosessissa tavoitteenani oli kuntoutuksessa asiakkaina olleiden 

vanhempien kokemustiedon nostaminen esille perheiden avokuntoutuksen palvelujen 

toimivuutta ja jatkokehittämistä ajatellen. Tutkimukseni on syntynyt ajallisesti ja 

paikallisesti tietyssä ympäristössä ja tutkimuksen tavoitteena ei ollut yleispätevän 

tiedon saavuttaminen, vaan paikallisesti kontekstualisoituneen ja erityisen tiedon 

löytäminen, ja sen kautta yleisen pohtiminen. Vanhempien erilaiset ja erityiset 

kokemukset perheiden avokuntoutuksesta ovat se tieto, jolla kuntoutusta voidaan 

kehittää jatkossa.   
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Tutkimusprosessissa ja erityisesti tiedon muodostamisessa olen tavoitellut dialogista 

tutkimusotetta, jolla tarkoitan tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kanssa tiedon 

muodostamista yhdessä siten, että vanhempien kertomuksissa ja kokemuksissa on 

ollut tämän tutkimuksen pääasiallinen painoarvo. Tutkimusmenetelmän valitsin tätä 

ajatellen ja arvioni mukaan menetelmän valinta tuki tavoitettani suhteellisen hyvin. 

Tiedostan ja ymmärrän, että tutkijana ääneni kuuluu väistämättä kuuluvammin kuin 

haastatteluihin osallistuneiden vanhempien äänet. Tutkijalla on kaiken kaikkiaan niin 

suuri valta määritellä tutkimuksensa kannalta tärkeimmät ratkaisut, että tutkijan 

ratkaisut ovat ne, jotka tutkimuksessa viime kädessä näkyvät. Vallan mukana tulee 

aina vastuu, ja vastuu tarkoittaa tutkimuksen toteuttamista siihen osallistuvia ihmisiä 

ja heidän omistamaansa tietoaan kunnioittaen. Tutkimusta suunnitellessani, aineistoa 

kerätessäni sekä tutkimusraporttia kirjoittaessani olen pyrkinyt pitämään vanhempien 

kertomukset tutkimuksen keskiössä. Tämän johdosta päädyin myös käyttämään 

runsaasti aineisto-otteita haastatteluista. Toivoin tämän tuovan vanhempien 

kertomuksia lähemmäksi lukijaa. 

Tutkimukseni hyöty liittyy mielestäni juuri asiakkaiden kokemusten ja näkemysten 

näkyväksi tekemiseen. Palveluja käyttävä asiakas on tärkein palvelun toimivuutta 

arvioiva taho. Tutkimukseni aineisto oli pieni, mutta keräämäni haastattelut 

sisällöiltään sitäkin rikkaampia. Tutkimusmenetelmäksi valitsemani kerronnallinen 

haastattelumenetelmä ja kerronnallinen lähestymistapa aineistoon osoittautuivat 

haastavaksi, mutta sopivat lopulta hyvin tavoittamaan juuri kokemustietoa, jota etsin 

kartoittaessani vanhempien kokemuksia kuntoutuksesta. Käytin tukenani 

haastatteluiden rakentamisessa teemahaastattelurunkoa, johon tukeuduin viimeiseksi 

jos haastattelu ei muutoin edennyt. Tämä ratkaisu oli myös järkevä. Jokainen 

haastattelu muodostui erilaiseksi ja erityiseksi, ja aineiston analyysin työvaiheessa 

koin erittäin haastavana haastattelujen moniäänisyyden tavoittamisen. Haastatteluun 

osallistuneilla vanhemmilla oli kaikilla kuntoutusjakso vielä jossain määrin kesken. 

Mikäli haastattelut olisi toteutettu vasta kuntoutuksen päättymisen jälkeen, olisivat ne 

epäilemättä antaneet erilaista, mahdollisesti syvempääkin tietoa. 

Tutkimukselle asettamani tavoitteet toteutuivat jokseenkin hyvin. Suurimpana 

haasteena koin tutkimuksen aikatauluihin liittyvät kysymykset sekä haastattelujen 

kautta vanhempien kokemusten kokoamisen ja analysoimisen riittävällä 



  35 

herkkyystasolla ja johdonmukaisesti. Käytäntötutkimuksen periaatteita ajatellen, 

olisin voinut tukea perheiden avokuntoutuksen työyhteisön jäseniä osallistumaan 

enemmän käytäntötutkimukseni suunnitteluun, jolloin tiedontuotanto olisi varmasti 

muotoutunut erilaiseksi.  

Toivon tutkimuksestani olevan hyötyä perheiden avokuntoutuksen työskentelyn ja 

palvelumuotojen jatkokehittämisen suhteen. Jatkon kannalta relevantti tutkimusaihe 

olisi esimerkiksi sen tarkasteleminen millaisia kokemuksia perheiden 

avokuntoutukseen osallistuneilla lapsilla on kuntoutukseen osallistumisesta. 
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Liite 1. Tiedote tutkimukseen osallistuville 

 

Hyvä vastaanottaja, 

opiskelen sosiaalityötä viidettä vuotta Helsingin yliopistossa  ja suoritan kevään 
ja  kesän  2013  aikana  maisteriopintoihin  liittyvää  sosiaalityön 
käytäntötutkimusjaksoa Lännen päihdepalveluissa. Opintojakson tavoitteena on 
tuottaa käytännön työtä hyödyttävää tietoa pienimuotoisen tutkimuksen avulla.  

Tutkimukseni  aiheena  on  asiakkaana  olevien  ja  olleiden  vanhempien 
kokemukset  Lännen  päihdepalveluiden  perheiden  avokuntoutuksesta. 
Tutkimukseni  tavoitteena  on  selvittää  millaisena  vanhemmat  ovat  kokeneet 
perheiden  avokuntoutuksen  tarjoaman  kuntoutuksen  palvelut  ja  miten 
kuntoutus  on  toiminut  osana  perheen  arkea.  Tutkimuksen  tuomalla  tiedolla 
toivon  olevan  hyötyä  sekä  Teille  että  perheiden  kanssa  työskenteleville 
päihdekuntoutuksen  työntekijöille.  Tutkimukseni  avulla  toivon,  että  Lännen 
päihdepalveluissa  perheiden  kanssa  tehtävää  kuntouttavaa  työtä  voitaisiin 
jatkossa  kehittää  paremmin  kuntoutukseen  osallistuvien  perheiden  tarpeita 
vastaavaksi.  

Tarkoituksenani  on  haastatella  perheiden  avokuntoutukseen  osallistuvia  tai  jo 
osallistuneita  vanhempia  henkilökohtaisesti.  Avokuntoutuksen  työntekijät  ovat 
yhteydessä  vanhempiin  kiinnostuksen  tiedustelemiksi  haastatteluun 
osallistumisesta.  Haastattelut  toteutetaan  yksilöhaastatteluina  perheiden 
avokuntoutuksen  tiloissa  Töölössä  kesä‐heinäkuun  2013  aikana.  Haastattelut 
nauhoitetaan, nauhoitetut haastattelut kirjataan tekstitiedostoiksi, jonka jälkeen 
haastattelunauhat  tuhotaan.  Haastattelujen  kirjallisen  purkamisen  yhteydessä 
kaikki tunnistettavissa olevat tiedot poistetaan. 

Tutkimukseen osallistuminen on ehdottoman vapaaehtoista ja se on mahdollista 
keskeyttää  koska  tahansa  ilmoittamalla  siitä  tutkimuksen  tekijälle.  Vastaukset 
käsitellään  anonyymisti  ja  luottamuksellisesti  eikä  yksilöllisiä  vastauksia  voida 
tutkimuksesta erottaa.  

Mikäli Teillä ilmenee kysyttävää tai haluatte keskustella tutkimuksesta kanssani, 
voitte ottaa yhteyttä minuun puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Osallistumisestasi lämpimästi kiittäen, 

Piia Vaara 

p. 044 590 4531 

piia.vaara@helsinki.fi 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Liite 2. Suostumuslomake 

 

Suostumus haastattelutietojen käyttöön tutkimusta varten 

 

Olen saanut oheisen informaatiokirjeen muodossa tietoa Piia Vaaran sosiaalityön 
käytäntötutkimuksesta  ”Vanhempien  kokemuksia  perheiden 
avokuntoutuksesta”.  Annan  suostumukseni  haastatteluaineiston  käyttämiseen 
tutkimustarkoituksessa.  
 

Olen tietoinen seuraavista asioista: 

Haastattelut  ovat  ehdottoman  vapaaehtoisia  ja  luottamuksellisia.  Aineistoa 
käytetään  vain  tutkimustarkoitukseen,  eikä  haastattelutietoja  luovuteta 
ulkopuolisille.  Haastattelut  nauhoitetaan  ja  kirjataan  tekstitiedostoiksi,  jolloin 
tunnistettavissa  olevat  tiedot  poistetaan.  Haastattelunauhat  tuhotaan 
tutkimuksen  valmistuttua.  Haastatteluissa  esille  tulleet  asiat  raportoidaan 
tutkimusjulkaisussa tavalla, jossa tutkittavat henkilöt eivät ole tunnistettavissa.  

Tutkimukseen  osallistumisen  voi  keskeyttää  perustelematta  ilmoittamalla  siitä 
tutkimuksen  tekijälle  kaikissa  tutkimuksen  vaiheissa  ilman,  että  se  vaikuttaa 
palveluiden saamiseen. 

 

Paikka ja aika   _____________________________  
 

Allekirjoitus    _____________________________  
 

Nimenselvennys  _____________________________  

 

Toivon,  että  tutkimusraportti  lähetetään  minulle  sähköpostitse  tutkimuksen 
valmistuttua: 

 

______ Kyllä      _______ Ei 

 

Sähköpostiosoitteeni ______________________________ 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Liite 3. Haastattelurunko 
 

1. Taustakysymykset 
 
Ikä 
Siviilisääty  
Perhe (montako lasta sinulla on)  
Asuminen  
Koulutus  
Työtilanne 
 
 

2. Narratiivinen kysymys siitä millaisena vanhempi on kokenut 
perheiden avokuntoutukseen osallistumisen 
 
‐ Kertoisitko omin sanoin tarinasi siitä miten ja mistä syistä tulit 

kuntoutukseen Lännen päihdepoliklinikan perheiden 
avokuntoutukseen, aina tähän hetkeen saakka, ja millaisessa 
elämäntilanteessa olet nyt? 
 

 
3. Puolistrukturoitu haastattelurunko (käytetään haastattelussa tarpeen 

vaatimalla laajuudella) 
 

Päihteiden käyttö sekä hoito ja kuntoutushistoria 

Miksi aloitte omasta mielestänne käyttää päihteitä? 
Mitä päihteitä olette käyttäneet? 
Miten päihteiden käyttö vaikutti muuhun elämäänne? 
Milloin päihteiden käyttö mielestänne muuttui ongelmalliseksi? 
Millaista hoitoa ja kuntoutusta olette saaneet päihteiden ongelmakäyttöön? 

Vanhemmuus, arki ja lastensuojelu 

Millaisena näet oman vanhemmuutesi? Mitä vanhemmuus sinulle merkitsee? 
Mitä perheenne arkeen kotona kuuluu, millainen on tyypillinen 
arkipäivänne? 
Ketä perheenne lähiverkostoon kuuluu? Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? 
Missä vaiheessa perheenne lastensuojeluasiakkuus alkoi? 
Millaisena olet kokenut yhteistyön lastensuojelun kanssa? 
 

Elämäntilanne ennen perheiden avokuntoutukseen osallistumista 

Miten kuvailisitte aikaa ennen kuin tulitte asiakkaaksi perheiden 
avokuntoutukseen? 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Elämäntilanne aikana jolloin osallistuit perheiden avokuntoutukseen 

Milloin ja miten tulitte perheiden avokuntoutuksen asiakkaaksi? 
Oletteko osallistuneet aiemmin johonkin perhemuotoiseen kuntoutukseen? 
Mihin asioihin toivoit itse elämässäsi tapahtuvan muutosta kuntoutuksen 
aikana? 
Mitä asioita (millaisia työskentelymuotoja jne.) kuntoutukseenne kuului? 
Millaista muuta tukea perheenne sai kuntoutuksen aikana? 
Miten mielestäsi perheiden avokuntoutuksessa huomioitiin lastesi osallisuus 
ja tarpeet? 
Miten ja millä tavoin mielestänne perheiden avokuntoutuksessa tuettiin 
perheenne arkea? 
Millä tavoin koet saaneesi tukea vanhempana toimimiseen? 
 

Elämäntilanne perheiden avokuntoutukseen osallistumisen jälkeen 

Miten ja millä tavoin kuvailisit aikaa perheiden avokuntoutuksen jälkeen? 
Millaista tukea perheenne on saanut kuntoutuksen jälkeen? 
Millainen on suhteesi päihteisiin tällä hetkellä? 
Jatkuuko hoitosuhteesi päihdepalveluihin? 

Muutokset 

Onko perheenne elämässä tapahtunut mielestäsi muutoksia perheiden 
avokuntoutukseen osallistumisen jälkeen? 
Jos muutoksia on tapahtunut, minkälaisia? 
Mistä luulet muutoksien johtuneen? 
Mikä merkitys tapahtuneilla muutoksilla on sinulle?  

Kehitysehdotukset 

Mikä oli toimivaa perheiden avokuntoutuksessa? 
Mikä ei toiminut lainkaan? 
Mitä asioita toivoit kuntoutukselta? 
Mitä asioita toivot jatkossa otettavan huomioon ja kehitettävän edelleen 
perheiden avokuntoutuksessa? 

 


