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1 JOHDANTO 

 

Palvelujärjestelmän pirstaleisuus luo haasteita perheiden kanssa tehtävälle työlle, kun 

perheessä on päihderiippuvuutta. Perheiden kanssa tehdään työtä monissa eri palveluis-

sa ja monenlaisilla määritelmillä, jolloin päihdeongelman tunnistaminen ja sen kanssa 

työskentely voi olla vaikeaa. (Holmila, Bardy & Kouvonen 2008, 428.) Marjatta Bardy 

ja Kaisa Öhman (2007, 17–18) ovat esittäneet palvelujärjestelmän kehittämiseksi spesi-

fien ja strukturoitujen interventioiden kehittämistä, aikuisten ja lasten palvelujen välisen 

yhteistyön tiivistämistä sekä eri ammattilaisten välisen yhteisen viitekehyksen luomista 

perheiden kanssa työskenneltäessä. Palvelujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on 

tällöin perheiden tarpeisiin vastaaminen  

varhaisen ehkäisemisen periaatteella myös vaativissa tilanteissa (mt., 18). 

 

Käytäntötutkimukseni aiheena on Lännen päihdepoliklinikan (entinen Läntinen A-

klinikka) liikkuva perhetyö, joka on uusi ylisektorinen palvelumuoto perheille, joissa on 

päihteidenkäyttöä. Liikkuvaa perhetyötä tehdään päihdepoliklinikan ja lastensuojelun 

yhteistyönä siten, että työparina jokaisen asiakasperheen kohdalla toimii liikkuvan per-

hetyön ja lastensuojelun perhetyön työntekijä. Tutkimusaiheen valinta liittyy omaan 

kiinnostukseeni perheiden kanssa tehtävää työtä kohtaan ja päihdepoliklinikan tarpee-

seen saada tutkimustietoa erityisesti avokuntoutuksen palveluista. Liikkuva perhetyö on 

alkanut nopealla aikataululla syksyllä 2012, eikä työstä ole aiemmin tehty järjestelmäl-

listä kuvausta.  

 

Käytäntötutkimukseni tavoitteet liittyvät vahvasti työyhteisön tarpeeseen saada liikku-

vasta perhetyöstä järjestelmällisesti kerättyä tietoa, jonka avulla työtä voidaan kehittää. 

Erityisen tärkeäksi on koettu liikkuvan perhetyön prosessin kuvaaminen, koska täysin 

vastaavanlaista koteihin vietävää päihdetyötä ei tehdä muualla Helsingissä. Käytäntö-

tutkimukseni tavoitteena on liikkuvan perhetyön prosessin kuvaaminen ja sen toimivien 

osien sekä kehittämiskohteiden esiin tuominen. Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä 

liikkuvassa perhetyössä tehtävää työtä näkyväksi ja edistää työn kehittämistä. Tutki-

muskysymyksenäni on: minkälaisista osista Lännen päihdepoliklinikan liikkuvan perhe-

työn prosessi rakentuu? 

 

Sointu Möller (2005) määrittelee lisensiaatintyössään mallintamisen työn näkyväksi 

tekemiseksi työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Malli kuvaa työskente-
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lyä ja sen etenemistä, mutta malli sisältää myös joustavuutta, joka mahdollistaa toimin-

nan muokkaamisen kuhunkin asiakastilanteeseen sopivaksi. (Mt., 27.) Omassa tutki-

muksessani olen käyttänyt mallintamisen käsitteen sijaan käsitettä prosessin kuvaus, 

koska tutkimuksen tavoitteena on ennemmin liikkuvan perhetyön työskentelyn kehyk-

sen hahmottaminen työn kehittämistä varten, kuin työmuodon perusteellinen mallinta-

minen esimerkiksi toisiin toimipisteisiin tai kaupunkeihin levittämistä varten. Myös 

prosessin kuvaamisen tavoitteena on ollut erityisesti työn näkyväksi tekeminen.  

 

Tutkimusraportissani esittelen ensin tutkimuksen toimintaympäristöä ja teoreettista vii-

tekehystä. Kuvaan myös käytäntötutkimuksen luonnetta ja oman tutkimukseni linkitty-

mistä käytäntötutkimuksen lähtökohtiin. Tutkimuksen tuloksia käsittelevässä luvussa 

olen liittänyt oman tutkimukseni aiempaan perhetyöstä tehtyyn tutkimukseen hyödyntä-

en erityisesti Annina Myllärniemen (2007) perhetyön kehyksiä. Lopuksi teen yhteenve-

toa tutkimuksen tuloksista ja tutkimusprosessin aikana esiin nousseista kehittämisehdo-

tuksista.  
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2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1 Tutkimuskohteena liikkuva perhetyö  

 

Liikkuva perhetyö sijoittuu hallinnollisesti Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvi-

raston Lännen päihdepoliklinikan alaisuuteen. Liikkuva perhetyö kuuluu päihdepolikli-

nikan avokuntoutuksen palveluihin, joita ovat lisäksi ryhmämuotoinen yksilökuntoutus 

ja päihdepoliklinikalla toteutettava perheiden avokuntoutus. Liikkuva perhetyö on päih-

depoliklinikan tiloissa tapahtuvaa perheiden avokuntoutusta joustavampi työmuoto, jota 

toteutetaan perheen kotona tai muussa sovitussa paikassa. Perheiden avokuntoutukseen 

perheet ohjautuvat ainoastaan olemassa olevan päihdepalvelujen asiakkuuden kautta, 

mutta liikkuvassa perhetyössä aktiivista asiakkuutta ei edellytetä. Liikkuvan perhetyön 

tiimissä työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa ja osa-aikainen sairaanhoitaja. Tiimin esi-

miehenä on johtava sosiaalityöntekijä. 

 

Lännen päihdepoliklinikan liikkuva perhetyö on alkanut elokuussa 2012 pilottikokeilu-

na ja vakiinnutettu vuoden 2013 alussa. Palvelu on suunnattu helsinkiläisille lapsiper-

heille, joissa on päihderiippuvuutta, ja perheet ohjautuvat asiakkaiksi lastensuojelun 

avopalvelujen tai päihdepalvelujen työntekijöiden kautta. Liikkuvaa perhetyötä tehdään 

yhteistyössä lastensuojelun perhetyön kanssa, ja työpari liikkuvan perhetyön työnteki-

jälle tulee jokaisen asiakasperheen kohdalla perheen asuinalueen lastensuojelusta. Työ 

on kestoltaan rajattua: työskentelyprosessit kestävät perheiden yksilöllisten tarpeiden 

mukaan kolmesta kuukaudesta noin vuoteen. Liikkuvan perhetyön tavoitteiksi on asetet-

tu lapsen näkyväksi tekeminen, vanhemmuuden vahvistaminen ja tukeminen sekä tuki 

perheen arjen hallinnassa – liikkuvan perhetyön sosiaaliohjaajan sanoin hyvä päihteetön 

arki. 

 

2.2 Aiempi tutkimus ja päihdepalvelujen perhetyön kehittämistoiminta 

 

Perhetyötä päihdeperheissä on aiemmin tarkastellut Tuula Pajula (2009) työntekijöiden 

konstruktioita onnistuneesta ja epäonnistuneesta työskentelystä päihdeperheissä käsitte-

levässä sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassaan. Lasta huumeperheen kuntoutu-

misprosessissa on tutkinut Riitta Hyytinen (2007) lapsi- ja nuorisososiaalityön erikois-
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alaan kuuluvassa lisensiaatintutkimuksessaan "Lapsi, huumeperhe ja toivo. Lapsen to-

dellistuminen huumeperheen kuntoutusprosessissa". Perhetyötä on lisensiaatintutkimuk-

sessaan tutkinut Mirja Korkiakangas (2005) aiheenaan perhetyön interventiot lastensuo-

jelun avohuollossa. Johanna Hurtig (2003) puolestaan on tutkinut väitöskirjassaan lasten 

paikkaa perhetyön käytännöissä. Annina Myllärniemi (2007) on kirjoittanut Heikki Wa-

ris -instituutissa toimineen perhetyön tutkimushankkeen pohjalta laajan perhetyötä am-

mattikäytäntönä ja perhetyön jäsennyksiä tarkastelevan raportin.  

 

Perheiden kanssa päihdepalvelujen ympäristöissä tehtävästä työstä on saatavilla melko 

vähän raportoitua tietoa. Päihdekuntoutuksessa tehtävää perhekeskeistä työtä on kartoi-

tettu A-klinikkasäätiön yksiköissä vuosina 2005–2006. Hankkeen loppuraportin perus-

teella perhekeskeisen työn määrä ja muodot vaihtelevat paljon yksiköittäin, eikä perhei-

den kanssa tehtävästä työstä ole selkeitä malleja. Perhekeskeinen työ toteutuu useimmin 

perhetapaamisina yksikön tiloissa tai sellaisissa laitosyksiköissä, joissa lapset voivat 

yöpyä hoidossa olevien vanhempien kanssa. Perhetapaamisia on yksiköstä riippuen 3–4 

viikon välein. (Mäkelä ym. 2006.) 

 

Vantaan lastensuojelun avohuollossa on kehitetty vuonna 2006 A-klinikan ja lastensuo-

jelun yhteinen tilannearviomalli, jossa päihdekartoitus on sovitettu osaksi lastensuojelun 

tilannearviota. Yhteisen tilannearvion tavoitteena on ollut selkeyttää eri toimijoiden 

rooleja ja toimia alkuvaiheen interventiona perheiden tilanteissa. Kehittämishankkeen 

aikana nousi ajatus ylisektorisen työparityön tekemisestä lastensuojelun ja A-klinikan 

yhteistyönä, mutta pidemmälle kuin alkuarviointiin ulottuvaa työmallia ei ole aloitettu. 

(Maahi, Paasivirta & Vuori 2009, 63, 74.) Jalkautuvaa päihdetyötä lapsiperheissä on 

kehitetty Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen 

kehittämishankkeessa vuosina 2006–2007 (Lemetyinen 2007). Perheiden kanssa tehtävä 

jalkautuva työ on kuitenkin ollut vain osa kehittämishanketta, eikä siitä ole kirjoitettu 

erillistä raporttia.  

 

Omassa tutkimuksessani olen hyödyntänyt aiempaa tutkimusta teoreettisen viihtekehyk-

sen rakentamisessa ja empiiristen havaintojen jäsentämisessä. Tutkimukseni keskeisenä 

lähteenä on Annina Myllärniemen (2007) perhetyön raportti, jota Riitta Hyytisen 

(2007), Mirja Korkiakankaan (2005) ja Johanna Hurtigin (2003) tutkimukset ovat tuke-

neet. 
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2.3 Perhetyö tutkimuksen viitekehyksenä 

 

Perhetyö voidaan määritellä laajasti työskentelyä ohjaavaksi näkökulmaksi, jossa työn-

tekijän huomio kohdistuu koko perheeseen. Perhetyötä tehdään monilla sektoreilla eri-

laisin tavoittein ja työmenetelmin. Perhetyö voidaan myös nähdä sateenvarjokäsitteenä, 

jonka alle sijoittuu kaikki ammatillinen perheiden kanssa tehtävä työ kuten perheterapia, 

kotiin vietävä perhetyö ja perhekuntoutus. (Heino, Berg & Hurtig 2000, 188–189; Kor-

kiakangas 2005, 19; Myllärniemi 2007, 5.) Perhetyön taustalla on tavoite sijoitusten 

ehkäisemisestä perheen itsenäistä selviytymistä ja vanhemmuutta tukemalla (Hurtig 

2003, 26; Saarnio 2004, 240). Perhetyön määritelmiä on tehty lähinnä lastensuojelun 

avohuollon perhetyön näkökulmasta, ja omassa tutkimuksessani nojaan Annina Myllär-

niemen Heikki Waris -instituutin lastensuojelun perhetyötä ammattikäytäntönä tarkaste-

levassa tutkimuksessa hahmottelemaan määritelmään. 

Myllärniemen (2007) mukaan perhetyö on konkreettista tukea ja apua, joka mahdollis-

taa tiiviin tuen ja ohjauksen arjen ja vuorovaikutuksen pulmatilanteisiin. Perhetyö on 

vaikuttavaa muutostyötä, joka perustuu perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arvi-

ointiin ja vahvistamiseen. Lastensuojelun kontekstissa perhetyötä voidaan pitää lasten-

suojelun kuntoutukseen kuuluvana työmuotona, jonka tavoitteena on myös lastensuoje-

lun arvioinnin tehostaminen. Perhetyössä on samoja elementtejä kuin perhekuntoutuk-

sessa, mutta työskentely tapahtuu laitosympäristön sijaan pääasiassa perheiden kotona. 

Yhteistä perhetyölle ja perhekuntoutukselle on työskentelyn tiivis intensiteetti sekä pyr-

kimys lasten ja vanhempien yhtäaikaiseen huomioimiseen ja auttamiseen. (Mt., 83.) 

Trevor Spratt (2001) on jakanut lastensuojelun työskentelyorientaatiot kahteen tyyppiin: 

lapsen suojelun orientaatioon ja perhetyön orientaatioon. Lapsen suojelun orientaatiossa 

tavoitteena on lapsen suojeleminen konkreettiselta pahalta, kuten väkivallalta, kun taas 

perhetyön orientaatiossa huomiota kiinnitetään perheen kokemiin vaikeuksiin ja lapselle 

haitallisten olosuhteiden kanssa työskentelyyn. (Mt., 934.) Annina Myllärniemi (2007) 

puolestaan erottaa perhetyön ammattikäytännöistä neljä kehystä tai työskentelyorientaa-

tiota, jotka rakentavat, sääntelevät ja ylläpitävät toimintoja. Kehykset määrittelevät 

asiakaskohtaamisten rakennetta, aiheita, työntekijöiden puhe- ja tulkintatapoja sekä käy-

tettäviä työvälineitä. Perhetyön kehysorientaatiot ovat perhekehys, vanhemmuustyön 

kehys, lapsen yksilöivä kehys ja lapsen suojelu -orientaatio. (Mt., 24.) Olen hyödyntä-

nyt Myllärniemen kehysajattelua omassa tutkimuksessani erityisesti työntekijöiden roo-

lien ja liikkuvan perhetyön työskentelyn sisältöjen hahmottamisessa. 
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Perhekehyksessä perheenjäsenten tilanteita tarkastellaan suhteina, ja perheellä katsotaan 

olevan keskeinen merkitys sekä ongelmien että niiden ratkaisujen taustamääreenä. Per-

hekehyksessä vanhemmat määrittyvät herkästi perheeseen vaikuttavia asiantiloja luo-

viksi toimijoiksi ja lapset toiminnan kohteina oleviksi objekteiksi. (Myllärniemi 2007, 

25–26.) Perhekehystä ja perhekeskeisyyttä voidaan kuitenkin lähestyä myös lapsilähtöi-

sesti, jolloin lapsuus ja vanhemmuus nähdään suhteessa toisiinsa toteutuvina, mutta 

työskentelyn keskiöön asetetaan lapsi (Bardy 2004, 197; Hyytinen 2009, 216). Perheke-

hykseen liittyy vahvasti voimavarakeskeisyys, jossa perheen voimavarojen ja ongel-

manratkaisukyvyn vahvistaminen korostuvat ongelmalähtöisen ajattelun sijaan (Myllär-

niemi 2007, 26).  

Vanhemmuuskehyksen keskiössä ovat vanhemmuuden arviointi, tukeminen, vahvista-

minen ja vanhemman toiminta suhteessa lapseen. Perheen kohtaaminen tapahtuu van-

hempien kautta, ja lasta autetaan tukemalla vanhemmuutta. Myllärniemi erottaa van-

hemmuustyöstä työskentelyn vanhemman kanssa, joka tarkoittaa vanhemman omia pal-

veluita, kuten työllisyys- ja päihdepalveluita, joissa lapsi jätetään kokonaan taka-alalle. 

Lapsen yksilöivässä kehyksessä puolestaan kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kuu-

lemiseen ja lapsilähtöisen näkökulman tavoittamiseen. Lapsen yksilöivässä orientaati-

oissa lapsi määrittyy erikseen kohdattavana ja perhe vain yhtenä niistä yhteisöistä, joi-

hin lapsi kiinnittyy sosiaalisena toimijana. (Myllärniemi 2007, 27–28.) 

Lapsen suojelu -orientaatio liittyy vahvimmin ammattilaisten keskinäiseen puheeseen 

eikä luonnehdi aktiivisesti perhetyön sisältöä. Lapsen suojelun orientaatio liittyy kiin-

teämmin sosiaalityöhön kuin perhetyöhön ja määrittyy ensisijaiseksi vasta silloin kun 

lapsen etu vaarantuu ja huoli lapsesta konkretisoituu. (Myllärniemi 2007, 28–29.) Ke-

hysajattelussa perhekehys toimii käytännön perhetyön lähtökohtana, jolle vanhemmuus-

työn kehys ja lapsen yksilöivä kehys ovat alisteisia. Käytännön työ rakentuu perheke-

hyksen rinnalla tilanteiden mukaan vaihtuvien kehysten varaan. Lapsen suojelun orien-

taatio paikantuu käytännön työssä muiden kehysten taustalle, mutta murtaa aktivoitues-

saan muut kehykset. (Mt., 25.)  

Perhetyön taustalla on systeemiteoreettinen ajattelu, jonka mukaan sosiaalisen järjes-

telmän (system) osat tulee ymmärtää osana kokonaisuutta. Perheiden kanssa työsken-

neltäessä yksilö on huomioitava osana sosiaalista ympäristöään ja työskenneltävä per-

heen kanssa kokonaisuutena ennemmin kuin sen yksittäisten jäsenten kanssa yksilöinä. 

(Payne 2002, 283.) Perhetyössä perhe nähdään vuorovaikutusjärjestelmänä, jossa jokai-
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sen perheenjäsenen käyttäytyminen vaikuttaa toisiin. Oletuksena on, että vaikuttamalla 

yhteen järjestelmän osaan voidaan saada aikaan muutoksia myös muissa järjestelmän 

osissa. Huomioimalla koko perhe työskentelyssä perheen vuorovaikutus vahvistuu ja 

voimavarat saadaan käyttöön, jolloin perheenjäsenet voivat tukea toisiaan muutospro-

sessissa. (Myllärniemi 2007, 38.) 

 

2.4 Päihteiden käyttö perheiden kanssa tehtävän työn haasteena 

 

Päihteiden käyttöä perheissä on tarkasteltu lukuisissa eri tutkimuksissa, joissa päihtei-

den väärinkäytön on todettu olevan keskeinen tekijä sukupolvelta toiselle siirtyvissä 

vaikeuksissa (Holmila ym. 2008, 422–423). Perhetyön näkökulmasta päihdeperheissä 

kasvaneille tyypillisten ongelmien ja riskien etsimisen sijaan tulisi kuitenkin keskittyä 

siihen, minkälaiset tekijät ovat edesauttaneet selviytymistä, ja etsiä sitä kautta keinoja 

perheiden tukemiseen (Mt., 42; Itäpuisto 2005, 32–33). Holmilan ym. (2008, 428) mu-

kaan keskeinen ongelma päihdeperheiden kanssa työskentelyssä on työn hajoaminen 

monille eri sektoreille, jolloin esimerkiksi lapsen huomioiminen ei välttämättä toteudu 

aikuislähtöisissä palvelurakenteissa, kuten päihdepalveluissa. 

Riitta Hyytisen (2009, 216) mukaan päihdeperheiden kanssa tehtävä työ toteutuu usein 

aikuiskeskeisesti, ja lapsen oletetaan tulevan autetuksi vanhempien auttamisen sivussa. 

Johanna Hurtig (2003, 37–38) nimeää työskentelytavan tihkuvan auttamisen malliksi, 

jossa lapsen auttamisen katsotaan toteutuvan parhaiten vanhempia auttamalla. Tihkuvan 

auttamisen mallissa lapsista saatu tieto on usein vanhempien kertoman kautta suodattu-

nutta, ja työ on useammin arjesta puhumista kuin siihen mukaan menemistä. Tihkuvan 

auttamisen mallia voi verrata perhetyön kehysmallin mukaiseen perhekehykseen tai 

vanhemmuuskehykseen, jossa vanhempi määritellään toimijaksi ja lasta autetaan van-

hemman kautta (vrt. Myllärniemi 2007, 25–27). Hyytisen mukaan lapsen auttaminen 

toteutuu lapsen todellistuessa, jolloin lapsi otetaan perheen kuntoutumisprosessiin mu-

kaan todellisena, näkyvänä ja läsnä olevana. Lapsilähtöisyys voi toteutua myös lapsen 

ollessa fyysisesti muualla, kun lapsi on muuten läsnä työskentelyssä. (Hyytinen 2009, 

215–216.) 

Perhetyön systeemiteoreettinen lähtökohta voi olla ongelmallinen sellaisten perheiden 

kohdalla, joissa perhetyön palvelun taustalla on päihteidenkäyttö. Perhesysteemin näkö-

kulmasta tarkasteluun nousee päihteitä käyttävän yksilön sijaan päihdeperhe, jolloin 
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päihteiden käyttö muodostuu koko perheen määrittäjäksi (Itäpuisto 2005, 26). Omassa 

tutkimuksessani käsitän asiakasperheet päihdeperheiden sijaan perheinä, joissa on päih-

teidenkäyttöä, jolloin päihteet eivät muodostu koko perhettä ja kaikkea sen toimintaa 

määrittäväksi tekijäksi.  

 

 

3 TUTKIMUSPROSESSI JA KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN LUONNE 

 

3.1 Tutkimusprosessin eteneminen 

 

Tutkimusprosessi alkoi syksyllä 2012, kun kävin keskustelemassa Lännen päihdepoli-

klinikan avokuntoutuksen johtavan sosiaalityöntekijän kanssa mahdollisuudesta suorit-

taa käytäntötutkimusjakso avokuntoutuksessa. Jo syksyllä alustavaksi aiheeksi hahmot-

tui liikkuva perhetyö, koska toiminta oli vasta muotoutumassa ja siitä toivottiin syste-

maattisemmin kerättyä tietoa. Aihe kypsyi loppusyksyn ja alkuvuoden aikana, jolloin 

tapasin johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi myös muuta liikkuvan perhetyön tiimiä. Lo-

pulliseksi aiheeksi valikoitui liikkuvan perhetyön prosessin kuvaaminen, koska työn 

kehittämisen kannalta koettiin tärkeäksi saada kuvattua jo tehtyä työtä. 

 

Tutkimusprosessi on edennyt tiiviissä yhteistyössä työyhteisön kanssa. Liikkuvan per-

hetyön tiimin lisäksi olen keskustellut tutkimusaiheestani kevään 2013 aikana liikkuvan 

perhetyön ohjausryhmässä, Lännen päihdepoliklinikan avokuntoutuksen yhteisessä ko-

kouksessa ja liikkuvan perhetyön arviointitapaamisessa, johon osallistui myös lasten-

suojelun perhetyöntekijöitä ja esimiehiä. Liikkuvan perhetyön tiimikokouksiin olen 

osallistunut säännöllisesti noin 2–4 viikon välein, minkä lisäksi olen pitänyt työntekijöi-

hin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse. Haastatteluaineiston keräsin toukokuun lopus-

sa, jolloin olin hahmotellut haastattelurungon kevään aikana työyhteisössä käytyjen 

keskustelujen ja liikkuvasta perhetyöstä saamani tiedon pohjalta. Aineiston toisen osan 

muodostavat asiakasdokumentit keräsin asiakastietojärjestelmästä kesäkuussa asiakas-

tietojärjestelmän käyttöoikeudet saatuani. 
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3.2 Käytäntötutkimuksen luonne 
 

Käytäntötutkimus on soveltavaa tutkimusta, jonka ongelmanasettelu ja aihe liittyvät 

sosiaalialan käytäntöihin, ja jonka tavoitteena on monien eri intressitahojen palvelemi-

nen. Käytäntötutkimus pyrkii jaettuun tiedontuottamiseen eri toimijoiden kesken, ja sillä 

on jatkuva yhteys sosiaalialan kehittämistyöhön. Yhteys käytäntöihin ja kehittämiseen 

mahdollistaa reflektoivan suhteen luomisen vallalla oleviin sosiaalitieteellisiin käsittei-

siin ja teorioihin. Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin erityisesti marginaa-

leihin joutuneiden ja muiden yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien tietoa ja 

kokemuksia. (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11–12.) 

 

Käytäntötutkimuksen kehittyminen pohjautuu tiedontuotannon käänteeseen, jossa perin-

teisen institutionalisoituneen, yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa tapahtuvan 

tutkimuksen, rinnalle on noussut osallistava poikkitieteellinen tutkimus, jota tehdään 

epähierarkkisissa verkostoissa ja arvioidaan tutkimustiedon käytännölle tuoman arvon 

kautta. Uudet käsitykset tiedosta ja asiantuntijuudesta painottavat uudenlaisia tutkimuk-

sen ja kokemuksen välisiä neuvotteluja tiedontuotannon prosesseissa. (Karvinen-

Niinikoski 2012, 32; Rasmussen 2012, 46). 

 

Lars Uggerhøj (2012) erottaa käytäntötutkimuksesta käytävästä keskustelusta kaksi lä-

hestymistapaa, joista ensimmäisessä käytäntötutkimus määritellään käytännön kanssa 

yhteistyössä tehtäväksi tutkimukseksi, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti tutkimus-

prosessiin. Toisessa lähestymistavassa käytäntötutkimus puolestaan määritellään käy-

tännön työntekijöiden tekemäksi tutkimus- ja arviointityöksi, ja huomiota kiinnitetään 

tutkimusprosessin sijaan tutkijoiden rooleihin. (Mt., 79.) Uggerhøjn mukaan toinen lä-

hestymistapa korostaa tiedontuotannon hierarkiaa, jossa tutkijat erkaantuvat sosiaalityön 

käytännöistä. Erotuksena tutkimuksen ja käytännön vuoropuheluna tehtävästä käytäntö-

tutkimuksesta Uggerhøj nimeää toisen lähestymistavan käytännöntyöntekijätutkimuk-

seksi. Käytäntötutkimuksessa työntekijät ovat osallisina tutkimusprosessissa, mutta tut-

kimuksen laadusta vastaavat koulutetut tutkijat. (Mt., 83–84.) 

 

Oma tutkimukseni linkittyy vahvasti käytäntötutkimuksen tavoitteisiin jaetusta tiedon-

tuotannosta ja vuoropuhelusta käytännön kanssa, monien intressitahojen palvelemisesta 

ja käytäntöjen kehittämisestä. Tutkimusaihe on noussut käytännön työntekijöiden ja 

työyhteisön tarpeista ja sitä on tarkennettu vuoropuhelussa liikkuvan perhetyön työnte-
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kijöiden kanssa. Myös tutkimusmenetelmien valinnasta on keskusteltu työyhteisössä ja 

pyritty löytämään mahdollisimman kattavaa tietoa tuottava menetelmä. Tutkimuksessa 

on yhdistetty liikkuvan perhetyön työntekijöiden, lastensuojelun perhetyöntekijöiden ja 

asiakasdokumenttien kautta epäsuorasti asiakkaiden tietoa liikkuvasta perhetyöstä, ja 

tutkimuksen tavoitteena on palvella kaikkia sen toteuttamiseen osallistuneita tahoja. 

Tutkimustulokset esitellään liikkuvassa perhetyössä mukana olleille tahoille syyskuussa 

2013 järjestettävässä kehittämisiltapäivässä, johon on kutsuttu mukaan kokemusasian-

tuntijoina myös liikkuvan perhetyön asiakkaita. 

 

 

4 AINEISTON KERUUSTA ANALYYSIIN 

 

4.1 Fokusryhmähaastattelu aineiston keruun menetelmänä 

 

Fokusryhmähaastattelu on tutkimusmenetelmä, jossa tietoa kerätään ryhmäkeskustelu-

jen avulla tutkijan valitsemasta aiheesta (Morgan 1996, 130). Fokusryhmän tavoitteena 

on tutkia erilaisia näkökulmia tietyn aiheen ympärillä ja hankkia yksityiskohtaista kvali-

tatiivista dataa ennalta määrätyltä ryhmältä. Osallistujien välinen vuorovaikutus on fo-

kusryhmähaastattelun keskeinen piirre, ja tutkijan tehtävänä on rohkaista keskustelua ja 

ohjata sitä tutkimusaiheen mukaisesti. (Hennink & Diamond 2000, 113–114.) Fokus-

ryhmähaastattelua voidaan kuvata myös vaihtelevan asteisesti strukturoituna ryhmäkes-

kusteluna. Toisin kuin ryhmäkeskustelu, fokusryhmähaastattelu on kuitenkin aina tutki-

jan järjestämä, ja sen sisältö on enemmän tai vähemmän strukturoitu. (Wibeck 2010, 

28.)  

 

Kitzingerin (1994) mukaan fokusryhmähaastattelut ovat ihanteellinen tutkimusmene-

telmä induktiivisiin lähestymistapoihin, joiden tavoitteena on käsitteiden ja hypoteesien 

luominen. Muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna fokusryhmähaastattelu korostaa osal-

listujien käsitteitä ja ymmärrystä aiheesta. Osallistujien välisen vuorovaikutuksen kautta 

tutkimusaiheesta tuotetaan laajempaa ymmärrystä, ja sen avulla voidaan tuoda esiin 

ideoita ja kokemuksia, jotka jäisivät kehittymättä yksilöhaastattelussa. Fokusryhmien 

avulla voidaan tutkia myös ryhmän sisäistä vuorovaikutusta ja sitä, miten tietoa tuote-

taan ryhmäkeskustelussa. (Mt., 114.) 
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Sopivaksi fokusryhmän kooksi määritellään lähteestä riippuen neljästä kymmeneen 

osallistujaa (esim. Bloor & Frankland ym. 2001, 26; Hennink & Diamond 2000, 122; 

Wibeck 2010, 62). Omassa tutkimuksessani fokusryhmät muodostuivat melko pieniksi 

sen takia, että liikkuvassa perhetyössä pidempään kuin muutamia viikkoja toimineita 

työntekijöitä oli vielä keväällä 2013 vähän. En kuitenkaan halunnut kasvattaa ryhmiä 

ottamalla mukaan kaikkia liikkuvassa perhetyössä toimivia, koska tutkimuksen tavoit-

teena oli saada tietoa nimenomaan työskentelyprosessista kokonaisuutena. Morganin 

(1996, 141) mukaan osallistujamäärä tulisikin määritellä ennemmin tarkastelemalla tut-

kimuksen tavoitteita ja tutkimusasetelmaa kuin tiettyjä kirjoitettuja sääntöjä.  

 

4.2 Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusta varten tein kaksi fokusryhmähaastattelua, joista toiseen osallistui kolme 

lastensuojelun perhetyön työntekijää ja toiseen yksi lastensuojelun perhetyön työntekijä 

ja kolme päihdepalvelujen liikkuvassa perhetyössä toimivaa työntekijää. Haastatteluun 

kutsuttiin kaikki viisi syksystä 2012 kevääseen 2013 liikkuvassa perhetyössä työparina 

toiminutta lastensuojelun perhetyön työntekijää, mutta aikataulullisten syiden takia yksi 

työntekijöistä ei päässyt osallistumaan kumpaankaan haastatteluun. Lisäksi haastatte-

luun osallistuivat kaikki päihdepalvelujen liikkuvaa perhetyötä tekevät työntekijät, jois-

ta yksi oli aloittanut työn vasta toukokuun alussa. Fokusryhmät muodostuivat haastatel-

tavien aikataulujen mukaan, koska ryhmien jakaminen muulla tavalla osoittautui aika-

taulujen yhteensovittamisen kannalta haastavaksi.  

 

Fokusryhmähaastattelujen pohjana oli teemahaastattelurunko (liite 1), jonka jaoin osal-

listujille haastattelutilanteen alussa. Olin suunnitellut haastattelurungon otsikot ja niihin 

liittyvät alakysymykset liikkuvan perhetyön työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelu-

jen pohjalta niin, että työskentelyprosessin eri vaiheet tulisivat mahdollisimman hyvin 

esille. Haastattelurungon suunnittelun tueksi luin myös lastensuojelun perhetyöstä tehty-

jä kuvauksia (esim. Hurtig 2003, 26–27; Korkiakangas 2005, 60–64). Haastattelun pää-

teemoiksi hahmottuivat asiakkuuden alkaminen, työskentely, arviointi ja työn kehittä-

minen. Pääteemoihin liittyi joukko alakysymyksiä, joihin erityisesti toivoin vastauksia 

haastatteluista.  
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Haastattelutilanteiden alussa kerroin, että haastattelurunko on tarkoitettu fokusoimaan 

keskustelua tutkimuskysymysten kannalta olennaisiin teemoihin, mutta keskustelua 

teemojen ympärillä voi käydä vapaasti nostaen esiin myös osallistujien mielestä keskei-

siä kysymyksiä. Fokusryhmähaastattelun periaatteiden mukaisesti pyrin ohjailemaan 

keskustelua mahdollisimman vähän, ja esitin kysymyksiä vain silloin, kun osallistujat 

eivät itse jatkaneet keskustelua tai kun halusin tarkentaa jotain asiaa. Haastattelut ääni-

tettiin sanelulaitteella, ja litteroin äänitetyt haastattelut sanatarkasti. Haastattelujen kes-

tot olivat 53 ja 70 minuuttia, ja litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 50 sivua (Times New 

Roman, pistekoko 12, riviväli 1,5). 

 

Tutkimusaineiston toisen osan muodostivat kolmen asiakasperheen liikkuvaa perhetyötä 

koskevat asiakasdokumentit. Tutkimukseen kutsuttaviksi valittiin kolme perhettä, joiden 

asiakkuus liikkuvassa perhetyössä oli alkanut pian työn pilotoinnin alettua syksyllä 

2012, ja joiden asiakasprosessit olivat edenneet jo mahdollisimman pitkälle. Liikkuvan 

perhetyön työntekijä kertoi asiakkaille tutkimuksesta sovituilla tapaamisilla ja jakoi 

heille infokirjeet sekä pyysi kirjallisen suostumuksen asiakasdokumenttien käyttöön 

tutkimustarkoituksessa. Kaikki kolme perhettä antoivat suostumuksen dokumenttien 

käyttöön tutkimuksessa. Liikkuvaa perhetyötä koskevat asiakastyön muistiinpanot ke-

rättiin Terveys Effica -järjestelmästä hoitotyö- ja päihdehoidon palvelusuunnitelma -

välilehdiltä tutkimuksen tekoa varten myönnetyllä käyttäjätunnuksella.  

 

Tekstinkäsittelyohjelmaan siirrettynä dokumenttiaineistoa kertyi yhteensä 45 sivua (Ti-

mes New Roman, pistekoko 12, riviväli 1,5). Asiakirja-aineisto sisälsi liikkuvan perhe-

työn työntekijän tekemät kirjaukset asiakkaan kanssa tehdystä työstä, kuten tapaamisista 

ja puheluista. Asiakastapaamisista dokumentteihin oli kirjattu tapaamisella mukana ol-

leet henkilöt, tapaamisen sisältö ja tapaamisella tehdyt sopimukset, kuten suunnitelma 

seuraavista liikkuvan perhetyön käynneistä. Kirjaukset oli tehty päihdepalvelujen työn-

tekijän näkökulmasta, mutta niihin sisältyivät myös yhdessä lastensuojelun perhetyön-

tekijän kanssa tehdyt kotikäynnit, neuvottelut ja suunnitelmat lastensuojelun perhetyön-

tekijän työstä, kuten kahdenkeskisistä lapsen tapaamisista. 

 

Tutkimusaineisto muodostui hieman laajemmaksi kuin mitä olin alun perin ajatellut. 

Asiakasdokumenttien tarkastelu fokusryhmähaastattelujen lisäksi oli kuitenkin mieles-

täni olennaista liikkuvan perhetyön prosessin hahmottamisen kannalta, joten päädyin 

pitämään tutkimusaineistossa myös kaikkien kolmen luvan antaneen perheen dokumen-
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tit. Kolmen perheen asiakastyön kirjaukset vaikuttivat riittäviltä antamaan kuvan liikku-

van perhetyön prosessin etenemisestä ja perheiden kanssa työskentelyn sisällöistä, kun 

yhden tai kahden perheen dokumenttien tarkastelun kautta kuva olisi voinut jäädä melko 

yksipuoliseksi.   

 

4.3 Tutkimuseettiset kysymykset 
 

Ihmistieteiden tutkimuksen eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka 

ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen 

sekä yksityisyys ja tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). Tutkimuk-

seen osallistumisen on oltava vapaaehtoista ja perustuttava riittävään tietoon, tutkimus 

ei saa aiheuttaa tutkittavalle henkisiä, taloudellisia tai sosiaalisia haittoja ja tutkimusai-

neisto on suojattava ja käsiteltävä luottamuksellisesti (mt., 4–9). Sosiaalityössä eettisesti 

kestävän tutkimuksen tavoitteena on lisäksi olla tutkimukseen osallistuvia ihmisiä hyö-

dyttävää. Yksipuolinen hyötysuhde, jossa vain tutkija hyötyy tutkimuksen tekemisestä, 

ei voi olla eettisesti kestävä. (Rauhala & Virokannas 2011, 238.) Omassa tutkimukses-

sani tavoitteenani on ollut huomioida tutkimuseettiset periaatteet jokaisessa tutkimus-

prosessin vaiheessa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen oli kaikille siihen kutsutuille vapaaehtoista. Kaikki tutki-

mukseen osallistuvat saivat infokirjeen (liite 2), jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituk-

sesta ja tavoitteista sekä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Lisäksi kai-

kilta osallistujilta pyydettiin kirjallinen suostumus aineiston käyttöön tutkimustarkoituk-

sessa. Suostumuslomakkeen yhteydessä tutkimukseen osallistuvilta kysyttiin halukkuut-

ta saada valmis tutkimusraportti itselleen sähköpostitse. Sekä infokirjeessä että suostu-

muslomakkeessa kerrottiin, että tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää missä ta-

hansa tutkimuksen vaiheessa ilmoittamalla siitä tutkijalle. Asiakasdokumenttien kerää-

mistä varten olin hakenut omat käyttäjätunnukset Terveys Effica -

asiakastietojärjestelmään, jolloin on mahdollista varmistaa, että tutkimusaineistona on 

käytetty vain tutkimuslupahakemuksessa mainittuja kirjallisen suostumuksen antanei-

den asiakkaiden dokumentteja. 

 

Tutkittavien anonymiteetin pyrin varmistamaan poistamalla haastatteluaineistosta jo 

litterointivaiheessa kaikki tunnistetiedot, joista haastatteluun osallistuneen työntekijän 

tai hänen asiakkaansa olisi voinut tunnistaa. Myös asiakasdokumenteista poistin kaikki 
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niissä mainittujen työntekijöiden, asiakkaiden ja perheenjäsenten nimet sekä esimerkiksi 

paikkakuntien, asuinalueiden ja koulujen nimet mahdollisimman suuren yksityisyyden 

varmistamiseksi. Omassa tutkimuksessani anonymiteetin säilyttämiseen oli kiinnitettävä 

erityistä huomiota, koska liikkuvan perhetyön asiakkaina syksystä 2012 alkaen olleita 

perheitä on vain muutamia ja myös liikkuvan perhetyön työntekijätiimi on pieni. Tun-

nistettavuutta on tutkimuksessani vähentänyt tunnistetietojen poistamisen lisäksi se, että 

tutkimusaiheen kannalta ei ole ollut olennaista kuvata asiakasperheiden tai työntekijöi-

den taustoja kovin tarkasti. 

 

Tutkimusetiikka voidaan ymmärtää myös laajempana metodologisena kysymyksenä 

eikä pelkästään tutkimuksen tekniseen toteutukseen liittyvänä seikkana (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 128). Itse olen käynyt eettistä pohdintaa erityisesti käsitteiden määrittelyn 

vaiheessa siitä, miten liikkuvan perhetyön asiakasperheet määritellään. Liikkuvan per-

hetyön työntekijät välttävät päihdeperheistä puhumista, jotta päihteidenkäyttö ei leimai-

si koko perhettä ja kaikkea perhe-elämää. Olen päätynyt tutkimuksessani samaan ratkai-

suun tukeutuen myös aiemmin mainittuun Maritta Itäpuiston (2005, 26) näkemykseen 

päihdeperheen käsitteestä. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia, joka sopii sekä asiakastyön dokumen-

toinnin että litteroitujen haastatteluaineistojen analysointiin. Sisällönanalyysin avulla 

tutkittavaa ilmiötä pyritään kuvaamaan tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, ja aineisto 

saadaan järjestettyä johtopäätösten tekoa varten. Tutkimusaineisto hajotetaan osiin, kä-

sitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi, jolloin hajanaises-

ta aineistosta saadaan mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 103, 108.)  

 

Aineiston analyysi on mukaillut löyhästi Derek Layderin (1998, 31–32) mukautuvan 

teoretisoinnin (adaptive theorizing, vrt. Satka 2000, 47) mallia, jossa uutta tietoa muo-

dostetaan dialogissa aiemman teorian ja käsitteiden sekä aineiston keruusta ja analyysis-

ta nousevan tiedon välillä. Tutkimusaineiston keruun aloittamisen ja aineiston analyysin 

valmistumisen välillä olen jatkuvasti verrannut empiiristä tietoa aiempaan teoriaan ja 

hakenut sen kautta tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Tutkimuksen käsitteet ovat 
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muotoutuneet vielä analyysivaiheen aikana, ja aiempi teoria on tukenut empiirisen ai-

neiston jäsentämistä. 

 

Aineiston analyysi eteni siten, että luin ensin aineiston läpi kokonaisuudessaan. Tämän 

jälkeen koodasin aineiston kahdessa osassa aloittaen asiakastyön dokumenteista, jotta 

saisin kuvan asiakkaiden kanssa tehdystä työstä. Koodaus tapahtui tekemällä lyhyitä 

merkintöjä prosessin vaiheista tulostetun aineiston marginaaliin sekä alleviivaamalla 

dokumenteissa toistuvasti esiintyviä kohtia. Koodauksen jälkeen kokosin asiakastyön 

dokumentit kolmeksi taulukoksi, joihin merkitsin tehtyjen kirjausten päivämäärän, tar-

koituksen ja sisällön lyhyesti muutamalla sanalla. Lisäksi merkitsin tapaamisten kohdal-

le, keitä tapaamisessa oli ollut mukana. Litteroidut haastatteluaineistot koodasin samoin 

merkitsemällä marginaaliin prosessin vaiheita ja tehdyn asiakastyön sisältöjä sekä työn 

kehittämiskohtia. Lisäksi alleviivasin tekstistä toistuvasti esiintyviä ajatuksia ja keskus-

telun sisältöä kiteyttäviä kohtia. 

 

Teemoittelulla tarkoitetaan koodatun aineiston järjestämistä laajemmiksi kokonaisuuk-

siksi aihepiirien mukaan. Teemoittelun avulla aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaa-

via näkemyksiä ja vertaillaan niiden esiintymistä aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93.) Koodausvaiheen jälkeen hahmottelin asiakasdokumenttien pohjalta tehtyjen taulu-

koiden avulla liikkuvan perhetyön työskentelyprosessin rakennetta ja asiakastapaamisil-

la käsiteltyjä teemoja. Tämän jälkeen jäsensin koodatun haastatteluaineiston suurem-

miksi teemoiksi. Teemoittelun tukena käytin fokusryhmähaastatteluja varten tekemääni 

haastattelurunkoa siten, että aineisto jäsentyi haastattelurungon neljän pääteeman ja nii-

hin liittyvien alakysymysten alle.  

 

Haastatteluaineistoa lukiessani ja vertaillessani asiakasdokumenteista nousseita työs-

kentelyn sisältöjä haastatteluaineiston teemoihin liikkuva perhetyö alkoi hahmottua yhä 

vahvemmin Annina Myllärniemen (2007) esittelemien perhetyön kehysten kautta. Ana-

lyysivaiheen lopuksi tein liikkuvasta perhetyöstä prosessikaavion (liite 3), jossa olen 

käyttänyt perhetyön kehyksiä työskentelyn orientaatioiden kuvaamiseen prosessin eri 

vaiheissa. Prosessikaavion tarkoituksena on selkiyttää työskentelyprosessia ja työnjakoa 

prosessin eri vaiheissa työntekijöiden näkökulmasta, koska liikkuvaan perhetyöhön tu-

lee jatkuvasti mukaan uusia työntekijöitä lastensuojelusta ja muista asiakasperheiden 

verkostoista. Kaaviota on kuitenkin mahdollista muokata myös asiakasperheille annet-

tavaksi esitteeksi. 
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 5 LIIKKUVAN PERHETYÖN PROSESSI PERHETYÖN KEHYKSISSÄ 

 

5.1 Asiakkuuden alkaminen 

 

Liikkuvan perhetyön asiakkaaksi ohjautumiselle hahmottui kaksi erilaista polkua. Osa 

perheistä oli ohjautunut liikkuvaan perhetyöhön lastensuojelun perhekuntoutusjakson 

jälkeen tai päihdepoliklinikan intensiivisestä avokuntoutuksesta. Työskentelyn tarkoi-

tuksena oli jatkaa perheen tukemista kevyemmällä palvelulla ja siirtää intensiivisellä 

kuntoutusjaksolla saavutettua hyvää kotiin. Osalla asiakkaista ei ollut kontaktia päihde-

palveluihin tai sovitut käynnit päihdepoliklinikalla eivät olleet toteutuneet. Tällöin liik-

kuvan perhetyön tarkoituksena oli palvelun vieminen asiakkaan luokse ja motivointi 

hoitoon sitoutumiseen. Aloite asiakkuuden alkamiselle oli useimmiten tullut lastensuo-

jelusta, jossa perhetyön tueksi oli toivottu päihdetyötä. Yhden perheen kohdalla päihde-

poliklinikan työntekijät olivat pyytäneet lastensuojelusta työparia kotiin vietävään työ-

hön, koska perheen vanhemmat olivat kokeneet intensiivisen avokuntoutuksen työn 

hyväksi, ja työtä haluttiin jatkaa kuntoutusjakson jälkeen perheen kotona. 

 

Lastensuojelun perhetyötä tarjotaan lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoime-

na, jolloin perhetyön asiakkuuden edellytyksenä on perheen suostumus (Lastensuojelu-

laki 2007/417, 36 §). Perhettä voidaan kuitenkin motivoida tai velvoittaa vastaanotta-

maan perhetyötä, minkä takia lastensuojelun perhetyön taustalla on tuen ja kontrollin 

kaksoisrooli (Heino ym. 2000, 192; Myllärniemi 2007, 10). Liikkuvan perhetyön pro-

sessin alun taustaorientaationa korostui lapsen suojelun orientaatio, jossa kontrollin 

elementit tehdään näkyväksi myös asiakkaalle (Myllärniemi 2007, 23). Työskentelyn 

aloittaminen perustui aina perheen suostumukseen, mutta työn tilaamisen taustalla oli 

useimmiten lastensuojelun huoli päihteiden käytöstä perheessä ja lasten hyvinvoinnista. 

Osalle perheistä liikkuvaa perhetyötä oli tarjottu viimesijaisena avohuollon tukitoimena 

muihin palveluihin sitoutumisen epäonnistuttua, ja perheiden kohdalla oli jo keskusteltu 

lasten sijoittamisesta kodin ulkopuolelle. 

 

Työskentelyn konkreettisena alkukohtana on kaikkien asiakasperheiden kanssa ollut 

verkostoneuvottelu, johon on perheen tilanteesta riippuen osallistunut perheen lisäksi 

liikkuvan perhetyön tilannut taho, kuten päihdepoliklinikan tai perhetukikeskuksen 

työntekijät, perhetyöntekijät lastensuojelusta ja päihdepoliklinikalta sekä lastensuojelun 
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vastuusosiaalityöntekijä. Verkostoneuvotteluissa keskusteltiin perheen arjesta ja toiveis-

ta liikkuvalle perhetyölle, työn tavoitteista ja liikkuvan perhetyön tukena olevista palve-

luista, kuten tapaamisista päihdepoliklinikan sosiaaliterapeutin kanssa. Työskentelyn 

yleiset tavoitteet olivat sidoksissa lastensuojelun asiakassuunnitelmaan tai kuntoutusjak-

solla asetettuihin tavoitteisiin, joista keskeisimmät olivat päihteettömän arjen ja van-

hemmuuden tukeminen. Yleiset tavoitteet konkretisoituivat työskentelyn aikana perheen 

omien tarpeiden ja toiveiden kautta. 

 

5.2 Tavoitteista työskentelyyn 

 

Liikkuvan perhetyön työskentely on ollut hyvin perhekohtaista, ja työskentelyvaiheen 

rakenteet ovat vielä muotoutumassa. Työskentelyvaihe on aloitettu useimpien perheiden 

kohdalla lastensuojelun perhetyön ja liikkuvan perhetyön työntekijän yhteisellä koti-

käynnillä, jonka aikana on vielä tarkennettu perheiden omia tavoitteita työskentelylle ja 

sovittu seuraavista tapaamisista. Tapaamisia on ollut yleensä 1–2 kertaa viikossa, mutta 

tapaamisia on voitu tiivistää tai harventaa perheen tarpeista riippuen. Asiakasdokument-

tien analyysin perusteella työskentely on ollut intensiivisintä työn alkuvaiheessa, jolloin 

myös lastensuojelun perhetyön ja liikkuvan perhetyön työntekijän yhteisiä kotikäyntejä 

on ollut usein. Työskentelyn edetessä tapaamiset ovat harventuneet tai eriytyneet niin, 

että molemmat työntekijät ovat tavanneet perhettä erikseen ja yhteisiä tapaamisia on 

ollut vähemmän. Pidemmälle edenneissä prosesseissa perheeseen on saatettu olla yh-

teydessä tapaamisen sijaan puhelimitse. 

 

Asiakasdokumenttien analyysissa aineistosta nousi neljä teemaa, joita oli työskentely-

vaiheen aikana käsitelty kaikkien perheiden kanssa. Käsiteltyjä teemoja olivat arki – 

johon sisältyi perheen arjessa jaksaminen, käytännön asioiden hoitaminen ja talous – 

päihteet, vanhemmuus ja lapsi. Vanhemmuus ja lapsi erottuivat erillisiksi teemoiksi, 

koska osalla tapaamisista oli keskusteltu selkeästi lapsen kasvatukseen sekä lapsen ja 

vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä kysymyksistä. Osalla tapaamisista 

puolestaan keskiössä olivat lapsen ajatukset ja lapsen arkeen liittyvät asiat, kuten koulu 

ja harrastukset. 

 

Vertaillessani dokumenttiaineistoa haastatteluaineistosta nousseisiin teemoihin työsken-

telyn sisällölliset teemat hahmottuivat neljään perhetyön kehysorientaatioon (vrt. Myl-
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lärniemi 2007, 24–25). Liikkuvan perhetyön keskeisimpinä orientaatiokehyksinä olivat 

aineiston perusteella vanhemman kanssa työskentelyn kehys, vanhemmuuskehys ja per-

hekehys, joka kuvautui kaiken työskentelyn läpäiseväksi fokukseksi. Lapsen yksilöivän 

kehyksen rooli työssä oli selvästi pienempi työskentelyn tavoitteiden liittyessä ensisijai-

sesti vanhemmuuden tukemiseen ja vanhempien päihteettömyyteen. Työn orientaa-

tiokehykset määrittivät myös työntekijöiden rooleja siten, että päihdepalvelujen työnte-

kijöiden taustaorientaatioina olivat vahvimmin vanhemmuuskehys ja vanhempien kans-

sa työskentelyn kehys, kun taas lastensuojelun työntekijöiden työ painottui vanhem-

muuskehyksen lisäksi lapsen yksilöivään kehykseen. 

H6: Tietenki se fokus on se perhe molemmilla työntekijöillä, et ei voi niin-
ku aatella et irrottautuu jotenki, mut että siinä sitte tuli että mä enemmän 
keskityin siihen äitiin ja sen päihdeongelmaan ja hänen jaksamiseen […] 
ja sitte perhetyöntekijä (lastensuojelun) enemmän sitte niinku ottaa huo-
mioon niitä poikia ja heijän selviytymistään ja eteenpäin menoa. 

 

Työn sisällöllisistä teemoista arkea ja päihteitä käsiteltiin vanhemman kanssa työskente-

lyn kehyksessä, jolloin työ sisälsi vanhempien kanssa käytyjä keskusteluja arjessa jak-

samisesta ja päihteidenkäytöstä sekä konkreettista apua esimerkiksi työvoimapalveluis-

sa asioimiseen, toimeentulotuen hakemiseen ja vanhempaa tukevien palvelujen löytämi-

seen. Liikkuvan perhetyön työntekijä oli tavannut vanhempia kodin lisäksi muun muas-

sa kahvilassa, pizzeriassa, asukastalolla ja kävelyllä, minkä kautta vanhemmat olivat 

saaneet aikaa myös erillään lapsista ja mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun. 

 

Vanhemmuuskehyksessä käsiteltiin päihteitä, vanhemmuutta ja lasta, ja teemojen käsit-

telyssä keskityttiin vanhemman toimintaan suhteessa lapseen sekä perheen vuorovaiku-

tuksen vahvistamiseen (vrt. Myllärniemi 2007, 27). Vanhemmuuskehyksessä keskustel-

tiin päihteidenkäytön ja päihteettömyyden vaikutuksista perheeseen, lasten oireilusta ja 

lasten tukemisesta. Vanhemmuustyön tukena oli käytetty jonkin verran erilaisia mene-

telmiä kuten vanhemmuuden roolikarttaa, Ihmeelliset vuodet -menetelmää, retkahduk-

sen ehkäisyn mallia ja yhden perheen kohdalla perheneuvolasta saatuja tehtäviä. Per-

heen sisäistä vuorovaikutusta ja päihteetöntä perhe-elämää oli tuettu myös toiminnalli-

suuden kautta järjestämällä perheen ja työntekijöiden yhteisiä retkiä tai esimerkiksi lei-

pomalla kotona. Vanhemmuustyön kehyksessä tapahtuva työ oli vanhimmin lastensuo-

jelun perhetyön ja liikkuvan perhetyön työntekijän yhteistä aluetta, jossa työtä tehtiin 

parina ja rooleja vaihdettiin tarpeen mukaan. 
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H5: Vähän sitä täytyy olla herkillä siinä, jos on kaks työntekijää ja perhe, 
nii että mikä on tärkeintä tässä hetkessä, niin tavallaan se työrooli muo-
toutuu ja mul on ainaki kaikkien työparien kanssa semmonen kokemus, et-
tä se on aika nopeesti siinä hetkessä ku on menty, ni niinku hokattu et mi-
kä täs on nyt tärkeintä. Joskus se on se päihde niin että siitä puhutaan yh-
dessä, joskus sen lapsen oireilu on nii että siitä puhutaan yhdessä. Eli ta-
vallaan niinku avoimin mielin. 

 

Työskentely lapsen yksilöivässä kehyksessä oli asiakasprosesseissa selkeästi lastensuo-

jelun perhetyön työntekijän aluetta. Lastensuojelun perhetyön työntekijät olivat tavan-

neet lapsia erikseen sovituilla tapaamisilla tai vanhemman ollessa asiointikäynnillä liik-

kuvan perhetyön työntekijän kanssa. Lastensuojelun työntekijät olivat myös osallistu-

neet tarvittaessa lasten kouluneuvotteluihin tai muihin lapsen verkostoon liittyviin ta-

paamisiin. Osalla kotikäynneistä oli tehty työnjakoa niin, että toisen työntekijän keskus-

tellessa vanhemman tai vanhempien kanssa toinen työntekijä oli viettänyt aikaa lasten 

kanssa.  

 

Lasten kanssa työskentelyn sisällöt eivät nousseet erityisesti esiin aineistosta, mutta 

dokumenttiaineiston perusteella lasten asioista ja lasten tarvitsemasta tuesta oli keskus-

teltu paljon vanhempien kanssa. Yksi haastatelluista lastensuojelun perhetyön työnteki-

jöistä totesikin lapsen kanssa työskentelyn olleen niukkaa muuhun työhön verrattuna. 

Osassa perheistä lapset olivat niin pieniä, että lapsen kanssa työskentely oli toteutunut 

lapsen iän vuoksi konkreettisen hoivan ja huolenpidon sekä vanhempien tukemisen 

kautta. 

 

5.3 Työskentelyn arviointi 

 

Liikkuvan perhetyön työskentelyä oli arvioitu suunnitelmallisesti noin kolmen kuukau-

den välein, ja arvioinnit nivoutuivat kiinteästi lastensuojelun perhetyön arvioihin. Arvi-

oinnin kiinnittyminen lastensuojelun kontekstiin liittyi lähtökohtaan lastensuojelun sosi-

aalityöntekijästä työn tilaajana ja perhetyön prosessin haltijana. Haastatteluissa tuotiin 

esiin, että työskentelyn arviointia tehdään jatkuvasti prosessin kuluessa ja tavoitteet 

saattavat muuttua kesken työskentelyjakson, mutta työn suunnitelmallisuuden kannalta 

on tärkeää järjestää myös erillisiä arviointitapaamisia. Myös Tiina Muukkonen (2008, 

50) korostaa sekä työskentelyn prosessiarvioinnin että arviointitapaamisten merkitystä 

suunnitelmallisessa työssä. 
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H3: […] noin kolmen kuukauden välein on noi perhetyön väliarvioinnit ja 
siin on mukana tää vastuusosiaalityöntekijä ja sitte meijän perhe, tai mi-
nä, XX (liikkuvan perhetyön työntekijä) ja perhe, niin sitä on arvioitu […] 
eli siis tarkasteltu että missä mennään nytte ja sit vähän jatkoo ja mistä 
perhe on hyötyny. Ja tietysti se tarkotus on tehä sitä ihan siinä matkan 
varrella, mut sille on varattu oma aika että pysähytään miettii niit tavottei-
ta. 
… 
H5: Se suunnitelmallinen arviointi, se jatkuva arviointi on se juttu. 

 

Arviointitapaamisissa oli ollut mukana perheen lisäksi vähintään perheen lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijät. Arviointi oli voitu järjestää myös laajempana ver-

kostotapaamisena, jossa oli ollut mukana esimerkiksi päihdepoliklinikan sosiaalitera-

peutti tai muita perheen kanssa työskenteleviä tahoja. Yhden perheen kohdalla arviointi 

oli järjestetty läheisneuvonpidon seurantakokouksen yhteydessä, ja arvioinnissa oli mu-

kana myös perheen lähiomaisia. Arviointitapaamisissa oli käyty läpi asetettujen tavoit-

teiden toteutumista, perheen toiveita ja tarpeita liikkuvan perhetyön työskentelylle, per-

heen palveluverkostoa ja mahdollisesti tarvitsemia uusia palveluja sekä asetettu tavoit-

teet jatkotyöskentelylle. Kesään 2013 mennessä liikkuvan perhetyön työskentelyn päät-

tämisestä oli sovittu yhden perheen kanssa, jolloin viimeisessä arviointitapaamisessa oli 

tehty suunnitelma perheen jatkopalveluista perhetyön päättymisen jälkeen.  

 

Arviointitapaamisissa työskentelyn taustaorientaationa oli useimmiten perhekehys, jol-

loin arvioinnin lähtökohtana olivat perheen ajatukset työskentelystä ja perheen voima-

varojen esiin nostaminen (vrt. Myllärniemi 2007, 25–26). Toisaalta huoli lapsesta oli 

saattanut aktivoitua työskentelyn aikana perheestä tehtyjen lastensuojeluilmoitusten tai 

peruuntuneiden tapaamisten kautta, jolloin arviointia määrittäväksi kehykseksi nousi 

lapsen suojelun orientaatio. Tällöin tapaamisissa korostui lastensuojelun kontrolliele-

mentti, ja tapaamisessa saatettiin keskustella lasten sijoittamisesta tai edellyttää van-

hemmilta esimerkiksi seulojen antamista, jotta perhetyö voi jatkua. 

 

Työskentelyn arviointiin liittyi päättyvien asiakasprosessien kohdalla myös perhetyön 

loppuyhteenvedon laatiminen. Loppuyhteenvedon laatiminen kuvautui haastatteluissa 

lastensuojelun perhetyön työntekijän tehtäväksi, koska yhteenveto on osa lastensuojelun 

perhetyön prosessia. Keskusteluissa pohdittiin, miten loppuyhteenvedon laatimista ja 

dokumentointia ylipäänsä voisi kehittää niin, että loppuyhteenvedosta tulisi moniääni-

nen: sekä lastensuojelun, päihdepoliklinikan että asiakkaan näkökulman huomioiva. 
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Loppuyhteenvedoista käytyä keskustelua oli haastatteluaineistossa vain vähän, koska 

asiakkuuden päättämisen vaiheeseen oli päästy vasta yhden perheen kanssa. 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Käytäntötutkimukseni tavoitteena oli hahmottaa Lännen päihdepoliklinikan liikkuvan 

perhetyön prosessia fokusryhmähaastattelujen ja asiakasdokumenttien analyysin kautta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä työtä näkyväksi ja toimia pohjana liikkuvan perhe-

työn kehittämiselle jatkossa. Käytäntötutkimuksen tekeminen liikkuvasta perhetyöstä on 

ollut työyhteisölle merkityksellistä, koska työ on alkanut nopealla aikataululla vasta 

syksyllä 2012, eikä työstä ole vielä tehty järjestelmällistä kuvausta.  

 

Käytäntötutkimuksen tuloksena on syntynyt yleinen kuvaus liikkuvassa perhetyössä 

syksystä 2012 syksyyn 2013 tehdystä työstä. Tutkimusaineiston analyysin ja aiemman 

tutkimuksen kautta työlle hahmottui erilaisia asiakasprosesseja yhdistävä runko (liite 3). 

Työskentely jäsentyy perhetyön kehysten kautta, ja prosessin etenemistä ohjaavat sään-

nölliset arviointitapaamiset. Asiakasdokumenttien analyysissa työskentelyn sisällöllisik-

si pääteemoiksi nousivat arki, päihteet, vanhemmuus ja lapsi. Liikkuvassa perhetyössä 

mukana olleiden työntekijöiden fokusryhmähaastatteluissa tuotiin esiin useita työsken-

telyprosessin kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, joiden pohjalta työn sisältöjä ja proses-

sin kuvausta on mahdollista lähteä tarkentamaan. 

 

Liikkuva perhetyö näyttäytyi haastatteluaineiston perusteella vielä kehittymässä olevana 

palvelumuotona. Keskeisinä kehittämiskohteina nousivat esiin prosessikuvauksen laa-

timinen ja prosessin vaiheiden selkiyttäminen, joita olen aloittanut käytäntötutkimusra-

portissani. Muina kehittämisen teemoina esiin nousivat työntekijöiden roolien selkiyt-

täminen, dokumentointi sekä päihdepoliklinikan ja lastensuojelun välisen vuoropuhelun 

lisääminen. Työn pilotointivaiheessa syksyllä 2012 aloitetut asiakasprosessit olivat al-

kaneet hyvin nopeasti, eikä työn sisällöistä tai työntekijöiden välisestä työnjaosta ollut 

erityisesti sovittu. Työhön kaivattiin selkeyttä sekä oman työn jäsentämisen helpottami-

seksi että palvelun kohdentamiseksi siitä eniten hyötyville asiakkaille. 

 

Prosessin selkiyttämisen osalta työskentelyyn toivottiin selkeää rakennetta ja prosessi-

kaaviota, jonka voisi antaa työskentelyn alkuvaiheessa myös asiakkaille. Liikkuva per-
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hetyö ymmärrettiin joustavasti perheiden tilanteiden mukaan mukautuvana, mutta työs-

kentelyn yleisen kehyksen määritteleminen koettiin tärkeänä myös työn laadun varmis-

tamisen kannalta. Työskentelyvaiheen kehittämisessä molemmissa haastatteluissa nos-

tettiin esiin systemaattisempi menetelmien käyttö työn tukena, sillä päihdetyön ja perhe-

työn menetelmiä oli työn pilotointivaiheessa käytetty melko vaihtelevasti ja kokeilu-

luontoisesti. 

H1: […] mä haluisin et siinä on niinku joku rakenne ja alku ja loppu, ja 
sit nää arvioinnit ja dokumentointi, et se tulee niinku näkyväks mitä on 
tehty […] 
… 
H6: […] yhtenä aattelen et tässäki vois sitte jossaki tulla semmonen että 
olis tiettyjä … semmonen tsekkauslista että näitä asioita on käyty, et se on 
semmosta laatuaki sitte, et tavallaa puhutaan vanhemmuudesta ni esimer-
kiks roolikartta vois olla, et olis semmosia merkkejä siitä, mitä näillä 
käynneillä on käyty läpi, ja sitte se olis tavallaan näkyvissä. 

 

Työntekijöiden roolien selkiyttäminen nähtiin keskeisenä kehittämiskohteena myös 

työskentelyprosessin selkiyttämisen kannalta. Alkuvaiheen työssä hämmennystä oli 

aiheuttanut erityisesti parityön määritelmä, koska työparityö oli toteutunut asiakaspro-

sesseissa hyvin erilaisilla tavoilla. Osassa prosesseista työtä oli tehty tiiviisti parina, kun 

taas jossakin prosessissa työskentely oli eriytynyt jo alkuvaiheessa erillisiksi lastensuo-

jelun perhetyön ja liikkuvan perhetyön työntekijän tapaamisiksi. Työntekijöiden roolit 

asiakasprosessissa olivat eriytyneet niin, että työtä ei koettu varsinaisena työparityönä 

vaan ennemmin parin kanssa tehtävänä työnä tai verkostotyönä. Työntekijöiden erilai-

sissa rooleissa nähtiin myös hyötyjä päihdetyön ja lastensuojelun asiantuntemuksen 

jakamisen kannalta, mutta tilaisuudet työn reflektoimiseen työparin kesken puuttuivat 

rakenteista. 

H5: Tätä oon miettiny tässä tämmöst parityön nimikettä, kun tää ei oo pa-
rityötä siinä mielessä mitä tehdään vaikka lastensuojelun perhetyössä, 
kaks työparina, niin tää täytyis jotenki saada erotettua ettei siit tulis har-
hakäsityksiä, että me tehdään yhtä tiivistä. Että tää on niinku verkostotyön 
menetelmällä tehtävää ehkä, ja mitä se tarkottaa sitte käytännössä, et tää 
pitäs jotenki saada siihen eri nimike […] 
 

Myös lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän ja päihdepoliklinikan sosiaaliterapeutin 

roolien selkiyttäminen prosessissa nousi esiin molemmissa haastatteluissa. Päihdepoli-

klinikalla sosiaaliterapeutti toimii päihdekuntoutuksen prosessin haltijana samoin kuin 

sosiaalityöntekijä lastensuojelussa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät olivat olleet mu-

kana verkostotapaamisissa ja liikkuvan perhetyön arviointitapaamisissa työn tilaajan 

roolissa, mutta sosiaaliterapeutin rooli oli jäänyt epäselväksi. Osalla liikkuvan perhe-
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työn asiakkaista oli säännöllinen kontakti sosiaaliterapeuttiin, mutta sosiaaliterapeutin 

asiakkuutta ei edellytetty. Vastuusosiaalityöntekijä näyttäytyi aineistossa lastensuojelun 

kontrollielementtiä edustavana, lapsen suojelun kehyksessä työskentelevänä toimijana, 

ja sosiaalityöntekijältä olisi toivottu tiiviimpää osallistumista työskentelyprosessiin sil-

loin, kun vapaaehtoisuus ei riittänyt motivoimaan vanhempia yhteistyöhön. 

H5: Kyllä meidän täytyy terävöityä siinä et hei, ei me voida työskennellä 
jos sä et lähe niinku tähän mukaan tähän työhön. Että asiakas tavallaan et 
hän ei lähe, niin sit hän tekee valinnan, koska meidän päihdetyö ei ole 
pakko. 

 
H4: Ja silloin myös sosiaalityöntekijän tulis toimia jos niinku näin ei ole. 

 

Dokumentoinnin kehittäminen koettiin tärkeänä tiedon jakamisen ja työn näkyväksi 

tekemisen kannalta. Dokumentoinnin haasteena olivat olleet lastensuojelun ja päihdepo-

liklinikan erilliset asiakastietojärjestelmät ja toisaalta erilaiset kirjaamistavat. Päihdepo-

liklinikalla asiakkaana on aikuinen ja kirjauksia tehdään aikuisen näkökulmasta. Lapsen 

asioita kirjataan vanhemman kertoman perusteella, kun taas lastensuojelun dokumen-

toinnissa keskiössä on lapsi. Työskentelyn aikana molemmat perhetyöntekijät olivat 

tehneet kirjauksia sekä yhteisistä tapaamisista että erillään tehdystä työstä. Perheiden 

tilanteista oli näin ollen kahdenlaista tietoa kahdessa eri asiakastietojärjestelmässä, mut-

ta työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta lukea toistensa kirjauksia ja jakaa tietoa doku-

mentoinnin avulla. Tiedon jakamiseen työntekijöiden välillä toivottiinkin selkeämpää 

rakennetta. 

H2: […] sitten siihen (työparityöhön) linkittyy vahvasti meijän työssä kui-
tenki toi dokumentaatio, että tehdäänkö sitä sitten selkeästi niinkun et las-
tensuojelun sosiaaliohjaaja kirjaa pelkästään siitä omasta vinkkelistään, 
vai tehdäänkö sitä jotenki yhteistyössä […] 

 

Yleisesti työn kehittämisen kannalta olennaisena tekijänä nähtiin lastensuojelun ja päih-

depoliklinikan välisen vuoropuhelun lisääminen. Ylisektorinen työmuoto koettiin hyö-

dylliseksi asiantuntijuuden jakamisen kannalta ja siksi, että työmuodon kautta päihdepo-

liklinikan palvelut olivat lastensuojelun asiakkaille helpommin saavutettavissa. Yhteistä 

keskustelua toivottiin työssä käytettävistä käsitteistä, kuten parityön määritelmästä, ja 

siitä, mitä liikkuva perhetyö voi tuoda lisää lastensuojelun palveluihin tai päihdepolikli-

nikan muuhun avokuntoutukseen. Lastensuojelun ja päihdepoliklinikan vuoropuhelun 

lisäämisen kannalta tärkeänä koettiin suunnitelmallisesti järjestettävät työn kehittämisen 

foorumit.  
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7 POHDINTA 

 

Käytäntötutkimusprosessissa olen tavoitellut mahdollisimman tiivistä vuoropuhelua 

käytännön kanssa sekä jaettua tiedontuotantoa liikkuvassa perhetyössä mukana olleiden 

työntekijöiden kesken. Tutkimusprosessi on edennyt kiinteässä yhteistyössä erityisesti 

päihdepoliklinikan työntekijöiden kanssa, ja fokusryhmähaastatteluihin osallistuivat 

yhtä lukuun ottamatta kaikki syksystä 2012 työssä mukana olleet työntekijät. Lastensuo-

jelun perhetyön työntekijät ovat olleet tutkimusprosessissa mukana haastattelujen lisäksi 

yhteisessä liikkuvan perhetyön arviointitapaamisessa.  

 

Jaettu tiedontuotanto olisi voinut toteutua tutkimusprosessissa syvällisemmin, mikäli 

myös lastensuojelun perhetyön työntekijät olisivat olleet mukana tutkimuksen suunnit-

telussa prosessin alusta asti. Toisaalta tutkimuksen teon tiivis aikataulu asetti haasteita, 

joiden takia prosessin toteuttaminen usean eri toimipisteen työntekijöiden kanssa olisi 

ollut vaikeaa. Lastensuojelun perhetyön työntekijät ovat olleet tietoisia tutkimuksesta 

prosessin alusta lähtien, mutta osallisuus tiedontuotannossa on toteutunut pääasiassa 

fokusryhmähaastattelujen kautta.  

 

Tutkimuksen alustavista tuloksista on keskusteltu pintapuolisesti päihdepalvelujen työn-

tekijöiden kanssa, mutta myös tulosten reflektointi olisi voinut tapahtua kiinteämmässä 

yhteistyössä käytännön työntekijöiden kanssa. Vaikka olen keskustellut paljon liikkuvan 

perhetyön työntekijöiden kanssa sekä heidän työstään että omasta tutkimuksestani, tut-

kimusraportti perustuu pitkälti omaan tulkintaani aineistosta ja sen liittämisestä aiem-

paan tutkimukseen. Kokonaisuutena tutkimusprosessi on kuitenkin noudattanut sen käy-

täntötutkimuksellista lähtökohtaa. Lopullinen tutkimusraportti esitellään liikkuvassa 

perhetyössä mukana olleille työntekijöille, yksiköiden päälliköille ja kokemusasiantun-

tijoiksi kutsutuille asiakkaille yhteisessä kehittämisiltapäivässä syyskuussa 2013, jolloin 

myös tutkimuksen tuloksia ja kehittämisehdotuksia on mahdollista käsitellä yhdessä.  

 

Tutkimusprosessin haasteena on ollut tiiviin aikataulun lisäksi liikkuvan perhetyön 

luonne kehittämisvaiheessa olevana palveluna. Liikkuvan perhetyön alkuvaiheessa mu-

kana olleita työntekijöitä ja asiakasperheitä on vähän, ja työskentelyprosessit ovat olleet 

hyvin yksilöllisiä, joten työskentelyn sisällöistä oli vaikeaa tehdä kaikkiin prosesseihin 

sopivaa kuvausta. Tutkimuksen tuloksena syntynyt prosessikuvaus on ennemmin yleis-

luontoinen kehys työskentelylle kuin tarkka työskentelymalli, jota seuraamalla työtä 
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tulisi tehdä. Toisaalta juuri työmuodon pienuuden takia tutkimukseen on ollut mahdol-

lista ottaa mukaan kaikki liikkuvan perhetyön parissa työskennelleet työntekijät ja luoda 

sitä kautta mahdollisimman kattava kuva tehdystä työstä. Fokusryhmähaastattelujen 

perusteella työntekijöillä oli melko yhteneviä ajatuksia siitä, miten työskentelyprosessia 

voisi kehittää yhdenmukaisemmaksi perheiden yksilölliset tarpeet huomioiden.  

 

Lännen päihdepoliklinikan liikkuva perhetyö on uusi moniammatillinen työmuoto, jossa 

työskentely on mahdollista räätälöidä perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työs-

kentelyprosessissa yhdistyvät lastensuojelu- ja päihdetyön osaaminen, joita tuetaan 

muilla perheen tarvitsemilla palveluilla ja verkostoyhteistyöllä. Liikkuvassa perhetyössä 

perheen auttaminen tapahtuu heidän omassa ympäristössään, ja apu voi olla keskustelun 

lisäksi konkreettista yhdessä arjessa olemista tai asiointiapua (vrt. Hurtig 2003, 37–38). 

Työskentely on perhekeskeistä, mutta sen tavoitteena on lapsen näkyväksi tekeminen tai 

Riitta Hyytisen määritelmän mukaan lapsen todellistuminen (vrt. Hyytinen 2009, 215). 

Työmuodon tutkiminen ja kehittäminen on erityisen merkityksellistä siksi, että pirstalei-

sissa palvelujärjestelmissä tarvitaan perheen kokonaisuutena huomioivia palveluja, jois-

sa lapsen todellistuminen tulee mahdolliseksi silloinkin, kun työskentelyn lähtökohtana 

on esimerkiksi vanhemman päihdeongelma. 
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LIITE 1: Teemahaastattelurunko 
 
 
 

1. Asiakkuuden alkaminen 
- Miten asiakkuus liikkuvassa perhetyössä on alkanut? Kenen aloitteesta? 
- Minkälaisia palveluita perheellä on ollut ennen liikkuvan perhetyön alkamis-

ta? 
- Minkälaisia tavoitteita liikkuvan perhetyön työskentelylle on asetettu? 

 
2. Työskentely 

- Miten perheen kanssa on työskennelty liikkuvan perhetyön prosessin aikana? 
- Kuinka usein tapaamisia on ollut? 
- Minkälaista työnjakoa on tehty alueen sosiaaliohjaajan ja liikkuvan perhe-

työn työntekijän välillä? Onko työntekijöiden rooleissa eroja? 
- Mitä muita palveluja perheellä on ollut liikkuvan työn prosessin aikana? 

 
3. Arviointi  

- Miten liikkuvan perhetyön työskentelyä on arvioitu? 
- Miten on päädytty jatkamaan työskentelyä tai lopettamaan liikkuva perhe-

työ? 
- Miten työskentely perheen kanssa on jatkunut/ tulee jatkumaan liikkuvan 

perhetyön päättymisen jälkeen? 
 

4. Työn kehittäminen 
- Mikä työskentelyssä on toiminut/ ei ole toiminut? 
- Miten liikkuvaa perhetyötä tulisi kehittää jatkossa? 
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LIITE 2: Infokirje 
Hyvä vastaanottaja, 

 

opiskelen sosiaalityön maisteriopintoja Helsingin yliopistossa, ja suoritan kevään 2013 

aikana opintoihin liittyvää käytäntötutkimusjaksoa Lännen päihdepalveluissa. Jakson 

tarkoituksena on tuottaa käytännön työtä hyödyttävää tietoa pienimuotoisena käytäntö-

tutkimuksena. Tutkimus saattaa jatkua myöhemmin pro gradu -tutkielmana, jolloin on 

mahdollista että tutkimusaineistoa käytetään myös myöhemmässä tutkimuksessa. 

 

Tutkimusaiheenani on intensiivisen avokuntoutuksen liikkuva perhetyö, ja toivoisin 

Sinun osallistuvan tutkimukseeni. Tutkimukseni tavoitteena on kuvata liikkuvan perhe-

työn prosessia, ja tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita prosessin eri vaiheissa. 

Tutkimusraportti valmistuu syyskuuhun 2013 mennessä, ja raportti luovutetaan työyh-

teisölle sekä Helsingin yliopistolle. Valmis tutkimusraportti saatetaan julkaista sähköi-

sessä muodossa. Myös tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada valmis tutki-

musraportti itselleen. 

 

Tutkimusaineistona käytetään asiakastyön dokumentointia, josta hävitetään kaikki tun-

nistetiedot ennen aineiston analysointia. Lisäksi aineistoa kerätään työntekijöiden haas-

tatteluilla, jotka äänitetään ja litteroidaan analysointia varten. Äänitetyt haastattelut ja 

asiakastyön dokumentit tuhotaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimusaineis-

toa käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä aineistoa saa käyttöönsä muut kuin tutkimuk-

sen tekijä. Tutkimukseen osallistuvien nimet ja muut tunnistetiedot eivät tule ilmi ana-

lysoitavassa aineistossa tai lopullisessa tutkimusraportissa.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se on mahdollista keskeyttää koska 

tahansa ilmoittamalla keskeyttämisestä tutkimuksen tekijälle. Tutkimukseen osallistuvat 

voivat halutessaan saada tutkimussuunnitelman luettavakseen. 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai 

sähköpostitse. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Kaisa Pasanen (yhteystiedot poistettu) 
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   LIITE 3: Liikkuvan perhetyön prosessi 
 

 

 

  

 

      
Perhekehys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIAKKUUDEN ALKAMINEN 
 
 
 
 
 

Lapsen suojelun orientaatio 

Laitoskuntoutus tai intensiivijakso 
 

Ei päihdehoitoa tai vanhempi 
ei ole sitoutunut hoitoon 

Motivointi palveluun 

 
 
 
 
 

Vanhemmuuskehys 

 
 
 
 
Vanhemman kanssa työs-
kentelyn kehys 

 
 
 
Lapsen yksilöivä 
kehys 
 

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 
(perhe, työn tilaaja, perhetyöntekijät) 

 

ASIAKKUUS JATKUU: 
 

Tavoitteiden asettaminen seuraa-
valle työskentelyjaksolle 

ASIAKKUUS PÄÄTTYY: 
 

Sovitaan perheen jatkopalveluista 
Loppuyhteenvedon laatiminen 

 

ARKI 

PÄIHTEET 

VANHEMMUUS 

LAPSI 

TY
Ö

SK
EN

TE
LY

JA
K

SO
 3

 K
K

 

UUSI TYÖSKENTELYJAKSO 

VERKOSTONEUVOTTELU 
(perhe, työn tilaaja, perhetyöntekijät, muu verkosto) 

Työskentelyn tavoitteiden asettaminen 

TYÖSKENTELYÄ TUKEVAT PALVELUT (päihdepalvelut, perheneuvola, ryhmät, tt-tuki…) 


