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TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston 

Lännen päihdepoliklinikka

 Avokuntoutus

 Ryhmämuotoinen yksilökuntoutus

 Perheiden avokuntoutus

 LIIKKUVA PERHETYÖ

 Liikkuva perhetyö aloitettu syksyllä 2012

 Kohdistettu perheille, joilla lastensuojelun ja 

päihdepoliklinikan asiakkuus

 Ylisektorinen palvelumuoto: työparina toimii 

päihdepoliklinikan ohjaaja tai sairaanhoitaja ja 

lastensuojelun perhetyön sosiaaliohjaaja

 Perheiden tarpeiden mukaan joustavat työmuodot



TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

 Työyhteisön tarve saada tutkittua tietoa uudesta 
palvelumuodosta

 K5 käytäntötutkimus: työntekijöiden haastattelut ja 
liikkuvan perhetyön prosessin kuvaaminen

 K5-työstä noussut tarve asiakkaiden kokemusten ja 
ylisektorisen työn merkitysten tutkimiselle

 Tiedon saaminen siitä, minkälaisilla palveluilla 
voidaan tukea perheitä, joissa on päihteiden 
liikakäyttöä

 Käytäntötutkimuksellinen ote

 Vuoropuhelu käytännön kanssa

 Jaettu tiedontuotanto

 Monien intressitahojen palveleminen



PRO GRADU -TUTKIELMA

 Aineistona liikkuvan perhetyön 

asiakasvanhempien narratiiviset haastattelut

 Tutkimukseen osallistuivat lähivanhemmat 

kuudesta perheestä, joista kahdessa kaksi 

lähivanhempaa (4 yksilöhaastattelua ja 2 

parihaastattelua)

 Litteroitua tutkimusaineistoa yht. 100 sivua, 

joka analysoitiin kertomuksen rakenteen 

analyysin ja teemoittelun avulla (Kohler

Riessman 2008)



LIIKKUVAN PERHETYÖN TYÖSKENTELY

 Tapaamiset 1–2 kertaa viikossa kotikäynteinä 
tai asiointikäynteinä

 Työn arviointi n. 3 kuukauden välein yhteisissä 
tapaamisissa

 Työn sisällöllisinä teemoina arki, päihteet, 
vanhemmuus ja lapsi

 Työskentely perhetyön kehyksissä (Myllärniemi
2007)

 Lapsen suojelun orientaatio

 Perhekehys
 Vanhemman kanssa työskentelyn kehys

 Vanhemmuuskehys

 Lapsen yksilöivä kehys



LIIKKUVAN PERHETYÖN MERKITYKSET

VANHEMPIEN KERTOMUKSISSA

 Perhetyö toipumista tukevana kiinnipitävänä 
ympäristönä

 Asiakassuhde kannattelevana voimana

 Luottamuksen ja välittämisen ilmapiiri

 Avun saamisen helppous

 Perhetyö leimatun identiteetin murtajana

 Kokemus vapaaehtoisuudesta ja yhteisistä tavoitteista

 Muutokseen motivoituminen, uudenlaisten 
elämänkulkujen mahdollisuuden näkeminen

 Perhetyö lapsen näkyväksi tulemisen 
mahdollistajana

 Vanhemmuus muutokseen motivoivana ja sitä 
ylläpitävänä

 Perheen kuntoutuminen yhdessä



LASTENSUOJELUN ROOLI

TOIPUMISPROSESSISSA

 Vanhempien kertomuksissa lastensuojelu 

merkittävin ulkoinen päihdeongelmasta 

toipumista estänyt tekijä

 Ristiriitainen asema tuen ja kontrollin 

välimaastossa

 Kokemus lastensuojelun työtavoista jäykkinä ja 

ongelmakeskeisinä

 Vanhemmuuden arviointiin ja lapsen suojelemiseen 

keskittyvä työ luottamuksellisen asiakassuhteen 

esteenä

 Rajatut tapaamisajat, jyrkät interventiot 

 Lastensuojelu muutokseen pakottavana tekijänä



PERHEIDEN SELVIYTYMISTÄ EDISTÄNEET

TEKIJÄT

 Liikkuvan perhetyön tuloksina päihteidenkäytön 

väheneminen tai loppuminen, uudenlaisten 

näkökulmien avautuminen elämään, perheen sisäisen 

vuorovaikutuksen paraneminen ja tulevaisuuteen 

suuntautuminen

 Kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen tuki

 Mahdollisuus harjoitella päihteetöntä arkea perheen 

omassa ympäristössä

 Ylisektorisuus

 Avun saaminen yhdestä palvelusta

 Lasten ja vanhempien yksilöllisten tuen tarpeiden 

kohtaaminen sekä perheen kohtaaminen kokonaisuutena

 Kaksi eri työntekijänäkökulmaa vähensi kokemusta 

kontrollista



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

 Työn hyötyinä asiantuntijuuden jakaminen ja 

palvelujen helppo saavutettavuus asiakkaille

 Tarvitaan perheiden yksilöllisten tarpeiden 

mukaan joustavia, ylisektorisia palveluja, joiden 

avulla perheitä voidaan tukea 

kokonaisvaltaisesti

 Perheillä tulisi ensisijaisesti olla mahdollisuus 

kuntoutua yhdessä, riittävän pitkään



TUTKIMUKSEN MERKITYKSET KÄYTÄNNÖN

TYÖLLE

 Tuo uuden palvelumuodon näkyväksi

 Tuo tietoa siitä, minkälaisilla palveluilla voidaan 

tukea perheitä, joissa on päihteiden liikakäyttöä

 Toimii pohjana lastensuojelun ja 

päihdepalvelujen välisen yhteistyön sekä muiden 

ylisektoristen palvelumuotojen kehittämiselle

 Tieto siitä, minkälaisia palveluja perheille 

voidaan tarjota laitoskuntoutuksen sijaan ja 

lastensuojelun rinnalle
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