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1 JOHDANTO

Kiinnostus tämän käytäntötutkimuksen toteuttamiseen sai alkunsa lastensuojelussa

työskennellessäni, jolloin huomasin lastensuojelun tukitoimien riittämättömyyden

nuorten koulupoissaoloihin puuttumisessa. Nuorille oli usein ehtinyt kertyä

lastensuojelun asiakkuuden alkaessa niin paljon poissaoloja, että niihin puuttuminen

lastensuojelusta käsin osoittautui hyvin hankalaksi. Tutkimuskirjallisuuden perusteella

nuorten pitkittyneet koulupoissaolot voivat johtaa vähitellen nuoren syrjäytymiseen ja

koulutuksesta ulkopuolelle jäämiseen (ks. 2.2). Nuorten kouluongelmien moninaisuuden

vuoksi koulun ja sen ulkopuolisten toimijoiden välisen yhteistyön voidaan katsoa olevan

erittäin tärkeää (Wallin 1999, 15). Idea tämän tutkimuksen toteuttamiseen lähti Espoon

kaupungin lastensuojelusta, joka oli yhtenä toimijana X:n koulun ja SPR:n Nuorten

turvatalon ohella nuorten koulupoissaolojen ehkäisemiseen perustuvan yhteistyömallin

kehittämisessä. Yhteistyömallin tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain nuorten

poissaoloihin ja ehkäistä tällä tavoin nuorten syrjäytymistä.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda tietoa yhteistyömallin toimivuudesta nuorten

koulupoissaolojen ehkäisyssä ja luoda edellytyksiä mallin kehittämiselle entistä

toimivammaksi. Tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, mihin nuoret ja heidän

vanhempansa ovat olleet tyytyväisiä koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun

välisessä yhteistyössä ja minkälaisia kehittämistarpeita he ovat havainneet mallin

käyttöön ottamisessa. Olen kiinnostunut siitä, minkälaista tukea nuoret ja heidän

vanhempansa kokevat saaneen yhteistyömallin toimintaan osallistumisen seurauksena ja

minkälaisiin tuen tarpeisiin malli ei heidän mielestään ole kyennyt vastaamaan. Lisäksi

lastensuojelun, koulun ja Nuorten turvatalon työntekijöistä koostuvan kehittämisryhmän

tapaamisessa pyrin herättämään vuoropuhelua tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja

keskustelua siitä, millä tavoin mallia voitaisiin kehittää jatkossa entistä toimivammaksi.

Tutkimuksen alussa pohdin syitä koulusta poisjäämiselle, nuoren koulupoissaoloista

aiheutuvia riskejä sekä poissaoloihin puuttumisen merkitystä nuoren koulunkäynnin

tukemisessa. Tämän jälkeen esittelen aiheesta tehtyjä aikaisempia tutkimuksia ja siirryn

kuvailemaan käytäntötutkimuksen toteuttamiseen liittyviä vaiheita. Tutkimustulosten

esittämisen jälkeen pyrin kokoamaan tutkimuksen keskeiset tulokset yhteen ja pohdin

tutkimustulosten antia nuorten koulupoissaolojen ehkäisemisessä. Lisäksi käyn läpi

kehittämisryhmän ajatuksia mallin toimivuudesta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista.
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2 KOULUPOISSAOLOT

2.1 Koulusta poisjäämisen syitä

Suomessa oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja

päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden

alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain

mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen

oppimäärää vastaavat tiedot. (POL 628/1998, 25§, 26§.) Lain antama mahdollisuus

muuhun tapaan merkitsee sitä, että Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuuden

suorittaminen esimerkiksi kotona on mahdollista (OPH 2016). Suurimmalle osalle

nuorista koulu on kuitenkin ensisijainen paikka oppivelvollisuuden suorittamiseen, joka

edellyttää oppilaan läsnäoloa ja sitoutumista opiskeluun. Koulun tehtävä on edistää

nuoren oppimista ja mikäli nuorelle kertyy toistuvasti luvattomia poissaoloja, tulee

koulun ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Tulkitsen nuoren koulunkäynnin kannalta erityisen tärkeäksi sen, minkälaiseksi nuori

kokee koululaitoksen ja siellä olevat opettajat sekä muut oppilaat. Anna-Liisa Lämsä

(2009) määrittelee lapsen ja nuoren suhteen kouluun rakentuvan eri toimintatasojen

kohtaamisissa lapsen ja nuoren sekä koulun välillä. Lämsän mukaan suhteen

muotoutumiseen vaikuttavat oppilaan asennoituminen koulun sääntöihin sekä hänen oma

koulumenestyksensä ja asemansa kouluyhteisössä. Lisäksi koulusuhteeseen vaikuttavat

koulun toimintaympäristö ja erilaiset koulutoiminnan puitetekijät, kuten ryhmäkoko.

Käytännössä kaikki vaikuttaa kaikkeen eli nuoren suhteet koulun eri toimintatasoihin

vaikuttavat kaikki yhdessä hänen koulusuhteeseensa. (Lämsä 2009, 35–36.)

Koulusta lintsaaminen on erityisesti yläasteen ongelma (Ekebom & Helin & Tulusto

1989, 88). Pinnauskokeilut alkavat usein 7.luokan keväällä tai 8.luokalla ja ne kuuluvat

osaltaan murrosikäisten rajojen kokeiluun. Syynä koulupoissaoloihin voi yksinkertaisesti

olla se, että toisinaan vain nukuttaa eikä kouluun huvita lähteä. Poissaoloilla ei välttämättä

ole mitään tekemistä vastuuntunnottomuuden, omien psyykkisten tai perheen ongelmien

eikä edes koulun kanssa. Poissaoloista muodostuu ongelma silloin, kun satunnaisuus

muuttuu toistuvuudeksi ja lisääntyy ja siitä seuraa laaja-alaisia ongelmia lapsen tai nuoren

elämässä. (Tikkanen 2000, 118.) Tulkitsen tämän siten, että poissaoloista muodostuu

ongelma nuorelle vasta silloin, kun ne jatkuvat pitkään ja tämän seurauksena nuorelle



3

alkaa kertyä yhä enemmän tekemättömiä koulutehtäviä. Poissaolot saattavat alkaa

yksinkertaisesti siitä, että aamuheräämiset muodostavat nuorelle kynnyksen lähteä

kouluun ja pitkittyessään tästä toimintamallista saattaa seurata suurempia ongelmia

nuoren koulunkäynnille. Anna-Liisa Talaskivi (2000, 136) toteaakin, että

koulupoissaolojen taustalla voi olla vuorokausirytmin puuttuminen. Saattaa olla, että

nuori valvoo illat televisiota katsellen, internetiä selaillen tai tietokonepelejä pelaillen,

jonka seurauksena tulee myöhästymisiä, poissaoloja ja aukkoja tietoihin.

Poissaolojen taustalla voi olla myös pelko kouluun tulemisesta. Nuorelle saattaa ilmetä

kesken koulupäivän erilaisia somaattisia sairauksia kuten vatsakipua tai päänsärkyä,

jolloin hänen on lähdettävä kotiin. Nuoren ongelmat saattavat kärjistyä, kun nuori siirtyy

ala-asteelta yläasteelle, jolloin koulu ja luokkatoverit vaihtuvat, tulee uusia opettajia,

jotka eivät tunne oppilaan taustoja, opetusryhmät eivät ole kiinteitä ja murrosikä tuo omat

muutoksensa. Lisäksi muut turvattomuutta aiheuttavat tekijät kuten oppimisvaikeudet,

perheessä tapahtuvat kriisit, kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, maahanmuuttotaustaisuus

ja jokin hoitamaton psyykkinen ongelma saattavat johtaa siihen, että nuori jättäytyy

vähitellen pois koulusta. Myös kodin olosuhteilla on merkitystä nuoren koulunkäynnille.

Nuori voi joutua ottamaan kotona vanhemman roolin esimerkiksi silloin, kun perhe on

kriisissä. Nuori voi myös omaksua vanhempien elämäntyylin tilanteessa, jossa

vanhemmat ovat olleet pitkään työttömiä tai masentuneita ja jäävät aamuisin kotiin.

(Talaskivi 2000, 135–136.) Tulkitsen murrosiän ja yläasteelle siirtymisen tuovan nuoren

elämään suuria muutoksia ja kun nuori kohtaa elämässään vielä muita turvattomuutta

aiheuttavia tekijöitä, jotka voivat liittyä häneen itseensä, perheeseen tai vertaissuhteisiin,

voi nuoren keskittyminen koulunkäyntiin joutua koetukselle.

Tuomo Tikkanen (2000) jakaa koulusta poisjättäytymisen syyt sisäisiin ja ulkoisiin

riskitekijöihin, joissa sisäiset syyt ovat lapsen tai nuoren omaan kehitykseen ja

perhedynamiikkaan liittyviä ja ulkoiset syyt liittyvät toverisuhteisiin tai kouluun.

Tikkasen mukaan murrosikäisen sisäiset syyt voivat olla reagointia omiin sisäisiin

ongelmiin, joita hän ei pysty itsekään ilmaisemaan. Nuori voi olla esimerkiksi masentunut

tai ahdistunut. Toverisuhteisiin liittyviä syitä voivat olla kiusaaminen eri muodoissaan,

eristäminen, uhkaaminen, tupakointi, huumeet, runsas alkoholin käyttö tai rikollisuus.

Myös koulussa itsessään voi olla sellaista, mikä pelottaa nuorta tai ei motivoi

koulunkäyntiin. Tikkasen mukaan koulusta poisjääminen voi olla viesti vanhemmille

siitä, että nuori toivoo vanhempien välittävän hänestä ja puuttuvan hänen asioihinsa.
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(Tikkanen 2000, 119–120.) Tämän näkemyksen mukaan nuoren koulupoissaolojen

taustalla voivat vaikuttaa nuoren psyykkiset ongelmat, vertaissuhteisiin liittyvät tekijät,

nuoren päihteiden käyttö ja rikollinen toiminta. Vertaissuhteet voivat yllyttää nuorta

esimerkiksi päihteiden käyttöön tai rikolliseen toimintaan. Ymmärrän, että vanhemmilla

on suuri merkitys nuoren koulupoissaoloihin puuttumisessa ja sen viestimisessä, että he

välittävät nuoren tilanteesta.

2.2 Poissaolojen riskit

Nuoruus on elämänvaiheena erittäin syrjäytymisherkkää vaihetta (Takala 1992, 161).

Nuoruus on siirtymävaihe, jonka jo sinänsä voidaan katsoa olevan tietynlainen

marginaaliasema: ei olla enää lapsia, mutta integroituminen yhteiskuntaan ja

täysvaltaiseen aikuisuuteen on vielä kesken (Järvinen & Jahnukainen 2001, 141). Riikka

Sutisen (2010, 107–108) mukaan koti ja vanhemmat määrittävät nuoren ja lapsen

sopeutumista kouluympäristöön, mikä myöhemmin vaikuttaa myös koulutusta ja

työelämää koskeviin valintoihin. Sutinen kirjoittaa, että syrjäytymisen voi katkaista

voimakkaan sosiaalisen tuen avulla prosessin missä vaiheessa tahansa. Sosiaalisen tuen

merkitys korostuu etenkin peruskoulun jälkeisessä siirtymävaiheessa, jolloin nuori alkaa

vaikuttaa itse oman elämänsä rakentumiseen esimerkiksi koulutukseen liittyvillä

valinnoillaan. Sutisen mukaan nuoren peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa vaille

jääminen tai toisen asteen opintojen keskeyttäminen voi olla ennustettavissa jo

yläkouluaikana nuorten erilaisten vaikeuksien esiintymisen kautta. Pirjo Pölkin (2001,

128) mukaan oppilaiden yksilöllisten tekijöiden, sosiaalisen tuen sekä koulun

syrjäyttävien tekijöiden ja prosessien tarkastelu on keskeinen asia silloin kun

analysoidaan lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Syrjäytyminen voidaan liittää työttömyyteen, koulutuksen ulkopuolella olemiseen tai

koulutuksen keskeytymiseen. Peruskoulussa epäonnistuminen on yhteydessä

ammattikoulutuksesta karsiutumiseen, mikä puolestaan johtaa suurella

todennäköisyydellä heikkoon ja epävarmaan työmarkkina-asemaan.

Syrjäytymisvaarassa/-riskissä olevista nuorista voidaan puhua silloin, kun nämä ovat

esimerkiksi työttömiä ja kouluttamattomia ja samanaikaisesti kodin resursseihin liittyy

vakavia riskejä ja/tai henkilöllä on muita vakavia toimintarajoitteita kuten sairaus, vamma

tai oppimisvaikeus. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 130, 136–137; Järvinen 2001, 60–
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68.) Takala (1992, 37) kirjoittaa, miten koulussa syrjäytetyille on ominaista voimakas

koulu- ja koulutuskielteisyys ja koulunsa keskeyttäneet syrjäytyneet katsovat itse

olevansa syypäitä tilanteeseensa. Mitä pidemmälle syrjäytymisprosessi etenee, sitä

syvemmäksi muodostuu myös uloslyönti koko yhteiskunnasta. Takala näkee koulun

keskeyttämisen tai alisuorittamisen johtavan nuoren ajautumiseen huonoon työmarkkina-

asemaan ja vähitellen eristäytymiseen muusta yhteiskunnasta. Yllämainittujen

näkemysten perusteella tulkitsen, että nuori, joka on keskeyttänyt opintonsa tai jättänyt

peruskoulunsa suorittamatta on keskimääräistä suuremmassa riskissä syrjäytyä

yhteiskunnasta.

2.3 Poissaoloihin puuttuminen

Puuttumalla poissaoloihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saatetaan ehkäistä

tulevia ongelmia, niiden vaikeutumista ja kasaantumista sekä monien eri palvelujen

tarvetta. Poissaolojen seurannan toimivuus edellyttää sekä kodin että koulun sitoutumista

asian hoitamiseen, selkeitä pelisääntöjä ja koko kouluyhteisön ehkäisevää toimintaa.

(Konu & Gråsten-Salonen 2004, 24–26.) Kodin vastuu nuoren poissaolojen

selvittämisessä on ensisijainen nuoren omaan kehitykseen tai perheeseen liittyvissä

syissä. Koulun tehtävä on havaita ajoissa ongelmat, analysoida tilanne, keskustella

oppilaan ja mahdollisesti hänen vanhempiensa kanssa sekä opastaa heitä hakemaan

tarpeen mukaan ulkopuolista apua. (Tikkanen 2000, 121.)

Ongelmatilanteisiin puuttuminen on lapselle tai nuorelle viesti siitä, että aikuiset ovat

kiinnostuneita hänen koulunkäynnistään ja hänellä on mahdollisuus saada siihen apua.

Keskustelu asioista ja keinojen etsiminen ongelmatilanteiden ratkaisuun kodin ja koulun

yhteistyössä voi viivästyä esimerkiksi silloin, kun opettajat arastelevat yhteydenottoa

oppilaiden koteihin hankalissa asioissa. Eri osapuolten näkemykset asioista eivät

välttämättä ole yhteneväisiä, eikä ongelmista puhuminen ole aina helppoa. (Lämsä 2009,

56–57.) Tulkitsen, että vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen voi olla puolin ja toisin

hankalaa ja tilannetta vaikeuttaa se, että opettajan ja vanhempien näkemykset esimerkiksi

lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista saattavat poiketa toisistaan, jonka seurauksena

voi tulla yhteentörmäyksiä koulun ja kodin välille. Ymmärrän erityisesti

lastensuojeluilmoituksen tekemisen olevan erityisen vaikeaa tilanteessa, jossa huoltajan

kanssa ei päästä yhteneväiseen näkemykseen nuorta koskevista huolenaiheista.
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Koulupoissaolojen selvittämiseen osallistuu aluksi koko oppilashuoltoryhmä, johon

kuuluvat rehtorin lisäksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, -psykologi, laaja-alaiset

erityisopettajat ja opinto-ohjaaja. Oppilashuoltoryhmä toimii rehtorin johdolla kartoittaen

oppilaiden ja koulun ongelmia ja etsien niihin ratkaisuja. Tarpeen mukaan

koulupsykologi arvioi lapsen/nuoren kognitiivis-emotionaalista kehitystä, kuraattori

sosiaalisia suhteita koulussa ja kotona ja erityisopettaja oppilaan oppimistilannetta.

Koulun on mahdollista tarjota oppilaalle tarvittaessa tuki- tai erityisopetusta.

Toverikuvioihin ja vapaa-aikaan painottuvissa syissä työryhmään tarvitaan usein myös

sosiaalityöntekijä ja/tai nuorisotyöntekijä selvittelemään koulun ulkopuolisia asioita.

(Tikkanen 2000, 121; Makkonen & Helin 2000, 92–95.) Nuoren koulupoissaolojen

selvittäminen alkaakin usein koulun toimesta ja tarvittaessa koululta voidaan pyytää

neuvotteluihin mukaan myös koulun ulkopuolisia tahoja.

Koululta voidaan myös tarpeen vaatiessa tehdä lastensuojeluilmoitus, mikäli nuoren

poissaolot jatkuvat koulun tarjoamista tukitoimista huolimatta. Lastensuojeluasiain

vireille tulon jälkeen lastensuojelun työntekijä tekee sosiaalihuoltolain 36§:n mukaisen

palvelutarpeen arvioinnin lastensuojeluasiakkuuden aloittamisen tarpeesta.

Lastensuojeluasiakkuuden alkamisen perusteena on, että lapsen kasvuolosuhteet

vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä, lapsi käyttäytymisellään

vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia

palveluja ja tukitoimia. (LastSL 26§, LastSL 27§.) Toisinaan lastensuojeluilmoituksen

tekemiseen ryhdytään koululta vasta silloin, kun nuorelle on ehtinyt kertyä paljon

poissaoloja ja tällöin nuoren poissaoloihin puuttuminen on entistä vaikeampaa. Myös

koulusta lintsaavien nuorten vanhemmat saattavat tehdä lastensuojeluilmoituksia liittyen

nuoren koulunkäyntiin toiveenaan saada lastensuojelusta apua perheensä tilanteeseen.

Kouluun palaaminen on ratkaiseva vaihe, koska tilanne voi herättää nuoressa häpeän ja

nolouden tunteita, epävarmuutta ja syyllisyyttä. Paluuvaiheessa oppilaalle täytyy

vahvistua tunne siitä, että koulussa olo on parempi valinta kuin ulkopuolelle jääminen.

(Tikkanen 2000, 122). Tämän näkemyksen mukaan kouluun palaaminen on ratkaisevin

vaihe nuoren koulunkäyntiin sitoutumisen kannalta. Tulkitsen koulun suhtautumisella

nuoren kouluun palaamiseen olevan tärkeä rooli nuoren koulunkäyntiin motivoimisessa,

kuten myös sillä, minkälaiseksi kouluun palaava nuori kokee koulun ilmapiirin ja miten

hänet otetaan vastaan luokkayhteisössä. Kuten koulupoissaoloihin puuttuminen, myös
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kouluun palaaminen vaatii erityistä huomiota koulun henkilökunnalta ja tarvittaessa

muilta nuoren asioihin perehtyneiltä ammattilaisilta.

2.4 Aikaisemmat tutkimukset

Nuorten koulupoissaoloista on tehty sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimuksia,

joista esittelen tässä tutkimusraportissa vain muutamia. Sundell ja Forster (2005, 8)

määrittelevät kouluun liittyviksi riskitekijöiksi koulunkäyntiin liittyvän kiinnostuksen

puutteen, huonon koulumenestyksen ja koulupoissaolot sekä koulun huonon ilmapiirin,

joka vähentää oppilaan mielenkiintoa koulua kohtaan. Gardner, Brounstein ja Stone

(2001, 2–3) toteavat tutkimuksessaan, että nuoren koulupoissaoloihin ja muihin

käyttäytymisen sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmiin yhteydessä olevat

riskitekijät voivat liittyä nuoreen itseensä, perheeseen, kaveripiiriin, kouluun,

lähiyhteisöön ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Mitä enemmän nuoren elämässä on erilaisia

riskitekijöitä, sitä todennäköisemmin hänellä on esimerkiksi koulupoissaoloja,

mielenterveysongelmia tai päihteiden käyttöä.

Luopa, Pietikäinen ja Jokela (2006, 10–14, 26–36) kartoittivat kouluterveyskyselyjen

tulosten pohjalta tehdyssä tutkimuksessa yläkouluikäisten ja lukiolaisten luvattomiin

poissaoloihin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimus koski peruskoulun osalta 8. ja 9. -

luokkalaisia vuosina 2002–2006, jolloin luvattomat poissaolot ovat pysyneet neljän

vuoden ajan samalla tasolla. Tutkimuksen mukaan koulunkäynnistä pitäminen ja

lintsaaminen olivat yhteydessä toisiinsa peruskoulun 8. ja 9. luokilla. Yläkoululaisista,

jotka eivät pitäneet lainkaan koulunkäynnistä, lähes puolet oli lintsannut ainakin kaksi

päivää kuukauden aikana. Lintsaaminen oli sitä todennäköisempää, mitä huonommin

vanhemmat tiesivät, missä nuori vietti viikonloppuiltansa. Lintsaaminen oli myös

yleisempää oppilailla, joiden arkirytmissä oli parantamisen varaa. Lisäksi liian lyhyillä

yöunilla ja epäsäännöllisellä uni-valverytmillä oli yhteyttä luvattomiin poissaoloihin.

Pohjolainen ja Wasenius (2007) ovat tutkineet pro gradu-tutkielmassaan oppilaiden

perusteluja koulupoissaoloihin ja kuvanneet koulukuraattorien näkemyksiä ja

työprosessia koulusta poissaolevien oppilaiden asioissa. Rissasen mukaan olennaisina

poissaoloihin yhteydessä olevina tekijöinä kummassakin aineistossa esiintyivät

vuorovaikutuksen pulmat, oppilaiden ulkopuolisuuden tunne suhteessa

oppimisympäristöön sekä yksilöllisen huomioinnin ja oppimisen tuen riittämättömyys.
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Lisäksi haastatteluaineistosta nousi esille kiinnostumattomuutta koulunkäyntiin ja

jaksamattomuutta sekä murrosikään liittyvää kapinaa ja rajojen kokeilua.

Kolari (1975, 4, 27–33, 39–59) on haastatellut Poissaolot koulusta-tutkimusta varten

tamperelaisia kansa-, kansalais-, perus- ja ammattikoululaisia oppilaita. Haastattelujen

perusteella oppilaat pitivät luvattomiin poissaoloihin vaikuttavina tekijöinä

koulunkäyntimotivaation puuttumista, sosiaalista pelkoa, koulunkäynnin hyödyttömäksi

kokemista ja suoriutumispelkoa. Eniten oppilaat perustelivat poissaolojaan

koulunkäyntimotivaation puuttumisella ja luokkatovereiden poissaoloja opetukseen

liittyvillä puutteilla. Tiedusteltaessa avoimilla kysymyksillä opettajien ja oppilaiden omia

mielipiteitä luvattomien poissaolojen syihin, opettajat arvioivat niiden johtuvan

useimmiten laiskuudesta ja haluttomuudesta, kun taas oppilaat arvioivat niiden johtuvan

väsymyksestä ja masennuksesta.

Takala (1992, 33–37) käyttää väitöskirjassaan käsitettä kouluallergia, jonka hän

määrittelee olevan oire nuoren vieraantumisesta ja syrjäytymisestä koulusta, sen

normeista sekä tavoitteista. Takalan mukaan koulu ei anna kaikille oppilailleen sitä, mitä

nämä haluaisivat tai tarvitsevat. Takalan määritelmän mukaisesti kouluallergia-ilmiöön

kuuluu muun muassa negatiivinen asenne kouluun, päämäärättömyys, passiivista tai

häiriköivää vastarintaa sekä yleinen jäsentymättömyys omista kyvyistä ja omasta

persoonasta sekä suhteesta yhteiskunnan organisaatioihin. Takalan mukaan

kouluallergikot ovat vaarassa joutua syrjäytymiskierteeseen, joka voi johtaa heikkoon

asemaan työmarkkinoilla.

Sinkkonen (2000) on kuvannut lisensiaatin tutkimuksessaan neljäntoista yläasteen

oppilaan, kolmentoista pojan ja yhden tytön koulunkäyntiä. Tutkimustulokset osoittivat,

että ne oppilaat, jotka elivät vakaammissa oloissa ja joiden elämässä oli pysyviä sitä

tukevia tekijöitä, kuten pitkäaikaisia aikuiskontakteja, selviytyivät koulunkäynnistä

paremmin kuin ne oppilaat, joilla oli elämässään useita menetyksiä ja muutoksia.

Sinkkosen mukaan oppilaan koulutyön tukeminen pitäisi aloittaa jo ensimmäisten

oireiden ilmaantuessa, ennen kuin oppilas jää pois koulusta. Sinkkosen mukaan koulusta

pois jäämisen ehkäisemiseksi tarvitaan eri hallintokuntien tiivistä yhteistyötä oppilaan

perheen tukemiseksi.
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3 KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Toimintaympäristön kuvaus

X:n koulun, SPR:n Nuorten turvatalon ja Espoon kaupungin lastensuojelun välinen

yhteistyö sai alkunsa tarpeesta puuttua matalalla kynnyksellä nuorten koulupoissaoloihin

ja ehkäistä tällä tavoin nuorten syrjäytymistä. Yhteistyömalli kehitettiin varhaisen tuen

tarpeeseen nuorten koulupoissaolojen ehkäisyssä ja tarpeeseen puuttua nuoren

tilanteeseen ennen kuin ongelmat ehtivät kasautua ja muodostua entistä

monimutkaisemmiksi. Yhteistyömallin kehittäminen aloitettiin vuonna 2013

suunnitteluryhmässä, joka koostui Espoon kaupungin lastensuojelun

sosiaalityöntekijöistä ja -ohjaajista, X:n koulun koulukuraattorista ja rehtorista sekä

Nuorten turvatalon työntekijöistä. Kehitettyä yhteistyömallia käytiin läpi X:n koulun

vanhempainillassa ja oppilashuoltoryhmässä sekä tuleville 7-luokkalaisille ja heidän

vanhemmilleen suunnatussa infotilaisuudessa. Mallin avulla pystyttiin auttamaan vuosina

2014–2015 yhteensä noin 25 nuorta ja samalla lastensuojeluilmoitusten määrä liittyen

X:n oppilaiden koulupoissaoloihin väheni huomattavasti. Yhteistyön voidaan katsoa

edistäneen myös lastensuojelun, koulun ja Nuorten turvatalon välistä työskentelyä, kun

yhteistyön seurauksena eri ammattiryhmien edustajat ovat tulleet tutuiksi toisilleen. (X

2015; X 2015.)

Yhteistyö eri toimijoiden välillä koulupoissaolojen ehkäisyssä ei sinänsä ole uusi ilmiö ja

esimerkiksi Helsingissä kehitetyssä ”Kaikki käy koulua” -hankkeessa

nuorisoasiainkeskus, opetusvirasto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat toimineet

yhteistyössä keskenään nuorten koulunkäynnin tukemisessa (ks. Nuorisoasiainkeskus

2013). Myös Porvoon kaupunki on kehittänyt koulupoissaolojen ehkäisemiseksi

toimintasuunnitelman, jossa koululta työskennellään tarvittaessa yhteistyössä

nuorisotyöntekijän, perheneuvolan ja nuorisopsykiatrian kanssa (ks. Porvoo 2013).

Espoon kaupungissa kehitetyn yhteistyömallin avulla pyritään tukemaan nuorten

koulunkäyntiä tilanteissa, joissa oppilaille on kertynyt luvattomia poissaoloja tai

sairauspoissaoloja ja joissa opettajalle on syntynyt huoli oppilaan koulunkäynnistä.

Mikäli nuoren poissaolot jatkuvat koulun tarjoamista tukitoimista huolimatta, kootaan

huoltajapalaveri, johon kutsutaan huoltajien lisäksi Nuorten turvatalon työntekijä ja

tarvittaessa konsultoidaan myös lastensuojelua. Huoltajapalaverissa tehdään suunnitelma
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nuoren koulunkäynnin edistämisestä ja sovitaan nuorelle aloitettavista tukitoimista.

(Onali & Viinikka 2015.)

Yhteistyömallissa Nuorten turvatalo on ottanut vuodesta 2015 lähtien käyttöön

”Intensiivisen opintojen tuki” -mallin, jossa nuorella on mahdollisuus käydä arkisin

Nuorten turvatalolta käsin koulua. Intensiivisen opintojen tuen vaiheessa työskennellään

tiiviisti vanhempien ja koulun kanssa sekä järjestetään säännöllisesti perheneuvotteluja.

Nuorten turvatalon työskentely perustuu perheterapeuttiseen, voimavaroja painottavaan

perhe- ja verkostotyöhön, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä omien voimavarojen

käyttöön ottamisessa ja itsenäiseen elämänhallintaan vaadittavien

ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä. Lastensuojelun palvelukentässä Nuorten

turvatalo sijoittuu kodin ja lastensuojelun välimaastoon. Nuorten turvatalon keskeisin

tavoite on tarjota apua 12–19-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman

aikaisessa vaiheessa, ennen kuin perheiden ongelmat ovat ehtineet monimutkaistua. (SPR

Nuorten turvatalo 2014.)

3.2 Käytäntötutkimuksen luonne

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa on vahvasti pohjana uudenlaisen suhteen

rakentaminen tiedon, tietämisen ja käytäntöjen välillä (Saurama & Julkunen 2009, 303).

Käytäntötutkimus voidaan määrittää ensisijaisesti soveltavaksi tutkimukseksi, joka pyrkii

palvelemaan monia erilaisia intressitahoja kuten esimerkiksi palvelujen käyttäjiä,

kansalaisia, sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia sekä palvelujen tuottajia (Satka

& Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11). Hyvin toimivassa

käytäntötutkimussuhteessa sosiaalityön kentän kysymykset nostavat esille

tutkimustarpeita sekä testaavat ja kyseenalaistavat tutkimusta. Käytäntötutkimuksessa

sosiaalityön kentän ja tutkimuksen välinen dialoginen suhde edellyttää sensitiivisyyttä,

sillä tutkimus voi tuoda myös kriittistä palautetta kentän toiminnan ongelmista ja

puutteista sekä asettaa kyseenalaiseksi kentän tietoa, osaamista ja toimintakäytäntöjä.

(Haverinen 2005, 118.)

Käytäntötutkimus on kiinnittynyt käytäntöön ja sen kehittämiseen, sosiaalityön

näkyväksi tekemiseen ja uudelleen käsitteellistämiseen, yhteisölliseen työskentelytyyliin

sekä sosiaalialan etiikkaan. Käytäntötutkimuksessa asiakkaat ja palvelujen käyttäjät

voidaan ymmärtää tiedontuotannon kumppaneina. Käytäntötutkimuksen konseptin
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rakentamisessa haemme monitoimijaista ja kollektiivista tiedonmuodostuksen tapaa.

(Satka ym. 2005, 12–13; Saurama & Julkunen 2009, 305.) Tutkimuksen tavoitteena on

edistää koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välistä työskentelyä entistä

toimivammaksi nuorten koulupoissaolojen ehkäisyssä. Yhteistyömallin toimintaan

osallistuneiden nuorten ja heidän vanhempiensa haastattelujen avulla pyrin nostamaan

esiin malliin liittyviä kehittämistarpeita ja samalla tuomaan myös haastateltavien ääntä

kuuluviin. Saurama ja Julkunen (2009, 310–311) toteavatkin, että kun asiakkaiden ”oman

elämän asiantuntijuuteen” ja työntekijöiden kokemusviisauteen suhtaudutaan

tietomuotoina, avautuu sosiaalityön todellisuuden hahmottamiselle aivan uusi horisontti.

3.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda tietoa yhteistyömallin toimivuudesta nuorten

koulupoissaolojen ehkäisyssä ja luoda edellytyksiä kehittää mallia entistä

toimivammaksi. Tutkimuksessa pyrin tuomaan mallin toimintaan osallistuneiden nuorten

ja heidän vanhempiensa ääntä kuuluviin. Olen kiinnostunut tutkimaan, miten nuoret ja

heidän vanhempansa kokevat koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välisen

yhteistyön toimineen ja minkälaisia kehittämistarpeita he ovat havainneet mallin käyttöön

ottamisessa. Rajaan tutkimukseni koskemaan vuonna 2015 Nuorten turvatalon toimintaan

osallistuneita nuoria, jotka ovat päätyneet turvatalon asiakkuuteen koulun yhteydenoton

kautta.

Nuorten ja heidän vanhempiensa haastattelujen lisäksi käyn tutkimuksen perusteella

nousseita keskeisiä tuloksia läpi yhdessä mallin suunnitteluun osallistuneen

kehittämisryhmän kanssa. Tällä tavoin pyrin herättämään vuoropuhelua lastensuojelun

sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien, koulukuraattorin, rehtorin ja Nuorten turvatalon

työntekijöiden välillä. Kehittämisryhmän tapaamisessa on tarkoitus keskustella

yhteistyömalliin osallistuneiden nuorten ja heidän vanhempiensa kokemuksista liittyen

mallin toimivuuteen ja pohtia, miten mallia voitaisiin tutkimustulosten perusteella

kehittää jatkossa entistä toimivammaksi.
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Tutkimuskysymykset ovat:

- Mihin nuoret ja heidän vanhempansa ovat olleet tyytyväisiä koulun, Nuorten turvatalon

ja lastensuojelun välisessä yhteistyössä?

- Minkälaista tukea nuoret ja heidän vanhempansa kokevat saaneen koulun, Nuorten

turvatalon ja lastensuojelun välisen työskentelyn aikana?

- Minkälaisiin tuen tarpeisiin yhteistyömalli ei nuorten ja heidän vanhempiensa mielestä

ole kyennyt vastaamaan?

- Minkälaisia kehittämistarpeita nuoret ja heidän vanhempansa ovat havainneet mallin

käyttöön ottamisessa?

3.4 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Toteutin nuorten ja heidän vanhempiensa haastattelut puolistrukturoidun

teemahaastattelun avulla, josta puuttuu strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen

kysymysten tarkka muoto ja järjestys (ks. Hirsjärvi & Hurme 1988, 36).

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty, mutta teema-alueiden

järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. Teemahaastattelu etenee tiettyjen

keskeisten teemojen varassa ja siinä ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille

antamansa merkitykset ovat keskeisiä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset

ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan

haastateltavat voivat vastata omin sanoin. (Eskola & Suoranta 2003, 86; Hirsjärvi &

Hurme 2001, 48.)

Haastattelin tutkimusta varten nuoria ja heidän vanhempiaan, jotka olivat valikoituneet

tutkimukseen Nuorten turvatalon kautta. Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla oli

päivittäisiä muutaman tunnin poissaoloja tai useampia kokopäivä poissaoloja tai nuori ei

käynyt käytännössä lainkaan koulua. Sovin haastattelujen ajankohdasta ja paikasta

etukäteen haastateltavien kanssa. Tutkimuksen alkuvaiheessa yksi vanhempi kieltäytyi

allekirjoittamasta suostumusta haastattelua varten, jonka vuoksi haastattelu jouduttiin

perumaan. Näin ollen en voinut myöskään käyttää vanhemman kanssa käytyjä

puhelinkeskusteluja aineistona. Toteutin haastattelut Nuorten turvatalolla tai

vaihtoehtoisesti haastateltavien kotona. Haastattelin tutkimusta varten erikseen nuoria ja

heidän vanhempiaan. Lopullinen aineisto koostui kolmesta nuoren ja kolmesta
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vanhemman haastattelusta. Nauhoitin haastattelut, jonka avulla pyrin saamaan

keskustelun mahdollisimman luontevaksi ja vapautuneeksi (Hirsjärvi & Hurme 2001,

92).

Osana tutkimusta toimii X:n koululla käyty keskustelu rehtorin ja koulukuraattorin

kanssa, Espoon kaupungin lastensuojelussa toteutettu esittelytilaisuus liittyen

tutkimuksen toteuttamiseen sekä Nuorten turvatalolla toteutunut tapaaminen johtajan ja

perhetyöntekijän kanssa. Ajatusten vaihdosta nousi tärkeitä näkökulmia liittyen

yhteistyömallin toimivuuteen sekä sen kehittämistarpeisiin. Tutkimuksen loppuvaiheessa

yhteistyömallin kehittämiseen osallistuneet koulun, lastensuojelun ja Nuorten turvatalon

työntekijät kokoontuivat yhteen keskustelemaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja

siitä, minkälaisiin tarpeisiin malli on kyennyt heidän mielestään vastaamaan ja millä

tavoin yhteistyömallia voitaisiin edelleen kehittää. Pohdin kehittämisryhmän kanssa

käydyn keskustelun antia tutkimusraportin lopussa.

3.5 Aineiston analyysi sisällönanalyysilla

Laadullinen tutkimus on luova prosessi, joka vaatii tutkijalta äärimmäistä herkkyyttä

omaan aineistoonsa. Laadullisen tutkimuksen tärkein tavoite on inhimillisen

ymmärryksen lisääminen, jonka vuoksi tutkijan tulee kyetä tulkitsemaan saamiaan

tuloksia. Oivaltavassa tulkinnassa tutkija on ottanut haltuun oman aineistonsa ja kykenee

rakentamaan siitä tutkimustehtävänsä kannalta uutta tietoa ja ymmärrystä lisäävän

kokonaisuuden. (Syrjäläinen & Eronen & Värri 2007, 7–8.) Aineiston analysoinnissa

pyrin siihen, että aineistosta nousisi tutkimustehtävän kannalta olennaista tietoa.

Analysoin nuorten ja heidän vanhempiensa haastattelut aineistolähtöisellä

sisällönanalyysilla, jossa voidaan puhua aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä,

alakategorioiden, yläkategorioiden ja yhdistävien kategorioiden luomisesta (Miles ja

Huberman 1994, 90–141).

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla ensin aineiston läpi useampia kertoja ja

tekemällä siihen samalla merkintöjä, kuten esimerkiksi alleviivaamalla tutkimustehtävän

kannalta olennaisia lauseita ja sanoja. Pyrin jäsentämään aineiston teemojen mukaisesti,

jonka jälkeen pelkistin aineistoa eli karsin tutkimukselle kaiken epäolennaisen pois.

Aineiston ryhmittelyssä kävin tarkasti läpi aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset ja

etsin aineistosta samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Tämän jälkeen ryhmittelin
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samaa asiaa tarkoittavat käsitteet luokaksi ja nimesin ne luokan sisältöä kuvaavilla

käsitteillä. Aineiston ryhmittelyn jälkeen pyrin erottamaan tutkimuksen kannalta

olennaisen tiedon ja muodostamaan valikoidun tiedon perusteella teoreettisia käsitteitä,

jonka avulla pyrin saamaan vastauksen tutkimustehtävään. Tällä tavoin pyrin saamaan

tutkittavasta ilmiöstä kuvauksen tiivistetyssä ja yleisessä muodossa ja järjestämään

aineiston johtopäätösten tekoa varten. (Ks. Eskola & Vastamäki 2007, 25; Tuomi &

Sarajärvi 2009, 103, 109–111.)

3.6 Eettiset kysymykset

Tutkimukseen osallistuminen oli haastateltaville täysin vapaaehtoista ja pyrin antamaan

haastateltaville riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Ennen

haastattelujen toteuttamista minun tuli allekirjoittaa erillinen salassapitosopimus, jossa

sitouduin noudattamaan Nuorten turvatalon salassapitovelvoitteita. Haastateltavilla oli

oikeus milloin tahansa haastattelun aikana halutessaan kieltäytyä vastaamasta

kysymyksiin tai keskeyttää haastattelu. Ennen haastattelujen toteuttamista pyysin

jokaiselta haastateltavalta erikseen kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumista

varten ja lisäksi pyysin vanhemmilta suostumuksen nuoren haastattelua varten. (ks.

TENK 2012.)

Tutkijana pyrin olemaan erityisen sensitiivinen arkoja aiheita käsiteltäessä.

Haastatellessani nuoria pyrin ottamaan huomioon heidän iän ja kehitystasonsa. Nuorten

haastatteluissa olin tietoinen siitä, että nuoret saattavat olla erityisen herkkiä sille, että

haastattelu edustaa koulua tai muita instituutioita, joita vastaan he kapinoivat. Pyrin

antamaan nuorelle kokemuksen siitä, että hänestä ja hänen mielipiteistään ollaan todella

kiinnostuneita. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 132.)

Aineiston litterointivaiheessa poistin aineistosta kaikki analyysille tarpeettomat

tunnistetiedot kuten haastateltavien nimen, sukupuolen ja koulutustaustan (Kuula &

Tiitinen 2010, 448–452). Säilytin tutkimuksen aikana kerätyn aineiston lukitussa

kaapissa. Aineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen raportoinnin

jälkeen hävitän alkuperäisen aineiston asianmukaisesti ja perusteellisesti. Esitän

raporttini ja tutkimuksesta saamani tulokset siten, ettei haastateltavien tunnistaminen

niistä ole mahdollista. (ks. TENK 2012.)
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4 NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSET

YHTEISTYÖMALLIN TOIMIVUUDESTA

4.1 Tyytyväisyys koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun toimintaan

Haastattelujen perusteella nuoret ja heidän vanhempansa olivat tyytyväisiä yhteistyön

toimivuuteen ja siihen, että heihin oltiin riittävästi yhteydessä nuorta koskevissa asioissa.

Nuoret kokivat tyytyväisyyttä siihen, että heidän tilanteestaan oltiin aidosti

kiinnostuneita. Lisäksi nuorille oli tärkeää, että he saivat osallistua omaan elämäänsä

koskevaan päätöksentekoon ja olla vaikuttamassa heidän koulunkäyntiään koskeviin

ratkaisuihin. Vanhemmat olivat tyytyväisiä siihen, että mallin myötä nuoren toiminnassa

alkoi tapahtua muutosta koulunkäynnin suhteen.

4.1.1 Yhteistyön toimivuus

Haastatteluista nousi esiin vanhempien tyytyväisyys siihen, että koulu jakoi heidän

kanssaan nuoren koulunkäyntiä koskevan huolen. Suurin osa vanhemmista koki, että

koululta pyrittiin toimimaan kaikin tavoin yhteistyössä heidän kanssaan. Vanhemmat

kokivat, että koululta oltiin riittävästi yhteydessä heihin nuoren koulunkäyntiin liittyvissä

asioissa. Vanhemmat kertoivat, että he pystyivät Wilman kautta seuraamaan nuoren

koulupoissaoloja, mutta joissain tilanteissa myös opettaja ja rehtori olivat olleet

puhelimitse yhteydessä heihin. Vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että koulu

jakoi heidän kanssaan nuoren koulunkäyntiä koskevan huolen ja suhtautui vakavasti

nuoren koulupoissaoloihin.

”Me oltiin kaikki tietyl taval yhtä huolissaan… Vähän niinku yritettiin puhaltaa yhteiseen

hiileen, rehtori, luokanvalvoja ja minä…”

”Wilman kautta… ja opettaja on soittanut mulle. Me sovimme opettajan kanssa, että mä

ilmotan Wilmaan aina jos X on kipeä tai jotain…”

Vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä erityisesti Nuorten turvatalon toimintaan.

Vanhemmat kuvailivat yhteistyön Nuorten turvatalon kanssa toimineen erittäin hyvin ja

he kokivat, että Nuorten turvatalo oli riittävästi yhteydessä heihin nuoreen liittyvissä

asioissa. Vanhemmat kertoivat olevansa erityisen tyytyväisiä Nuorten turvatalon käytössä
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olevaan Intensiivisen opintojen tuen -malliin, jossa nuori käy tietyn ajanjakson

turvatalolta käsin koulua. Vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, että Nuorten

turvatalolta noudatettiin vanhempien kanssa tehtyjä sopimuksia nuorelle kohdistetuista

säännöistä ja vanhempiin oltiin herkästi yhteydessä nuoreen liittyvissä asioissa.

Haastattelujen perusteella tulkitsen, että vanhemmat kokivat tulleensa arvostetuksi

Nuorten turvatalon toimesta.

”Se oli ihan hyvä, ett he soitti joka päivä siitä, että X on tullut ja ett mitä oli alun perin

sovittu, ett miten X:n kanssa toimitaan. Ett jos X yritti että hän niinku lähtisi, nii kyllä he

aina mulle soitti ja kysy, että olinko mä luvan antanut…”

Haastattelujen perusteella nousi esiin myös vanhempien tyytyväisyys lastensuojelun

toimintaan koulupoissaolojen ehkäisyssä. Vanhemmista yksi kertoi olevansa tyytyväinen

lastensuojelun työskentelyyn, vaikka hän olikin aluksi jännittänyt lastensuojelun

mukaantuloa. Vanhempi totesi, että ennakkoluuloistaan huolimatta työskentely

lastensuojelun kanssa lähti ihan hyvin toimimaan.

”Ihan yllättävän hyvin… Kyll mä alkuun jännitin sitä, koska siinä tavallaan luovuttaa

pallon kokonaan jollekin muualle… Turhaan mä sitä jännitin, ihan hyvin on toiminu

kontakti sinne.”

Haastatellut nuoret kertoivat kokevansa myönteiseksi sen, että koulu ja Nuorten turvatalo

toimivat yhteistyössä heidän koulunkäyntinsä edistämiseksi. Eräs nuori kuvaili olevansa

tyytyväinen siihen, että koulu ja Nuorten turvatalo pohtivat yhdessä nuoren

koulunkäyntiin liittyviä asioita.

”Nii ett koulu ja Nuorten turvatalo miettii yhdessä tätä asiaa, ett sekin on toteutunut…”

Haastattelujen perusteella vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä koulun ja Nuorten

turvatalon työskentelyyn nuoren koulupoissaolojen ehkäisemisessä. Vanhemmat kokivat,

että sekä koululta että Nuorten turvatalolta toimittiin yhteistyössä heidän kanssaan ja

heidät pidettiin ajan tasalla nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yhden vanhemman

kertomuksessa lastensuojelun toiminta osoittautui hänen ennakkoluuloistaan huolimatta

myönteiseksi kokemukseksi. Haastattelujen perusteella myös nuoret toivat esiin

tyytyväisyyttään koulun ja Nuorten turvatalon väliseen yhteistyöhön.
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4.1.2 Välittäminen nuoren tilanteesta

Haastatteluissa nuoret antoivat ymmärtää olevansa tyytyväisiä siihen, että heidän

tilanteeseen yritettiin puuttua, vaikkakin se saattoi aluksi ärsyttää heitä. Eräs nuori

kuvaili, miten häntä turhautti, kun kaikki opettajat yrittivät puuttua hänen tilanteeseensa,

mutta sitaatin lopussa hän kuitenkin toteaa, että ”mieluummin liikaa kuin ei ollenkaan”,

jonka perusteella tulkitsen nuoren olleen viime kädessä tyytyväinen koululta saamaansa

tukeen.

”Mä olin tyytyväinen siitä, ett yritettiin jeesata niin paljon ku mahdollista, mutta se oli

kuitenkin vähän ärsyttävää, että joka ikinen opettaja yritti puuttua siihen… Ett tuntu

vähän niinku siltä, että mä olin koko ajan huomion keskipiste…Mutta mieluummin liikaa

kuin ei ollenkaan…”

Nuorten haastatteluissa nousi esiin rehtorin mukanaolo nuoren koulunkäyntiin liittyvissä

asioissa. Erityisesti yhden nuoren haastattelussa korostui rehtorin merkitys hänen

koulunkäyntinsä tukemisessa. Nuorelle rehtori näyttäytyi turvallisena ja luotettavana

aikuisena, jolle hän voi tarvittaessa mennä kertomaan häntä painavista asioista.

”Rehtori on aivan uskomattoman mukava äijä… Ett jos tulee jotain akuuttii asiaa, mä

meen tietenkin hänelle heti ensimmäisenä, jos mahdollista…”

Haastatteluissa yksi vanhempi kuvaili, miten rehtori otti vastuulleen nuoren

kokonaistilanteen arvioimisen sen sijaan, että hän olisi keskittynyt ainoastaan nuoren

koulunkäyntiin. Vanhemman kertomuksesta käy ilmi, miten rehtori ehdotti palaverin

järjestämistä tilanteessa, jossa nuorelle tärkeä palvelu lopetettiin ja jonka seurauksena

nuori jäi ikään kuin tyhjän päälle.

”Ett ku saatiin selville, ett nuorille ja heidän perheilleen suunnattu palvelu lopetetaan,

niin rehtorilta tuli niinku yhteispalaveri ett mitä tehdään…”

Haastattelujen perusteella välittyi,  että nuorilla on tieto siitä,  että he voivat halutessaan

keskustella aikuisen kanssa heitä painavista asioista. Eräs nuori kuvaili, miten hän voi

tarvittaessa mennä keskustelemaan esimerkiksi koulukuraattorin kanssa häntä

askarruttavista asioista.

”Ett me sovittiin, että jos tulee jokin asia, josta mä haluan puhua, niin mä meen

tapaamaan häntä.”
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Haastattelujen perusteella tulkitsen, että vaikka nuoret kokivat aluksi kielteisenä heidän

koulupoissaoloihin puuttumisen, he olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että aikuiset olivat

huolissaan heidän tilanteestaan ja yrittivät puuttua siihen. Nuorten haastattelujen

perusteella nousi esiin nuorten tyytyväisyys siihen, että heidän tilanteestaan oltiin aidosti

kiinnostuneita ja heitä yritettiin auttaa kaikin mahdollisin tavoin.

4.1.3 Nuoren mielipiteen kunnioittaminen

Haastatellut nuoret kokivat myönteiseksi sen, että heidät otettiin mukaan neuvotteluihin,

joissa nuori on saanut itse vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon. Haastattelujen

perusteella tulkitsen, että nuoret kokivat tulleensa kuulluksi heitä koskevissa asioissa.

Nuorille on annettu mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä heidän

koulunkäyntinsä edistämiseksi tehdään.

”Mä oon ollu useimmiten niinku kaikissa missä must puhutaan mukana, niin paljon ku

mahdollista.”

”Mulle vaan kerrottiin kaikenlaisis tapaamisis… Siel sitten ehdotettiin tätä ja kaikkee

muuta. Mä valitsin tän, koska kuulosti ihan hyvältä vaihtoehdolta. Se oli yks niinku

valinnoista, ett mikä tulis parantaa sitä koulunkäyntii…”

Yksi nuorista kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että Nuorten turvatalon työntekijät

antoivat hänelle tilaa ja arvostivat hänen toivettaan siitä, että hän saa olla omassa

rauhassaan. Tulkitsen, että tällä tavoin nuori kokee tulleensa arvostetuksi Nuorten

turvatalon työntekijöiden toimesta.

”Musta tuntuu, ett enemmän nuoret niinku haluu olla rauhassa… Ainakin minä ja must

tuntuu ett pari muutakin saattaa olla sillee enemmän huoneessa. Kylhän se on nyt annettu

myös…”

Haastattelujen perusteella tulkitsen, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa heidän

saamaansa tukeen koulupoissaolojen ehkäisemiseksi. Nuoret kertoivat olleensa

tyytyväisiä siihen, että heidät on otettu mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

Tulkitsen oman tilan saamisen olevan murrosikäiselle nuorelle erityisen tärkeää ja

haastattelujen perusteella nuoret kokivat turvatalon työntekijöiden ottaneen hyvin

huomioon heidän toiveensa oman tilan kunnioittamisesta.
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4.1.4 Malli muutoksen mahdollistajana

Haastattelujen perusteella vanhemmat olivat tyytyväisiä siihen, että nuoressa oli

havaittavissa muutoksia yhteistyömallin toimintaan osallistumisen seurauksena. Yhden

vanhemman mukaan erityisesti Nuorten turvatalolla tapahtuneen työskentelyn

seurauksena nuori alkoi ottaa vähitellen yhä enemmän vastuuta omasta

koulunkäynnistään ja ymmärtää, että koulupoissaoloilla on myös seurauksia.

”X on kasvanut kovasti, ett ottaa enemmän vastuuta. On joutunut niin sanotusti vähän

aikuistumaan, ett ottaa vähän vastuuta niistä asioista, ett kaikilla on seuraukset… Ett

ennen hän ei käsittänyt, ett niillä poissaoloilla on seurauksia…”

Haastatelluista nuorista yksi kuvaili, miten hän alkoi vähitellen ymmärtää oman

toimintansa  seurauksia.  Nuori  kertoi,  miten  hän  oivalsi,  että  hän  pystyy  omalla

toiminnallaan vaikuttamaan koulunkäyntiinsä. Nuori kertoi ymmärtäneensä, että hänen

olisi ehkä hyvä muuttaa toimintatapojaan ja alkaa panostamaan koulunkäyntiin.

”Mä tajusin sen, että mitä enemmän mä oon niinku vallaton, sitä enemmän koulu voi

mennä huonommin…. Ja sitten koulu panosti siihen, ett jospa vähän rauhoittuisit,

keskittyisit myös vähän kouluunkin... Niin sitten mä tajusin ett hei, jos mä vähän

rauhoittuisin ja keskittyisin kouluunkin.”

Yksi nuori kuvaili, miten hän on Nuorten turvatalon toimintaan osallistumisen myötä

ryhdistäytynyt koulunkäynnin suhteen ja ymmärtänyt, että koulussa tulee käydä oman

itsensä vuoksi.

”Nyt mä oon käyny aika hyvin kouluu ja tälleen… On vähän pakko käydä jos haluu jonkun

ammatin saada isona…”

Eräs vanhempi kuvaili, miten erityisesti Nuorten turvatalolla käytössä oleva Intensiivisen

opintojen tuen malli on vaikuttanut nuoren luonteeseen ja parantanut nuoren

keskittymiskykyä. Vanhemman kertomuksen perusteella voi päätellä, ettei muutoksia voi

olla huomaamatta nuoren toiminnassa.

”Kyl se on vaikuttanu ihan luonteeseenkin ja lähinnä siihen keskittymiskykyyn… Ett kyll

sen ihan silmillä huomaa…”

Haastattelujen perusteella vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, että nuoren

koulupoissaoloihin puuttumisen myötä nuori alkoi vähitellen ymmärtää oman
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toimintansa seurauksia. Myös nuoret kuvailivat muuttaneen vähitellen omaa

asennoitumistaan koulunkäynnin suhteen. Aineistosta nousi esiin vanhempien ja nuorten

tyytyväisyys erityisesti Nuorten turvatalon toimintaan nuorten koulupoissaolojen

ehkäisyssä.

4.2 Nuorten ja heidän vanhempiensa kokemukset saamastaan tuesta

Nuoret ja vanhemmat kokivat saaneensa pääosin riittävästi tukea koulun, Nuorten

turvatalon ja lastensuojelun välisen työskentelyn aikana. Suurin osa haastateltavista koki

olevansa tyytyväisiä koulun tarjoamiin tukitoimiin nuoren koulunkäynnin edistämiseksi.

Vanhempien haastatteluissa korostui Nuorten turvatalon merkitys vanhempien

voimavarojen vahvistamisessa. Vanhempien haastatteluista kävi ilmi, että

lastensuojelusta pyrittiin työskentelemään yhteistyössä Nuorten turvatalon kanssa

tarjoamalla nuoren koulunkäynnin tueksi palveluja Nuorten turvatalolta.

4.2.1 Koulun tukitoimet

Haastattelujen perusteella vanhemmat kokivat koulun tarjoamat tukitoimet riittäviksi

nuoren koulupoissaolojen ehkäisyssä. Vanhempien mukaan koululla oli tarjota

monenlaisia vaihtoehtoja nuoren koulunkäynnin tukemiseksi.

”Tääl koulussakin on tarjottu tukiopetuksesta lähtien kaikkea mahdollista…”

Myös nuoret olivat pääosin tyytyväisiä koululta saamaansa tukeen. Nuoret kokivat

kouluun palaamista helpottavana tekijänä sen, ettei nuorta painostettu koulutehtävien

tekemiseen, vaan koululla otettiin huomioon nuoren yksilölliset tarpeet. Nuorten

haastatteluista kävi ilmi, että koululta sai tarvittaessa tukea koulupoissaoloista

kertyneiden rästien tekemiseen.

”Mull oli rästejä kertynyt, mutt koulusta sai niinku tukiopetusta ja rehtori kertoi, ett se

on valmis auttamaan…”

”On niitä, mutta niit ei jotenki vaa annetu mulle tai painostettu, nyt ku mä oon

palannu…”
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Vanhempi kertoi, miten nuoren asioissa kokoonnuttiin useamman kerran koulun

henkilökunnan kanssa. Vanhemman kertomuksen perusteella voi päätellä, että koululla

huomioitiin nuoren erityistarpeet ja annettiin tämän seurauksena nuorelle erivapauksia.

”Tavattiin siellä useamman kerran opettajien, kuraattorin, koulupsykologin ja rehtorin

kanssa… Kyll siin niinku oli erilaisii tukitoimii… Annettiin X:lle erivapauksia, että jos

sill on keskittymishäiriöitä tunnilla nii saa stressilelulla leikkii…”

Haastattelujen perusteella vanhemmat olivat suurelta osin tyytyväisiä koulun tarjoamaan

tukeen nuoren koulunkäynnin edistämiseksi. Myös nuoret olivat pääosin tyytyväisiä

heille tarjottuihin tukitoimiin koululla. Nuoret kokivat erityisen tärkeäksi sen, ettei heitä

painostettu kouluun palaamisen jälkeen tekemään koulutehtäviä, vaan he saivat edetä

niissä omien voimavarojensa mukaan. Vanhemman kertomuksen perusteella voi päätellä,

että koululla huomioitiin riittävässä määrin nuoren erityistarpeet ja niihin pyrittiin

vastaamaan mahdollisuuksien mukaan.

4.2.2 Nuorten turvatalon tarjoama tuki perheelle

Haastatelluista vanhemmista kaikki olivat erittäin tyytyväisiä Nuorten turvatalon

toimintaan. Vanhemmat kokivat, että perhetapaamisia oli riittävästi ja nuoren lisäksi

myös vanhemmat huomioitiin hyvin Nuorten turvatalon työskentelyssä.

”Perhetapaamisia on ollu kerran viikossa… Plus sitten se, että kun mä sunnuntaisin X:n

aina viikonlopun jälkeen tuon tänne, silloin myös kokoonnutaan… Kyll täält perhekin on

saanut tukea. Mä oon kyll ollu tosi tyytyväinen tähän toimintaan…”

Vanhemmista joillekin riitti vain muutama kahdenkeskinen tapaaminen Nuorten

turvatalon työntekijän kanssa, kun jotkut kokivat hyötyvänsä pidempiaikaisesta

keskusteluavusta. Yksi vanhempi kuvaili, miten terapeuttiseksi hän koki keskustelut

Nuorten turvatalolla ja miten tärkeää hänelle oli, että hän sai purkaa jollekin omia

asioitaan. Vanhempi koki helpottavaksi sen, että hän voi aina tarvittaessa olla yhteydessä

Nuorten turvataloon, mikäli nuorelle alkaisi kertymään taas poissaoloja.

”Joo, pari tapaamista oli… se riitti mulle ihan…”

”Mä kävin kuin terapeutilla, jolle sain purkaa kaikkia omia asioita. Mä sain siitä tosi

paljon.”
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”Nuorten turvatalon työntekijä sanoi mulle, ett jos sulla tulee vaikeeta, voit aina soittaa

mulle…”

Yksi vanhempi kuvaili, miten Nuorten turvatalo on ensimmäinen paikka, missä on

kysytty hänen jaksamistaan. Vanhempien haastattelujen perusteella tulkitsen, että

vanhemmat kokivat saaneen Nuorten turvatalolta voimavaroja nuoren koulunkäynnin

tukemiseen. Myös nuoret kokivat keskustelut Nuorten turvatalon työntekijöiden kanssa

myönteisenä.

”Varmaan ensimmäinen paikka, miss on kysytty, ett miten mulla menee… Silleen

keskusteluapuu saanu…”

”Nuorten turvatalon työntekijä oli tosi mukava ja tällee… Keskustelu oli kivaa…”

Nuorten haastatteluissa korostui ”Intensiivisen opintojen tuki” -mallin merkitys nuoren

koulupoissaolojen ehkäisyssä. Nuorelle unikoulu näyttäytyi sekä myönteisenä että

kielteisenä. Toisaalta nuori koki unikoulun rangaistuksena, joka hänen oli pakosti

suoritettava, toisaalta hän koki saaneensa sen avulla keinoja koulunkäyntinsä

helpottamiseksi. Yksi nuorista kuvaili, miten hän ei erityisemmin nauttinut unikoulun

käymisestä, mutta hän totesi kuitenkin olevansa tyytyväinen siihen, että hän lopulta kävi

unikoulun. Nuori kertoi löytäneensä unikoulun myötä uusia keinoja siihen, miten saada

aamulla itsensä hereille.

”Mä sitten kyllä kävin sen, mutta mä en ollut siitä niin nautinnollinen… Mä oon

tyytyväinen siihen ett mä kävin sen, mutta oli kuitenkin ett oliko ihan pakko… Mutt

kävinpä kuitenkin…”

”Mä otin sen vähän niinku rangaistuksena, koska mä en halunnu ite tänne tulla, mutt mä

otin sen kuitenkin palkintona, koska mä löysin täältä pari keinoa, jolla saada niinku itteni

hereille… ja hyvin toimii…”’

Nuoret kertoivat heidän koulunkäyntinsä parantuneen sen jälkeen, kun he saivat

unikoulun myötä päivärytminsä kuntoon. Yksi nuori kuvaili, miten rytmin palautumisen

myötä hän jaksoi herätä aamuisin ja keho alkoi vähitellen sopeutumaan normaaliin

päivärytmiin. Nuoret kokivat hyväksi sen, ettei heidän annettu jäädä aamuisin

nukkumaan, vaan turvatalon työntekijät pitivät huolta siitä, että nuoret nousivat ja lähtivät

ajoissa kouluun.
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”No koulunkäynti on nyt parantunut tosi paljon, ku mä jaksan mennä sinne ja mä jaksan

olla siellä ja rytmikin alkaa palaa… Keho alkaa mukautuu siihen, ett pistetään niinku

kympilt nukkuu…”

”Tääl tullaan, potkitaan ylös jos ei näy siihen aikaa, millo pitäis tulla syömään sitä

aamupalaa… Nii tullaan niinku herättää sillee.”

Haastattelujen perusteella vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä Nuorten turvatalon

toimintaan ja he kokivat hyötyvänsä kahdenkeskisistä tapaamisista Nuorten turvatalon

työntekijöiden kanssa. Toisaalta kaikki vanhemmat eivät kokeneet tarvetta

kahdenkeskisille keskusteluille. Nuorten haastatteluissa korostui unikoulun merkitys

heidän koulunkäyntinsä tukemisessa. Sekä nuoret että vanhemmat olivat tyytyväisiä

Nuorten turvatalolta saamaansa tukeen.

4.2.3 Lastensuojelun tukitoimet ja muu tuki nuorelle

Haastatelluista vanhemmista kahdella oli kokemusta lastensuojelun työskentelystä

nuoren koulupoissaolojen ehkäisemisessä. Yksi vanhempi kertoi, että lastensuojelusta

ehdotettiin unikoulua ja perhetukea nuoren koulunkäynnin tukemiseksi.

”Jotakin perhetukee saadaan sieltä… Tätä ne just sieltäkin ensimmäisenä ehdottanu, tätä

unikouluu…”

Haastatelluista nuorista yksi kertoi, miten hänen koulukaverinsa soittivat hänelle

aamuisin ja varmistivat, että hän on tulossa kouluun. Tulkitsen vertaistuen olevan

erityisen tärkeää nuoren koulunkäynnin tukemisessa.

”Kaverit on soitellu aamuisin, ett tulehan kouluun…”

Haastatelluilla nuorilla oli yhteistyömallin ulkopuolisia kontakteja perheille ja nuorille

suunnattuihin palveluihin, nuorisopsykiatrialle ja nuorisotalolle. Yksi nuori kuvaili, miten

hän koki, että hänellä on riittävästi kontakteja ja että yksikin kontakti enemmän

kuormittaisi häntä.

”Mull on aika monta kontaktia yhteen jos toiseenkin siipeen, ett jos mä pistäisin yhden

kontaktin vielä lisää, se kuormittais…”
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Haastatteluissa nousi esiin lastensuojelun tarjoamaksi tukitoimeksi perhetuki ja lisäksi

lastensuojelusta ehdotettiin nuorelle unikoulua. Yhteistyömallin tavoitteena on vähentää

lastensuojeluun kohdistuvaa kuormitusta siten, ettei nuorelle tarvitsisi aloittaa

lastensuojelun asiakkuutta. Mallin voidaan kenties tulkita onnistuneen siinä, sillä suurin

osa tutkimusta varten haastateltujen nuorten ja vanhempien kanssa tapahtuneesta

työskentelystä on tapahtunut koululla ja Nuorten turvatalolla.

4.3 Tuen tarpeet, joihin malli ei kyennyt vastaamaan

Haastattelujen perusteella yksi nuori koki koulun tukitoimet osittain riittämättömiksi

hänen koulunkäyntinsä tukemisessa. Vanhempien kertomuksissa korostui nuoren vastuu

avun vastaanottamisessa ja toisaalta vanhemman oikeus päättää tarvittaessa nuorta

koskevista asioista. Haastatelluista vanhemmista yksi koki pettyneensä lastensuojelun

toimintaan tilanteessa, jossa hän oli hakenut apua nuorelle. Vanhemman kertomuksesta

välittyi lastensuojelun kyvyttömyys auttaa nuorta tilanteessa, jossa lastensuojelun

näkökulmasta nuorelle ei ole tarvetta aloittaa lastensuojelun asiakkuutta.

4.3.1 Koulun tukitoimien riittämättömyys

Haastatelluista nuorista yksi kertoi olevansa tyytymätön siihen, ettei koululla ole tarjota

riittävästi tukea nuorelle, vaan tukea annetaan vain sen verran kuin pystytään.

”Ensimmäisenä ehdotettiin tukiopetusta ja sitä annettiin sen verran ku pystyttiin, mutta

se ei sinänsä jeesannut yhtään...”

”Kyllähän mulle sitä kerty tietenkin, mutt en saanu sen enempää tukee kuin ett jos mä

koin ett on jotain tehtävästä kysyttävää, niin mä kysyin ja sain siihen vastauksen. Olisin

ehkä toivonut enemmän, että ois ollu opettaja siinä enemmän läsnä…”

Nuori koki, että hän sai pyydettäessä apua vaikeaan tehtävään, mutta tuen saaminen oli

lähtöisin hänen omasta aloitteestaan. Nuori esitti toivomuksen siitä, että opettajalla olisi

enemmän aikaa oppilaille.
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4.3.2 Nuoren haluttomuus tuen vastaanottamiseen

Vanhemmat kuvasivat, että nuoren auttamisen haasteeksi voi muodostua se, ettei nuori

ole valmis vastaanottamaan hänelle tarjottua apua. Nuoren voi olla vaikeaa myöntää, että

hän tarvitsee tukea koulunkäyntiinsä.

”X ei ole kauheen vastaanottavainen... Nii ei sitten myönnä sitä, että sitä apua

tarvitsee…”

”On X:lle tukiopetusta, mutta ei se oikeen haluu tehä läksyjä…”

Haastatteluissa yksi nuori kuvaili, miten hän oli tullut Nuorten turvatalolle ikään kuin

vanhempien ja koulun pakottamana. Nuori antoi ymmärtää, että päätös unikoulun

aloittamisesta ei ollut täysin hänen vaan viime kädessä aikuiset tekivät päätöksen hänen

puolestaan.

”Mä en tykänny olla täällä, koska mä en itte vapaaehtoisesti… Tai mä tulin

vapaaehtoisesti… Tai en kuitenkaan tullut vapaaehtoisesti tänne…”

Vanhempi toteaa, että nuoren tulee ottaa ensin itse vastuuta omasta koulunkäynnistään

ennen kuin kukaan muu voi auttaa häntä.

”Mä en tiedä pystyykö tässä koulu auttamaan edes… Se on X:stä kiinni.”

Haastattelujen perusteella voi tulkita, että nuorta voi olla mahdotonta auttaa, ellei hän ole

itse valmis ottamaan vastaan hänelle tarjottuja tukitoimia. Vanhempien haastatteluissa

korostui nuoren vastuu omasta koulunkäynnistään, mutta myös vanhemmilla on

tarvittaessa mahdollisuus tehdä päätöksiä nuoren puolesta esimerkiksi unikoulun

aloittamisen suhteen.

4.3.3 Tyytymättömyys lastensuojelun toimintaan

Haastatteluissa yksi vanhempi kertoi olevansa tyytymätön lastensuojelun toimintaan

perheen tilanteen tukemisessa. Vanhempi kertoi hakeneensa lastensuojelusta nuorelle

miespuolista työntekijää sen jälkeen kun nuoren asiakkuus muualla lopetettiin. Vanhempi

kertoi pyytäneensä lastensuojelusta erilaisia palveluja nuoren tilanteen helpottamiseksi,

mutta lastensuojelusta oli tullut siihen kielteinen vastaus.
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”Mä tein siinä ensitapaamisella selväksi, ett mitä niinku haetaan, mutt he ei sitten kokenut

ett ois tarvetta jatkaa asiakkuutta…”

”Ku loppu se perheille ja nuorille suunnatun palvelun asiakkuus, ett he ois pystynyt

auttamaan… Ett ois saanu heidän kauttaan kontakteja…”

Haastatelluista vanhemmista yksi kertoi, ettei lastensuojelusta toimittu yhteistyössä

koulun ja Nuorten turvatalon kanssa. Vanhempi kertoi olleensa pettynyt siihen, ettei

lastensuojelu tullut paikalle nuoren asioita käsittelevään neuvotteluun Nuorten

turvatalolla.

”Rehtorikin oli sitä mieltä, ett olis hyvä ett siin olis lastensuojelu kertomassa, ett mitä

muita vaihtoehtoja on, jos tää unikoulu ei auta… Ett sitt ku lastensuojelu ei tullu

paikalle…”

Eräs vanhempi kuvaili, miten hän olisi toivonut saavansa lastensuojelusta taloudellista

tukea nuoren harrastukseen. Vanhempi pohti, ettei hän tiedä, minkä harrastuksen lapsi

nyt aloittaa, kun lastensuojelusta ei myönnetty tukea siihen.

”Ei oo mitään harrastuksia, vähän oli et sais jelppiä, että lapsella olisi jokin harrastus,

ettei tarttis ihan kahta viikkoa syödä kaurapuuroa että lapsi pääsee harrastamaan… Kun

ei sieltä sitten saanu, nii nytt en sitten tiedä mitä lapsi haluaa aloittaa…”

Haastatteluista nousi esiin, miten vanhempi oli pyytänyt lastensuojelusta tukea

perheelleen, mutta lastensuojelun vastaus vanhemman pyyntöön oli ollut kielteinen.

Haastatteluista kävi ilmi, että vanhemman ja lastensuojelun näkemykset perheen

tilanteesta eivät aina kohtaa. Lisäksi vanhempi toi esiin tyytymättömyyttään siitä, ettei

lastensuojelusta toimittu yhteistyössä koulun ja Nuorten turvatalon kanssa. Vanhemman

kertomus herättää pohtimaan, minkälaisia mahdollisuuksia lastensuojelulla on auttaa

tukea tarvitsevia perheitä ja millaisin kriteerein lastensuojelussa arvioidaan tarvetta

lastensuojelun asiakkuuden aloittamiselle.

4.4 Yhteistyömalliin liittyvät kehittämistarpeet

Haastattelujen perusteella nousi esiin koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun

toimintaan liittyviä kehittämistarpeita. Vanhempien haastatteluissa korostui koulun

merkitys nuoren koulunkäyntiin motivoimisessa. Vanhemmat kertoivat aluksi
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suhtautuneensa varauksella Nuorten turvatalon toimintaan ja nuoret olisivat kaivanneet

enemmän joustavuutta sääntöjen suhteen. Nuoret ja vanhemmat toivoivat voivansa

vaikuttaa enemmän siihen, minkälaisia palveluja he voisivat lastensuojelusta saada.

Haastatteluista nousi esiin tarve yhteistyön kehittämiselle koulun, Nuorten turvatalon ja

lastensuojelun välillä.

4.4.1 Muutoksia koulun toimintaan

Suurin osa vanhemmista kertoi olevansa tyytyväisiä koulun yhteydenpitoon ja

tiedottamiseen nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Haastatteluista nousi kuitenkin

esiin, että joidenkin vanhempien kohdalla koulun yhteydenpito on tapahtunut ainoastaan

Wilman kautta. Eräs vanhempi esitti toivomuksen siitä, että koululta oltaisiin tarvittaessa

myös puhelimitse yhteydessä häneen nuoreen liittyvistä asioista.

”Mä oon aika aktiivinen käyttää Wilmaa, että sitä kautta, mutta ei sieltä kyllä hirveesti

oo soiteltu…”

Yksi vanhempi koki, että nuorten koulunkäyntiä edistäisi opettajien kurinalaisempi

suhtautuminen oppilaisiin. Vanhemman mukaan opettajien tulisi vaatia nuorilta

enemmän ja olla tiukempia nuorten kanssa. Vanhemman kertomuksen perusteella voi

tulkita, että koulun rooli on erityisen tärkeä nuoren koulunkäynnin tukemisessa.

”Mä en tiedä koulusta, ei välttämättä… Mä sanoin viimeksi opettajalle, että älä nyt

sössötä hänen kanssaan. Kato koulu on lapsille kuin toinen koti, hänen pitää olla tiukempi

lasten kanssa…”

Haastateltavista nuorista yksi kertoi, ettei hän kokenut tulleensa ymmärretyksi tilanteessa,

jossa aikuinen on keskustellut hänen kanssaan koulupoissaolojen syistä. Nuori koki, ettei

häntä kuulustellut aikuinen täysin ymmärtänyt hänen tilannettaan eikä asettunut hänen

asemaansa. Nuori esitti toivomuksen siitä, että hänen kanssaan keskusteleva aikuinen

yrittäisi ymmärtää myös hänen näkökulmaansa.

”Mä kuitenkin tiedän, ett jotenkin tulin ymmärretyks, mutt ei silti kuitenkaan… Ett se

kuulusteleva henkilö ei välttämättä tiedä, miltä kuulustettavalta tuntuu… Mitä se on

kokenu ja minkä takia se on…”
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Yksi vanhempi kuvaili, että koululla pitäisi olla enemmän nuorille suunnattua toimintaa,

jotta nuoret jaksaisivat käydä koulussa.

”Nimenomaan nuorille, ett koululle tulisi jotain enemmän nuorisolle. Sen takia he ei

kiinnostu, ku joka päivä tulee samoja juttuja, joka päivä… Ei ole mitään nuorisolle…”

Haastattelujen perusteella voidaan tulkita, että vanhemmat kokivat tärkeäksi sen, että

koululta ollaan riittävästi yhteydessä heihin nuoreen liittyvissä asioissa. Nuoren

näkökulmasta olisi tärkeää, että hänen kanssaan keskusteleva aikuinen yrittäisi asettua

hänen asemaansa. Haastatteluissa nousi esiin koulun merkitys nuoren koulunkäyntiin

motivoimisessa ja mielenkiinnon ylläpitämisessä.

4.4.2 Nuorten turvatalon toiminta

Haastatelluista vanhemmista kaksi kertoi suhtautuneensa aluksi ennakkoluuloisesti

Nuorten turvatalon toimintaan. Vanhempien kertomusten perusteella turvatalo nimenä

aiheutti kielteisiä mielleyhtymiä ja oli helposti yhdistettävissä mielikuvaan huonosti

kohdelluista lapsista. Eräs vanhempi kuvaili, miten hän ensin ajatteli, etteivät he ole vielä

niin pahassa tilanteessa, että he tarvitsisivat apua turvatalolta. Vanhemmat ehdottivatkin,

että Nuorten turvatalo vaihtaisi nimeään kielteisten mielleyhtymien välttämiseksi.

”Sillo ku ensimmäisen kerran täst kuulin, nii se turvatalo sana vähän säikäytti… Mä

aattelin, ett ei me noin pahassa jamassa vielä olla… Enkä ollu koskaan aikaisemmin

kuullutkaan muutenkaan tämmösestä… Se varmaankin niinku tuo mielikuvan hakatuista

ja kaltoinkohdelluista lapsista… Ehkä tän paikan pitäis muuttaa nimeensä, nii tänne vois

tullakin enemmän porukkaa…”

Yksi nuori kertoi kokevansa, että Nuorten turvatalon työntekijät olivat liian tiukkoja

esimerkiksi turvatalolle tuloaikojen suhteen. Nuori esitti toivomuksen siitä, että

turvatalolla voitaisiin tehdä joissain tapauksissa poikkeuksia sääntöihin.

”Mun toiveet, joita mä oon tänne mahdollisesti ehdottanut, ei oo toteutunut… Tietyt

tuloajat ja menoajat, niitä täytyy noudattaa pilkuntarkasti. Ett jos tulee viideltä ja ett tulee

vähän niinku myöhässä ja ettei oo voinu ilmottaa, nii ruvetaan heti syyttämään… Ja sitten

jos tulee heti tänne ihan viideltä, niin sen jälkeen ei lähetä enää ulos, vaikka on sillain

että hei, mun kaveri odottaa tuolla…”
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”Se on ihan hyvä, ett kännykät otettiin pois, mutt jos pyytää jotain pientä lisäaikaa, niin

siinä ei joustettu, vaan se otettiin niinku heti… Vähän ett sais niinku viittä viiva kymmentä

minuuttii…”

Haastatelluista vanhemmista yksi toivoi, että yhteistyömallia laajennettaisiin muidenkin

koulujen saataville.

”Ois niinku hyvä, että tää ois ihan kaikille saatavilla, ett on kuitenkin paljon tommosii

kouluongelmaisia nuoria…”

Vanhempien kertomusten perusteella Nuorten turvatalon nimen vaihtaminen voisi edistää

nuorten hakeutumista turvatalon tarjoaman avun piiriin. Nuoret kokivat tärkeäksi

joustavuuden lisäämisen Nuorten turvatalon toiminnassa. Yhden vanhemman mukaan

olisi hyvä pohtia, millä tavoin mallia saataisiin laajennettua siten, että se olisi myös

muiden koulujen käytettävissä.

4.4.3 Lastensuojelun työskentely nuoren ja vanhemman kanssa

Yksi nuori toi esiin, että hän olisi halunnut valita oman lastensuojelun

sosiaalityöntekijänsä. Nuoren mukaan lastensuojelusta olisi hyvä tiedustella nuoren

toiveita työntekijän suhteen ennen työskentelyn alkamista.

”Olisivat voineet kysyä, että onko jonkinlaista työntekijä toivetta. Olisivat kysyneet,

minkälaisen työntekijän haluaisitte…”

Vanhempi kuvaili, miten lastensuojelun yhteydenotto kesti useita päiviä ennen kuin

häneen oltiin yhteydessä lastensuojeluilmoituksen johdosta. Vanhemman kertomuksen

perusteella voi päätellä, että hän toivoisi lastensuojelun työntekijöiden pystyvän

joustamaan omissa aikatauluissaan sen verran, että he pääsisivät tarvittaessa nopeallakin

aikataululla osallistumaan yhteispalaveriin koulun ja Nuorten turvatalon kanssa.

”Koska mä tein sen ilmotuksen, he soitti mulle takasin, nii siin oli viikon verran aikaa ja

mä sanoin että meille on tällanen tapaaminen tulossa ja mä toivoisin, että pääsisi… Nii

heiltä tuli vastaus, ettei pysty, ett pari viikkoo menee… Oliks ett he ei kerkee siihen

tapaamiseen… Se lähti heti menemään… Siihen meni monta päivää ennen ku muhun

otettiin yhteyttä ilmoituksen jälkeen…”
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Nuori kuvaili, miten hän koki olleensa lastensuojelun asiakkaana ikään kuin yksi muiden

joukossa. Nuori kuvaili kokeneensa, että hänen tilanteeseensa suhtauduttiin

välinpitämättömästi ja nuori koki tapaamisen lastensuojelussa ahdistavaksi. Nuori kertoi

toivoneensa enemmän keskustelua ja ymmärrystä lastensuojelun toimesta.

”Pikkasen välinpitämättömyyttä haistoin siinä… Ett mä oisin ollu taas joku toinen

asiakas…”

”Se oli enemmän semmosta kyselemistä, mutta tämmöstä keskustelua… Mä vähän tunsin,

että ei jotenkin ymmärretä… Jotenkin sitten meni vähän väliin lukkoonkin.”

Yksi haastatelluista nuorista koki, että hänelle on yhdentekevää lastensuojelun

sosiaalityöntekijän tapaaminen. Yhtenä kehittämistarpeena voisi olla nuoren

motivoiminen osallistumaan lastensuojelun työskentelyyn.

”En mä tiedä mitä mä osaan tohon niinku vastata, koska niinku ei oo ollu kahdenkeskisiä

aikoi, mutta en mä niinku haluiskaan… Ett mulle on niinku ihan sama…”

Haastattelujen perusteella nuori toivoi voivansa vaikuttaa siihen, minkälaisen työntekijän

hän saa lastensuojelusta itselleen. Vanhemman kertomuksen perusteella lastensuojelun

mukanaolo nuoren asioita käsittelevissä neuvotteluissa koettiin tärkeäksi. Nuoren

toiveena oli, että lastensuojelusta keskusteltaisiin hänen kanssaan ja hänen tilanteestaan

oltaisiin aidosti kiinnostuneita. Haastatelluista nuorista yksi kertoi, että hänelle

lastensuojelun asiakkuus on yhdentekevää. Yhtenä kehittämistarpeena voisi olla nuoren

motivoiminen lastensuojelun työskentelyyn tilanteessa, jossa nuorelle on aloitettu

lastensuojelun asiakkuus.

4.4.4 Yhteistyön toimimattomuus

Haastattelujen perusteella nousi esiin, että vanhemmat ja nuoret saattoivat kokea

joutuvansa kertomaan samoja asioita yhä uudelleen, kun he asioivat monessa eri paikassa

ja tämä saattoi herättää heissä turhautumisen tunteita.

”Kun nyt on joka paikassa tosi tiuhaan jouduttu kokoontumaan, niin aina samat jutut

joutuu kertoo alusta, nii alkaa vähän turhaantuu niihin…”

Yksi vanhempi kertoi, että hänen kokemuksensa perusteella lastensuojelusta ei edes

yritetty työskennellä yhteistyössä koulun ja Nuorten turvatalon kanssa.
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”Eivät uskoakseni edes yrittäneet työskennellä turvatalon tai koulun kanssa…”

Yhtenä kehittämistarpeena voisi olla koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välisen

yhteistyön parantaminen. Nuorten ja heidän vanhempiensa haastattelujen perusteella

nousi esiin tarve hyödyntää moniammatillista työskentelyä koulun, Nuorten turvatalon ja

lastensuojelun välillä.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Käytäntötutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten ja heidän vanhempiensa

kokemuksia yhteistyömallin toimivuudesta. Tutkimustulosten perusteella vanhemmat

olivat enimmäkseen tyytyväisiä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön nuoren

koulunkäynnin tukemisessa. Nuoret kokivat erityisen tärkeäksi koulun palaamisen

yhteydessä saamansa tuen. Nuorille oli tärkeää, että he saivat edetä koulutehtävien

tekemisessä omien voimavarojensa mukaan ja että koululta otettiin huomioon nuoren

yksilölliset tarpeet. Yhden nuoren haastattelusta kävi ilmi koulun tarjoamien tukitoimien

vähäisyys nuoren koulunkäynnin tukemisessa. Nuori totesi, että tukea on tarvittaessa

saatavilla, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Tulosten perusteella nuorten ja heidän

vanhempiensa voidaan kuitenkin todeta olevan pääosin tyytyväisiä koulun toimintaan

nuoren koulupoissaolojen ehkäisyssä.

Tulosten perusteella osa vanhemmista toivoi koulun panostavan nykyistä enemmän

nuorille suunnattuun toimintaan. Eräs vanhempi toivoi, että opettajat olisivat tiukempia

nuorten koulunkäynnin suhteen ja vaatisivat nuorilta enemmän. Haastatteluissa tuli ilmi

myös vertaistuen merkitys nuoren koulunkäyntiin motivoimisessa. Tulosten perusteella

voidaan päätellä, että vanhemmat pitävät koulun toimintaa erityisen tärkeänä nuoren

koulunkäynnin kannalta. Nuoret viettävät koulussa suurimman osan päivästä, jonka

vuoksi on tärkeää, että he kokevat viihtyvänsä siellä. Vanhemmat näkivät yhtenä nuoren

koulunkäyntiä edistävänä tekijänä koulun toiminnan muuttamisen enemmän nuorten

kiinnostuksenkohteita vastaavaksi.

Tulosten perusteella vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä Nuorten turvatalon

toimintaan ja siellä käytössä olevaan Intensiivisen opintojen tuki -malliin. Osa

vanhemmista koki merkittäväksi Nuorten turvatalolta saamansa kahdenkeskisen

keskusteluavun. Vanhemmat kokivat saaneensa Nuorten turvatalon työskentelystä
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voimavaroja omaan jaksamiseensa. Nuorten turvatalo saattoi olla vanhemmille myös

ensimmäinen paikka, missä kysyttiin heidän vointiaan. Myös osa nuorista koki

myönteisenä kahdenkeskiset tapaamiset Nuorten turvatalon työntekijöiden kanssa.

Tulosten perusteella sekä nuorten että vanhempien kokemukset Nuorten turvatalon

toiminnasta olivat enimmäkseen myönteisiä. Nuorten turvatalo näyttäytyi tärkeänä paitsi

nuorten koulunkäynnin, myös vanhempien jaksamisen tukemisessa.

Nuoret kokivat unikoulun sekä myönteisenä että kielteisenä. Unikoulu ei välttämättä ollut

nuorille mieleinen kokemus, mutta he ymmärsivät sen merkityksen omalle

koulunkäynnilleen ja sitoutuivat siihen. Nuoret kokivat saaneen unikoulusta keinoja

aamuheräämisten helpottamiseksi ja tukea päivärytminsä palauttamiseen. Yksi

haastatelluista nuorista toivoi Nuorten turvatalolta enemmän joustavuutta sääntöjen

suhteen. Nuoret kokivat unikoulun toiminnan kuitenkin viime kädessä myönteisenä, sillä

sen ansiosta nuoret pystyivät sitoutumaan koulunkäyntiin. Nuoret olivat tyytyväisiä

siihen, että heidän koulunkäyntiinsä puututtiin ja aikuiset olivat aidosti kiinnostuneita

heidän tilanteestaan.

Tulosten perusteella nuoret olivat tyytyväisiä koulun ja Nuorten turvatalon väliseen

työskentelyyn heidän koulunkäyntinsä tukemisessa. Nuoret kokivat yhteistyön toimineen

koulun ja Nuorten turvatalon välillä. Tuloksista kävi ilmi, että vanhemmat pitivät

tärkeänä koulun ja Nuorten turvatalon yhteydenpitoa nuoren koulunkäyntiin liittyvissä

asioissa. Vanhempien kokemukset lastensuojelun työskentelystä olivat sekä myönteisiä

että kielteisiä. Vanhemmat saattoivat kokea, ettei lastensuojelusta toimittu yhteistyössä

koulun ja Nuorten turvatalon kanssa. Lisäksi osa vanhemmista koki, ettei lastensuojelusta

kyetty vastaamaan nuoren tarvitsemiin palveluihin. Toisaalta vanhemmista osa oli myös

tyytyväisiä lastensuojelusta saamaansa tukeen. Eräs vanhempi kuvaili olevansa

ennakkoasenteistaan huolimatta tyytyväinen lastensuojelun toimintaan.

Haastatteluissa nousi esiin vanhempien ja nuorten turhautumista samojen asioiden

kertaamiseen usealle eri viranomaiselle. Tulosten perusteella perheellä saattoi olla

samanaikaisesti kontakteja useampaan eri paikkaan, jonka seurauksena vanhemmat ja

nuoret joutuvat kertomaan samoja asioita yhä uudelleen. Yhden nuoren haastattelusta

nousi esiin, että liian monta kontaktia useampaan eri paikkaan saattaa muodostua

rasitteeksi nuorelle. Nuorille oli tärkeää, että aikuinen pyrki asettumaan hänen asemaansa

ja tarkastelemaan tilannetta hänen näkökulmastaan. Yhden nuoren haastattelusta kävi
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ilmi, miten hän koki, ettei hän tullut kohdatuksi lastensuojelun toimesta. Toinen nuorista

koki yhdentekeväksi lastensuojelun mukanaolon hänen koulunkäyntinsä tukemisessa.

Tulosten perusteella nuoren kanssa työskenneltäessä olisi tärkeää pyrkiä välittämään

hänelle kokemus siitä, että hänen tilanteestaan ollaan aidosti kiinnostuneita ja häntä

halutaan auttaa. Lastensuojelun työskentelyssä olisi tärkeää pohtia, miten nuoret

saataisiin suhtautumaan myönteisemmin lastensuojelun mukanaoloon nuorten

koulunkäynnin tukemisessa.

Nuorille välittyi yhteistyömallin toimintaan osallistumisen myötä kokemus siitä, että he

pystyivät itse vaikuttamaan siihen, minkälaisia ratkaisuja heidän koulunkäyntinsä

tukemiseksi tehdään. Ymmärrän, että yhteistyömallissa lähtökohtana on nuoresta

lähtöisin oleva motivaatio muutoksen saamiseen hänen tilanteessaan. Tulosten

perusteella voi tulkita, että nuorta voi olla mahdotonta auttaa, ellei hän ole itse valmis

ottamaan vastaan hänelle tarjottuja tukitoimia. Vanhempien haastatteluissa korostui

nuoren vastuu omasta koulunkäynnistään ja hänelle tarjotun avun vastaanottamisessa.

Tulkitsen, että kun nuorelle muodostuu tunne siitä, että hänen mielipiteistään välitetään,

pystyy hän myös paremmin sitoutumaan yhteistyömallin toimintaan.

Sekä vanhemmat että nuoret kokivat nuoren toiminnassa tapahtuneen muutosta mallin

toimintaan osallistumisen myötä. Nuoret alkoivat ottaa enemmän vastuuta omasta

koulunkäynnistään ja ymmärsivät poissaolojensa seuraukset. Tulosten perusteella

tulkitsen, että koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välisen työskentelyn

seurauksena on saavutettu paljon myönteisiä tuloksia nuorten koulunkäynnin tukemisen

ja poissaolojen ehkäisemisen suhteen. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla tutkimuksen

laajentaminen koskemaan useampaa yhteistyömallin toimintaan osallistunutta nuorta ja

heidän vanhempaansa, jotta saataisiin kokonaisvaltaisempi näkemys yhteistyömallin

toimivuudesta koulupoissaolojen ehkäisemisessä.

6 POHDINTA

Tutkimusraportin laajuuden vuoksi rajasin tutkimuskysymykset koskemaan ainoastaan

nuorten ja heidän vanhempiensa haastatteluja ja päädyin siihen, että pohdin

kehittämisryhmän kanssa käytyjä keskusteluja tutkimusraportin lopussa. Koin myös

hyödylliseksi tapaamiset X:n koululla, Nuorten turvatalolla ja Espoon kaupungin

lastensuojelussa, sillä sain niiden myötä uusia näkökulmia tutkimuksen toteuttamista
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varten. Kehittämisryhmän tapaamisessa kävimme keskustelua tutkimuksen keskeisistä

tuloksista ja malliin liittyvistä kehittämistarpeista.

Tutkimuksen valmistuttua tulen tapaamaan vielä erikseen Espoon kaupungin

lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja esittämään heille tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, millä tavoin mallia voitaisiin kehittää

tutkimustulosten perusteella entistä toimivammaksi. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on

tärkeää huomioida, että ei ole olemassa yhtä toimivaa tai toimimatonta mallia, vaan

nuorten tilanteet ovat erilaisia ja se mikä toimii yhden nuoren kohdalla, ei välttämättä

toimi toiselle. Tutkimuksen toteuttamisen aikana nousi esiin tarve lastensuojelun

toiminnan näkyvämmäksi tekemiselle erityisesti koulun henkilökunnan keskuudessa.

Tämän seurauksena sovimme, että koululle pyritään järjestämään vielä tilaisuus, jossa

kerrotaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja lastensuojelun toiminnasta.

Tutkimustulosten perusteella nousi esiin, että lastensuojelu saattaa aluksi herättää pelkoa

vanhemmissa, mutta työskentelyn kuluessa vanhempien suhtautuminen lastensuojelun

toimintaan muuttuu vähitellen myönteisemmäksi. Kehittämisryhmässä pohdimme

luottamuksen muodostumisen tärkeyttä asiakkaan ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän

välille. Tutkimustuloksista nousi esiin vanhemman pettymys lastensuojelun toimintaan.

Kehittämisryhmän tapaamisessa keskustelimme siitä, että lastensuojelun

sosiaalityöntekijän vastuulla on arvioida perheen palveluiden tarve eikä siten, että

lastensuojeluun tullaan ikään kuin palvelu edellä. Kehittämisryhmän keskusteluissa nousi

esiin, miten tärkeäksi vanhempi saattaa kokea lastensuojelun osallistumisen nuorta

koskeviin neuvotteluihin ja minkälaisen pettymyksen vanhempi joutuu kohtaamaan,

mikäli lastensuojelu ei pääsekään tulemaan paikan päälle.

Tutkimustuloksissa korostui koulun tukitoimien merkitys erityisesti silloin, kun nuori

palasi takaisin kouluun. Kehittämisryhmässä pohdimme, että on tärkeää, että opettajat

ottavat nuoren yksilölliset tarpeet huomioon nuoren koulunkäynnin tukemisessa.

Tutkimustuloksissa nousi esiin, että haasteena voi olla nuoren kieltäytyminen hänelle

tarjotusta tuesta ja kehittämisryhmän tapaamisessa keskustelimme siitä, että tällä tavoin

asennoituneita nuoria on usein hankala tukea heidän koulunkäynnissään.

Tutkimustulosten perusteella vanhemmat kokivat tärkeäksi kahdenkeskiset tapaamiset

Nuorten turvatalolla. Kehittämisryhmässä pohdimme, että on tärkeää, että vanhemmalle

muodostuu tunne siitä, että nuoren koulupoissaoloihin suhtaudutaan vakavasti eikä
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vanhempi ole yksin asian kanssa. Kehittämisryhmässä vanhemmalla todettiin olevan

suuri merkitys nuoren koulunkäynnin tukemisessa. Kehittämisryhmässä nousi esiin, että

mallin toimivuuden kannalta on tärkeää tukea vanhempia heidän jaksamisessaan ja

tarvittaessa motivoida heitä tuen vastaanottamiseen. Kehittämisryhmän kanssa käytyjen

keskustelujen perusteella totesimme myös sillä olevan merkitystä, miten mallin

toiminnasta kerrotaan vanhemmille.

Tutkimustulosten perusteella kävi ilmi, että Nuorten turvatalo nimenä saattoi herättää

kielteisiä mielikuvia joissakin vanhemmissa. Kehittämisryhmän tapaamisessa

pohdimme, voisiko Nuorten turvatalon toimintaa avata vanhemmille ja nuorille

sisällöllisesti vielä enemmän. Nuorten turvatalolta nähtiin myönteisenä tiukkojen rajojen

asettaminen nuorille, sillä koulupoissaolot saattavat johtua nimenomaan nuoren

rajattomuudesta. Tulosten perusteella Intensiivisen opintojen tuki -malli koettiin erityisen

hyväksi nuorten koulunkäynnin tukemisessa. Kehittämisryhmässä nousi esiin, että

unikoulun toiminnan tulee perustua siihen, että nuori voi löytää sieltä keinoja, jotka ovat

helposti kotiin siirrettävissä. Tutkimustulosten perusteella nuoren koulupoissaoloihin

puuttumisessa korostui ehkäisevän tuen merkitys. Kehittämisryhmässä pohdimme, miten

nuoren koulupoissaoloihin voitaisiin puuttua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Tutkimustulosten perusteella sekä vanhemmat että nuoret kokivat tapahtuneen muutosta

nuoren toiminnassa. Kehittämisryhmässä nousi esiin, miten tärkeää on, että nuori kokee

yhteistyömalliin toimintaan osallistumisen itselleen tärkeäksi ja hän ottaa vastuuta

koulunkäynnistään.

Kehittämisryhmän kanssa käytyjen keskustelujen perusteella nousi esiin, että

yhteistyömalliin liittyvää prosessikaaviota voitaisiin muokata nykyistä

mielenkiintoisemmaksi ja esite voitaisiin lähettää postitse vanhemmille. Esitteen avulla

mallin toimintaa voitaisiin tehdä näkyvämmäksi myös koulun, Nuorten turvatalon ja

lastensuojelun työntekijöille, sillä kaikki eivät vielä ole tietoisia yhteistyömallin

toiminnasta. Kehittämisryhmän tapaamisessa syntyi ajatus siitä, että Nuorten turvatalon

toimintaa voitaisiin tehdä nuorille helpommin lähestyttävämmäksi koululla olevan Info

TV:n kautta, jossa koulun oppilaat voisivat esitellä omien kokemustensa kautta Nuorten

turvatalon toimintaa.
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LIITTEET

Liite 1

TIEDOTE NUOREN VANHEMMILLE

Olen sosiaalityön opiskelija ja teen käytäntötutkimusta verkostoyhteistyön

mahdollisuudesta koulupoissaolojen ehkäisyssä. Tarkastelen tutkimuksessa nuorten ja

heidän vanhempiensa sekä kehittämisryhmän kokemuksia X:n koulun, SPR:n Nuorten

turvatalon ja Espoon kaupungin lastensuojelun kehittämän yhteistyömallin

toimivuudesta. Olen kiinnostunut tutkimaan, miten nuoret ja heidän vanhempansa

kokevat koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välisen yhteistyön toimineen ja

minkälaisia kehittämistarpeita nuoret ja heidän vanhempansa ovat havainneet mallin

käyttöön ottamisessa. Rajaan tutkimukseni koskemaan vuonna 2015 Nuorten turvatalon

toimintaan osallistuneita nuoria, jotka ovat päätyneet Nuorten turvatalon asiakkuuteen

koulun yhteydenoton kautta.

Toteutan haastattelut Nuorten turvatalolla ja nauhoitan ne. Käsittelen saamaani

haastatteluaineistoa luottamuksellisesti ja siten, ettei henkilöiden tunnistaminen ole

mahdollista. Olen ainoa henkilö, joka käsittelee tutkimusaineistoa. Aineisto säilytetään

lukitussa tilassa ja tuhotaan raportin hyväksymisen jälkeen sitten, kun se sääntöjen

mukaan on mahdollista. Aineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa.

Nuorten sekä heidän vanhempiensa haastattelut toteutan joulu -tammikuussa 2015–2016

ja kehittämisryhmän kanssa käyn keskustelua tammikuussa 2016. Litteroin ja analysoin

aineiston tammikuussa 2016. Julkaisen raportin helmikuussa 2016. Olen kirjallisesti

saanut tähän tutkimukseen tutkimusluvan Espoon kaupungin sosiaalitoimen toimialalta.

Olen sitoutunut noudattamaan kaupungin edellyttämiä salassapitovelvoitteita.

Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta milloin vain.

Tutkimus voi antaa uutta tietoa Nuorten turvatalon asiakkaana olevien nuorten ja heidän

vanhempiensa kokemuksista yhteistyömallin toimivuudesta koulupoissaolojen

ehkäisyssä. Haastattelut toteutan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, jonka

jälkeen jäsennän aineistoa teemojen mukaisesti. Toivon Sinun osallistuvan tutkimukseeni

ja allekirjoittavan oheisen suostumuksen.
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Liite 2

TIEDOTE NUORELLE

Hei!

Olen sosiaalityön opiskelija ja teen tutkimusta siitä, miten olet kokenut koulun, Nuorten

turvatalon ja mahdollisesti lastensuojelun välisen yhteistyön toimineen koulupoissaolojen

ehkäisyssä. Haastattelen tutkimusta varten Nuorten turvatalon toimintaan vuonna 2015

osallistuneita nuoria ja heidän vanhempiaan. Haluaisin tietää, mikä sinusta on toiminut

koulun, Nuorten turvatalon ja mahdollisesti lastensuojelun välisessä yhteistyössä ja mitä

olisit toivonut, että työskentelyn aikana olisi voitu tehdä toisin.

Toteutan haastattelut Nuorten turvatalolla ja nauhoitan ne. Käsittelen kaikkea kertomaasi

luottamuksellisesti ja siten, ettei sinua voida tunnistaa haastattelujen perusteella. Olen

ainoa, joka käsittelee tutkimusaineista ja säilytän aineiston lukitussa tilassa. Tuhoan

aineiston raportin hyväksymisen jälkeen heti kun se on mahdollista. Käytän aineistoa vain

tässä tutkimuksessa.

Toteutan haastattelut joulu-tammikuussa 2015–2016 ja käyn keskustelua mallin

toimivuudesta koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun työntekijöistä koostuvan

kehittämisryhmän kanssa tammikuussa 2016. Muutan haastattelut kirjalliseen muotoon

ja analysoin aineiston tammikuussa 2016. Julkaisen raportin helmikuussa 2016.

Olen sitoutunut noudattamaan kaupungin edellyttämiä salassapitovelvoitteita ja olen

saanut kirjallisen luvan tätä tutkimusta varten Espoon kaupungilta. Sinulla on oikeus

kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta milloin vain.

Sinun kokemuksesi on tärkeää ja antaa uutta tietoa siitä, mikä yhteistyömallissa on

toiminut ja miten sitä voitaisiin edelleen kehittää. Toivon Sinun osallistuvan

tutkimukseeni ja allekirjoittavan oheisen suostumuksen.
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Liite 3

SUOSTUMUSLOMAKE

Minulle on kerrottu, että haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja että

minulla on oikeus perua suostumukseni milloin vain. Hyväksyn, että haastattelutilanne

voidaan nauhoittaa. Haastattelussa antamiani tietoja ja näkemyksiäni saa käyttää vain

tähän tutkimukseen. Ymmärrän, ettei minua pystytä tunnistamaan haastattelujen

perusteella eikä haastatteluun osallistuminen vaikuta millään tavoin asioimiseeni Nuorten

turvatalolla, koululla tai lastensuojelussa nyt eikä tulevaisuudessa. Voin tarvittaessa

keskeyttää haastattelun, mikäli minusta tuntuu siltä.

SUOSTUMUS

Olen saanut riittävät tiedot tästä tutkimuksesta ja olen ymmärtänyt tiedon ja haluan

osallistua haastateltavaksi tähän tutkimukseen.

Helsingissä _____._____.201____

___________________

Allekirjoitus

____________________

Nimen selvennys
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Liite 4

SUOSTUMUS

Huoltajan suostumus oppilaan osallistumisesta tutkimuksen aineiston tuottamiseen

Annan suostumkseni sille, että lapseni osallistuu edellä kuvatun tutkimustyön aineiston

tuottamiseen.

Huoltajan allekirjoitus

___________________

Nimenselvennys

___________________

Paikka ja aika

___________________
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Liite 5

Puolistrukturoitu teemahaastattelurunko

Taustatiedot

- keitä perheeseen kuuluu (sisarukset / vanhemmat)?

- perheen arjen kuvausta (vanhemman työssäkäynti / nuoren koulu)?

- mitä muuta haluaisit kertoa perheestänne?

I Perheen tilanne ennen koulun puuttumista nuoren poissaloihin

- Milloin nuoren koulupoissaolot alkoivat?

- Mistä koet poissaolojen johtuneen?

- Milloin koulupoissaoloihin alettiin puuttua? Kenen toimesta?

- Paljon poissaoloja oli ehtinyt kertyä ennen kuin niihin alettiin puuttua? Puututtiinko

poissaoloihin riittävän varhaisessa vaiheessa?

II Koulun toiminta poissaolojen ehkäisyssä

- Millä tavoin opettajat / rehtori / koulukuraattori suhtautuivat nuoren poissaoloihin?

Millä tavoin he puuttuivat siihen? Miten asia otettiin puheeksi nuoren / vanhemman

kanssa?

- Minkälaista tukea koet saaneesi koululta koulunkäynnin tukemisessa? Millä tavoin

erilaiset vaihtoehdot koulunkäynnin tukemiseen otettiin puheeksi nuoren / vanhemman

kanssa?

- Minkälaiseen tuen tarpeeseen koululta ei kyetty vastaamaan nuoren koulupoissaolojen

ehkäisyssä?
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- Miten koet yhteistyön toimineen opettajan / rehtorin / koulukuraattorin kanssa nuoren

koulunkäynnin tukemisessa?

- Millä tavoin vanhemmille / nuorelle kerrottiin Nuorten turvatalon mukaantulosta nuoren

koulunkäynnin tukemiseen? Koetko saaneesi riittävästi tietoa Nuorten turvatalon

toiminnasta koulupoissaolojen ehkäisyssä?

III Nuorten turvatalon mukaantulo nuoren koulunkäynnin tukemisessa

- Milloin työskentely Nuorten turvatalolla alkoi?

- Minkälaiseksi koit Nuorten turvatalon mukaantulon koulupoissaolojen ehkäisyssä?

Muuttuiko suhtautumisesi Nuorten turvatalon toimintaan työskentelyn aikana?

- Minkälaista tukea koet perheenne / nuoren saaneen Nuorten turvatalon työskentelyn

aikana? Minkälaiseksi koet Nuorten turvatalolta saamanne tuen koulupoissaolojen

ehkäisyssä (neuvottelut, säännölliset tapaamiset, keskustelut, unikoulu, perhetyö…)?

Mistä koet olleen erityisesti tukea nuoren koulunkäynnin tukemisessa? Mistä et kokenut

olleen apua Nuorten turvatalon toiminnassa?

- Koetko Nuorten turvatalon toimineen yhteistyössä vanhempien / nuoren kanssa? Millä

tavoin vanhempi / nuori otettiin mukaan työskentelyyn?

- Minkälaista muutosta koet perheenne / nuoren tilanteessa tapahtuneen Nuorten

turvatalon työskentelyn päätyttyä?

- Millä tavoin koululta / Nuorten turvatalolta otettiin huomioon nuoren kouluun

palaaminen? Minkälaista tukea nuori sai siihen?

IV Lastensuojelun mukaantulo koulun ja Nuorten turvatalon välisen työskentelyn

aikana

- Oltiinko koululta / Nuorten turvatalolta yhteydessä lastensuojeluun? Kerrottiinko teille

mahdollisuudesta lastensuojelun mukaantuloon koulupoissaolojen ehkäisyssä? Mitä

ajatuksia tämä herättää?

- Minkälaista tukea perheenne / nuori on saanut lastensuojelusta koulunkäynnin

tukemiseen? Entä onko perheenne saanut muuta tukea koulunkäynnin tueksi?
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- Minkälaiseen tuen tarpeeseen lastensuojelusta ei pystytty vastaamaan?

V Perheen tilanne työskentelyn jälkeen

- Miten kuvailisit perheenne tilannetta tällä hetkellä? Minkälaista muutosta koet

perheenne / nuoren tilanteessa tapahtuneen?

- Miten koet koulun, Nuorten turvatalon ja lastensuojelun välisen yhteistyön toimineen

nuoren koulupoissaolojen ehkäisyssä?

- Minkälaista tukea perheenne / nuori on saanut työskentelyn aikana? Minkälaisiin tuen

tarpeisiin mallin avulla ei ole kyetty vastaamaan?


