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Perheiden ja työntekijöiden 
kokemuksia vammaisten lasten 
lyhytaikaishoidosta 
TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Käytäntötutkimuksessa tarkastellaan alle 15-
vuotiaiden espoolaisten vammaisten lasten ja 
nuorten kodin ulkopuolista lyhytaikaishoitoa.  
 
Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa niitä lyhytaikaishoidon yksiköitä, 
joissa espoolaiset alle 15-vuotiaat lapset käydät 
kodin ulkopuolisessa hoidossa. Espoon kaupungilla 
on yksi oma paikka, jossa järjestetään lapsille ja 
nuorille kodin ulkopuolista lyhytaikaishoitoa. Sen 
lisäksi palvelua ostetaan seitsemältä muulta 
palveluntarjoajalta.  
 
Lyhytaikaishoito on läkisääteistä palvelua, jota 
myönnetään kehitysvammalain sekä 
omaishoitolain perusteella.  
 
Espoon vammaispalveluissa alle 15-vuotiaiden 
vammaisten lasten ja nuorten asioista vastaa kaksi 
sosiaalityöntekijää, lyhytaikaishiotoa koordinoiva 
sosiaaliohjaaja sekä yksi palveluohjaaja. 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
 
Käytäntötutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille 
niitä tekijöitä, jotka edistävät kodin ulkopuolella 
tapahtuvan lyhytaikaisen hoidon tavoitteen eli 
perheiden jaksamisen toteutumista. Tutkimuksen 
avulla haluttiin selivittää niitä tekijöitä, jotka 
mahdollisesti haittaavat tavoitteen toteutumista. 
Huomiota haluttiin kiinnittää myös siihen, miten 
palvelu vaikuttaa vammaisen henkilön sisaruksiin.  
 
Käytäntötutkimus pyrkii tarjoamaan Espoon 
vammaispalvelulle välineitä palvelun arviointiin. 
Tutkimuksen tuotoksena syntyi arviointiin lomake, 
jolla voidaan säännöllisesti kerätä palautetta 
asiakkailta.  

 
AINEISTO JA 
ANALYYSI 
 
Käytäntötutkimuksen aineisto muodostui kahdesta 
perheen haastattelusta, joihin kumpaankin 
osallistui yksi vanhempi. Sen lisäksi tein viidelle 
Espoon vammaispalvelun työntekijälle 
ryhmähaastattelun. Haastattelut olivat 
puolistrukturoituja teemahaastatteluita. 
 

Analyysissä käytettiin aineistolähtöistä 
sisällönanalyysiä. 

 
TULOKSET 
 
Perheiden jaksamista tuki parhaiten 
lyhytaikaishoidon tarjoama hyvä hoiva ja 
huolenpito, johon liittyivät turvallinen hoitopaikka, 
ammattitaitoinen henkilökunta, palvelun saaminen 
omalla äidinkielellä, lapsen sosiaalisuuden 
vahvistaminen, lapsen/nuoren 
itsemääräämisoikeuden  ja osallisuuden 
vahvistaminen sekä hyvä yhteistyö vanhempien ja 
hoitopaikan välillä.  
 
Kodin ulkopuolinen lyhytaikaishoito mahdollistaa 
oman ajan. Vanhemmat pystyvät nukkumaan, 
matkustamaan, työskentelemään joustavammin 
sekä saamaan pienen hengähdyshetken arjesta. 
 
Vanhemmat kokivat, että kodin ulkopuolinen 
lyhytaikaishoito mahdollistaa sisaruksille monia 
asioita. Vanhemmat voivat osallistua muiden lasten 
elämään tiiviimmin kun vammainen sisarus käy 
kodin ulkopuolisessa hoidossa. Asiaa tarkasteltiin 
kasvatus-, vapaus- ja mahdollisuuksien 
näkökulmien kautta. 
 
Tyytymättömyys hoitopaikkaan heikensi perheen 
jaksamista. Hoitopaikassa sattuneet vahingot, 
aktiivisen toiminnan puute sekä muiden 
jaksolaisten vammaisuuden asteen tai ikäjakauman 
suuri poikkeavuus mietityttivät vanhempia. 
 
Organisatoriset haasteet sekä kuormittavat 
käytännön asiat uuvuttivat vanhempia. Asioiden 
epäselvyys ja vastuunjaon epätietoisuus 
mietityttivät vanhempia. Työntekijät kokivat 
byrokratian sanelevan heidän töitään ja toivat esille 
kohtaanto-ongelmia, jotka liittyvät palveluiden 
saatavuuden ja kysynnän epäsopusuhtaan.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
 
Espoon vammaispalvelut toivoivat käytännön 
kehittämisen tueksi arviointiin työkalua, jota 
mahdollisesti voidaan käyttää hoidon 
suunnittelun tukena.  
 
Lapsen osallisuus haluttiin nostaa 
lähtökohdaksi, vaikka haastattelut 
toteutettiinkin perhekeskeisyyden 
näkökulmasta vanhempia haastattelemalla. 
Espoon vammaispalvelut haluavat kuulla 
jatkossa enemmän lapsia ja nuoria, joten 
käytäntötutkimuksen tuotoksena syntyi sekä 
vanhemmille että lapsille/nuorille oma 
arviointilomake.  
 
Asiakkaiden kuulemisen kautta palveluita 
voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi. 
Tarve asiakaosallisuuden vahvistamiseen 
palveluiden järjestämisessä tuli tutkimuksessa 
selkeästi esille. Asiakkaiden kokemusta 
palautteenannon merkityksellisyydestä tulee 
vahvistaa. Asiakkaita on vaikea motivoida 
antamaan palautetta, jos sillä ei ole nähdä 
olevan merkitystä palveluiden kehittämisesä.  
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