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TUTKIMUKSEN KONTEKSTI

Tutkimus paikallistuu sosiaalityön
vauvaperheasiakkaiden kontekstiin. Helsingin ensikoti
tarjoaa ostopalveluna vauvaperheille lainsäädännön
(LSL, SHL) mukaista perhekuntoutusta.Kaikilla
asiakasperheillä on viimeistään vauvan synnyttyä
voimassa oleva lastensuojeluasiakkuus. Ensikotityön
teoreettisena perustana toimivat
kiintymyssuhdeteoria, varhainen vuorovaikutus, 
yhteisökuntoutus sekä vaativa vauvatyö kontekstoivat
vauva-asiakkaiden kanssa työskentelyä laajemminkin
(mm. Bardy 2013; Hellstèn 2013).

TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa Helsingin 
ensikodin ympärivuorokautisten yksiköiden 
asiakaskunnasta tutkimuksellista tietoa 
käytäntötutkimuksen avulla (mm. Satka ym. 2016). 
Aiempaa aiheeseen kohdentuvaa tutkimusta on tehty 
vain vähän. Helsingin ensikoti ry on voittoa 
tavoittelematon lastensuojelujärjestö, joka on 
tarjonnut yhteiskunnan tarpeisiin pohjautuvia 
ympärivuorokautisia ensikotipalveluita vauvaperheille 
1942 lähtien. Helsingin ensikodin rahoitus perustuu 
pääasiallisesti kunnan ostamiin ensikotijaksoihin, 
joten toiminnan edellytyksenä on yksiköiden 
kestävä käyttöaste. Tämä tutkimus paikantaakin 
Helsingin ensikodille tällä hetkellä ohjautuvien 
asiakasperheiden ilanteita sekä ensikodille johtaneita 
asiakaspolkuja.

AINEISTO JA ANALYYSI

Tutkimusaineisto kerättiin ensikotien
asiakastietojärejstelmästä. Pääasiallisena aineistona
käytettiin ensikotiasiakkuuksia edeltäneitä
viranomaisten tekemiä paikkatiedusteluja ja
yhteydenottoja.
Aineistoa rajattiin koskemaan ainoastaan vuonna 2016 
tulleita yhteydenottoja ja niistä johtaneita
ensikotiasiakkuuksia. Lopullinen tutkimusaineisto
koostui 34 ensikodille vuoden 2016 sisällä
muuttaneesta asiakasperheestä. 
Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin valmiisiin
dokumentteihin kohdistunutta sisällönanalyysia. 
Aineiston analyysissa hyödynnettiin myös tulosten
kvantifiointia.

TULOKSET

Tutkimuksen tulosten perusteella pystytään
tarkastelemaan ensikodin vuoden 2016 
asiakasprofiileja, muuttoon vaikuttaneita tekijöitä, 
perheiden asiakaspolkuja sekä perheiden tilanteita
ensikotijakson päättyessä.

1. Asiakasperheet ja perustelut
ensikotijaksolle: Perheet muuttavat
ensikodille enimmäkseen äidin
kanssa, varhaisessa vaiheessa raskaana
ollessaan tai synnytyssairaalasta sekä vauvan
ollessa max. 4 kk. Perheiden tilanteet ovat
monisyisiä, eri tekijöiden yhdistelmiä, jotka
vertautuvat lastensuojelun asiakasperheisiin
laajemminkin (mm. Heino 2013). Vauva-arki, 
vanhemmuuteen sekä perheen
elämäntilanteeseen liittyvät eri tekijät ja
huolenaiheet yhdistävät kaikkia perheitä. 
Yleisimpänä syynä ensikotijaksolle ovat
vanhemmuuteen liittyvät ongelmat, päihteet, 
äidin mielenterveysongelmat, lähiverkoston
kapeus sekä vanhemman traumatausta.

2. Sosiaalityön asiakkuus: Ensikotijaksot
alkoivat enimmäkseen alle kuukauden
suunnittelulla. Yli kolmannes muutti ensikodille
alle kahden viikon sisällä ensimmäisestä
yhteydenotosta. Kaikki nopeasti alkaneen
ensikotijaksot olivat lastensuojelun asiakkaita ja
pidempään suunniteltuihin jaksoihin sisältyi
laajempi verkosto. Ensikotiasiakkuuden
alkamisen suunnitelmallisuus viittaisi riippuvan
sosiaalihuollon asiakkuuden kestosta. 
Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen
kohteena olleet perheet (13) muuttivat tai 
muuttoa suunniteltiin jo raskausaikana.

3. Ensikotijakson päättyessä: Aineiston
perheistä 23 ensikotijakso oli päättynyt ennen
aineistonkeruuvaiheetta. Enemmistö perheistä
muutti ensikodilta yhdessä vauvan kanssa joko
omaan kotiin tai muuhun
kuntoutukseen. Kuuden perheen kohdalla jakso
päättyi vauvan sijoitukseen. Kaikissa näissä
perheissä oli olemassa sijoitukseen yhdistettyjä
riskitekijöitä, mm. mielenterveys ja
traumatausta (Heino ym. 2016). Usean
vanhemman aiempi lapsi oli myös kodin
ulkopuolelle sijoitettu, vanhemmalla oli oma
sijaishuoltotausta tai vauva oli tullut ensikodille
sijoituksesta.

IDEOITA KEHITTÄMISEEN

Helsingin ensikodin toiminnanjatkuvuusperustuupalvelun
ostamiseen, jollointarjotunpalvelun pitäämyösvastata
asiakaskunnan sekäpalvelujärjestelmän tarpeisiin. Erityisesti
sote-uudistuksenmyötätämä on entistäkin tärkeämpää.
Tulostenperusteella kehittämisideoita löytyimuunmuassa:

• Selvästi määrällisesti merkittävä osuusinterventio- tai 
arviointijaksoina toteutuvianopeasti alkavia enikotijaksoja. 
Moni jaksoistanäyttäisialkavan lyhyelläsuunnittelulla
nopealla aikataululla, jonkapäätarkoitus on turvatavauva, 
mahdollistaen tarkemman tilannearvion jasuunnitelman
tekemisen. Erillisen intensiivisemmän
arviointityöskentelyn malli voisihelpottaarauhoittamaan
pidempiaikaisten jasuunnitelmallisempien
kuntoutusjaksojentoteutumista.

• “Lievempien” päihde-ongelmien vauvaperheiden
ensikotikuntoutukselleolisiselkeästi tilausta, muttaei
välttämättä kohdennettuaensikotipalvelua.

• Kohdennetuntiedonlisääminen vauvaperheiden kanssa
työskenteleville ensikotipalvelun vaikuttavuudsta(mm. 
Kuosmanen2017) sekä riittävänvarhaisen työskentelyn
tärkeydestä (mm. Hellstén 2013). Varhaisen
vuorovaikutus-jakiintymyssuhteenmerkittävyys
näytetään enenevissä määrin ymmärrettävän javarhainen
palveluunohjausnäkyymonenkohdalla. Vauvaperheiden
kanssa työskentelevän viranomaisverkoston laajentuessa
olisi tiedonlisääminen sekä yhtenäisten työkäytäntöjen
luominen ennalta ehkäisevämmän jaraskausaikaisen
työskentelyn suhteen tärkeää.
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