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Kokemuksista Voimaa –hanke –
Nuoret lastensuojelua kehittämässä
sosiaalialan ammattilaisten rinnalla

Tutkimuksen
ympäristö
Käytäntötutkimuksen toimintaympäristönä
ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
alaisuudessa toimivat valtion koulukodit -
yksiköt ja vuosina 2014-2016 toiminut
Kokemuksista Voimaa –hanke.

Lastensuojelussa koulukodit toimivat
sijaishuollon viimesijaisina sijoitusyksikköinä,
joissa lapsen yksilölliset ja erityiset tarpeet
pyritään huomioimaan  kokonaisvaltaisesti.
Kokemuksista Voimaa -hanke on
ensimmäinen koulukotien toteuttama
kehittämishanke, jonka tavoitteena on ollut
kehittää koulukotien toimintaa
kokemusasiantuntijuuden avulla.

Tutkimuksen
tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa
Kokemuksista voimaa -hankkeeseen
osallistuneiden työntekijöiden kokemuksia
lastensuojelun ja erityisesti koulukotityön
kehittämisestä kokemusasiantuntijuuden
avulla. Tutkimuksessa selvitetään millaisia
merkityksiä ja uusia näkökulmia hankkeessa
mukana olo on antanut työntekijöille ja kuinka
ryhmätyöskentelyn kehittämisideoita on
hyödynnetty koulukotien toiminnassa. Lisäksi
tutkimuksella selvitetään hankkeen
onnistumisia ja kehittämistarpeita, ja siten
kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa
koulukodeissa.

Aineisto ja analyysi
Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä
sosiaalialan ammattilaisen
puolistrukturoidusta teemahaastattelusta.
Kaikki haastateltavat ovat osallistuneet
tutkimaani hankkeeseen ja työskentelevät
valtion koulukodeissa.

Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä
käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen
tulokset
Työntekijöiden haastatteluiden perusteella
Kokemuksista Voimaa –hanke on vaikuttanut
myönteisesti koulukotien kehittämistyöhön.
Hanke lisäsi työntekijöiden motivaatiota ja
arvostusta omaa työtä kohtaan.
Onnistumiseksi koettiin myös yleinen
asenneilmapiirin muutos nuorten
kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan
koulukodeissa.

Kokemusasiantuntijoiden ja sosiaalialan
ammattilaisten työskentelyn kolme suurimpaa
käytännöntoimenpidettä olivat:

1.) Nuorille maksettavan käyttörahan suuruus
sama kaikissa yksiköissä.
2.) Hyvä koulukotiin tulemisen –malli.
3.) Unelmatyöskentely.

Kehittämiskohteiksi työntekijät nimesivät
nuorten sitoutumattomuuden toimintaan,
kehittämisideoiden viemisen käytäntöön sekä
kokemusasiantuntijatoiminnan
juurruttamisen koulukoteihin paikallisesti.
Koulukotien kokemusasiantuntijatoimintaa on
jatkettu vuonna 2017.

Ideat kehittämiseen
Käytäntötutkimus osoittaa, että
kokemusasiantuntijatoiminnalle on tarvetta
koulukotien kehittämistyössä. Tutkimuksen
tulosten perusteella nuorten
sitoutumattomuus hankkeeseen on yhteydessä
projektin pituuteen ja muutoksiin nuorten
elämäntilanteissa.

Toiminnan jatkokehittämisen ja nuorten
kiinnittymisen kannalta työntekijöiden rooli
on tärkeä.  Työntekijöiden yhteydenpito
kokemusasiantuntijoihin on yhteydessä
nuorten kiinnittymisessä toimintaan. Lisäksi
jokaiselle nuorelle tulee luoda puitteet
saada äänensä kuuluviin, vaikka hän ei
olisi halukas

(kuva: www.valtionkoulukodit.fi)

osallistumaan
kokemusasiantuntijatoimintaan.

Tulevaisuudessa kehittämisideoiden
viemisen koulukoteihin ei tulisi olla
vain yhden työntekijän vastuulla.
Haastatteluiden perusteella
kehittämiskohteeksi muodostui
kokemusasiantuntijoiden äänen lisääminen
koulukodeissa. Jatkossa kokemusasiantuntijat
voisit tehdä esimerkiksi koulukotikiertueen,
jossa nuoret esittelevät itse
kehittämisehdotuksiaan koulukotien
työntekijöille. Lisäksi koulukodeista
aikuistuneet nuoret voisivat jakaa
kokemuksiaan sijoitettuille nuorille.

Haastatteluiden perusteella nuorten
osallisuutta ja
osallistumismahdollisuuksia tulee
lisätä koulukotityössä. Koulukoteihin tulee
järjestää enemmän paikallista
kokemusasiantuntijatoimintaa, jossa
myös koulukoteihin tällä hetkellä sijoitetut
nuoret saavat mahdollisuuden kehittää
koulukotien toimintaa.
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