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Avosylin yhtymä perustettiin vuonna 2019 ja se tarjoaa 

laadukkaan palvelujatkumon sosiaalihuollon palveluista 

vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Yhtymämme historia on 

lyhyt, mutta sen tytäryhtiöiden historia puolestaan pitkä.

Me Avosylin yhtymässä uskomme, että lapsen etu on kas-

vaa perheessä: ensisijaisesti omassa perheessä tai tois- 

sijaisesti sijaisperheessä. Aina tämä ei ole kuitenkaan 

mahdollista. Tähän tarpeeseen vastataksemme perustim-

me vuoden 2020 lopussa uuden tytäryhtiön, Avosylin Asu-

mispalvelut Oy:n. Sijaishuollon palvelumme täydentyivät 

kesän 2021 aikana, kun Pallo-kodit liittyivät osaksi yhty-

määmme.

Avosylin-teema on syntynyt avoimen kohtaamisen tärkey-

destä: Meille lapsi on ensisijaisesti lapsi, ei diagnoosi, ei 

koskaan menetetty. Jokainen perhe ja lapsi otetaan palve-

luidemme pariin ilman ennakkoluuloja.

Me emme pelkää haasteita – otamme ne vastaan avosylin!

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy
MYÖNTEISIÄ JA KESTÄVIÄ MUUTOKSIA

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) on vahvasti tuetun 

perhehoidon erityisasiantuntija jo vuodesta 2008. Teemme 

kuntayhteistyötä kattavasti kautta lähes koko Suomen! 

Visiomme on tuottaa myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten 

elämään ja tarjota kunnille mahdollisuus sijoittaa perheisiin 

sellaisiakin lapsia, jotka vaikeiden elämänkokemustensa ta-

kia tarvitsevat paljon erityistä tukea. Luotamme perhehoidon 

mahdollisuuksiin; pitkä kokemus on osoittanut, että myös 

haastavammin oirehtivat lapset ja nuoret voidaan sijoittaa 

perhehoitoon, kun se on vahvasti tuettua.

Neljä Astetta Oy
ELÄMÄN MITTAISIA MUUTOKSIA

Neljä Astetta Oy on tuottanut lsl- ja shl-mukaisia palveluja 

lapsiperheille jo vuodesta 2005. Toimimme valtakunnallises-

ti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai kuntayhtymää! 

Missiomme on tuottaa kokonaisvaltaisesti tarvelähtöisiä pal-

veluita asiakkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren 

tai hänen vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaamattomuutta 

tai tunnekylmyyttä, vaan hän kokisi itsensä ainutlaatuiseksi, 

arvokkaaksi ja merkitykselliseksi ihmiseksi.

Avosylin Asumispalvelut Oy
MUUTOKSESSA MUKANA

Vuonna 2020 perustettu Avosylin Asumispalvelut Oy tarjoaa 

paikan haastavasti oireileville lapsille, jotka tarvitsevat kun-

toutuakseen vahvemmin resursoitua ympäristöä. Yhtymäs-

sämme on yli kymmenen vuoden kokemus avohuollon sekä 

perhehoitopalveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta. Hyö-

dynnämme hankkimaamme erityisosaamista ja käyttämiäm-

me työskentelymalleja myös erityistä tukea tarvitsevien 

lasten laitosympäristössä. Lohjalla sijaitseva Myllärin lasten-

suojelulaitos on seitsenpaikkainen Avosylin Asumispalvelut 

Oy:n ylläpitämä lastensuojelun erityisyksikkö, jonka toiminta 

on tarkoitettu huostaanotetuille tai avohuollon sijoituksessa 

oleville 7–12-vuotiaille lapsille. Myllärissä hoidetaan psyykki-

sesti vaativasti oireilevia lapsia, jotka eivät ole sairaalahoidon 

tarpeessa. 

Pallo-kodit Oy
Vuodesta 2000 alkaen laadukkaita laitoshoidon palveluita 

tarjonnut Pallo-kodit liittyi kesällä Avosylin yhtymään ja täy-

dentää nyt sijaishuollon palveluitamme! Pallo-kodit tarjoaa 

6-18-vuotiaille huostaanotetuille lapsille kodinomaisen, tur-

vallisen ja rakastavan kodin, jossa eletään tavallista ja hyvää 

arkea. Kaiken keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöl-

lisyys. Pallo-kotien toiminta-ajatus on syntynyt vahvasta ha-

lusta tehdä asioita toisin.LEHDEN TAITTO JA TEKSTIT: Kaisu Nikki
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Halu 
tehdä toisin
PÄÄKIRJOITUS: TIIA PERÄMAA

Pitkä, kuuma kesä on loppupuolella. Suomessa kesä on ollut 

historiallisen kuuma ja ilmaston ääri-ilmiöitä on nähty ym-

päri maailmaa. Ilmastonmuutos on totta ja se näkyy jo nyt 

arjessamme monin eri tavoin. 

Olen miettinyt hiljattain arvojamme. Avosylin yhtymän arvot 

rakentuvat rakkauteen, yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen, 

tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja vastuullisuuteen. Olem-

me kestävän hyvinvoinnin visiomme mukaisesti aloittaneet 

toimet työstämme syntyvän hiilijalanjäljen vähentämiseksi. 

Mietinkin, onko lasten tulevaisuuden eteen työskentely edes 

mahdollista, jos lasten tulevaisuuteen merkittävällä tavalla 

vaikuttavaa ilmastonmuutosta ei huomioida?  Ilmasto ei 

muutu radikaalisti itsestään, vaan tällä kertaa meidän toi-

mintamme tuloksena. 

”Tämä on varmaan jo jonkun muun hoidossa, ei tässä 

minua tarvita, mitä voisin edes tehdä?” Nämä ovat tuttuja 

kysymyksiä sekä lastensuojelusta että ilmastonmuutoksen 

parista. Vastuu on helppo ulkoistaa itseltä, vaikka juuri ne 

jokaisen yksilön pienet teot ovat korvaamattomia. Tosiasia 

on, että mitä useampi meistä ottaa vastuuta; ottaa huolen-

sa puheeksi, tekee pieniä tekoja, niin sitä suurempi voima  

niistä yhdessä syntyy.

Kaikilla meillä on mahdollisuus tehdä jotakin - pientä tai 

suurta - kykyjemme mukaan. Lasten kohdalla naapuri, 

kummi, päiväkodin työntekijä, opettaja, valmentaja tai 

ohikulkija voi ottaa huolenaiheita puheeksi ja olla turvallinen 

aikuinen. Jos on mahdollisuus isompaan satsaukseen, niin 

voi ryhtyä tukihenkilöksi, lahjoittaa rahaa hyväntekeväi-

syyteen, alkaa tukiperheeksi tai perhehoitajaksi. Samoin 

ilmastonmuutoksen eteen työskentely alkaa pienistä teoista: 

älä osta turhaa, kierrätä ja vähennä sieltä mistä pystyt.

Tässä numerossa esittelemme Pallo-kodit Oy:n, joka liittyi 

yhtymäämme tänä kesänä. Pallo-kodeilla visio on alusta 

alkaen ollut perustaja Sari Itäpellon toimesta ”tehdä toisin” 

lastensuojelupalveluissa. Sanotaan, että kun tehdään 

samoin kuin aina on tehty, saadaan samaa mitä aina on 

saatu. Toisin tekeminen vaatii vanhojen mallien tiedosta-

mista ja määrätietoisia askeleita uuteen suuntaan. Sarin 

visio kolahtaa hyvin Avosylin yhtymän visioon. Myös me 

olemme aina halunneet haastaa itseämme uusiutumaan ja 

kehittämään työtämme. 

Toisin tekeminen vaatii myös syvällistä ymmärrystä siitä, 

mitä ongelman taustalla on. Lastensuojelussa tulemme 

ottamaan käyttöön sekä työntekijöiden että perhehoitajien 

kanssa VR-teknologian. Kun virtuaalisella tasolla seuraa 

lapsen kokemusta vaikka lapsen elämän ensimmäisistä 

pelottavista kokemuksista, ei ainoastaan näe niitä vaan 

pystyy myös tavoittamaan sen kokemuksen. Tutkimusten 

mukaan se lisää ymmärrystä sekä empatiakykyä ja sitä 

kautta mahdollistaa paremmin lapsen tarpeiden mukaisen 

toiminnan aikuisen toimesta.

Ehkä virtuaalista todellisuutta voisi käyttää hyväksi myös 

ihmisten sitouttamiseksi ilmaston tarpeiden mukaisiin 

muutoksiin. Lasten ja nuorten kanssa toimijoiden on oltava 

ilmastonmuutoksen pysäyttämisen vaatimusten suhteen 

äänekkäitä ja aktiivisia. Se on edellytys lastemme muulle 

hyvinvoinnille tulevaisuudessa.

Tehdään toisin omassa arjessamme!  

Lapset ovat sen arvoisia. ♥
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Merkityksellinen ura
Neljällä Asteella
Jan-Erik Solvang istuu puistonpenkillä leveä hymy kasvoillaan - kymmenen vuoden 
takainen muisto lämmittää selkeästi vieläkin. Ja onhan tarinan alku poikkeukselli-
nen.

- En koskaan oikeastaan hakenut Neljälle Asteelle 
töihin, joten kun sain soiton työhaastatteluun, luulin 
sen olevan kavereiden järjestämä käytännönpila! 
Kertoo Neljän Asteen kehitysjohta Jan-Erik Solvang.

Työhakemuksen takana eivät kuitenkaan olleet kave-
rit vaan vaimo, jonka mielestä työpaikka olisi puoli-
solle juuri oikea. Jan-Erikin ilme vakavoituu. 
 
- Mutta kun kuulin minkälaisesta paikasta oli kyse, 
en enää epäröinyt hetkeäkään. Arvot, ihmiset ja 
työskentelytapa tuntuivat heti omilta. Minut valtasi 
voimakas tarve päästä töihin tuohon porukkaan. Vai-
mo oli selvästi ollut oikeassa! Onneksi tulin valituksi. 
Aloitin Lappeenrannan ensimmäisenä työntekijänä 
tammikuussa 2011.

Kovat kasvun vuodet

Helppoja vuodet eivät ole olleet, sillä ne ajoittuivat 
strategisesti merkittävään kohtaan. - Kovia kasvun 
vuosia, niin Neljälle Asteelle kuin minulle itsellenikin. 
Näinä vuosina pienestä ja kotikutoisesta kasvoi suur-
ta ja kansainvälistä. 

Kovasta kasvuvauhdista kertovat myös ne lukuisat 
tittelit ja toimenkuvat, joita Jan-Erik on Neljällä As-
teella ehtinyt saavuttaa. - Aloitin oheisvanhemmuus-
ohjaajana. Sittemmin titteli muuttui perhetyönteki-
jäksi, siitä etenin aluevastaavaksi, palvelupäälliköksi, 

aluejohtajaksi ja lopulta kehitysjohtajaksi.  

Ihmiset ovat kuitenkin aina olleet työssä ne tärkeim-
mät.  Jan-Erik on saanut kohdata Neljällä Asteella ai-
nutlaatuisia ja hienoja ihmisiä, niin kollegoita, johtajia 
kuin asiakkaitakin.

- Meillä on täällä ainutlaatuinen ME-henki. Jotkut 
ovat verranneet sitä jopa lahkolaisuuteen! Se johtuu 
varmasti siitä, että me Neljällä Asteella todella puhal-
letaan samaan hiileen ja tehdään kaikkemme toistem-
me ja asiakkaidemme eteen. Teemme tätä täydellä 
sydämellä!

Koulutusta työn ohessa

Jan-Erik on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoi-
taja. Viime vuonna hän valmistui pari- ja perhetera-
peutiksi ja sai psykoterapiaopintojensa aikana vahvaa 
tukea ja kannustusta työnantajalta.  
 
- Tämä on tuonut mukanaan uudenlaista tarmoa ja 
näkökulmia, joita voin hyödyntää nykyisessä tehtäväs-
säni kehitysjohtajana. 

Neljän Asteen kehitysjohtajana Jan-Erik luotsaa mo-
niammatillista ja valtakunnallista asiantuntijatiimiä, 
joka tarjoaa asiatuntijajohtoisia palveluita perhetyön 
tueksi. Tehtävä ja palvelulinja on organisaatiossa uusi 
ja Jan-Erik on päässyt kehittämään sitä menestyksek-
käästi eteenpäin.
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Osa minua

- Neljä Astetta on osa minua. Jan-Erikin katse siir-
tyy tatuoituun käteen, jota koristaa peräti kolme 
yrityksen logoa. Logo on vaihtunut alkuvuosina 
tiuhaan, mutta toivottavasti tahti on nyt rauhoittu-
nut. - Muutoin loppuu tila!

Työpaikkana Jan-Erik kuvailee Neljän Asteen ole-
van avoin, kannustava ja tukeva. - Meillä vallitse 
aito kunnioitus toista kohtaan. Kaikki tietävät, 
kuinka haastavaa perhetyö on.  

Työ on opettanut Jan-Erikille paljon lisää ihmisyy-
destä.  - Suurin merkitys itselleni on se, että olen 
saanut erilaista ymmärrystä siitä, kuinka kohdata 
ihminen ja auttaa häntä eteenpäin. 

Jan-Erik kokee, että pitkän lastensuojelutyön uran 
merkityksellisemmät vuodet ovat olleet nämä ku-
luneet kymmenen vuotta Neljällä Asteella. - Kiitos 
siitä kuuluu koko työyhteisölle.

- Toivottavasti voin nykyisessä asemassani välittää 
aitoa kohtaamista ja sen tärkeyttä myös uusille 
työntekijöille.

Meille töihin? Lue lisää 4astetta.fi sivuilta!

Kuvassa kehitysjohtaja Jan-Erik Solvang.

”Meillä on täällä ainutlaatuinen 
ME-henki!”



6

Virtuaalitodellisuus
osaksi lastensuojelua
Antser Group järjesti keväällä 2021 VR-teknologiaa hyödyntävän koulutuksen Avo-
sylin yhtymälle. Miltä näyttää lapselle haitallinen kasvuympäristö? Kuinka suurelta 
ja uhkaavalta omien haasteidensa kanssa kamppaileva aikuinen vaikuttaa, kun hän 
puhuttelee lasta vihamieliseen sävyyn?

Koulutuksessa avattiin puhuttelevien ja koskettavien 
tarinakatkelmien kautta, millainen tausta lapsella ja 
nuorella voi olla sekä miten se mahdollisesti myö-
hemmin vaikuttaa henkilön elämään.

Koulutukseen osallistunut Avosylin yhtymän koulu-
tusjohtaja Jukka Sihlman kertoo VR-alustalla olevan 
käytössä kymmeniä videoita, joissa käyttäjä pääsee 
kokemaan tilanteet lapsen silmin. Vanhempien päih-
teiden käytön, henkisen väkivallan ja heitteillejätön 
lisäksi saatavilla on videoita siitä, kuinka suuri mer-
kitys on aikuisen suhtautumisella kovia kokeneeseen 
lapseen tai nuoreen. – Silmiä avaavaa ja keskustelua 
herättävää sisältöä, Sihlman toteaa.

VR-teknologian vaikuttavuutta sosiaalialalla on tut-
kittu monissa yhteyksissä, mm. perheväkivaltaan 
puuttumisessa. Tulokset ovat olleet myönteisiä, kun 
interventiotyökaluna on käytetty VR-materiaalia. 

Avosylin yhtymän tavoitteena on ottaa VR-teknolo-
giaa käyttöön niin työntekijöiden perehdytyksessä, 
koulutuksissa kuin myös osana Avosylin yhtymän 
tarjoamia koulutusratkaisuja. 

VR-teknologian hyödyntämismahdollisuudet ovat 
lastensuojelussa moninaiset!

Perhehoitajien ennakkovalmennuksen ytimeen

Perhehoitokumppaneiden (PKS) PRIDE-valmennuk-
sesta valmistuneet uudet perhehoitajat pääsivät 
tutustumaan virtuaaliseen todellisuuteen ja sen mah-
dollisuuksiin osana ennakkovalmennustaan. VR joh-
datteli heidät tutkimaan, mitä lapsuuden haitallinen 
kasvuympäristö ja vanhemman riskikäyttäytyminen 
tarkoittavat lapsen näkökulmasta koettuna.

Virtuaalisen tarinan avulla perhehoitajat pääsivät 
asettumaan myös tunnetasolla syntymättömän lapsen 
kokemusmaailmaan. – Tunne siitä, että lapsi joutuu 
selviytymään jo sikiöaikana, on vaikuttava. Kertoo 
PKS:n sosiaalityöntekijä ja PRIDE-valmentaja Tuula 
Kivistö-Pyhtilä.  – VR lisää ymmärrystä siitä, miten 
lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutuksia voi-
daan korjata yhteyttä vahvistavalla ja empaattisella 
suhteella.

Sosiaalityöntekijät Linda Lindroos ja Tuula Kivis-
tö-Pyhtilä sekä perhehoidon ohjaaja Petra Kallio pilo-
toivat parhaillaan VR:n käyttöä perhehoitajien avuksi. 
– Perhehoitajien kanssa toteutamme pilottia, jota 
olemme työstäneet kevään aikana yhdessä. Tarkoitus 
on luoda malli, jota pystyy monistamaan laajemmin-
kin, Kallio kertoo. 
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Koulutuspalveluiden kautta maailmalle

Avosylin yhtymän koulutuspalveluiden Sami Kivinen on 
jo käynyt muutamissa kouluissa esittelemässä opetta-
jille VR-teknologiaa. Palaute on ollut positiivista.

- Virtuaalitodellisuus itsessään on uutta sosiaalialalla 
ja me uskomme tämän teknologian käyttöön vahvasti. 
Kun VR linkitetään tietoon mikä meillä on lapsen ke-
hityksestä, avaamme aikuisille lapsen ympärillä uusia 
mahdollisuuksia oppia ja toimia ennaltaehkäisevästi - 
mutta myös korjaavasti.

Lue lisää avosylin.fi sivuilta!

Pilottiryhmän perhehoitajat pääsivät testaamaan VR-laseja.

Korvaavien kokemusten merkitysten  
ymmärtämiseen (PersonBrain™)
Mentalisaatiotaitojen vahvistamiseen
Vuorovaikutustyyleistä keskustelemiseen
Traumakäyttäytymisen ymmärtämiseen
Taitoharjoitteluun
Aivojen toiminnan ymmärtämiseen

ℹ

▶ 

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

Mihin VR-teknologiaa hyödynnetään?
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Rekrytiimi lisää laatua 

PKS:llä halutaan panostaa siihen, että perhehoitajien arviointiprosessi on valtakun-
nallisesti yhtenäinen. Tämän eteen on tehty merkittäviä panostuksia ja systemaatti-
sesti töitä. Lopputuloksena syntyi PKS rekrytiimi.

Ensimmäinen askel otettiin muutama vuosi sitten, 
kun PKS:lle palkattiin perhehoitokoordinaattori Anna 
Asikainen. Toimenkuva oli täysin uusi ja kunnallisel-
la puolella pitkä uran tehnyt Asikainen sai muovata 
sitä omanlaisekseen. Heti aluksi kaikki perheiden 
yhteydenotot keskitettiin perhehoitokoordinaattorille. 
Lisäksi PKS:ssä tiedostettiin, että perheiden arvioin-
ti ja valmennus vaatii syvempää asiantuntemusta ja 
kokemusta tehtävästä. 

– Päätimme, että muutama eri alueen työntekijä 
irrotetaan työhön ja vain heidät koulutetaan tehtä-
vään PRIDE-valmentajakoulutuksen kautta, Asikainen 
kertoo. Näin syntyi valtakunnallinen PKS rekrytiimi. 

Keskitetty prosessi

Rekrytiimissä käydään moninäkökulmaista ja kon-
sultatiivista keskustelua perhehoitajien arviointipro-
sessista ja sen systemaattisesta kehittämisestä. Näin 
valtakunnalliset arviointikriteerit ja prosessin laatu 
pysyvät tasaisena. 
– Arviointi ei ole sattumanvaraista, vaan prosessuaa-
lista. Keskitetympää prosessia on myös helpompi 
koordinoida, vaikka arvioinnit tehdäänkin alueellisesti.

Syvällinen tuntemus perhehoitoperheistä palvelee 
erityisesti perhehoitoperhettä tarvitsevan lapsen ja 
perhehoitoperheen yhteensovittamisen prosessia.

Myös kokeneiden perheiden arviointiin on panostet-
tu, sillä perheiden tilanteet muuttuvat ajan kuluessa 
ja jokaisen sijoitetun lapsen myötä. PKS:n arvioin-
tiprosessia ohjaa turvallisen perhehoidon periaat-
teet. Tärkeässä osassa on huolellinen tutustuminen 
perheeseen ja perheen valmiuksiin. – Hyväkään 
hakemus ei aina kerro kaikkea, eikä puhelinkeskus-
telu korvaa kasvokkain tapaamista.

Perhehoidon pyöreä pöytä

PKS on sitoutunut perhehoidon pyöreässä pöydässä 
yksityisten palveluntuottajien sitoumukseen, jossa 
yhteisillä toimenpiteillä pyritään edistämään perhe-
hoidon turvallisuutta.  – Perhehoitajien rekrytointi ja 
arviointi nähdään sitoumuksen keskeisimpinä pro-
sesseina. Seuraava askel on saada kuntia mukaan, 
kertoo pyöreässä pöydässä istuva Avosylin yhtymän 
toimitusjohtaja Tiia Perämaa.

VR-teknologia tukena

Avosylin yhtymä on lastensuojelun toimijana en-
simmäisten joukossa ottanut käyttöönsä VR-tekno-
logian. PKS:n rekrytiimi hyödyntää VR-teknologiaa 
perheiden valmennus- ja arviointiprosessin kehittä-
misessä. Sen avulla perhehoitajuudesta kiinnostu-
neet pääsevät käsiksi lapsen kokemuksiin, saavat 
niistä parempaa ymmärrystä ja sitä kautta empa-
tiakyky kasvaa. 



9

Lapsen kokemuksen tavoittaminen vahvistaa myös si-
toutumista perhehoitajan tehtävään. – Odotamme tätä 
innolla. Pilottiryhmän kokemukset ovat olleet hyviä!

Vaikka arviointi- ja valmennusprosessit ovat laaduk-
kaasti ja huolellisesti tehtyjä, on kyse parhaimmillaan-
kin vain ennakkovalmennuksesta. – Perhehoitajaksi 
kasvaminen alkaa vasta lapsen sijoituksesta, Asikainen 
toteaa.

”PRIDE-valmennus antaa hyvät eväät 
sijaisvanhemmuuteen.”

Anna Asikainen vetää itsekin PRIDE-valmennuksia.
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Myllärin alkutaival
Avosylin Asumispalveluiden Myllärin yksikkö on ollut toiminnassa puolen vuoden 
ajan. Esityötä ja valmistautumista tehtiin pitkäjänteisesti ja moniammatillisesti  
ennen laitoksen avaamista. Silti arki yllätti ja haastoi lopulta uusien ratkaisujen  
etsimiseen.

– On ollut mahtavaa olla rakentamassa jotain uutta, 
merkityksellistä ja juuri meidän näköistä toimintaa, 
toteaa sijaishuoltopalveluiden johtaja Katja Halonen. 
– Mietimme hyvin tarkkaan viitekehystä ja toiminta-
malleja, joita halusimme tuoda mukanamme yh-
tymän muista palveluista. Lopulta Person Brain™, 
Tiimivanhemmuus™ ja luontoavusteisuus nostettiin 
Myllärin hoitoideologiaan, myös hyvä ja terveellinen 
kotiruoka nähtiin alusta asti tärkeänä.

– Valmistauduimme omasta mielestämme todella hy-
vin. Halonen naurahtaa ja jatkaa: – Paljon osattiinkin 
ennakoida, mutta yhtä monessa kohtaa on jouduttu 
heittämään ajatuksia silppuriin tai muovaamaan niitä 
uudestaan. 

Vankasta hoidon viitekehyksestä on silti pyritty pitä-
mään kiinni, mutta sitä on muokattu lapsilähtöisem-
mäksi ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivammaksi. 

Henkilökunnan vaihtuvuus yllätti

Nopeat suunnanmuutokset ja luovat ratkaisut ovat 
haastaneet myös henkilökuntaa. – Rekrytointivai-
heessa kävimme tarkasti läpi, minkälaisille lapsille 
laitos oli suunnattu ja mitkä ovat työmme tulevia 
viitekehyksiä. Painotimme myös asioiden keskeneräi-
syyttä, kertoo Myllärin johtaja Paula Stenman.  
– Silti arki yllätti monet.

Useampi työntekijä siirtyi Mylläriin nuorisopuolel-
ta, josta hyppäys vaativahoitoisten lasten pariin oli 
suuri. Työyhteisö on natissut liitoksistaan ja en-
simmäisen puolen vuoden aikana henkilöstöstä on 
vaihtunut jo puolet. – Se on hyvin tyypillistä uutta 
luodessa, mutta tuo tietysti mukaan myös haastei-
ta, Stenman kertoo. – Onneksi työpaikat on saatu 
täytettyä ja luotua hyvä sijaisrinki. Nykyinen työ-
porukka on selkeästi sitoutuneempi ja tietoisempi 
siitä, minkälaiseen työhön ovat tulleet. 

Turvallisia kaveritaitoja

Vaativahoitoiset lapset tarvitsevat tukea kellon ym-
päri. – Aluksi lähdetään siitä, että lapset opettelevat 
itseohjautuvaa toimintaa. Sen jälkeen opetellaan 
kaveritaitoja, mitä kavereiden kanssa tehdään ja 
mitä on turvallinen yhdessäolo.  Aikuisen tehtävä on 
ottaa tunnekuohut vastaan sekä auttaa ja tukea las-
ta, Stenman pohtii. – Tutustumisen kautta on opittu 
paljon, niin lapsista kuin itsestämmekin. 

Hyvää yhteistyötä ja uusia perinteitä

Yhteistyö Lohjan kaupungin kanssa on ollut jousta-
vaa. Koulutoimen kanssa on luotu yhteisiä raken-
teita ja saatu oma erityisopettaja Mylläriin. Kaikki 

”Työskentelyn fokus on vuoro- 
vaikutuksen vahvistamisessa.”



11

kiusaamista vastaan. Juhla oli varsin onnistunut, 
kertoo Halonen. – Haluamme jatkossakin järjestää 
lapsille juhlan, jossa otamme isosti ja yhteisesti 
tulevan kesän vastaan! 

Keskeneräisyyttä on ollut  
pakko oppia sietämään

Viime talvena lunta tuli paljon. Laitoksen johtaja ve-
nytti päiväänsä, jotta sai lapioitua pihat auki. Pihan 
hoidon luultiin kuuluvan kiinteistön omistajalle, eikä 
Mylläriin oltu hankittu edes lumikolaa. Ihan kaik-
keen ei yksinkertaisesti osattu varautua. 

Moni muukin asia on vielä kesken, mutta niihin on 
löydetty luovia ja omannäköisiä ratkaisuja.  – On 
myös ollut pakko opetella armollisuutta itseään koh-
taan, Halonen pohtii. – Olemme tehneet parhaam-
me ja pitäneet lapset aina keskiössä. Työskentelyn 
fokus on aina selkeästi vuorovaikutuksen vahvista-
misessa, Stenman summaa.

Myllärin johtaja Paula Stenman toivottaa tervetulleeksi.

”Työskentelyn fokus on vuoro- 
vaikutuksen vahvistamisessa.”

Myllärissä asuvat lapset käyvät toistaiseksi koulua 
Myllärin yksikön tiloissa, mutta heille on kaavailtu syk-
sylle koululta omaa luokkatilaa. Koulu on myös valmis 
integroimaan oppilaita normaaliluokkiin heti, kun se 
on mahdollista. Tämä tukee osaltaan lasten kaveritai-
tojen kehittymistä.

Yhteistyötä on tehty myös Avosylin yhtymän sisällä. 
Myllärin ohjausryhmään kuuluu jäseniä niin perhe-
hoidon kuin avopalveluidenkin puolelta. – Yhdessä on 
pohdittu sitä, miten voisimme tukea toisiamme ja mitä 
käytänteitä voitaisiin monistaa, Halonen kertoo. – 
Ryhmä on ollut hyvin toimiva.

Uutta luodessa päästään rakentamaan myös uusia 
perinteitä.  Ensimmäistä Myllärin lasten kevätjuhlaa 
oli avaamassa Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula. 
Tapahtumaa tähditti lohjalainen Mining Town -moto-
ristiryhmä, joka on kulkenut hyväntekeväisyysajois-
sa usein myös Motoristit koulukiusaamista vastaan 
-ryhmän mukana. Nyt järjestetyllä yhteistapahtu-
malla haluttiin yhdessä olla ottamassa vahvaa kantaa 
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Avosylin Asumispalvelut Oy avasi ensimmäisen oman laitoshoidon yksikkönsä Lohjal-
le tämä vuoden alussa. Oikean liiketoimintakumppanin etsintä on jatkunut laitoshoi-
don saralla kuitenkin jo parin vuoden ajan. Hyvää kannatti odottaa.  

– Olen iloinen voidessani kertoa, että Pallo-kodeista 
olemme vihdoin löytäneet kumppanin, joka jakaa 
vahvan visiomme lastensuojelupalveluista ja mikä 
tärkeintä - samanlaisen arvomaailman kuin meillä 
Avosylin yhtymässä on! Avosylin yhtymän toimitus-
johtaja Tiia Perämaa kertoo.  

Vuodesta 2000 alkaen laadukkaita laitoshoidon pal-
veluita tarjonnut Pallo-kodit liittyi virallisesti Avosy-
lin yhtymään 1.7.2021 alkaen. Yhdistymisen myötä 
yhtymä pystyy tarjoamaan entistä monipuolisempia 
lastensuojelupalveluita rajapinnoille ja kehittämään 
niitä yhdessä Pallo-kotien kanssa eteenpäin.
– Tulemme Avosylin yhtymässä hyötymään monin 
tavoin Pallo-kotien kokemuksesta ja asiantuntijuu-
desta lastensuojelun laitoshoidon palveluiden kehit-
tämisessä, toteaa Tiia Perämaa.  

Muutosvoimaiset syntytarinat yhdistävät kaikkia 
Avosylin yhtymän erillisyhtiöitä. Perhehoitokump-
panit Suomessa Oy on saanut alkunsa sosiaalityön-
tekijän ja perhehoitajan visiosta tuottaa parempaa 
perhehoitoa. Omakohtaiset kokemukset siivittivät 
puolestaan Neljä Astetta Oy:n tarinan nousuun, kun 
kaksi ystävystä lähti yhdessä tuottamaan uudenlai-
sia lastensuojelupalveluita. Pallo-kodit on syntynyt 
niin ikään ajatuksesta ja halusta tehdä asioita toisin 
– paremmin.

Pallo-kotien tarina

Pallo-kodit tarjoaa huostaanotetuille lapsille ja nuo-
rille kodinomaisen, turvallisen ja rakastavan kodin, 
jossa eletään tavallista ja hyvää arkea. Kaiken 
keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöllisyys. 
Toiminta-ajatus syntyi vahvasta halusta tehdä asioi-
ta toisin. 

Pallo-kotien toimitusjohtaja Sari Itäpelto syntyi yh-
teisölliseen sukuun. Perhe asui lastenkodin vieressä, 
joten lasten päivät kuluivat lastenkodin kentällä 
leikkien. Jatkuva aikuisten läsnäolo tuntui hyvältä. – 
Isona haluan muuttaa lastenkotiin, kertoi pieni Sari 
tuolloin äidilleen.

18-vuotiaana Sari työskenteli puolen vuoden ajan 
samaisessa lastenkodissa. Sinä aikana hän joutui 
kasvokkain myös lasten kaltoinkohtelun kanssa. – 
Alan rankkuus ja toimintamallit yllättivät. Jotain jäi 
kytemään. 

Vahva urheilutausta johdatti Sarin kuitenkin fysiote-
rapeutin työhön. Työ oli hyvin yksilökeskeistä ja Sari 
haikaili vuosia yhteisöllisemmän työn pariin. Lopulta 
hän hakeutui opiskelemaan sosionomiksi ja pureu-
tui kirjallisuuden avulla sosiaalipedagogiikkaan. Kaj 
Henttosen kirja ”Voiko sen tehdä toisin?” oli kään-

Laitostoiminta 
laajenee
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teentekevä. Se herätti kauan kyteneen ajatuksen siitä, 
mitä tarkoittaa toisin tekeminen. Näin sai alkunsa 
Perhekoti Pallo, joka avattiin vuonna 2000.

Ensimmäiset vuodet Sari asui oman perheensä kanssa 
Pallossa. – Keskiviikkoisin kokoonnuttiin nuorten kans-
sa miettimään, minkälaisessa paikassa he haluaisivat 
olla sijoitettuna. Pallo on siis syntynyt ja muovautunut 
nuorten kanssa käydyn dialogin pohjalta, rohkeasta 
ajatuksesta tehdä asioita toisin.  

Vuonna 2012 yritys kohtasi isoja taloudellisia haastei-
ta. Sarin puoliso Taru Itäpelto sai kuitenkin pelastettua 
laivan uppoamiselta, joten hänelle kuuluu iso kiitos 
yrityksen jatkuvuudesta. Yrittäjäparin sinnikkyyden, 
innokkuuden ja innovatiivisuuden sekä toiminnassa 
säilyneiden tärkeiden arvojen vuoksi yrityksen toimin-
ta on laajentunut. Yrityksen nimi on muutosten myötä 
muuttunut Pallo-kodeiksi. 

Tällä hetkellä lastensuojelun sijaishuollon yksiköitä yri-
tyksellä on viisi, joista neljä on lastensuojelun laitoslu-
villa toimivia 7-asiakaspaikkaisia ryhmäkoteja ja yksi 
neljäpaikkainen ammatillinen perhekoti.

Yksilöllinen osa yhteisöä

Pallo-kotien sosiaalipedagogiikka mielletään lasten ja 
perheiden kanssa tehtäväksi kasvatustyöksi. – Ajatte-
lemme, että on tärkeää tukea lasta tai vanhempaa ko-
konaisvaltaisesti kasvamaan ihmisenä. Tämä tapahtuu 
opastamalla heitä tutustumaan paremmin itseensä.  
Itsetuntemuksen kautta ihmisestä tulee kypsempi, 
itsenäisempi ja valmiimpi kohtaamaan yhteiskunta. 

Pallo-kodeilla yhteisöllisyys on yhteiskuntaan inte-
groivaa yhteisöllisyyttä. – Yhteisö antaa yksilölle 
”silmälasit”, joiden avulla hän pystyy peilaamaan ai-
empia, omasta historiastaan tuttuja toimintamalleja 
sekä oppimaan uusia toimintatapoja.  Yhteisöllisyys 
on yksilöllisyyttä korostava toimintatapa – ei yksilöä 
mitätöivä. 

Tarinat yhdistyvät

Sari on toiminut yrittäjänä 21 vuotta ja lähestyy 
eläke-ikää. Yrityksen luovuttaminen eteenpäin ei silti 
ollut vielä ajatuksissa. 
– Kun Avosylin yhtymästä oltiin yhteydessä, kiinnos-
tus kuitenkin heräsi. Avosylin yhtymä pystyy isona 
taustaorganisaationa tarjoamaan tien, joka johtaa 
eteenpäin. Olemme tehneet kovasti töitä visiomme 
eteen, mutta tarvitsemme nyt apua strategiatyöhön 
ja päätösten toteuttamiseen käytännössä. Nyt oli 
tämän aika.

Sari näkee Avosylin yhtymän turvallisena, luotetta-
vana ja rohkeana yhteistyökumppanina. Yrityksiä yh-
distää myös samankaltainen arvomaailma ja toimin-
takulttuuri. – Tapa ajatella asiakaslähtöisesti, lapsen 
näkökulmasta, Sari summaa. Suvaitsevaisuus ja 
ihmisyyden arvostus, aito yhteisöllisyys ja osallisuus, 
rakkaus sekä turvallisuus ovat yhteisiä arvojamme!

Pallo-kodit on kuin syntynyt osaksi Avosylin yhty-
mää, niin samankaltainen on sen ideologia, arvopoh-
ja ja muutosvoimainen tarina. Ja erityistä sekin, että 
Sari on urallaan tehnyt töitä aikoinaan myös Neljällä 
Asteella. – Ympäri mennään ja yhteen tullaan!

Ryhmäkoti Pallo
Ryhmäkoti Pallonpolku
Ryhmäkoti Muutos
Ryhmäkoti Pallonranta 
Ammatillinen perhekoti Pallonhelmi

▶ 
▶ 
▶ 
▶
▶  

Pallo-kodit Oy
6-18 -vuotiaile
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Ryhmätoiminnot  
arjen tukena
Neljällä Asteella on pitkä perinne erilaisten ryhmätoimintojen järjestämisessä.  
Vertaistuen- ja oppimisen merkitys on lasten ja nuorten elämässä merkittävässä roo-
lissa - siksi ryhmätoimintojen kehittämiseen on haluttu panostaa valtakunnallisesti!

Toiminnallisuuden kautta

– Järjestämme tällä alueella sekä alakoulu- että 
yläkouluikäisille lapsille ryhmämuotoista tukea arjen 
haasteisiin ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun, kertoo 
Itä-Suomen palvelupäällikkö Minna Keveri.  
 
Haasteet ilmenevät usein vuorovaikutuksessa, omien 
tunteiden säätelyssä ja oman toiminnan ohjauksessa. 
Vertaisryhmässä näitä taitoja päästään harjoittele-
maan turvallisesti ja ohjatusti. 

Toiminnallisten ryhmien tavoitteena on löytää keinoja 
esiintyviin pulmatilanteisiin ja saada arki sujumaan 
toimivammin vahvistaen lapsen tai nuoren omia sel-
viytymiskeinoja ja voimavaroja. Ryhmässä on mah-
dollista jakaa ajatuksia ja tunteita luottamuksellisesti 
sekä saada vertaistukea. – Ryhmät kokoontuvat ker-
ran kuukaudessa ja ovat kestoltaan päivän mittaisia. 
Lapset nauttivat erityisesti siitä, että he pääsevät itse 
suunnittelemaan toimintakertojen sisältöä. 

Alakouluikäisten ryhmissä pureudutaan tunnetaitoihin, 
käytöshäiriöiden syihin ja seurauksiin sekä vertaisop-
pimiseen. Yläkouluikäisten kohdalla painotus on vuoro-
vaikutuksessa sekä itsenäistymisen taidoissa, joita 
harjoitellaan vertaistuellisen toiminnan avulla.

Palvelua toteutetaan perhetyön sisällä, jolloin osa per-
hetyön tunneista osoitetaan lapsen ryhmätoimintaan. 
–  Ryhmässä työstettyjä asioita voidaan siten vahvis-
taa arjessa perhetyöntekijän tuella. Näin vanhemmat 
saavat tukea ja vahvistusta myös nepsy-taitoihin.

Vertaisuus keskiössä 

Etelä-Suomen alueella on mahdollisuus lasten 
erovertaisryhmään. – Ryhmässä lasta tuetaan 
eroprosessin käsittelyyn omista kysymyksistä käsin 
ja vertaisuutta hyödyntäen. Tunteiden löytäminen, 
sanoittaminen ja hyväksyminen on osa vertais-
ryhmän antia, kertoo aluejohtaja Maija Helenius. 
Vanhempien eroa käsitellään ryhmissä puolueetto-
masti ja ikätason mukaisesti; leikkien, pelaamisen, 
piirtämisen ja puhumisen kautta.

Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä 
vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa.  
– Ryhmä tukee lasta hyväksymään vanhempien 
eron osaksi omaa elämäänsä. Ryhmänohjaajat teke-
vät yhteistyötä myös lasten vanhempien kanssa.

Alueella toimii myös alakouluikäisten lasten ryhmä, 
jonka tavoitteena on harjaannuttaa vuorovaikutus-
taitoja ja sosioemotionaalisia taitoja, sekä vahvistaa 
itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on luon-
teeltaan myös syrjäytymistä ehkäisevää ja tarkoi-
tuksena on tarjota lapsille mielekästä tekemistä 
ikäisessään seurassa, turvallisessa aikuisjohtoisessa 
ympäristössä. 

Tapaamisilla perhetyöntekijät tukevat ja kannusta-
vat lapsia sosiaalisuuteen ja ryhmässä toimimiseen. 
– Onnistumisen kokemukset syntyvät pienistä, mut-
ta tärkeistä asioista. Ristiriitatilanteistakin pääsee 
yli, kun tunteita opitaan yhdessä sanottamaan ja 
säätelemään. 
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MES®

Neljän Asteen varmasti tunnetuin ryhmätoiminto on 
MES®-ryhmät. MES® on ammattilaisen johtama 
itsetuntemuksen ja elämänhallinnan prosessi, joka on 
kiinnitettävissä lähes minkä tahansa palvelun tai asi-
akkaan elämänvaiheen tukiprosessiksi. Sen tärkeimpiä 
päämääriä ovat omien tarpeiden, tunteiden ja rajojen 
tunnistaminen sekä niiden kohtaaminen. Ohjelma on 
kehitetty alun perin vanhemmuustyön tueksi, mutta 
vuosien saatossa sitä on laajennettu myös nuorten 
kanssa tehtävään työhön. 

Nuorten MES®-ryhmiä on järjestetty valtakunnallises-
ti. Tänä keväänä Varsinais-Suomen alueella päättyi 
MES®-ryhmä, jossa käsiteltiin muun muassa nuorten 
omia tarpeita, unelmia, rooleja, rajoja sekä vahvuuk-
sia. 

Nuorten antaman palautteen mukaan ryhmämuotoisen 
työskentelyn hyöty oli selvä. – He kokivat, etteivät ole 
yksin. Muutkin nuoret kokevat samanlaisia ajatuksia 
ja tunteita! Kertoo Turun tiimin vastaava ohjaaja Taija 
Höglund. – Ryhmä koettiin turvalliseksi ja luottamuk-
selliseksi, jossa uskaltaa jakaa omia kipeitäkin koke-
muksia.

Pari vuotta sitten Turussa toteutettiin myös draa-
ma-MES® projekti ”Tyttöjen kirjoituksia”, jossa 
lastensuojelutaustaiset nuoret pääsivät sekä käsikir-
joittamaan että näyttelemään omakohtaisia kokemuk-
siaan. – Projekti keräsi paljon kiitosta, niin katsojilta, 
kriitikoilta kuin nuorilta itseltäänkin.

Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta

Uusimpana tulokkaana Neljän Asteen ryhmämuo-
toisissa palveluissa on leiritoiminta. – Palvelu on 
ensisijaisesti kehitetty vaihtoehtoiseksi malliksi 
tukiperhetoiminnalle, kertoo leiri- ja ryhmämuotois-
ten palveluiden vastaava ohjaaja Petri Salmivainio.  
- Toiminnalla pyritään myös tarjoamaan käytöksel-
lään oireileville lapsille ja heidän perheilleen työka-
luja arkeen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehit-
tymisen tueksi.

Mallissa lasten ja nuorten ammattilisiin leirivii-
konloppuihin on yhdistetty jatkumona perhetyötä 
sekä tukihenkilötoimintaa. Mukana olevat perheet 
pääsevät itse osallistumaan tarkemman sisällön 
suunnitteluun.  - Tarkoituksena on, että toiminnot 
on mahdollista viedä myös osaksi perheen normaa-
lia arkea.

Tavoitteiden asettaminen henkilökohtaisista lähtö-
kohdista on tärkeää palvelumuodon sisällön määrit-
telyssä. – Leireillä ja tukiviikonloppuina käsittelem-
me vertaisoppimisen keinoin lasten ja nuorten omia 
ajatuksia sekä näkemyksiä tunnetaitojen käsittelys-
tä.  Leirien ja käsiteltyjen teemojen läpikäyminen 
myös kotona on suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 
toiminnan ydin, Salmivainio summaa.

Toiminnalliset, ikätasoiset ryhmät
Erovertaisryhmät
MES® 
Leirimuotoiset palvelut
Ryhmämuotoiset rakennetapaamiset
MinD- hevosavusteiset ryhmät
Muut alueelliset ryhmät, kysy lisää!

ℹ

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

Lasten ja nuorten ryhmätoiminnot
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MES® nuorten silmin
Ainutlaatuinen MES®-prosessi on innostanut vuosien saatossa useampiakin sosiaa-
lialan opiskelijoita opinnäytetyön tekoon ja siitä on tehty myös tutkimus Tampereen 
Yliopiston toimesta. Nyt esille nostetaan nuorten oma ääni.

Turun tiimin vastaava ohjaaja Taija Höglundin opin-
näytetyö aiheesta on pian valmis. Se pureutuu 
nuorten kokemuksiin MES®-ryhmäprosessista ja 
tukee osaltaan Neljän Asteen lasten ja nuorten osalli-
suusstrategiaa vuosille 2019-2024.   
 
– Nuorten osallisuuden katsotaan toteutuvan, kun 
hänelle tarjotaan mahdollisuuksia keskustella it-
selleen tärkeistä aiheista yhdessä aikuisen kanssa. 
Nuoren kuuleminen ja nähdyksi tuleminen on tärkeä 
osa MES®-prosessia, Höglund kertoo.

MES®-ryhmätoiminta

Nuorten MES®-ryhmätoiminta on ammattilaisten 
ohjaamaa ryhmätoimintaa, jonka keskiössä ovat 
nuorten vertaissuhteet sekä toiminnalliset menetel-
mät erilaisten teemojen eli karttojen avulla. Nuor-
ten MES®-ryhmien ensisijainen tarkoitus on tarjota 
ryhmäläisille mahdollisuus tavata muita, samankal-
taisten elämäntilanteiden ja kokemuksien omaavia 
nuoria. 

– Nuorten MES®-ryhmäprosessissa pyritään voi-
maannuttamaan nuorta. Tavoitteena on, että tuki 
ja hyöty syntyvät keskustelujen, vertaistuen sekä 
MES®-karttojen avulla tulleiden oivallusten ja aja-
tusten sekä uusien kokemusten ja onnistumisten 
myötä, Höglund tarkentaa.

Ryhmämuotoisessa työskentelyssä on tärkeää, että 
nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi myös yksilöllisesti 
ja hänelle annetaan tila ja mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, mitä hän haluaa muille jakaa. Opinnäytetyön 
pohjaksi tehdyn kyselyn mukaan MES®-ryhmissä 
vallitsi positiivinen, turvallinen ja vahvistava ilma-
piiri.   

– Nuoret saavat ryhmässä vapaasti kertoa omista 
kokemuksistaan ja tunteistaan ja antavat palautetta 
toisilleen. Tämä jo itsessään voimaannuttaa ja saa 
aikaan vahvistavia kokemuksia sekä luo hyväksyn-
nän tunnetta.

Merkitykselliset kokemukset

Nuorten kokemukset MES®-ryhmätoiminnasta ovat 
olleet nuorille merkityksellisiä.  
– Ryhmämuotoinen työskentely tällä sapluunalla 
tuntuu hyvin toimivalta niin ryhmäkertojen, ryhmä-
tapaamisten keston sekä karttojen eli eri teemojen 
määrän osalta.  Näihin asioihin nuoret olivat eniten 
tyytyväisiä turvallisen ilmapiirin lisäksi. 

Nuorten kokemus vertaistuesta toteutui hyvin, mut-
ta olisi voinut toteutua osan vastanneista mielestä 
vahvemminkin. Nuorten MES®-ryhmissä osallistuja-
määrä on yleensä ollut 4–6 nuorta, joka on katsottu 



17

omasta mielestäni on, että kaikki vastanneet nuoret 
suosittelisivat Neljä Astetta Oy:n nuorten MES®-ryh-
miä myös muille nuorille, Höglund riemuitsee.
Opinnäytetyön aihe on Höglundille tärkeä, sillä hän 
toimii itsekin MES®-ryhmänohjaajana.

 – Nuorten kokemukset ja palaute ryhmätoiminnasta 
vahvistavat sitä tietoa ja ajatusta, joka meillä työnte-
kijöillä on ollut nuorten vertaisryhmäprosessin merki-
tyksellisyydestä nuorille. Pidän tärkeänä, että nuorten 
omia kokemuksia arvostetaan, kuullaan ja hyödyn-
netään, sillä ne synnyttävät nuorelle kokemuksen 
osallisuudesta. 

Kysely toteutettiin huhtikuussa 2021 ja siihen vastasi 
kuusi nuorta.

toimivaksi määräksi. Kyselyn mukaan ryhmätoimin-
nassa voisi ehkä jatkossa kiinnittää enemmän huomio-
ta ryhmäkokoon. – On hyvä myös miettiä ryhmäkokoa 
suhteessa luottamukselliseen ja turvalliseen ilmapii-
riin, sillä joskus pienempi ryhmä tuo enemmän turvaa. 
Toisaalta isompi ryhmä tuo eri tavalla uusia näkemyk-
siä osallistujien kesken ja mahdollisesti enemmän 
vertaistukea nuorille, Höglund pohtii.

Tärkeä aihe

Nuoret antoivat paljon sanallista palautetta jo ryh-
mäprosessin aikana.  – Oli kuitenkin ilo saada 
myös tutkittua tietoa siitä, että nuoret ovat olleet 
MES®-ryhmiin kokonaisvaltaisesti tyytyväisiä ja hei-
dän kokemuksensa ovat positiivisia. Erittäin hienoa 

”On kiva huomata, 
ettei ole yksin.”

Varsinais-Suomessa saatiin päätökseen huhtikuussa 2021 kolmas nuorten MES® ryhmä. 
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Laadun ja vaikuttavuuden 
yhteenkietoutuneisuus

Vaikuttavuuden mittaamisen paine on saanut palveluntuottajissa aikaan monitahois-
ta pohdintaa sekä relevanttien ja validien mittaamisen tapojen aktiivista hakemista 
ja kehittämistä. Niin myös Avosylin yhtymässä.

– Olemme omaksuneet tietoa, käytäntöjä ja koke-
muksia, kertoo Avosylin yhtymän sosiaalipalveluiden 
laatupäällikkö Harriet Rabb. – Olemme myös käyneet 
koulutuksissa ja työryhmissä sekä arvioineet erilaisten 
toimintakykymittareiden ja elämänlaatumittareiden 
soveltuvuutta toimialallemme. 

Yksikään valmis malli ei ole kuitenkaan tähän mennes-
sä riittävästi tavoittanut yhtymän mittaamiselle ja vai-
kuttavuuden osoittamiselle asettamia kriteereitä. – Ja 
mikä tärkeintä, tavoittanut sitä, mikä on juuri meidän 
palvelussamme olevien asiakkaiden kuntoutumisen ja 
edistymisen kannalta oleellista, Rabb painotta.

Tavoitteita kohti

Avosylin yhtymässä kehitetään aktiivisesti vaikutta-
vuuden arvioinnin käytäntöjä. – Vuonna 2020 olemme 
päässeet jo tilanteeseen, jossa voimme sanoa olevam-
me hyvässä puolivälissä matkaa. 

Yhtymän uusimmassa vaikuttavuusraportissa kuvataan 
ne tavat, joilla palveluiden vaikuttavuustietoa on ke-
rätty sekä pääkohdat saaduista tuloksista. –Kuvaam-
me vaikuttavuusraportissamme myös ne kriteerit, joita 
tiedostamme vaikuttavuuden arvioinnilla olevan ja 
joita kohti pyrimme myös itse aktiivisesti menemään.

Sosiaalipalvelutuotannon piirissä ei ole mahdollista 
eikä mielekästä tehdä akateemisen tutkimuksen 
kriteerit täyttävää palveluiden ja asiakastyön vai-
kuttavuuden arviointia. – Mutta jotta pystyisimme 
vilpittömästi kertomaan tekevämme vaikuttavuuden 
arviointia palveluissamme, tulee meillä olla selkeä 
näkemys siitä, mitkä suuntaa antavasti ovat vai-
kuttavuuden osoittamisen kriteereitä ja miten ne 
parhaimmalla mahdollisella tavalla ovat palveluis-
samme tavoitettavissa.

Asiakaskokemus viitoittaa tietä

– Olemme kehitysprosessimme aikana käyneet lu-
kuisia sisäisiä keskusteluita siitä, voimmeko todeta 
palveluidemme olevan vaikuttavia, mikäli asiakas-
kokemus on myönteinen, Rabb kertoo. – Suuri osa 
palveluprosesseistamme tapahtuu lähtötilanteissa, 
joissa on ristiriitaisia näkemyksiä palveluiden ja 
muutoksen tarpeesta. Osa asiakkaista voi kokea 
joutuneensa pakotetusti tai puolipakotetusti palve-
luidemme piiriin.

Pelkkä asiakaskokemus on siis verrattain huono 
mittari kertomaan palvelun onnistumisesta. – Ris-
tiriitaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi kodin 
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ulkopuolisissa sijoituksissa, sijoitus voi olla lapselle on-
nistuminen ja vanhemmalle epäonnistuminen. 

Palvelun vaikuttavuus ja myönteisten muutosten saa-
vuttaminen asiakkaan elämässä usein kuitenkin edel-
lyttävät, että asiakkaan kokemus palvelusta on ollut 
myönteinen. – Tämä on peruste, jonka vuoksi tuomme 
vaikuttavuusraportissamme esille  myös lukuisten 
asiakaskokemusta mittaavien kyselyjemme tulokset. 

Yhtymän tarjoamien palveluiden asiakastyytyväisyys 
on ollut johdonmukaisesti hyvää tai kiitettävää.  
– Nämä tulokset omalta osaltaan selittävät sitä, miksi 
ja miten olemme saaneet aikaan tavoiteltuja ja vaikut-
tavia muutoksia asiakkaidemme elämään.

Talomalli

–Korkealaatuista työtämme voi kuvata taloksi, jossa 
on vankka runko työn tuen rakenteineen ja laatu-
järjestelmineen. Onnistuneen asiakastyön kerrokset 
alkavat perustoista, jotka ovat toimintakulttuurimme, 
aito auttamisen halu ja tunnetasolla kohtaava dialogi-
nen työskentelytapamme, Rabb kertoo

–Työskentelyprosessin alkuvaiheessa jäsentelemme 
yhdessä asiakkaan kanssa sen, miten asiakassuunni-
telman tavoitteet näyttäytyvät hänen elämässään ja 
mitä tarpeita asiakkaalla ja hänen perheellään on. 
Käyttöteoriat toimivat viitekehyksenä asiakastyölle, 
jota ohjaavat vankka esimiestyö ja yhtymän sisäinen 
laatukäsikirja. –Keinot valikoituvat tavoitteiden mu-
kaisesti ja käytettävissä on laaja menetelmävalikoima 
palvelukohtaisine ohjeineen ja prosesseineen. 

Vankalle perustalle rakentuva suunnitelmallinen 
ja tavoitteellinen työskentely johtaa myönteisiin 
asiakaskokemuksiin ja tavoiteltuihin muutoksiin 
asiakkaan elämässä. 

– Tämä on vaikuttavien palveluidemme polku, 
jota myös laatu- ja omavalvontajärjestelmämme 
kautta jatkuvasti auditoimme. 

”Onnistuneen asiakastyön kerrokset 
alkavat perusteista.”



Liity joukkoomme - perhehoitajaksi, työntekijäksi, yhteistyökumppaniksi. 
Muutetetaan maailmaa yhdessä!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
010 574 0100

avosylin.fi  - perhehoitokumppanit. fi  - 4astetta.fi - pallo-kodit.fi
Seuraa meitä myös somessa!


