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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielma koskee jälkihuollon toteutumista täysi-ikäisten nuorten kohdalla. Lastensuojelulaki velvoittaa kunnan järjestämään
jälkihuoltoa huostaanoton päätyttyä. Jälkihuolto on tarkoitettu lapselle, nuorelle sekä hänen vanhemmalle tai kasvattajalleen siihen saakka,
kunnes nuori täyttää 21-vuotta. Tutkielmassa etsin vastausta kolmeen pääkysymykseen: mitä konkreettisia tukitoimia kunnat antavat jälkihuollon
nimissä, mitkä tekijät selittävät tukitoimien saamista ja miten sosiaalityöntekijät perustelevat jälkihuollon saamista tai sen ulkopuolelle jäämistä.
Tiedustelin kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä millaista tukea vuosina 1981 ja 1982 syntyneet huostassa olleet nuoret ovat saaneet.
Tutkimushetkellä nuoret olivat 19–20-vuotiaita. Aineistossa on tiedot 458 nuoren saamasta jälkihuollosta. Kyselylomake koostuu määrällisestä ja
laadullisesta osiosta. Määrällistä osiota analysoin tunnusluvuilla, korrelaatiokertoimilla, tilastollisilla testeillä ja logistisella regressioanalyysillä.
Kyselylomakkeen avovastausten analyysiin käytin diskurssianalyyttistä lähestymistapaa.
Jälkihuolto koostuu psykososiaalisesta tuesta, asumisjärjestelyistä ja taloudellisesta tuesta. Psykososiaalisessa tuessa korostuu sosiaalityöntekijän
tapaamiset, joita on keskimäärin kerran kuussa. Joka neljännellä nuorella on tukihenkilö tai -perhe. Nuoret ovat saaneet toimeentulotukea
keskimäärin 228 euroa kuussa. Puolet alkuavustukseen oikeutetuista ei ole saaneet kyseistä tukea, joka neljäs on jäänyt ilman asumisjärjestelyjä.
Vanhemmat ja kasvattajat ovat saaneet jälkihuoltoa vain satunnaisesti - heille annettu tuki on yleensä ollut sosiaalityöntekijän ohjausta ja
neuvontaa. Tutkielman tulosten perusteella jälkihuolto ei ole toteutunut siinä määrin kuin lastensuojelulaki edellyttää.
Jälkihuollon tukitoimien saamista selittävät muun muassa työntekijän ja nuoren tapaamiskertojen määrä, nuoren motivaatio saada jälkihuoltoa,
nuoren jälkihuoltoa edeltänyt sijoituspaikka ja jälkihuoltosuunnitelman teko. Usean selittävän tekijän välillä on interaktiota, jonka vuoksi käytin
elaboraatiota eli vaiheittain etenevää analyysiä.
Työntekijät tukeutuvat jälkihuollon saamisen perusteluissaan neljään eri diskurssiin: laki- ja elämänkulundiskurssiin, valintadiskurssiin ja
psykologiseen diskurssiin. Analysoin mitä seurauksia diskurssien käytöllä voi olla jälkihuollon kannalta. Vaikka elämänkulun diskurssista
ilmenee, että sosiaalityöntekijöiden mielestä jälkihuollon saaminen on perusteltua tyypilliselle muttei epätyypillisen elämänkulun nuorelle, niin
määrällisen aineiston perusteella ryhmien välillä ei ole eroa jälkihuollon saamisessa.
Jälkihuollossa käytetyt termit kaipaavat selkeyttämistä ja vakiinnuttamista. Joka viides nuori on ilman jälkihuoltosuunnitelmaa, joten
suunnitelmien teossa on parantamisen varaa. Jälkihuoltosuunnitelma on keino tiedottaa nuorelle jälkihuollosta ennen sijaishuollon päättymistä.
Tulevaisuuden haaste kunnille voisi olla jälkihuollon ”tuotteistaminen”.
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