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1  Johdanto 

Tarkastelen tutkimuksessani alaikäisten lasten huomioon ottamista aikuissosiaalityössä. Tarkastelu 

perustuu 26–40-vuotiaista asiakkaista tehtyjen tilannearvioiden pohjalta tehtyihin päätelmiin. Tut-

kimus sijoittuu Espoon kaupunkiin, jossa aikuissosiaalityö on jaettu kahteen toimipisteeseen, ete-

läiseen ja pohjoiseen. Tutkimus on tehty aikuissosiaalityön eteläisessä toimipisteessä. 

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön syventäviin opintoihin kuuluvia käytäntö-

tutkimuksen opintoja, minkä vuoksi tutkimuksessa on pyritty käyttämään käytäntötutkimuksellista 

otetta. Käytäntötutkimuksen idean mukaisesti tutkimuksen lähtökohta nousee käytännöstä ja siihen 

liittyvästä kehittämistyöstä: Tutkimuksen tarkoituksena on ollut miettiä, miten aikuissosiaalityön 

tilannearvioita voitaisiin kehittää niin, että alaikäiset lapset tulisi otettua niissä sopivalla tavalla 

huomioon. 

Tutkimuksessa käytetty tilannearvioaineisto sisältää hyvinkin tarkkoja asiakastietoja tietyltä ajan-

jaksolta tarkasti rajatusta asiakasryhmästä. Aineiston arkaluonteisuuden vuoksi olen tehnyt tutki-

muksesta kaksi versiota, jotka poikkeavat ainoastaan liitteiden osalta. Tekstiosuus on kummassakin 

sama. Ensimmäisestä eli julkisesta versiosta salassa pidettävät tilastoliitteet puuttuvat, kun taas 

toiseen eli Espoon kaupungin aikuissosiaalityön kehittämistarkoituksiin tekemääni versioon olen 

liittänyt salassa pidettävät tarkat tilastot. Liiteviittauksiin on lisätty merkintä ”julkinen” tai ”salassa 

pidettävä” sen mukaan, onko liite saatavilla julkisesti vai vain Espoon kaupungin kehittämis-

tarkoituksiin. Salassa pidettävistä tilastoista olen kertonut tekstissä ne tulosten kannalta olennaiset 

osat, jotka olen katsonut voivani kertoa julkisesti. 

Tutkimus jakautuu johdannon jälkeen kolmeen päälukuun. Luvussa 2 tarkastelen ensinnäkin tutki-

muksen lähtökohtia eli tutkimuksen motivaatiotaustaa, toiseksi esitän tutkimuskysymykset ja kol-

manneksi esittelen tutkimusaineiston ja siihen liittyvät rajoitukset. Luvussa 3 käsittelen tutkimuk-

sen tekemiseen liittyviä kysymyksiä eli käytäntötutkimuksen ideaa ja soveltuvuutta, käyttämiäni 

tutkimusmenetelmiä ja tutkimustiedon arkaluonteisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Luvussa 4 

esittelen kenttäjakson aikana tekemäni aineiston analyysin. Luvussa 5 esitän tekemäni johtopäätök-

set. 
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2  Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1  Tutkimuksen taustaa 

Aiheidea lasten huomioon ottamisesta aikuissosiaalityössä sai alkunsa Espoossa käynnissä olevan 

ja ehkäisevää sosiaalityötä kehittävän ”Lapsen oikeus palveluihin” eli LOP -yhteistyöryhmän toi-

minnan myötä. (Cammarano 2012.) Lapsen oikeus palveluihin -työskentelyn taustalla on ajatus 

jokaisen lapsen oikeudesta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, oikeudesta kasvaa ja käydä koulua, 

leikkiä ja osallistua sekä oikeudesta suojeluun ja huolenpitoon (Petrelius 2012).  

Lapsen oikeus palveluihin -työskentelyllä on yhteys YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleis-

sopimukseen (Sipola 2012). Sen tavoitteena on muun muassa turvata perheen, ”joka on yhteis-

kunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnolli-

nen ympäristö, […] oikeus saada tarvittavaa suojelua ja apua niin, että se pystyy täydellisesti hoi-

tamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa (YK 1989)”. 

Lapsen oikeus palveluihin -työskentelyn taustalla on myös lastensuojelun tarpeen kasvu Espoossa 

(Petrelius 2012). Sama ilmiö on havaittavissa valtakunnallisesti (ks. esim. THL 2011, 1-2). Lasten-

suojeluilmoitusten yleisimmät syyt Espoossa ovat aikuisten päihdeongelmat, perheväkivalta, van-

hemmuuteen liittyvät vaikeudet ja lapsen päihteidenkäyttö. Espoossa lastensuojelu ei kuitenkaan 

yksin pysty ehkäisemään ongelmien syvenemistä ja lastensuojelun tarvetta. (Petrelius 2012.) 

Tutkimukseni on uudentyyppinen. Lapset ovat olleet lähes näkymättömissä aikuissosiaalityön ai-

emmissa tutkimuksissa. Tiettävästi vain muutamassa uudessa tutkimuksessa (ks. esim. Blomgren & 

Kivipelto 2012 ja Nummela 2011) asiakkaiden lapset tai perhe on otettu huomioon yhtenä aikuis-

sosiaalityön kohteena, joka tulisi huomioida aikuissosiaalityössä. Vuonna 2011 julkaistussa väitös-

kirjassaan Tuija Nummela viittaakin Talentian eettiseen ohjeistoon ja toimeentulotukilakiin, jotka 

painottavat perheen huomioimista asiakkaan elämässä (Nummela 2011, 41 ja 49; Talentia 2005; 

Toimeentulotukilaki 1412/1997). 

Lasten huomioon ottamista aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa on kuitenkin tutkittu erityisesti 

aikuispsykiatrian puolella (Inkinen toim. 2001). Vanhempien mielenterveyshäiriöillä on todettu 

olevan yhteyttä lasten psykiatrisiin ongelmiin (Solantaus 2006; Solantaus ja Paavonen 2009). Myös 

vanhempien päihteiden käytöllä on todettu olevan yhteyttä lasten sopeutumishäiriöihin (Keller &  

Cummings & Davies & Mitchell 2008). On myös viitteitä siitä, että vanhempien välisen väki-

vallan kokeminen lapsuudessa altistaa teini-iässä epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja aiheuttaa jopa 

yli sukupolven ulottuvia biologisia aivomuutoksia (Cordero & Poirier & Marquez & Veenit & 

Fontana & Salehi & Ansermet & Sandi 2012). 
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2.2  Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtäväni oli selvittää, miten lapset otetaan huomioon aikuissosiaalityössä ja erityisesti 

tilannearvioita tehtäessä. Tutkimuskysymykset asetin tutkimusta aloittaessani varsin yleiselle tasol-

le seuraavasti: 

1) Mitä lapsia koskevia asioita otetaan huomioon aikuissosiaalityön tilannearvioita 

tehtäessä? 

2) Mitä lapsia koskevia asioita jätetään huomioimatta? 

3) Missä asioissa on kehitettävää? 

4) Miten tilannearvioita voidaan kysymysten 1.-3. vastausten perusteella kehittää?  

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset asettivat tutkimukselleni sen perusrajaukset. Tarkoitukseni 

oli miettiä aineistolähtöisesti vasta tutkimuksen kenttäjaksolla, mitä sellaista voisin tutkia tilanne-

arvioista, että voisin löytää vastauksia tutkimuskysymyksiini (ks. luku 4). 

2.3  Aineiston keruu 

Tutkimuspaikkani 26-40-vuotiaiden ikäryhmän työntekijät olivat keränneet tilannearvioita työn 

kehittämistarkoituksiin jo vuoden 2012 loppupuolelta lähtien. Tutkimussuunnitelmaa tehdessäni 

päätin tutkia niitä tilannearvioita, jotka oli tehty joulukuun alusta 2012 huhtikuun tai toukokuun 

loppuun 2013, eli yhteensä 5-6 kuukaudelta.  

Tilannearvioita ei kuitenkaan ollut kerätty systemaattisesti. Tämä kävi ilmi aloitettuani kenttä-

jakson ja selvitettyäni, kuinka monta tilannearviota oli tehty eri kuukausina. Tilannearvioita oli 

kertynyt toisilta kuukausilta selvästi enemmän kuin toisilta. Ikäryhmän työntekijät olivat sitä miel-

tä, ettei kuukausittainen vaihtelu selittänyt eroja. Sovimmekin, että ikäryhmän johtava sosiaalityön-

tekijä antaa minulle tarkasteltuna ajankohtana tehtyjä tilannearvioita koskevan listauksen. Sen avul-

la tulostin asiakastietojärjestelmästä ne tilannearviot, joita ei ollut vielä tulostettu. 

Tutkimussuunnitelmaa tehdessäni minä ja työyhteisö arvioimme, että tilannearvioita olisi tehty 

ajanjaksolla noin sata kappaletta. Kun olin tulostanut kaikki loput huhtikuun 2013 loppuun men-

nessä tehdyt tilannearviot ja päättänyt, mitkä tulostetut tilannearviot otan mukaan tutkimukseen (ks. 

luku 2.3 Tutkimusaineisto), tilannearvioita oli 396 kappaletta, jotka oli tehty yhteensä 315 asiak-

kaalle. Aineistomäärä osoittautui siten alkuperäistä haastavammaksi tutkia. Tutkimusaineiston laa-

juuden vuoksi päädyin rajaamaan tarkasteluajan lopun huhtikuun 2013 loppuun. 

2.4  Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu Espoon kaupungin aikuissosiaalityön eteläisessä toimipisteessä 26-40-

vuotiaiden asiakkaiden ikätiimissä tehdyistä tilannearvioista, jotka sijoittuvat ajalle joulukuusta 
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2012 huhtikuuhun 2013. Yhteensä tilannearvioita kertyi ajanjaksolta 521 kappaletta. Näistä osa oli 

kuitenkin kaksoiskappaleita, osa asiakkaista ei kuulunut enää tutkimuksentekovaiheessa asiakas-

rekisteriin, osa oli tehty tarkasteluvälin ulkopuolella eli joko ennen joulukuuta 2012 tai huhtikuun 

2013 jälkeen, osa oli tehty tutkimuksen tarkasteluikäryhmän ulkopuolisille asiakkaille ja osa oli 

muita asiakirjoja kuin tilannearviota. (Ks. liite 6 ”Tutkimuksesta poistetut tilastot”, julkinen.) Pois-

tin nämä yhteensä 125 tilannearviota tarkastelusta ja otin mukaan tutkimukseen yhteensä 396 tilan-

nearviota, joista 200 oli tehty miehille ja 196 naisille. 

Joulukuusta 2012 huhtikuuhun 2013 osalle asiakkaista oli tehty ainoastaan yksi tilannearvio, kun 

taas osalle oli tehty useita tilannearvioita. Kenttätutkimusjaksoni työyhteisö oli sitä mieltä, että 

minun kannattaisi yhdistää yhdeksi tapaukseksi ne tilannearviot, jotka oli tehty samalle asiakkaalle. 

Näin tarkastelu antaisi oikean kuvan suunnitelmallisesta aikuissosiaalityöstä, johon tilannearvioi-

denkin tekeminen sisältyy. Pidin argumenttia perusteltuna ja yhdistin samaksi tapaukseksi ne tilan-

nearviot, jotka oli tehty samalle ihmiselle. 

 

Yhteensä 396 tilannearviosta 256 oli niin sanottuja yhden kerran tilannearvioita, eli 256 asiakkaalle 

tilannearvio oli tehty tarkasteluajankohtana vain kerran. Muille asiakkaille oli tehty kahdesta vii-

teen tilanne-arviota. Kun yhdistin kaikki kullekin asiakkaalle tehdyt tilannearviot, niin tutkimuk-

seen jäi tarkasteltavaksi 315 asiakkaan tilannearviot. Heistä 165 oli miehiä ja 150 naisia. (Ks. liite 6 

”Samoille henkilöille tehdyt tilannearviot”, julkinen.) 

 

Seuraavaksi luokittelin 315 asiakkaan tilannearvioaineiston sillä perusteella, olivatko asiakkaat 

miehiä vai naisia ja asuivatko he lasten kanssa vai eivät. Tiedot sain asiakkaiden sosiaaliturva-

tunnusten loppuosista ja perhetiedoista. Asiakasrekisterin perhetiedot sisältävät perustiedot niistä 

henkilöistä, jotka asuvat samassa taloudessa asiakkaan kanssa. Perustietoihin kuuluvat muun muas-

sa nimet, henkilötunnukset sekä kunkin perheenjäsenen tyyppi eli se, onko hän yksinelävä, puoliso 

tai lapsi. Perhetiedoissa näkyvät siis ne lapset, jotka elävät samassa taloudessa asiakkaan kanssa. 

Perhetietojen ulkopuolelle jäävät muun muassa lapset, jotka asuvat toisen vanhemman luona tai 

ulkomailla tai jotka on sijoitettu lastensuojelun toimenpiteenä. 

 

Tarkasteluajanjakson aikana joulukuusta 2012 huhtikuuhun 2013 perhetiedot muuttuivat jonkin 

verran ihmisten elämäntilanteiden muutosten myötä. Luokittelin perhetiedot sen perusteella, mil-

lainen perhe asiakkaalla oli ensimmäisen tarkasteluajanjaksolla tehdyn tilannearvion aikana. 

 

Lasten kanssa samassa taloudessa asuvat luokittelin edelleen yksinhuoltajiksi ja kahden aikuisen 

perheiksi. Ilman lapsia asuvat luokittelin puolestaan lukemalla tilannearviot läpi ja jakamalla ne eri 

pinoihin sen mukaan, ilmenikö asiakkaista tehdyissä tilannearvioissa lapsia vai ei. Raskaana olevat 
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luokittelin ilman lapsia asuviksi, joilla on merkintöjä lapsista, jos asiakkaan perhetiedoista ei käy-

nyt ilmi muuta luokitteluperustetta. 

 

Koko aineistossa eli 315 asiakkaan joukossa 194 asiakasta oli yksineläjiä tai kahden aikuisen per-

heitä, joilla ei ollut asiakasrekisterin perhetiedoissa lapsia. Heistä 65 asiakkaalla oli kuitenkin tilan-

nearvioissa merkintöjä lapsista. 129 asiakkaalla ei ollut merkintöjä olemassa olevista lapsista edes 

tilannearvioissa. Rekisteröityjä yksinhuoltajia tai kahden aikuisen lapsiperheitä oli puolestaan 121: 

Joukossa oli 69 yksinhuoltajaa ja 52 kahden aikuisen lapsiperhettä. (Ks. liite I ”Tutkimusaineiston 

miesten ja naisten perhetiedot”, salassa pidettävä.) 

 

Lapset näyttäytyivät aineistossa eri tavoin miesten ja naisten osalta. Miesasiakkaista 60,0 prosentil-

la (99 miestä) ei ollut asiakasrekisterissä perhetietoja lapsista eikä heillä ilmennyt tilannearvioiden 

perusteella olevan lapsia. Naisten osalta vastaava luku oli 20,0 prosenttia (30 naista). Välttämättä 

tämä ei merkitse sitä, ettei näistä asiakkaista osalla saattaisi sittenkin olla lapsia. Tilannearvioissa ei 

kuitenkaan ollut mainintaa heidän lapsistaan. (Ks. ed. liite, salassa pidettävä.) 

 

Miesasiakkaista 20,0 prosentilla (66 miestä) ja naisasiakkaista 80,0 prosentilla (120 naista) oli lap-

sia joko asiakasrekisterin perhetiedoissa tai tilannearvioissa tai molemmista. Miehistä eniten oli 

heitä, joilla oli merkintöjä lapsista tilannearvioissa, muttei kuitenkaan asiakasrekisterin perhetie-

doissa. Toiseksi eniten oli heitä, jotka asuivat kahden aikuisen lapsiperheissä. Yksinhuoltajia ja 

ilman lapsia eläviä aikuisia oli vain murto-osa. Naisista suurimman ryhmän muodostivat yksinhuol-

tajat. Toiseksi eniten oli heitä, jotka elivät kahden aikuisen lapsiperheissä, ja kolmanneksi eniten 

heitä, joilla oli merkintöjä lapsista tilanne-arvioissa, vaikkei lapsia löytynyt perhetiedoista. Vähiten 

oli pariskuntia, joilla ei ollut merkintöjä lapsista perhetiedoissa asiakastietojärjestelmässä. (Ks. liite 

I ”Tutkimusaineiston miesten ja naisten perhetiedot”, salassa pidettävä.) 

 

Asiakkaiden lapsista tarkat määrää ja ikää koskevat tiedot oli mahdollista saada yksinhuoltajien ja 

kahden aikuisen lapsiperheiden osalta asiakastietojärjestelmän perhetiedoista. Sen sijaan yksin-

eläjien tai kaksin elävien pariskuntien lapsien osalta ei käytössä ole tarkkoja tietoja, sillä lapsia ei 

ollut merkitty asiakastietojärjestelmän perhetietoihin. 

 

Asiakastietojärjestelmän perhetietojen perusteella asiakasaineiston yksinhuoltajilla ja kahden aikui-

sen lapsiperheillä oli yhteensä 232 lasta, joista 56 oli miehillä ja 176 naisilla. Miehillä oli keski-

määrin 0,85 lasta, kun taas naisilla oli keskimäärin 1,47 lasta. Perhetietojen mukaan yksinhuoltaja-

asiakkaiden ja kahden aikuisen lapsiperheissä elävien asiakkaiden lasten ikäkeskiarvo oli 6,7 vuot-

ta, ikämediaani 6 vuotta ja ikämoodi 4 ja 5 vuotta. (Ks. liite I: ”Tutkimusaineiston miesten ja nais-
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ten perhetiedot”, salassa pidettävä, ja ”Tutkimusaineiston yksinhuoltaja-asiakkaiden ja kahden 

aikuisen lapsiperheiden lasten iät”, salassa pidettävä.) 

 

2.4.1  Tutkimusaineiston asettamat tulkinnalliset rajoitukset 

 

Tutkimusaineisto asettaa tutkimukseni tulkintaan tiettyjä rajoituksia. Aineisto on ensinnäkin kerätty 

tiettynä ajanjaksona ja kuvastaa tehtyä sosiaalityötä vain tuolta ajalta. Sosiaalityötä on osan asiak-

kaista kanssa tehty kuitenkin jo ennen tarkasteluajanjaksoa ja tehdään edelleen tätä raporttia kirjoit-

taessani. Aikuissosiaalityössä pyritään suunnitelmalliseen sosiaalityöhön (ks. liite 1, julkinen), ja 

tästä suunnitelmallisuudesta kertoo osaltaan se, että osalle asiakkaista on tehty useita tilannearvioita 

tarkasteluajanjakson aikana. 

 

Toiseksi tilannearvioita tehdään asiakkaille useista eri syistä. Espoon kaupungin tilannearvio-

ohjeen mukaan ”alkuarvioinnissa käydään läpi kaikki elämänalueet”, kun taas ”tilanne- ja loppuar-

vioinnissa keskitytään niihin alueisiin, jotka ovat asiakkaan ja sosiaalityön kannalta tärkeitä” (ks. 

liite 1, julkinen). Aineistoa lukiessani ja työyhteisön kanssa keskustellessani kävikin ilmi, että ti-

lannearvioiden tekemisen tapa liittyy läheisesti muun muassa sellaisiin kysymyksiin, onko asiak-

kaalla joku ajankohtainen akuutti asia kuten häätöuhka tai äkillinen elämäntilanteen muutos tilan-

nearviota tehdessä, joudutaanko tilannearvio tekemään puhelimitse kasvokkain toteutuvan tapaami-

sen sijaan vai tehdäänkö tilannearvio toimeentulotuellisista syistä asiakkaan hakemuksen pohjalta. 

Usein asiakkaan kanssa näyttää kuitenkin olevan mahdollista tehdä tilannearvio kaupungin ohjeis-

tuksen suosittamien otsikoiden pohjalta (ks. liite 1, julkinen, ja luku 4.1). 

Tutkimusaineiston tilannearviot oli myös tehty tietylle tarkkaan rajatulle asiakasryhmälle. Tässä 

mielessä tutkimusaineisto on edustava, sillä se edustaa kaikkia tiettynä ajanjaksona tietyssä sosiaa-

litoimistossa tietyn ikäisille asiakkaille tehtyjä tilannearvioita. Tutkimustiedon yleistäminen tutki-

tun joukon ja ajanjakson ulkopuolelle ei kuitenkaan ole aivan ongelmaton asia. Esimerkiksi kaikki 

tutkimuksessa käytetyt tilannearviot on tehty 26-40-vuotiaille asiakkaille, eli saatu tutkimustieto 

koskee nimenomaan tätä ikäryhmää. Muissa aikuissosiaalityön asiakasikäryhmissä lapset näyttäy-

tynevät jo asiakkaiden elämäntilanteiden ja perhetilanteiden erilaisuuden takia eri tavalla kuin tut-

kitussa ryhmässä. Alle 26-vuotiaiden ja yli 40-vuotiaiden elämäntilanteet sekä näiden ikäryhmien 

lasten iät ja elämäntilanteet voivat olla hyvinkin toisenlaisia kuin tutkitun ikäryhmän. 

 

Tutkimus on lisäksi tehty Espoossa, eivätkä Espoossa saadut tulokset ole suoraan sovellettavissa 

muiden kaupunkien sosiaalityöhön. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä suoraan myös-

kään Espoossa sisäisesti, koska tutkimuksessa on ollut vain Espoon kaupungin eteläisen aikuis-
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sosiaalityön toimistopiste. Suuntaa tutkimus voi kuitenkin antaa niin koko Espoossa kuin joissakin 

muissa kaupungeissa tehdylle aikuissosiaalityölle. 
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3  Tutkimuksen tekemiseen liittyvät kysymykset 

3.1  Käytäntötutkimus 

Käytäntötutkimus liittyy läheisesti niihin käytännön tilanteisiin, joissa sosiaalityötä tehdään, ja 

käytäntötutkimuksen tutkimuskysymykset nousevat näistä käytännöistä. Tutkimuskysymyksiin 

vastaamalla pyritään vastaamaan siihen, miten käytännön työtä voitaisiin kehittää. (Satka & Karvi-

nen-Niinikoski & Nylund 2005: 11-12; Saurama & Julkunen 2009, 294.) Koska tutkimuskysymyk-

set nouseva käytännön tilanteista ja työstä, niillä on läheinen kytkös paikallisiin tilanteisiin ja olo-

suhteisiin. Oman tutkimukseni alkulähtökohtana on Espoossa tehtävän aikuissosiaalityön kehittä-

minen. 

Käytäntötutkimus on saanut vaikutteita pragmatismista, ja erityisesti pragmatismista lähtöisin oleva 

abduktio on käytäntötutkimuksessa itselleni tärkeä käsite. Abduktiolla tarkoitetaan sitä, että käy-

tännön ilmiöiden ja havaintojen kautta hankitun aineiston pohjalta ideoidaan ja muotoillaan hypo-

teeseja ja pyritään parhaaseen mahdolliseen selitykseen. Tieto syntyy aposterioristi eli käytännön 

kokemuksen jälkeen, ei niinkään aprioristi ennen käytäntöä. (Saurama & Julkunen 2009: 297; Sau-

rama & Julkunen 2012: 174 ja 179.) 

Käytäntötutkimus voidaan tehdä keskellä käytännön työtä. Käytännön työssä tutkija ei ehkä par-

haimmillaan kuitenkaan ole käytännön työn tekijä vaan nimenomaan tutkija. Hän kerää aineiston 

läheisessä suhteessa käytännön toimijoiden kuten asiakkaiden tai työyhteisön kanssa niin, että käy-

tännön toimijoilla on mahdollisuus osallistua tutkijan kanssa tutkimuksen tekoon ja tutkimusta 

koskevaan reflektiiviseen vuoropuheluun. Tieto muodostuu optimaalisimmillaan kollektiivisesti, 

dialogisesti, interaktiivisesti ja pluralistisesti. (Ks. Saurama & Julkunen 2009; Julkunen 2011; Sau-

rama & Julkunen 2012; Satka ym. 2005.)  

Monitoimijaisen tiedon muodostaminen oli asia, jonka pyrin tutkimusta tehdessäni ottamaan huo-

mioon niin hyvin kuin mahdollista. Haasteiksi muodostui ensinnäkin jo tutkimussuunnitelmaa teh-

dessäni tutkimuksen ennakkoehto, ettei tutkimus saisi viedä työntekijöiden aikaa varsinaisesta työs-

tä. Toiseksi tutkimuspaikassani aikuissosiaalityötä tehtiin avotoimistossa, jossa käyty ylimääräinen 

keskustelu häiritsee helposti työntekijöiden keskittymistä. Kolmanneksi tein tutkimusta pääosin 

kvantitatiivisesti varsin laajasta aineistosta kaksi kuukautta kestäneellä kenttäjaksolla, minkä takia 

keskityin tiiviisti monta tuntia kestäneisiin ja keskittymistä vaativiin koodauksiin ilman suuria 

mahdollisuuksia keskustella muun työyhteisön kanssa. 

Haasteet ratkaisimme työyhteisön kanssa ensinnäkin siten, että sain esitellä tutkimussuunnitelmaa 

työyhteisölle jo ennen kenttäjaksoa eli 19. huhtikuuta 2013, jolloin sain samalla selventää työyhtei-

sölle rooliani tutkijana. Esittelyn tarkoituksena oli saada työyhteisö motivoitumaan tutkimukseen 

aktiivisesti osallistuvina toimijoina. Tavoite onnistui mielestäni kohtuullisen hyvin. 
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Toiseksi kävin työyhteisön kanssa läpi tutkimuksen etenemisestä viikoittain tai lähes viikoittain 

hyödyntäen sekä case- että tiimikokouksia. Ajatuksena oli aikuissosiaalityön kehittäminen tiimissä. 

Näinä kertoina saatoin sekä pitää työyhteisöä ajan tasalla tutkimuksen suhteen että saada heiltä 

arvokkaita kommentteja niistä asioista, jotka herättivät heissä kysymyksiä tai minussa tarpeen ky-

syä heidän näkemyksiään. 

Kolmanneksi tutkimuksen edetessä rohkaistuin myös alkua enemmän kysymään asioista suoraan 

yksittäisiltä työntekijöiltä, kun he ilmaisivat valmiutensa vastata kysymyksiin työaikana silloin, kun 

varsinainen työ ei sido heidän käsiään. Neljänneksi annoin työyhteisölle mahdollisuuden vastata 

itse tutkimuskysymyksiini nimettömästi lomakkeella (ks. liite 2, julkinen) – tämä auttoi minua ref-

lektoinnissa löytämään täydentäviä näkökulmia tutkimustiedon kvantitatiivisen analyysin tulosten 

arvioimiseksi. 

Teoksessa ”Sosiaalityön käytäntötutkimus” korostetaan käytäntötutkimuksen metodista innovatii-

visuutta aina sosiaalitieteellisistä teorioista työmenetelmien kehittämiseen (Satka ym. 2005: 11-12; 

ks. myös Saurama & Julkunen 2009, 304). Olen pyrkinyt tutkimukseni aikana metodiseen innova-

tiivisuuteen etenkin kahdelta kannalta. Olen ensinnäkin pyrkinyt löytämään keinoja yhdistää tutki-

muksen tekoon siihen osallistuneiden ihmisten intuitiivisesti ja harkitusti minulle esittämiä näkö-

kulmia. Toiseksi olen päätynyt käyttämään tiettyjä tutkimusmenetelmiä aineistolähtöisesti ja inno-

vatiivisesti tukeutumatta mihinkään ennalta valmiiksi ja yksityiskohtaisesti määriteltyyn tieteelli-

seen menetelmään pitäen kuitenkin mielessä tutkimusmenetelmien tieteellisyyden vaatimukset (ks. 

luku 3.2 Menetelmät).  

Käytäntötutkimuksen määritelmä kristallisoitui osaltani käytäntötutkimuksen teorialuennoilla ke-

väällä 2013, jolloin Mirja Satka luennoi käytäntötutkimuksen teoriasta. Minä ja toinen sosiaalityön 

käytäntötutkimuksen opiskelija Hanna Torppa päädyimme määrittelemään käytäntötutkimuksen 

Satkan luennon pohjalta. Määrittelimme, että ”käytäntötutkimuksessa pyritään yhdistämään tie-

teenalat ylittävää teoreettista ja käytäntötietoa kriittisesti reflektoiden toisiinsa. Käytäntötutkimuk-

sessa painotetaan dialogista, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa suhdetta akateemisen tiedon tuot-

tajien ja käytännön toimijoiden välillä sekä häivytetään heidän välistä eroaan tiedon tuotannossa. 

Käytäntötutkimuksessa on tarkoitus tuottaa käytännön tarpeista liikkeelle lähtevää, narratiivista, 

eettisesti pohdittua ja hyödyllistä eli vaikuttavaa tietoa käytännön ja sosiaalityön tutkimuksen ke-

hittämistarkoituksiin.” (Satka 2013.) 

3.2  Tutkimusmenetelmät 

3.2.1  Aineiston analyysin teoreettinen tausta 

Tutkimussuunnitelmaa tehdessäni suunnittelin analysoivani tutkimusaineiston sekä kvantitatiivises-

ti että sisällönanalyysiä apuna käyttäen. Käytännössä yhdistin tutkimuksessani sekä kvantitatiivisen 
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että kvalitatiivisen analyysin piirteitä. Jaoin aineiston sitä lukiessani kvalitatiivisin perustein erilai-

siin teeman mukaisiin luokkiin ja tarkastelin luokkia kvantitatiivisesti. Tutkin luokkien sisältöjä 

edelleen yksityiskohtaisesti ja muutin taas tekemäni havainnot tilastoiksi. Sisällönanalyysin sijaan 

tukeuduin pikemminkin sisällön erittelyyn. 

Kvantitatiivinen analyysi eroaa kvalitatiivisesta analyysista siten, että kun kvantitatiivisessa ana-

lyysissä pyritään vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, kuten ”mitä”, ”mikä”, ”missä”, ”paljonko” ja 

”kuinka usein”, niin kvalitatiivisella analyysilla pyritään löytämään vastaus sellaisiin kysymyksiin, 

kuten ”miksi”, ”miten” ja ”millainen”. Kun kvantitatiivisessa analyysissa tutkittavan aineiston koko 

on suuri ja edustava, niin kvalitatiivisessa analyysissä aineisto on suppea, harkinnanvaraisesti koot-

tu näyte. Kvantitatiivisessa analyysissa pyritään kuvaamaan ilmiötä numeerisen tiedon pohjalta, 

kun taas kvalitatiivisessa analyysissa ilmiötä pyritään ymmärtämään ilmiötä syitä ja ihmisten käyt-

täytymistä tekemättä tilastollisia yleistyksiä. (Heikkilä 2002, 16-17).  

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysia erottelevat jaottelut ovat kuitenkin karkeita. Ne hahmot-

tavat lähinnä tutkimuksen yleislinjoja (Hirsjärvi ym. 1997, 131). Olen tutkimuksessani pyrkinyt 

vastaamaan lähinnä kvantitatiiviselle analyysille tyypillisiin kysymyksiin, mutta vastausten valossa 

olen pyrkinyt vastaamaan myös kysymykseen, ”miten” Espoossa voidaan kehittää tilannearvioiden 

tekoa. Tutkimuksessani aineiston määrä oli suhteellisen suuri, joten pelkästään kvalitatiivisen ana-

lyysin käyttö tutkimuksessa olisi ollut tutkimuksen kenttäjakson lyhyyden takia hankalaa ja aineis-

ton kvantitatiivinen käsittely on puolestaan ollut paikallaan.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tyypillistä käyttää otoksia, jotka valitaan otantamenetelmällä ja 

jotka edustavat koko perusjoukkoa. Harvoin on mahdollista tehdä niin sanottu kokonaistutkimus, 

jossa tutkitaan koko perusjoukkoa eli esimerkiksi kaikkia suomalaisia naisia. (Hirsjärvi ym. 1997, 

178-179.) Tutkimukseni on kokonaistutkimus siinä mielessä, että se koskee tiettyä 26-40-

vuotiaiden aikuissosiaalityön asiakkaiden perusjoukkoa tiettynä ajanjaksona tietyssä osassa Es-

poossa. Tutkimuksen tulosten yleistettävyys koko aikuissosiaalityöhön ei ole aivan ongelmatonta 

tutkimuksellisten rajausten takia. 

Laadulliseen analyysiin tutkimukseni kytkeytyy tutkimuksen etenemiseen liittyneiden ratkaisujen 

kautta. Laadullisessa tutkimuksen tutkimusprosessi etenee usein seuraavasti: 1. Päätetään, mikä 

aineistossa kiinnostaa; 2. Käydään läpi aineisto ja merkitään kiinnostavat asiat; 3. Jätetään pois 

muu aineisto tutkimuksesta, 4. Kerätään merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta; 5. 

Luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään aineisto; 6. Kirjoitetaan yhteenveto (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 91-92). Omaan tutkimusprosessini eteni pääasiassa seuraavasti: 1. Päätin, mikä aineistossa 

kiinnostaa; 2. Kävin läpi aineiston teemoitellen sen olennaisina pitämieni kriteerien mukaan ja 

koodaten teemat edelleen niitä vastaaviksi luokiksi; 3. Tilastoin luokat; 4. Kävin läpi aineiston 



11 
 

uudelleen teemakohtaisesti ja tein teemakohtaisista sisällöistä edelleen alaluokittaiset tilastot; 5. 

Kirjoitin yhteenvedon; 6. Kirjoitin johtopäätökset. 

Sisällönanalyysi on kvalitatiivisen analyysin perusmenetelmä, jolla pyritään kuvaamaan tutkimus-

aineiston sisältöä sanallisesti. Sisällönanalyysin käsitettä lähellä on sisällön erittelyn käsite, jolla 

puolestaan kuvataan tutkimusaineiston sisältöä kvantitatiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 106.) 

Tässä mielessä oma tutkimusmenetelmäni on lähempänä määrällistä sisällönerittelyä kuin sisällön-

analyysia. 

3.2.2  Aineiston analyysi käytännössä 

Tässä luvussa kuvaan tiivistetysti sitä, miten tein aineiston analyysin käytännössä. Ensin kuitenkin 

kuvaan hiukan sitä, mitä laskentavälineitä käytin ja mitä luotettavuuskysymyksiä laskentaan liittyi. 

Sen jälkeen kuvaan lyhyesti aineiston analyysin etenemistä ja sitä, millaisten tilastojen tekemiseen 

päädyin ja millä perusteella. Tavoitteeni oli koko ajan löytää aineistolähtöisesti tapoja, joilla vastata 

tutkimuskysymyksiin. 

Laskentavälineet ja laskennan luotettavuus. Tein tutkimukseni kvantifioimalla aineiston. Lasken-

nassa käytin hyväkseni sekä värillisiä Post-It® -kirjanmerkkejä, kynää, ruutupaperia ja tukkimie-

hen kirjanpitoa että tietokonetta ja Excel-taulukointia. Tein laskelman vähintään kahdesti, jos en 

voinut varmuudella luottaa yhden kerran laskentaan. Yhden kerran laskentaan päädyin lähinnä 

silloin, kun kyse oli vähäisestä havaintomäärästä, joka oli helposti laskettavissa. Tällöinkin saatoin 

tarkistaa laskennan, jos en täysin luottanut tulokseen. Luotettavin laskentatulos tuli yleensä Post-

It® -kirjanmerkkien ja tukkimiehen kirjanpidon avulla. 

Käsin laskennassa tapahtui välillä virheitä. Joskus sain kahdella laskentakerralla eri tuloksen.  Täl-

löin laskin aineiston uudelleen niin monta kertaa, että saatoin pitää tulosta luotettavana. Joskus 

törmäsin vääriin koodauksiin, jotka korjasin, ja samalla korjasin kaikki tilastot niiltä osin, joilta 

korjaus edellytti toimenpiteitä. Joskus tulos taas vaikutti epäjohdonmukaiselta, ja tällöin tein uuden 

tarkistuslaskennan ja tein mahdollisesti tarvittavat muutokset. Tallensin jokaisen tilaston nimellä, 

jossa oli sekä käsittelypäivämäärä että tilaston varsinainen nimi. Näin saatoin palata vanhaan tilas-

toon, jos uusi osoittautui virheelliseksi. Vertasin eri laskelmien tuloksia myös toisiinsa, ja koska eri 

laskelmien kautta saamani tilastotiedot kytkeytyivät usein toisiinsa, saatoin nähdä, oliko yksittäisen 

laskelman tulos oikea vai ei. 

Laskentojen tulosten luotettavuutta arvioidessani minulle oli hyötyä siitä, että kävin tutkimusaineis-

ton läpi kenttäjaksollani lukuisia kertoja. Vaikka aineisto oli suhteellisen laaja, saatoin muistaa siitä 

hyvin monia yksityiskohtia ja asiakirjoja jo pelkästään lukemani perusteella. Keskittyminen aina 

yhteen teemaan kerrallaan tuki muistin hyödyntämistä. Tuloksia lukiessani pystyin myös arvioi-
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maan, olinko huomioinut laskentoja tehdessäni kaikki mielestäni olennaiset kysymykset. Jos huo-

masin virheen tai epäilin sellaisen tapahtuneen, tarkistin aineistolaskelman uudelleen. 

Aineiston analyysin eteneminen. Tutkimukseni primaariaineisto muodostui tilannearvioista ja niitä 

täydentävistä asiakastietojärjestelmien perhetiedoista. Tutkimuksen tekoa helpotti se, että jaoin 

tilannearvioaineiston kokonaisuuttaan pienemmiksi paloiksi sukupuolen ja perhetyypin mukaan.  

Tutkimusaineistoon perehtyessäni mietin, miten minun kannattaisi edetä ja millä perusteella tutkia 

aineistoa. Olen koonnut tutkimuksen etenemisjärjestyksen ja etenemisen pääperustelut seuraavaan 

luetteloon: 

1. Tutkimusaineiston rajaaminen 315 asiakkaasta tehtyyn 396 tilannearvioon (ks. luku 2.3): 

tutkimusaineiston rajaus 

2. Asiakkaiden perustiedot (ks. luku 2.3): tutkimusaineiston jakaminen tiedon käsittelyä ja 

analysointia varten sekä tutkimuksen yleistettävyyttä koskevat rajaukset 

3. Tilannearvioiden rakenne eli kuinka tarkasti tilannearvio-ohjeistuksen (liite 1) otsikointia 

oli noudatettu (ks. luku 4.1): lapsi- ja perhetietojen huomioon ottaminen tilannearvioissa 

otsikkotasolla 

4. Lasten esiin tuleminen tilannearvio-ohjeistuksen mukaisten teemojen yhteydessä (ks. luku 

4.2): lasten huomioon ottaminen tilannearvio-ohjeistuksen teemoissa 

5. Lasten esiin tuleminen tilannearvio-ohjeistuksen mukaisen ”Lapset” -teeman yhteydessä 

yleisellä tasolla (ks. luku 4.3.1): lasten huomioon ottaminen ”lasten omissa asioissa” 

6. Lapsiin liittyvien asioiden määrällinen kirjo (ks. luku 4.2): lasten huomioon ottamisen in-

tensiteetti 

7. Lasten huomioon ottaminen palvelujen tarpeessa, suunnitelmassa ja taloudellisen tuen 

suunnitelmassa (ks. luku 4.4): lasten huomioon ottaminen suunnitelmallisessa asiakastyös-

sä 

8. Lasten esiin tuleminen tilannearvio-ohjeistuksen mukaisen ”Lapset” -teeman yhteydessä 

yksittäiskysymyksissä (ks. luku 4.3.2): lasten huomioon ottamisen intensiteetti ”lasten 

omissa asioissa” 

9. Ulkoiset epävakautta mahdollisesti aiheuttaneet tekijät lasten elämässä (ks. luku 4.3.2): las-

ten huomioon ottamisen intensiteetti mahdollisissa ulkoisten tekijöiden aiheuttamissa epä-

vakaustilanteissa 

10. Verkostotyö (ks. luku 4.5): lasten huomioon ottaminen moniammatillisessa ja suunnitel-

mallisessa työssä 

11. Lopulliset tilastot ja tutkimuksen loppuraportti: olennaisimpien ja hyödyllisimpien tilasto-

tietojen muokkaus tilastoiksi tutkimusraporttia varten sekä tutkimusraportin kirjoittaminen. 
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3.3  Eettiset kysymykset 

Sain Espoon kaupungilta huhtikuun alussa 2013 luvan tutkia lasten huomioon ottamista aikuis-

sosiaalityössä. Lupa myönnettiin tietyin ehdoin: Tutkimustietoja ei saa käyttää asiakkaan tai hänen 

läheistensä vahingoksi, yksittäisten ihmisten henkilötietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille ja tulok-

sista ei saa kyetä tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä tai perheitä. Lisäksi tutkimuksessa on nouda-

tettava henkilötietolakia ja yleensä tutkimusrekistereitä koskevia säännöksiä. Lupa löytyy liitteestä 

5 (julkinen). 

Tutkimuksessa ei ole tutkittu lasten huomioon ottamista yksittäisten asiakkaiden kannalta. Tutki-

muksessa on sen sijaan tutkittu, miten aikuissosiaalityössä työntekijät ottavat lapset huomioon teh-

dessään tilannearvioita. Tutkimuksen fokuksena on ollut aikuissosiaalityön kehittäminen eikä asi-

akkaiden henkilötietojen tutkiminen. Tämän seurauksena yksittäisillä henkilötiedoilla ei ole ollut 

tutkimuksen näkökulmasta sellaista relevanssia, jota tutkimuksessa olisi edes haluttu hyödyntää. 

Tutkimusaineistossa on kuitenkin runsaasti yksittäisistä asiakkaista ja heidän läheisistään kertovia 

arkaluonteisia henkilötietoja. Lisäksi erityisesti lapsiin liittyvistä asioista kerrottaessa täytyy nou-

dattaa erityistä varovaisuutta. Vaikka tutkimusaineistossa ei ole ollut lasten asiakirjoja, niin heidän 

vanhempiensa tai läheistensä asiakirjoista löytyy runsaasti tietoja, joka koskevat nimenomaan lap-

sia. Tämän vuoksi tutkimustuloksia esitettäessä on käytetty mahdollisimman yleiskieltä – esimer-

kiksi vaikkapa ”12-vuotias” on muutettu muotoon ”tietynikäinen”. Tällä tavoin on häivytetty yksit-

täisiä asiakkaita koskevat ja heidät mahdollisesti paljastavat tiedot. 

Tutkimusaineistoon sisältyy joukko asiakirjoja, joiden asiakaskohderyhmä on tarkoin määritelty ja 

jotka edustavat koko asiakaskohderyhmää. Kohderyhmän koko on 315 asiakasta, mikä on tutki-

muksen laajuuteen nähden suhteellisen suuri mutta tutkimustiedon arkaluonteisuutta silmällä pitäen 

suhteellisen pieni. Tilastotiedot on esitetty luokkina, jotka ovat voineet olla kooltaan hyvinkin pie-

niä. Laskelmat ovat voineet myös paljastaa asiakaskohderyhmästä sellaista tietoa, jonka osalta 

ryhmä poikkeaa yhteiskunnan keskiverrosta. Näiden syiden takia osa tilastotiedosta on salattu. 

Tutkimusaineistoa analysoidessani en perustanut tutkimusta varten erillistä henkilötietorekisteriä. 

Tähän vaikuttivat useat syyt. Ensinnäkin henkilötietorekisterin perustaminen olisi käytännössä 

tarkoittanut kehittyneen tilasto-ohjelman käyttämistä analyysin apuvälineenä. SPSS-ohjelmaa ei 

kuitenkaan ollut sillä Espoon kaupungin tietokoneella, jolla tein kenttäjaksoni aineistoanalyysin. 

Sen sijaan käytettävänä oli Excel-taulukkolaskentaohjelma, jota päätin käyttää kohtuullisen toimi-

vana ratkaisuna. 

Toinen syy siihen, etten perustanut tutkimustani varten henkilötietorekisteriä, oli se, että tutkimus-

aineisto oli luonteeltaan arkaluonteista. En voinut viedä tilannearvioita toimiston ulkopuolelle. 

Kenttäjaksoni päädyttyä luovutin tutkimuksessa käyttämäni tilannearviot asiakasikäryhmän johta-
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valle sosiaalityöntekijälle, mutta minulla piti kuitenkin säilyä edelleen pääsy tekemiini tilastoihin, 

jotta pystyin kirjoittamaan tutkimusraporttini. Tutkijana säilytin tutkimustilastot itselläni. Tämän 

vuoksi en tilastoinut laskelmiani henkilöittäin vaan sukupuolittain ja perhetyyppikohtaisesti sekä 

noudatin myös tilastoinnissa yleiskieltä. 
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4  Miten lapset otetaan huomioon aikuissosiaalityössä 

4.1 Tilannearvioiden rakenne 

Espoon kaupungissa tilannearvio tehdään erillisen tilannearvio-ohjeen ohjeistamana. Ohjetta ei 

tarvitse noudattaa aina orjallisesti, mutta ohjeistuksen mukaiseen tilannearvioon tulee kuitenkin 

pohjimmiltaan tähdätä. Tilannearvio-ohjeistuksen mukainen tilannearvio sisältää ensinnäkin ta-

paamisen päivämäärän, paikan, läsnäolijat sekä lyhyen katsauksen nykytilanteeseen. Toiseksi tilan-

nearviossa pyritään kattamaan asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti eli lyhyttä katsausta 

laajemmin tiettyjen teemojen valossa. Teemat koskevat perhettä ja ihmissuhteita, lapsia, asumista, 

työ- ja koulutustilannetta, taloutta, terveyttä, päihteidenkäyttöä, arjen hallintaa, harrastuksia ja va-

paa-aikaa, asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia, asiakkaan ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden suh-

teen sekä muita tietoja. Kolmanneksi tilannearvion loppuun on tarkoitus kirjata asiakkaan palvelu-

jen, tuen ja ohjauksen tarpeet, yleinen suunnitelma siitä, mitä tehdään, koska tehdään ja kuka tekee 

mitäkin, sekä taloudellisen tuen suunnitelma, jonka on tarkoitus sisältää ohjeita toimeentulotukeen 

liittyvissä asioissa. (Ks. liite 1, julkinen.) 

Kuten luvussa 2.3.1 totesin, tilannearvioiden rakenteeseen vaikuttavat ne syyt, joiden vuoksi tilan-

nearviot on tehty. Olosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka tarkkaan tilannearvio-ohjeistusta on nouda-

tettu. Silloin, jos tilannearvio on tehty esimerkiksi puhelimitse, on todennäköisempää, ettei tilan-

nearvio-ohjeistusta ole noudatettu niin tarkasti kuin silloin, jos asiakas on tavattu kasvokkain. Nä-

mä rajoitukset on syytä pitää mielessä silloin, kun tulkitaan tilannearvioiden rakennetta koskevia 

tuloksia. Tulokset on taulukoitu liitteisiin 6 ja 7 (”Tilannearvioiden rakenne A”, julkinen, & ”Ti-

lannearvioiden rakenne B”, julkinen). 

Tutkimistani 315 asiakkaan tilannearviosta 76,8 prosenttia oli sellaisia, joiden osalta tilannearvio-

ohjeistusta oli noudatettu tarkasti. Tarkasti ohjeistusta noudattaneiksi tilannearvioiksi luokittelin 

sellaiset 315 asiakkaan yhdistetyt tilannearviot, joille tehtyjen tilannearvioiden osalta ainakin yhden 

tilannearvion otsikoinnissa oli mukana vähintään ”Nykytilanne”, yksi erityisotsikko kuten ”Asumi-

nen”, ”Perhesuhteet” tai ”Terveys” sekä suunnitelma (mukaan lukien niin sanottu yleinen ”Suunni-

telma” tai/ja ”Taloudellisen tuen suunnitelma”). Otsikon kaltaista rakennetta oli noudatettu 19,8 

prosentissa tilannearvioista. Otsikon kaltaiseksi rakenteeksi luin sellaiset tilannearviot, joissa oli 

vähintään ”Nykytilanne” ja suunnitelma. Niin sanottua ”vapaata” rakennetta noudatettiin 3,8 pro-

sentissa tilannearvioita. (Ks. liite 6, ”Tilannearvioiden rakenne A, julkinen.) 

Tilannearvioista perhesuhteet oli kirjattu 74,3 prosentissa yhdistettyjä tilannearvioita. Perhesuhteet 

eivät kuitenkaan välttämättä olleet oman otsikon alla vaan muun tekstin joukossa. Erityisesti yksin-

huoltajien osalta perhesuhteet oli kirjattu tarkasti: 91,3 prosentissa yksinhuoltajien tilannearvioista 

perhesuhteet oli merkitty. Asiakasrekisterin perhetiedoista löytyneiden kahden aikuisen lapsiper-
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heiden osalta 86,5 prosentissa tapauksista perhesuhteet oli kirjattu. (Ks. liite 7 ”Tilannearvioiden 

rakenne B”, julkinen.) 

Prosenttiosuus oli pienin eli 64,9 prosenttia niiden osalta, joiden osalta asiakasrekisteriin ei ollut 

merkitty lapsia. Heistä sellaisten, joiden tilannearvioissa lapset tulivat tavalla tai toisella esiin, per-

hesuhteet oli kirjattu 92,3 prosentin osalta. Sellaisten osalta, joiden tilannearvioissa lapset eivät 

tulleet millään lailla esiin, perhe-suhteet oli kirjattu 51,2 prosentin osalta. (Ks. ed. liite, julkinen.) 

Tilannearvio-ohjeistuksessa on lapsia koskeville tiedoille oma ”Lapset”-otsikko. Muut ”perhe- ja 

ihmissuhteet” ovat oman otsikkonsa alla. ”Lapset”-otsikointia oli käytetty 35,2 prosentissa yhdis-

tettyjä tilanne-arvioita. Yksinhuoltajien osalta luku oli jälleen suurin: 43,5 prosentissa yksinhuolta-

jien tilannearvioista lapset oli otsikoitu oman otsikon alle. Kahden aikuisen asiakasrekisteriin mer-

kittyjen lapsiperheiden osalta prosenttiluku oli 32,7. ”Lapset”-otsikointia oli käytetty 33,0 prosen-

tissa tilannearvioista niiden asiakkaiden osalta, joilla ei ollut asiakasrekisterissä lapsia. Kaikki ti-

lannearviot mukaan lukien lapsia koskevat tiedot oli merkitty yhdistetyn ”Perhe- ja ihmissuhteet, 

lapset” -otsikon alle 7,8 prosentissa tilannearvioista. (Ks. ed. liite, julkinen.) 

Niiden osalta, joilla ei ollut asiakasrekisterimerkintöjä lapsista, osalle on tilannearviota tehdessä 

merkitty, ettei heillä ole lapsia. Näin oli 6,0 prosentissa yksinelävistä ja 25,0 prosentissa niistä kah-

den aikuisen perheistä, joissa ei ollut rekisterimerkintöjä lapsista. (Ks. ed. liite, julkinen.) Merkintä 

oli joko suoraan ”Lapset”-otsikon alla tai muualla tekstissä. ”Lapset”-otsikon alle kirjoitettu tieto 

oli merkintätavaltaan ymmärrettävästi selkein. 

4.2 Lapset tilannearvio-ohjeistuksen mukaisten teemojen yhteydessä 

Tilannearvioiden rakenteen tutkimisen jälkeen tarkastelin tilannearviota sen pohjalta, miten lapset 

tulevat esiin tilannearvio-ohjeistuksen eri teemojen yhteydessä. Muita kuin lapsiin tilannearvioissa 

tavalla tai toisella liitettyjä asioita en tilastoinut. Tutkimusaineiston osalta otin tarkastelun kohteek-

si ne asiakkaat, joilla oli lapsia joko asiakastietojen perhetietojen tai tilannearvioiden sisällön tai 

molempien pohjalta; muiden osaltahan lapset eivät tulleet millään lailla esiin. Tarkastelussa olivat 

siten 66 miehen ja 120 naisen eli yhteensä 186 asiakkaan tilannearviot. Jatkossa kutsun näitä 186 

asiakasta vanhemmiksi. Ratkaisu ei ole aivan ihanteellinen, sillä lasten varsinaisten vanhempien 

lisäksi näiden asiakkaiden joukossa on sellaisia, joiden tilannearvioissa puhutaan lapsista, vaikka 

nämä eivät ole heidän omia lapsiaan. Käytän ilmaisua kuitenkin käytännöllisistä syistä yksinker-

taistaakseni ilmaisutapaa. 

Lapset tulivat esiin eri tavoin tilannearvio-ohjeistuksen eri teemojen yhteydessä. Toiset teemat 

painottuivat enemmän kuin toiset. Eri teemoista on kirjattu tilannearvioissa prosentuaalisesti erias-

teisesti. Kaikki 186 vanhemman tilannearviot mukaan lukien eri teemojen yleisyys vaihteli 3,2 

prosentista 96,2 prosenttiin. Yleisin teema olivat ”lapset”. Toiseksi yleisin teema oli ”taloudellisen 



17 
 

tuen suunnitelma”, joka esiintyi 44,6 prosentissa 186 asiakkaan tilannearvioista. Kolmantena tuli-

vat ”asuminen” ja ”talous”, jotka tulivat esiin 43,0 prosentissa tilannearvioista. Alle kymmenen 

prosentin jäivät yleisyysjärjestyksessä ”asiakkaan ajatukset ja toiveet tulevaisuudesta” sekä ”palve-

lujen tarve”, ”terveys” sekä ”muut tiedot”, ”päihteet”, ”harrastukset ja vapaa-aika”, ”voimavarat ja 

vahvuudet”. Yleisyysjärjestys on esitetty selvyyden vuoksi alla olevasta taulukossa 1 (tarkempi 

tilasto löytyy liitteestä II ”Miten monessa tilannearviossa lapset on liitetty tilannearvio-ohjeistuksen 

eri teemoihin (%)”, salassa pidettävä): 

Tilasto 1. Tilannearvio-ohjeistuksen mukaiset teemat yleisyysjärjestyksessä 

Tilannearvio-ohjeistuksen teema Miehet, 

yleisyys, sija 

Naiset, ylei-

syys, sija 

Yhteensä 

1. Lapset (1.) (1.) 96,2 % 

2. Taloudellisen tuen suunnitelma (2.) (4.) 44,6 % 

3. Asuminen (3.) (3.) 43,0 % 

3. Talous (4.) (2.) 43,0 % 

5. Perhe ja ihmissuhteet (5.) (6.) 28,0 % 

6. Suunnitelma (6.) (5.) 25,8 % 

7. Työ ja koulutus (9.) (7.) 13,4 % 

8. Arjen hallinta (8.) (8.) 12,9 % 

9. Asiakkaan ajatukset ja toiveet tulevaisuudesta (7.) (12.) 9,1 % 

9. Palvelujen tarve (13.) (9.) 9,1 % 

11. Terveys (14.) (10.) 7,5 % 

11. Muut tiedot (10.) (11.) 7,5 % 

13. Päihteet (10.) (12.) 6,5 % 

14. Harrastukset ja vapaa-aika (10.) (14.) 5,9 % 

15. Voimavarat ja vahvuudet (15.) (15.) 3,2 % 

  

Taulukosta voidaan nähdä, että miesten ja naisten tilannearvioiden osalta järjestys on suurin piirtein 

sama. Miesten osalta korostuvat jonkin verran naisia enemmän ”taloudellisen tuen suunnitelma”, 

”perhe ja ihmissuhteet”, ”asiakkaan ajatukset ja toiveet tulevaisuudesta”, ”muut tiedot”, ”päihteet” 

sekä ”harrastukset ja vapaa-aika”. Naisten tilannearvioissa korostuvat puolestaan miehiä enemmän 

”talous”, ”suunnitelma”, ”työ ja koulutus”, ”palvelujen tarve” sekä ”terveys”. 

Tilannearvioita lukiessa ja koodausta tehdessäni kiinnitin huomiota myös siihen, että lapset tulivat 

huomioon eri tavoin tilannearvioissa. Toisaalta lasten nähtiin joko vievän aikuisten voimavaroja tai 

lisäävän niitä, ja toisaalta aikuisten nähtiin joko vievän tai lisäävän lasten voimavaroja. Osassa 

tilannearvioista käsiteltiin eri teemoja kattavasti ja osassa puolestaan hyvin lyhyesti. Osassa tilan-

nearvioita sivuttiin lapsia vain ohimennen, ja osassa lapset näyttäytyivät kattavasti tilannearvion 

monen eri teeman kohdalla.  
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Tavallisimmin tilannearvioissa käsiteltiin kolmea teemaa (29,0 prosentissa 186 tilannearviosta). 

Enimmillään tilannearvioissa käsiteltiin kymmentä aihetta. (Tarkat teemojen määrät tilannearvioi-

den osalta löytyvät liitteestä 7 ” Miten monta lapsiin liitettyä teemaa tilannearvioihin on kirjattu, 

kpl/tilannearvio prosentteina”, julkinen.) Tämä ei kuitenkaan vielä kuvaa kovin syvällisesti sitä 

intensiteettiä, kuinka paljon eri teemoista kirjattiin eli kuinka syvällisesti lapset otettiin eri teemo-

jen osalta tilannearvioissa huomioon. Esimerkiksi kolmen teeman kirjaamiseen olisi riittänyt esi-

merkiksi kuviteltu lause: ”Alle kouluikäinen lapsi on päivähoidossa silloin, kun vanhempi etsii 

työtä perheen taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.” Lause sisältää ”lapsia”, ”työtä ja koulutusta” 

sekä ”taloutta” koskevat teemat. 

 

4.3  ”Lasten asiat” 

Tilannearvio-ohjeistuksen teemoista lähinnä lapsia on luonnollisesti ”Lapset”-otsikon teema, jonka 

alle liittämäni asiat ovat suoraan ”lasten omia asioita”. Tarkastelin tämän teeman osalta tilannear-

vioita uudelleen saadakseni tähän mennessä selvittämääni syvemmän kuvan siitä, miten lapset ote-

taan huomioon tilannearvioita tehdessä. Tein tarkastelun kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa 

tarkastelin ”lasten asioita” yleensä lasten asioita koskevien teemojen valossa (luku 4.3.1) ja toisessa 

osassa yksittäisten teemojen osalta (luku 4.3.2). 

4.3.1  Lasten asioiden huomioon ottaminen yleisellä tasolla 

Espoon kaupungin tilannearvio-ohjeistuksessa on yleisten teemojen lisäksi ohjeistettu, mitä asioita 

kustakin teemasta on hyvä keskustella asiakkaiden kanssa. ”Lapset”-otsikon alla olevassa ohjeis-

tuksessa kerrotaan, mitä lapsiin liittyviä asioita voitaisiin kysyä tilannearvioita tehtäessä. Ohjeis-

tuksessa ”Lapset”-otsikon alla ovat seuraavat kysymykset: ”Minkä ikäiset lapset asiakkaalla 

ovat?”, ”Mitä lapsille kuuluu?”, ”Miten päiväkodissa ja koulussa sujuu?” sekä ”Onko asiakkaalla 

huoli lapsesta?”  (Ks. liite 1, julkinen.) 

 

Viimeinen kysymys lapseen kohdistuvasta huolesta liittyy Esa Erikssonin ja Tom Erik Arnkilin 

(2012) Stakesin kanssa vuosituhannen vaihteessa kehittämään varhaisen ja dialogisen tuen mene-

telmään, jonka avulla työntekijät voivat pyrkiä ottamaan asiakkaan kanssa vaikeita asioita esiin 

asiakasta kunnioittavasti ja yhteistyötä vaalien. Ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata työntekijää 

selvittämään asiakkaan lapseen mahdollisesti kohdistuva konkreettinen huoli, joka syntyy jostakin 

lapsen tai perheen pulmasta käsin. Huoli on subjektiivinen näkemys siitä, miten lapsi selviää ja 

mitkä ovat asiakkaan omat toimintamahdollisuudet huolen vähentämiseksi tai poistamiseksi. 

(Eriksson & Arnkil 2012, 7 ja 21-22.) 
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Asiakkaan lapseen kohdistama huoli voi auttaa työntekijöitä löytämään keinoja tukea asiakasta. 

Huolet on menetelmässä jaettu niin sanottuihin ”huolen vyöhykkeisiin”. Jos asiakkaalla ei ole huol-

ta lapsesta, hän kokee, että lapsen asiat ovat hyvin. Jos asiakkaan huoli on pientä, varhaisella puut-

tumisella ja tuella on hyvät mahdollisuudet onnistua. Jos asiakkaan huoli on suurta, ollaan niin 

sanotussa kriisitilanteessa, jossa on pakko hakea ulkopuolista apua eli ottaa yhteyttä esimerkiksi 

poliisiin, sairaanhoitoon tai lastensuojelun työntekijään. Jos ollaan pienen ja suuren huolen välisellä 

harmaalla vyöhykkeellä, ollaan epäselvällä alueella, jolla asiakas toisaalta kokee voimiensa olevan 

ehtymässä mutta toisaalta varmuutta ei ole siitä, onko tilanteeseen pakko puuttua ottamalla yhteyttä 

ulkopuolisiin toimijoihin. Asiakkaan lapsi ja asiakas tarvitsevat kuitenkin varhaista puuttumista 

vahvempaa tukea. (Eriksson & Arnkil 2012, 25-26.) 

 

Tutkimusta varten kävin läpi 186 vanhemman tilannearviot koodaten ”lasten omia asioita” koske-

vat teemat luokittain seuraavasti: 

 

Taulukko 2. Lasten asioita koskevien teemojen kirjaaminen tilannearviossa: Yleisyysjärjestys 

 

Lasten asioita koskeva teema Miehet, 

sija 

Naiset, 

sija 

Yhteensä, 

sija 

A. Lasten iät (m.l. mahdollinen raskaus) (1.) (1.) (1.) 

C. Päiväkoti, esikoulu, koulu (5.) (3.) (3.) 

D. Aamupäivä-, päivä- ja iltapäiväkerho ja -toiminta (14.) (15.) (15.) 

E. Lastenhoito ja yhdessäolo (4.) (6.) (6.) 

F. Lasten harrastukset ja vapaa-ajan vietto itsenäisesti (7.) (6.) (7.) 

G. Lasten terveys ja kehitys (9.) (5.) (8.) 

H.-I. Isyyden tunnustaminen, lasten tapaaminen ja huol-

to* 

(2.) (2.) (2.) 

J. Epävakaat olot: riidat, päihteet, kiusaaminen, väki-

valta tai  

sen uhka 

(9.) (10.) (9.) 

K. Lasten päihteidenkäyttö ja muut käyttäytymisongel-

mat 

(14.) (14.) (14.) 

L. Onko asiakkaalla huoli lapsista (13.) (11.) (13.) 

M. Lastensuojelu (6.) (4.) (5.) 

N. Lasten huostaanotto ja sijoittaminen (11.) (11.) (11.) 

O. Ulkoinen tuki viranomaisilta, yhdistyksiltä ja kir-

kolta** 

(11.) (9.) (9.) 

P. Tarvitsevatko lapset asiakkaan mielestä taloudellista 

tukea 

(8.) (13.) (11.) 

B. Muut asiat*** (3.) (6.) (4.) 

     *Teemat on yhdistetty lopulliseen tilastoon.  

      **Ulkoinen tuki viranomaisilta sisältää muun kuin lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön. 

      ***Muut asiat on koodattu kirjaimella B, koska teema oli sijoitettu alkuperäisen koodauksen yhteydessä     

      lasten iän jälkeen. 
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Samaan tapaan kuin tilannearvio-ohjeistuksen teemojen osalta yleensä (ks. luku 4.2), osasta ”lasten 

omia asioita” koskevista teemoista oli kirjattu useammin kuin toisista. Koska osa ”lasten asioista” 

on erityisen arkaluonteisia, niin ilmaisen yleisyyden tarkkojen tietojen osalta vain sen, että teemat 

esiintyivät tilannearvioissa 3,7 ja 74,2 prosentin vaihteluvälillä. Sivulla 17 olevassa taulukossa 2 

teemat ovat niiden esiintymisen mukaisessa yleisyysjärjestyksessä (tarkemmat tilastot löytyvät 

liitteestä II ”Lasten asioita koskevat teemat tilannearvioissa”, salassa pidettävä). 

 

Yleisin lasten asioita koskeva tutkimusaineiston teema oli lasten ikä. Tietoa tarvitaan aikuissosiaa-

lityössä muun muassa tehtäessä toimeentulotukipäätöksiä. Myös toiseksi yleisintä teemaa eli lasten 

tapaamiseen ja huoltoon liittyviä tietoja tarvitaan päätöksiä tehdessä. Teema on myös ajankohtai-

nen tutkimusaineiston ilman lapsiaan eläville ja yksinhuoltaja-asiakkaille. Kolmanneksi yleisin 

teema oli päiväkotiin, esikouluun ja kouluun liittyvät kysymykset. Neljäntenä olivat muut asiat, 

joihin kuuluivat muun muassa sellaiset kysymykset kuten lasten kotipaikka, asuminen ja asumis-

olosuhteet sekä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Huomionarvoista on myös se, että lasten-

suojelu on jo viidennellä sijalla. 

Harvinaisin teema oli aamupäivän, päivän ja iltapäivän kerho- ja muu toiminta. Toiseksi harvinai-

sin oli lasten päihteidenkäyttöön ja muihin käyttäytymisongelmiin liittyvä teema. Kolmanneksi 

harvinaisin oli kysymys asiakkaan lapseen kohdistuvasta huolesta, johon sisällytin aineistossa niin 

ilmaistun huolen kuin huolen puuttumisen eli lasten hyvinvointia kuvaavat ilmaisut. Neljänneksi 

harvinaisimmat teemat olivat toisaalta lasten huostaanotto ja sijoittaminen ja toisaalta asiakkaan 

kertoma taloudellisen tuen tarve lasten osalta. Huomionarvioista jälleen on se, että kun lasten-

suojelu oli yleisimpien aiheiden joukossa, niin lasten huostaanottoon ja sijoittamiseen liittyvät ky-

symykset olivat harvinaisimpien teemojen joukossa. Tämä kuvastaa ainakin sitä, että lastensuojelu 

on laajempi käsite kuin pelkkä huostaanotto ja sijoittaminen. 

Sukupuolten väliset erot selittynevät mies- ja naisasiakkaiden kanssa keskusteltujen teemojen eroa-

vuuksilla liittyen heidän elämäntilanteidensa eroavuuteen: Olihan naisten joukossa eniten yksin-

huoltajia ja miesten joukossa puolestaan eniten ilman lapsia asuvia asiakkaita. Samankaltaisuudet-

kin yleisjärjestyssijoituksissa voivat osittain selittyä näillä taustatekijöihin liittyvillä eroilla. Voi-

daan kuitenkin myös kysyä, missä määrin työntekijöiden tekemä työ mahdollisesti eroaa suhteessa 

miehiin ja naisiin? Tähän kysymykseen vastaaminen jää kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

4.3.2  Lasten asioiden huomioon ottaminen yksittäiskysymyksissä 

Saadakseni syvemmän kuvan siitä, millä intensiteetillä eri teemoista kirjattiin, tutkin ”lasten omien 

asioiden” huomioon ottamista vielä yksittäisteemojen osalta. Käyn tässä luvussa kohta kohdalta 

läpi yksittäisteemoihin liittyvät tärkeimmät tutkimustulokset. 
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A. Lasten ikä oli yleisin tilannearvioihin kirjattu aihe mutta ymmärrettävistä syistä sitä oli käsitelty 

lyhimmin. Koko 315 asiakkaan tilannearvioaineistossa alaikäiset selvisivät rekisteristä 63,3 prosen-

tin osalta, vain tilannearvioiden tekstistä 16,7 prosentin osalta ja 20,0 prosentin eli 129 asiakkaan 

osalta ei kummastakaan. 186 vanhemman osalta alaikäisyys oli raportoitu tilannearvioteksteissä 

74,2 prosentin osalta pääasiassa ikälukuna (44,6 prosenttia). Vuosiluku oli harvinaisempi (16,7 

prosenttia) mutta ikälukua hieman luotettavampi tieto. Tämä selvisi verrattaessa tilannearvioiden 

tekstitietoja asiakastietojärjestelmän perhetietoihin. (Ks. liite III ”Lasten iät”, salassa pidettävä.) 

C. Päiväkotiin, esikouluun ja kouluun liittyvä teema esiintyi kolmanneksi yleisimmin tilannearvi-

oissa. Teema oli kuitenkin ohitettu vain maininnalla 51,1 prosentissa niistä tilannearvioista, joissa 

teemaa oli ylipäätään käsitelty. Teeman osalta käsiteltiin (yleisyysjärjestyksessä) seuraavia aiheita: 

Mistä päiväkodista tai koulusta oli kyse, mitä hankaluuksia siellä ilmeni, miten siellä menee, mitä 

päivähoito maksaa, onko kouluun pidetty yhteyttä sekä onko lapselle haettu opintotukea. (Ks. liite 

III ”Päiväkoti, esikoulu, koulu”, salassa pidettävä.) 

D. Aamupäivä-, päivä- ja iltapäiväkerho ja -toiminta oli vähiten käsitelty teema. Teema oli vain 

mainittu 22,2 prosentissa muun tekstin yhteydessä niistä tilannearvioista, joissa teema esiintyi. 

Teeman osalta käsiteltiin sellaisia aiheita kuten maksut, järjestäjätaho, kerhoon tai toimintaan ha-

keminen, kuljetukset ja mahdollinen ruokailu. Aiheet liittyivät läheisesti toimeentuloon ja toimin-

takykyyn liittyviin kysymyksiin. (Ks. liite IV ”Aamupäivä-, päivä- ja iltapäiväkerho ja -toiminta”, 

salassa pidettävä.) 

E. Lastenhoito ja yhdessäolo oli kuudenneksi kirjatuin teema. Kirjaukset olivat kuitenkin yleensä 

hyvin lyhyitä. Tavallisimmat aiheet olivat lasten kotihoito, avun antaminen ja saaminen lastenhoi-

dossa ja kasvatuksessa, lastenhoito sinänsä, lasten kuljettaminen, yhteinen harrastus, kohdatut han-

kaluudet sekä ruoanlaitto yhdessä. (Ks. liite IV ”Lastenhoito ja yhdessäolo”, salassa pidettävä.) 

F. Lasten harrastukset ja itsenäinen vapaa-ajan vietto oli seitsemänneksi kirjatuin teema. Sen osal-

ta tilannearvioiden kirjaus oli paikoitellen intensiivistä. Tavallisin maininta oli tietty tai jokin yksi-

löimättä jäänyt harrastus. Toiseksi tavallisimmin teema liitettiin toimeentulotukeen liittyviin kysy-

myksiin. Taloudellisen tuen suunnitelmassa harrastukset oli huomioitu 11,3 prosentissa 186 van-

hemman tilannearviosta. Muutamassa tapauksessa asiakas oli kertonut taloudellisista vaikeuksista 

kustantaa lasten harrastuksia, mutta tätä ei syystä tai toisesta ollut huomioitu taloudellisen tuen 

suunnitelmassa. Aivan aina syy ei selvinnyt perustellusti. (Ks. liite V ”Lasten harrastukset ja itse-

näinen vapaa-ajan vietto”, salassa pidettävä.) 

G. Lasten terveyttä ja kehitystä oli käsitelty kahdeksanneksi eniten. Tilannearvioihin oli kirjattu 

sekä hyvinvointia että huonovointisuutta kuvaavia ilmaisuja. Kirjaus oli paikoitellen hyvinkin in-

tensiivistä ja paikoitellen maininnan tasoista. Teemasta on hankala raportoida aiheen arkaluontoi-
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suuden vuoksi. Terveydelliset kysymykset saatettiin huomioida taloudellisen tuen suunnitelmassa 

lähinnä vain vähäistä suurempien ja poikkeuksellisten julkisen sairaanhoidon erityismenojen osalta. 

Yksityisen sektorin järjestämiä terveydellisiä menoja ei sen sijaan yleensä huomioitu. Kirjaukset 

näyttivät olevan linjassa toimeentulotukea koskevan lain (Laki toimeentulotuesta 1412/1997) sekä 

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukioppaan (STM 2007) kanssa. (Ks. liite VI ”Lasten 

terveys ja kehitys”, salassa pidettävä.) 

H.-I. Isyyden tunnustaminen sekä lasten tapaaminen ja huolto olivat toiseksi eniten kirjattu teema. 

Isyyden tunnustaminen kirjattiin kuitenkin aiheena vain pienessä murto-osassa tapauksia. Eniten 

käsiteltiin tapaamisiin, toiseksi eniten lasten elatukseen ja kolmanneksi eniten huoltajuuteen liitty-

viä kysymyksiä. Tilanne-arvioissa käsiteltiin monenlaisia teemaan liittyviä aiheita kuten lasten 

tapaamissopimuksen rekisteröiminen, tapaamisiin, huoltosopimuksiin ja elatussopimuksiin liittyvät 

vaikeudet, lastenvalvojan tapaamistarve, lastenvalvojalle ohjaus, tapaamissopimuksen toimittami-

nen sekä toimeentulotuen hakeminen lasten tapaamisiin ja huoltoon liittyvissä asioissa. (Ks. liite 

VII ”Isyyden tunnustaminen, lasten tapaaminen ja huolto”, salassa pidettävä.) 

Teemasta kirjattiin ainakin silloin, kun sille oli selvä tarve. Syitä kirjaamatta jättämiseen vaikutti 

kuitenkin tarpeen puuttumisen lisäksi olevan asiakkaan akuutti asunnottomuus tai päihdeongelma, 

puhelimitse tehty tilannearvio ja asian epäselvyys asiakkaan muuttuvassa elämäntilanteessa. Eräis-

sä tapauksissa ei näkynyt aivan selkeää syytä siihen, miksei asiakkaan tilannetta ollut huomioitu 

lasten tapaamisen ja huollon osalta ”Suunnitelmassa” tai ”Taloudellisen tuen suunnitelmassa”. (Ks. 

ed. liite, salassa pidettävä.) 

J. Epävakaat olot osoittautui tutkimuksen kannalta jossain määrin haastavaksi teemaksi. Alun perin 

olin teemoitellut aineiston kahdessa osassa eli ensin tilannearvio-ohjeen teemojen mukaisesti ja sen 

jälkeen ”lasten asioina”. Tämän seurauksena osa epävakautta lasten elämässä mahdollisesti aiheut-

tavista tekijöistä tuli kirjatuksi tilannearvio-ohjeistuksen mukaisiin teemoihin. Kohtaan J päätyivät 

lähinnä vain sellaiset epävakautta aiheuttaneet tekijät, joiden suorana kohteena lapsi oli ollut. Tä-

män vuoksi kohtaan J tuli koodattua lähinnä tilanteet, joissa lapsi oli keskellä riitatilanteita tai päih-

teiden käyttötilanteita, väkivalta- tai sen uhkatilanteita tai suoraan kiusaamisen kohteena. (Ks. liite 

VIII ”Epävakaat olot”, salassa pidettävä.) 

Tutkimusaineistossa oli kuitenkin raportoitu epävakaustekijöistä muutenkin kuin selvissä kriisiti-

lanteissa. Päätin mennä epävakaiden ulkoisten tekijöiden osalta ”tilannearvio-ohjeistusteemojen 

tontille”, käydä läpi aineiston uudelleen ja tutkia, mitä epävakauden aiheuttajia asiakkaiden elämis-

tä oli kirjattu. Tämä mahdollisti näidenkin teemojen tutkimisen mielestäni ainakin olennaisimmilta 

osilta. 
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Tutkimusaineiston asiakkaat ovat kaikki olleet tarkasteluajankohtana aikuissosiaalityön asiakkaita. 

Tämä viittaa ainakin jonkinasteiseen epävakaaseen elämäntilanteeseen. 186 vanhemman tilannear-

vioista 91,4 prosentissa oli ainakin maininta jostain epävakaasta tekijästä. Epävakauden aiheuttajia 

olivat yleisyysjärjestyksessä seuraavat: asumisen ongelmat; terveyteen, sairauteen ja kuolemaan 

liittyvät kysymykset; taloudelliset ongelmat; työttömyys sekä yritystoimintaan ja opiskeluun liitty-

vät ongelmat; riidat, parisuhdeongelmat ja erotilanteet; päihteiden käyttö; muuttamiset; maahan-

muuttoon liittyvät erityiskysymykset; väkivalta tai sen uhka; MTP-ongelmat (eli yhdistetyt mielen-

terveys- ja päihdeongelmat); luokittelemattomat käyttäytymishäiriöt; rikosasiat. Näiden kaikkien 

tekijöiden osalta lapset oli tilannearvioissa huomioitu taloudellisin keinoin 45,7 prosentissa tapauk-

sista ja muutoin kuin taloudellisin keinoin 61,3 prosentissa tapauksista. (Ks. ed. liite, salassa pidet-

tävä.) 

K. Lasten päihteidenkäyttö ja muut käyttäytymisen ongelmat oli tilannearvioissa useimmiten vain 

lyhyesti mainittu, ja teemasta oli kirjattu toiseksi harvimmin. Syitä tähän voi olla monia. Yksi syy 

on varmasti se, että suuri osa tutkitun asiakasryhmän lapsista on niin pieniä, ettei esimerkiksi päih-

teidenkäyttö ole heille ajankohtainen asia. Toinen syy saattaa olla se, että tuesta lasten käyttäytymi-

sen ongelmissa huolehditaan pääasiassa lapsille ja lapsiperheille suunnatuissa sosiaalipalveluissa 

eikä niinkään aikuissosiaalityössä. Tilannearvioihin ei ehkä tästä syystä aina edes kirjata kaikkia 

teemaan liittyviä asioita, vaikka niistä ehkä keskusteltaisiinkin asiakkaan kanssa tilannearvioita teh-

täessä. Kolmas syy voi olla se, ettei tilannearviotilanteessa asioista keskusteltukaan kuin lähinnä 

maininnan tasolla. (Ks. liite IX ”Lasten päihteidenkäyttö ja muut käyttäytymisen ongelmat”, salas-

sa pidettävä.) 

Ulkopuolisen tahon puuttumista lasten käyttäytymisen ongelmiin oli kuitenkin selvitetty esiin tul-

leissa tapauksissa yleensä ja erityisesti silloin, kun lasten käyttäytymisen ongelmat olivat sosiaalisia 

ja terveydellisiä. Sen sijaan jos käyttäytymisen ongelma oli taloudellinen, tilannetta ei käsitelty 

ainakaan tilannearvioissa. Jos puututuissa tapauksissa lapsi ei ollut sillä hetkellä palvelujen piirissä, 

asiakasta oli ohjattu tarvittaessa kääntymään palvelujen puoleen. Lasten käyttäytymisen ongelmiin 

puuttumisesta on kuitenkin vaikea tehdä yleistyksiä muutoin kuin siltä osin, ettei lasten käyttäyty-

misen ongelmia tilannearvioissa juuri käsitelty. (Ks. ed. liite.) 

L. Asiakkaan lapseen kohdistama huoli oli kolmanneksi harvinaisin teema. Useimmissa kirjatuissa 

tapauksissa oli kirjattu, että asiakkaalla ei ollut huolta lapsesta. Näissä tapauksissa tilannearvioissa 

oli ilmaistu selvästi, ettei asiakkaalla ole huolta, että lapsilla menee hyvin, lapsilla on hyvä tilanne 

jne. Jos huoli oli kirjattu, siihen oli reagoitu lastensuojelullisin toimin. Tällöin huoli oli ymmärretty 

tilannearvioissa ”suurena huolena” (ks. sivut 18-19: Erikssonin ja Arnkilin huolen vyöhykkeet).  

(Ks. liite IX ”Asiakkaan ilmaisema huoli lapsesta”, salassa pidettävä.) 
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M.-N. Lastensuojelu, mukaan lukien lasten huostaanotto ja sijoittaminen, oli tutkimusaineistossa 

viidenneksi eniten kirjattu teema. Lasten huostaanotto ja sijoittaminen sen sijaan oli viiden harvi-

naisimman teeman joukossa. Lastensuojelun osalta tilannearvioihin oli kirjattu kattavasti eri aiheita 

lastensuojelutyön sisällön yleisestä kuvaamisesta lastensuojeluun ohjaamiseen ja lastensuojelu-

ilmoituksen tekemisestä lastensuojeluasiakkuuteen ja sen päättymiseen. Tavallisimmat kirjaukset 

koskivat lastensuojeluasiakkuutta ja sen sisältämiä palveluja. Lastensuojelun kanssa tehtävästä 

moniammatillisesta verkostotyöstä oli niin ikään suhteellisesti ottaen paljon kirjauksia. (Ks. liite X 

”Lastensuojelu, lasten huostaanotto ja sijoittaminen”, salassa pidettävä.) 

O. Ulkoinen tuki yhdistyksiltä, kirkolta ja muilta kuin aikuissosiaalityön ja lastensuojelun viran-

omaisilta oli tilannearvioissa yhdeksänneksi yleisin teema, mutta se esiintyi yleensä muiden teemo-

jen yhteydessä ohimennen. Ulkoinen tuki sisälsi muun muassa päiväkotiin ja kouluun liittyvät eri-

tyispalvelut, perheneuvolan, tukiperheen, lasten terapiapalvelut, lapsiperheiden perhetyön, lapsi-

perheille suunnatut erityishankkeet, ensi- ja turvakodin, neuvolan ja kirkon diakoniatyön. Ulkoises-

ta tuesta kirjattaessa asiakkaiden kerrottiin yleensä joko olevan tai olleen palvelujen piirissä. Asi-

akkaat ohjattiin tilannearvioissa satunnaisesti erilaisten palvelujen kuten neuvolan, vammaispalve-

lujen ja ensikodin piiriin. Palvelupyyntö tehtiin niin ikään satunnaisissa tapauksissa erilaisten pal-

velujen piiriin. Satunnaisuutta saattoivat selittää ainakin toisaalta asiakkaiden ja heidän lastensa 

elämäntilanteiden yksilöllisyys ja toisaalta aikuissosiaalityön mahdollinen osittainen epä-

systemaattisuus asiakkaiden palveluihin ohjauksessa. (Ks. liite XI ”Ulkoinen tuki…”, salassa pidet-

tävä.) 

P. Asiakkaan näkemys lapsen tarvitsemasta taloudellisesta tuesta kuului kuuden harvinaisimmin 

kirjatun teeman joukkoon. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki asiakkaiden ilmaisemat käsitykset olisi 

kirjattu. Joka tapauksessa asiakkaan mielipidettä koskeva kirjaus oli yleensä melko lyhyt – lähes 

maininnan tasoinen. Asiakkaiden kirjattiin kertoneen tarvitsevansa tukea yleisyysjärjestyksessä 

lähinnä lastensa harrastuksiin, vaatteisiin, huonekaluihin, lasten tarvikkeisiin, terveyskuluihin ja 

lomanviettoon. (Ks. liitteet XII-XIII ”Lasten tarvitsema taloudellinen tuki asiakkaan mielestä”, 

salassa pidettävä.) 

Niistä, jotka ilmaisivat lastensa tarvitsevan taloudellista tukea, 68,4 prosentille myönnettiin tukea. 

Vastaavasti tukea ei myönnetty 31,6 prosentin osalta. Taloudellista tukea myönnettiin yleisyysjär-

jestyksessä tavallisimmin huonekaluihin, harrastuksiin, vaatteisiin ja lasten tarvikkeisiin. Tuen 

lisäksi asiakkaita ohjattiin satunnaisesti kääntymään muiden palvelujen puoleen. (Ks. ed. liitteet, 

salassa pidettävä.) 

B. Muista asioista tavallisin aihe oli lasten kotipaikkaan liittyvät tiedot. Toiseksi yleisin aihe oli 

asuminen ja asumisolosuhteet, joihin kuuluivat sellaiset kysymykset kuten asunnon vaihtaminen, 

palvelujen sijainti, kavereiden läheisyys ja asunnon sijainnin yleinen mukavuus. Kolmanneksi ylei-
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sin aihe oli lasten maahanmuuttoon liittyvät kysymykset kuten maahanmuuton järjestyminen ja 

suomen kielen taito. (Ks. liite XIII ”Muut ’lasten omat asiat’”, salassa pidettävä.)  

4.4  Palvelujen tarve, suunnitelma ja taloudellisen tuen suunnitelma 

Tilannearvio-ohjeistuksen otsikot ”Palvelujen tarve”, ”Suunnitelma” ja ”Taloudellisen tuen suunni-

telma” suuntaavat asiakkaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä käytännössä. Tutki-

musaineiston 186 vanhemman tilannearviossa palvelujen tarve oli huomioitu 24,7 prosentissa, 

suunnitelma 78,0 prosentissa ja taloudellisen tuen suunnitelma 90,9 prosentissa. Miesten osalta 

palvelujen tarve oli huomioitu naisia selvästi paremmin (miehet 34,8 % ja naiset 19,2 %) ja talou-

dellisen tuen suunnitelma miesten osalta naisia hieman paremmin (miehet 93,9 % ja naiset 89,2 %), 

kun taas suunnitelma oli huomioitu naisten osalta miehiä paremmin (miehet 75,8 % ja naiset 79,8 

%). (Ks. liite 8 ”Palvelujen tarve, suunnitelma ja taloudellisen tuen suunnitelma”, julkinen.) 

186 vanhemman tilannearvioiden osalta lapset oli otettu huomioon 9,1 prosentissa ”Palvelujen 

tarve” -otsikon alla, 26,9 prosentissa ”Suunnitelma”-otsikon alla ja 44,6 prosentissa ”Taloudellisen 

tuen suunnitelma” -otsikon alla. Tämän lisäksi lapset oli huomioitu palvelujen tarpeen osalta muu-

alla kuin ”Palvelujen tarve” -otsikon alla 6,5 prosentissa asiakkaista, suunnitelman osalta 10,2 pro-

sentissa muualla kuin ”Suunnitelma”-otsikon alla ja taloudellisen tuen suunnitelman osalta 2,7 

prosentissa muualla kuin ”Taloudellisen tuen suunnitelma” -otsikon alla. (Ks. liite 8, edellinen 

tilasto, julkinen.) Tämä tarkoittaa sitä, että osa kirjauksista oli tehty hieman epätäsmällisesti ja löy-

tyi niin sanotusti väärästä kohdasta. Liitteeseen 8 otsikon ”Palvelujen tarve, suunnitelma ja talou-

dellisen tuen suunnitelma: Esimerkkejä epätäsmällisistä kirjauksista” (julkinen) alle on koottu muu-

tamia esimerkkejä näistä epätäsmällisyyksistä. 

Palvelujen tarvetta koskeviksi asioiksi oli kirjattu yleisyysjärjestyksessä eniten lastensuojelun työn 

ja lastenvalvojan tapaamisen tarpeita. Suunnitelman osalta eniten oli ohjattu KELAan ja toiseksi 

eniten lastenvalvojalle. Kolmanneksi eniten kirjauksia oli suunnitellusta verkostotyöstä. Taloudelli-

sen tuen suunnitelmassa miesten osalta lapset oli huomioitu yleisyysjärjestyksessä erityisesti seu-

raavissa asioissa: tapaamiskulut, vuokra ja harrastuskulut. Naisten osalta lapset oli puolestaan 

huomioitu parhaiten vuokran ja harrastusmenojen osalta. Muita kaikkien osalta kirjattuja lasten 

huomioimiskohteita olivat yleisjärjestyksessä muun muassa lastentarvikkeet, huonekalut, sähkö-

menot ja toimeentulotuen perusosa. (Ks. XIV ”Palvelujen tarve, suunnitelma ja taloudellisen tuen 

suunnitelma: Lasten huomioonottamiskohteet”, salassa pidettävä.) 

4.5  Verkostotyö 

Tutkimusaineiston 186 vanhemman tilannearvioihin oli kirjattu lukuisia verkostotapaamisia. Yh-

teensä verkostotapaamisia oli kirjattu 78 asiakkaan tilannearvioihin. Osa näistä ei kuitenkaan ollut 

varsinaisia verkostotapaamisia, vaan tapaamisiin oli tullut asiakkaan kanssa tai sijasta syystä tai 
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toisesta lapset tai puoliso tai molemmat paikalle eli tapaamisia ei ollut järjestetty varta vasten ver-

kostotapaamisajatuksella. Heidän osallisuuttaan varsinaisissa verkostotapaamisissa on vaikea las-

kea, koska kirjauksista ei aina selviä, onko kyseessä tarkoituksella järjestetty verkostotapaaminen 

vai ovatko osallistujat tulleet paikalle muista syistä.  

Varsinaisista verkostotapaamisista tavallisimpia osallistujia olivat oman alueen lastensuojelun 

työntekijät ja asumisneuvojat. Muita lasten kannalta merkittäviä verkostotyön osapuolia olivat kou-

lun, neuvolan, lapsiperheiden perhepalvelujen, lastensuojelun vastaanottokodin, huostaanotto-

paikan, lapsiperheille suunnatun hankkeen ja ensikodin edustajat. Verkostotapaamisiin osallistui 

myös muita osapuolia, mutta perheenjäseniä lukuun ottamatta heillä ei ole niin suurta merkitystä 

lasten kannalta kuin jo mainituilla. (Ks. liite X ”Verkostotapaamiset”, salassa pidettävä.) 
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5  Johtopäätökset 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini tekemällä johtopäätöksiä luvussa 4 esitettyjen tilasto-

havaintojen pohjalta. Lisäksi johtopäätöksiini ovat vaikuttaneet koko tutkimusraportin sisältö lu-

kuun 4 mennessä sekä se reflektointi, jota olen tehnyt lukemalla tilannearvioita lukuisia kertoja, 

lukemalla kirjallisuutta ja keskustelemalla tutkimuksesta työyhteisön työntekijöiden kanssa. Vas-

taan tutkimuskysymyksiin siinä järjestyksessä, jossa ne esitin luvussa 2.2. 

Tutkimuksen tulosten sovellettavuus tutkimani ikäryhmän kaiken työn kokonaisuuteen tai koko 

Espoon tai muiden kuntien aikuissosiaalityöhön tai aikuissosiaalityöhön yleensä ei ole täysin on-

gelmatonta. Tutkimuksessa on tarkasteltu 26-40-vuotiaiden asiakkaiden tilannearvioita Espoon 

aikuissosiaalityön toisessa toimipisteessä joulukuun alusta 2012 huhtikuun loppuun 2013. Tutki-

mus ei ensinnäkään koske suoraan muita kaupunkeja kuin Espoota. Toiseksi tutkimuksessa on tar-

kasteltu vain Espoon tiettyjen alueiden asiakkaista tehtyjä tilannearvioita. Kolmanneksi tutkitun 

ikäryhmän elämäntilanne saattaa olla hyvinkin erilainen kuin muihin ikäryhmiin kuuluvien. Nel-

jänneksi tutkimus ei kerro Espoon eteläisen toimipisteen 26-40-vuotiaiden ikätiimin työstä ennen 

joulukuuta 2012 eikä varsinkaan huhtikuun 2013 jälkeen. Tähän liittyen tutkimuksessa mukana 

olleiden asiakkaiden kanssa on saatettu tehdä tilannearvioita jo ennen tutkimusajankohtaa ja sen 

jälkeen, joten tutkimus on vain poikkileikkaus tehdystä työstä.  Rajoituksista huolimatta olen uskal-

tanut esittää luvussa 5.4 ehdotuksia, miten Espoossa voitaisiin kehittää tilannearvioiden tekemistä. 

Ehdotukset ovat ideoita, joita voidaan tarvittaessa työstää eteenpäin. 

Tilannearvioiden kehittämisen osalta huomautettakoon, että tutkimuksen taustamotivaationa on 

ollut miettiä sitä, voitaisiinko lapset ottaa entistä vieläkin enemmän huomioon tilannearvioita tehtä-

essä. Tätä tutkimuksen motivaatioperustetta on kuvattu luvussa 2.1 kerrottaessa tutkimuksen taus-

toista. 

5.1  Mitä lapsia koskevia asioita otetaan huomioon aikuissosiaalityön tilannearvioita tehtäessä? 

Tutkimuksessani oli mukana 315 asiakkaan tilannearviot. Suurimman osan asiakkaista eli 76,8 

prosentin osalta tilannearvio-ohjeistusta oli noudatettu tarkasti. Perhesuhteet oli huomioitu 74,3 

prosentissa asiakkaita. ”Lapset”-otsikkoa oli käytetty 35,24 prosentissa tapauksia. Tilannearvio-

otsikointia oli siten noudatettu kattavasti ja perhesuhteet oli huomioitu suurimmassa osassa tapauk-

sia. ”Lapset”-otsikointia oli niin ikään käytetty, vaikkakin luku oli prosentuaalisesti melko alhai-

nen. Selkeyden kannalta erityisen myönteistä oli se, että 6,0 prosentissa ”yksinelävistä” ja 25,0 

prosentissa ”kaksin elävistä” aikuisista ”Lapset”-otsikoinnin alle oli merkattu ”Ei lapsia”, jos heillä 

ei sellaisia ollut. 

Tilannearvio-ohjeistuksen eri teemojen osalta lapset huomioitiin eniten ”lapset” -teeman osalta 

(96,2 prosentissa 186 vanhemmasta), toiseksi eniten ”taloudellisen tuen suunnitelman” osalta (44,6 
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%) ja kolmanneksi eniten ”asumisen” ja ”talouden” osalta (molemmissa 43,0 %). Tämä viittaa 

siihen, että lapset huomioitiin parhaiten toimeentulotukeen ja asumisen ongelmiin liittyvissä kysy-

myksissä. Johtopäätösten varmuutta heikentää se, että tilastoon on koodattu vain teemojen esiinty-

misen määrällinen yleisyys tilanne-arvioissa, eivätkä tilastot kerro mitään siitä sisällöllisestä laa-

juudesta, jolla eri teemoista on kirjattu. Toisaalta tulokset saattavat kuitenkin kuvastaa sitä, minkä 

teemojen ympärille aikuissosiaalityö painottuu aikuisten lisäksi lasten osalta. 

”Lasten omissa asioissa” lapset otetaan huomioon laaja-alaisesti. Kun tilannearvio-ohjeistuksessa 

”Lapset”-otsikon alla ovat seuraavat kysymykset: ”Minkä ikäiset lapset asiakkaalla ovat?”, ”Mitä 

lapsille kuuluu?”, ”Miten päiväkodissa ja koulussa sujuu?” sekä ”Onko asiakkaalla huoli lapses-

ta?”, niin tilannearvioissa käsiteltiin näitä kysymyksiä varsin monesta näkökulmasta. 

”Lasten asioista” yleisin teema oli lasten ikä sekä toiseksi yleisin lasten tapaaminen ja huolto. Las-

ten ikää sekä lasten tapaamista ja huoltoa koskevia tietoja tarvitaan erityisesti toimeentulotukipää-

töksiä tehtäessä, mikä osaltaan selittää näitä teemoja koskevien kirjausten yleisyyttä. Toisaalta 

lasten tapaamista ja huoltoa koskevien tietojen yleisyys liittyy myös tutkimusaineiston asiakkaiden 

elämäntilanteeseen: Naisten joukossa yksinhuoltajia oli eniten ja yksinelävien miestenkin joukossa 

oli paljon sellaisia, joilla oli lapsia, vaikkeivät nämä asuneet isänsä luona. 

”Lasten asioiden” osalta eri teemoista kirjattiin vaihtelevalla intensiteetillä. Kattavasti oli kirjattu 

erityisesti lasten tapaamiseen ja huoltoon sekä lastensuojeluun liittyvistä kysymyksistä. Myös las-

ten terveyttä ja kehitystä sekä lasten harrastuksia ja itsenäistä vapaa-ajanviettoa oli käsitelty paikoin 

intensiivisesti. Vaikka lapsen ulkoiseen ympäristöön liittyvät riidat, päihteidenkäyttö, kiusaaminen 

ja väkivalta tai sen uhka olivat yleisyysjärjestyksessä vasta yhdeksännellä sijalla, niin epävakautta 

mahdollisesti lapsen elämässä aiheuttavien ulkoisten tekijöiden osalta lapset oli huomioitu taloudel-

lisesti 45,7 prosentissa 186 tapauksesta ja muuten kuin taloudellisesti 61,3 prosentissa tapauksista. 

Vaikka osa palvelujen tarvetta, suunnitelmaa ja taloudellisen tuen suunnitelmaa koskevista asioista 

oli tutkimusaineistossa kirjattu muualle kuin varsinaisen otsikkonsa alle, niin 186 vanhemman osal-

ta lapset oli otettu huomioon eniten taloudellisen tuen suunnitelmassa (44,6 prosentissa otsikon alla 

ja 2,7 prosentissa muualla), toiseksi eniten suunnitelmassa (26,9 % ja 10,2 %) ja kolmanneksi eni-

ten palvelujen tarpeessa (9,1 % ja 6,5 %). Tämä kuvastaa ainakin toimeentulotukikysymysten ko-

rostumista lapsia koskevassa jatkotyön suunnittelussa sekä kertoo siitä, että suunnitelmallisessa 

aikuissosiaalityössä pyritään ainakin jossain määrin huomioimaan aikuisten lisäksi myös lapset. 

Verkostotyötä 186 vanhemman keskuudessa oli toteutettu itselleni yllättävänkin kattavasti. Asi-

akkaan kanssa sovittuja verkostotapaamisia oli yhteensä 78, joka kuitenkin sisältää lukuna myös ne 

tapaamiset, joihin asiakkaan lapset tai puoliso tai molemmat olivat osallistuneet muista kuin ver-

kostotyöhön liittyvistä syistä. Verkostotapaamisiin oli otettu mukaan erityisesti oman alueen las-
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tensuojelun työntekijät ja asumisneuvojat. Lisäksi myös muita lasten kanssa merkittäviä verkosto-

työn tekijöitä osallistui tapaamisiin. 

Aloittaessani tutkimuksen teon Espoon kaupungille kuulin monia työntekijöiden itsekriittisiä ja 

epäileviä kommentteja sen suhteen, otetaanko lapsia ylipäätään huomioon tilannearvioita tehtäessä. 

Moni ilmaisi epäilynsä, etteivät lapset varmaankaan tule juuri esiin. Tutkimukseni kautta olen kui-

tenkin päätynyt toisenlaiseen arvioon, ja tutkimuksen valossa työntekijät näyttävät olleen turhankin 

itsekriittisiä oman työnsä suhteen. Lapsia koskevat asiat otettiin tarkastelujaksolla odotuksia pa-

remmin huomioon aikuissosiaalityössä (ainakin tässä ikäryhmässä ja Espoon eteläisessä aikuissosi-

aalityön toimipisteessä). Tästä kertovat ne havainnot, jotka olen tehnyt tässä luvussa. 

5.2  Mitä lapsia koskevia asioita jätetään huomioimatta? 

Tilannearvio-ohjeistuksen mukaisista otsikoista ”Lapset”-otsikon käyttö oli jäänyt melko alhaiseksi 

eli otsikkoa oli käytetty vain 35,2 prosentin osalta 315 asiakkaasta. Lisäksi yhdistettyä ”Perhe- ja 

ihmissuhteet, lapset” -otsikkoa oli käytetty 7,8 prosentissa tapauksista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

56,9 prosentissa tapauksista lapsia ei ollut sisällytetty tilannearvioiden otsikoihin. Lapsista saatet-

tiin kuitenkin kirjata tietoja jossain kohdassa tilannearvioita. 

Parhaiten ”Lapset”-otsikointia oli käytetty yksinhuoltajien osalta, joista 43,5 prosentin osalta lapset 

oli otsikoitu oman otsikon alle. Lapset oli otsikoitu heikoimmin sekä kahden aikuisen lapsiperheen 

(32,7 %) että niiden asiakkaiden osalta, joilla ei ollut asiakasrekisterissä lapsia (33,0 %). Koska 

tutkimuksen tarkasteluaika oli niinkin pitkä kuin viisi kuukautta, prosenttiluvut olisi voinut olla 

kaikkien perhemuotojen osalta toteutunutta suuremmat ja otsikointi olisi voinut olla tasapuolisem-

paa eri perhemuotojen osalta. 

Tilannearvio-ohjeistuksessa mainittujen teemojen osalta vähiten huomiota lapsinäkökulmasta kat-

sottuna saivat asiakkaan voimavarat ja vahvuudet (3,2 prosentissa 186 vanhemman tilannearviois-

ta), päihteet (6,5 %) ja terveyskysymykset (7,5 %). Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että lapsista 

aikuisten voimavaroina ja vahvuuksina ei ole paljon kirjauksia. Toiseksi päihteitä ja terveyskysy-

myksiä koskevat luvut ovat huomattavan pienet, jos lukuja mietitään sen tiedon valossa, että aikuis-

ten mielenterveyshäiriöillä ja päihteiden käytöllä on aikuispsykiatriassa todettu olevan yhteyttä 

lasten psykiatrisiin ja käyttäytymisongelmiin (ks. luku 2.1). Tulos saattaa joko kuvastaa sitä, ettei 

tutkimuksessa mukana olleilla asiakkailla ollut juurikaan lapsiin vaikuttavia päihteidenkäyttöön 

liittyviä tai terveysongelmia, tai liittyä kysymykseen siitä, kuinka aikuissosiaalityön asiakkaan 

kanssa huomataan ottaa ja kyetään ottamaan esiin lapsia koskettavia vaikeita ”aikuisten asioita”. 

”Lasten asioista” harvinaisin teema oli aamupäivän, päivän ja iltapäivän kerho- ja muu toiminta, 

toiseksi harvinaisin lasten päihteidenkäyttö sekä muut käyttäytymisongelmat ja kolmanneksi harvi-

naisin asiakkaan lapseen kohdistamaa huolta koskeva kysymys. Näistä sekä lasten päihteidenkäyttö 
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ja muut käyttäytymisongelmat että asiakkaan lapseen kohdistama huoli ovat kysymyksiä, joiden 

kautta voidaan miettiä, onko lapsella tai hänen ympäristössään sellaista huolta herättäviä ongelmia, 

että niihin tulisi jollain lailla puuttua. Lasten päihteidenkäytöstä kirjaamisen vähyys liittyy varmasti 

suurelta osin jo siihen, että tutkimusaineiston asiakkaat kuuluvat 26-40-vuotiaiden ikäryhmään ja 

perhetietojen mukaisten lapsiperheiden lasten ikä-keskiarvo on vain 6,7 vuotta, eikä päihteiden-

käyttö näin ollen ole heistä kovin monelle ajankohtainen asia. Lasten muut käyttäytymisongelmat 

saattavat puolestaan vakavoitua tutkimusaineiston asiakkaiden lapsia vanhemmassa ikäjoukossa ja 

tulisivat tällöin ehkä tutkittua asiakasikäryhmää enemmän esiin. 

Vähimmällä intensiteetillä ”lasten asioista” oli kirjattu lasten ikä jo siitä syystä, että ikä selviää 

kattavasti lyhyellä maininnalla. Kuten edellisessä luvussa todettiin, ikäkysymys oli kuitenkin kai-

ken kaikkiaan hyvin yleisesti huomioitu tilannearvioissa. Maininnan asteelle jäivät kuitenkin usein 

myös erityisesti asiakkaan lapseen kohdistama huoli tai huolettomuus, lasten päihteidenkäyttöön ja 

muihin käyttäytymisongelmiin liittyvät kysymykset sekä päiväkotiin, esikouluun ja kouluun liitty-

vät kysymykset. 

Vaikka epävakautta mahdollisesti lapsen elämässä aiheuttavien ulkoisten tekijöiden osalta lapset oli 

huomioitu taloudellisin keinoin 45,7 prosentissa tapauksista ja muuten kuin taloudellisin keinoin 

61,3 prosentissa tapauksista, voidaan kuitenkin kysyä, ovatko luvut riittävän suuret? Luvut tarkoit-

tavat käännetyssä järjestyksessä sitä, että lapset jätettiin 54,3 prosentissa tapauksista huomioimatta 

taloudellisesti ja 38,7 prosentissa muuten kuin taloudellisesti. Käytännössä tilannearvioita lukiessa-

ni jäin paikoitellen pohtimaan, olisiko joissakin tapauksessa lapset voitu ottaa huomioon joko ta-

loudellisesti tai muulla tavoin toteutunutta paremmin. Esimerkiksi usein tapahtuvat muutot lapsen 

elämässä ja aikuisten päihteidenkäyttö saattavat vaikuttaa lapseen paljonkin. Päihteidenkäytön 

mahdollista merkitystä asiakkaiden lasten elämässä voidaan tarkastella myös sen kautta, että vuon-

na 2012 tehdyn AUDIT-C-kyselyn mukaan Espoossa hieman yli 20 prosenttia naisista ja yli 40 

prosenttia miehistä käyttää liikaa alkoholia. (Espoon kaupunki 2013, 5.) 

Vaikka lapset oli 186 vanhemman tilannearvioissa otettu huomioon jossain määrin palvelujen tar-

peen, suunnitelman ja taloudellisen tuen suunnitelman osalta, niin voidaan kysyä, ovatko prosentu-

aaliset luvut myöskään näiden osalta riittävän suuret? 9,1 prosentissa lapset oli otettu huomioon 

”Palvelujen tarve” -otsikon alla, 26,9 prosentissa ”Suunnitelma”-otsikon alla ja 44,6 prosentissa 

”Taloudellisen tuen suunnitelma” -otsikon alla. Tilastojen perusteella voidaan kysyä, oliko asiak-

kaan lapset huomioitu riittävästi taloudellisen tuen suunnitelmassa, jossa heidät on huomioitu par-

haiten? Voidaan myös kysyä, onko tilannearvio-ohjeistus palvelujen tarpeen ja suunnitelman osalta 

riittävän selkeää, jotta otsikoiden alle voitaisiin kirjata tietoja riittävän usein ja jotta kaikki työnte-

kijät voisivat tulkita ohjeistuksen samalla tavalla? Aineistoa lukiessa kiinnitin huomiota erityisesti 
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siihen, että kirjaukset palvelujen tarpeen osalta oli tehty hyvin vaihtelevin tyylein ja eri tilanteissa. 

Keskustelin asiasta myös työntekijöiden kanssa. 

”Oikean” otsikon sijaan lapset oli huomioitu muualla tilannearviotekstissä palvelujen tarpeen osalta 

6,5 prosentissa, suunnitelman osalta 10,2 prosentissa ja taloudellisen tuen suunnitelman osalta 2,69 

prosentissa 186 vanhemman tapauksesta. Asioiden kirjaamiseen ”oikeiden” otsikkojen alle voitai-

siin pyrkiä entistä selkeämmin suunnitelmallisen jatkotyön helpottamiseksi. Erityisesti suunnitel-

man osalta kirjauksia oli tehty eniten muualle kuin ”Suunnitelma”-otsikon alle. Työntekijöiden 

kanssa esimerkkilauseita läpi käydessäni he löysivät kuitenkin helposti ”Suunnitelma”-otsikon alta 

”oikean paikan” lauseille, jotka löytyivät muualta tekstistä. Tilannearvioteksteissä pientä epäsel-

vyyttä oli lähinnä sen suhteen, missä määrin ”Suunnitelma”-otsikon alle tuli sisältää se palvelunoh-

jaus, jota asiakas oli tilannearviota tehdessä saanut, eli mihin palveluihin hänet oli ohjattu tai yritet-

ty ohjata. 

5.3  Missä asioissa on kehitettävää? 

Lasten huomioon ottamista aikuissosiaalityössä voidaan perustella sekä kansainvälisten sopimusten 

ja kansallisen lainsäädännön velvoittavuudella että lastensuojelun riittämättömillä voimavaroilla 

ehkäistä yksin lastensuojeluilmoitusten kasvua. Vaikka tutkituissa tilannearvioissa lapset oli otettu 

odotettua enemmän huomioon, niin aikuissosiaalityötä voidaan edelleen kehittää entistä enemmän 

kansainvälisten velvoitteiden ja kansallisen lainsäädännön suuntaan sekä lastensuojelun rinnalle: 

Lapset voitaisiin huomioida nykyistä enemmän yhteiskunnallisissa palveluissa, aikuisten päihde-

ongelmien, perheväkivallan ja vanhemmuuteen liittyvien vaikeuksien vaikutusta lapseen voitaisiin 

heikentää, ja ongelmien ylisukupolvista siirtymistä voitaisiin entistä paremmin ehkäistä. 

Tutkimuksessa tuli ilmi tilannearvio-ohjeistuksen osalta joitakin aikuissosiaalityön mahdollisia 

kehittämiskohteita. Ensinnäkin ”Lapset”-otsikon alla olevia kysymyksiä voitaisiin avata. Toiseksi 

palvelujen tarvetta ja suunnitelmaa koskeva ohjeistus ja otsikointi voisivat olla nykyistä selkeäm-

piä. 

Tilannearvioiden konkreettisen tekemisen osalta kehitettävää oli puolestaan otsikoinnin käytössä, 

lasten huomioon ottamisessa kaikkien asiakasryhmien osalta nykyistä paremmin ja tasapuolisem-

min, asiakkaiden päihteidenkäytön ja terveyskysymysten huomioon ottamisessa lasten kannalta, 

epävakaiden olosuhteiden merkityksen hahmottamisesta lasten kannalta sekä aikuisen lasta kohtaan 

kokeman huolen tai sen puutteen kirjaamisessa. Palaan näihin kysymyksiin ehdotusten kera luvussa 

5.4. 

Tutkimusaineistoon perehtyessäni mietin systeemiteoreettista lähtökohdista sitä, miten asiakkaat 

voivat toisaalta kokea lapset voimavaroinaan ja vahvuuksinaan tai toisaalta kokea, että lapsista 

huolehtiminen kuluttaa heidän voimavarojaan. Samoin mietin, miten aikuiset voivat toimia lastensa 
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voimavaroina tai voimavarojen kuluttajina. Tilannearvio-ohjeistuksessa ja tutkimusaineiston tilan-

nearvioissa tällaista näkökulmaa ei juuri esiintynyt. Itse ajattelin, että näkökulmaa voitaisiin jollain 

lailla vahvistaa. 

Tilannearvioihin tekemiseen liittyvän tietämyksen osalta kehitettävää näytti olevan jonkin verran. 

Vaikka tilannearvio-ohjeistuksessa ”Lapset”-otsikon alla suositellaan, että asiakkailta kysyttäisiin, 

onko hänellä huolta lapsista, niin tutkimusaineiston perusteella mahdollista huolta tai sen puutetta 

ei juuri kirjata. Tämä saattaa heijastaa sitä, ettei Esa Erikssonin ja Tom Erik Arnkilin ”huolen vyö-

hykkeet” -menetelmää tai muuta vastaavaa asiakkaan huolta kartoittavaa menetelmää ehkä tunneta 

tai osata käyttää riittävän hyvin aikuissosiaalityössä. 

Tilannearvioissa lapset jätettiin 54,3 prosentissa tapauksista huomioimatta taloudellisesti ja 38,7 

prosentissa muuten kuin taloudellisesti tilanteissa, joissa tilannearvioihin oli kirjattu joku mahdol-

lista epävakautta lapsen elämässä aiheuttava ongelma. Tutkimusaineistoa lukiessa kiinnitinkin pal-

jon huomiota useisiin tilannearvioihin, joihin kirjatuissa epävakaissa tilanteissa lapsia ei ollut no-

teerattu. Tämä voi kuvastaa ensinnäkin sitä, että aikuissosiaalityön fokus on ensisijaisesti aikuisissa 

eikä heidän lapsissaan, ja jos asiakkaalla itsellä on joku ongelma, niin tilannearvioissa keskitytään 

luontevimmin erityisesti asiakkaan tukemiseen. Lasten vielä nykyistäkin parempi tiedostaminen 

epävakaissa tilanteissa voisi kuitenkin olla paikallaan. Toiseksi lasten noteeraamisen suhteellinen 

vähyys saattaa kuvastaa sitä, että lapset on ylipäätään vaikea ottaa huomioon ja lasten asioista on 

vaikea keskustella ”aikuisten vaikeissa tilanteissa”. 

Jos tilannearvioissa otetaan jatkossa lapset entistä enemmän huomioon, se voi tarkoittaa käytännös-

sä työntekijöiden työmäärän kasvua. Jos työntekijöiden tietämystä parannetaan, lapsista kysytään 

tilannearvioita tehtäessä nykyistä tarkemmin ja lapsista tehdään nykyistä enemmän kirjauksia, tar-

koittaa se helposti lisäkoulutuksen tarvetta ja sekä tilannearvioiden tekemiseen käytettävän ajan 

että kirjaamisajan pitenemistä. Jotta tilannearvioissa voitaisiin ottaa lapset entistä enemmän huomi-

oon, tarkoittaa se, että panostuksen henkilöstömäärään täytyy olla suhteessa lisääntyneeseen työ-

määrään. 

Tutkimusaineiston tulosten perusteella voidaan kysyä, otetaanko lapset aikuissosiaalityössä huomi-

oon ongelmia ehkäisevästi vai asiakkaiden ja heidän lastensa kannattelemiseksi? Puututaanko las-

ten kannalta tilanteisiin riittävän varhaisessa vaiheessa vai vasta sitten, kun ongelmat ovat kärjisty-

neet ”suuriksi huolenaiheiksi”? Kysymys on tuttu aikuissosiaalityön tekijöille. 

Jos tilannearvioiden tekemistä kehitetään Espoon kaupungissa, niin silloin tulee kysyä myös, mitkä 

tekijät muodostavat rajoja lasten asioiden käsittelylle aikuissosiaalityössä ja tilannearvioita tehtäes-

sä? Tällaisia tekijöitä voivat olla resurssit eli aika ja tietämys, yksityisyyden suojaan liittyvät ky-

symykset, akuutin tilanteen fokus sekä aikuisten parissa tehtävä aikuissosiaalityö itsessään. Kuinka 
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paljon tilannearvion tekemistä voidaan ylipäätään kehittää lapsia huomioivaan suuntaan? Mikä on 

aikuissosiaalityön funktio? Mihin aikuissosiaalityössä tulisi keskittyä? Missä määrin aikuissosiaali-

työn tulee tarjota aikuisasiakkaille areena, jossa he voivat keskittyä nimenomaan ”aikuisten omien 

asioiden” hoitamiseen? Miten lapset tulevat otettua sopivalla tavalla huomioon aikuissosiaalityön 

tilannearvioita tehtäessä? Mitä on sopiva? 

5.4  Miten tilannearvioita voidaan edellisten kysymysten vastausten perusteella kehittää? 

Tässä tutkimusraporttini viimeisessä luvussa esitän analyysini perusteella joukon ehdotuksia tai 

ideoita, joiden avulla tilannearvioita voidaan niin tarpeelliseksi katsottaessa edelleen kehittää. Ke-

hittäminen voi kohdistua tilannearvio-ohjeistuksen sisältöön, tilannearviokirjausten tekemiseen, 

erillisen ohjeistuksen laatimiseen siitä, miten lapset voidaan ottaa huomioon aikuissosiaalityössä, 

sekä työntekijöiden riittävään koulutukseen ja määrään muun muassa seuraavasti: 

1. Tilannearvio-ohjeistuksen alkuun voidaan lisätä yleinen ohjeistus siitä, että asiakkaan li-

säksi myös hänen perheensä ja erityisesti lapset on hyvä pitää mielessä koko tilannearviota 

tehtäessä. 

2. ”Lapset”-otsikoinnin käyttöä voidaan lisätä erityisesti kahden aikuisen lapsiperheen ja 

asiakasrekisterin perhetietojen mukaan ilman lapsia elävien asiakkaiden osalta mutta myös 

yksinhuoltajien osalta. ”Lapset”-otsikoinnin entistä aktiivisempi käyttö jo sinällään kasvat-

taisi lasten painoarvoa aikuissosiaalityön tilannearvioissa. 

3. Lapsettomien asiakkaiden ”Lapset”-otsikon alla käytettyä ”Ei lapsia” -kirjaustapaa voidaan 

lisätä. Ratkaisu selkeyttäisi asiakkaiden kanssa jatkossa mahdollisesti tehtävää sosiaalityö-

tä. 

4. Lapsia koskevat asiat voidaan pyrkiä kirjaamaan entistä paremmin ”oikeiden” otsikkojen 

alle. Tämä koskee erityisesti ”Lapset”-, ”Palvelujen tarve” -, ”Suunnitelma”- ja ”Taloudel-

lisen tuen suunnitelma” -otsikkoa. Ratkaisu helpottaisi sekä jatkotyöskentelyä asiakkaan 

kanssa että päätöksentekoa. 

5. ”Palvelujen tarve” -ohjeistusta voidaan selkeyttää niin, että siitä ilmenee selvästi, onko ky-

se jo käytössä olevien palvelujen tarpeesta vai suunnitellusta palvelujen tarpeesta vai mo-

lemmista. 

6. ”Suunnitelma”-otsikon muuttamista ”Palvelunohjaus ja suunnitelma” -otsikoksi voidaan 

harkita. Ratkaisun avulla voitaisiin toisaalta sisällyttää entistä paremmin sinne kuuluvat 

tiedot ja toisaalta korostaa asiakkaan mahdollisuuksia olla aktiivinen omassa elämässään. 

7. Tilannearvio-ohjeistuksen lisäksi työntekijöille voitaisiin kehittää erillinen kirjausohje ”las-

ten asioiden” sisällyttämiseksi ”Lapset”-otsikon alle. Kirjausohjeessa voitaisiin käsitellä, 

mitkä asiat luetaan lasten asioiksi ja mitä asioita otsikon alle voidaan sijoittaa. Tilannear-
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vio-ohjeistuksessa voisi lisäksi olla maininta, että lasten asiat olisi hyvä pyrkiä keskittä-

mään ”Lapset”-otsikon alle. 

8. Työntekijöille voidaan järjestää lisäkoulutusta, jotta he osaisivat ottaa asiakkaiden kanssa 

entistä paremmin puheeksi lasten kannalta vaikeista asioista puhumisen sosiaalityössä. 

9. Työntekijöille voidaan järjestää lisäkoulutusta, jotta he osaisivat käyttää asiakastyössä en-

tistä paremmin sopivaa menetelmää sekä asiakkaan ja työntekijän lasta kohtaan kokeman 

huolen hahmottamiseksi että oikea-aikaisen ja oikeamittaisen tuen tarjoamiseksi. 

10. Tilannearvioita voidaan tarkastella systeemiteoreettisesta näkökulmasta, jonka mukaan lap-

set ja aikuiset voivat vaikuttaa toistensa voimavaroihin. Tilannearvioita tehtäessä voidaan 

entistä enemmän toisaalta kysyä, miten lasten tilanne vaikuttaa aikuiseen, ja toisaalta, mi-

ten asiakkaan ja muiden lapsen ympäristön ihmisten tilanne vaikuttavat lapseen. Asiakkaal-

ta voidaan kysyä entistä enemmän esimerkiksi, miten hän on huomannut päihteidenkäyt-

tönsä, terveydentilansa tai avioeron vaikuttavan lapseen, ja esimerkiksi, miten asiakas itse 

on jaksanut, kun lapsilla on ollut vaikeaa. 

11. Aikuissosiaalityön henkilöstömäärän tulee olla riittävää, jotta lapset voidaan ottaa huomi-

oon sopivalla tavalla tilannearvioita tehtäessä. 

Tutkimukseni kenttäjaksolla kävin työyhteisön kanssa keskustelua lasten huomioon ottamisesta 

tilanne-arvioita tehtäessä. Kenttäjakson loppupuolella jotkut työntekijät kyselivät, huomasinko, 

mitä eroa oli niiden tilannearvioiden välillä, jotka oli tehty ennen kenttäjaksoni alkua ja sen jäl-

keen. Osa heistä kertoi, ettei kaikkia asioita ollut välttämättä kirjattu ennen kenttäjaksoani, kun 

tilannearvioissa oli haluttu keskittyä nimenomaan aikuisen asioihin. En kuitenkaan lukenut 

enää kenttäjakson jälkeisiä tilannearvioita, joten en osannut tähän kysymykseen vastata. Kui-

tenkin minun kanssa asiasta puhuneet työntekijät arvioivat, että lapsia koskevat asiat oli otettu 

entistä paremmin huomioon ja että lapsia koskevat asiat oli kirjattu aiempaa tarkemmin sen jäl-

keen, kun olin aloittanut tutkimukseni teon yhtenä työyhteisön jäsenenä. Jos tämä pitää paik-

kansa, niin silloin jo tutkimus sinänsä on vaikuttanut työyhteisön työkäytäntöihin ja kehittänyt 

aikuissosiaalityötä. Työntekijöiden harkittavaksi on jäänyt se, mitkä asiat ovat oleellisia kirjata 

ja mitkä eivät. Toivon, että tutkimukseni osaltaan antaa työntekijöille ideoita, miten he voivat 

kehittää omaa työtään niin, että lapset osataan ottaa sopivalla tavalla huomioon. Koko Espoon 

aikuissosiaalityön osalle jää tutkimuksen tulosten arviointi kehittämistyön kannalta. 
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LIITE 1 

AIKUISSOSIAALITYÖN TILANNEARVIO-OHJE, ESPOON KAUPUNKI    1(4) 

Tilannearviointi 

Tilannearvio on sosiaalityön työväline, joka edistää suunnitelmallista työtä ja helpottaa asiakkaan 

oman elämän jäsentämistä. Se tehdään ja kirjataan kahdesta näkökulmasta: asiakkaan kanssa arvi-

oidaan sekä objektiiviset olosuhteet että asiakkaan subjektiivinen kokemus tilanteesta.  

Alkuarvioinnissa käydään läpi kaikki elämänalueet (otsikkorungon mukaisesti). Tilanne- ja loppu-

arvioinnissa keskitytään niihin alueisiin, jotka ovat asiakkaan ja sosiaalityön kannalta tärkeitä, tur-

hat otsikot poistetaan. 

Annetaan tai lähetetään aina asiakkaalle. 

Otsikkorunko 

 ohjaa keskustelua 

 kirjaukset otsikoittain, mikä helpottaa jatkotyöskentelyä   

 sama pohja kaikille asiakkaille kaikissa tilanteissa, joustavasti hyödyntäen 

 tarvittaessa otsikoita voi lisätä ja poistaa 

 

Suunnitelma 

 kirjataan jokaisen arvioinnin loppuun  

 perustuu asiakkaan kanssa käytyyn dialogiin 

 tehdään yhdessä tapaamisen aikana 

 selkeä ja kirjoitettu asiakkaan ymmärtämällä kielellä 

 toteuttamiskelpoinen eli sellainen, johon asiakas voi sitoutua 

 sisältää työskentelyn tavoitteet ja on konkreettinen: 

– mitä sovittu 

– mihin ohjattu 

– mitä tehdään 

– kuka tekee 

– tekemisen aikataulu 

– kauanko voimassa 

 loppuarvion suunnitelmasta tulee selvitä, mitkä palvelut jatkuvat ja että asiakas voi tarvit-

taessa ottaa uudestaan yhteyttä 

 

Taloudellisen tuen suunnitelma 

 kirjataan suunnitelman alapuolelle 

 tehdään yhdessä tapaamisen aikana 

 sisältää selkeästi kirjattuna missä asioissa tuetaan, kauanko, paljollako, perustelut 

 ohjeistukset toimeentulotukeen liittyvistä asioista, esim. ylisuuri vuokra, opintolaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Otsikot ja apukysymyksiä dialogia virittämiseksi      2(4) 

 

Tapaaminen, pvm ja paikka 

Läsnä 

Nykytilanne 

 kuvataan lyhyesti asiakkaan tilanne 

 miksi hän on tullut tapaamiselle ja mitä odottaa 

 

Perhe ja ihmissuhteet 

 perhe 

 ystävät 

 muut sosiaaliset verkostot 

 mistä asiakas saa tarvitessaan tukea   

Lapset 

 lasten iät   

 mitä lapsille kuuluu 

 miten päiväkodissa, koulussa sujuu 

 onko asiakkaalla huoli lapsista 

Asuminen 

 missä asuu/majailee nyt 

 millainen asunto, kustannukset 

 asumishistoria, mahdolliset häädöt, vuokravelat, häiriöt, muutot   

 kuinka kauan ollut asunnoton  

 Työ ja koulutus 

 koulutus 

 kurssit 

 onko opiskelu keskeytynyt, miksi 

 armeija, siviilipalvelus, jos keskeytynyt, miksi 

 missä ja koska ollut töissä 

 asiakkaan käsitys työkyvystään, mahdollisista työllistymisen esteistä 

 motivaatio, toiveet työllistymisen / opiskelun suhteen 

 miten asiakas on hakenut työtä, työnhakemisen taidot 

Talous  

 millaisena asiakas kokee taloudellisen tilanteensa 

 henkilökohtainen budjetti  

 mitä laskuja maksaa, missä järjestyksessä 

 velat, luottotiedot 

 asiakkaan käsitys omista taidoistaan hoitaa taloutta 

Terveys 

 sairaudet, lääkitys, hoitosuhteet 

 mielenterveys 

 hammashoito 

 nukkuminen 

 asiakkaan käsitys omasta terveydentilastaan 

Päihteet 

 mitä päihteitä käyttää, miten usein, kuinka paljon 

 alkoholi, huumeet, lääkkeet, pelaaminen 

 onko asiakkaalla huoli päihteidenkäytöstä 

 päihdehoito, korvaushoito 

 10 kysymystä alkoholista 

 

 

 



 
 

Arjen hallinta        3(4) 

 vuorokausirytmi 

 asumisen taidot, kodinhoito, palvelun ja tuen tarpeet niissä 

– siivous 

– pyykinpesu 

– henkilökohtainen hygienia 

– kaupassa käynti 

– ruoanlaitto 

Harrastukset ja vapaa-aika 

 miten asiakas viettää vapaa-aikaansa 

 onko asiakas tyytyväinen siihen, miten päivät kuluvat 

Muut tiedot 

 erityiskysymykset, omaan identiteettiin liittyvät asiat kuten maahanmuutto, pakolaisuus, 

rikostuomiot  

 koska olet tullut Suomeen, mistä, kenen kanssa 

 miksi lähdit kotimaasta 

 miten pärjäät suomen kielellä (asioiden hoito virastoissa jne.) 

 miten ylläpidät omaa kulttuuriasi 

 onko sinulla suomalaisia ystäviä tai tuttavia 

 onko sinua tuomittu rikoksista, maksamattomia sakkoja, korvauksia 

 miten tuomiot ovat vaikuttaneet elämääsi 

Voimavarat ja vahvuudet 

 mitä ne ovat 

 miten ne näkyvät 

 miten ne saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön 

 miten asiakas selviää vaikeista hetkistä  

Asiakkaan ajatukset ja toiveet tulevaisuudesta 

 asiakkaan unelmat ja toiveet 

 millainen olisi asiakkaan mielestä hyvä tulevaisuus 

 mitä asiakas toivoo elämältä   

Palvelujen tarve  

 palveluiden, tuen ja ohjauksen tarpeet  

 asunnottomalle asiakkaalle lisäksi arvio asumismuodosta ja aluetoivomus 

  Itsenäinen asuminen 

 Tukiasuminen (asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta elämänhallinnassa ja asioiden hoita-

misessa harvakseltaan) 

 Tuettu asuminen keskitetty asumisyksikkö, jossa ympärivuorokautinen valvonta; asia-

kas tarvitsee tukea ja ohjausta ja ympärivuorokautista valvontaa) 

 Tehostettu tuettu asuminen (keskitetty asumisyksikkö, jossa ympärivuorokautinen val-

vonta; asiakas tarvitsee runsaasti tukea ja ohjausta, ympärivuorokautista valvontaa ja 

apua terveysongelmiensa hoidossa) 

  Palveluasuminen (asiakkaan psyykkinen ja fyysinen terveydentila ja sosiaalinen toi-

mintakyky ovat huomattavasti alentuneet; asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa 

ja huolenpitoa) 

Suunnitelma 

 mitä sovittu 

 mihin ohjattu 

 mitä tehdään 

 kuka tekee (asiakas vai työntekijä) 

 mihin mennessä 

 kauanko suunnitelma voimassa 

 koska suunnitelma arvioidaan (aika) 

 



 
 

Taloudellisen tuen suunnitelma       4(4) 

 missä tuetaan, kauanko, kuinka paljolla, perustelut. Esim.  

– harrastusmenot / lapsen ohjeistusta suuremmat tai aikuisen 

– terveydenhuoltomenot, jos erityistä esim. ADHD-lääkitys yksityiseltä 

– lapsen tapaamiskulut, jos ei virallista tapaamissopimusta tai kulut sopimuksesta 

poikkeavat 

– Esim.: 1.4. – 31.12.2011 tuetaan tapaamiskuluissa 125e/kk, koska hakija tapaa las-

taan säännöllisesti  

 ohjeistus, mitä otetaan huomioon toimeentulotuessa ja kuinka kauan, esim. 

– ylisuuri vuokra, alivuokralaissopimus  

– sähkö, jos esim. tapaamissopimuksen mukaan lapset usein hakijan luona 

– opintolainan nostaminen 

– opiskelu toimeentulotuella 

– suuremmat matkakulut (esim. päihdehoito, sairaus) 

– kuntoutuksessa, laitoksessa asuva: mitä palvelu sisältää 

 mitä tehdään, jos tilanne / tulot muuttuvat (esim. jos kieltäytyy koulutuksesta / työstä) 

 tiedossa olevat tulevat muutokset elämäntilanteeseen, esim. muutto 

 velat, sosiaalinen luototus, velkasaneeraus 

 vuokravelka, onko maksusuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 2 

Tutkimuskysymykset: Työntekijöiden näkemykset    

 

1.1  Mitä lapsia koskevia asioita otetaan mielestäsi huomioon aikuissosiaalityön tilannearvioita 

tehtäessä? 

 

 

 

 

1.2  Mitkä lapsia koskevat asiat tulisi mielestäsi ottaa huomioon aikuissosiaalityön tilannearvioita 

kehitettäessä? 

 

 

 

 

2.1  Mitä lapsia koskevia asioita jätetään mielestäsi huomioimatta? 

 

 

 

 

 

2.2  Mikä lapsia koskevat asiat tulisi mielestäsi jättää huomioimatta? 

 

 

 

 

 

3  Miten tilannearvioita voitaisiin kehittää, jotta asiakkaan lapset tulisivat otettua oikealla tavalla 

huomioon? 

 



 
 

LIITE 3 

Tilannearvio-ohjeistuksen mukaiset numeroidut teemat ja vastaavat värikirjanmerkit 

 

1   Perhe- ja sosiaaliset suhteet  Haaleanvihreä 

2   Lapset    Keväänvihreä 

3   Asuminen    Tumma oranssi 

4   Työ ja koulutus   Sininen 

5   Talous    Keltainen 

6   Terveys    Anilliini (numeroin) 

7   Päihteet    Anilliini (numeroin) 

8   Arjen hallinta   Lohenpunainen (numeroin) 

9   Harrastukset ja vapaa-aika  Lohenpunainen (numeroin) 

10 Muut tiedot   Kirkkaankeltainen (numeroin) 

11 Voimavarat ja vahvuudet   Kirkkaankeltainen (numeroin) 

12 Ajatukset ja toiveet   Kirkkaanoranssi (numeroin) 

13A = 13 Palvelujen tarve   Kirkkaanoranssi (numeroin) 

13B = 14 Suunnitelma   Kirkkaanoranssi (numeroin) 

13C = 15 Taloudellisen tuen suunnitelma  Kirkkaanoranssi (numeroin) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 4 

”Lasten omat asiat” kirjaimen mukaisin teemoin ja vastaavin värikirjanmerkein 

 

A) Lasten iät (ml. raskaus)    Haaleanvihreä 

B) Mitä lapsille kuuluu   Keväänvihreä 

C) Päiväkoti, esikoulu, koulu, armeija  Keltainen 

D) Aamupäivä-, päivä- ja iltapäiväkerho/-toiminta Sininen 

E) Lastenhoito (ml. kotihoito ja hoidollinen työ) ja yhdessäolo Tumma oranssi 

F) Lasten harrastukset ja vapaa-ajan vietto itsenäisesti Lohenpunainen (kirjaimin) 

G) Lasten terveys ja kehitys   Lohenpunainen (kirjaimin) 

H) Isyyden tunnustaminen   Anilliininpunainen (kirjaimin) 

I) Lasten tapaaminen ja huolto   Anilliininpunainen (kirjaimin) 

J) Epävakaat olot: riidat, päihteet, kiusaaminen, väkivalta tai  

    sen uhka ks. lastensuojelulaki   Kirkkaankeltainen (kirjaimin) 

K) Lasten päihteidenkäyttö tai muut käyttäytymisongelmat 

    ks. lastensuojelulaki   Kirkkaankeltainen (kirjaimin) 

L) Onko asiakkaalla huoli lapsista (erityistilanteet erikseen  

    huomioitava)    Kirkkaankeltainen (kirjaimin) 

M) Lastensuojelu   Kirkkaanvihreä (kirjaimin) 

N) Lasten huostaanotto ja sijoittaminen  Kirkkaanvihreä (kirjaimin) 

O) Ulkoinen tuki viranomaisilta (ei LS), yhdistyksiltä,  

    kirkolta yms.    Kirkkaanoranssi (kirjaimin) 

P) Tarvitsevatko lapset asiakkaan mielestä taloudellista tukea  Kirkkaanoranssi (kirjaimin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 5 

 
 



 
 

LIITE 6 

 

Tutkimuksesta poistetut tilastot 

 

Poiston syy Toimenpide Yhteensä 

Kaksoiskappale Poistettu 90 

Ei asiakasrekisterissä Poistettu 2 

Ei tarkasteluvälillä 1.12.2012-30.4.2013 tehty Poistettu 21 

Väärä ikäryhmä Poistettu 5 

Ei tilannearvio Poistettu 7 

    125 

 

 

Samoille henkilöille tehdyt tilannearviot 

 

Kappalemäärä Miehet Naiset Asiakkaita yh-

teensä 

Tilannearvioita 

yhteensä 

1 139 117 256 256 

2 19 23 42 84 

3 5 8 13 39 

4 2 1 3 12 

5 0 1 1 5 

Yhteensä 165 150 315 396 

 

 

Tilannearvioiden rakenne A 

 

Perhekoko 

Otsikon 

mukainen 

rakenne 

Otsikon 

kaltainen 

rakenne 

"Vapaa" 

rakenne Yhteensä 

Yksineläjä* 76,37 % 19,23 % 4,40 % 100,00 % 

Kaksi aikuista ja 0 lasta* 75,00 % 16,67 % 8,33 % 100,00 % 

Yksinhuoltaja 76,81 % 21,74 % 1,45 % 100,00 % 

Kahden aikuisen lapsiperhe 78,85 % 17,31 % 3,85 % 100,00 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lapsia 76,29 % 19,07 % 4,64 % 100,00 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lapsia ja 

joilla ei tietoja lapsista tilannearvioissa  75,19 % 20,93 % 3,88 % 100,00 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lapsia mut-

ta joilla tietoja lapsista tilannearvioissa 78,46 % 15,38 % 6,15 % 100,00 % 

Rekisteröidyt lapsiperheet 77,69 % 19,83 % 2,48 % 100,00 % 

Prosenttia yhteensä 76,83 % 19,37 % 3,81 % 100,00 % 

*Asiakkailla ei ollut asiakasrekisterin perhetiedoissa merkittynä lapsia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 7 

 

Tilannearvioiden rakenne B 

 

Perhekoko 

Perhesuhteet 

kirjattu 

”Lapset”-

otsikko 

"Perhe- ja ih-

missuhteet, 

lapset" -otsikko 

”Ei lapsia” -

merkintä 

Yksineläjä 65,93 % 32,42 % 4,95 % 6,04 % 

Kaksi aikuista ja 0 lasta 50,00 % 41,67 % 8,33 % 25,00 % 

Yksinhuoltaja 91,30 % 43,48 % 11,59 % 0,00 % 

Kahden aikuisen lapsiperhe 86,54 % 32,69 % 13,46 % 0,00 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lap-

sia 64,95 % 32,99 % 5,15 % 7,22 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lap-

sia ja joilla ei tietoja lapsista tilannear-

vioissa  51,16 % 31,01 % 1,55 % 10,85 % 

Asiakkaat, joille ei rekisteröitynä lap-

sia mutta joilla tietoja lapsista tilanne-

arvioissa 92,31 % 36,92 % 12,31 % 0,00 % 

Rekisteröidyt lapsiperheet 89,26 % 38,84 % 12,40 % 0,00 % 

Prosenttia yhteensä 74,29 % 35,24 % 7,94 % 4,44 % 

 

 

Miten monta lapsiin liitettyä teemaa tilannearvioihin on kirjattu (kpl/tilannearvio prosenttei-

na)* 

 

Teemojen mää-

rä   Miehet, % Naiset, % 

Miehet ja nai-

set, % 

0 0,00 % <10,00 % <10,00 % 

1 10,61 % 10,83 % 10,75 % 

2 24,24 % 15,00 % 18,28 % 

3 31,82 % 27,50 % 29,03 % 

4 22,73 % 19,17 % 20,43 % 

5 <10,00 % 11,67 % 10,22 % 

6 0,00 % <10,00 % <10,00 % 

7 <10,00 % <10,00 % <10,00 % 

8 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

9 <10,00 % 0,00 % <10,00 % 

10 0,00 % <10,00 % <10,00 % 

Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

*Tarkastelussa oli mukana 186 vanhempaa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 8 

 

Palvelujen tarve, suunnitelma ja taloudellisen tuen suunnitelma* 

 

  Yht. M Yht. N Yht. M&N 

A) Yleisesti:       

Palvelujen tarve 34,85 % 19,17 % 24,73 % 

Suunnitelma 75,76 % 79,17 % 77,96 % 

Taloudellisen tuen suunnitelma 93,94 % 89,17 % 90,86 % 

        

B) Onko lapsiin liittyviä asioita kir-

jattu:       

Palvelujen tarve 4,55 % 11,67 % 9,14 % 

Muualle 4,55 % 7,50 % 6,45 % 

Suunnitelma 18,18 % 31,67 % 26,88 % 

Muualle 12,12 % 9,17 % 10,22 % 

Taloudellisen tuen suunnitelma 43,94 % 45,00 % 44,62 % 

Muualle 3,03 % 2,50 % 2,69 % 

*Tarkastelussa oli mukana 186 vanhempaa. 

 

Palvelujen tarve, suunnitelma ja taloudellisen tuen suunnitelma: Esimerkkejä epätäsmällisis-

tä kirjauksista* 

 

Lause** Kirjattu otsikon 

alle 

Kuuluisi otsikon alle 

Kehotettu olemaan yhteydessä lastenvalvojaan. Lapset Suunnitelma 

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen osalta 

pohditaan verkostopalaveria tiettynä ajankohtana. 

Terveys Palvelujen tarve 

Sovittiin, että lastensuojelun työntekijä kirjoittaa 

lausunnon asiakkaan asuntotarpeesta. 

Asuminen Suunnitelma 

Suunnitellaan tukiperhettä yhdessä asiakkaan ja 

erään yhdistyksen kanssa. 

Perhe ja ihmissuh-

teet 

Suunnitelma 

Asiakkaan tulee päivittää elatustukiasia KELAs-

sa. 

Lapset Suunnitelma 

Asiakas selvittää lapsilisän yksinhuoltajakorotusta 

KELAsta. 

Talous Suunnitelma 

Lasten perusosa huomioidaan vain tietyltä ajalta. Nykytilanne Taloudellisen tuen 

suunnitelma. (Tässä 

kohdassa luki: ”Ei 

tarvetta taloudellisen 

tuen suunnitelmalle.) 

Nykytilanne: Toimeentulotukea ei myönnetä tiet-

tyihin harrastusvälineisiin. 

Nykytilanne Taloudellisen tuen 

suunnitelma 

Palvelujen tarve: Lastensuoje-

lu/Perheneuvola/Lapsiperhepalvelujen perhe-

työ/Tukiperhe/Erityissairaanhoito 

Palvelujen tarve Palvelujen tarve. (Kir-

jattu kuitenkin vaihte-

levin tyylein: osa kir-

jannut vain olemassa 

olevan palvelun ja osa 

vain suunnitellun pal-

velun.) 

*Tarkastelussa oli mukana 186 vanhempaa. 

**Lauseet muutettu yleiskielen muotoon ja henkilötiedot on häivytetty. 

 

Liitteet I-XV ovat salassa pidettäviä. 


