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1 Johdanto 

 

Julkisuudessa on käyty keskustelua päihdeäitien hoidosta. Toiset pitävät pakkohoitoa 

ainoana vaihtoehtona suojella syntyvää lasta, toiset kokevat sen perus- ja ihmisoike-

uksien vastaisena ja näkevät ainoana mahdollisuutena vapaaehtoisen hoidon. Edus-

kunnassa on käyty keskusteluita ja lakialoitteita päihdeäitien pakkohoidosta jo aina-

kin vuodesta 1999. Vaikka tällä hetkellä ajatus pakkohoidosta on haudattu, hallitus-

ohjelmassa (Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011) todetaan, että 

hallituksen toimintakaudella varmistetaan raskaana olevien päihteidenkäyttävien 

naisten ja vauvaperheiden hoito ja kuntoutus. Vaativan ja tahdonvastaisen hoidon 

kehittäminen ja järjestäminen keskitetään erityisvastuualueille.  

 

Lastensuojelun tarkoituksena on suojella lasta. Itse lastensuojelutyötä määrittelevät 

monet lait, kuten sosiaalihuoltolaki ja hallintolaki, mutta tärkeimmät määrittelynsä se 

saa lastensuojelulaista. Uudistettu lastensuojelulaki astui voimaan vuonna 2008 (LsL 

2007/417), jonka jälkeen siihen on tehty lisäyksiä ja täsmennyksiä. Vuonna 2010 sii-

hen lisättiin kohta 25 § c ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta. Ennakolliset las-

tensuojeluilmoitukset eivät koske pelkästään päihteitä käyttäviä äitejä. Syynä ilmoi-

tuksen tekemiseen voivat olla mitkä tahansa sosiaaliset ongelmat, ja ne voivat kos-

kea myös tulevaa isää. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat ennakolliset lastensuojeluilmoitukset aikuissosiaalityös-

sä. Lastensuojelulaissa ei määritellä erikseen, minkä tahon kunnassa tulisi käsitellä 

ilmoitus. Espoossa on päätetty, että ilmoituksen käsittelystä vastaa aikuissosiaalityö. 

Lastensuojelussa asiakkaana on aina lapsi, joten lastensuojelun näkökulmasta asia-

kasta ei ole ennen lapsen syntymää. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten avulla 

huoli raskaana olevan naisen tilanteesta ilmoitetaan kunnan sosiaalitoimelle ennen 

lapsen syntymää. Ilmoitus tulisi tehdä aina silloin, kun on syytä olettaa, että syntyvä 

lapsi tarvitsee lastensuojelun palveluja heti syntymänsä jälkeen.  

 

Käytäntötutkimus on osa Helsingin Yliopiston sosiaalityön maisteriopintoja. Käytäntö-

tutkimuksen ajatuksen mukaisesti, tutkimusaihe on tullut käytännön toimijoilta. Enna-

kollisten lastensuojeluilmoitusten käsittely on osa omaa työnkuvaani. Siten se on 

myös kiinnostuksen kohde osana oman työni tutkimista ja kehittämistä.  
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2 Toimintaympäristön kuvaus 

 

Käytäntötutkimukseni sijoittuu Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alaisuu-

dessa toimivaan perhe- ja sosiaalipalvelut -yksikköön ja siellä edelleen aikuisten so-

siaalipalveluihin ja aikuissosiaalityöhön. Aikuisten sosiaalipalveluihin kuuluvat lisäksi 

työllisyyspalvelut, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut sekä sosiaali- ja 

kriisipäivystys. Osaltaan työni sivuaa niin ikään perhe- ja sosiaalipalveluiden alaisuu-

teen kuuluvaa lapsiperheiden palveluita ja niihin sisältyvää lastensuojelua. Espoossa 

aikuissosiaalityö on jaettu kahteen toimistoon, Pohjoiseen ja Eteläiseen. Lisäksi en-

nakollisia lastensuojeluilmoituksia käsitellään keskitetyissä yksiköissä maahanmuut-

tajapalveluissa ja jälkihuoltoyksikössä. Jatkossa tässä tekstissä puhuttaessa aikuis-

sosiaalityön sosiaalityöntekijöistä tarkoitetaan myös maahanmuuttajapalveluiden ja 

jälkihuoltoyksikön sosiaalityöntekijöitä. (Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen pro-

sessi; Organisaatio.)  

 

Eteläisessä aikuissosiaalityössä asiakkaat on jaoteltu niin kutsutun elinkaarimallimal-

lin mukaan. Tiimejä on kolme, jotka olivat jakautuneet tutkimuskohteena olevana 

ajanjaksona seuraavasti. Sulkuihin on merkitty sosiaalityöntekijöiden määrät tiimeis-

sä. Yhteen tiimiin kuuluvat alle 26 -vuotiaat (3) ja yli 57-vuotiaat (1), toiseen tiimin 

26–40 -vuotiaat (3) ja kolmanteen 41–57-vuotiaat (3). Suurin osa sosiaalityöntekijöis-

tä on vaihtunut tutkimuksen ajanjaksona. Tiimeissä työskentelee sosiaalityöntekijöi-

den lisäksi etuuskäsittelijöitä, sosiaaliohjaajia ja johtavat sosiaalityöntekijät. Yksikös-

sä työskentelee lisäksi toimistotiimi, terveydenhoitaja ja kaksi vahtimestaria. 

 

Lasten ja perheiden asema 

 

Lasten ja perheiden hyvinvointi on nostettu esiin monella taholla. Hallitusohjelmassa 

mainitaan palvelut yhdeksi perhepolitiikan keskeisimmäksi osa-alueeksi. Tällä tarkoi-

tetaan vanhemmuuden tukemista ja lasten kasvuympäristön turvaamista. Palveluiden 

painopistettä muutetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin (Pääministeri Jyrki Kataisen 

hallitusohjelma 22.6.2011.) Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kehittämisohjelma KASTEessa on nostettu lasten ja perheiden hyvinvoinnin edis-

täminen yhdeksi kehittämiskohteeksi (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehit-

tämisohjelma).  
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Viime vuosina myös Espoon aikuisten sosiaalipalveluissa on alettu kiinnittämään 

enemmän huomiota koko perheen tilanteeseen ja etenkin lapsiin. Espoossa on hy-

väksytty Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma ja tehty vuosille 2013–2016 Lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma. Parhaillaan kaupungissa on meneillään myös Lap-

sen oikeus palveluihin -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää lapsiperheiden ennal-

taehkäiseviä palveluita (Petrelius 2012; Sipola 2012).  

 

Päivi Petrelius (2012) kirjoittaa Lapsen oikeus palveluihin -hankkeen tarkoituksena 

olevan kehittää lasten ja perheiden palveluita yhteistyössä siten, että lasten oikeudet 

voivat toteutua. Tutkimusten mukaan 10 % - 30 % lapsiperheistä tarvitsee normaalia 

suurempaa tukea. Syynä suurempaan tuen tarpeeseen ovat yleensä tavalliset elä-

mäntapahtumat, kuten esimerkiksi lapsen syntymä. Syynä ovat myös esimerkiksi 

päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys ja lähisuhdeväkivalta. Lastensuojelun 

tarve on kasvanut Espoossa. Lastensuojeluilmoitusten kolmena suurimpana syynä 

ovat aikuisten päihteidenkäyttö 23 %, perheväkivalta 10 % ja vanhemmuuteen liitty-

vät vaikeudet 10 %. Ehkäisevää työtä on ja siihen on tahtotila, mutta palveluilta on 

puuttunut yhteinen koordinointi ja arviointi. (Petrelius 2012.) Myös aikuissosiaalityös-

sä on kiinnitetty huomiota lapsiperheiden ennaltaehkäisevään työhön, josta esimerk-

kinä työntekijöiden kouluttaminen Lapset puheeksi -menetelmään.  

 

Lasten näkymistä aikuissosiaalityön tilannearvioissa on tutkinut Tiina Hofström vuon-

na 2013 omassa käytäntötutkimuksessaan ”Alaikäisten huomioonottaminen aikuis-

sosiaalityössä.” Tutkimuksessa tutkittiin Espoon Eteläisen aikuissosiaalityössä tehtyjä 

tilannearvioita 26–40 -vuotiaiden tiimissä ajalla 1.12.2012–30.4.2013. Tarkoituksena 

oli selvittää miten lapset näkyvät aikuisten tilannearvioissa ja miten tilannearvioita 

voitaisiin kehittää eteenpäin. Tulosten mukaan lapset näkyivät eniten toimeentuloon 

ja asumisen ongelmin liittyvissä asioissa. Vähiten lapset näkyivät suhteessa van-

hempien päihteidenkäyttöön, mielenterveysongelmiin tai aikuisen voimavaroihin ja 

vahvuuksiin. Hofström huomauttaa, että tilannearvioissa on kiinnitetty vain vähän 

huomiota epävakaissa tilanteissa eläviin lasten tilanteisiin. Hän kiinnittää lisäksi 

huomion aikuissosiaalityön fokukseen eli siihen, onko aikuissosiaalityössä mahdolli-

suutta keskittyä lasten tilanteisiin osaamisen ja resurssien puolesta. (Hofström 2013.) 

  



5 

  

Aiempi tutkimus 

 

Aiheeseen liittyvää tutkimustietoa on kuitenkin vähän. Ennakolliset lastensuojeluil-

moitukset ovat uusi asia, eikä niistä ole juuri löydettävissä tutkimuksia. Ennakollisia 

lastensuojeluilmoituksia koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa neljä vuotta. Sen 

sijaan aihetta sivuavia tutkimuksia, kuten äitiyttä, lastensuojelua, sikiön ja varhaislap-

suuden psykologiseen ja fyysiseen kehitykseen liittyvää, on saatavilla.  

 

Helsingin Yliopistossa on valmistunut kaksi sosiaalityön pääaineen Pro gradu -työtä 

vuonna 2012. Soile Turpeisen työ on nimeltään ”Ehkäisevä lastensuojelu ja varhai-

nen puuttuminen ennakollisissa lastensuojeluilmoituksissa” ja Jenni Weck-Näsen työ 

”Liian huono äidiksi? Huolen määrittäminen ennakollisissa lastensuojeluilmoituksis-

sa.” Kirsi Nousiainen (2004) on käsitellyt väitöskirjassaan ”Lapsistaan erillään asuvat 

äidit” äitiyttä ja äitiyden identiteetin rakentumista, joka rakentuu lasten asuessa muu-

alla kuin äitinsä luona.  

 

3 Ennakollinen lastensuojeluilmoitus  

 

Mikko Orasen (2011) ja Sosiaaliportin (2012) mukaan ennakollisen lastensuojeluil-

moituksen tarkoituksena on taata terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon järjestämät 

riittävät tukitoimet syntyvälle lapselle ja tämän äidille. Se synnyttää toimintavelvoit-

teen sosiaalitoimelle, mutta kunnan tehtävänä on päättää itse siitä, miten toimintavel-

voitteeseen vastataan. Tarkoituksena on järjestää tarvittava tuki, hoito ja kuntoutus. 

Työskentelyn tulee perustua vapaehtoisuuteen ja yhteistyöhön. (Oranen 2011; Sosi-

aaliportti 2012.) Syitä ilmoituksen tekemiseen voivat olla esimerkiksi odottavan äidin 

tai tulevan isän päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, taloushuolet tai asunnot-

tomuus. 

 

Aikuissosiaalityön rooli ilmoitusten käsittelijänä on kokemukseni mukaan haastava. 

Lastensuojeluviranomaisilla on lastensuojelutarpeen selvittämistä varten laajat oi-

keudet saada lapsen tilanteeseen liittyviä tietoja myös lasten huoltajista. Aikuissosi-

aalityössä ei näin laajaa oikeutta ole olemassa. Lastensuojelulaki kuitenkin velvoittaa 

myös muita tahoja ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Odottaville äideille ja lapsiper-

heille on suunnattu palveluja niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin sivistystoimessa. 



6 

  

Lisäksi seurakunnat ja monet kolmannen sektorin toimijat tarjoavat palveluita, joissa 

perheitä ja etenkin lapsia kohdataan. Aikuissosiaalityössä aikuisia tavataan pääsään-

töisesti virastotiloissa. Jonkin verran tapaamisia on asiakkaiden kodeissa ja eri ver-

kostotoimijoiden tiloissa. Usein keskustelun kohteena ovat asiat, jotka kuuluvat aikui-

sille ja joista aikuiset vastaavat. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi perhesuhteet, asu-

minen, talous, päihteet ja terveydentila. 

 

Lainsäädäntö 

 

Uudistettu lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1.1.2008. Edellinen laki oli vuo-

delta 1983. Hallituksen esityksessä (225/2009) lain keskeiset periaatteet pysyivät 

samana kuin edellisessä lastensuojelulaissa. Pääpaino uudistuksessa koski päätök-

sentekojärjestelmää. Käytännössä tahdonvastaiset huostaanotot siirrettiin hallinto-

oikeuksiin. Samalla huostaanottoa ja sijoitusta koskevia säännöksiä täsmennettiin. 

(HE 225/2009.) 

 

Hallituksen esityksessä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen käsittelyvelvollisuus 

kohdistuu aikuissosiaalityöstä vastaavaan viranhaltijaan. Esityksessä ilmoitusvelli-

suutta on perusteltu sillä, että yleisiä syitä lastensuojeluasiakkuuteen ovat vanhempi-

en mielenterveys- ja päihdeongelmat. Erityisesti äitien päihdeongelmat ovat olleet 

kasvussa. Ehdotuksessa nostetaan esiin molempien vanhempien mahdollisuus 

päästä tarvittavien tukitoimien piiriin, vaikka ilmoitusten arvellaan todennäköisesti 

koskevan enemmän äitejä. Ilmoitusta perustellaan sillä, että lastensuojelu saisi ilmoi-

tuksesta riittävän aikaisin tiedon lastensuojeluntarpeessa olevasta lapsesta, vaikka 

varsinainen toimintavelvollisuus alkaisi vasta lapsen syntymän jälkeen. (HE 

225/2009.)  

 

Edelleen esityksessä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että ilmoituksen teon kyn-

nys pitäisi olla korkea, vaikka ilmoitusvelvollisuus koskee samoja tahoja kuin varsi-

naisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Korkeaa ilmoituskynnystä perustellaan 

sillä, ettei perusteettomia ilmoituksia tehtäisi. Lisäksi huomautetaan, että lastensuoja-

lain periaate lapsesta lastensuojelun asiakkaana pysyy, koska lastensuojelun asiak-

kuus voi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen. (HE 225/2009.) Sosiaali- ja terveysva-

liokunnan mietintö ehdotukseen on ollut, että myös ennakollinen lastensuojeluilmoi-

tus tulisi tehdä salassapitosäännösten estämättä. (StVM 49/2009.)  
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Ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta säätävä momentti on lisätty lakiin vuonna 

2010. Ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta säädetään lastensuojelulaissa koh-

dassa 25 c § seuraavasti: 

 

Ennen lapsen syntymää 25 §:n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapi-

tosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perustel-

tua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välit-

tömästi syntymänsä jälkeen. Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviran-

omaisen on arvioitava viipymättä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kohteena 

olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarve. Yhteistyössä lastensuojelun sosiaali-

työntekijän kanssa voidaan arvioida myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvit-

tavat sosiaalipalvelut. (LsL 2007/417.) 

 

Lastensuojelulain pykälässä 25 § 1 momentissa säädetään lastensuojeluilmoituksen 

ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoitetut tahot. Näitä tahoja 

ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa, lasten päivähoidossa, opetus-, 

nuoriso- ja poliisi- sekä palo- ja pelastustoimessa ja rikosseuraamuslaitoksessa työs-

kentelevät henkilöt. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee yksityisten palveluiden tuotta-

jien palveluksessa olevia tai muita vastaavissa tehtävissä toimivia toimeksiantosuh-

teessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia henkilöitä.  

 

Lisäksi kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännös-

ten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimieli-

melle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 

tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuo-

jelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi teh-

dä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estä-

mättä. (LsL 2007/417.)  

 

Ilmoituksentekovelvollisuus koskee siis samoja tahoja kuin lastensuojeluilmoituksen 

tekeminen. Mahdollinen lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen selvi-

tyksestä tehdään tarvittaessa lapsen syntymän jälkeen lastensuojeluun, jossa asia 

tulee vireille. Asian vireille tulosta ja asiakkuuden alkamisesta säädetään lastensuo-

jelulaissa kohdissa 26§ ja 27§. (LsL 2007/417.) Se, mikä tilanteesta tekee mielenkiin-

toisen ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojeluilmoituksen välillä on 
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seuraava. Kun lastensuojeluilmoituksen perusteeksi riittää huoli lapsesta, ennakolli-

sen lastensuojeluilmoituksen tekijän tulisi, hallituksen esityksen, mukaan pitää las-

tensuojelun toimenpiteitä todennäköisinä. Se aiheuttaa haasteita myös aikuissosiaali-

työlle ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessin omistajana. Kun muissa tilan-

teissa riittää huoli, tulee ennakollisen ilmoituksen prosessissa tehdä päätös siitä, että 

asiakkuus on tarpeellinen. 

 

Ilmoituksen käsittely 

 

Espoossa on tehty kirjallinen ohjeistus ja prosessikuvaus ennakollisesta lastensuoje-

luilmoituksesta. Ohjeistuksen mukaan ennakolliset lastensuojeluilmoitukset käsitel-

lään aikuissosiaalityössä. Ilmoitukset toimitetaan keskitetysti ensin sosiaali- ja kriisi-

päivystykseen, joka arvioi sosiaalihuoltolain (ShL 1982/710) 40 §:n mukaisen kiireel-

lisen palvelutarpeen, ja jossa ne laitetaan vireille asiakastietojärjestelmä Efficaan. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä ne toimitetaan edelleen johtavalle sosiaalityöntekijäl-

le, joko aikuissosiaalityöhön asiakkaan omalle alueelle osoitetietojen perusteella, 

maahanmuuttajapalveluihin tai jälkihuoltoyksikköön. Yksiköissä johtava sosiaalityön-

tekijä jakaa ilmoitukset sosiaalityöntekijöille, jotka toimivat ilmoitukseen liittyvän pro-

sessin omistajina. Heidän vastuulla on vastata ilmoituksen käsittelystä, suunnitelmas-

ta ja toimenpiteistä yhdessä muun verkoston kanssa. Lisäksi aikuissosiaalityössä on 

vastuu dokumentoinnista. (Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessi 2012; 

Prosessikaavio.) Käytännössä kaikki ilmoitukset eivät kulje johtavan sosiaalityönteki-

jän kautta, vaan faksilla tullut tieto voi ohjautua suoraan omalle sosiaalityöntekijälle. 

 

Edelleen ohjeistuksessa määritellään, että ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan 

aika tilannearvioinnin tekemistä varten ja sovitaan asiakkaan kanssa lähiverkoston ja 

viranomaisverkoston osallistujat, erityisesti neuvolan ja lastensuojelun työntekijät. 

Prosessinomistaja vastaa koolle kutsumisesta. Verkostokokous tulee järjestää mah-

dollisuuksien mukaan siellä missä asiakkaalla on hoito-/asiakassuhde. Verkostota-

paamisessa asiakkaan oma lähityöntekijä toimii asiakkaan tukena. Lapsen syntymän 

jälkeen synnytyssairaala ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Synnytyssairaalasta ilmoite-

taan terveydenhoitajalle ennen vauvan kotiutumista. Terveydenhoitajan tulee vielä 

varmistaa/välittää tieto lapsen kotiutumisesta lastensuojeluun. Työskentelyn alussa 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä pyytää aikaisemman prosessinomistajan dokumen-

toinnit ja jatkaa työskentelyä. (Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessi 2012.) 
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Edellä mainittu ohjeistus on omalla tavalla selkeä, mutta perustuu siihen ajatukseen 

että ilmoitus tulee riittävän aikaisin. Lisäksi erikoista on se, että prosessinomistajaan 

eli aikuissosiaalityöhön ei olla lainkaan yhteydessä. Kokemukseni mukaan myöskään 

neuvolan terveydenhoitaja ei ole aina saanut tietoa lapsen syntymästä.  

 

Dokumentointi 

 

Käytäntötutkimukseni kohteena on prosessin arvioiminen, joka tehdään asiakastyön 

dokumentoinnin pohjalta. Tästä syystä on tärkeää selvittää myös dokumentointiin 

liittyvää problematiikkaa. Lastensuojelulain (LsL 2007/417) 33§:ssä säädetään asioi-

den kirjaamisesta. Lainkohdan mukaan kirjausvelvollisuus alkaa siitä, kun lastensuo-

jeluasia tulee vireille. Koska lastensuojeluasiakkuus alkaa vasta lasten synnyttyä, 

kirjausvelvollisuutta ei synny ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, 

vaikka itse ilmoitus tuleekin kirjata asiakastietojärjestelmään. Aino Kääriäinen (2005) 

ja Aino Kääriäinen, Ansa Leinonen ja Hannele Metsäranta (2009) kiinnittävät kuiten-

kin huomiota siihen, että dokumentointiin on ylipäätään mahdollisuus saada hyvin 

vähän, jos ollenkaan, ohjeita lainsäädännöstä (Kääriäinen 2005, 163; Kääriäinen, 

Leinonen & Metsäranta 2007, 13). Erilaisia kysymyspatteristoja on olemassa, mutta 

se mitä vastauksista kirjoitetaan ylös, on vaikea tietää. Myöskään siihen ei oteta kan-

taa, kuinka yksityiskohtaisia kirjausten tulisi olla.   

 

Asiakastyön dokumentoinnin kirjoittaja ei ole neutraali toimija. Kirjoittaja tuottaa teks-

tiä, mutta joku muu käyttää sitä. Kirjoittaja ei voi tietää sitä, millaisia merkityksiä luki-

ja, tiedon käyttäjä, kirjoitetulle tekstille antaa. Tiedon käyttäjä ei voi myöskään tietää 

mitä tekstin ulkopuolella on tapahtunut. Mitkä ovat sellaisia asioita, joita kirjoittaja on 

jättänyt tekstistä pois, ja millä perusteella tekstiin päässeet asiat ovat olleet tärkeäm-

piä kuin tekstistä poisjätetyt asiat. Kun asiakastapaamisista tehdään muistiinpanoja, 

tulee kirjoittajan tehdä paljon oletuksia ja ennakoida tulevaa. Kirjoitukset ylläpitävät 

kuvaa todellisuudesta ja välittävät sitä myös tekstin tuleville lukijoille. Kirjoitettua teks-

tiä voidaan kutsua asiakirjatodellisuudeksi. (Kääriäinen 2005, 160–162.) 

 

Tulevat lukijat voivat olla itse asiakkaat, oman tai yhteistyötahon työntekijät tai oike-

usasteet. Tietoja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin ja jopa asiakasta vastaan. Ei 

ole siis yhdentekevää mitä tietoihin kirjoitetaan. Kirjoittaja nostaa esiin myös sosiaali-

työntekijän mahdollisesti tunteman pelon vääristä tulkinnoista ja väärinymmärretyksi 
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tulemisesta. Dokumentointi on asiakkaan asiakirja, jossa asiakkaan tilanne, erilaiset 

suunnitelmat ja lupaukset muuttuvat konkreettisiksi. (Kääriäinen 2005, 161–162.)  

Espoon ohjeistuksen mukaan asiakirjat jaetaan asiakkaalle ja hänen luvallaan muille 

verkoston jäsenille. Käytännössä jokainen taho, lastensuojelua lukuun ottamatta, te-

kee joka tapauksessa omat kirjaukset. 

 

Erityisesti käytäntötutkimuksessani korostuu kirjausten konkreettisuus. Kärjistäen 

voin tehdä yhteenvedon siten, että sitä mitä ei ole kirjattu, ei ole tapahtunut. On tie-

tenkin huomioitavaa, että arkityössä tietoa tulee tiputellen. Joskus toisen työntekijän 

tavoittamiseen voi mennä päiviä. Tieto ei ole vain yksi kokonaisuus, joka kirjataan 

kerralla asiakirjoihin. Kääriäinen ym. (2007, 26) huomauttavat ajantasaisen kirjaami-

sen tarpeesta lastensuojelussa. Tosin he jatkavat, että työntekijät joutuvat jatkuvasti 

kohtaamaan yllätyksellisiä tilanteita, mutta muistuttavat, että dokumentoinnin tulisi 

vastata myös tähän haasteeseen. (Kääriäinen ym. 2007, 47–48.)  

 

Aulikki Kananoja, Mikko Lähteinen ja Pirjo Marjamäki (2011) kirjoittavat dokumen-

toinnista osana sosiaalityön tiedonmuodostusta. Ongelmana on se, että sosiaalityön 

dokumentointi ei ole standardoitua ja systemaattista, jonka vuoksi siitä saatava tieto 

ei kasaannu. Sähköisiä tietojärjestelmiä kuitenkin kehitetään parhaillaan. Olennaista 

on, että niistä saadaan haettua asiakastyön, arvioinnin ja tutkimuksen kannalta olen-

naista tietoa. Tavoitteena on luoda koko maan kattava sähköinen asianhallintajärjes-

telmä. Yhteisen järjestelmän etuna olisi myös päällekkäisen työn väheneminen sekä 

yhteneväisten työmuotojen kehittäminen. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2001, 

157–163, 376.) 

 

4 Käytäntötutkimus  

 

Käytäntötutkimuksen aihe esiteltiin syksyllä 2013 käytäntötutkimuksen infopäivässä. 

Työskentelen itse Espoon Eteläisessä aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijän sijai-

suudessa, joten tutkimuskohteena olevien ilmoitusten käsittely on osa omaa työtäni. 

Olen työskennellyt samassa sijaisuudessa koko sen ajan, kun säädös ennakollisista 

lastensuojeluilmoituksista on ollut voimassa. Työskentelen itse yksikössä, johon tut-

kimus kohdistuu, ja olen toiminut osan tutkimuksen kohteena olevien prosessin halti-

joina. Käytäntötutkimuksessa tutkin Espoon Eteläisen aikuissosiaalityössä ajalla 
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1.3.2013–28.2.2014 saapuneita ja käsiteltyjä ennakollisia lastensuojeluilmoituksia. 

Tilaston mukaan ilmoituksia on tullut koko Espoossa vuoden aikana noin 90 kappa-

letta, joka koskee noin kuuttakymmentä asiakasta. Arvioin, että noin 30 ilmoitusta on 

kohdistunut Eteläiseen aikuissosiaalityöhön. Koko Espoossa ilmoituksia on tullut nel-

jän vuoden aikana yhteensä noin 260 kappaletta ja ne ovat koskeneet 178 asiakasta.  

 

Ennen tutkimuslupahakemuksen tekemistä keskustelin työyhteisössä työni ohjaajan 

kanssa ja aikuisten sosiaalipalveluiden asiantuntijan kanssa, jotka olivat esittelemäs-

sä tutkimusta infopäivässä. Selvitin heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan tutkimuk-

senkohteesta. Omat ajatukseni osoittautuivat samansuuntaisiksi heidän pohdintojen-

sa kanssa. Jatkoin prosessia tutkimussuunnitelman laatimisella ja tutkimustehtävän 

muodostamisella. Ajatus ennakollisten lastensuojeluilmoitusten tutkimisesta tuli or-

ganisaatiolta, mutta ennakolliset lastensuojeluilmoitukset ovat olleet myös oman mie-

lenkiintoni kohteena. Niiden erillisyys muihin aikuissosiaalityön työtehtäviin on huo-

mattava, mutta omalla tavallaan kuitenkin kiinnostava. Huolimatta monista prosessiin 

liittyvistä kysymyksistä, on niitä käsitellessä ollut mahdollisuus tutusta laajempaan 

verkostoon ja palveluihin. Sama näkemys on tullut esiin keskusteluissa kollegoideni 

kanssa. Käyn tarkemmin läpi työyhteisön kanssa käytyä keskustelua luvussa kuusi. 

 

Käytäntötutkimuksessa on Erja Sauraman ja Ilse Julkusen (2009) mukaan olennaista 

se, että se kohdistuu käytäntöihin ja niiden kehittämiseen. Tutkimus tapahtuu vuoro-

vaikutteisesti tutkijan ja tutkimukseen liittyvän työyhteisön kanssa. Tutkijan rooli ei ole 

ulkopuolinen, vaan hänet nähdään subjektina ja osallisena. Käytäntötutkimusta on 

kuvattu kolmanneksi tieksi, jossa käytännössä saatu tieto ja akateeminen tieto voi-

daan nähdä dialogisessa suhteessa, jossa molemmilla on oma arvostettu osa. Tar-

koituksena on tuottaa tietoa erilaisista rajoista huolimatta. (Saurama & Julkunen 

2009, 294–295, 302, 305.)  

 

Itselläni oli ainutlaatuinen tilaisuus toimia käytäntötutkijana omassa työyhteisössä. 

Aihe oli käytännöstä tuttu ja kiinnosti minua käytännön toimintaa syvemmältä. Tutki-

muksen aikana kävin keskustelua työyhteisön kanssa ryhmässä, mutta myös yksit-

täisinä keskusteluina. Kaupungin ohjeistuksen mukaan sosiaalityöntekijät vastaavat 

ennakollisten ilmoitusten käsittelystä. Kävin kuitenkin mielenkiintoisia keskusteluja 

aiheesta sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden kautta. Samalla huomasin sen, että 

aihe ei ollutkaan välttämättä kovin tuttu niille ammattiryhmille, jotka eivät prosessia 
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käsittele. Synnöve Karvinen-Niinikoski (2005) kuvaa tutkimussuuntautuneisuutta 

asiaksi, joka koskee koko sosiaalihuollon henkilöstöä erilaisine työkokemuksineen ja 

koulutuspohjineen. Yhteisöllisesti muodostuneissa tietoperusteisissa ratkaisuissa on 

tilaa toisistaan eroaville asiantuntijuuden muodoille ja innovatiivisille ratkaisuille. Käy-

täntötutkimuksessa on kyse juuri tällaisesta monimuotoisesta tutkimuksen ja käytän-

nön työn kulttuurin yhdistämisestä. (Karvinen-Niinikoski 2005, 83–84.) 

 

Riiita Haverisen (2005) näkemys on, että palveluiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 

pyritään arvioimaan entistä enemmän. Entistä enemmän tuotetaan tietoa siitä, millai-

sia vaikutuksia järjestetyillä palveluilla on. Palveluiden lisäksi kiinnitetään huomioon 

työmenetelmiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Sosiaalityössä edetään hiljalleen 

kohti arvioivaa tutkimusta. Mutta, jotta työmenetelmiä ja interventioita voitaisiin arvi-

oida, tulisi ne voida käsitteellistää. Tämän avulla voidaan arvioida sitä, mikä merkitys 

interventiolla on, onko se vaikuttavaa vai ei. Arvioinnilla voidaan tarkoittaa esimerkik-

si kehittävää arviointia, projekti- tai prosessiarviointia (Haverinen 2005, 102-104.)  

 

Toiminnan vaikutusten arvioiminen on vaatimus nykypäivän palveluiden tarjonnassa. 

Ennakollisista lastensuojeluilmoituksista voidaan jatkaa tutkimusta esimerkiksi siitä, 

alkaako lastensuojeluasiakkuus myöhemmin, ja ovatko huolet samoja kuin ennakolli-

sessa lastensuojeluprosessissa. Tällä tavoin voidaan arvioida sitä, ovatko palvelut 

olleet vaikuttavia ja onko niillä päästy ehkäisemään myöhempiä ongelmia. Pyrittäes-

sä kohti ehkäisevää palvelujärjestelmää on olennaista selvittää mitä, miten ja miksi 

ollaan tekemässä konkreettisella tasolla. Esimerkiksi Espoossa suurin syy lastensuo-

jeluilmoitusten tekemiseen on ollut aikuisten päihteidenkäyttö, joka on myös ollut yksi 

merkittävimmistä perusteluista ennakollisen lastensuojeluilmoitusten säätämiseen. 

Voisiko lastensuojelussa käytössä olevista prosesseista saada myös apua esimer-

kiksi ennakollisen lastensuojelutarpeen selvittämiseen?  

 

Käytäntötutkimus ja kehittäminen voidaan nähdä kohdeympäristöön räätälöitynä työ-

nä. Siinä otetaan huomioon niin toimintaympäristö, tekijät sekä niiden suomat toimin-

tamahdollisuudet. Olennaisesti siihen liittyvät muun muassa käsitteet innovatiivisuus, 

hyödyllisyys ja muutos. Tärkeää on paitsi se, että esiin saadaan todella uusi käytän-

tö, mutta myös se, että se saa sijan toimijoiden välillä. Tämän edistämisessä dialogi 

ja vuorovaikutus ovat avainasemassa. Haverinen nostaa esiin myös käytäntötutki-

muksen vaativuuden, jonka yhteensovittaminen osaksi omaa työtä voi olla hankalaa. 
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Käytäntötutkimus vaatii irtautumista ja sille varattua aikaa irrallaan arkityöstä. Arki-

päivän sosiaalityön kysymykset tuovat esiin tutkimustarpeita, testaavat tutkimusten 

hyötyjä ja mahdollisesti kyseenalaistavat tutkimusta. Toisaalta taas tutkimus lujittaa 

kentällä tapahtuvaa työtä, kyseenalaistaa toimintamalleja ja haastaa kehittämiseen. 

(Haverinen 2005, 108–109, 111–112, 118.) Espoon kaupungilla ollaan kehittämässä 

verkkokonsultaatioalustaa, johon pilotiksi on valittu ennakolliset lastensuojeluilmoi-

tukset. Tavoitteena on, että työtäni pystytään hyödyntämään myös siinä kehittämis-

työssä.  

 

Mirja Satkan, Synnöve Karvinen-Niinkosken ja Marianne Nylundin mukaan (2005) 

sosiaalityölle on asetettu tavoite sosiaalityön alkuajoista lähtien siitä, että tiedonmuo-

dostuksen tulisi lähteä käytännöistä ja niistä tulisi välittä poliittisille päättäjille. Käytän-

tötutkimuksella tarkoitetaan muun muassa tutkimusta, joka liittyy käytäntöihin ja jonka 

avulla pyritään vastaamaan monien eri tahojen tarpeeseen. Tällaisia tahoja voivat 

olla esimerkiksi palveluita käyttävät asiakkaat, työntekijät tai palveluita tuottavat or-

ganisaatiot. Käytäntötutkimuksella on oma tärkeä asema toimia reflektoivana väli-

neenä käytäntöjen ja sosiaalityön teorioiden välillä. (Satka, Karvinen-Niinikoski & Ny-

lund 2005, 9, 11–12.)  Käytännön ja tutkimuksen suhde ei ole yksiselitteinen ja siihen 

saattaa sisältyä jännitteitä. Tutkimus voi kyseenalaistaa arkityön käytäntöjä ja tietoa, 

sekä nostaa esiin kritiikkiä. Toisaalta se voi edistää itsereflektiota. (Haverinen 2005, 

118.) Arvioitaessa organisaation tekemää prosessikaaviota ennakollisten lastensuo-

jeluilmoitusten käsittelystä, vaikuttaa se selkeältä ja yksiselitteistä. Tutustuttuani ai-

neistoon, kävi kuitenkin ilmi, että ilmoitusten käsittelyssä ja kirjaamisessa oli eroja. 

Tästä syystä on tärkeää selvittää millä eri tavoin ilmoituksia on käsitelty, ja onko nii-

den prosessiohjeistusta syytä tarkentaa tai muuttaa.  

 

5 Tutkimustehtävä 

 

Käytäntötutkimukseni tarkoitus on tutkia dokumentoinnin kautta ennakollisia lasten-

suojeluilmoituksia aikuissosiaalityössä. Kiinnostuksen kohteena on selvittää esimer-

kiksi sitä mitkä tahot ja viranomaiset ilmoituksia tekevät, mitkä ovat ilmoitukseen joh-

tuneet syyt, miten prosessi on edennyt, mikä on ollut lastensuojelun rooli ja miten se 

näkyy dokumentoinnissa.  
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Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitkä tahot tekevät ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ja mikä on ilmoittajan huo-

li? 

2. Miten prosessi aikuissosiaalityössä etenee? 

3. Milloin lastensuojelu tulee mukaan työskentelyyn ja miten lastensuojelun rooli nä-

kyy dokumentoinnissa? 

 

6 Tutkimusaineiston keräys ja työyhteisön osallisuus 

 

 

Tutkimuskohteena olevassa yksikössä muutettiin tiimijaot 31.3.2014 alkaen, joten 

käytäntötutkimusta ei ollut mielekästä kohdistaa vain yhden tiimin sosiaalityöntekijöi-

den käsittelemiin ilmoituksiin. Tästä syystä kohteeksi valikoitui koko yksikön sosiaali-

työntekijät. Saatuani tutkimusluvan (Liite 1) 13.3.2014, tein ensimmäiset aineistohaut. 

Keräsin aineiston asiakastietojärjestelmä Efficasta käyttämällä hakutyökalua. Tar-

kempi erittely tiedonkeruusta on Liitteessä 2. Hakutyökalun avulla sain selville tehdyt 

ennakolliset lastensuojeluilmoitukset ja niistä henkilötiedot, joiden avulla pystyin sel-

vittämään dokumentoinnista tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja. Tulostin tiedot 

paperitulosteiksi ja poistin niistä henkilötiedot. Numeroin tutkimusyksiköt siten, että 

yksi ilmoitus muodostaa yhden tutkimusyksikön. Tutkimusyksiköitä vastaavat henkilö-

tiedot säilytin ainoastaan sähköisesti Espoon kaupungin tiedostoissa. Anonymisoidut 

tulosteet säilytin myös huolellisesti siten, etteivät ulkopuoliset päässeet niihin käsiksi.  

 

Ensimmäinen tapaaminen yhteisön sosiaalityöntekijöiden kanssa oli 4.3.2014. Pai-

kalla oli lisäkseni kuusi sosiaalityöntekijää. Kolme talon silloisesta sosiaalityöntekijäs-

tä eivät päässeet paikalle. Tapaamisella esittelin aiheeni, yleistä tietoa käytäntötutki-

muksesta ja opintojaksosta. Tapaamisen aikana en ollut vielä aloittanut aineiston 

analyysiä. Olin ainoastaan silmäillyt aineistoa, joten olin samassa asemassa tiedolli-

sesti kuin kollegani. Keskustelimme ennakollisista lastensuojeluilmoituksista yleisesti. 

Tapaamisella minulle selvisi, että nykyisistä sosiaalityöntekijöistä vain muutama oli 

käsitellyt ilmoituksia ja hekin keskimäärin kahta ilmoitusta. Yllättäen vaikuttikin siltä, 

että läsnä olleista sosiaalityöntekijöistä suurin kokemus ilmoitusten käsittelystä oli 
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itselläni. Tämä tosin selittyy osaksi sillä, että työntekijöitä on vaihtunut vuoden aikana 

ja yksi pitkäaikaisista sosiaalityöntekijöistä ei päässyt osallistumaan tapaamiselle.  

 

Sosiaalityöntekijät pitivät aihetta tarpeellisina. Keskustelussa nousi esiin kysymyksiä 

liittyen siihen, mitä aikuissosiaalityössä voidaan tehdä odottavien äitien kanssa. Mi-

ten äitejä motivoidaan ja miten se onnistuu, ohjautuuko ja kiinnittyykö tuleva äiti hoi-

toon? Toimiiko viranomaisyhteistyö? Kuka valmistelee tarvittaessa sijoitusta ja kenel-

lä on oikeus/velvollisuus ottaa siihen kantaa? Millaista apua odottavalle äidille on 

saatavilla olevasta luonnollisesta lähiverkostosta? Mikä on heidän roolinsa, jos yh-

teydenpito lähipiiriin on luonnostaan runsasta?  

 

Neuvolan rooli nousi keskustelussa vahvasti esiin. Kaikissa raskauksissa odottavalla 

äidillä on varmasti asiakkuus ainakin neuvolaan. Lisäksi asiakkuus säilyy siellä lap-

sen syntymän jälkeen. Neuvolassa odottavan äidin terveys- ja elämäntilanne käy-

dään läpi. Esiin nousi muun muassa kysymys siitä, voisiko neuvolassa olla vastuu 

prosessista. Itse prosessi herätti myös kysymyksiä. Esimerkiksi prosessiohjeistuksen 

mukaisesti ilmoitus syntyneestä lapsesta tehdään sairaalasta lastensuojeluun, mutta 

ei prosessin siihenastiselle omistajalle aikuissosiaalityöhön. Tapaamisen perusteella 

minulle muodostui kuva niistä asioita joihin työyhteisö toivoi vastausta. Päätin kohdis-

taa analyysiäni niiden kysymysten perusteella.  

 

Seuraavalla tapaamisella 16.4.2014 esittelin alustavia tuloksia, joiden perusteella 

keskustelua käytiin. Tämän tapaamisen aikana olin itse opintovapaalla, joten paikalla 

oli toimipisteen 12 sosiaalityöntekijästä neljä. Tuloksista keskustelua herätti ilmoitus-

ten kohteena olevien äitien ikä, ja erityisesti se, että nuorin äideistä oli 21-vuotias. 

Sosiaalityöntekijät olivat olettaneet, että ilmoituksia olisi tehty varsinkin nuorista äi-

deistä. Keskustelussa päädyttiin siihen, että on hyvä, ettei ilmoitusten syynä ole pel-

kästään odottajien nuori ikä. Toisaalta syynä nuorten odottajien puuttumiseen ajatel-

tiin olevan se, että alle 21-vuotiaat äidit ovat voineet olla jälkihuollon asiakkaita ja 

sen, että alle 18 -vuotiaat odottajat olisivat lastensuojelun asiakkaita. 

 

Esitin alustavana tuloksena osallistujille tiedon, jonka mukaan suurimmassa osassa 

ilmoituksia oli ollut syynä päihteidenkäyttö. Jälleen keskustelua herätti se, mikä on 

aikuissosiaalityön rooli ja toimintamahdollisuudet näissä tapauksissa. Toimiiko ai-

kuissosiaalityö yhteistyökumppanina vai pelkästään kirjaajana? Mitä on yhteistyö, jos 
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muut tahot päättävät hoitosuunnitelmasta? Miten on asiakaan näkökulmasta järkevää 

toimia, jos aikuissosiaalityön asiakkuutta ei ennestään ole eikä sitä näytä syntyvän? 

 

Edelleen keskustelua herätti myös lastensuojelun roolin näkymättömyys. Osallistujat 

pitivät erikoisena sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei tee kirjauksia, mutta 

toisaalta lastensuojelun näkökulma jää puutumaan myös aikuissosiaalityön kirjauk-

sista. Lähiverkoston puutuminen tapaamisista nousi myös keskusteluun. Miten voi-

taisiin osallistaa odottavan äidin ja isän luonnollista lähipiiriä mukaan? Heidän mah-

dollisuutensa auttaa ja tukea arjessa nähtiin hyödyntämättömänä voimavarana. Hei-

dän mahdollisuutensa nähtiin olevan pysyvä voimavara perheen elämässä. 

 

7 Aineiston analyysi ja analyysiprosessi 

 

Käytäntötutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Jari Eskolan ja Juha 

Suorannan (1998) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle 

ikään kuin puhtaalta pöydältä. Teoriaa aletaan rakentaa alhaalta ylöspäin aineistosta 

lähtien. Aineiston rajaamisessa tulee kuitenkin olla tarkka, jotta analysointi onnistuu 

eikä aihe paisu liikaa. (Eskola & Suoranta 1998, 19.) Itselläni oli vaikeuksia rajata 

aihetta, koska kiinnostuin aineistossa myös monesta tutkimuskysymyksen ulkopuoli-

sesta asiasta.  

 

Käytäntötutkimuksessa tutkitaan tietyn yksikön ilmoituksia, jotka muodostavat otok-

sen koko kaupungin ilmoituksista. Työssäni ei pyritä aukottomasti tekemään johto-

päätöksiä koko kaupungin ilmoituksista, vaikka tulokset jossain määrin varmasti 

osoittavat myös niiden suunnan. Pertti Alasuutari (1999) näkee kvalitatiivisen tutki-

muksen pyrkimyksen paikalliseen selittämiseen. Tärkeintä on, että selitysmalli kuvaa 

mahdollisimman hyvin tutkimusaineistoa. Sen tulee olla koherentti eli yhtenäinen, 

sisäisesti looginen ja analyysin pohjalta löydettyjen johtolankojen tulee puhua sen 

puolesta. Tutkimustulos esitetään esimerkkinä ja sen tulee olla yksittäistapausta ylei-

semmällä tasolla. Tarkoitus ei ole esittää yhtä selitysmallia, jonka mukaisesti kaikki 

toimisivat. Ajatuksena on tuoda esiin se, että ihmisten toiminnassa on tiettyjä sidon-

naisuuksia ympäristöön ja kulttuuriin, jolloin he voivat toimia samansuuntaisesti.  

(Alasuutari 1999, 242–244.)  
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Laadullisessa tutkimuksessa on Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Saja-

vaaran (1997) mukaan tarkoitus tutkia ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja 

tuoda esiin olemassa olevia asioita. Ilmiöistä tarjotut selitykset ovat konteksti- ja ti-

lannesidonnaisia. Tarkoituksena ei ole testata teoriaa, vaan kuvata ja tehdä tulkintoja 

käsillä olevasta ilmiöstä. Tutkija käyttää itseään tiedon keruun välineenä, jotta tie-

donkeruumenetelmä voi tarvittaessa sopeutua tilanteeseen. Käytetyissä metodeissa 

suositaan tapoja, jotka mahdollistavat tutkittavien näkökulmien esille tulon. Koska 

tarkastelun kohteena on tietty ilmiö, tulee tutkimuksen kohdejoukko valita sen mukai-

sesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 152–155.) Tässä työssä tarkastellaan en-

nakollisia lastensuojeluilmoituksia, jotka käsittävät arvioni mukaan vajaan puolet koko 

kaupungin ilmoituksista vuoden ajalta. Aineiston koko on siksi riittävä kuvaamaan 

ennakollisia lastensuojeluilmoituksia.   

 

Käytäntötutkimuksessa voidaan soveltaa hyvin erilaisia aineistoja ja tiedonkeruutapo-

ja. Samalla kuitenkin tähdätään systemaattiseen tiedon keräämiseen ja analysointiin. 

Tietoa tuotetaan ja muodostetaan yhdessä työyhteisön kanssa, joten käytäntötutki-

muksen avulla saatu tieto ainutlaatuista reflektiossa ja vuorovaikutuksessa tuotettua 

tietoa. (Käytäntötutkimus.) Itseäni innosti käytäntötutkimuksen tekemiseen nimen-

omaan olemassa olevien käytäntöjen tutkiminen ja arviointi. Vaikka käytäntötutkimus 

tulee suorittaa kuten tieteellinen tutkimus, tarjoaa se kuitenkin mielenkiintoisen lähes-

tymistavan käytännön toimintaan.  

 

Analyysissä lähdetään liikkeelle aineistolähtöisesti. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi 

(2009) kirjoittavat sisällönanalyysin olevan kvalitatiivisen tutkimuksen perusmenetel-

mä. Heidän mukaansa kaikki analyysimenetelmät perustuvat jollain tavalla sisällön-

analyysiin, jos sitä käytetään tarkoittamaan esimerkiksi kirjoitettujen aineistojen sisäl-

töjen analyysiä. Aineistolähtöisen analyysissä vastaus tutkimuskysymykseen saa-

daan yhdistelemällä aineistoa. Teoria ja johtopäätökset rakentuvat vuorovaikutuk-

sessa alkuperäisen aineiston kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 113–114.) Aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi sopii valmiin kirjallisen materiaalin analyysimenetelmäksi. 

Aineiston käsittelyssä lähtökohtana on aineisto, siitä esiin tuleva tieto ja sen analy-

soiminen. Näin ollen ennalta määritelty teoria ei rajaa analysoitaviksi nousevia asioi-

ta. Nämä ajatukset tukevat myös käytäntötutkimuksen ideaa. 
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Tutkijana minun tulee kuitenkin tuoda esiin se tosiasia, että itselläni on tiettyjä ennak-

ko-oletuksia aineistosta, koska olen itse toiminut osassa tutkimuksen kohteena ole-

vissa prosesseissa prosessin haltijana. Tiedostaen omat mahdolliset ennakko-

oletukseni, pyrin lukemaan ja syventymään aineistoon mahdollisimman objektiivises-

ti. Jari Metsämuuronen (2008) huomauttaa, että on ongelmallista, jos tutkijalla on hy-

vin vahva ennakkokäsitys tutkittavasta aiheesta. Tällöin tuloksia on vaikea tulkita ob-

jektiivisesti, mikä voi tarkoittaa vääristyneitä tutkimustuloksia. Tutkijan tulisi lähestyä 

aineistoa mahdollisimman neutraalisti. On tärkeää kuitenkin muistaa, että laadulli-

sessa tutkimuksessa aineiston analyysiä tehdään yleensä jo aineiston keräämisvai-

heessa. (Metsämuuronen 2008, 47–48.) 

 

Analyysissä on käytetty apuna kvantifioimista eli laskemista. Anneli Saaranen-

Kauppinen ja Anna Puusniekka (2000) kuvaavat laskemisen olevan tapa systemati-

soida tuloksia. Tutkimustehtävä ja tutkijan mielenkiinnon kohteilla on merkityksensä 

myös kvantifioimisessa. Määrällisesti pienistäkin aineistoista voidaan tehdä laskutoi-

mituksia, jolloin pystytään paremmin osoittamaan se, että kyse on määristä eikä pel-

kästään tuntemuksista. Kvantifioimisen avulla voidaan päästä tutkimusaineistoon kä-

siksi eri näkökulmasta, kuin pelkästään kvalitatiivisella analyysilla. Laskemalla tulok-

sia saadaan tarkempaa tietoa kuin ilmoittamalla pelkästään laadullisia ilmauksia. 

(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2000.) Kvantifioiminen on myös yksi tapa lisätä 

objektiivista analyysiä, sillä tulokset perustuvat lasketuille määrille eikä oletuksilleni. 

 

Määrällisesti oma aineistoni on sopivan kokoinen siihen, että määriä on järkevää las-

kea. Lisäksi uskon sen antavan parhaiten vastaukset tutkimuskysymyksiini. Omalla 

tavallaan se tukee myös tulosten esittämistä ja antaa mahdollisuuden lähestyä ai-

neistoa eri näkökulmista ja monipuolisemmin kuin pelkästään laadullinen analyysi 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 112) mukaan sisällönanalyysissa siirrytään empiirisestä 

aineistosta tulkinnan ja päättelyn avulla kohti käsitteellisempää näkemystä ilmiöstä.  

 

Aluksi anonymisoin aineiston, jonka jälkeen luin sen läpi useaan kertaan saadakseni 

siitä yleiskuvan. Samalla tarkastelin aineistoa tutkimuskysymysten näkökulmasta, eli 

saanko niihin vastaukset. Luettuani aineiston totesin sen olevan käyttökelpoinen. 
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Kuvio 1. Sisällönanalyysin kolmevaiheinen prosessi. Mukaeltu Tuomien ja Sarajärven kuvaamasta 
Miles ja Hubermanin esityksestä (Tuomi & Sarajärvi 2009,108) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108) esittelevät Miles ja Hubermanin (1994) jaottelun ai-

neistolähtöisen sisällönanalyysin kolmevaiheisesta prosessista (Kuvio 1). Prosessin 

osat ovat aineiston pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden 

luominen. Tuomen ja Sarajärven mukaan aineiston pelkistämisessä, eli redusoinnis-

sa, kirjallisesta materiaalista karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen osa pois. 

Sillä voidaan tarkoittaa joko aineiston tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Aineistosta 

etsitään tutkimustehtävän kannalta olennaisia asioita, joita kutsutaan analyysiyksi-

köiksi. Ennen pelkistämisen aloittamista tulee määrittää analyysiyksikkö esimerkiksi 

sanaksi tai lauseen osaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110.) Tutkimuskysymykset 

ja tietyt tekniset ratkaisut, joilla ilmoitukset on laitettu asiakastietojärjestelmään, tarjo-

sivat luonnollisia aihepiirejä kuten huolisyyt ja ilmoittajatahot. Niiden kautta sain osan 

vastauksista ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kysymyksiin kaksi ja kolme ai-

neistoa tuli käydä syvällisemmin läpi ja poimia etsiä niistä erilaisia prosessin osia tii-

vistäen käytettävissä olevaa tietoa.  

 

Ryhmittelyllä eli klusteroinnilla tarkoitetaan pelkistysvaiheessa syntyneiden ana-

lyysiyksiköiden tarkkaa läpikäyntiä sekä samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien et-

simistä. Samaan aihepiiriin kuuluvat asiat sijoitetaan samaan luokkaan, joka nime-

tään. Tällä tavoin yksittäiset ilmaukset luokitellaan yleisimpiin käsitteisiin. Tätä voi-

daan jo pitää alustavana analyysinä, koska luokat muodostavat pohjan seuraavalle 

vaiheelle.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–113.)  

 

Ensimmäisen vaiheen jälkeen syvennyin tarkemmin kirjoitettuihin teksteihin. Esimer-

kiksi etsiessäni vastauksia ilmoitusten huolisyihin, käsittelin aineistoa teknisen valin-

tojen lisäksi myös kirjoitetun tekstin kautta. Teknisten ratkaisujen tarjoamat luokat 

Aineiston pelkistäminen eli redusointi 

• kirjallisen aineiston karsinta tai pilkkominen 

• analyysiyksiköiden etsintä 

Aineisto ryhmittely eli kusterointi 

• samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsintä 

• aihepiirien muotoutuminen ja nimeäminen 

Teoreettisten käsitteiden muodostaminen eli abstrahointi 

• käsitteiden muodostaminen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi 
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tarjosivat selkeän rungon analyysille. Edelleen kahden jälkimmäisen kysymyksen 

osalta aineistoa tuli käsitellä enemmän ja muodostaa erilaisia hahmotelmia proses-

sista. Tässä kohtaa käytin apuna kvantifioimista ja laskin aineistosta erilaisia tuloksia 

käyttäen apuna kynää ja paperia. 

 

Aineistolähtöisen analyysin kolmatta vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi eli teoreettis-

ten käsitteiden luomiseksi. Tässä kohtaa aineistoista erotellaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto, josta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteitä yhdistetään niin 

kauan, että saadaan vastaus tutkimustehtävään. Aineisto liittyy teoriaan ja tuloksissa 

esitellään aineistosta muodostetut teemat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–113.) Sel-

keästi määritellyt tutkimuskysymykset auttoivat kolmannessa vaiheessa. Samoin ai-

neiston ja prosessin tunteminen helpottivat, vaikka toivat haasteita analyysin rajauk-

sen kanssa. Lähestyin aineistoa eri näkökulmista pyrkien vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin. Pidin mielessäni myös sen, että kyseessä on käytäntötutkimus, jonka on 

tarkoitus toimia kohdeorganisaation kehittämistyön apuna. Tästä syystä päädyin esit-

telemään tuloksia tiivistetysti, mutta sen verran laajasti, että niiden sisältämää tietoa 

voidaan hyödyntää kehittämistyössä. 

 

8 Tulokset 

 

Ensimmäisessä haussa tutkimuskohteena olevalta ajalta löytyi 35 ilmoitusta.  Käy-

dessäni läpi aineistoa tarkemmin, selvisi, että yksi ilmoitus oli merkitty väärälle alueel-

le, mutta käsitelty oikealla alueella. Lopulliseksi aineistoksi muodostui siis 34 ilmoitus-

ta, 24 raskautta ja 25 ihmisen nimiin kirjattua ilmoitusta. Ero raskauksien ja ilmoituk-

sia koskevien ihmisten välillä selittyy sillä, että yhdestä raskaudesta oli tehty ilmoitus 

molemmista vanhemmista. Vaikka vain yhden tulevan isän nimiin oli kirjattu oma il-

moitus, löytyi aineistosta tulevan äidin nimiin kirjattuna kolmea muutakin isää koske-

vat ilmoitukset. Neljää raskautta koski useampi kuin yksi ilmoitus. Yhdestä näistä oli 

tullut kaksi, kahdesta kolme ja yhdestä raskaudesta kuusi ilmoitusta. Kahdessa ras-

kaudessa oli tehty jo ainakin yksi ilmoitus ennen tutkimusjaksoa, joten varsinainen 

työskentely oli jo käynnissä.  

 

Ilmoituksia piti hakea kolmella eri määritelmällä (Liite 2, kohta 1.). Hakutuloksen mu-

kaan ilmoituksissa oli kaksi ilmoitusta, joita ei olisi käsitelty ollenkaan. Käytyäni läpi 
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ilmoitukset tarkemmin, selvisi että ilmoitukset oli käsitelty ja asianmukainen doku-

mentointi tehty. Ilmoitukset olivat jääneet vain teknisesti merkitsemättä käsitellyiksi. 

Tehdessäni uuden haun myöhemmin, ilmoitukset olivat siirtyneet käsitellyiksi, eli il-

moituksen käsittelijä oli tehnyt teknisen korjauksen. Tässä tutkimuksessa tutkimus-

kohteena olevat ilmoitukset ovat otanta, joten osa prosesseista on alkanut jo ennen 

tutkimusjaksoa. Lisäksi osa ilmoituksista oli tullut vasta kohdeajankohdan loppupuo-

lella. Koska kesken prosessin mukaan tulleita ja avoimeksi jääneitä ilmoituksia on 

ollut yhteensä vain kolme, on nekin otettu mukaan tutkimusjoukkoon.  

 

Ilmoituksia oli siis tehty yhteensä 25 ihmisestä. Iät vaihtelivat välillä 21–37. Jaettaes-

sa ilmoitusten kohteena olevat ikäryhmittäin, jakaantuivat ne tasaisesti kolmeen; 21–

25 -vuotiaat, 26–30 -vuotiaat ja 31–37-vuotiaat. Kahdessa nuorimmassa ikäryhmäs-

sä oli molemmissa kahdeksan ilmoitusta ja vanhemmassa ryhmässä yhdeksän ilmoi-

tusta.   

 

Perhetietoja kerättiin ainoastaan ennakollisista lastensuojeluilmoituksista, ilmoitusten 

dokumentoinnista sekä ilmoituksiin liittyvistä aikuissosiaalityön kirjauksista, ei Effican 

henkilötieto -osiosta. Ilmoitusten mukaan parisuhteessa oli kymmenen odottavaa äi-

tiä ja epäselvässä parisuhdetilanteessa kaksi äitiä. Aikuissosiaalityön kirjausten mu-

kaan taas 11 tilanteessa oli parisuhde. Ilmoitusten perusteella seitsemässä parisuh-

teen tilanne ei käynyt ilmi, aikuissosiaalityön kirjauksista tieto puuttui viidestä. Yksin 

tai juuri eronneita oli ilmoitusten mukaan viisi ja aikuissosiaalityön kirjausten mukaan 

kahdeksan. 

 

Kahdeksasta ilmoituksesta kävi ilmi, että perheeseen kuului ennestään lapsia. Näistä 

viidessä perheessä lapset asuivat kotona ja kolmessa lapset olivat huostaan otettui-

na. Kolmessa ennakollisessa ilmoituksessa oli mainittu erillinen lastensuojeluilmoitus 

kotona asuvista lapsista. Sen sijaan ilmoitusten jälkeen tehdyissä aikuissosiaalityön 

kirjauksista kävi ilmi, että edellä mainittujen lisäksi myös kahdessa muussa perhees-

sä asui kotona lapsia. Kahden kirjauksen perusteella tulevalla isällä oli lapsi aikai-

semmasta liitosta. Ennakollisten ilmoitusten sisällön perusteella kuudessatoista ilmoi-

tuksesta ei siis käy ilmi, onko tulevilla vanhemmilla ennestään lapsia. Näistä kuiten-

kin kymmenessä ilmoituksessa ilmoituksen tekstin sisältö oli sellainen, että sen pe-

rusteella voidaan olettaa kyseessä olevan esikoisraskaus. Kuudessa ilmoituksessa ei 

taas käy millään tavalla ilmi, onko perheessä kotona asuvia lapsia. Aikuissosiaalityön 
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kirjauksissa viiden raskauden osalta ei ole mainittu mitään aikaisemmista lapsista. 

Kirjauksista sen sijaan käy ilmi, että yhdeksässä odotuksessa kyseessä on ensim-

mäinen lapsi.  

 

8.1 Esitetty huoli ja ilmoittajatahot 

 

Huoli akuutista päihteidenkäytöstä 

 

Laitettaessa ennakollinen lastensuojeluilmoitus vireille, tulee ilmoitukseen valita ilmoi-

tuksen syy. Mahdollisia vaihtoehtoja on seitsemän, ja ne ovat lueteltu Taulukossa 1. 

Yhteen ilmoitukseen on mahdollista valita vain yksi syy. Mahdolliset muut huolet on 

voinut ilmoittaa kirjallisessa ilmoituksessa. Ylivoimaisesti eniten, 19 ilmoitusta 24:stä, 

oli tehty syyllä Aikuisen päihdeongelma. Tämän jälkeen suhteellisen tasaisesti jakau-

tuivat Aikuisen mielenterveysongelmat viisi kappaletta, Vanhemmuuteen liittyvät vai-

keudet ja Perheväkivalta neljä ilmoitusta molemmat.  Aikuisen oman hoidon laimin-

lyöminen ja Aikuisen jaksamattomuus olivat molemmat syynä yhdessä ilmoituksessa. 

Edellä mainittujen syiden lisäksi Efficassa olisi valittavissa vielä syykoodi Vanhempi-

en parisuhteeseen liittyvät vaikeudet, jota ei tutkimusjaksolla oltu valittu kertaakaan.  

 

Huolisyyt:  Lukumäärä 

Aikuisen päihdeongelmat 19 

Aikuisen mielenterveysongelmat 5 

Vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet 4 

Perheväkivalta 4 

Aikuisen oman hoidon laiminlyöminen  1 

Aikuisen jaksamattomuus  1 

Vanhempien parisuhteeseen liittyvät vaikeudet 0 

 
34 

Taulukko 1. 

 

Huolisyyt ovat näkemykseni ja tulosten perusteella kuvaavat. Toisaalta ne antavat 

kovin yksipuolisen kuvan ilmoittajan huolesta, varsinkin kun niitä verrataan kirjoitet-

tuihin ilmoituksiin. Esimerkiksi päihdeongelmat eivät kerro minkälaisesta päihdeon-

gelmasta on kysymys. Ilmoituksen käsittelijälle ensitiedolla ei ehkä ole kovin suurta 

painoarvoa, koska kirjoitettu ilmoitus on käytössä. Sen sijaan tilastoinnin kehittämis-

työn kannalta tarkempi erittely tai useamman huolisyyn valitseminen voisi olla tarkoi-

tuksenmukaista.  
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Samoin kuin huolisyy, tulee ilmoittajataho valita silloin kun ilmoitus laitetaan vireille. 

Vaihtoehtoja ilmoittajataholle on 19 erilaista, jotka ovat näkyvillä Taulukossa 2. Vaih-

toehdot eivät ole yksiselitteisiä ja niissä on tulkinnanvaraa sen suhteen miksi tahoksi 

ilmoittaja merkitään. Ilmoittajatahot jakautuivat seuraavasti. Ilmoituksista 7 oli tehty 

syyllä Terveydenhuolto (muu kuin neuvola). Päihdepalveluista ilmoituksia oli tullut 7, 

neuvolasta ja sosiaali- ja kriisipäivystyksestä molemmista viisi. Aikuissosiaalityö, muu 

taho/viranomainen, muu viranomainen ja sosiaalityöntekijä oli kukin merkitty kahden 

ilmoituksen tekijäksi.  Yhdet ilmoitukset oli tullut poliisilta, toisesta kunnasta ja omai-

selta.  

 

Ilmoittajataho Lukumäärä 

Terveydenhuolto (muu kuin neuvola) 7 

Päihdepalvelut 7 

Neuvola 5 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 5 

Muu taho/Viranomainen 2 

Muu viranomainen 2 

Sosiaalityöntekijä 2 

Aikuissosiaalityö 1 

Poliisi 1 

Toinen kunta 1 

Omainen  1 

Edunvalvoja 0 

Hätäkeskus 0 

Koulu 0 

Lapsen vanhemmat 0 

Nuorisotoimi 0 

Perheneuvola 0 

Vammaispalvelu 0 

Anonyymi ilmoittaja 0 

 
34 

Taulukko 2. 

 
Minulla ei ole tietoa, millä tavoin Taulukossa 2 listatut ilmoittajatahot on päätetty tai 

miten niiden merkitseminen on ohjeistettu. Se, että omasta tutkimusaineistostani 

puuttuu osa ilmoittajatahoista kokonaan, selittynee ylipäätään sillä, että alaikäisiä ja 

alle 21-vuotiaita ei ollut tutkimusjoukossa. Mielenkiintoista olisi tietää, muuttuisivatko 

tahot merkitsevästi jos tutkimuskohteena olisivat ollut koko kaupungin ilmoitukset ky-

seisenä ajanjaksona. 
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8.2 Huolena päihteidenkäyttö ja hoitoon sitoutuminen 

 

Tarkasteltaessa ilmoittajatahoja kirjallisista ilmoituksista, kävi ilmi että ensitietoon va-

littu ilmoittajataho ei välttämättä ollut sama kuin ilmoittaja oikeasti eikä ilmoittajataho-

ja oltu valittu johdonmukaisesti. Ilmoittajatahoja koodilla Terveydenhuolto (muu kuin 

neuvola) olivat olleet HAL -poliklinikka (erityispoliklinikka huume-, alkoholi- ja lääke-

ongelmaisille raskaana oleville), äitiyspoliklinikka, psykiatrian poliklinikka, A-klinikka 

ja ambulanssi. Huolina olivat mielenterveys- ja päihdeongelmat, selviytyminen odo-

tusaikana ja vauvan syntymän jälkeen.  

 

Päihdepalvelut -koodilla merkityt ilmoitukset olivat tulleet yhtä ilmoitusta lukuun otta-

matta A-klinikalta. Yksi ilmoituksista oli tullut Empusta eli Espoon kaupungin omasta 

mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Jokaisessa ilmoituksessa huolena oli raskauden-

aikainen päihteidenkäyttö. Kaksi ilmoituksista koski tulevia isiä, vaikka ne olivat kirjat-

tu tulevalle äidille. Lisäksi näissä ilmoituksissa esiintyi jonkin verran huolta hoitoon 

sitoutumattomuudesta, puutteellisista hoitokontakteista ja muista elämänhallinnan 

ongelmista.  

 

Neuvolasta tulleiden ilmoitusten huolet vaihtelivat myös. Yksi ilmoitus oli todellisuu-

dessa tullut HAL -poliklinikalta. Kolmessa ilmoituksessa huolena olivat raskaudenai-

kainen päihteidenkäyttö ja kahdessa muussa korostuivat sosiaaliset ongelmat, kuten 

taloudellinen tilanne, haastava elämäntilanne ja tukiverkoston sekä -palveluiden puu-

te. Ilmoituksissa, joissa sosiaali- ja kriisipäivystys oli merkitty vireille panijaksi, oli huo-

len ilmaissut jokin muu taho. Ilmoittajia olivat odottava äiti itse, odottavan äidin sosi-

aaliohjaaja aikuissosiaalityöstä, odottavan äidin omainen, ensikoti ja A-klinikka. Esite-

tyt huolet erosivat ilmoittajatahojen moninaisuudesta. Esitettyjä huolia olivat odotta-

van äidin päihteidenkäyttö, sitoutumattomuus tehtyyn suunnitelmaan, tulevan isän 

väkivaltaisuus, tulevan isän päihteidenkäyttö ja huoli tulevan äidin kyvystä huolehtia 

tulevasta lapsesta. 

 

Ilmoituksissa, joissa ilmoittajatahoksi oli merkitty Muu taho/viranomainen, ilmoitukset 

olivat tulleet turvakodista ja asiakkaan omalta sosiaalityöntekijältä. Huolena olivat 

väkivaltainen entinen puoliso ja vanhempien asunnottomuuden uhka sekä mielenter-

veysongelmat. Ilmoituksissa, joissa ilmoittajana oli Muu viranomainen, ilmoitukset 

olivat tulleet terveysasemalta ja ambulanssista. Huolena molemmissa olivat akuutit 
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mielenterveysongelmat ja huoli tulevan äidin kyvystä huolehtia itsestä ja lapsesta. 

Sosiaalityöntekijä oli merkitty ilmoittajaksi, kun ilmoitukset olivat tulleet asiakkaan 

omalta aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijältä ja perheen lasten sijaishuollon sosiaali-

työntekijältä. Syinä olivat huoli tulevan äidin pärjäämisestä itse ja lapsen kanssa sekä 

huoli lapsen perustarpeiden vaarantumisesta. 

 

Yksittäiset ilmoitukset olivat tulleet syyllä Toinen kunta, jossa toisen kunnan sijais-

huolto oli tehnyt ilmoituksen sekä poliisilta, jossa huolena oli perheväkivalta. Aikuis-

sosiaalityöstä tulleen ilmoituksen huolena olivat elämänhallinnan ongelmat, asunnot-

tomuus ja tulevan isän päihteidenkäyttö. Omaisen esittämässä huolessa syynä oli 

tulevien vanhempien akuutti päihteidenkäyttö, sitoutumattomuus hoitokäynteihin sekä 

huoli kyvystä huolehtia syntyvästä lapsesta.  

 

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten sisältö vaihteli suuresti. Esimerkiksi A-

klinikalta, HAL -poliklinikalta ja neuvolasta tulleet ilmoitukset olivat pääsääntöisesti 

hyvin yksityiskohtaisia. Lyhimmillään ilmoitus oli vain yhden lauseen mittainen. Näis-

sä tilanteissa asiakas oli tosin ollut aikuissosiaalityön asiakkuudessa jo aiemmin, jo-

ten tilannetta selventävä tieto löytyi sieltä. 

 

8.3 Työskentelyä verkostojen kanssa 

 

Kahdessa raskaudessa ennakollinen lastensuojeluilmoitus oli tehty kahdeksan kuu-

kautta ennen laskettua aikaa. Tosin molemmissa tilanteissa oli päädytty raskauden 

keskeytykseen. Seitsemässä raskaudessa laskettuun aikaan oli kuudesta seitse-

mään kuukautta. Näistä yhden ilmoituksen osalta laskettu aika ei käynyt ilmi ilmoituk-

sesta eikä kirjauksista, mutta oletettavasti se sijoittui kuuden kuukauden päähän il-

moituksesta. Neljässä raskaudessa laskettuun aikaan oli kolmesta neljään kuukautta. 

Yhdeksässä ilmoituksessa laskettuun aikaan oli yhdestä kahteen kuukautta, ja huo-

mattavassa osassa näistä aikaa oli noin kuukausi. Yksi ilmoitus oli tullut vain pari 

päivää ennen laskettua aikaa ja yksi ilmoitus samana päivänä kun laskettu aika oli.  

 

Kolmessa tilanteessa lapsi oli ehtinyt syntymään ennen yhtään tapaamista tai ver-

kostoa. Ylipäätään vain parissa tilanteessa prosessi oli päätetty kirjaamalla prosessi 

päättyneeksi. Osassa oli päädytty odottamaan lapsen syntymää, mutta prosessia ei 

oltu päätetty erikseen kirjaamalla. Toisin kuin lastensuojelutarpeen selvityksessä ja 
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asiakkuudessa, jossa pitää tehdä myös tekninen päätös avauksesta, ennakollisessa 

ilmoituksessa sitä ei tehdä. Vain muutamassa tilanteessa verkosto oli kokoontunut 

vielä vauvan synnyttyä. Muutamassa tilanteessa vauva oli syntynyt ennenaikaisesti, 

joten ennakollisen lastensuojeluilmoituksen vuoksi sovittu verkosto olikin muuttunut 

lastensuojelutarpeen selvityksen ensitapaamiseksi.  

 

Ilmoituksista kymmenen ei johtanut varsinaiseen työskentelyyn, kun raskauksia oli 

kaikkiaan 24. Syitä siihen, miksi työskentelyä ei oltu aloitettu, olivat muutto, raskau-

den keskeytys, lastensuojelun akuutti työskentely tai se, että lastensuojelullista huol-

ta ei syntynyt. Näissäkin tilanteissa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä oli ollut kui-

tenkin yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse, ellei häntä oltu juuri tavattu aikuissosi-

aalityössä. Joissakin tilanteissa oli sosiaalityöntekijän ja asiakkaan keskustelun jäl-

keen päädytty siihen, että erillistä prosessia ei aloiteta, koska huolta ei ole syntynyt. 

Näissäkin tilanteissa oli pääsääntöisesti sovittu, että sosiaalityöntekijä on yhteydessä 

ilmoittajatahoon ja kertoo, että ilmoitus ei toistaiseksi johda toimenpiteisiin.   

 

Kaikki ilmoitukset oli käsitelty, mutta tilanteesta riippuen hyvin eri tavoin. Jos asiakas 

oli tavattu aikuissosiaalityössä parin päivän sisällä ennen ilmoituksen saapumista, 

eikä huolta ollut tapaamisella ilmennyt, ei ilmoituksen käsittelyä jatkettu. Vähimmil-

lään ilmoitus oli käsitelty yhdellä puhelulla tai tapaamisella, mutta enimmillään ilmoi-

tuksesta oli alkanut koko raskauden kestävä prosessi.  

 

Pääsääntöisesti ensimmäinen tapaaminen oli järjestetty verkostotapaamisena. 

Useimmiten mukana olivat asiakas ja mahdollinen puoliso, neuvolan terveydenhoita-

ja, lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä, HAL -

poliklinikan sosiaalityöntekijä ja/tai sairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä. Ainoastaan 

kolmessa prosessissa oli ollut mukana muu omainen kun tulevan lapsen isä. Joissa-

kin tilanteissa prosessin aikana oli ehditty pitämään usea verkostokokous, kun taas 

toisissa tilanteissa oli jatkettu yksittäisillä tapaamisilla ja työntekijöiden kesken puhe-

limitse tai sähköpostitse. Tilanteessa, jossa molemmilla tulevilla vanhemmilla oli 

päihdehoito, oli verkostotapaamisessa ollut enimmillään asiakkaiden lisäksi seitse-

män verkostotoimijaa ja omainen. Liitteessä 3 on muodostamani esimerkki prosessis-

ta, jossa merkittyjen verkostotapaamisten lisäksi asiakkailla on ollut laitoshoitojaksoja 

sekä lukuisia käyntejä muiden toimijoiden kanssa.  
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Ennen ensimmäistä yksilö- tai verkostotapaamista yhteyttä oli pidetty kirjausten pe-

rusteella työntekijöiden välillä vaihtelevasti. Osassa tilanteissa yhteydenottoja oli ollut 

useampia, ja osassa oli vain sovittu verkostoajasta. Kirjausten perusteella kaikissa 

ilmoituksissa ei oltu yhteydessä asiakkaaseen suoraan, vaan hänelle ilmoitettiin aika 

joko kirjeitse tai verkoston kautta. Suurin osa ilmoituksista oli kuitenkin tehty yhdessä 

asiakkaan kanssa verkoston kokoamiseksi, joten asiakas oli tietoinen käynnistynees-

tä prosessista. 

 

8.4 Lastensuojelun haastava rooli 

 

Lastensuojeluun oli oltu kirjausten mukaan yhteydessä yhteensä 17 raskaudessa. 

Yhteistyön ja/tai verkoston vuoksi yhteydessä oltiin oltu 13 kertaa. Neljässä tilantees-

sa ennakollinen lastensuojeluilmoitus oli välitetty lastensuojeluun lastensuojeluilmoi-

tuksena perheen muista lapsista, eikä ennakollisen lastensuojelun prosessia oltu 

aloitettu. Syitä siihen, että ennakollista lastensuojeluilmoitusta ei alettu käsittelemään 

aikuissosiaalityössä, olivat aikaisempi meneillään oleva asiakkuus lastensuojelussa 

ja se, että ilmoitus ei aiheuttanut huolta raskauden aikana.  

 

Kaikkia ilmoituksia ei välitetty lastensuojeluun. Syinä olivat raskauden keskeytys, 

muutto tai tulevan äidin ja sosiaalityöntekijän yhteisen näkemyksen mukaan muut 

riittävät kontaktit. Viimeksi mainituissa tilanteissa ei tullut esiin syitä, joiden perusteel-

la olisi ollut syytä epäillä lapsen olevan lastensuojeluntoimenpiteiden tarpeessa syn-

nytyksen jälkeen.  

 

Kaikkien niiden ilmoitusten osalta, jossa tieto oli välitetty lastensuojeluun, lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijä oli nimetty ennakolliseen lastensuojeluprosessiin. Tilanteesta 

ja aikatauluista riippuen lastensuojelu oli kutsuttu mukaan heti ensimmäiselle tapaa-

miselle tai konsultoitu sosiaalityöntekijää puhelimitse. Mikäli ennakollinen lastensuo-

jeluilmoitus oli tehty raskauden alkuvaiheessa tai puolivälissä, lastensuojelu oli mu-

kana prosessissa. Ilmoituksissa, jotka oli tehty juuri ennen lapsen syntymää, yhteisiä 

tapaamisia oli harvoin ehditty järjestämään ennen vauvan syntymää.  

 

Lastensuojelun rooli, tavoitteet ja suunnitelma vauvan syntymän jälkeen nousi erittäin 

harvoin esiin kirjauksissa. Verkostoissa tehdyissä kirjauksissa lastensuojelun näke-

mys ei käynyt selville. Toisaalta verkostoissa on voitu käydä keskustelua myös las-
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tensuojelun näkökulmasta, mutta sitä ei ole kirjattu tai se oli käyty yleisellä tasolla. 

Kirjausten perusteella yhteistyönä näkyi ainoastaan lastensuojelun sosiaalityönteki-

jän läsnäolo tapaamisessa.  

 

9 Tutkimusetiikka 

 

Hirsjärven ym. (2007) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka 

selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuspro-

sessin mahdollisimman tarkasti. Aineistoni on arkaluonteista ja sisältää salassa pi-

dettäviä tietoja. Aineiston luottamuksellinen käsittely oli yksi tutkimusluvan myöntämi-

sen ehdoista. Tietojen käsittely on osa arkityötäni, joten luottamuksellisuuden ja sa-

lassapidon velvollisuus ovat tuttuja asioita minulle. Käytäntötutkimusta varten minulle 

on myönnetty tutkimuslupa Espoon Kaupungilta. 

 

Työssäni ei keskitytty yksittäisten asiakkaiden tilanteisiin. Käytäntötutkimuksen tarkoi-

tus oli tuottaa tietoa työnantajaorganisaation käyttöön, arvioiden prosessin toimintaa 

ja tuoda esiin kehittämiskohtia. Näin olleen yksittäisten asiakkaiden tilanteiden ja 

työntekijöiden tekemä työ ei ollut arviointikohteena. On kuitenkin selvää, että tunnis-

tin omat tekstini aineistosta. Uskallan väittää suhtautuneeni niihin jopa kriittisemmin 

kuin muiden kirjauksiin. Analysoidessani aineistoa olen pyrkinyt arvioimaan myös 

omaa tapaani dokumentoida ja oppimaan kollegoideni prosesseista osana omaa 

ammatillista kehittymistäni.  

 

Yksittäisten asiakkaiden tilanteita työstä ei pysty tunnistamaan, koska kirjaukset on 

hajotettu osiin analyysivaiheessa. Ainoastaan liitteessä 3 oleva asiakastilanne mukai-

lee todellista tilannetta. Tunnistettavuuden häivyttämiseksi tietoja on muutettu ja jä-

tetty pois siltä osin, kun ne eivät haittaa prosessin havainnollistamista. Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan (2009, 4) mukaan tutkimukseen osallistuminen tulee perusta 

vapaaehtoisuuteen ja tutkittavilta on pyydettävä lupa. Säännöstä voidaan kuitenkin 

poiketa tutkittaessa arkistotietoja. Tilanteissa, jossa tutkimustarkoitukseen ei pyydetä 

tutkittavilta erillistä lupaa, säädetään Henkilötietolain (1999/523) 14§:ssa. Kohdan 

mukaan tietoja saa käsitellä ilman lupaa, jos tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön 

yksilöintiä koskevia tietoja ja jos rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren mää-
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rän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia. (HetiL 

1999/523.)  

  

Tätä työtä varten minun ei tarvinnut perustaa henkilötietorekisteriä, koska aineiston 

kokoamisen jälkeen henkilötiedoilla ei ollut käyttöä. Aineisto on säilytetty siten, että 

ulkopuoliset eivät ole voineen päästä siihen käsiksi. Henkilötiedot ja anonymisoitu 

aineisto on pidetty erillään sähköisenä salasanan takana. Käytäntötutkimuksen ai-

neisto tulee todennäköisesti osaksi Pro gradu -tutkielmaani. Aineisto tullaan tuhoa-

maan sen jälkeen kun Pro graduni on valmistunut.  

 

10 Johtopäätökset ja kehittämisideat 

 

Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia oli tullut monipuolisesti eri tahoilta. Ilmoitusten 

vireillepanossa valittavana olevat huolisyyt olivat yksiselitteisiä. Ohjeistusta olisi kui-

tenkin hyvä tarkentaa sen suhteen, miten ilmoittajataho merkitään. Miten esimerkiksi 

ilmoittajatahot Muu taho/Viranomainen ja Muu viranomainen eroavat toisistaan? On-

ko teknisesti mahdollista tai tilastotietojen keräämisen vuoksi tarpeellista se, että 

huolisyitä tai ilmoittajatahoja voisi määritellä tarkemmin?  

 

Kirjalliset ilmoitukset erosivat toisistaan huomattavasti. Kehittämisehdotuksena kirjal-

lisen ilmoituksen pohjaan voisi lisätä kohdan raskausviikoista tai lasketetusta ajasta. 

Positiivista oli, että tutkimusaineistossa lähes kaikki ilmoitukset oli tehty yhdessä 

odottavan äidin kanssa. Tästä syystä ilmoituksissa voitaisiin kysyä jo valmiiksi odot-

tavalta äidiltä mahdollisia hoitotahoja ja lähiverkoston jäseniä, joita hän haluaisi mu-

kaan prosessiin. Olisi myös hyvä pohtia, pitäisikö ilmoitus odottavasta isästä kirjata 

hänen tietoihinsa. Haasteita kirjaamisessa pariskuntien osalta aiheuttaa se, että kir-

jaukset tehdään aikuissosiaalityössä sen puolison nimiin, jonka nimissä toimeentulo-

tukiasiakkuus on.  

 

On tärkeää, että odottaviin äiteihin panostetaan jo raskausaikana, ja oikeat palvelut 

pyritään saamaan jo ennen vauvan syntymää. Tällöin on tarkoituksenmukaista se, 

että työntekijät tuntevat käytössä olevat palvelut ja verkostot. Olisi hyvä pohtia sitä, 

voisiko prosessinhaltija työskennellä muualla kuin aikuissosiaalityössä? Voisiko neu-

volassa olla oma sosiaalityöntekijä koordinoimassa prosessia tai onko lapsiperheiden 
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palveluissa tai lastensuojelussa mahdollisuutta siihen? Muiden kuntien toimintatapoja 

voisi selvittää tässä asiassa. Yksittäiset aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät käsitte-

levät ilmoituksia suhteessa muihin työtehtäviinsä erittäin harvoin. Jos ilmoitukset 

edelleen säilyvät aikuissosiaalityössä, kannattaisiko ilmoitusten käsittely keskittää 

yhdelle tai kahdelle työntekijälle, jolloin voitaisiin odottaa asiantuntevaa, johdonmu-

kaista ja päivitettyä tietoa käytössä olevista palveluista.  

 

Jos aikuissosiaalityössä toimitaan jatkossakin prosessinhaltijana, voisi pohtia mah-

dollisuutta perustaa oma kansio dokumentointiin ennakollisen lastensuojeluilmoituk-

sen prosessille. Pitäisikö asiakkuudelle olla tekninen aloitus ja lopetus kuin lasten-

suojelun asiakkuudessa? Edelleen olisi hyvä pohtia tarkemmin prosessin sisältöä 

tarkemmin. Mitä asioita työskentelyssä tulisi ottaa huomioon ja mitä siitä tulisi kirjata? 

Näin saataisiin vähennettyä päällekkäistä työtä ja lastensuojelu pystyisi tarvittaessa 

hyödyntämään tehtyjä kirjauksia. Onko tilanteita, jossa voidaan yhteisesti sopia, että 

asiakkuus siirtyy lastensuojeluun jo ennen vauvan syntymää, kuten nyt on jo käytän-

nössä toimittu. Tämä olisi asiakaslähtöistä ainakin niissä tilanteissa, jolloin perheessä 

on jo meneillään oleva lastensuojeluasiakkuus. Ylipäätään lastensuojelun roolia pro-

sessissa ja dokumentoinnissa tulisi jäsentää ja ohjeistaa. 

 

Tiivistäen voidaan todeta, että kaikkiin ilmoituksiin oli reagoitu ja näin ollen otettu il-

moittajan huoli vakavasti. Niissä tilanteissa, joissa prosessi oli aloitettu, työskentelyyn 

oli osallistunut monia tahoja. Nykyisessä ohjeistuksessa on paljon hyvää, mutta sen 

toimivuutta olisi hyvä arvioida käytännön kokemuksen myötä.  

 

11 Pohdinta  

 

Käytäntötutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ennakollisia lastensuojeluilmoituk-

sia vuoden ajalta, käydä läpi prosessia aikuissosiaalityössä ja lastensuojelun roolia. 

Tutkimusaineisto vastasi hyvin asetettuihin kysymyksiin. Haasteelliseksi muodostui 

vaikeus rajata analyysiä. Käytäntötutkimukseni tuottaa tietoa organisaation käyttöön 

nykyisten toimintakäytäntöjen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Se antaa tietoa siitä, 

mitkä tahot odottavista äideistä ovat huolissaan ja miksi.  
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Päihteitä käyttävien äitien ja isien tilanteesta on suuri huoli. Samoin kuin yleisessä 

keskustelussa, myös Espoossa juuri päihteidenkäyttö näyttäytyy huolta aiheuttavana 

asiana. Ottaen huomioon, että 19:ssä ilmoituksesta 15:ssä huoli on esitetty päihteitä 

käyttävästä äidistä. Olkoonkin, että muutama ilmoitus koskee samaa äitiä. Huomion-

arvoista on se, että monissa ilmoituksissa yksi esitetty huoli oli hoitoon sitoutumatto-

muus. Dokumentoinnin perusteella kuitenkin vain yhdessä raskaudessa odottavat 

vanhemmat olivat lopettaneet käynnit ja yhteydenpidon verkostoon kokonaan ennen 

vauvan syntymää.  

 

Se, miksi ilmoittajat pelkäävät hoitoon sitoutumattomuutta, ei käynyt ilmoituksista ilmi. 

Kokemukseni perusteella kysymys voi odottavien äitien kohdalla olla esimerkiksi vä-

symyksestä. Päihteitä käyttävillä äideillä on aineiston ja kokemukseni mukaan useita 

hoitokontakteja. Joissain käyntejä voi olla päivittäin, joissain useamman kerran vii-

kossa. Pääkaupunkiseudulla pelkkästään liikkumiseen menee huomattavasti aikaa, 

joten kahteen tapaamiseen päivässä saattaa mennä koko päivä. Lisäksi käynnit ovat 

usein henkisesti raskaita.  

 

Tutkijana minua yllätti neuvolasta tulleiden ilmoitusten pieni määrä, vaikka tervey-

denhoitajat kyllä osallistuivat poikkeuksetta jokaiseen prosessiin. Neuvolan suurem-

paa roolia kaipasivat myös prosessinhaltijat. Jokainen äiti oli neuvolan asiakas, ja 

neuvola on ainoa kaikkia raskauksia yhdistävä taho. Lisäksi neuvolasta tulleet ilmoi-

tukset olivat yksityiskohtaisia, joten taustojen selvittämiseen oli nähty vaivaa. Voi-

daan siis olettaa, että jokaisen äidin tilanne on käyty huolellisesti läpi, ja näin ollen 

tutkimuskohteesta olisi pitänyt tulla ilmoitus myös neuvolasta.  

 

Jäin pohtimaan sitä, odotetaanko neuvolan terveydenhoitajilta liian suurta osaamista, 

ja onko heillä riittävät resurssit esimerkiksi arvioida tilannetta tai konsultoida muita 

tahoja? Olisiko tässä nimenomaisessa kohdassa hyötyä esimerkiksi mahdollisuudes-

ta käyttää sosiaalityöntekijää apuna? Jos neuvolassa olisi oma sosiaalityöntekijä, 

voisiko tämä olla neutraalimpi toimija kuin aikuissosiaalityön tai lastensuojelun sosi-

aalityöntekijä? Väitän, että käsitykset aikuissosiaalityöstä ja lastensuojelusta ovat 

erilaiset, kuin esimerkiksi sairaalan sosiaalityöstä, johon neuvolan tai terveysasemal-

la toimivaa sosiaalityöntekijää voitaisiin verrata.  
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Aikuissosiaalityön kirjausten perusteella prosessin etenemisestä oli haastava seura-

ta. Monimuotoisista tavoista käsitellä ilmoituksia kävi ilmi se, että prosessiohjeistusta 

joudutaan soveltamaan tai sitten sitä ei ole käytetty lainkaan. Sitä ei ole kuitenkaan 

ohjeistettu, mihin asioihin ilmoituksen käsittelyssä tulisi kiinnittää huomiota, ja mitä 

kaikkia asioita tapaamisella tulisi käsitellä. Vaihtelua oli myös sen välillä, kuinka pro-

sessi merkitään alkaneeksi, miten sitä dokumentoidaan ja miten se päätetään. Do-

kumentoinnin on mahdotonta olla aukotonta, eikä sitä voida täysin yksiselitteisesti 

ohjeistaa. Kirjoittajan tulee tehdä valintoja, ja osin näistä valinnoista johtuen osa tie-

doista jää kirjaamatta.  

 

Kaupungin ohjeistuksen mukaan vauvan synnyttyä syntymästä ilmoitetaan lasten-

suojeluun. Tietoa ei siis tarvitse ilmoittaa prosessin omistajalle aikuissosiaalityöhön. 

Tämä myös johtaa siihen, että prosessin päättyminen on epäselvää. Ilmoituksista 

kävi lisäksi ilmi, että ilmoituksia tehdään erilaisilla huolen asteilla. Hallituksen esityk-

sen mukaan ilmoitus tulisi tehdä korkealla kynnyksellä. Monissa tilanteissa ilmoitus 

oli tehty aivan oikealla ajatuksella, mutta joissakin tilanteissa se oli tehty varmuuden 

vuoksi. Syynä tähän voi olla ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ja tavallisen las-

tensuojeluilmoituksen ero. Lastensuojeluilmoituksessa riittää pelkkä huoli, mutta en-

nakollisessa lastensuojeluilmoituksessa kynnys tulisi olla korkeampi, ja ilmoittajan 

tulisi jo itse olettaa lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Tässä työssä ei selvitetty 

sitä, kuinka moni prosessi on jatkunut lastensuojeluasiakkuutena. Voidaan tietenkin 

kysyä mikä on lainsäätäjän ajatus ilmoituksen korkean kynnyksen rajasta. Voiko raja 

olla liian alhaalla, jos huoli on syntymättömästä lapsesta? 

 

Lastensuojelun rooli on tutkimusaineiston perusteella vähäinen. Lastensuojelun asi-

akkuus on lapsella, jota odotusaikana ei vielä ole. Toisaalta lastensuojelun sosiaali-

työntekijöiltä odotetaan kannanottoa, mutta ei velvollisuutta kirjata. Tutkimusaineiston 

perusteella niissä tilanteissa, joissa lastensuojelun sosiaalityöntekijä oli osallistunut 

tapaamisiin, oli ilmeistä, että lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan vauvan synnyt-

tyä. Kysymys ei siis ollut ainoastaan näennäisestä velvollisuudesta olla paikalla. Tätä 

puoltaa myös se, että kaikissa tapauksissa ilmoitusta ei oltu toimitettu lastensuoje-

luun, koska aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä ja asiakas olivat arvioineet, että tar-

vetta lastensuojelun palveluille syntymän jälkeen ei ole.  
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Tilanteissa, jossa ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessi oli siirretty suoraan 

lastensuojeluun, oli toimittu asiakaslähtöisesti ja työnjaollisesti järkevästi. Ensinnäkin 

perheen ollessa jo lastensuojelun asiakkaana, voidaan olettaa että paras asiantunti-

jakäsitys on lastensuojelussa. Toisekseen lastensuojelussa voidaan jo työnkuvan 

myötä olevan monipuolisempi tieto mahdollisista tukitoimista. Kolmanneksi, varsinkin 

niissä tilanteissa kun asiakkuutta aikuissosiaalityöhön ei ole ennestään, on kaikkien 

osapuolten näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa, jos asioita ei tarvitse kerrata 

uudelle toimijalle ja osallistua uuteen prosessiin. Joka tapauksessa lastensuojelun 

näkemys ja rooli prosessissa tulisi näkyä paremmin. Voisiko lastensuojelulla olla kir-

jausmahdollisuus esimerkiksi odottavan äidin tai isän asiakastietoihin? 

 

Kuten sosiaalityöntekijöiden keskusteluissa kävi ilmi, ilmoituksia osuu harvakseltaan 

yhdelle työntekijälle. Jos yksi sosiaalityöntekijä osallistuu yhteen tai kahteen proses-

siin vuoden aikana, on osaamisen ylläpitäminen vaikeaa. Olisiko perustellumpaa, 

että prosessin omistajuus olisi sellaisella taholla, joka jo valmiiksi työskentelee odot-

tavien äitien ja/tai vastasyntyneiden kanssa? Huomionarvoista on myös se, että mo-

net ilmoituksen kohteena olevista äideistä eivät ole aikuissosiaalityön tai toimeentulo-

tuen asiakkaita. Tutkimusaineistossa vain muutamassa ilmoituksessa oli huomattavia 

sosiaalisia ongelmia kuten vähävaraisuus, asunnottomuus ja sekava elämäntilanne, 

jotka voidaan katsoa kuuluvan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan.  

 

Joka tapauksessa tapaamisten sisältöä olisi tärkeä selventää; mitä asioita tulisi sel-

vittää ja ottaa huomioon odotusaikana ja synnytyksen jälkeen. Tämä toisi tasapuoli-

suutta myös asiakkaiden näkökulmasta. Kokemukseni perusteella aikuissosiaalityöltä 

odotetaan prosessin aikana paljon muutakin kuin prosessin omistajuutta. Verkosto-

toimijat odottavat kannanottoja ja näkemyksiä sellaisissa tilanteissa, joissa aikuis-

sosiaalityössä ei ole valtaa toimia. Aikuissosiaalityöstä ei voida ottaa kantaa lasten-

suojelutarpeeseen, mahdollisiin toimenpiteisiin syntymän jälkeen tai hoitosuunnitel-

maan. Prosessin kirjaukset tehdään aikuissosiaalityön dokumentointiin. Missään ei 

ole kuitenkaan ohjeistettu siitä, mitkä ovat sellaisia tietoja, jotka olisi hyvä kirjata. Mit-

kä olisivat niitä tärkeitä tietoja, jotka voisivat tarvittaessa toimia lastensuojelutarpeen 

selvityksen tukena. 

 

Käytäntötutkimuksen rajallisuuden vuoksi moni kiinnostava asia jäi vailla perehtymis-

tä. Itseäni jäi mietityttämään tulevien isien rooli ilmoituksissa ja odotuksissa. Jäin 
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pohtimaan etenkin sitä, miksi maahanmuuttajia oli aineistossa vain kaksi. Ruotsinkie-

lisiä ei ollut ilmoituksissa lainkaan. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka mo-

nessa ilmoituksessa ennakollinen lastensuojeluilmoitus on johtanut lastensuojelutar-

peen selvitykseen ja asiakkuuteen. Pohdin myös muiden kuntien toimintakäytäntöjä 

ja sitä, miten eri kuntien kanssa työskentelevä esimerkiksi toimija HUS näkee eriävät 

toimintatavat ja tapahtuuko asiassa muutosta SOTE -uudistuksen myötä.  
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1. Hakutyökalulla haku ennakollisen lastensuojeluilmoitusten vireillepanoista ajalla 

1.3.2013–28.2.2014 Eteläisessä aikuissosiaalityössä.  Hakuehdoissa on mahdollista 

tehdä kolme tarkempaa määritelmää vireillepanolle, joista joku on pakko valita. Mää-

ritelmät ovat: ei käsitellyt, käsitellyt ja selvitystä ei aloiteta. Hakuehtoina tämän lisäksi 

oli edellä mainittu ajanjakso, vireillepanotyyppinä ennakollinen lastensuojeluilmoitus 

ja käsittelijänä Eteläinen aikuissosiaalityö.  

 

2. Saadusta listauksesta kävi ilmi odottavien äitien henkilötiedot. Yhdessä tapauk-

sessa ilmoitus oli tehty myös tulevalle isälle.  

 

3. Henkilötietojen perusteella keräsin ennakolliset lastensuojeluilmoitukset vireillepa-

non dokumentoinnista. Ilmoituksesta käy ilmi: mikä taho ilmoituksen on tehnyt, mil-

loin, kuinka pitkällä raskaus on ja mikä on ilmoittajan huoli.  

 

3. Asiakastietojärjestelmässä kaikki dokumentointi tehdään periaatteessa aikuissosi-

aalityön kansioon. Teknisesti myös vireillepanoon on mahdollista tehdä dokumentoin-

tia. Tämä vireillepanon dokumentointi ei kuitenkaan näy varsinaisessa aikuissosiaali-

työn kansiossa. Vireillepanoon tehty kirjaus on myös vireillepanokohtainen, joten 

mahdollinen tieto pitää erikseen hakea jokaisen vireillepanon dokumentoinnista. Vi-

reillepanon dokumentoinnista ja/tai aikuissosiaalityön dokumentoinnista kävi ilmi il-

moituksen vastaanottaja, työsuunnitelma ja mahdollisesti jo ensimmäiset toimenpi-

teet.  

 

4. Aikuissosiaalityön dokumentoinnista kerättiin edelleen tieto siitä, miten ilmoituksen 

käsittely ja työskentely ovat edenneet. 

 

Henkilötietoja ei kerätä erilliseen rekisteriin vaan tiedot anonymisoidaan. Tiedot ilman 

henkilö-, nimi tai muita tunnistetietoja kerätään sähköisesti. Sähköinen tiedosto on 

Espoon kaupungin palvelimella salasanan takana.  
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Esimerkki ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessista 

28.3. Ilmoitus: äidin ja isän raskaudenaikainen päihteidenkäyttö, katkaisuhoitoon hakeu-
tuminen – Ilmoittaja hoitotaho 
 
30.3. Ilmoitus: äidin ja isän raskaudenaikainen päihteidenkäyttö, katkaisuhoitoon hakeu-
tuminen – Ilmoittaja hoitotaho 
 
5.4. Ilmoitus: molemmat vanhemmat; hoidon keskeyttäminen: Ohjaus hakeutua itsenäi-
sesti avohoitoon 
– Ilmoittaja hoitotaho 

ras-
kaus-
viikko  

 
12, 

 
lasket-
tu aika  

 
6.10 

 
10.4. Ilmoitukset otettu käsittelyyn aikuissosiaalityössä: 
 
- ei aikaisempaa asiakkuutta aikuissosiaalityössä 
 
Suunnitelmana yhteydenotot: 
- päihdepsykiatrian osastolle, HAL -poliklinikkaan, lastensuojeluun, neuvolaan 
- verkostotapaamisen järjestäminen 

 

 18.4. Soitto avohoitopaikkaan, johon asiakas on katkaisuhoidosta ohjattu: 

- asiakas hakeutunut sovitusti poliklinikalle 
- sovittu uudesta soitosta hoitopaikkaan 

28.4. Verkosto, jossa paikalla: 
 
- asiakas ja puoliso, avohoito-osastolta kaksi työntekijää, HAL -polin sosiaalityöntekijä, 
muu viranomainen ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä  

24.4. Ilmoitus faksattu lastensuojeluun  

16.7. Verkosto, jossa paikalla: 
 
- asiakas ja puoliso, avohoito-osaston työntekijä, HAL -polin sosiaalityöntekijä ja kätilö, 
muu viranomainen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät 

Sovittu tapaaminen ensikotiin peruuntunut sairastumisen vuoksi 10.8. 

 

4.9. Tapaaminen, jossa paikalla 
 
- asiakas ja puoliso, ensikodin ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät 

18.9. Verkosto, jossa paikalla 
 
- asiakas ja puoliso, avohoito-osaston työntekijä, HAL -polin sosiaalityöntekijä ja kätilö, 
muu viranomainen ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä  


