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1 JOHDANTO 

Viime syksynä Vuosaaren lastensuojelun arviointiyksikössä huomattiin, että suurelle 

osalle senhetkisistä asiakkaista oli tehty jo aiemmin lastensuojelutarpeen selvitys – 

osalle useampikin. Kolmasosa tuolloin (syys - lokakuussa 2013) aloitetuista 

selvityksistä tehtiin lapsille, joille oli jo aiemmin tehty vähintään yksi selvitys. 

Keskustelin tällöin arviointiyksikön työntekijöiden kanssa ilmiöstä. Palasin aiheeseen 

keväällä sosiaalityön käytäntötutkimuksen jaksolla. 

Selvitän tässä käytäntötutkimuksessani mitä on toistuvien lastensuojelutarpeen 

selvitysten taustalla. Toistuvat lastensuojelutarpeen selvitykset ovat sikäli uusi ilmiö, 

että niistä ei ole kerätty systemaattista tietoa. Ilmiö on huomattu myös laajemmin 

Helsingin muissakin arviointiyksiköissä. Tämän käytäntötutkimuksen tarkoituksena on 

tuoda systemaattisella lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetojen tarkastelulla uusia 

näkökulmia tämän ilmiön ymmärtämiseksi. Käytäntötutkimuksessa 

tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyritään myös antamaan vastaus siihen, miten 

käytännön työtä voitaisiin kehittää (Satka & Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11-

12; Saurama & Julkunen 2009, 294). 

Toistuvat lastensuojelutarpeen selvitykset on ilmiö, joka nousee suoraan käytännöstä ja 

sopii siksi hyvin käytäntötutkimuksen kohteeksi. Käytäntötutkimus kohdistuu 

sosiaalityön käytäntöihin ja tutkimuskysymykset nousevat käytännöstä. Tutkimuksen 

prosessia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työyhteisön kanssa. Tavoitteena on paitsi 

tutkia sosiaalialan käytäntöjä myös kehittää niitä. Käytäntötutkimuksessa korostuu 

vuorovaikutus ja osallistujien tasavertainen dialogi muutoksen aikaan saamiseksi. 

(Saurama & Julkunen 2009, 300.) Työyhteisön yhteyshenkilöni Niina Pietilä on 

auttanut minua koko tutkimusprosessin ajan tarttumaan tärkeisiin asioihin, antanut 

käytännön näkökulman ja nostanut esiin uusia mielenkiintoisia kysymyksiä. 

Esittelen tässä raportissa ensiksi lastensuojelua ja millainen on lastensuojelutarpeen 

selvitys. Tämän jälkeen esittelen tutkimukseni toimintaympäristön ja tutkimustehtävän. 

Tutkimukseni tulokset esittelen kahdessa luvussa. Ensin käsittelen lähinnä sisällön 

erittelyn keinoin tutkimusaineistoani. Toisessa luvussa olen keskittynyt 
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lastensuojelutarpeen yhteenvetojen loppuosaan, jossa on sosiaalityöntekijän näkemys 

tilanteesta. Raportin lopussa esitän johtopäätökset ja, koska kyseessä on kehittämiseen 

pyrkivä käytäntötutkimus, myös joitain havaintojani kysymyksien muodossa, jotka 

voivat toimia kehittämisen apuna. 

2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Toteutin käytäntötutkimukseni Vuosaaren lastensuojelun arviointiyksikössä kesällä 

2014. Yksikkö on osa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja 

sosiaalipalvelujen itäistä lastensuojelua. Vuosaaren lastensuojelutarpeen 

arviointiyksikössä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja 

johtava sosiaalityöntekijä. Arviointiyksikön lisäksi Vuosaaren toimipisteessä on kaksi 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tiimiä. Arviointiyksikössä vastaanotetaan uusien 

asiakkaiden lastensuojeluilmoituksia ja tehdään lastensuojelutarpeen selvityksiä.  

2.1 Lastensuojeluasiakkuuden alku prosessina 

Lastensuojelun asiakkuus alkaa lastensuojeluilmoituksesta. Ilmoituksen saatuaan 

ilmoituksen vastaanottaneen sosiaalityöntekijän pitää tehdä seitsemän arkipäivän 

kuluessa päätös ryhdytäänkö lapselle tekemään lastensuojelutarpeen selvitystä. Lapsen 

lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun selvitystä aletaan tehdä. On tärkeää huomata, että 

selvityksen tekeminen ei ole vain tekninen toimenpide, vaan siinä luodaan 

luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa. Selvitys tehdään siinä laajuudessa, kuin 

tilanne vaatii. Selvityksen aikana tehdään päätös tarvitseeko lapsi lastensuojelun 

avohuollon työskentelyä. (Lastensuojelun käsikirja.)  

Lastensuojelun tarve on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana valtakunnallisesti 

(ks. esim. THL 2011, 1-2). Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti. 

Vuonna 2012 Helsingissä käsiteltiin yhteensä 13 263 lastensuojeluilmoitusta. 

Yleisimmät syyt lastensuojeluilmoituksiin olivat vuonna 2012 lapsen kehitystä 

vaarantavat olosuhteet (51,8 %) ja seuraavana lapsen oma käyttäytyminen (34,4 %). 

Myös lastensuojelutarpeen selvitysten määrä on kasvanut. Lastensuojelutarpeen 

selvityksiä tehtiin 0-17 -vuotiaille Helsingissä vuonna 2012 yhteensä 3628, mikä on 
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35,3 % enemmän kuin vuonna 2011. Helsingissä 52 % asiakkuuksista päättyi 

selvityksiin vuonna 2012. (Kuusikkokuntien raportti 2013.) 

Seuraavassa kuviossa on esitettynä lastensuojeluprosessin alku.  

Kuvioon on merkitty lakipykälät, jotka ohjaavat kutakin vaihetta. Kuviossa näkyy mille 

lastensuojeluprosessin alueelle käytäntötutkimukseni sijoittuu. 

 

Kuvio 1. Käytäntötutkimukseni toimintaympäristö lastensuojelun prosessissa.1  

                                                

1 Kuvio mukailee Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojeluprosessi lastensuojelulain mukaan -kuvaa Pia 

Lahtisen Lastensuojelulaki käytännössä -esityksestä. Verkko-osoite: 

http://www.oulunkaari.com/tiedostot/Tukeva/Lastensuojelulaki%20kaytannossa_Lahtinen_310311.pdf 
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2.2 Lastensuojelutarpeen selvitys 

Helsingin kaupungin internetsivuilla lastensuojelutarpeen selvitys määritellään näin: 

”Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita sekä 

vanhempien ja muiden lapsen elinpiiriin kuuluvien aikuisten kykyä vastata lapsen 

ikätason mukaisiin kehityksellisiin tarpeisiin. Selvityksen aikana arvioidaan myös 

lapsen ja perheen tuen tarpeet. Ensisijaisena tavoitteena on korjata lapsen 

elämäntilannetta jo selvityksen aikana. Selvityksen valmistuttua vastuusosiaalityöntekijä 

ja perhe arvioivat yhteisesti voidaanko asiakkuus päättää vai onko lastensuojelun 

asiakkuutta ja tukitoimia tarpeen jatkaa. Päätöksen lastensuojelun asiakkuuden 

jatkumisesta tai päättymisestä tekee sosiaalityöntekijä.” 

Helsingissä lastensuojelutarpeen selvityksen avuksi on tehty kolme ohjepaperia. Lapsen 

kehitykselliset tarpeet (liite 2) ja Toimintakyky vanhempana (liite 3) toimivat apuna 

lastensuojelutarpeen selvitysprosessissa. Niissä on eritelty osa-alueita, joita selvityksen 

aikana on hyvä käsitellä. Kolmas ohjepaperi Lastensuojelun työntekijöiden yhteenveto 

(liite 4) toimii apuna sosiaalityöntekijöiden näkemyksen muodostamisessa. Tähän 

ohjepaperiin on koottu selvityksen eri osa-alueet: lapsen fyysinen terveys, arki, 

psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, päihteiden käyttö, vanhemmuuden taidot, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen sekä vanhemman vointi, 

elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Ohjepaperi antaa työkalun, jolla voi luokitella eri 

osa-alueiden huolen vakavuutta.  

2.3 Arviointi, naksaus ja huoli – Asiakkuuden määrittäminen 

lastensuojelussa 

Toistuvia lastensuojelutarpeen selvityksiä voidaan tarkastella monelta kannalta. 

Asiakkuuden alkaminen eli päätös lastensuojelutarpeen selvitykseen ryhtymisestä vaatii 

aina huolen. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana sosiaalityöntekijä tekee lapsen 

tilanteesta kokonaisvaltaista arviointia, jolloin jokin tietty hetki tai tapahtuma voi 

määrittyä asiakkuuden alkamisen tai jatkumisen sysäykseksi. Tässä kappaleessa 

esittelen joitain näkökulmia huolesta, arvioinnista ja asiakkuuden määrittymisestä. 
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Lastensuojelussa on käytössä yleisesti käsite huoli. Asiakkuuksien taustalla on huoli 

lapsen oloista ja edun toteutumisesta. Tom Arnkil (2004) on laatinut huolen 

vyöhykkeet, joiden avulla työntekijä voi määrittää oman huolensa vakavuutta. Huoli-

ajattelu on saanut osakseen myös kritiikkiä, sillä huolta koetaan nykyisin monista lapsia, 

nuoria ja perheitä koskevista asioista jopa niin paljon, että huolen tunteminen on 

vallitseva olotila (Harrikari 2008). Huoli-käsitteen ongelmana pidetään myös 

esimerkiksi sen subjektiivisuutta (esim. Oranen 2006, 8). 

Tarja Heino (1997) on tutkinut lastensuojelun asiakkuuden määrittämistä 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Heino toteaa, että: ”Lastensuojelun asiakkuudessa 

yhdistyvät yhtäältä sosiaalityöntekijän ammatillinen arvio, jossa punnitaan olemassa 

olevia säännöksiä suhteessa vaarassa olevan lapsen tunnistamiseen ja tilannetekijöiden 

erittelyyn, ja toisaalta sosiaalityöntekijän tulkinta siitä, kenelle asia työnjaollisesti 

kuuluu: mikä taho vastaa perheen tai lapsen tukemisesta siinä tilanteessa (1997, 359).” 

Hannele Forsberg (2000, 79) kuvaa tätä määrittämistä kontekstuaalisen arvioinnin 

käsitteellä. Käsite tarkoittaa prosessia, jonka perusteella arvio syntyy. Siihen vaikuttavat 

tilannekohtaisesti paitsi lapsen kehitystä kuvaava kriteeristö, myös lapsen oma 

kokemus, työntekijän intuitio ja muiden asiantuntijoiden näkemykset. Arviointitiimissä 

toteutetaan jokaisen lapsen kohdalla tätä arviointia ja tulkintaa. 

Heino (1997, 72) määrittelee ”naksaukseksi” hetken tai vaiheen, jossa lapsen asia 

määrittyy lastensuojelun asiakkuudeksi sosiaalityöntekijän työprosessissa. Tällainen 

naksaus tarvitaan asiakkuuden alkamiseen ja myöhemmin jatkumiseen. Laissa 

määritellään määräajat, joiden aikana lastensuojeluilmoitukseen on reagoitava ja 

lastensuojelutarpeen selvitys tehtävä, eikä sosiaalityöntekijä voi tämän vuoksi jäädä 

odottamaan ”naksausta”. Lastensuojelulain (26§) mukaan päätös siitä, ryhdytäänkö 

lastensuojelutarpeen selvitykseen, tulee tehdä seitsemän arkipäivän kuluessa 

lastensuojeluasian vireille tulosta. Mikäli selvitys päätetään aloittaa, on sitä alettava 

tehdä ilman aiheetonta viivytystä ja selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen 

kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta (Lastensuojelulaki 

26§(12.2.2010/88)). 

Toistuvia lastensuojelutarpeen selvityksiä voi pohtia myös institutionaalisen rajan 

käsitteen avulla. Institutionaalinen raja kuvaa niitä kohtia, joissa lastensuojelu puuttuu 
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tai antaa apuaan yksittäisten lasten ja vanhempien välisiin, tavallisesti yksityisiksi 

ajateltuihin suhteisiin. Tällä rajalla valikoidaan asiakkuuteen ja asiakkuuden aikana. 

Tarja Pösö (2010) toteaa, että ”Asiakkaaksi ottaminen, ottamatta jättäminen, prosessin 

eri vaiheiden siirtyminen tai siirtämättä jättäminen ja niitä koskevat tavat voidaan nähdä 

institutionaalisen rajan ylläpidon arkisina käytäntöinä.” (Em. 324-327.) 

Käytäntötutkimukseni paikantuu selvitysprosessin aikaiseen institutionaalisen rajan 

määrittelyyn. 

Lähellä institutionaalisen rajan käsitettä on myös Pösön (2010, 325) esittelemä Nigel 

Partonin, David Thorpen ja Corinne Wattarnin (1997) suodatin-vertauskuva. Suodatin 

kuvaa lastensuojelun jatkuvaa tilanteen arviointia, jonka pohjalta lapsi joko suodatetaan 

eteenpäin lastensuojeluprosessissa tai pois siitä. Lastensuojelutarpeen selvitys voidaan 

nähdä kokonaisvaltaisena suodattimena, joka suodattaa vain osan lapsista 

suunnitelmallisen avohuollon lastensuojelun pariin. 

3 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYSTEN 

YHTEENVEDOT TUTKIMUSAINEISTONA 

Tutkimukseni aineistona käytin asiakirja-aineistoa, lastensuojelutarpeen selvityksien 

yhteenvetoja kesä – marraskuussa 2013 aloitetuista toistuvista lastensuojelutarpeen 

selvityksistä. 

Helsingin lastensuojelussa lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto kirjataan 

asiakasjärjestelmä Efficaan. Järjestelmä antaa valmiit otsikot yhteenvetoa varten, jotka 

ovat: 1. Lastensuojeluun tulon syy ja aikaisemmat mahdolliset selvitykset, 2. Ketkä ovat 

laatineet yhteenvedon, 3. Selvittelytyön kulku, 4. Lapsen ja vanhempien voimavarat ja 

huolenaiheet, 5. Lapsen omia näkemyksiä ja kokemuksia ja 6. Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden yhteenveto, päätökset ja jatkotyöskentely. Otsikot ovat ohjeelliset 

ja niitä voi muuttaa halutessaan vastaamaan paremmin lastensuojelutarpeen selvityksen 

kulkua. 

Käytän tutkimuksessani tästä eteenpäin termiä selvitys, jolla viittaan 

lastensuojelutarpeen selvitykseen ja yhteenveto, jolla viittaan lastensuojelutarpeen 
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selvityksen yhteenvetoon. Tarkastelin jokaisen lapsen kaikkien selvitysten yhteenvetoja. 

Aineisto sisälsi 50 lapsen kaikki yhteenvedot. Yhteenvetoja oli kaikkiaan 118. Sain 

aineiston paperitulosteina, joista oli poistettu henkilötiedot. Aineisto oli yhteensä 317 

sivua. 

3.1 Dokumenttien erityisyys 

Dokumentteja tutkimusaineistona käytettäessä täytyy huomioida tiettyjä asioita. 

Sosiaalityön asiakirjat eivät välttämättä kerro todellisuudesta vaan kirjoittajan 

valinnoista. Aino Kääriäinen (2003, 19-20) listaa asiakirja-aineistojen haasteeksi mm. 

sen, että asiakirjat kertovat vain vähän työn tarkoitusperistä ja ristiriidoista asiakkaan ja 

työntekijän välillä. Asiakirjoista saattaa syntyä myös helposti jälkiviisauden vaara, kun 

toiminta näyttäytyy vain sarjana ikään kuin ennalta määrättyjä tapahtumia. Asiakirjoissa 

ei myöskään aina ole kaikkea työntekijöiden saamia ja päätöksien taustalla olevia 

tietoja. (Emt. 19-20.) 

Anna-Liisa Lämsä (2009, 66–67) listaa asiakirjojen tutkimusaineistona käytön eduiksi 

kolme asiaa: 1) asiakirja-aineisto soveltuu haastattelua paremmin tutkimukseen, jossa 

vasta riittävän laaja tutkimusaineisto takaa, että tutkimuksessa saadaan esille tutkittava 

asia, 2) asiakirja-aineisto soveltuu haastattelua paremmin asiakkuusprosessien 

systemaattiseen tarkasteluun ja 3) asiakirja-aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella ja 

kuvata asiakkaiden elämäntilanteiden ja -kulun moninaisuutta, mikä ei tilastomateriaalin 

pohjalta olisi mahdollista. Nämä kolme seikkaa ovat vaikuttaneet myös tämän 

tutkimuksen aineiston valintaan. 

3.2 Aineiston luokittelu, sisällönanalyysi ja -erittely 

Käytän tutkimuksessani kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä: 

sisällönanalyysiä ja sisällönerittelyä. Kvalitatiivisen analyysin tarkoitus on luoda 

aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola ym. 2005, 

137). Sisällönanalyysi on kvalitatiivisen analyysin perusmenetelmä, jolla pyritään 

kuvaamaan tutkimus-aineiston sisältöä sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2013, 106). 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä kolmella tapaa: aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Tavasta riippuen analyysi ja luokittelu perustuu joko aineistoon tai 
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valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109–116.) Tämä 

tutkimus on toteutettu aineistolähtöisesti. 

Sisällönanalyysiä lähellä on sisällönerittely, jolla tarkoitetaan kvantitatiivista 

dokumenttien analyysia, jossa kuvataan määrällisesti jotain tekstin tai dokumentin 

sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 107–108). Sisällönerittelyssä aineisto kvantifioidaan 

ja siitä lasketaan esimerkiksi jonkin asian esiintyvyyttä. 

Olen laskenut aineistosta sisällönerittelyn keinoin selvitysten pituuksia, tapaamisten 

määrää ja selvitykseen johtaneita huolia. Sen lisäksi olen luokitellut aineiston 

yhteenvedot neljään eri luokkaan yhteenvedoissa kuvatun asiakkuuden loppumisen 

perusteen mukaan. 

 

3.3 Aineiston rajoitteet 

Tutkimusaineistoni on rajallinen ja kertoo Vuosaaren arviointiyksikön asiakkaista ja 

heidän kanssaan tehdystä työstä vain tietyllä ajanjaksolla. Lisäksi aineistoni asiakkaat 

ovat vain yksi osa tuon ajanjakson asiakkaista. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimukseni tavoitteena on tuoda lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetojen 

tarkastelulla uusia näkökulmia toistuvien lastensuojelutarpeen selvitysten ilmiöön. 

Tutkimukseni kohteena ovat lastensuojelutarpeen selvityksien yhteenvedot asiakkailta, 

joille on tehty kaksi tai useampia lastensuojelutarpeen selvityksiä viimeisen kolmen 

vuoden aikana. Olen jättänyt tutkimukseni ulkopuolelle asiakkaat, joilla on ollut ennen 

viimeistä lastensuojelutarpeen selvitystä asiakkuus lastensuojelun suunnitelmallisessa 

työssä. 

Tarkastelen selvitysten yhteenvedoista, miten selvitysprosessi etenee. Toistuvien 

lastensuojelutarpeen selvitysten kannalta mielenkiintoista on se, millaiseen tulkintaan 

selvitys päättyy ts. miksi asiakkuus loppuu ja onko loppumisen perusteilla yhteys 

toistuvuuteen. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

- Millaisia ovat toistuvat lastensuojelutarpeen selvitykset ja onko niissä jotain 

yhteneväistä? 

- Miten lastensuojelutarpeen selvityksien yhteenvedoissa perustellaan 

asiakkuuden päättyminen? 

4.1 Tutkimuksen toteutus ja tutkijan positio 

Käytäntötutkimukseni prosessi alkoi jo syksyllä 2013, kun selvitin työharjoitteluni 

yhteydessä Vuosaaren lastensuojelussa tarvetta ja mahdollisia aiheita 

käytäntötutkimukselle. Suoritin työharjoitteluni avohuollon suunnitelmallisen työn 

yksikössä, mutta osallistuin lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen 

arviointiyksikön puolellakin. Yksiköt sijaitsevat samassa kerroksessa ja tekevät 

toistensa kanssa yhteistyötä. 

Tutkimusaihe valikoitui arviointiyksikön työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen 

ja omien intressien perusteella. Kevään 2014 aikana osallistuin käytäntötutkimuksen 

teoriajaksolle ja laadin tutkimussuunnitelman, jonka jälkeen hain Helsingin kaupungilta 

tutkimuslupaa dokumenttiaineistoon. Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori myönsi 
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minulle tutkimusluvan 11.4.2014. Tämän jälkeen yhteyshenkilöni Niina Pietilä tulosti 

minulle 50 asiakkaan yhteenvedot sovitulta ajanjaksolta. Sain aineiston käsiini kesä-

heinäkuussa 2014. 

Käsittelin aineistoani Vuosaaren lastensuojelun tiloissa. Luin aineistoa ensin 

silmäilemällä läpi ja pohdin mitä asioita minun kannattaa tarkastella lähemmin. Tämän 

jälkeen luin aineiston huolellisesti läpi ja tein samalla tutkimuskysymyksieni kannalta 

oleellisista asioista pikkutarkat muistiinpanot. Taulukoinnin ja tutkimusraportin laadin 

kotona ja yliopiston tiloissa muistiinpanojeni pohjalta. Analyysin jälkeen palasin 

aineiston pariin ja tarkistin tulkintani kannalta oleelliset asiat. Analyysin haasteena oli 

paperitulosteina oleva aineisto. Tämän vuoksi en käyttänyt analyysin apuna 

tietokoneohjelmia, vaan laskin taulukoimani asiat ”tukkimiehen kirjanpidolla” ja 

tarkistin tulokset moneen kertaan. Koko prosessin ajan olen keskustellut työyhteisön 

kanssa yhteyshenkilöni kautta.  

Tutkijana olen tarkastellut tutkimuskysymystäni työyhteisön kanssa keskustellen, mutta 

kuitenkin työyhteisön ulkopuolelta. Yhteyshenkilöni Niina Pietilä on toiminut koko 

prosessin ajan tärkeänä linkkinä ulkopuolisuuden ja käytännön näkemyksen välillä. 

4.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (Tenk) kiteyttää ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen 

eettiset periaatteet kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkittavien 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä 

yksityisyyden ja tietosuojan huomioiminen. 

Itsemääräämisoikeuden mukaan tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista, 

tutkittavien tulee saada itse päättää osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät. Tietyin 

perustein on kuitenkin mahdollista, ettei tutkittavilta kysytä suostumusta. Tällöin 

tutkimuksen voidaan katsoa olevan eettisesti hyväksyttävää, mikäli tutkimus on 

perusteltu ja sitä ei voida toteuttaa niin, että tutkittavia informoitaisiin tutkimuksesta.  

Tutkimukseni aineiston yhteenvedot ovat lasten, joiden asiakkuus on joko loppunut tai 

siirtynyt arviointiyksiköstä suunnitelmallisen työn yksikköön. Tämän vuoksi olisi paitsi 
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haastavaa tavoittaa asiakkaita myös epätodennäköistä, että asiakkuuden jo loputtua tai 

siirryttyä asiakas olisi halukas osallistumaan tutkimukseen. 

Tutkimuseettisen toimikunnan (2009) mukaan tutkimukset, joissa ei muodosteta 

henkilörekisteriä eli tallenneta yksilöityjä tunnistetietoja, kuten nimiä, henkilötunnuksia 

tai osoitteita, voidaan toteuttaa ilman vanhempien tai työntekijöiden erillistä 

suostumusta. Tutkielmani aineistosta on häivytetty yksityisyyden ja tietosuojan 

noudattamiseksi lasten koko nimet, henkilötunnukset ja osoitteet. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan yksi tärkeä periaate on 

vahingonteon välttäminen (Tenk 2009). Tarkoitukseni ei ole arvostella 

lastensuojelutarpeen selvityksien yhteenvetoja tai selvitysten etenemistä, vaan tuottaa 

tietoa, jonka avulla työntekijät voivat saada lisää tietoa ilmiöstä ja kehittää 

lastensuojelutarpeen arviointia. Varmistan, ettei tutkielmastani voida myöskään 

tunnistaa siihen osallistuneita yksittäisiä työntekijöitä. 

5 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSET 

AINEISTOSSA 

Sain aineiston paperitulosteina, joista oli poistettu asiakkaan henkilötiedot. Tulosteissa 

näkyi etunimet, jolloin pysyin selvillä kenestä milloinkin kirjoitetaan. Tarkastelen 50 

lapsen lastensuojelutarpeen selvityksien yhteenvetoja. Yhteensä selvityksiä on 118. 

Aineistossa oli yhteensä 22 tytön ja 28 pojan selvitykset. Luokittelin selvitykset iän 

mukaan kolmeen ryhmään sen mukaan, minkä ikäinen lapsi on ollut viimeisen 

selvityksen aikaan. Alle kouluikäisten selvityksiä oli 21, alakouluikäisten 14 ja 

yläkouluikäisten tai vanhempien 15. 

Suurimmalle osalle aineistoni asiakkaista (n=35) oli tehty kaksi selvitystä. 

Kahdelletoista asiakkaalle oli tehty kolme selvitystä ja kolmelle neljä selvitystä. 

Selvitykset on laadittu vuosien 2009 - 2014 välisenä aikana. 
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 Asiakkaalle 
tehty 2 
selvitystä (%) 

Asiakkaalle 
tehty 3 
selvitystä 

Asiakkaalle 
tehty 4 
selvitystä 

 

Esiintyminen 
aineistossa 

35 (70%) 12 (24%) 3 (6%) 50 

Selvitysten lkm 
aineistossa 

70 (59%) 36 (31%) 12 (10%) 118 

Taulukko 1. Lastensuojelutarpeen selvitysten jakautuminen aineistossa. 

Selvitykset olivat useimmiten (n=38) kahden sivun mittaisia tai pidempiä (n=53). 

Ensimmäinen selvitys oli keskimäärin lyhyempi, kuin myöhemmät selvitykset. Tämä on 

loogista, sillä toista selvitystä varten lapsesta on jo olemassa tietoa ja uudessa 

selvityksessä sitä kerätään lisää. 

Kaikki alle sivun mittaiset selvitykset oli tehty ennen Helsingin lastensuojelun 

jakautumista arviointiyksikköihin ja avohuollon suunnitelmallisen työn yksikköihin. 

Nämä selvitykset oli siis laadittu vuonna 2009 tai 2010 tai kyseessä oli asiakkuuden 

siirto kunnasta toiseen, jolloin selvitykseen oli kirjattu vain ”asiakassiirto”. 

 ½ sivua 
tai alle 

1 sivu 2 sivua 3 sivua 4 sivua 
tai 
enemmän 

Yhteensä 

1. selvitys 8 8 18 6 6 46 

2. selvitys 1 1 15 16 17 50 

3. selvitys   7 2 6 15 

4. selvitys     3 3 

Selvitys 
nuorisoryhmässä 

  3  1 4 

 8 9 38 23 30 108 

Taulukko 2. Selvitysten sivumäärät. 

Tarkastelin selvitysten laajuutta myös selvityksen aikaisten tapaamisten ja 

neuvotteluiden määrää tarkastelemalla. Laskin tapaamisiin ja neuvotteluihin kaikki 

kasvokkain kohtaamiset: lapsen, sisarusten ja vanhempien tapaamiset, 
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asiakasneuvottelut, kotikäynnit ja verkostotapaamiset. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät 

puhelut ja sähköpostiviestit sekä kirjeet, jotka osassa tapauksista kompensoivat 

tapaamisten vähyyttä. Jos tapaamisia ei ollut yhtään, saattoi puheluita olla useita. 

Tapaamisten ja neuvottelujen määrä oli yhteydessä myös perheiden kokoon: 

yksilapsisen yksinhuoltajaperheen tapaamisia oli luonnostaan vähemmän kuin 

monilapsisen kahden huoltajan perheen tapaamisia, jos jokaista perheenjäsentä tavattiin 

erikseen.  

Noin puolet (n=25) ensimmäisistä selvityksistä laadittiin yhden tapaamisen tai pelkkien 

puheluiden perustella. Tapaamisten määrä kasvoi toisessa selvityksessä jolloin yli 

puolet (n=38) selvityksistä laadittiin kahden tai useamman tapaamisen perusteella. 
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 Ei tapaa-
misia 

1 tapaa-
minen 

2 tapaa-
mista 

3 tapaa-
mista 

4 tai 
useampi
a tapaa-
misia 

Epä-
selv
ä 

 

1. selvitys 10 15 10 7 3 1 46 

2. selvitys 4 8 14 10 14  50 

3. selvitys 1 4 6 1 3  15 

4. selvitys   1  2  3 

Nuoriso-
ryhmä 

 4     4 

       118 

Taulukko 3. Tapaamisten ja neuvottelujen määrä selvityksissä. 

Selvitykset laadittiin muutamaa (n=3) poikkeusta lukuun ottamatta yhteistyössä 

vanhempien kanssa. Kolmessa tapauksessa vanhemmat eivät suostuneet tulemaan 

ollenkaan tapaamisiin. Kahdessa näistä tapauksista selvitykseen oli kirjattu: 

”Lastensuojeluilmoituksen sisältö ei kuitenkaan ollut lasten näkökulmasta niin vakava, 

että olisi ollut perusteltua lähteä selvittämään lasten tilannetta ilman vanhempien 

suostumusta.” 

5.1 Selvitysten syyt 

Tarkoituksenani oli tarkastella miten lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisen 

aloittaminen perustellaan. Tätä en kuitenkaan aineiston perusteella pystynyt 

tarkastelemaan. Päätöksen siitä, mikä lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelutarpeen 

selvityksen aloittamiseen, tekee sosiaalityöntekijä yhdessä esimiehen ja tiimin kanssa. 

Tarkastelen tässä kappaleessa millaisia huolia toistuvien lastensuojelutarpeen 

selvitysten taustalla on. 

Lastensuojelun tarpeeseen johtaneista syistä on vain vähän koottua ja analysoitua tietoa, 

sillä nykyisen lain tulkinnan mukaan ei voida koota asiakkaiden taustatietoja tai 

asiakkuuteen johtavia syitä valtakunnalliseen rekisteriin. Taustatekijöiden ja syiden 

luokittelu on osoittautunut haastavaksi myös tutkimuksissa. (Heino 2009, 63 - 63.)  
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Lastensuojelutarpeen selvityksistä ei voi nähdä selvitykseen johtaneen 

lastensuojeluilmoituksen tarkkaa sisältöä, vaikkakin selvityksessä kuvaillaan 

lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen johtaneet syyt. Jokainen 

lastensuojeluilmoitus kirjataan asiakastietojärjestelmään vireillepanoksi. Ilmoituksen 

tallentaminen vaatii ilmoituksen syyn valitsemisen. Syy valitaan olemassa olevasta 

listasta (ks. liite 1). Tämä on haasteellista, sillä ilmoitukseen sisältyy monesti useita 

huolenaiheita lapsesta. Lisäksi ilmoituksen kategorisoiminen jää näkyviin ikään kuin 

vireillepanon otsikkona ja näkyy asiakastietojärjestelmässä. Syyn kategorisoiminen 

leimaa lapsen ongelman laadun. 

Tarkastelin yhteenvedoista selvityksen tekemiseen johtaneita syitä. Kutsun näitä syitä 

huoliksi. Jaottelin selvitysten perusteena olevat huolet alla olevaan taulukkoon. 

Taulukon huolet ovat samat, mitkä sosiaalityöntekijä valitsee kirjatessaan 

lastensuojeluilmoituksen syyn. Aineistoni taustalla olevat syyt ja alla olevat huolet eivät 

kuitenkaan ole välttämättä kaikissa tapauksissa yhtenevät, sillä olen saattanut luokitella 

huolen eri luokkaan kuin sosiaalityöntekijä lastensuojeluilmoituksen syyn. Osassa 

selvityksistä oli taustalla useampi huoli, jolloin luokittelin selvityksen useamman 

kategorian alle. Sosiaalityöntekijällä ei ole tällaista mahdollisuutta vireillepanoa 

kirjatessa. 
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 Esiintyminen 
aineistossa (krt) 

Aikuisten välinen väkivalta 10 
Asiakkaan muuttaminen 
kunnasta toiseen 

3 

Huoltajan kuolema 0 
Huolto- ja tapaamisriidat 4 
Koulunkäyntiin liittyvät 
ongelmat 

5 

Lapseen kohdistuva väkivalta 2 
Lapsen hoidon laiminlyöminen 2 
Lapsen kuljeskelu/ katoaminen 3 
Lapsen psyykkisen 
hyvinvoinnin ongelmat 

5 

Lapsen päihteidenkäyttö 4 
Lapsen rikolliset teot 8 
Muut lapsen kasvuoloihin 
liittyvät vaikeudet 

33 

Perheen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ongelmat 

0 

Vanhemman kasvatusongelmat 9 
Vanhemman psyykkisen 
terveyden ongelmat 

12 

Vanhemman/ vanhempien 
päihteidenkäyttö 

17 

Vanhemman/ vanhempien 
rikollinen toiminta 

12 

Vanhemmat kateissa 0 
 Yht. 126 

Taulukko 4. Selvitykseen johtanut huoli. 

Suurin osa tutkimukseni selvityksistä sijoittui luokkaan ”Muut lapsen kasvuoloihin 

liittyvät vaikeudet”. Tämä kertoo siitä, että huolien luokittelu on vaikeaa, jolloin muut 

”lapsen kasvuoloihin liittyvät vaikeudet” toimii eräänlaisena kaatoluokkana. 

Aineistossani ”muut lapsen kasvuoloihin liittyvät vaikeudet” olivat esimerkiksi 

häätöuhka (n=9) ja muut asumisen häiriöt, vanhemman kokema väkivalta, huoli lapsen 

turvallisuudesta, vanhempien väsymys, perheen vaikea tilanne ja huoltoriidat. 
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6 ASIAKKUUDEN LOPPUMISEN PERUSTEET 

Suurin osa (n=29) tarkastelemistani selvityksistä päättyi asiakkuuden loppumiseen 

viimeisen selvityksen jälkeen. Selvityksistä 23 päättyi asiakkuuden jatkumiseen 

avohuollon puolella. Kolmessa tapauksessa asiakkuuden jälkeen tehtiin vielä kaksi 

lastensuojelutarpeen selvitystä. 

Lastensuojelutarpeen selvitysten toistuvuuden kannalta on mielenkiintoista tarkastella, 

miten selvityksissä on perusteltu asiakkuuden päättyminen. Luokittelin selvitykset 

päättymissyyn perusteella neljään luokkaan: 1) Ei lastensuojelullista huolta, 2) Huolta, 

mutta ei tarpeeksi, 3) Muu tuki ja 4) Tilanne parantunut selvityksen aikana. Käsittelen 

seuraavassa neljässä alaluvussa näitä luokkia. 

Selvityksen tulos Selvityksien lkm 

Ei lastensuojelullista huolta 45 

Huolta, mutta ei tarpeeksi 17 

Tilanne parantunut 16 

Muu tuki 14 

Asiakkuus jatkuu 23 

Ei sosiaalityöntekijän 
näkemystä2 

3 

Taulukko 5. Asiakkuuden loppumisen perusteet aineistossa (n=118). 

Tarkastelin myös, kuinka monen luokkiin sijoittuvan selvityksen jälkeen oli tehty vielä 

uusi selvitys. 

                                                
2 Sosiaalityöntekijän näkemystä ei ollut baro-haastattelussa, eikä kahdessa asiakassiirrossa. 
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6.1 Ei lastensuojelullista huolta 

Suurin osa selvityksistä (n=45) päättyy siihen, että yhteenvedossa todetaan, ettei lapsen 

tilanteessa ole ”lastensuojelullista huolta”. ”Ei lastensuojelullista huolta” on samalla 

fraasi, joka toistuu lähes jokaisessa päätetyn asiakkuuden selvityksessä. Tässä 

tutkimuksessa ”ei lastensuojelullista huolta” merkitsee, ettei lapsen tilanteesta jää 

työntekijälle mitään huolta eli asiakkuudelle ei ole tarvetta. 

”Lastensuojelullisen huolen” olemassaolon määritteleminen on kuitenkin käsitteen 

tasolla hyvin ristiriitaista. Sille, mitä tällainen lastensuojelullinen huoli on, ei nimittäin 

ole olemassa mitään yleispätevää määritelmää. Myös huoli on vaikeasti määriteltävissä. 

Mikko Oranen (2006, 8) toteaakin konstruktionistiseen näkemykseen pohjautuen, että 

objektiivista huolta ei edes ole olemassa, vaan huoli on aina jonkun kokemaa.  Yhteiset 

jaetut ongelmanmäärittelyt ovatkin Orasen mukaan mahdottomuus ja siksi niihin on 

turha edes pyrkiä. Näin ollen työskentelyn pohjalla on ennen kaikkea työntekijän 

subjektiivinen huolen kokemus. 

Aineistossa tähän luokkaan kuului esimerkiksi sellaiset tapaukset, joissa selvityksen 

taustalla on yksittäinen vanhemman tai lapsen erehdys, esimerkiksi näpistys tai 

päihteiden väärinkäyttö. Selvityksessä tarkastellaan aina lapsen ja perheen 

kokonaistilannetta ja mikäli perheen tilanteessa ei ole muuta huolta herättävää, ei 

tällainen yksittäinen erehdys vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Huolta ei myöskään 

herää tilanteissa, jossa ilmoituksen katsotaan olevan aiheeton. Aineistossa ”yksityisen 

henkilön” nimettömät ilmoitukset perheen asunnossa kuuluvasta metelistä ja 

vanhempien päihteidenkäytöstä näyttäytyivät aiheettomina. Aiheettomuudella tarkoitan, 

ettei lastensuojeluilmoituksessa kuvaillulle huolelle löytynyt perusteita 

lastensuojelutarpeen selvityksen aikana. 

Vanhempien asenne lastensuojelutarpeen selvitykseen vaikuttaa siihen, jääkö 

työntekijälle huolta. Selvityksen taustalla voi olla vakavampikin huoli, mutta jos 

vanhempi suhtautuu huoleen rakentavasti ja on valmis yhteistyöhön, voi selvitys päättyä 

siihen, ettei kokonaistilanteesta jää lastensuojelullista huolta. 
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Toistuvuuden kannalta ”Ei lastensuojelullista huolta” -selvitykset ja niiden toistuminen 

voi olla esimerkiksi sattumaa tai huonoa tuuria. Kun lapsesta ei jää minkäänlaista 

huolta, ei selvityksen toistumista voi arvioida ennalta. 71%:ssa tapauksista tähän 

luokkaan sijoittuvan selvityksen jälkeen oli tehty vielä uusi selvitys. 

6.2 Huolta, mutta ei tarpeeksi 

Joissain tilanteissa (n=17) selvitys päättyy siihen, että työntekijä kirjaa, ettei asiakkuutta 

ole tarvetta jatkaa, mutta mikäli tilanne vaatii, aloitetaan asiakkuus uudelleen. 

”Mikäli lapsen tilanteesta tulee vielä lastensuojeluilmoitus, on tarpeen 

selvittää lapsen tilannetta tarkemmin.” 

Aineistossa tällainen tilanne on esimerkiksi lapsella, jonka vanhemman 

alkoholinkäytöstä on herännyt epäilys lapsen päiväkodissa. Selvityksen perusteella 

vanhempi huolehtii lapsesta hyvin ja juo vain, kun lapsi on muun läheisen hoidossa ja 

pois kotoa. Työntekijöille jää kuitenkin epäilys vanhemman alkoholinkäytöstä ja 

päiväkotia ohjeistetaan tarkkailemaan tilannetta ja ilmoittamaan epäilystä heti 

lastensuojeluun. Huolta jää aineistossa myös tilanteessa, jossa etävanhempi juo. Tällöin 

lähivanhempi, joka on huoltaja, on velvollinen arvioimaan etävanhemman kuntoa. 

Tilanne on kuitenkin kuormittava lähivanhemmalle ja lapselle. 

Olen tulkinnut, että sosiaalityöntekijälle jää huolta lapsesta myös tilanteissa, jossa 

yhteenvedon loppuun on kirjattu, että vanhempi voi olla tarvittaessa uudelleen 

yhteydessä lastensuojeluun. 

”Äitiä on ohjeistettu tarvittaessa ottamaan uudelleen yhteyttä Vuosaaren 

lastensuojeluun.” 

”Tarvittaessa äiti voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä 

lastensuojeluun.” 

Lastensuojeluilmoituksen tekijän ja perheen näkemyksien suuri ero saattaa myös jossain 

tilanteessa jättää huolen. Esimerkiksi lasta hoitavan tahon asiantuntijan ilmoitus lapsen 

hoidon laiminlyönnistä ja vanhempien näkemys siitä, ettei millekään hoidolle ole 
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tarvetta, ovat täysin vastakkaiset. Tällöin sosiaalityöntekijä joutuu arvioimaan lapsen 

etua. Tässä tilanteessa asiakkuutta ei jatkettu, sillä vanhempien näkemys oli, ettei 

lastensuojelulle ole tarvetta.  

”Perheen kanssa kuitenkin sovittu, että jos lastensuojeluilmoituksia 

jatkossa vielä tulee, mietimme tarkemmin lastensuojelun puuttumista 

lapsen tilanteeseen ja hänen asiakkuutensa jatkumista.” 

Tähän luokkaan sijoittuvat selvitykset ovat toistuvuuden kannalta mielenkiintoisin 

ryhmä. Näissä selvityksissä on puuttunut ”naksaus”, jonka perusteella asiakkuutta olisi 

jatkettu (kts. Heino 1997, 72). Sosiaalityöntekijälle on jäänyt huoli, joka ei ole ollut 

kuitenkaan tarpeeksi suuri asiakkuuden jatkumiseksi. Tällaisten selvitysten toistumista 

voi ennakoida, mutta tilanne ei seuraavankaan selvityksen jälkeen välttämättä johda 

lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen. 29%:ssa tapauksista tähän luokkaan sijoittuvan 

selvityksen jälkeen oli tehty vielä uusi selvitys. 

6.3 Muu tuki 

Näissä tilanteissa (n=14) asiakkaalla on katsottu olevan riittävästi tukipalveluita ilman 

lastensuojelun asiakkuutta. Tällaisessa tilanteessa sosiaalityöntekijän päätökseen saatoi 

vaikuttaa aineistossa myös muun asiantuntijan mielipide. Näissä tapauksissa 

sosiaalityöntekijän kontekstuaalisen arvioinnin lopputulos on, että lapsi saa tarvitseman 

tuen jostain muualta kuin lastensuojelusta (kts. Forsberg 2000, 79). Arvio muun tuen 

riittävyydestä voi osoittautua vääräksi ja lapsi tarvita lastensuojelua myöhemmin. 

Lastensuojelussa ei pystytä välttämättä antamaan apua tilanteessa, jossa perheellä on jo 

olemassa kattava tukiverkosto. Aineistossa tällainen tilanne oli lapsella, jonka 

vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Molemmilla vanhemmilla oli toimivat 

kontaktit omaan hoitotahoonsa ja lisäksi perhe kävi perheneuvolassa. Lastensuojelun 

asiakkuudelle ei tässä tilanteessa katsottu olevan tarvetta. 

Mikäli lapsen ongelma liittyy yhteen tiettyyn asiaan, eikä perheen kokonaistilanteessa 

ole selvityksen perusteella ongelmaa, neuvotaan perhettä kääntymään jonkin toisen 

tukimuodon pariin. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on nuori, jolla on 
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päihdekokeiluja. Sosiaalityöntekijä ohjaa nuoren Nuorisoasemalla, joka on palvelu 

nuorille, jotka käyttävät päihteitä, pelaavat tai viettävät liikaa aikaa netissä ja heidän 

läheisilleen. Koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa lapselle riittää usein koulukuraattorin 

työskentely. 75%:ssa tapauksista tähän luokkaan sijoittuvan selvityksen jälkeen oli tehty 

vielä uusi selvitys. 

6.4 Tilanne parantuu selvityksen aikana 

Osan asiakkaista tilanne parantuu selvityksen (n=16) aikana ja ilmoituksessa mainittu 

ongelma ratkeaa niin, että lastensuojelun tukea ei enää tarvita. 

Tällaisia tilanteita ovat aineistossa esimerkiksi häätöuhasta (n=8) alkaneet selvitykset. 

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen asumisneuvoja tekee lastensuojeluilmoituksen 

aina, kun lapsi joutuu häätöuhan alle. Häätöuhka saadaan usein peruttua, kun vanhempi 

maksaa vuokrarästit. Tällöin myös alkuperäinen lastensuojelun tarve katoaa. Tähän 

kategoriaan kuuluu myös tilanteet, joissa lapsen tai nuoren koulunkäyntiongelmat tai 

perheen keskinäiset ristiriidat saadaan ratkaistua selvityksen aikana. 

Tällaisissa tapauksissa lastensuojelutarpeen selvityksen tekeminen on ollut lapselle 

riittävä lastensuojelun tuki. Toistuvuutta on mahdoton ennustaa tällaisessakaan 

tilanteessa. 93%:ssa tapauksista tähän luokkaan sijoittuvan selvityksen jälkeen oli tehty 

vielä uusi selvitys. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena oli tuoda uutta tietoa toistuvista 

lastensuojelutarpeen selvityksistä. Tutkimukseni perusteella jokainen 

lastensuojelutarpeen selvitys on erilainen ja niin monisyinen prosessi, että mitään 

yhteistä tai yleispätevää niiden toistuvuuden taustalta on mahdotonta löytää. 

Luokittelin lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedot sosiaalityöntekijän esittämän 

asiakkuuden loppumisen perusteen mukaan neljään eri luokkaan:  1) Ei 

lastensuojelullista huolta, 2) Huolta, mutta ei tarpeeksi, 3) Muu tuki ja 4) Tilanne 

parantunut selvityksen aikana. Ainoastaan ”huolta, mutta ei tarpeeksi” luokkaan 

kuuluvien selvitysten kohdalla olisi päättymisen perusteita tarkastelemalla voinut 

olettaa, että asiakkaalle tehdään vielä uusi selvitys. Tarkastelun perusteella ainoastaan 

29%:ssa tähän perusteeseen päättyneissä asiakkuuksissa tehtiin uusi selvitys. Vastaava 

luku oli muiden luokkien kohdalla yli 70%. Huolta, mutta ei tarpeeksi –luokan 

selvityksistä suurin osa oli siis lapsen viimeisiä selvityksiä, jolloin huolta on vielä 

jäänyt, mutta lapsen nykytilanteesta ei aineisto kerro. 

Tutkimukseni perusteella toistuvia lastensuojelutarpeen selvityksiä ei voi – eikä ole 

tarve – välttää, vaan ne kuuluvat nykyiseen lastensuojeluun. On tärkeää huomata, että 

lastensuojelutarpeen selvityksen tekeminen on lastensuojelun sosiaalityötä aivan kuten 

avohuollon suunnitelmallisen työn puolellakin tehtävä työ. Joissain tapauksissa 

lastensuojelutarpeen selvitys on riittävä määrä lastensuojelun apua, vaikka sitä 

tarvittaisiin samassa perheessä toistuvasti. 

Toistuvat ilmoitukset liittyvät ennen kaikkea lastensuojelun asiakkuuden muutoksiin: 

asiakkuus ei ole enää niin pysyvää ja ongelmat, joihin lastensuojelu puuttuu, ovat 

moninaistuneet. Monissa tilanteissa lapsella ja perheellä saattaa olla jotain ongelmia, 

jotka eivät kuitenkaan ole niin isoja, että lastensuojelun avohuollon asiakkuudelle olisi 

tarvetta. 

Aineiston perusteella lastensuojelun paikka määrittyy erityispalveluksi. Lastensuojelun 

avohuollon asiakkaaksi ei ole tutkimukseni perusteella kovin helppo päästä. On 
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mahdollista, että selvityksien toistuminen olisi osassa tapauksista voitu estää, mikäli 

perheille olisi tarjolla enemmän ennaltaehkäiseviä lastensuojelun palveluita. 

7.1 Huomioita lastensuojelutarpeen selvitysten ja niiden 

yhteenvetojen kehittämiseksi 

Käytäntötutkimukseni lopuksi haluan esittää muutamia tutkimustuloksiini pohjautuvia 

huomioita lastensuojelun arviointiyksiköissä tehtävän työn, lastensuojelutarpeen 

selvityksien ja niiden yhteenvetojen kehittämiseksi. Esitän huomiot 

numerojärjestyksessä yleisemmästä yksityisempään. Osa huomioista sisältää pelkkiä 

esille nousseita kysymyksiä. 

1. Kuvaako arviointiyksikkö-nimitys sitä työtä, jota yksikössä tehdään?  

Tutkimukseni perusteella toistuvat lastensuojelutarpeen selvitykset ovat 

osa nykyistä lastensuojelua ja osa asiakkaista hyötyy tarpeeksi niiden 

aikaisesta lastensuojelunsosiaalityöstä. Yksikön nimessä voitaisiin 

huomioida ja tuoda esille paremmin, että myös arviointiyksikkö tekee 

lastensuojelun sosiaalityötä: esimerkiksi psykososiaalista työtä, 

palveluohjausta ja verkostotyötä. 

2. Pitäisikö toistuvasti lastensuojelutarpeen selvitykseen tulevia asiakkaita varten luoda 

oma toimintamalli? 

Onko asiakkaan kannalta hyvä, että sama sosiaalityöntekijä osallistuu 

kaikkien selvityksien tekemiseen? Vai onko parempi aloittaa ”puhtaalta 

pöydältä”? Kannattaako edellisen selvityksen tietoja käyttää uudessa 

selvityksessä ja jos, niin miten ja tuleeko se mainita selvityksen 

yhteenvedossa? 

3. Mikä on arviointiyksikön sosiaalityöntekijän rooli huoltajuuskiistoissa? 

Tappelevat vanhemmat voivat toiminnallaan aiheuttaa lapselle 

lastensuojelun tarpeen, mutta mitä keinoja sosiaalityöntekijällä on auttaa 
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lasta? Aineistossa oli monta tapausta, joissa oli taustalla huoltajuuskiista, 

mutta varsinainen lastensuojeluun tulon syy/huoli oli jokin muu. 

4. Onko lastensuojeluilmoituksen vireillepanoksi kirjaamisen yhteydessä käytettävät 

syyt kategorisoitu järkevästi?  

Käytin tutkimuksessani syy-kategorisointia lastensuojelutarpeen 

selvityksissä esitettyjen huolien kategorisointiin. Suurin osa huolista liittyi 

luokkaan ”Muut lapsen kasvuoloihin liittyvät tekijät”, joka ei kerro 

huolesta tai ilmoituksen syystä oikeastaan mitään. Osa erillisistä luokista 

jäi täysin käyttämättä. Aineistoni pohjalta listaan olisi voinut lisätä luokan 

häätöuhka, joka esiintyi monessa selvityksenä huolena. Vanhempien 

väsymys nousi toisena selkeänä listauksesta puuttuvana luokkana esiin. 

5. Voisiko lastensuojelutarpeen selvityksien alkuun merkitä selkeämmin perhetiedot? 

Käsittelemistäni lastensuojelutarpeenselvityksien yhteenvedoista oli 

välillä hankala löytää tietoa esimerkiksi seuraavista asioista: lapsen ikä, 

lapsen huoltaja ja kenen kanssa lapsi asuu. Tiedot voisi merkitä 

yhteenvedon alkuun. Toistuvista selvityksien yhteenvedoista olisi näin 

myös helppo tarkistaa esimerkiksi huoltosuhteiden ja perhetietojen 

muutokset. 

6. Tulisiko lastensuojelutarpeen yhteenvedon loppuun laatia asiakkaalle suunnitelma 

myös asiakkuuden loppuessa?  

Voisiko myös silloin, kun asiakkuus päättyy laatia loppuun asiakkaalle 

suunnitelman arjen sujumista varten? Tämä suunnitelma palvelisi paitsi 

asiakasta myös sosiaalityöntekijää, mikäli asiakkaalle myöhemmin 

tehdään uusi selvitys. Uusissa yhteenvedoissa oli koottu loppuun 

asiakkaan tarvitsemien palvelujen, kuten perheneuvolan ja nuorisoaseman, 

yhteystiedot. Tämä käytäntö voisi olla osa suunnitelmaa. 
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