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1 JOHDANTO 

Tässä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen syventäviin opintoihin kuulu-

vassa käytäntötutkimuksessani perehdyn kvalitatiivista sisällönanalyysiä käyttä-

en Itäkeskuksen toimipisteessä Helsingissä syys-lokakuussa 2013 työntekijöi-

den kirjaamiin lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetodokumenttien amma-

tillisiin arvioihin ja perusteluihin lastensuojeluasiakkuuden jatkumisesta. Työyh-

teisön kiinnostuksen ja tiedontarpeen myötä käytäntötutkimukseni fokus on las-

tensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoissa, joissa on päädytty asiakkuuden 

jatkamiseen. Itäkeskuksen toimipisteessä heränneen kiinnostuksen lisäksi ja 

siihen kytkeytyen tämä teema on nostettu myös Helsingin kaupungin lastensuo-

jelun strategiseksi kehittämiskohteeksi. Tavoitteena on lastensuojelutarpeen 

selvitysten yhteenvetojen yhtenäistäminen ja tasalaatuisuus koko kaupungin 

tasolla (Lounatvuori 2014). 

Syyskuun 2013 alussa otettiin Itäkeskuksen toimipisteessä käyttöön aikaisem-

paa yksityiskohtaisempi lastensuojelutarpeen selvitysten arviointimalli, jossa 

tarkasteltavia aiheita on teemoiteltu lapsen kehityksellisiin tarpeisiin ja van-

hemmuuden toimintakykyyn liittyen (kts. Liite 1). Nyt käsillä olevan tutkimuksen 

kiinnostavuutta työyhteisössä lisää tarve saada tutkimustietoa uudella arviointi-

mallilla tehdyistä lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoista.  

Kun lastensuojelutarpeen selvityksessä päädytään asiakkuuden jatkamiseen, 

lastensuojeluasiakkuus siirtyy nykyisen käytännön mukaisesti arviointiyksiköstä 

avohuollon suunnitelmallisen työn tiimiin, tällöin myös lapsen asioista vastaava 

vastuusosiaalityöntekijä vaihtuu. Itäkeskuksen toimipisteen työntekijät ovat kes-

kustelleet siitä, miten hyvin lastensuojelutarpeen selvitykseen kirjatut lastensuo-

jelulliset huolet ”siirtyvät” uudelle vastuusosiaalityöntekijälle. Pohdintaa on he-

rättänyt se, ovatko lastensuojelutarpeen selvitykseen kirjatut sosiaalityöntekijän 

perustelut asiakkuuden jatkumisen tarpeesta riittävän selkeitä, ymmärrettäviä ja 

konkreettisia, jotta niitä voidaan hyödyntää avohuollon suunnitelmallisen työn 

tiimissä asiakkuuden siirtyessä sinne.  

Tämän käytäntötutkimuksen keskeinen kiinnostuksen kohde on perehtyä siihen, 
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miten lastensuojelutarpeen arviointitiimin työntekijä tekee näkyväksi omaa am-

matillista arviotaan sekä asiakkaalleen että asiakkaansa tulevalle vastuusosiaa-

lityöntekijälle laatimassaan lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedon kirjal-

lisessa dokumentissa. 

Tutkimus jakautuu johdannon lisäksi neljään päälukuun. Luvussa kaksi kerron 

tutkimuksen taustasta ja lähtökohdista sekä esitän tutkimuskysymyksen. Luvus-

sa kolme esittelen käytäntötutkimuksen tutkimuksen lähestymistapana ja sisäl-

lönanalyysin tutkimusmenetelmänä. Luvussa neljä tarkastelen tutkimusaineistoa 

ja kerron tutkimustulokset. Luvussa viisi esitän tekemäni johtopäätökset. 

 

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Lastensuojelun tarkastelua tilastotiedon valossa 

Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluita sekä lapsiperheille kohdennettuja tulon-

siirtoja on karsittu 1990-luvulta alkaen. Kuitenkin kuormitus lastensuojelussa on 

lisääntynyt ja vuosittain uusien lastensuojelun avohuoltoon asiakkaiksi tulleiden 

lasten ja nuorten määrä on jatkuvasti kasvanut. Nykyisen tilastointikäytännön 

alkaessa vuonna 1991 avohuollon asiakkaana oli kaikkiaan yli 30 000 lasta. 

Vuoteen 2011 mennessä määrä oli lähes kolminkertaistunut yli 80 000 lapseen 

ja nuoreen. Kymmenessä vuodessa uusien avohuollon asiakkaiden osuus on 

kasvanut 27 %:sta 47 %:iin, ja vuonna 2011 tuli jo yhteensä 34 167 uutta lasta 

avohuoltoon (esim. Salmi ym. 2012; Bardy 2013). Vuonna 2011 tuli vuoden ai-

kana yhtä paljon uusia lapsia asiakkaaksi kuin 1990-luvun alussa oli yhteensä 

lastensuojelun asiakkaita. Kaikkiaan vuonna 2011 avohuollon asiakkaana oli 

lähes 7 % kaikista alle 18-vuotiaista lapsista (Bardy 2013; Huuskonen ym. 

2010). Lisäksi lastensuojeluun on tullut vuosittain enemmän lapsia kuin sieltä on 

poistunut. Vuonna 2007 avohuollon asiakkaiden kokonaismäärästä oli uusia 

asiakkaita noin 30 prosenttia (Heino 2009; Huuskonen ym. 2010).   

 

Yleisen suuntauksen mukaisesti lastensuojelun asiakasmäärän kehitys on ollut 

nousujohteista myös Kuusikko-kunnissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tam-

pere, Oulu). Väestömäärän kasvun lisäksi lastensuojelun asiakasmäärät ovat 

nousseet myös suhteessa kaupunkien asukasmääriin. Asiakasmäärät ovat ko-
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honneet avo-, sijais- ja jälkihuollossa, suurinta kasvu on ollut avohuollossa. Li-

säksi lastensuojelun asiakaskunta on muuttunut haastavammaksi ja asiakkuu-

det pitkäaikaisimmiksi. Myös lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten 

osuus samanikäisestä väestöstä on kasvanut (Ahlgren-Leinvuo 2013, 30). 

  

Kasvavat lastensuojeluilmoitusmäärät tarkoittavat luonnollisesti sosiaalityönteki-

jöiden työmäärän ja tehtyjen lastensuojelutarpeen selvitysten määrän kasvua, 

mikä kuormittaa kuntien lastensuojelua. Vuonna 2012 Kuusikko-kunnissa tehtiin 

lastensuojeluilmoituksia ennätyksellisesti yli 38 100, lastensuojelutarpeen selvi-

tyksiä tehtiin yli 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Keskimäärin alle puolet 

Kuusikko-kunnissa tuolloin alkaneista uusista lastensuojeluasiakkuuksista päät-

tyi lastensuojelutarpeen selvitykseen (Ahlgren-Leinvuo 2013, 15, 30). Tämä 

tarkoittaa sitä, että noin puolessa lastensuojelutarpeen selvityksistä päädyttiin 

ratkaisuun, jonka mukaan lastensuojeluasiakkuudelle ei enää arvioitu olevan 

tarvetta. Toisaalta maanlaajuisesti erityisesti avohuollon asiakasmäärien kasvu 

on ollut yleinen suuntaus. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä kasvoi 

111 % vuodesta 1992 vuoteen 2001. Tarkasteluajankohtina se tarkoittaa las-

tensuojeluasiakkuudessa olevien lasten lukumäärän nousemista noin 23 500 

lapsesta noin 50 000 lapseen (Heino & Pösö 2003, 584). 

 

2.2 Lastensuojeluilmoituksesta ja lastensuojelutarpeen selvityksestä 

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärän kasvun taustalla on muun muassa vuonna 

2008 alussa voimaan astunut uusi lastensuojelulaki (LsL 417/2007), jossa kyn-

nystä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen madallettiin ja ilmoitusvelvollisuuden 

piiriä laajennettiin myös muihin kuin viranomaisasemassa oleviin tahoihin ja 

henkilöihin (Räty 2008, 22-23). Vuoden 2012 alusta alkaen laajennettiin edel-

leen velvollisuutta ilmoittaa poliisille epäilys lapseen kohdistuneesta seksuaaliri-

koksesta (Ahlgren-Leinvuo 2013, 30). Lisäksi selitystä lastensuojelun asiakas-

määrien kasvuun on haettu muun muassa lapsiperheiden palvelujärjestelmän 

muutoksista (Raunio 2006,99). 

 

Lain (LsL 417/2007) mukaan lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, 

pyynnöstä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoituksesta tai 
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sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän saadessa muutoin tietää 

mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojelutar-

peen selvityksen tulisi rakentua lastensuojeluilmoituksessa esitettyihin tai muun 

vireille tulon yhteydessä esiin nousseiden huolenaiheiden selvittämiseen (Valvi-

ra 2013, 33). Lastensuojelutarpeen selvitys tehdään sosiaalityöntekijän harkin-

nan mukaan kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuu-

dessa. Lastensuojelulaki edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemistä 

ilman aiheetonta viivytystä, sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa vireille tulosta (LsL 417/2007 27§). 

 

Lastensuojelutarpeen selvityksessä tulee arvioida lapsen kasvuolosuhteita, 

huoltajien ja muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden 

mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelu-

toimenpiteiden tarvetta (LsL 417/2007 27§). Lastensuojelutarpeen selvitys ei ole 

tekninen toimenpide tai pelkkää arviointia vaan sen tulee olla myös intensiivistä 

ja vaikuttavaa sosiaalityötä. Se on vaativaa ja resursseja vievää sosiaalityötä, 

jossa sosiaalityöntekijän on arvioitava lapsen edun toteutumista ja päätettävä 

mahdollisista toimenpiteistä. Selvityksen teko voi jo sinällään olla merkittävä 

interventio ja tuki perheelle. Lapsella on oikeus laadukkaaseen lastensuojelu-

tarpeen selvitykseen. Sen tulee olla lapsikeskeinen ja lähteä lapsen tarpeista. 

Lastensuojeluasiakkuus käynnistyy ja jatkuu, jos lapsen tilanteissa ja olosuh-

teissa on sellaisia kuormittavia psykososiaalisia ongelmia, joihin puuttuminen 

kuuluu lastensuojelun tehtävään ja jos lastensuojelussa katsotaan voitavan toi-

mia lapsen edun mukaisesti (Ervast & Tulensalo 2006, 15, 87; Ahlgren-Leinvuo 

2013, 30; Sosiaaliportti 2014). 

Lastensuojelutarpeen selvityksen kirjallinen yhteenveto on merkittävä osa arvi-

ointia (Oranen 2006, 37). Se toimii lastensuojelun asiakkuuden jatkumista tai 

päättymistä koskevan päätöksen liitteenä. Siinä kootaan ja analysoidaan selvi-

tyksen aikana kertynyttä tietoa ja luodaan siitä kokonaiskuva. Lisäksi tavoittee-

na on kirjata näkyviin mahdollinen asiakkuuden peruste, nostaa esiin lapsen 

tarpeita sekä tuoda esiin sosiaalityöntekijän oma ääni ja näkemys tilanteesta. 

Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedossa sosiaalityöntekijä ottaa kantaa 

siihen, täyttyvätkö lastensuojelun asiakkuuden kriteerit ja perustelee kantansa. 
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Työntekijän ammatillinen arvio lastensuojeluasiakkuuden jatkumisesta tai päät-

tymisestä tulee näkyä ja olla selkeästi yhteenvetoon kirjattuna. On olennaista, 

että selvityksestä vastaava sosiaalityöntekijä pystyy muodostamaan kuvan lap-

sen arjesta sekä asiakkuuden ja tuen tarpeesta (Ervast & Tulensalo 2006, 15, 

87; Ahlgren-Leinvuo 2013, 30; Sosiaaliportti 2014).  

Lastensuojeluasiakkuus edellyttää valikoiduksi tulemista, mikä lastensuojelussa 

on ammatillisen arvioinnin, instituution ehtojen ja yksilön tarpeiden ja ominai-

suuksien yhteensovittamista (Huuskonen ym. 2010, 650). Madaleine Cocozza 

(2007 ref. Huuskonen 2010, 650) tutki Ruotsissa vuoden aikana yhteen kuntaan 

tehtyjen lastensuojeluilmoituksien käynnistämiä polkuja lastensuojelun suoda-

tinvaikutuksen tutkimiseksi; seuranta-aika oli viisi vuotta. Suodatinvaikutuksella 

hän viittasi siihen, että lastensuojelussa tehdään lastensuojeluprosessin eri vai-

heissa valintoja – suodattamista - ottamalla joitakin lapsia tarkempaan arvioin-

tiin tai palveluihin ja ohjaamalla joitakin lapsia pois lastensuojeluasiakkuudesta. 

Cocozzan mukaan lastensuojeluilmoitusten jälkeen hieman suurempi osa lap-

sista suodattuu pois lastensuojeluprosessin seuraavista vaiheista kuin tulee 

otetuksi niihin (Huuskonen ym. 2010, 650). 

2.3 Lastensuojelun tiedontuotannosta ja dokumentoinnista 

 

Saila Huuskonen ja kumppanit (Huuskonen ym. 2010) tutkivat kahdessa länsi-

suomalaisessa kunnassa sitä, mitä avohuollon lastensuojeluasiakkuudessa ta-

pahtuu runsaan vuoden aikana asiakkuuden alkamisesta. Tutkijaryhmä lähestyi 

lastensuojelun asiakkuutta institutionaalisesti määrittyvänä käsitteenä: asiak-

kuus edellyttää institutionaalista toimintaa ja yksilön asettautumista instituution 

toimenpiteiden kohteeksi. (Ks. Juhila 2006.) Tutkijaryhmä (Huuskonen ym. 

2010) puhui asiakaspoluista, joilla se tarkoitti lapsen institutionaalista paikkaa ja 

siinä tapahtuvia muutoksia lastensuojelussa. Tutkimuksessa lastensuojelun 

asiakaslapset jakautuivat seuraaville kolmelle asiakaspolulle: huostaanotettui-

hin, avohuollossa jatkaviin ja lastensuojelusta poistuneisiin. Tutkimusryhmä 

(mt., 654) havaitsi, että huostaanotetuista lapsista oli eniten asiakaskertomus-

ten merkintöjä, päätöksiä ja lastensuojeluilmoituksia. Avohuollossa jatkavat lap-

set olivat kirjauksineen keskisarjaa. Lastensuojelusta poistuneilla lapsilla oli vä-
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hiten merkintöjä asiakastietojärjestelmässä. Lasten iällä ja sukupuolella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä asiakastietojärjestelmämerkintöihin.   

Tutkimus (mt.) toi näkyväksi, kuinka vahvasti asiakkuuden prosesseja koskeva 

institutionaalinen tieto kilpistyy asiakirjoihin kirjatuksi tiedoksi. Runsaan vuoden 

kestänyt lastensuojeluasiakkuuden seuranta olisi ollut mahdoton ilman lasten-

suojelun asiakirjakirjauksia, koska vain alle puolella lapsista sosiaalityöntekijä 

oli pysynyt samana. Sosiaalityöntekijän ammatillinen muisti ei olisi siten voinut 

välittää tietoa kuin vain osassa asiakkuuksista. Koska asiakkuutta kannatteleva 

tieto näyttää siis olevan pitkälti asiakirjojen varassa, ei ole merkityksetöntä, mitä 

niihin kirjataan. Jos asiakirjojen eräänä keskeisenä tehtävänä on toimia organi-

saation muistina työntekijöiden vaihtuessa, on tuo tehtävä hyvin tärkeä (mt.).  

Kun lastensuojelutarpeen selvityksessä päädytään lastensuojeluasiakkuuden 

jatkumiseen, esimerkiksi Helsingissä toteutettavan käytännön mukaisesti lapsen 

vastuusosiaalityöntekijä vaihtuu asiakkuuden siirtyessä lastensuojelutarpeen 

arvioinnista avohuollon sosiaalityöhön. Lastensuojeluasiakkuuden prosessissa 

tai Huuskosen ja kumppaneiden (mt.) kielikuvaa käyttäen ”asiakaspolulla” ete-

neminen tarkoittaa Helsingissä automaattisesti siis työntekijän vaihtumista, tä-

män lisäksi mahdollisia ovat toki myös muista syistä tapahtuvat työntekijävaih-

dokset. Lisäksi Helsingin lastensuojelussa asetetun tavoitteen mukaisesti arvi-

ointitiimissä laaditun lastensuojelutarpeen selvityksen kirjallisen yhteenvedon 

tulee toimia pohjana avohuollon suunnitelmallisen työn tiimissä laadittavalle las-

tensuojelun asiakassuunnitelmalle – näiden kahden lastensuojeludokumentin 

tulee olla linjassa keskenään siten, että asiakassuunnitelmassa voidaan hyö-

dyntää jo tehtyä lastensuojelutarpeen arviota. Tämän tavoitteen saavuttamisek-

si lastensuojelutarpeen selvitysten kirjausten tulee olla riittävän selkeitä, ymmär-

rettäviä ja konkreettisia. (Johtoryhmän muistio, 20.9.2013.)  

Asiakirjojen kirjoittaminen on välttämätön osa lastensuojelutyötä. Lastensuoje-

luasiakirjat, esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedot, sisältävät 

tietoja, jotka on arvioitu tärkeäksi joko asiakassuhteen kannalta, asiakkaan elä-

män kannalta, työn tekemisen kannalta tai muista syistä. Kun tehtyä työtä do-

kumentoidaan, se tallentuu yhteisesti näkyväksi ja tarkasteltavaksi. Sen sijaan 

kirjaamatonta työtä on vaikea tarkastella ja tavoittaa jälkikäteen, työskentelyn 
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päämäärä hämärtyy ja toiminta muuttuu epäloogiseksi ja kokeilevaksi (Kääriäi-

nen ym. 2006, 9-10, 21). On kuitenkin muistettava, että käytännön työssä kaik-

kea tietoa ei ole mahdollista tallentaa tietojärjestelmään. Tietoa kirjataan vali-

koivasti kiireen, työntekijöiden vaihtuvuuden tai asiakassuhteiden ja asioiden 

luonteen vuoksi (Huuskonen ym. 2010, 651).  

Tärkeitä elementtejä asiakirjojen kirjoittamisessa ja siten myös niissä tuotetun 

sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa ovat kieli, sen käyttö ja tulkinnat. Tär-

keää on tiedostaa, että todellisuus rakentuu sosiaalisessa kontekstissaan ja 

siten todellisuutta tuotetaan myös tekstein. Sosiaalityöntekijän on dokumentoi-

jana keskeistä ymmärtää tekevänsä valintoja. Tiedonmuodostamisen proses-

sissa on kysymys erilaisten tietojen punnitsemisesta - valintojen tekeminen si-

sältää valtaa ja vastuuta. Myös tulkinnan tekeminen näkyväksi on tärkeää. 

Näyttämällä, mihin ammatillinen ymmärrys perustuu, voidaan myös tehdä omaa 

toimintaa ymmärrettäväksi. Epävarmuuden muuttuminen tiedoksi ja toiminnaksi 

on sosiaalityön keskeinen prosessi, jossa kirjoitetulla tiedolla on keskeinen rooli 

(Kääriäinen ym. 2006, 9 - 10, 21; Salonen 2001, 319 - 320).    

Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta (2006, 21- 24) peräänkuuluttavat moniääni-

syyttä sosiaalityön asiakirjateksteihin. Tärkeää on saada erilaiset mielipiteet ja 

käsitykset näkyviin – dokumentin laatijan tulisi tarkoituksellisesti kirjoittaa eri 

osapuolten, esimerkiksi lastensuojelun työntekijöiden, mahdollisten yhteistyöta-

hojen, perheen ja eritoten asiakaslapsen, näkemykset esille Työntekijän on tär-

keää kirjoittaa oma ammatillinen äänensä asiakkaan asiakirjaan. Tällöin teksti ei 

jää ulkopuolisen tarkkailijan raportoinniksi, jossa työntekijän ääni ei paljastu, 

vaikka hän kirjoittajana jatkuvasti tekeekin valintoja siitä, kuka pääsee puhujaksi 

asiakirjaan. Työntekijän ajatteluprosessin näkyväksi tekeminen palvelee työnte-

kijää itseään, kollegoita ja ennen kaikkea asiakasta. Teksti tulee kirjoittaa asiak-

kaalle, ei esimerkiksi instituutiolle, lakimiehille tai oikeuslaitoksille (mt.).  

Asiakirjojen laatiminen on ollut viime vuosina näyttävästi esillä sosiaalityön tut-

kimuksessa ja keskustelussa (Pohjola ym. 2010). Erikseen on tarkasteltu sitä, 

miten lapsia koskeva tieto näkyy dokumenteissa (Kääriäinen 2006). Vaikka 

asiakirjojen kirjoittaminen on lain velvoittama välttämätön osa lastensuojelutyötä 

(LsL 417/2007 33§; Kääriäinen ym. 2006, 21), lainsäädäntö ohjeistaa lasten-
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suojeluasioiden kirjaamista varsin niukasti - esimerkiksi sisällöllisiä ohjeita kir-

jaamisesta ei ole annettu kattavasti. Nykyisin voimassa olevaa lastensuojelula-

kia (417/2007) edeltävä lastensuojelulaki (683/1983) ei antanut kirjaamisesta 

ohjeita ollenkaan. Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) ohjeistaa, että kaikki 

lastensuojelutoimenpiteiden kannalta tarpeellinen tieto tulee merkitä asiakirjoi-

hin. Tulee myös muistaa, että kasvavat vaatimukset yht’aikaa lainsäädäntö- ja 

kuntarakennemuutosten, uusien toimintakäytäntöjen sekä niukkenevien resurs-

sien kanssa tuottavat erityisiä paineita käytännön lastensuojelutyölle ja siihen 

liittyvälle tiedontuotannolle (Pekkarinen ym. 2013, 337).  

Tiedon kirjaamisen ja tallentamisen teemat ovat siis sosiaalityössä keskeisiä, 

viime vuosien tietoteknologian muutokset ja palvelujärjestelmän toiminnan arvi-

oimiseen kohdistuvat odotukset ovat tehneet ne uudella tavalla ajankohtaisiksi. 

Se, miten tietoa kerätään, valikoidaan, tallennetaan ja käytetään, on tärkeää 

organisaation toimintaa (Pohjola ym. 2010). Edelleen kuitenkin organisaatiokoh-

taiset käytännöt ja yksittäisen työntekijän resurssit ja valinnat säätelevät paljolti 

sitä, miten ja mitä tietoa tallennetaan asiakirjajärjestelmään. Lisäksi kuntien 

käyttämät asiakastietojärjestelmät eroavat ja myös asettavat omat ehtonsa kir-

jattavalle tiedolle. Tietojärjestelmien vaikutusta kirjattavaan tietoon ei ole toistai-

seksi tutkimuksessa eritelty (Huuskonen ym. 2010, 651).  

Helsingin lastensuojelussa on käytössä Effica (YPH) asiakastietojärjestelmä, 

joka tarjoaa valmiin otsikkorungon lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenve-

don laatimiselle ja siten oletettavasti vahvasti ohjaa sosiaalityöntekijän kirjoitta-

misprosessia. Siinä on seuraavat otsikot lastensuojelutarpeen selvityksen kir-

jaamista varten:  

1. Lastensuojeluun tulon syy ja aikaisemmat mahdolliset selvitykset 

2. Ketkä ovat laatineet yhteenvedon 

3. Selvitystyön kulku 

4. Lapsen ja vanhempien voimavarat ja huolenaiheet 

5. Lapsen omia näkemyksiä ja kokemuksia 

6. Lastensuojelun työntekijöiden yhteenveto, päätökset ja jatkotyös-
kentely 
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Käytäntötutkimukseni tavoitteena ei ole tutkia koko lastensuojelutarpeen selvi-

tyksen yhteenvetoa vaan rajata tarkastelu edellä kuvatussa otsikoinnissa yksin-

omaan kohtaan kuusi eli lastensuojelun työntekijän omiin ammatillisiin arvioihin 

lastensuojeluasiakkuuden jatkamisen tarpeesta. Effica YPH tarjoaa kullekin ot-

sikolle kirjaamisohjeen, jonka työntekijä tavallisesti poistaa viimeistään yhteen-

vedon viimeistelyvaiheessa. Ohje on tarkoitettu nimenomaan selkeyttämään 

työntekijän kirjaamista. (Otsikon kuusi ohje kuuluu seuraavasti: merkittävimmistä 

lapsen kehityksellisistä tarpeista, vanhempien toimintakyvystä suhteessa lapseen sekä 

lapseen vaikuttavista perhe ja ympäristötekijöistä. Tähän kirjataan jatkuuko lastensuo-

jeluasiakkuus vai ei ja lapsen vastuusosiaalityöntekijän tämän hetken perusteet sille. 

Lisäksi kirjataan esitykset mahdollisesta jatkotyöskentelystä ja -tuesta.) 

 

2.4 Tutkimuksen toimintaympäristö ja tavoitteet 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alainen lastensuojelutoimisto 

jaettiin vuonna 2013 viiteen yksikköön: lastensuojelutarpeen arviointiin, lasten-

suojelun avohuollon sosiaalityöhön, lastensuojelun palveluihin, sijoituksen sosi-

aalityöhön ja lastenkotitoimintaan. Kaksi ensin mainittua yksikköä, lastensuoje-

lutarpeen arviointi ja lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, on sijoitettu saman 

katon alle kaikissa seitsemässä Helsingin lastensuojelun avohuollon toimipis-

teessä. Teen tämän Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoihin kuulu-

van käytäntötutkimukseni lastensuojelun avohuollon Itäkeskuksen toimipistees-

sä, jossa myös työskentelen. Itäkeskuksen toimipisteessä toimii yksi lastensuo-

jelutarpeen arviointitiimi ja kolme lastensuojelun avohuollon tiimiä. Vuoden 2013 

alussa Itäkeskuksen toimipisteeseen keskitettiin kaikki ruotsinkielisten kuntalais-

ten lastensuojelun avohuollon palvelut. Syksyllä 2013 siirryin avohuollon suun-

nitelmallisen työn tiimiin. Edeltävästi työskentelin samassa toimipisteessä noin 

3,5 vuotta arviointitiimin sosiaalityöntekijänä, työtehtäviini kuuluivat mm. lasten-

suojelutarpeen selvitykset ja niiden yhteenvetodokumenttien laatimiset. Työs-

kentelin ja yhä työskentelen suomenkielisten asiakkaiden parissa.   

Lastensuojelutarpeen arviointiyksikön keskeisiä tehtäviä ovat uusien lastensuo-

jeluilmoitusten vastaanottamiset ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemiset 

lapsista, joilla ei ole voimassa olevaa lastensuojeluasiakkuutta. Lastensuojelun 
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avohuollon sosiaalityössä sen sijaan työskennellään lasten parissa, joiden las-

tensuojeluasiakkuutta on jatkettu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen – se 

vastaa suunnitelmallisesta muutostyöstä asiakaslasten ja heidän perheittensä 

kanssa. Itäkeskuksen toimipiste pilotoi tätä kahden tiimimallin järjestelmää alku-

vuodesta 2010. Muut kuusi Helsingin lastensuojelun avohuollon toimipistettä 

siirtyivät myöhemmin vaiheittain tähän tiimimalliin. Tällä hetkellä sen mukaisesti 

työskennellään koko kaupungissa. Tiimimallin on arvioitu edistävän lastensuoje-

lutarpeen selvitysten valmistumista lastensuojelulain (LsL 417/2007) edellyttä-

mässä kolmen kuukauden määräajassa, mahdollistavan lastensuojelutarpeen 

arvioinnin yhtenäiset kriteerit ja henkilöstön osaamisen sekä lastensuojelutar-

peen arvioinnin selvitysprosessin asiakaslähtöisen kehittämisen.  

Itäkeskuksen lastensuojelun avohuollon toimipisteen tiedontarpeen myötä tutkin 

siis lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetoja, joissa on päädytty lastensuo-

jeluasiakkuuden jatkamiseen. Kun asiakkuus jatkuu, lapsen vastuusosiaalityön-

tekijä vaihtuu asiakkuuden siirtyessä lastensuojelutarpeen arvioinnista avohuol-

lon sosiaalityöhön. Tutkimuksessani perehdyn sisällönanalyysiä käyttäen siihen, 

miten lastensuojelutarpeen arvioinnin työntekijä tekee näkyväksi omaa ammatil-

lista arviotaan sekä asiakkaalleen että asiakkaansa tulevalle vastuusosiaalityön-

tekijälle laatimassaan lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedon kirjallises-

sa dokumentissa.  

Tutkimusaineistona ovat kaikki syys-lokakuussa 2013 Itäkeskuksen toimipis-

teessä laaditut lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedot, joissa on päädytty 

asiakkuuden jatkamiseen. Syksyllä 2013 käyttöönotetun aikaisempaa yksityis-

kohtaisemman lastensuojelutarpeen selvityksen arviointimallin (Liite 1) vaiku-

tuksista sosiaalityöntekijän kirjauksiin ei vielä ole tutkimustietoa. Tällä tutkimuk-

sella tavoitellaan paikallista tietoa, joka on kiinnostavaa myös lastensuojelussa 

laajemmin. Helsingin kaupungin tasolla tavoitteena on muun muassa yhteisten 

arviointikriteerien kehittäminen ja käyttöönotto kaikkiin lastensuojelun asiakas-

prosessin vaiheisiin avohuollosta sijaishuoltoon (Lounatvuori 2014). Kehittämis-

teeman taustalla on Sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelman lisäksi 

myös Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -raportin laatusuosi-
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tukset. Niiden mukaan lastensuojeluprosessin keskeisiin arviointivaiheisiin tulee 

kehittää yhtenäiset toimintamallit. Raportissa todetaan:  

”Määritellään kaikille lasten- ja perheiden palveluille valtakunnalli-
sesti yhtenäinen toimenpide- ja syyluokitus (palvelutarpeen arvioin-
nin kriteerit) ja tietojen vertailukelpoinen tallentaminen niin, että 
kuntien asiakasrekistereiden tiedoista saadaan valtakunnallisesti 
vertailukelpoista tietoa” (Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän lop-
puraportti 2013, Suositus 30). 

Arviointimallin käytöstä tai sen toimivuudesta ei toistaiseksi ole tutkimustietoa. 

Helsingin lastensuojelun Kivikon toimipisteessä on kuitenkin kerätty lastensuo-

jelutarpeen arviointiyksikön työntekijöiden kokemuksia arviointimallin käytöstä 

lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisessä. Kivikon kokemukset ovat olleet 

myönteisiä: arviointimallia käyttämällä muun muassa vanhemmuuden toiminta-

kyky ja verkostot on mahdollista nostaa näkyvästi esille, lisäksi arviointimallin eri 

osa-alueiden koetaan jäsentävän työntekijöiden omaa ajattelua sekä konkreti-

soivan asiakkaalle perheen kanssa tehtävää työskentelyä (Vanhanen 2014). 

Päivi Auma-aho (2013) tarkasteli kehittämistehtävässään toukokuussa 2013 

Helsingissä tehtyjen lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetoja. Tuolloin oli 

otettu käyttöön aikaisempaa yksityiskohtaisempi lastensuojelutarpeen selvityk-

sen yhteenvetodokumenttipohja, sitä vastoin arviointimallia ei tuolloin vielä käy-

tetty. Auma-ahon mukaan lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoissa ei 

ollut nähtävissä selkeää yhtenäistä linjaa kirjauksien sisällöissä eikä arvioinnin 

kohdistumisessa. Hän toteaa tärkeäksi muistaa, miksi ja kenelle yhteenvetoja 

kirjoitetaan; sosiaalityöntekijän oma arvio tulee tehdä asiakkaalle näkyväksi.  

Itäkeskuksen lastensuojelutarpeen arviointitiimissä on herännyt oman toiminnan 

kehittämistarpeista kiinnostus saada tutkimustietoa siitä, miten lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät perustelevat arvioitaan lastensuojeluasiakkuuden jatkumisen 

tarpeesta lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedoissa. Työyhteisöä kiin-

nostaa se, miten sosiaalityöntekijät perustelevat arviotaan lastensuojeluasiak-

kuuden jatkumisen tarpeesta. Nyt käsillä olevan tutkimuksen kiinnostavuutta 

työyhteisössä lisää tarve saada tutkimustietoa uudella arviointimallilla tehdyistä 

lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoista. Arviointimallissa korostetaan 

muun muassa sitä, että sosiaalityöntekijän ammatillinen arvio lastensuojelu-
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asiakkuuden jatkumisesta tai päättymisestä tulee näkyä ja olla selkeästi yh-

teenvetoon kirjattuna. Toisaalta arviointimallin tarkoituksena ei ole määrittää 

asiakasprosessia vaan toimia työtä ohjaavana muistilistana ja arvioinnin työvä-

lineenä. Lastensuojelulain (LsL 417/2007) hengen mukaisessa uudessa arvioin-

timallissa sosiaalityöntekijän odotetaan lastensuojelullista huoltaan arvioides-

saan ottavan kantaa seuraaviin teemoihin, joista neljä ensimmäistä käsittelee 

lapsen kehityksellisiä tarpeita ja neljä viimeistä vanhemman toimintakykyä:  

 lapsen fyysinen terveys 

 lapsen arki 

 lapsen psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

 lapsen päihteiden käyttö 

 vanhemmuuden taidot 

 psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen  

 vanhemman vointi ja elämäntilanne 

 vanhemman päihteiden käyttö 

(Arviointimallin teemat ja niiden alateemat löytyvät liitteestä 1.) 

Lastensuojelussa tehdään toistuvasti eri yhteyksissä lapsen tilanteen ja olosuh-

teiden ongelmien arviota (Huuskonen ym. 2010, 654). Helsingin lastensuojelun 

kehittämisteemaksi on valittu yhteisen tuentarpeen arviointimallin ja siihen liitty-

vän vakavuusasteikon (huolenaste) laajentaminen kaikkiin lastensuojeluproses-

sin vaiheisiin aina avohuollosta sijaishuoltoon. Syksyllä 2013 mallin käyttöönotto 

aloitettiin lastensuojelun avohuollon arviointitiimeissä, joissa tehdään lastensuo-

jelutarpeen selvityksiä (Lounatvuori 2014). Tavoitteena siis on, että tulevaisuu-

dessa samaa arviointimallia käytettäisiin säännöllisenä ja toistuvana työvälinee-

nä arvioitaessa lastensuojelullisen huolen astetta ja siihen kytkeytyen asiakkuu-

den jatkamisen tarvetta kaikissa lastensuojelun asiakkuusprosessin eri vaiheis-

sa. Uuden mallin uskotaan antavan mahdollisuuden arvioida lapsen kehitystä ja 

siihen vaikuttavia riskejä ja suojaavia tekijöitä varsin kattavasti, eikä pelkästään 

keskittyä yksittäisen tilanteen selvittämiseen. Lisäksi arviointimallin odotetaan 

olevan strukturoitu apuväline vuoropuhelussa lapsen, vanhempien ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Sitä on tarkoitus käyttää yhdessä asiakasperheen 
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kanssa, jolloin tavoitteena on asiakasosallisuutta korostaen koota lapsen, van-

hemman ja sosiaalityöntekijän näkemykset yhteiseen keskusteluun. Työväli-

neenä sen uskotaan ajantasaisesti arkikielellä sanoittavan ja jäsentävän asiak-

kaalle hänen konkreettista tilannettaan. Arviointimallia käyttämällä asiakasper-

heelle arvioidaan olevan aikaisempaa helpompaa osoittaa sitä, mistä perheen 

elämään liittyvistä asioista lastensuojelu on kiinnostunut. Lisäksi sen odotetaan 

helpottavan palvelusuunnitelmien tekemistä lastensuojelun palveluissa niin avo- 

kuin sijaishuollossa (Lounatvuori 2014; Vanhanen 2014). 

Arviointimallissa eri teemoja ja niihin liittyviä lastensuojelullisia huolia arvioidaan 

niin sanotun vakavuusasteikon (huolenarvio) avulla. Tavoitteena on, että asia-

kasperhe yhdessä lastensuojelun työntekijän kanssa arvioi ja pisteyttää kunkin 

tarkasteltavan teeman asteikolla 0 - 4 sen mukaan, miten vahvana tarkasteltava 

huoli näyttäytyy. Koska lastensuojelutarpeen arvioinnissa vakavuusasteikon 

systemaattista käyttöä vasta harjoitellaan, sitä tai siihen liittyviä asioita ei tarkas-

tella tässä käytäntötutkimuksessa.  

Käytäntötutkimukseni tavoitteena ei ole tutkia koko lastensuojelutarpeen selvi-

tyksen yhteenvetoa vaan rajata tarkastelu nimenomaan sosiaalityöntekijöiden 

lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetoihin kirjaamiin omiin ammatillisiin 

arvioihin lastensuojeluasiakkuuksien jatkumisen tarpeista. Tutkimuskysymykse-

ni on seuraava: 

Miten lastensuojelun työntekijät perustelevat lastensuojelu-

asiakkuuden jatkumista lastensuojelutarpeen selvitysten yh-

teenvedoissa? 

 

3 TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA TUTKIMUSMENETELMÄ  

3.1 Käytäntötutkimus lähestymistapana 

Tutkimukseni lähestymistapana on sosiaalityön käytäntötutkimus, jossa kes-

keistä on tiedonintressin kiinnittyminen sosiaalialan käytäntöihin ja niiden kehit-

tämiseen. Käytäntötutkimusta arvioitaessa keskeistä on tutkimustiedon käytän-

nölle tuoma arvo ja hyöty. Lisäksi läpi tutkimusprosessin korostuu vuorovaikutus 

ja osallistujien tasavertainen dialogi muutoksen aikaan saamiseksi (Satka ym. 
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2005, 11-12; Saurama & Julkunen 2009, 294, 300). Tämän käytäntötutkimuk-

sen lähtökohtana oli Itäkeskuksen toimipisteen lastensuojelutarpeen arviointitii-

min tiedon saanti ja toiminnan kehittäminen. Tutkimusprosessi suunniteltiin yh-

dessä työyhteisön kanssa. Tutkijana keskustelin työyhteisön kanssa tutkimuk-

sen eri vaiheissa.      

Käytäntötutkimus kumpuaa tiedontuotannon käänteestä, jossa yliopistoissa ja 

tutkimuslaitoksissa tehtävän institutionalisoituneen tutkimuksen rinnalle on nos-

tettu poikkitieteellinen osallistava tutkimus. Uudet käsitykset tiedosta ja asian-

tuntijuudesta painottavat uudenlaisia tutkimuksen ja kokemuksen välisiä neuvot-

teluja tiedontuotannon prosesseista. Käytäntötutkija ei ole perinteisen institutio-

naalisen tutkimuksen tapaan ylhäältä päin kysymyksiä asettava, vaan hänen 

roolinsa muovautuu käytännön toimijoiden parissa. Käytäntötutkimus pyrkii jaet-

tuun tiedontuottamiseen eri toimijoiden kesken ja sillä on vahva yhteys sosiaa-

lialan kehittämistyöhön. Tutkimusprosessi on muutoslähtöinen; siinä etsitään 

keinoja käytäntöjen kehittämiseen tavoitteena monien eri intressitahojen palve-

leminen ja käytännön työn hyödyttäminen. Käytäntötutkimuksessa huomionar-

voista on tutkijan ja tutkittavan roolien limittyminen. Käytäntötutkimuksessa ide-

aalitavoitteena on tutkimusperustaisen ja käytäntölähtöisen asiantuntijuuden 

tasavertainen kohtaaminen epähierarkkisessa verkostossa. Kun asiakkaan tai 

työntekijöiden kokemusviisauteen suhtaudutaan tietomuotoina, avautuu sosiaa-

lityön todellisuuden hahmottamiselle uusi horisontti ja sosiaalityön tiedonmuo-

dostukselle uusi kulttuurinen jäsennystapa. Yhteys käytäntöihin ja kehittämi-

seen mahdollistaa reflektoivan suhteen luomisen vallalla oleviin sosiaalitieteelli-

siin käsitteisiin ja teorioihin. (Karvinen-Niinikoski 2012, 32; Rasmussen 2012, 

46; Saurama & Julkunen 2009, 294-295, 309-311; Satka ym. 2005, 11–12.)  

 

Lars Uggerhøj (2012) erottaa kaksi käytäntötutkimuksen lähestymistapaa. En-

simmäisessä lähestymistavassa käytäntötutkimus määritellään käytännön 

kanssa yhteistyössä tehtäväksi tutkimukseksi, jossa huomio kiinnittyy erityisesti 

tutkimusprosessiin. Toisessa lähestymistavassa käytäntötutkimus määritellään 

käytännön työntekijöiden tekemäksi tutkimus- ja arviointityöksi, tällöin huomio 

kiinnitetään tutkimusprosessin sijaan tutkijan rooliin. Jälkimmäisessä lähesty-

mistavassa korostetaan tiedontuotannon hierarkiaa tutkijan erkaantuessa sosi-
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aalityön käytännöistä. Erotuksena tutkimuksen ja käytännön vuoropuheluna 

tehtävästä käytäntötutkimuksesta Uggerhøj nimeää jälkimmäisen lähestymista-

van käytännöntyöntekijätutkimukseksi (mt., 79–84). 

   

Pyrin tässä käytäntötutkijaprosessissani työyhteisössä käymieni keskustelujen 

myötä toimivaan vuorovaikutukseen käytännön toimijoiden eli Itäkeskuksen las-

tensuojelun toimipisteen arviointiyksikön työntekijöiden. Tehdessäni käytäntö-

tutkimusta omassa työyhteisössäni minulla on suhteessa tähän, minulle entuu-

destaan hyvin tuttuun paikalliseen kontekstiin, kaksoisrooli: käytäntötutkijan ja 

sosiaalityöntekijän. Sauraman ja Julkusen (2009, 307-308) mukaan käytäntö-

tutkimuksessa keskeistä on se, että tutkija on käytännön asiakastyön kokemus-

ta omaava sosiaalityöntekijä, jolla on akateemisen koulutuksen myötä tutkijan 

valmiudet. Tutkija-sosiaalityöntekijä tuo tutkimukseen toisenlaisen ymmärryksen 

kuin mikä ulkopuoliselle tutkijalle olisi mahdollista. Tämän lähtöasetelman tarjo-

amien käytäntötutkimusta hyödyttävien voimavarojen lisäksi he (mt.) kuitenkin 

tunnistavat myös siihen liittyvät haasteet. Tärkeää on se, että tutkija pystyy te-

kemään tietoisen eron aineiston keruun ja analysoinnin välillä. Tutkijan on ref-

lektoitava omaa rooliaan kentällä, vaikka aineiston keruun aikana hän saattaa-

kin samaistua työryhmään ja asiakkaisiin (mt.). Itsereflektoiden ja yhdessä työ-

yhteisön kanssa keskustellen olen pyrkinyt tiedostamaan näiden kahden roolini 

synnyttämiä haasteita, jännitteitä sekä myös hyötyjä ja mahdollisuuksia.  

 

3.2 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Tutkimusmenetelmänäni käytän kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen kuuluvaa 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissä tarkastellaan tekstimuo-

toisia aineistoja; se sopii tässä tutkimuksessa asiakastyön kirjallisen dokumen-

toinnin analysointiin. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa 

edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmi-

östä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja ai-

hetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Empiiristä aineistoa tarkastellaan vuo-

ropuhelussa tutkimusaiheeseen liittyvän teoreettisen kirjallisuuden kanssa. Käy-

täntötutkimukseni viitekehyksenä ovat lastensuojelulaki, Helsingin kaupungin 
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laatima lastensuojelutarpeen arviointimalli (kts.luku 2.4; Liite 1) sekä lastensuo-

jelutarpeen selvitystä ja lastensuojelun dokumentointia käsittelevä tutkimuskir-

jallisuus ja ohjeistukset.    

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teo-

rialähtöisesti. Erona näissä on analyysin ja luokittelun perustuminen joko ai-

neistoon tai valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109 - 116). Tässä käytäntötutkimuksessa käytin tutkimusmenetelmänä aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysia. Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luo-

maan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Laadullinen aineistoläh-

töinen analyysi eli aineiston induktiivinen analyysi on mahdollista kiteyttää 

kolmevaiheiseksi prosessiksi: 1) aineiston pelkistämiseksi eli redusoinniksi, 2) 

aineiston ryhmittelyksi eli klusteroinniksi ja 3) teoreettisten käsitteiden luomi-

seksi eli abstrahoinniksi.  

Juha Hämäläisen (1987) mukaan tutkija muodostaa yläkäsitteiden avulla ku-

vauksen tutkimuskohteesta ja tätä prosessia kutsutaan abstrahoinniksi. Siinä 

empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksista esitetään em-

piirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineis-

toa kuvaavat teemat. Lisäksi analyysin kaikissa vaiheissa tavoitteena on ym-

märtää tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan käsin (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 112 - 113).  

Sisällönanalyysissä sanallisesti teemoitellen etsin asiakirjojen sisällöistä erilai-

sia merkityksiä. Hajanaisesta tutkimusaineistosta pyrin saamaan selkeää yhte-

näistä informaatiota hajottamalla se ensin pieniin osiin, käsitteellistämällä ja lo-

puksi järjestämällä uudenlaiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Pyrin saamaan 

kuvan kohteena olevasta ilmiöstä tiivistetyssä muodossa aineiston informaatiota 

kadottamatta. Tavoitteenani on saada aineisto järjestettyä johtopäätösten tekoa 

varten (mt., 93 - 108).  

Teemoittelu on laadullisen aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä erilaisten aineis-

tosta nousseiden aihepiirien mukaan. Aineiston osiin pilkkomisella pyritään 

muodostamaan selkeä kokonaisuus tutkimusaineistosta. Analyysiyksiköt eivät 

ole etukäteen sovittuja, ne valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja teh-
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tävänasettelun mukaisesti. Tutkimuskysymys mielessäni valitsin analyysiyksi-

köikseni aineistosta nousseita tavallisesti usean lauseen ajatuskokonaisuuksia, 

jotka kuvasivat mielestäni parhaiten aineistosta nousseita teemoja (mt., 93, 108 

- 110).  

 

Ensimmäisessä varsinaisessa analyysivaiheessa luin useaan kertaan lasten-

suojelutarpeen selvitysten kirjallisia dokumentteja tavoitteenani pelkistää aiheis-

to pilkkomalla se esille nousseisiin teemoihin. Tein aineistoon merkintöjä: alle-

viivasin tekstistä kiinnostavia sanoja ja lauseita lisäten myös marginaaliin omia 

kommenttejani mielestäni tutkimuskysymykseen liittyviin aineistosta nousseisiin 

mielenkiintoisiin havaintoihin, jotka analyysin edetessä kiteytyivät teemoiksi. 

Nämä teemat nousivat dokumenteista esiintyvistä työntekijöiden esiin nostamis-

ta tekijöistä, jotka tulkitsin työntekijöiden perusteluiksi asiakkuuden jatkamisille.  

 

Aineiston tarkastelun viitekehyksenä käytin Helsingin kaupungin laatimaa las-

tensuojelutarpeen arviointimallia (kts.luku 2.4; Liite 1). Se sisältää kahdeksan 

teemaa, joista puolet liittyy lapsen kehityksellisiin tarpeisiin ja puolet vanhem-

man toimintakykyyn. Luin aineistoa etsien lastensuojeluasiakkuuden jatkamisen 

perusteluita arviointimallin teemojen näkökulmasta siten, että laskin kullekin 

teemalle aineistosta esiintyvien mainintojen lukumäärät. Mahdollisimman hyvän 

lopputuloksen saavuttamiseksi tein tämän luokittelun kahdesti siten, että luokit-

telujen välillä oli viikon tauko. Välttääkseni tutkijana tekemästä työntekijöiden 

ammatillisista arvioista liian pitkälle meneviä tai vääriä tulkintoja, luokittelin työn-

tekijöiden esittämät lastensuojelulliset huolet johonkin arviointimallin teemoihin 

kuuluviksi ainoastaan, mikäli huolet oli kirjauksessa esitetty riittävän selkeästi. 

Arviointimallissa huolen voimakkuutta pyritään vertailtavuuden ja konkreettisuu-

den vuoksi määrittämään numeerisesti niin sanotulla vakavuusasteikolla (huo-

lenaste 0 – 4). Koska tämä vakavuusasteikko ei ole vielä yleisesti käytössä, en 

käyttänyt sitä aineiston analyysin viitekehyksenä. 

 

3.3 Eettisyydestä 

Tutkimusaineistoni sisältää runsaasti arkaluonteista tietoa. Saadessani tutki-

musaineiston analysoitavakseni siitä oli edeltävästi poistettu kaikki yksittäisiä 

lapsia, heidän läheis- ja viranomaisverkostojaan ja toisaalta myös lastensuoje-
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lun työntekijöitä koskevat tunniste- ja henkilötiedot. Ainoastaan lasta koskeva 

sukupuoli ja syntymävuosi oli jätetty tiedoksi tutkijalle. Tutkijana mielenkiintoni 

kohdistui ja siten rajautui yksinomaan ja ainoastaan tutkimuskysymyksen mää-

rittämään aineistoon. Tutkimusaineistoa analysoidessani en myöskään perusta-

nut erillisiä asiakkaita tai työntekijöitä koskevia henkilörekisterejä. Niiden laati-

minen ei olisi ollut tutkimukselle asetettujen tavoitteiden kannalta millään tavalla 

tarpeellista tai kiinnostavaa. Lisäksi rekisterit olisivat olleet lähtökohtaisesti irre-

levanttia ja mahdottomia jo siitäkin syystä, että saadessani tutkimusaineiston 

analysoitavakseni siitä oli edeltävästi poistettu kaikki tunnistetiedot.  

Tutkimusaineistoni on ainoastaan minun käytettävissäni. Säilytin aineistoa luki-

tussa kaapissa, johon vain minulla on pääsy. Käytäntötutkimuksen valmistuttua 

hävitän tutkimusaineistoni asianmukaisesti ja perusteellisesti. Raportoin ja muu-

toinkin julkisesti esitän tutkimuksesta saatuja tuloksia siten, että esitettäviä tieto-

ja ei ole mahdollista yhdistää lastensuojelutarpeen selvitykseen osallistuneisiin 

henkilöihin. 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TULOKSET 

4.1 Taustatietoa tutkimusaineistosta 

Tämän käytäntötutkimukseni aineiston muodostavat Helsingin Itäkeskuksen 

toimipisteen arviointiyksikössä syys - lokakuussa 2013 valmistuneet lastensuo-

jelutarpeen selvitysten yhteenvedot, joissa on päädytty lastensuojeluasiakkuu-

den jatkamiseen. Työyhteisön näkökulmasta tutkimus on kiinnostavaa työn ke-

hittämisen ja asiakkuuden jatkotyöskentelyn onnistumisen kannalta. Tarkaste-

luajankohtana Itäkeskuksen toimipisteen arviointiyksikössä valmistui kaikkiaan 

126 lastensuojelutarpeen selvitystä, joista 36 (29 %) lapsen kohdalla päädyttiin 

lastensuojeluasiakkuuden jatkamiseen. Näiden 36 asiakkuuden jatkumispää-

tökseen liittyvät lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedot, tarkemmin työn-

tekijän perustelut, muodostavat tutkimusaineistoni. Lähemmän tarkastelun myö-

tä poistin aineistosta kolmen lapsen dokumentit, koska ne eivät olleen lasten-

suojelutarpeen selvityksen yhteenvetoja ja siten vertailukelpoisia muun aineis-

ton kanssa.  
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Tutkimusaineistona olevista lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedoista oli 

edeltävästi ennen minulle luovuttamista poistettu lapsen sukupuolta ja ikää lu-

kuun ottamatta kaikki tunnistetiedot. Lastensuojelutarpeen selvityksen doku-

mentteja oli yhteensä 23 tytöstä ja 10 pojasta. Koska lastensuojelullinen huoli 

saattaa ilmetä eri-ikäisillä lapsilla ainakin osittain eri tavalla ja saada erilaisia 

painotuksia, hain tutkimusaineistooni selkeyttä jakamalla sen lasten syntymä-

vuosien perusteella seuraavasti:  

1995 – 1999 syntyneet (14 – 18 v.)  tytöt 8, pojat 2 yht. 10  

2000 – 2005 syntyneet (8 – 13 v.)  tytöt 4, pojat 3 yht. 7 

2006 – 2013 syntyneet (0 – 7 v.) tytöt 11, pojat 5 yht. 16 

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus kategorisesti tarkastella aineistoa iän ja 

sukupuolen perusteella, vaan aineiston niin mahdollistaessa nostaa esille niihin 

liittyviä havaintoja, sekä yksinkertaisesti antaa lukijalle ymmärrys aineiston luon-

teesta näiden taustamuuttujien näkökulmasta. Sukupuoli- ja ikäjakaumien olles-

sa varsin epätasaisia (ja tutkimusotoksen ylipäätään pieni) niiden pohjalta teh-

tävään vertailuun ei ole edes mahdollisuutta. Myöskään työyhteisön mielenkiin-

to ei kohdistus näihin taustamuuttujiin. Kiinnostavana huomiona kuitenkin todet-

takoon ikäjakauman myötäilevän esim. Heinon (2007) lastensuojelun avohuol-

lon uusia asiakkaita käsittelevää tutkimusta, jossa asiakkaaksi tulleita oli suh-

teellisesti eniten aivan nuorimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa (Huuskonen 

ym. 2010).  

Taustatiedoista ei ilmennyt tutkimukseen osallistuneiden lasten ja nuorten mah-

dolliset keskinäiset sukulaisuussuhteet. Joidenkin kirjausten vahva samankal-

taisuus tai jopa täydellinen identtisyys mahdollistaa kuitenkin varovaisten ha-

vaintojen tekemisen sisarsuhteista. Kirjausten perusteella vaikuttaa siltä, että 

lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedot on tehty yhteensä 22 perheestä. 

Lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetojen taustalla olevasta 33 lapsesta 

15 näyttää asuvan perheissä, joissa vähintään kahdesta tai useammasta lap-

sesta tehdyt lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedot kuuluvat aineistoon. 

Mukana näyttää olevan myös yksi suurperhe, jonka seitsemästä lapsesta on 

tehty lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedot. Lisäksi tutkimusaineistoon 
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kuuluu kuusi ruotsinkielistä lastensuojelutarpeen selvitystä. Koska kolmen ruot-

siksi kirjatun dokumentin (kirjausten perusteella ilmeisesti samasta perheestä) 

kohdalla kyse on lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedon sijaan asiakas-

suunnitelmasta (lastensuojeluasiakkuus siirretty ilmeisesti muuton myötä Hel-

sinkiin), poistin nämä dokumentit aineistosta vertailtavuuden mahdollistamisek-

si.  

Lastensuojelutarpeen selvitykset tehdään työpareittain. Työparin toisen työnte-

kijän tulee olla sosiaalityöntekijä, sillä sosiaalityöntekijä on vastuussa lastensuo-

jelutarpeen selvityksestä. Poikkeustilanteissa hänellä on työparinaan toinen so-

siaalityöntekijä, tavallisimmin kuitenkin sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaajien työ-

panos on erittäin keskeinen ja tärkeä lastensuojelutarpeen selvittämisessä. He 

myös tavallisesti kirjaavat paljon ja laativat lastensuojelutarpeen selvityksen 

yhteenvetoja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tästä syystä johtuen olen 

päätynyt tässä käytäntötutkimuksessani kirjoittamaan työntekijöiden - en sosi-

aalityöntekijöiden - laatimista yhteenvedoista.  

Tarkasteltaessa työntekijöiden laatimien kirjausten pituuksia voidaan niiden to-

deta vaihtelevan parista lauseesta kokonaiseen sivuun käsittäen tavallisesti kui-

tenkin muutaman kappaleen.  

 

4.2 Tutkimustulokset  

Tässä käytäntötutkimuksessa perehdyn siihen, miten Helsingin Itäkeskuksen 

toimipisteen lastensuojelutarpeen arviointitiimin työntekijä tekee näkyväksi 

omaa ammatillista arviotaan laatimassaan lastensuojelutarpeen selvitysten yh-

teenvedon kirjallisessa dokumentissa sekä asiakkaalleen että asiakkaansa tule-

valle vastuusosiaalityöntekijälle. Työyhteisön tiedontarpeen ja siihen kytkeyty-

vän tutkimuskysymyksen viitoittamana tämän käytäntötutkimukseni tarkastelu 

on rajattu yksinomaan työntekijän ammatilliseen arvioon lastensuojeluasiakkuu-

den jatkamisen tarpeesta, ei koko lastensuojelutarpeen selvityksen kirjalliseen 

yhteenvetodokumenttiin. Helsingin lastensuojelussa käytetään Effica YPH asia-

kastietojärjestelmää, joka tarjoaa valmiin otsikkorungon lastensuojelutarpeen 

selvityksen kirjalliselle dokumentille (kts. luku 2.3). Tämä otsikkorunko sisältää 
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kuusi otsikkoa, joista viimeisin käsittelee työntekijän yhteenvetoa tehdystä las-

tensuojelutarpeen selvityksestä, päätöstä asiakkuuden jatkumisesta tai päätty-

misestä sekä mahdollisesta jatkotyöskentelystä. Tämän otsikon kirjaukset muo-

dostavat siis tämän tutkimuksen tutkimusaineiston. Otsikko kuuluu seuraavasti:    

Lastensuojelun työntekijöiden yhteenveto, päätökset ja jatkotyös-
kentely 

Olen etsinyt tutkimusaineistoa yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Analyysissä olen 

jakanut tutkimusaineiston kahteen pääteemaan, joista kumpikin jakautuu use-

aan alateemaan. Tutkimuksesta nousseet pääteemat ovat: 1) sosiaalityönteki-

jän oma ääni – miten työntekijä näkyy kirjauksissa sekä 2) kenestä kirjoitetaan – 

miten lapsi ja hänen perheensä näkyvät kirjauksissa. Ensimmäisessä päätee-

massa tarkastelun fokus on lastensuojelutarpeen selvityksen ja siihen liittyvän 

kirjallisen yhteenvetodokumentin laatineen työntekijän positiossa ja roolissa – 

onko työntekijä lastensuojelutarpeen määrittäjänä ja sitä arvioivana tahona nos-

tettu kirjauksessa esille vai häivytetty taustalle. Toisessa pääteemassa tarkaste-

lun fokus on asiakaslapsessa ja hänen perheessään – mikä on lapsen ja per-

heen positio kirjauksissa, miten he näkyvät siinä sekä ketä ja mitä esille nosta-

en kirjallinen dokumentti on laadittu. Lisäksi tämän pääteeman yhteydessä tar-

kastelen aineistoa arviointimallin (Liite 1) näkökulmasta. 

 

Lastensuojelun työntekijän oma ääni – miten työntekijä näkyy kirjauksissa 

Asiakastietojärjestelmä Effica YPH:n tarjoaman valmiin otsikon mukaisesti las-

tensuojelun työntekijöiden tulee tehdä yhteenveto tehdystä lastensuojelutar-

peen selvityksestä sekä kertoa siihen liittyvät päätöksensä ja jatkotyöskentely-

ehdotuksensa. Yhteenvedossa työntekijän siis odotetaan ottavan kantaa las-

tensuojeluasiakkuuden jatkumisen tarpeeseen sekä tuovan näkyviin oma arvi-

onsa asiakkaansa ja hänen perheensä tilanteesta ja mahdollisesta tuen tar-

peesta. Koska tässä tutkimuksessa keskityin koko lastensuojelutarpeen selvi-

tyksen kirjallisen dokumentin sijaan yksinomaan sen rajattuun osaan, minun on 

mahdotonta tarkastella työntekijän laatimaa yhteenvetoa kokonaisuuden näkö-

kulmasta. En näin ollen voi todentaa ja eritellä esimerkiksi sitä, miten kattavasti 

ja mitä tekijöitä esiin nostaen työntekijät ovat laatineet loppukaneetinomaisen 
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yhteenvetonsa nimenomaan kokonaisuus huomioiden. Nyt käytettävissäni ole-

van aineiston perustella minun on kuitenkin mahdollista tarkastella esimerkiksi 

sitä, onko työntekijän yhteenvetoon kirjattu lastensuojeluasiakkuuden jatkumista 

koskeva päätös, onko päätöstä perusteltu sekä onko kirjattu mahdollisia jatko-

työskentelyehdotuksia. 

Otsikko ohjaa siis lastensuojelutarpeen selvitystä tekevää työntekijää ottamaan 

kantaa lastensuojeluasiakkuuden jatkumiseen sekä esittämään omia näkemyk-

siään ja arvioitaan lapsen ja perheen tilanteesta. Lähes kaikissa yhteenvedois-

sa mainittiin selkeästi päätös lastensuojeluasiakkuuden jatkamisesta.  

”X:stä tehdyn lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella todetaan 
hänen olevan lastensuojeluasiakkuuden tarpeessa – X:n lastensuo-
jeluasiakkuus jatkuu.”  

”Tehdyn lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella X:n lasten-
suojeluasiakkuus jatkuu.”  

Tavallisesti lastensuojeluasiakkuuden jatkumisen toteamisen lisäksi esitettiin 

perusteluita tehdylle päätökselle, pelkkää työntekijän yhteenvetoa lukemalla oli 

siis mahdollista muodostaa ymmärrys lastensuojeluasiakkuuden jatkamiseen 

johtaneista syistä.  

Muutamaan yhteenvetoon ei ollut kirjattu päätöstä asiakkuuden jatkumisesta. 

Yhteen oli seikkaperäisesti eritelty lapsen, perheen ja yhteistyötahon kanssa 

tehtyä työskentelyä, mahdollisesti asiakkuuden jatkumisen itsestäänselvyyden 

vuoksi päätöksen kirjaaminen oli jäänyt tekemättä. Lisäksi aineistossa oli yksi 

yhteenveto, jossa työntekijän yhteenveto-osioon ei ollut kirjattu mitään. Ilmei-

sesti työntekijästä riippumattomista syistä johtuen aina ei myöskään lastensuo-

jelutarpeen selvitystä ollut onnistuttu saattamaan määräajassa päätökseen. Yh-

teistyötahon esittämän huolen selvittämiseksi perusteltiin lastensuojeluasiak-

kuuden jatkaminen tällöin välttämättömäksi:  

”Lastensuojelutarpeen selvitystä ei ole päästy tekemään tarkoituk-
senmukaisella tavalla, koska X:ää ja äitiä ei ole tavattu. Koska psy-
kiatrian poliklinikka on tuonut edelleen huolta X:stä, jatketaan X:n 
asiakkuutta lastensuojelussa ainakin niin pitkään, että lastensuoje-
lun työntekijät pääsevät keskustelemaan X:n kanssa.”  
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Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvedon ja asiakkuuden jatkopäätöksen 

lisäksi asiakastietojärjestelmän tarjoama valmis otsikko ohjaa työntekijää otta-

maan kantaa mahdolliseen jatkotyöskentelyyn. Perheen tuntevan työntekijän 

arviota sopivasta jatkotyöskentelystä voidaan pitää relevanttina ja lisäksi erittäin 

tärkeänä nykyisen kaltaisessa tiimimallissa, jossa lastensuojelutarpeen selvityk-

sen jälkeen asiakkuuden jatkuessa vastuutyöntekijä vaihtuu asiakkuuden siirty-

essä arviointitiimistä avohuollon suunnitelmallisen työn tiimiin. Tutkimusaineisto 

sisälsi yksinomaan lastensuojelutarpeen kirjallisia selvityksiä, joissa oli päädytty 

asiakkuuden jatkamiseen. Tutkimusaineistosta hieman alle puolessa esiintyi 

työntekijän näkemys jatkotyöskentelystä.  

Osassa pohdittiin jatkotyöskentelyn tavoitteita ilman, että tukimuotoja olisi tar-

kennettu: 

”Jatkotyöskentelyn kannalta olisi tärkeää miettiä, kuinka perhettä 
voitaisiin tukea niin, ettei lapsille haitallisia tilanteita pääsisi enää 
syntymään.”  

”X: arki pyritään saamaan säännölliseksi ja ennustettavaksi, ja van-
hempien kanssa tehdään myöhemmin suunnitelma siitä, mitä eri 
tukimuotoja tämän tavoitteen saavuttaminen tarvitsee.”  

Osassa tuodaan esille tukimuotoja, joista perheen arvioidaan hyötyvän: 

”Perheelle tarjotaan perhetyötä, jossa pyritään selkeyttämään isän 
rooli perheessä ja muodostamaan yhteiset kasvatusmenetelmät.”  

”Perhe voisi hyötyä sosiaaliohjaajan palveluista mm. lomakkeiden 
täyttämisessä ja muissa haasteissa mitä voi tulla.”  

Ainoastaan yhdessä yhteenvedossa nostettiin lapsen verkosto mahdolliseksi 

tukea antavaksi tahoksi. Muutoin yhteenvedoissa verkosto ei ylipäätään nous-

sut mitenkään esille. 

X:llä on myös laaja sukulaisverkosto. Tämän verkoston nykyistä ak-
tiivisempi mukaan ottaminen ja yhdessä vanhempien kanssa sovit-
tu osallistaminen voisivat edesauttaa X:n tilannetta.”    

Lisäksi osaan dokumenteista oli kirjattu lastensuojelutarpeen selvityksen aikana 

tehtyä lastensuojelun työskentelyä. Käytännössä näin oli yksinomaan silloin, 

kun lapsi oli kiireellisesti sijoitettu lastensuojelutarpeen selvityksen aikana tai 

lastensuojelukontakti ja siten itse selvitys oli alkanut kiireellisellä sijoituksella. 
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”X:n lastensuojelun tarve oli ilmeinen, koska X sijoitettiin kiireelli-
sesti kriisiperheeseen tilanteessa, jolloin kumpikaan vanhempi ei 
pystynyt huolehtimaan X:stä.”  

 

Yhteenvetojen kirjaamisessa oli eroja työntekijän oman äänen eli ammatillisen 

arvion esille nostamisessa. (Kääriäinen ym. 2006.) Osassa työntekijän ääni oli 

häivytetty taustalle passiivia käyttämällä, osassa esitetty kanta todettiin sel-

kosanaisesti nimenomaan työntekijän kannaksi. Tutkimusaineistossa työntekijät 

toivat esille omaa rooliaan ja työskentelyään kolmella eri tavalla. 

Lastensuojelun työntekijöissä herännyt huoli oli kirjattu passiivissa hieman alle 

puolessa yhteenvedoista. Koska toisinaan kirjaamisissa vedottiin työntekijän 

huolen ohella myös muiden osallisten huoleen, passiivissa kirjoitettuna epäsel-

väksi jäi se, kenen huolesta tosiasiallisesti oli kyse: työntekijän, lapsen, perheen 

vai esimerkiksi mahdollisen yhteistyötahon – vai mahdollisesti kaikkien. Vaikka 

otsikko (”Lastensuojelun työntekijöiden yhteenveto, päätökset ja jatkotyöskente-

ly”) viittaa nimenomaan lastensuojelun työntekijöiden subjektiasemaan, itse kir-

jauksessa se ei aina tarkennu: 

 ”Selvityksen aikana huolta on herättänyt äidin jaksaminen.”  

”Selvityksen aikana huolta on herättänyt X: alkoholinkäyttö ja sen 
tuomat seuraukset.”  

Osassa yhteenvedoissa päätöstä lastensuojeluasiakkuuden jatkamisesta perus-

teltiin lastensuojelussa heränneellä huolella. Näissä viranomaisen rooli korostuu 

edellisten sitaattien esimerkkejä selkeämmin. Toisaalta, kun määritellään las-

tensuojelu lastensuojelullista huolta arvioivana melko abstraktina instituutiona, 

lastensuojeluasiakkuuden jatkamisen perusteluna käytetty huolenarvio ei identi-

fioidu sen tosiasiallisesti tehneeseen tahoon, lastensuojelun työntekijään: 

”Lastensuojelun näkemyksen mukaan vanhemmat tarvitsevat tukea 
X:n kanssa pärjäämiseen sekä omaan vanhemmuuteensa.”  

”Lastensuojelu haluaa varmistaa, että X saa riittävästi ravintoa ko-
tona ja tämän vuoksi asiakkuutta lastensuojelussa jatketaan.”  
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Osassa yhteenvetoja on selkeästi kirjattu kyseessä olevan nimenomaan lasten-

suojelutyöntekijöiden huoli: 

”Työntekijöille nousi huoli siitä, kykenevätkö vanhemmat säästä-
mään lapsiaan vain aikuisille kuuluvilta asioilta”.  

”Lastensuojelun työntekijöille syntyi huolta liittyen X:n koulu- ja per-
he-elämään, niiden vakauttaminen on tärkeää X:n hyvinvoinnin 
kannalta.”  

”Lastensuojelun työntekijät jäivät pohtimaan X:n haasteellista tilan-
netta kahden kodin osittain toisistaan poikkeavien kasvatuskulttuu-
rien sekä vanhempien tulehtuneen suhteen keskellä. // Arviomme 
mukaan vanhempien keskinäinen huono suhde on selvä stressiteki-
jä X:lle sekä haitaksi ja uhaksi hänen hyvinvoinnilleen.”  

Teksti tulee kirjoittaa asiakkaalle, ei esimerkiksi instituutiolle. Lastensuojelutar-

peen selvityksen kirjallisessa yhteenvedossa lastensuojelun työntekijää velvoi-

tetaan ottamaan kantaa lapsen tilanteesta lapselle ja hänen perheellensä. Las-

tensuojelu itsessään ei määritä lastensuojeluasiakkuuden jatkumista, vaan sen 

tekee nimenomaan lastensuojelulakia käytännössä toteuttava sosiaalityöntekijä. 

Kirjoittamalla ihmiset, myös lastensuojelutyöntekijät, toimijoiksi eri osallisten 

roolit ja kannanotot tulevat selvemmiksi. (Ks. Kääriäinen ym. 2006, 22.)   

 

Kenestä kirjoitetaan – miten lapsi ja hänen perheensä näkyvät kirjauksissa 

Analyysin toisessa pääteemassa keskityn tarkastelemaan asiakaslapsen ja hä-

nen perheensä esille nostamista työntekijöiden kirjaamissa yhteenvedoissa. 

Kiinnostavaa on esimerkiksi se, näkyykö lapsi hänestä tehdyssä lastensuojelu-

tarpeen selvityksen työntekijän yhteenvedossa. Auma-aho (2013) totesi lasten 

tarpeiden esiin nostamisen ja näkyväksi tekemisen olleen yleistä etenkin niissä 

työntekijöiden yhteenvedoissa, joissa oli päädytty lastensuojeluasiakkuuden 

jatkamiseen. Vaikka lapsen ja perheen esille nostaminen ja erityisesti heidän 

kantansa esittäminen tuo moniäänisyyttä työntekijän yhteenvetoon (Kääriäinen 

ym. 2006), tulee huomioida, että tämän käytäntötutkimuksen aineisto muodos-

tuu yhteenvedoista, joissa työntekijöiden odotetaan tuovan esille nimenomaan 

omia ammatillisia arvioitaan lastensuojeluasiakkuuden tarpeesta, yhteenvedos-

sa on erikseen tilaa lapsen ja vanhempien näkemyksille (kts. luku 2.3). Tärkeää 

on siis muistaa, että nyt tarkasteltavan aineiston voidaan olettaa sisältävän läh-
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tökohtaisesti yksinomaan työntekijöiden arvioita – yhtälailla oletettavaa on, että 

lapsen ja vanhempien näkemykset on kirjattu niille kuuluviin erillisiin osioihin, 

jotka eivät siis ole osa tutkimusaineistoa.  

Nyt tarkastelun kohteina ovat siis kirjauksissa esiintyvät lapsen ja perheen posi-

tiot, tarkemmin se, miten ja minkälaisissa rooleissa lapsi ja perhe esiintyvät 

työntekijöiden laatimissa kirjaamisissa. Lisäksi aineiston tarkastelu erityisesti 

arviointimallin teemojen (kts. luku 2.4; Liite 1) perusteella kohdistaa huomion 

siihen, ketä ja mitä asioita esille nostaen kirjallinen dokumentti on laadittu. Aloi-

tan arviointimallin teemojen tarkastelulla, minkä jälkeen syvennän tarkastelua 

aineistosta nousseilla esimerkeillä.  

Syksyllä 2013 Itäkeskuksen toimipisteeseen käyttöönotettu lastensuojelutar-

peen selvityksen arviointimalli sisältää kahdeksan teemaa, joista puolet liittyy 

lapsen kehityksellisiin tarpeisiin ja puolet vanhemman toimintakykyyn. Arvioin-

timallin tarkoituksena on toimia eräänlaisena työtä ohjaavana muistilistana, ei 

sellaisenaan määrittää asiakasprosessia. Arvioidessaan lastensuojelullista huol-

ta työntekijän odotetaan huomioivan arviointimallin teemat (mt.) lapsen yksilölli-

sen tilanteen tarkastelussa.   

Lastensuojeluasiakkuuden jatkumista perusteltiin tutkimusaineistossa arvioin-

tiyksikön teemoilla seuraavasti:  

 lapsen fyysinen terveys   1 kpl 

 lapsen arki    2 kpl 

 lapsen psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi  8 kpl 

 lapsen päihteiden käyttö   3 kpl 

 vanhemmuuden taidot   10 kpl 

 psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen  20 kpl 

 vanhemman vointi ja elämäntilanne  7 kpl 

 vanhemman päihteiden käyttö   1 kpl 

(Ylitulkinnan välttämiseksi luokittelin työntekijän esittämän lastensuojelullisen huolen arviointi-

mallin teemaan kuuluvaksi ainoastaan, mikäli se oli kirjauksessa esitetty riittävän yksiselitteisesti 

ja selkeästi.) 
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Noin puolessa aineiston dokumenteista työntekijät olivat perustelleet lastensuo-

jeluasiakkuuden jatkumista nostamalla esille pelkästään yhteen teemaan liitty-

vän lastensuojelullisen huolen. Vastaavasti noin puolessa aineiston dokumen-

teista lastensuojeluasiakkuuden jatkamista oli perusteltu kahteen tai useam-

paan teemaan liittyvillä huolilla.  

Ehdoton enemmistö lastensuojelullisesta huolesta kaikissa tarkasteltavissa ikä-

luokissa kiinnittyi vanhemman toimintakykyyn (mainintoja yhteensä 38). Vas-

taavasti vähemmistö lastensuojelullisesta huolesta kiinnittyi lapsen kehitykselli-

siin tarpeisiin (mainintoja yhteensä 14).  

Teemaan ”psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen” liittyvä huoli 

määritti 20 lapsen kohdalla lastensuojeluasiakkuuden tarvetta, heistä 2/3 oli 

altistunut vanhempien keskinäiselle henkiselle tai fyysiselle väkivallalle ja 1/3 

perheenjäsenen lapseen kohdistamalle väkivallalle. Lastensuojeluasiakkuuden 

jatkamista perusteltiin kymmenen lapsen kohdalla teemaan ”vanhemmuuden 

taidot” liittyvillä huolilla, kun esille nostettiin esimerkiksi vanhemman kyvyttö-

myys säännölliseen arkeen, vaikeudet asettaa lapselle ikätasoisia rajoja ja si-

toutua lapsen hoitokontaktiin. Pääsääntöisesti pienten lasten kohdalla oli las-

tensuojeluasiakkuuden jatkamista perusteltu vanhemman jaksamattomuudella. 

Oletettavasti työntekijöiden arkikokemuksen vastaistesti ainoastaan yhden lap-

sen kohdalla lastensuojeluasiakkuuden jatkamista oli perusteltu vanhemman 

alkoholinkäytöllä.  

Aineistossa on havaittavissa eroja siinä, miten asiakaslapsen ja hänen per-

heensä näkyvät työntekijän kirjoituksissa. Mukana on sekä yleisluonteista ker-

rontaa että toisaalta lasta ja perhettä yksilöllisesti tarkastelevaa otetta. Lisäksi 

kirjaamisessa oli havaittavissa eroavuuksia siinä, miten lapsen ja perheen omia 

näkemyksiä omasta tilanteestaan sekä lastensuojeluasiakkuuden jatkamisesta 

nostettiin esille.  

Lastensuojelutarpeen selvitysprosessi, kuten myös siitä tehtävä kirjallinen do-

kumentti, on lähtökohtaisesti yksilöllinen ja selkeästi henkilökohtainen. Erityises-

ti sisaruksista samanaikaisesti tehtävät lastensuojelutarpeen selvityksen kirjalli-

set yhteenvedot asettavat oman haasteensa kirjaamiselle. Yksilöllisen otteen 

tahaton unohtaminen on vaarana, koska varsinkin vanhemmuuden haasteissa 
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kaikkien saman perheen lasten dokumentteihin voidaan perustellusti kirjata sa-

mat yhteiset huolenaiheet. Lisäksi epähuomiossa lapsen yhteenvetoon voi olla 

vaarana lipsahtaa sisaruksen sinne kuulumatonta tietoa, kuten aineiston erääs-

sä yhteenvedossa ilmeisesti oli tapahtunut. Samaan aikaan sisaruksista teh-

dyistä kirjallisista dokumenteista oli melko vaikeaa siis löytää yksilöllistä, juuri 

tietylle lapselle suunnattua, otetta, kun lastensuojeluasiakkuuden jatkumista oli 

perusteltu vanhemmuuden toimintakyvyssä ilmenneillä vaikeuksilla. Herännyttä 

huolta ei siis eritelty yksittäisen lapsen näkökulmasta vaan yleisellä tasolla. Li-

säksi näissä tilanteissa saatettiin kirjata lapsen tilanteesta välillä yksikössä (lap-

si), välillä monikossa (lapset).  

”Lasten isän tekemät uhkaukset ovat vakavia ja haitallisia lapsille. 
Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin, muttei tapaamisiin saisi 
liittyä väkivallan uhkaa. Lapsella on oikeus fyysiseen koskematto-
muuteen ja fyysinen kuritus on lailla kiellettyä. Lapset tarvitsevat 
turvallista aikuista eikä heitä saa käyttää riitojen välikappaleina.”  

”Lapset joutuvat kuuntelemaan paljon vanhempien välisiä riitoja, 
jotka ovat yltyneet välillä fyysisiksi. //  Perheväkivallan todistajaksi 
joutuminen on lapsille haitallista, lapset voivat kokea väkivaltatilan-
teet ja esimerkiksi äitiinsä kohdistuvan väkivallan jopa pelottavam-
maksi kuin itseensä kohdistuvan. Vaikka lapset eivät aina ymmärrä 
tiedollisella tasolla, mistä riidoissa on kyse, tunnetasolla he ymmär-
tävät, että jotain pahaa tapahtuu. Lapset pelkäävät usein, että joku, 
yleensä äiti, saattaa kuolla.”     

Vaikka edellisissä yhteenvedoissa oli huoli kirjattu yleisellä tasolla, huomionar-

voista oli, että kirjauksissa oli otettu selkeästi kantaa perheen nykyisen tilanteen 

vahingollisuuteen lapselle – kaikissa yhteenvedoissa ei välttämättä ollut näin 

tehty. 

Ainoastaan muutamassa yhteenvedossa oli kirjattu lapsen tai vanhemman kan-

ta lastensuojelulliseen huoleen. Lasten kohdalla kyseessä olivat yksinomaan 

vanhimpaan ikäluokkaan (14 - 18 v.) kuuluvat lapset. 

”X on tuonut esille juovansa alkoholia lähes joka viikonloppu, muttei 
hän itse ole huolissaan alkoholin käytöstään.”  

”X itse suhtautuu välinpitämättömästi kannabiksen vaaroihin.”  

”X kertoi äidin tukistaneen silloin, kun X oli uhannut tappaa itsensä 
veitsellä viikko aiemmin, mutta muuten X:n mukaan häntä ei ole 
lyöty, eikä kuritettu.”   
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Yhteenvedoissa ainoastaan muutama murrosikäinen tai sitä vanhempi lapsi oli 

nostettu tiedontuottajaksi ja siten aktiiviseen rooliin oman tilanteensa määrittä-

misessä ja siten myös sen selvittämisessä.  

”X kertoi olevansa väsynyt jatkuvaan huutamiseen.”  

”X on kertonut pitkään jatkuneesta fyysisestä ja henkisestä väkival-
lasta kotona pääasiassa veljen, mutta myös äidin taholta.”    

Edellisissä sitaateissa nuori kertoo näkemyksiään kodin vaikeista olosuhteista. 

Kirjaukset ovat toteavia – työntekijät eivät mahdollisesti ota kantaa tilanteiden 

vahingollisuudesta lapselle, koska siitä lähtökohtaisesti ollaan kulttuurisesti yk-

simielisiä. 

Muutaman vanhemman kanta esitettyyn lastensuojeluhuoleen oli kirjattu: 

”Isä kokee, että hän kantaa yksin vastuuta X:stä. Isä on tuonut 
usein esiin väsymystään tilanteeseen ja siihen, että mikään ei muu-
tu”  

”Vanhemmat kieltävät pahoinpidelleensä tyttöä. Äiti myöntää joutu-
neensa ottamaan X:ää hiuksista kiinni, jotta olisi saanut leipäveit-
sen tytön kädestä pois.”  

”Äiti ja X ovat tuoneet esille, että X on saanut elää melko rajatto-
masti, mikä vaikuttaa siihen kuinka X nyt pystyy noudattamaan äi-
din asettamia sääntöjä. X tietää miten tulee toimia, ja mitä kuuluu 
sanoa, mutta kuitenkaan X:n hyvät puheet ja tieto oikein toimimi-
sesta eivät siirry kovin usein käytännön tekoihin.”   

 

Muutamassa yhteenvedossa tuotiin työntekijöiden ohella esille vanhempien 

kanta lastensuojeluasiakkuuden jatkamiseen ja toiveeseen lastensuojusta saa-

tavalle avulle. Sitä vastoin yhdessäkään yhteenvedossa ei kerrottu asiakaslap-

sen kantaa vastaavista asioista. 

”Vanhemmat ovat valmiita ottamaan kaiken avun ja tuen lastensuo-
jelusta.”  

”Äiti on kertonut olevansa valmis vastaanottomaan perheelle apua.”  

”Föräldrarna har både sett, att ett fortsatt klinetskap inom barn-
skyddet kan stöda dem i rehabiliteringsprosessen. // Föräldrarnas 
tankar om stödfamilj i X och eventuell hemservice ses också av so-
cialarbetaren som väl motiverande stödformer.” 
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”Äidin kanssa sovittiin lastensuojeluasiakkuuden jatkumisesta, jotta 
hän saisi tukea vaikeassa suhteessa lapsen isään, joka käyttäytyy 
uhkaavasti ja käyttää päihteitä.”  

 

Työntekijän kirjallinen yhteenveto sisältää pääsääntöisesti lapsen ja nuoren 

elämäntilanteeseen tai olosuhteiden ongelmiin keskittyvää kirjoittamista. Tämä 

on väistämätöntä, koska tutkimusaineisto koostuu nimenomaan dokumenteista, 

joissa perustellaan tarvetta lastensuojeluasiakkuuden jatkamiselle. Ongelma-

keskeisen kirjoittamisen ohella ainoastaan muutamassa yhteenvedossa työnte-

kijä nosti esille myös lapsen tai perheen vahvuuksia: 

”Vanhemmat ovat asettaneet X:lle ikätasoisia rajoja, joita X on osit-
tain noudattanut.”  

”Z on suloisen 6 kk vanhan X tytön äiti.” 

”X pystyi asettumaan aikuisen kanssa työskentelyyn ja hän tykkäsi 
olla aikuisen kanssa. Tapaamisilla ilmeni X:n olevan huumorintajui-
nen mukava poika. // X ei ole sitoutunut koulutyöskentelyyn eikä ole 
saavuttanut opillisia tavoitteitaan. Lisäksi koululla on huolta X:n vä-
kivaltaisesta ja uhkaavasta käytöksestä. Toisaalta hyvä asia on, et-
tä X tulee päivittäin kouluun, lintsaamista ei juuri ole tapahtunut.”  

”Äidin ja X:n välisessä suhteessa vaikuttaa olevan lämpöä, mutta 
myös vaikeita haasteita.”  

Tehdyn lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella tarvetta lastensuojelu-

asiakkuuden jatkamiselle perusteltiin karkeasti tarkasteltuna joko lapsen toimin-

taan tai käyttäytymiseen liittyvällä huolella tai vanhemmuuden haasteisiin liitty-

villä ongelmilla. Muutamassa yhteenvedossa vedottiin kumpaankin: 

”Huolta on herättänyt X:n päihteidenkäyttö. X on kertonut poltta-
neensa kannabista ja äiti on löytänyt sitä X:n hallusta. // Äiti on tuo-
nut esiin vanhempien jaksamattomuutta ja he tarvitsevat tukea X:n 
kanssa toimimiseen. // Huolta on myös X:n psyykkisestä voinnista.” 

Lastensuojeluasiakkuuden jatkumista perusteltiin vanhemman toimintakykyyn 

liittyvillä haasteilla erityisesti yhteenvedoissa, jotka oli tehty nuorista lapsista. 

Tavallisesti niissä tuotiin esille kodin tilanteen vahingollisuus lapselle. 

”Äidin psyykkinen ja fyysinen kunto on heikko. Äiti on raskaana ja 
hän on tuonut esille vaikeuttaa hyväksyä tulevaa vauvaa. // Perhet-
tä kuormittaa vanhempien parisuhteen tilanne. Isällä ei ole asuntoa 
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ja hän oleskelee perheen kotona. Äiti on tuonut esille myös X:n 
reagoivan tilanteeseen.”  

”Äiti on kokenut väkivaltaa ja uhkausta lapsen isän taholta. // X:llä 
tulisi olla väkivallaton kasvuympäristö.”  

 

Nuorten kohdalla huolta herätti hänen oma käyttäytymisensä: 

”Vanhemmat kertoivat tapaamisella X:n kanssa olleen puoli vuotta 
vaikeaa. X haluaa päättää kaikista asioista itse, on käynyt vanhem-
pien päälle suuttuessaan ja kun ei ole saanut tahtoaan läpi. X:n 
käytös on hänen suuttuessaan hallitsematonta.”  

Erityisesti murrosikäisten ja sitä vanhempien lasten kohdalla lastensuojelu-

asiakkuutta oli jatkettu lapsen vahingollisen käyttäytymisen tai toiminnan perus-

teella. 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

Käytäntötutkimukseni tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miten Itäkeskuk-

sen toimipisteen lastensuojelutarpeen arviointiyksikön työntekijän oma ammatil-

linen arvio lastensuojeluasiakkuuden jatkumisen tarpeesta näkyy hänen laati-

missaan lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvedoissa. Tutkimuskysymys 

kytkeytyi paikalliseen tilanteeseen ja tarpeeseen, sillä oli selvä yhteys käytän-

nön työhön. Tutkimusaineistonani olivat kaikki syys - lokakuussa 2013 Itäkes-

kuksen toimipisteessä valmistuneet lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenve-

dot, joissa oli päädytty asiakkuuden jatkamiseen. Näitä tutkimusaineiston muo-

dostaneita kirjallisia dokumentteja oli yhteensä 33.  

Tutkimuksen lähestymistapana oli sosiaalityön käytäntötutkimus, jossa tiedonin-

tressi kiinnittyy sosiaalialan käytäntöihin ja niiden kehittämiseen (Satka ym. 

2005; Saurama & Julkunen 2009). Tämän käytäntötutkimuksen lähtökohtana oli 

Itäkeskuksen toimipisteen lastensuojelutarpeen arviointiyksikön tiedon saanti ja 

toiminnan kehittäminen. Tutkimusprosessi suunniteltiin yhdessä työyhteisön 

kanssa. Työyhteisö oli minulle entuudestaan tuttu, koska olen usean vuoden 

ajan työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä 

ja syksyllä 2013 vaihtanut saman toimipisteen avohuollon sosiaalityön tiimiin. 
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Tästä syystä olen ollut päivittäisessä yhteydessä myös arviointiyksikön työnteki-

jöihin ja tutkijana keskustellut työyhteisön kanssa tutkimuksen eri vaiheissa.  

Tutkimuksen keskeisenä viitekehyksenä oli Helsingin kaupungin laatima lasten-

suojelutarpeen arviointimalli (Liite 1). Tulevaisuudessa strukturoitua arviointi-

mallia käytetään kaikissa lastensuojeluprosessin vaiheissa avohuollosta sijais-

huoltoon. Toistaiseksi sitä käytetään arvioinnin työvälineenä yksinomaan las-

tensuojelutarpeen selvityksessä (Lounatvuori 2014). Arviointimallin eri teemoja 

ja niihin liittyviä lastensuojelullisia huolia arvioidaan yhdessä perheen kanssa 

perheen tilanteesta niin sanotun vakavuusasteikon (asteikko 0–4) avulla. Koska 

lastensuojelutarpeen arvioinnissa vakavuusasteikon systemaattista hyödyntä-

mistä vasta suunnitellaan, sen käytön tarkastelun sijaan tässä käytäntötutki-

muksessa tarkastelin yksinomaan arviointimallin teemojen esiintymisiä työnteki-

jöiden arvioinnin loppuyhteenvedon kirjauksissa.     

Tutkimusaineiston muodostaneiden selvitysten tekoaikana arviointimallin käyt-

töä vasta harjoiteltiin. Tämän käytäntötutkimuksen tuloksista poikkeavia tuloksia 

olisi mahdollisesti saatu, mikäli tutkimusaineistoksi olisi valittu yhteenvetoja, 

joiden laatimisen aikana arviointimallin käyttö olisi ollut vakiintunut. Työntekijöi-

den kirjausten perusteella on mahdotonta sanoa, kuinka kattavasti arviointimal-

lia on hyödynnetty lastensuojelutarpeen arvioinneissa, sillä kirjauksissaan työn-

tekijät eivät viitanneet siihen. Tavallisesti lastensuojeluasiakkuuden jatkamista 

perusteltiin enimmillään muutamalla perheen tilanteeseen liittyvällä huolella. 

Analyysissa nämä huolenaiheet oli mahdollista luokitella tiettyihin arviointimallin 

teemoihin kuuluviksi. Tulosten perustella näyttääkin siltä, että lastensuojelutar-

vetta arvioitaessa arviointimallin systemaattisen ja kattavan käytön sijaan se on 

mahdollisesti ollut pikemminkin eräänlainen arvioinnin apu- tai taustatyöväline. 

Olisiko arviointimallin systemaattisempi käyttö nostanut vahvemmin esille muu-

takin kuin esimerkiksi lastensuojeluilmoituksessa esitettyyn huoleen reagoimis-

ta? Toisaalta hyvin tehty lastensuojelutarpeen selvitys on aina kokonaisvaltai-

nen interventio perheen tilanteeseen ilman arviointimallin käyttämistäkin. Arvi-

ointimallin avulla lapsen ja perheen vahvuudet olisivat kuitenkin mahdollisesti 

nousseet vahvemmin esille.   
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Työn kehittämisen kannalta on tärkeää pohtia käytännön keinoja ja mahdolli-

suuksia arviointimallin hyödyntämiseen. Yhtälailla tärkeää on tunnistaa arvioin-

timallin haasteet ja vaikeudet. On esitetty, että arviointimallia käyttämällä työn-

tekijän ajatteluprosessi jäsentyy, asiakkaan osallisuus vahvistuu ja lastensuoje-

luasiakkuuden jatkumisen perusteleminen lapselle ja perheelle konkretisoitues-

saan helpottuu. Lisäksi on tuotu esille, että arviointimallin avulla voidaan pyrkiä 

yksittäisten lastensuojelullisten huolten esille nostamisen sijaan kattavampaan 

ymmärrykseen perheen tilanteesta (Vanhanen 2014). Tutkimusaineiston perus-

tella on mahdollista todeta työntekijöiden kirjallisten yhteenvetojen sisältäneen 

pääsääntöisesti perheiden tilanteiden ongelmakeskeistä tarkastelua. Tämä on 

väistämätöntä, koska tutkimusaineisto koostui nimenomaan dokumenteista, 

joissa perustellaan tarvetta lastensuojeluasiakkuuden jatkamiselle. Koska arvi-

ointimallia hyödyntäen yhdessä perheen kanssa kartoitetaan kattavasti perheen 

tilannetta, sitä käyttämällä voidaan perustellusti nostaa vahvemmin esille myös 

voimavaroja ja lapsen ja perheen verkostoja. Aineiston perusteella näin oli tehty 

varsin harvoin. Ongelmakeskeisen kirjoittamisen ohella ainoastaan muutamas-

sa yhteenvedossa työntekijä oli nostanut esille myös lapsen tai perheen vah-

vuuksia. Lisäksi ainoastaan yhdessä yhteenvedossa mainittiin perheen verkos-

to. 

Lastensuojelutarpeen selvitysten kirjausten tulee olla riittävän selkeitä, ymmär-

rettäviä ja konkreettisia. (Johtoryhmän muistio, 20.9.2013.) Lastensuojelutar-

peen selvityksen valmis otsikointi ohjaa lastensuojelutarpeen selvitystä tekevää 

työntekijää ottamaan kantaa lastensuojeluasiakkuuden jatkumiseen sekä esit-

tämään omia näkemyksiään ja arvioitaan lapsen ja perheen tilanteesta. Lähes 

kaikissa aineiston muodostaneissa yhteenvedoissa mainittiin selkeästi päätös 

lastensuojeluasiakkuuden jatkamisesta. Tavallisesti lastensuojeluasiakkuuden 

jatkumisen toteamisen lisäksi esitettiin perusteluita tehdylle päätökselle, pelkkää 

työntekijän yhteenvetoa lukemalla oli siis mahdollista muodostaa ymmärrys las-

tensuojeluasiakkuuden jatkamiseen johtaneista syistä.  

Useissa lastensuojelutarpeen selvitystä koskevissa ohjeistuksissa on tuotu esil-

le, että kokonaisvaltaisen arvioinnin lisäksi selvitysprosessin tulisi rakentua las-

tensuojeluilmoituksessa esitettyjen huolten selvittämiselle eli käytännössä las-

tensuojeluun tulon syiden tarkastelulle (Valvira 2013). Koska käytettävissäni oli 
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vain rajattu osa lastensuojelutarpeen selvityksen dokumentista, aineisto ei 

mahdollistanut sen tutkimista, kiinnittivätkö lastensuojelun työntekijät arviois-

saan huomiota lastensuojeluilmoituksessa ilmaistuun huoleen. Aineistosta ei 

toisaalta noussut esille mitään sellaista, mikä antaisi syytä kyseenalaistaa tai 

epäillä sitä, että laatimissaan yhteenvedoissaan työntekijät eivät olisi tosiasialli-

sesti ottaneet kantaa lastensuojeluilmoituksissa mainittuihin huolenaiheisiin, 

vaikka asiaa ei ollut eksplisiittisesti aukikirjoitettu.   

Koska tässä tutkimuksessa keskityin koko lastensuojelutarpeen selvityksen kir-

jallisen dokumentin sijaan yksinomaan rajattuun osaan siitä, minun oli mahdo-

tonta tarkastella työntekijän laatimaa yhteenvetoa kokonaisuuden näkökulmas-

ta. Aineiston perusteella on kuitenkin mahdollista nostaa jatkopohdintaan yh-

teenvetojen kirjoituskäytäntöjä. Lisäksi sosiaalityöntekijän näkökulmasta voi 

tuntua tarpeettomalta kirjata eräänlaista tiivistelmää lastensuojelutarpeen selvi-

tyksen kirjallisen osion loppuun, koska samat asiat on luettavissa aikaisemmin 

dokumentista. Kirjausten perusteella vaikutti osalle työntekijöistä saattaneen 

olla epäselvää, onko kyse toteavasta ja siten lähtökohtaisesti kantaa ottamat-

tomasta neutraalista tiivistelmän kaltaisesta yhteenvedosta vai eksplisiittisestä 

ja kantaaottavasta työntekijän omia ammatillisia näkemyksiä esiintuovasta ko-

koavasta pohdinnasta.     

Sosiaalityöntekijän kirjaama tieto on hänen oman muistinsa jatke, erityisen ar-

vokasta järjestelmässä oleva tieto on työntekijävaihdosten yhteydessä (Huus-

konen ym. 2010). Kun lastensuojelutarpeen selvityksessä päädytään lastensuo-

jeluasiakkuuden jatkamiseen, Helsingissä toteutettavan mallin mukaisesti asi-

akkuus siirtyy arviointitiimistä suunnitelmallisen työn tiimiin, tässä vaiheessa 

myös lapsen vastuusosiaalityöntekijä vaihtuu. Lastensuojelutarpeen selvityksen 

kirjallisen yhteenvedon tulee toimia pohjana avohuollon suunnitelmallisen työn 

tiimissä laadittavalle lastensuojelun asiakassuunnitelmalle. Näiden kahden las-

tensuojeludokumentin tulee olla linjassa keskenään siten, että asiakassuunni-

telmassa voidaan hyödyntää jo tehtyä lastensuojelutarpeen arviota. (Johtoryh-

män muistio, 20.9.2013.) Tämän käytäntötutkimuksen aineistosta noin puoleen 

työntekijät olivat kirjanneet ajatuksiaan jatkotyöskentelystä. Vaikka tavallisesti 

viimeistään siirtoneuvottelussa väistyvä ja tuleva vastuusosiaalityöntekijä yh-

dessä perheen kanssa pohtivat jatkotyöskentelyä, olisi selkeyden, tiedonkulun 
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ja ennen kaikkea asiakkaan edun mukaista pyrkiä kirjaamaan arvioita jatkotyös-

kentelystä myös lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvetoon. Perheen paris-

sa lastensuojelutarpeen selvityksen tehneen ja siten perheen tuntevan työnteki-

jän näkemys tulevasta työskentelystä voidaan arvioida tärkeäksi, vaikkakaan ei 

välttämättä uutta vastuusosiaalityöntekijää velvoittavaksi. 

Muutamassa yhteenvedossa tuotiin työntekijöiden ohella esille vanhempien 

kanta lastensuojeluasiakkuuden jatkamiseen ja toiveeseen lastensuojusta saa-

tavalle avulle. Sitä vastoin yhdessäkään yhteenvedossa ei kerrottu asiakaslap-

sen kantaa vastaavista asioista. Pienten lasten kohdalla tämä on ymmärrettä-

vää työskentelyn tapahtuessa pääasiassa vanhempien kanssa. Mihin unohtui-

vat vanhemmat lapset? Toisaalta muutama teini-ikäinen lapsi oli yhteenvedossa 

nostettu tiedontuottajaksi ja siten aktiiviseen rooliin oman tilanteensa määrittä-

misessä. Tärkeää on muistaa kenelle ja kenestä työntekijä yhteenvedon kirjoit-

taa. Myös samassa perheessä asuvien sisarusten kohdalla lastensuojelutar-

peen selvityksen ja siihen liittyvän yhteenvedon tulee olla yksilöllinen ja henkilö-

kohtainen.  

Yhteenvetojen kirjaamisessa oli eroja työntekijän oman äänen, ammatillisen 

arvion, esille nostamisessa. Suurimmassa osassa yhteenvetoja työntekijän ääni 

oli häivytetty taustalle, osassa sen sijaan esitetty kanta todettiin selkosanaisesti 

työntekijän kannaksi. Työntekijän roolia ja siten työskentelyn näkyväksi tekemi-

sessä tai häivyttämisessä oli havaittavissa kolmea eri käytäntöä: kirjoitettiin 

passiivissa, vedottiin lastensuojelussa heränneeseen huoleen tai määriteltiin 

työntekijä huolta arvioivaksi tahoksi. Työntekijän ajatteluprosessin ja roolin nä-

kyväksi tekemisen on arvioitu palvelevan työntekijää itseään, kollegoita ja en-

nen kaikkea asiakasta. Tällöin teksti ei jää ulkopuolisen tarkkailijan raportoin-

niksi, vaan arvioinnin tehneen työntekijän ääni tulee esille (mt.). Lastensuojelu-

tarpeen selvityksen yhteenvedon kirjauskäytäntöjen selkiyttämiseksi ja yhte-

näistämiseksi työyhteisö voisi pohtia kirjaamisen tapoja ja käytäntöjä ja mahdol-

lisesti työntekijän roolin selkeämpää esille nostamista lastensuojelutarpeen sel-

vityksen yhteenvedoissa. Lisäksi työntekijät voisivat nykyistä selkeämmin ottaa 

kantaa esitetyn huolen vahingollisuudesta lapselle, juuri tässä oli vaihtelua ai-

neiston perusteella. Arvioitaessa lastensuojeluasiakirjojen kirjaamiskäytäntöjä, 
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on tärkeää mielestäni kuitenkin välttää työntekijöiden persoonallisen otteen häi-

vyttämistä. 

Oman kiinnostavan lisänsä tähän omalla työpaikallani tekemääni käytäntötutki-

mukseen toi myös se, että tutkimusaineistostani löytyi pari itselleni entuudes-

taan hyvinkin tuttua lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvetoa, vaikka tun-

nistetiedot oli aineistosta poistettu ennen analyysivaihetta, tunnistin muutaman 

lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenvetodokumentin itse sosiaalityöntekijä-

nä asiakaslapsistani laatimikseni. Tämä ei kuitenkaan mielestäni edellyttänyt 

analyysiin muutoksia tai aiheuttanut vaikeuksia, käsittelin kaikkia analysoitavia 

dokumentteja samalla tavoin. Lisäksi näiden dokumenttien osalta oman roolini 

linkittyminen tiedon tuottajana ja tutkijana ei mielestäni muodostunut analyysi- 

tai dokumentointivaiheessa millään tavoin esimerkiksi eettisesti haastavaksi tai 

mahdottomaksi, koska tämän käytäntötutkimuksen tavoitteena ei lähtökohtai-

sestikaan ollut toimipisteen työntekijöiden keskinäinen vertaaminen heidän laa-

timiensa lastensuojelutarpeen selvitysten yhteenvetojen perusteella. Vaikka nyt 

käytäntötutkimuksen tekohetkellä en enää työskentelekään Itäkeskuksen toimi-

pisteen arviointiyksikössä vaan saman toimipisteen suunnitelmallisen sosiaali-

työn tiimissä, koin tämä käytäntötutkimuksen henkilökohtaisesti vahvasti kiin-

nostavaksi ja tarpeelliseksi myös oman ammatillisen kehittymiseni kannalta. 

 

Käytäntötutkimuksessa nostetaan keskeiseksi foorumit, joilla tiedonmuodostus-

ta voidaan kehittää ja testata yhteisesti (Saurama & Julkunen 2009, 309 - 311). 

Koska käytäntötutkimuksen tavoitteena on työyhteisön ammatillinen kehittymi-

nen, reflektointi sekä työkäytäntöjen kehittäminen, arvioin itselleni ja erityisesti 

työyhteisölleni mielekkääksi sen, että myös varsinaisen käytäntötutkimusjaksoni 

päätyttyä pystyn jatkossakin tarvittaessa vaivatta osallistumaan tutkimuksesta ja 

siitä saaduista tuloksista käytäviin keskusteluihin sekä mahdollisten jatkotutki-

mustarpeiden ja työyhteisön toiminnan kehittämistarpeiden arviointiin ja myös 

toteuttamiseen.  

 

Työyhteisön ammatillisen kehittymisen ja reflektoinnin sekä myös työkäytäntö-

jen kehittämisen kannalta oli tärkeää saada tutkimustietoa siitä, miten lasten-

suojelun avohuollon työntekijät konstruoivat lapsen tilannetta lastensuojelutar-



 

40 
 

peen näkökulmasta. Tutkimus tuotti tietoa Itäkeskuksen lastensuojelun toimipis-

teen arviointitiimin lastensuojelutarpeen selvitysten kirjauskäytännöistä ja on 

siten hyödynnettävissä sen työkäytäntöjen kehittämisessä. Tutkimuksen valmis-

tuttua palautan saadut tutkimustulokset työyhteisön käyttöön muun muassa 

osallistumalla niistä käytäviin keskusteluihin ja mahdollisten jatkotutkimustar-

peiden ja työyhteisön toiminnan kehittämistarpeiden arviointeihin. Tarkoituk-

senani on myös tarvittaessa esitellä tutkimustuloksia Helsingin lastensuojelun 

avohuollon kokouksissa ja syksyllä 2014 järjestettävässä Helsingin kaupungin 

lastensuojelun tutkimusfoorumissa sekä Helsingin yliopiston sosiaalityön käy-

täntötutkimusseminaarissa keväällä 2014. 

Tämä käytäntötutkimus herätti muutamia jatkotutkimusaiheita. Kiinnostavaa olisi 

esimerkiksi haastatella arviointiyksikön työntekijöitä heidän kokemuksistaan 

arviointimallin käytöstä. Lisäksi kiinnostavaa olisi perehtyä siihen, miten lasten-

suojelutarpeen selvitysten yhteenvetoja on hyödynnetty lastensuojelun asiakas-

suunnitelmien laadinnassa. 
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ARVIOINTIMALLI 

 LAPSEN KEHITYKSELLISET TARPEET. Lastensuojelutarpeen selvitys, päivi-
tetty 22.1.2014 

Työryhmä: Leo Heikkilä, Monika Possauner, Susanne Westen, Maria Kahila, Juha Ke-
sänen, Sari Virtanen 

 

1. Fyysinen terveys 

 lapsen yleiskunto 

 sairaudet mm. neurologiset 

 allergiat 

 toistuvat tapaturmat 

 fyysinen kehitys 

 virkeys, väsymys, lepo ja uni 

 säännöllinen ja terveellinen ravinto 

 liikunta ja motorinen kehitys 

 ikätasoinen omatoiminen huolehtiminen terveydestä 

 seksuaaliterveys ja -tieto 

 raskaus ja vanhemmuus 

 raskaana olevan päihteiden käyttö 

 vammaisuus 
 
 

2. Lapsen arki 

Päiväkodissa tai koulussa olo 

 käykö mielellään päiväkodissa, koulussa tai töissä 

 poissaolot, lintsaus 

 kiusaako /kiusataanko koulussa 

 tulevaisuudensuunnitelmat / jatkosuunnitelmat (esim. opiskelu) 

Oppiminen ja oppimistulokset 

 oppimistulokset ja arvosanat 

 oppimisvaikeudet 

 keskittymiskyky 

 alisuoriutuminen 

Päivärytmi 

 arjen säännöllisyys 

 osallistuminen kotiöihin 

 harrastukset ja kiinnostuksen kohteet 

 käy päiväkodissa tai koulussa 

 opiskelee, käy töissä tai osaa hakea töitä 
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Omatoimisuus 

 itsestä huolehtiminen ikätasoista esim. hygienia 

 ikätasoinen suoriutuminen kotitöistä 

 ikätasoinen suoriutuminen raha-asioista ja ostoksista 

 osaa liikkua paikasta toiseen ikätasoisesti 

 realistinen käsitys vaaratilanteista 

 

3. Lapsen psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 
Minäkuva 

 itseluottamus ja itsetuntemus 

 etninen identiteetti 

 seksuaali-identiteetti 

Tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys 

 mieliala 

 tunteiden ilmaiseminen 

 karkaileminen ja häiriökäyttäytyminen 

 väkivaltaisuus ja rikollisuus 

 välttää jatkuvasti vaikeita asioita 

Perhe- ja sosiaaliset suhteet 

 suhde vanhempiin 

 läheisverkosto kuvattuna 

 turvasuunnitelma lapselle 

 ystävät 

 suhtautuminen muihin lapsiin 

 perheenjäsenistä huolehtiminen 

Sosiaalinen kanssakäyminen 

 luottamus ja avoimuus 

 kanssakäyminen aikuisten kanssa 

 vapaa-ajan vietto kavereiden kanssa 

Diagnosoidut psyykkiset sairaudet tai huoli psyykkisestä terveydestä 

 

4. Päihteiden käyttö  

 nuoren päihdehistoria 

 käytön säännöllisyys 

 fyysinen ja psyykkinen terveydentila 

 päihteidenkäytön vaikutus päivärytmiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja 
ystävyyssuhteisiin 

 päihteisiin liittyvä rikollisuus 

 voimavarat 
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 TOIMINTAKYKY VANHEMPANA. Lastensuojelutarpeen selvitys, päivitetty 
22.1.2014 

Työryhmä: Leo Heikkilä, Monika Possauner, Susanne Westen, Maria Kahila, Juha Ke-
sänen, Sari Virtanen 

 

5. Vanhemmuuden taidot 

 perushoito ja huolenpito 

 ravinnon ja vaatetuksen tarjoaminen 

 hygieniasta huolehtiminen 

 koulunkäynnistä huolehtiminen 

 vanhempi viettää aikaa lapsen kanssa 

 vanhempi on lapsen henkisenä tukena 

 tarvittavan hoidon järjestäminen 

 rajojen asettaminen 

 hyvänä esimerkkinä toimiminen 

 vanhempi opettaa omatoimisuutta ja itsestä huolehtimista 

 vanhempi asettaa rajat arjelle (ruokailu, kotiintuloajat, nukkumaanmeno jne.) 

 vanhempien suhteet muiden kanssa ovat tasapainoiset 

 vanhempi suojelee lasta ongelmista 

 lasta kehotetaan välttämään väkivaltaa 

 kannustamien ja virikkeet 

 kannustetaan liikkumaan / harrastuksiin 

 lasta kannustetaan oppimaan 

 lasta kannustetaan itsenäisyyteen ja tälle annetaan vastuuta 

 lapsella on vapaa-aikaa, jolloin voi toteuttaa itseään ja tavata kavereita 

 lapsen kavereita käy kotona kylässä 

 

6. Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tarjoaminen 

 turvallisuus 

 lasta valvotaan ikätason mukaisesti 

 aikuisten välinen väkivalta 

 väkivaltaisuus lasta kohtaan tai seksuaalinen hyväksikäyttö 

 emotionaalinen läheisyys 

 kiinnostus ja myötätunto lasta kohtaan 

 tukeminen lapsen valinnoissa ja vaikeuksissa 

 kannustaminen ja ylpeys lapsesta 

 esimerkki sosiaalisista suhteista 

 kritisoiminen tai suorituspaineiden asettaminen lapselle 

 huolista ja murheista keskusteleminen 

 vakaus 

 vanhemmat tukevat toisiaan kasvatuksessa 

 johdonmukaisuus lasta kohtaan 

 arki on säännöllistä ja vakaata 

 lapsi huomioidaan osana perhettä 

 vanhemmilla on vastuu perheestä 
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7. Vanhemmat vointi ja elämäntilanne 

 tavoitteena on selvittää vanhemman toimintakykyyn vaikuttavia tausta-
tekijöitä, esimerkiksi vammaisuus 

 fyysiset ja psyykkiset sairaudet 

 vanhempien rikollisuus 

 vanhempien uupumus 

 

8. Päihteiden käyttö 

 vanhemman päihdehistoria 

 käytön säännöllisyys 

 fyysinen ja psyykkinen terveydentila 

 päihteidenkäytön vaikutus päivärytmiin, harrastuksiin ja ystävyyssuhtei-
siin 

 päihteisiin liittyvä rikollisuus 

 riskikäyttäytyminen 

 voimavarat 

 raskaana olevan vanhemman päihteidenkäyttö 

 


