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1 Johdanto 
 
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat olleet jo kahden vuosikymmenen ajan kas-

vava trendi (Heino 2011, 54). Helsingissä uusien asiakkuuksien määrä kasvoi lastensuoje-

lun avohuollossa lähes yhdellätoista prosentilla (10,8 %) vuonna 2013 (Ahlgren-Leinvuo 

2014, 11). Vuonna 2008 voimaan tullut lastensuojelulaki (LSL 417/2007) määrittää lasten-

suojelun asiakkuuden alkamisen käytäntöjä ja kriteerejä. Asiakkuuden alku on ollut myös 

Helsingin kaupungin lastensuojelun avohuollon sosiaalityön kehittämiskohde jo vuodesta 

2001 (Muukkonen & Tulensalo 2004, 1). Lastensuojelun asiakkuuden alun voidaan siis 

ajatella olevan verraten jäsentynyt, selkeä ja tunnettu prosessi ja työkäytäntö aiempaan 

toimintatapaan verrattuna (Muukkonen 2008a, 18).  

Uusien asiakkuuksien lisäksi lastensuojelun avohuollon asiakasmääriin vaikuttaa asiak-

kuuksien kesto ja asiakkuuksien päättäminen. Palvelujärjestelmässä lastensuojelutarpeen 

poistumista ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuden päättämistä voidaan pitää jopa 

tehdyn työn vaikuttavuuden mittarina (Huuskonen & Korpinen 2009, 31). Tämä vaikutta-

vuuden mittari on kirjattu myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vuosien 

2014–2016 Strategiasuunnitelmaan, jonka mukaan palveluiden painopisteen strategi-

sena tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen (Helsingin kaupunki 2014, 17). 

Lastensuojelun sosiaalityö lakiin perustuvana kunnallisena palveluna osana julkishallin-

non organisaatiota antaa kehikon, joka säätelee ja ohjaa myös jossain määrin asiakkuu-

den päättämistä. Byrokraattisista ja juridisista lähtökohdistaan huolimatta kaikissa orga-

nisaatioissa kehittyy virallisen rakenteen lisäksi epävirallinen rakenne ja kulttuuri, joka sal-

lii erilaisia tulkintoja ja toiminnan kirjoa. (Heino 1997, 15.) Lastensuojelun asiakkuuden 

lopettamista pidetään edelleen vaikeasti hahmotettavissa olevana lastensuojelun sosiaa-

lityön työkäytäntönä (Ahlgren-Leinvuo 2014, 8). 

Erityisesti lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättäminen on lastensuojelun kuu-

sikkotyöryhmän1 arvion mukaan epäyhtenäistä. Epäyhtenäisyyttä oletettavasti lisää se, 

että päättäminen ei ole juridisesti hallintopäätös. Lastensuojelulaki (LSL 417/2007) ei suo-

ranaisesti ohjeista tai määrittele päättäminen aikaa, tapaa tai tiedoksiantoa. Ainoa laista 

                                                           
1 Kuusikkotyöryhmä muodostuu kuudesta Suomen väkiluvultaan suurimmasta kaupungista: Helsinki, Espoo, Tampere, 
Vantaa, Turku ja Oulu. 
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löytyvä periaate on, että asiakkuus tulee päättää heti kun asiakkuudelle ei enää ole tar-

vetta. Tässä käytäntötutkimuksessa olen kiinnostunut määrittelyprosessista, jossa asiak-

kaan lastensuojelullisen tarpeen todetaan poistuneen. Hallinnollisesti kyse on asiakkuu-

den päättämisestä.  

2 Tutkimuksen lähtökohdat  
 
2.1 Asiakkuuden päättäminen tutkimuskohteena 
 
Vaikka lastensuojelun avohuollon asiakkaita tiedetään olevan paljon (Ahlgren-Leinvuo 

2014; Heino 2011) ja painetta entistä taloudellisempaan ja tehokkaampaan palvelujärjes-

telmään on (Kemppainen & Ojaniemi 2012, 51), tiedetään asiakkuuksien päättämisen 

prosessista ja työkäytännöistä verraten vähän.  

Lastensuojelun prosesseja ja asiakkuuden päättymistä on tarkasteltu muutamissa tutki-

mus- ja kehittämishankkeissa asiakkaan näkökulmasta. Tarja Heino (2007, 16) on tutkinut 

uusien lastensuojeluasiakkaiden asiakaspolkuja aina jälkihuoltoon saakka ja tarkastellut 

perheen ja lapsen tilannetta asiakkuuden alkaessa, asiakkaana ollessa ja asiakkuuden 

päättyessä. Huuskonen ja Korpinen (2009) ovat edelleen jatkaneet Heinon (mt.) työtä ja 

kartoittaneet, mitä lastensuojelun avohuollon asiakkaille tapahtuu prosessin aikana ja sen 

jälkeen.  

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työkäytäntönä asiakkuuden päättämistyötä on si-

vuttu osana lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön tehtäväkokonaisuutta (Muuk-

konen 2008b, 56; Lahtela 2004, 73–74). Poikkeuksen tekee Vantaan Tikkurilan lastensuo-

jelun avopalveluiden yksikkö, jonka kehittämisen kohteena on ollut asiakkuuden päättä-

mistyö. Kehittämistyö toteutui osana pääkaupunkiseudun yhteistä lastensuojelun kehit-

tämishanketta (Kehrä I). Tikkurilan lastensuojelun avopalvelujen kehittämistyön ensisijai-

sena tavoitteena oli asiakkuuksien päättymisen näkyvyyden parantaminen suhteessa asi-

akkaisiin ja tietojärjestelmään. (Paasivirta 2012, 96.) 

Kehittämistyön johtopäätöksenä todetaan, että etukäteen asetettujen tavoitteiden li-

säksi hanke viritti työntekijät avoimeen keskusteluun asiakkuuksien päättämisestä ja ar-

vioinnin pohjalla olevista kriteereistä. Tämän on puolestaan nähty edistäneen asiakkaiden 

tasa-arvoista kohtelua ja toimintatavan yhdenmukaisuutta. Asiakkuuksien näkyvyyden 
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parantaminen on myös vähentänyt asiakkaiden epätietoisuutta oman asiakkuutensa ti-

lasta. Kehittämistyön keskeiset lähtökohdat ja tulokset on julkaistu yhteenvedonomai-

sesti Kehrä-hankkeen loppuraportissa. (Paasivirta 2012, 96.) 

2.2 Lastensuojelun sosiaalityön orientaatiot, työprosessin vaiheet ja arviointi 
 

Sosiaalityöntekijän yleisenä tehtävänä lastensuojelun avohuollossa on vähentää tai pois-

taa lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantavia tekijöitä (Heino 1997, 38). Ensisijaisesti avo-

huollon sosiaalityö on lastensuojelun tarpeessa olevan lapsen ja perheen tukemista ja re-

surssien jakoa (Kääriäinen 2003, 11–12). Olipa kyse mistä tahansa käytännön sosiaali-

työssä tehtävästä päätöksestä tai toiminnasta, sitä edeltää asiakkaan tilanteen arviointi 

(assessment). Myös avohuollon asiakkuuden päättyessä, päätöstä edeltää arviointi. Arvi-

ointi voi olla muodollista, strukturoitua kirjalliseen muotoon sanoitettua arviointia tai 

epämuodollista työntekijän mielessä tapahtuvaa arviointia. Laadultaan työntekijän arvi-

ointi voi olla eettistä ja asiakasta osallistavaa tai eettisesti kyseenlaista ja työntekijän itse-

näisesti tuottamaa. (Beckett 2010, 25–26.) 

Muukkonen (2008) jakaa lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön kolmeen vaihee-

seen: 1) suunnitelman tekoon, 2) työskentelyyn ja 3) arviontiin. Asiakassuunnitelma on 

työskentelyn ensimmäinen vaihe ja koko prosessin ankkuri, johon työskentely asiakas- ja 

prosessitasolla kiinnittyy. Suunnitelma suuntaa työskentelyä ja toimii myös arvioinnin vä-

lineenä. Kirjallisen asiakassuunnitelman tekemisen taustalla vaikuttavat sekä organisato-

riset että asiakaskeskeiset syyt. Toisaalta suunnitelmia tehdään, koska laki niin edellyttää 

ja se toimii organisaation yhteisenä muistina ja osallisten oikeusturvan takaajana. Toi-

saalta kirjallinen suunnitelma on sosiaalityön väline, joka on avuksi asiakkaalle eli lapselle 

ja vanhemmalle. Hyvin tehty suunnitelma motivoi asiakasta ja osoittaa työskentelyn 

suunnan. (Mt., 42–49.) 

Suunnitelmaa seuraa sen täytäntöönpano eli työskentely kohti asetettua tavoitetta. To-

teutusvaihe voidaan nähdä lastensuojeluprosessin ydinkohtana. Toteutusvaihe voi sisäl-

tää useita arviointivaiheita. Työvaiheena arviointi pitää sisällään kaksi arvioinnin muotoa. 

Toisaalta arviointityö on jatkuvaa työskentelyprosessin arviointia, jota ylläpidetään ref-

leksiivisellä työotteella, mutta arviointi on myös vaihe, jossa työskentelyn ja asiakkaan 

tilanteen arviointi avoimesti ja selkeästi tapahtuu. Lisäksi arviointivaihe voi pitää sisällään 



4 
 

 

kaksi tasoa. Voidaan arvioida työskentelyn sisältöjä ja tarkistaa miten tavoitteet on saa-

vutettu. Toisaalta voidaan arvioita työskentelytapaa, jolloin arviointi sisältää lastensuoje-

lun toimintatavan kehittämistyön. (Muukkonen 2008, 42–52.) Arvioinnin tuloksesta riip-

puen, arviointia seuraa joko asiakassuunnitelman tarkistus tai työskentelyn päättäminen, 

joka on tämän käytäntötutkimuksen aihe. Jatkossa arvioinnilla viitataan selkeästi tapah-

tuvaan asiakkaan tilanteen arviointiin, joka on johtanut lastensuojelun avohuollon asiak-

kuuden päättymiseen.  

Sosiaalityön sisältöjä voidaan tarkastella asiakastyön prosessin kussakin vaiheessa, mutta 

sosiaalityötä voidaan tarkastella myös työntekijän tekemänä työnä ja toimintana. Lasten-

suojelun sosiaalityö voidaan teoreettisesti jakaa selkeästi kohtaamistyöhön ja prosessin-

ohjaustyöhön. Kohtaamistyö on asiakkaan kanssa tehtävää psykososiaalista työtä, jossa 

asiakkaana ovat lapsi ja hänen vanhempansa tai muut huoltajat. Kohtaamistyö toimintana 

on asiakkaiden tapaamista ja vuorovaikutustyötä: tilan antamista kuuntelemista, kysy-

mistä, vastaanottamista, palauttamista ja osallisuuden mahdollistamista. (Muukkonen 

2008c, 60–71.) 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön toinen puoli, prosessinohjaustyö, voi tapahtua il-

man asiakkaan välitöntä läsnäoloa. Prosessinohjaustyö sisältää toimistolla tehtävää asia-

kastyön suunnittelua, dokumentointia, päätösten tekoa ja valmistelua. Prosessinohjaus-

työ on asiakasprosessin ohjausta, joka tapahtuu tietoa kokoamalla ja analysoimalla. Li-

säksi prosessinohjaustyöhön liitetään arviointi, johtopäätösten teko sekä työskentely ver-

koston kanssa. Voidaan todeta, että ei ole prosessinohjaustyötä ilman kohtaamistyötä ja 

toisinpäin. Toisaalta tätä selkeää työn sisältöjen jakoa käytännössä häivyttää sosiaalityön 

uusi paradigma, jonka mukaan asiakkaan osallisuus taataan myös prosessinohjaustyöhön 

lukeutuviin tehtäviin, kuten sopimiseen ja suunnitteluun. (Muukkonen 2008, 60–71.) Li-

säksi ymmärrän kohtaamisen käsitteen laajemmin. Kohtaaminen voi tapahtua myös teks-

tin (Kääriäinen 2003, 19) tai puhelimen välityksellä. 

Dokumentointi on välttämätön ja keskeinen tehtävä lastensuojelun sosiaalityössä osana 

prosessinohjaustyötä (Kääriäinen 2003, 5; Muukkonen 2008c, 67). Lastensuojelulaki 

417/2007, 33§) ohjeistaa työntekijöitä ”merkitsemän lasta tai nuorta koskeviin asia-

kasasiakirjoihin kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjes-
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tämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seuran-

nan kannalta tarpeelliset tiedot”. Tehtävän keskeisyydestä huolimatta asiakirjojen laati-

misen ohjeistus on ohutta (Toimiva lastensuojelu 2013, 37) ja käytännöt kirjavia (Kivinen 

1994, 97–98, ref. Kääriäinen 2003, 4). Se, mikä milloinkin valikoituu asiakirjaan merkittä-

väksi lastensuojelutehtävän kannalta, jää yksittäisen sosiaalityöntekijän havaintojen ja 

tehtävään orientoitumisen varaan (Heino 1997, 42–43).  

Prosessimaisuuden ja työnsisältöjen lisäksi lastensuojelun avohuollon työtä voidaan tar-

kastella erilaisten työtä ohjaavien toimintaperiaatteiden tai orientaatioiden kautta. Las-

tensuojelun toimintaperiaatteita voivat esimerkiksi asiakaskeskeisyys, lapsikeskeisyys, 

systemaattisuus, suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja arkikeskeisyys (Muukkonen 

2008b, 33). Perinteisesti sosiaalityö on nähty muutostyönä, mutta lastensuojelun sosiaa-

lityön työskentelyä jäsentäessään Muukkonen ym. (2008b) sanoittivat käytännön työssä 

hyvin tunnetun kannatteluorientaation muutosorientaation rinnalle. Kannatteluorientaa-

tion tavoitteena on pyrkiä säilyttämään lapsen ja perheen tilanne. Orientaatioiden asteet 

vaihtelevat, mutta astevaihtelun lisäksi toinen variaatioiden välinen ero on niissä tapah-

tuvan kohtaamistyön ja prosessinohjaustyön suhde. Seurailevassa työotteessa sosiaalityö 

on enimmäkseen asiakasprosessin ohjaustyötä ja muutosorientaatiossa sosiaalityönteki-

jän kohtaamistyö saa enemmän tilaa. (Muukkonen 2008b, 52–53.)  

2.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän käytäntötutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja tuottaa uutta tietoa las-

tensuojelun avohuollon sosiaalityön toimintakäytännöistä asiakkuuden päättämiseen 

tähtäävästä työstä, päättämistyöstä sekä herättää keskustelua ja pohdintaa aiheesta Mal-

min toimipisteen työntekijöiden keskuudessa sekä yleisemminkin lastensuojelutyön ken-

tällä. Tarkastelen päättämisen prosessia, prosessin aikaista työn sisältöä sekä työtä oh-

jaavia toimintaperiaatteita sosiaalityön kohtaamis- ja prosessinohjaustyönä.  

Tutkimuksessani haen vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1) Mitkä ovat asiakkuuden päättämisen työvaiheet ja työn sisällöt, kun asiakkuus 

päättyy lastensuojelutarpeen poistumiseen? 

2) Millainen on hyvä asiakkuuden päättäminen ja mitä haasteita päättämistilan-

teessa kohdataan, kun asiakkuus päättyy lastensuojelutarpeen poistumiseen? 
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3 Käytäntötutkimuksen toteutus 
 
Tämä käytäntötutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-

viraston luvalla Pohjoisen lastensuojelun Malmin 1-tiimin kanssa. Malmin tiimiin kuuluu 

seitsemän sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi sijoittuu edellä esitetyn 

jaottelun mukaisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityön vaiheeseen kaksi, suunnitel-

mallinen työ. Suunnitelmallisella työllä viittaan asiakassuunnitelmaan perustuvaan työ-

hön, joka tapahtuu lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen (LSL 417/2007 30§). Vuonna 

2013 työtiimillä oli yhteensä 315 asiakasta. Uusia asiakkaita tiimi vastaanotti samana 

vuonna 113. (Pelkonen 2014.)  

3.1. Käytäntötutkimus kehittämisen välineenä 
 

Käytännön sosiaalityössä arvostetaan käytännön osaamista ja käytännöissä rakentuvaa 

tietoa (Pohjola 2012, 19). Sosiaalityön käytäntötutkimus on tutkimusote, jonka ongel-

manasettelu ja aiheet ovat sosiaalialan käytäntöihin liittyviä. Käytäntötutkimusta määrit-

tää myös ajatus käytännön sosiaalityön toimintatapojen kehittämisestä ja muuttami-

sesta. Lisäksi käytäntötutkimuksessa kaikki tiedon tuotannon osapuolet asettuvat tasa-

vertaiseen dialogiin ja tutkimusprosessia kuvaa jatkuva vuorovaikutus tutkijan ja tutki-

muksen tekoon osallistuvien kesken (Saurama & Julkunen 2009, 294; Satka ym. 2005, 11–

12).  

Käytäntötutkimus voi olla myös sosiaalityön käytännön toimijoiden paikka pysähtyä tar-

kastelemaan oman työn sisältöä reflektoiden (Yliruka 2005, 124). Yhteinen reflektio on 

siten yksittäisen työntekijän oppimista sekä kollektiivista organisaation oppimista (Karvi-

nen-Niinikoski 2005, 264). Avoimen keskustelun herättämistä ja tilanteen reflektointia 

voidaan pitää myös eräänä kehittämisen ja yhteisen tiedonmuodostuksen muotona (Tu-

runen 2012, 154–155; Satka ym. 2005, 11–12).  

Tutkielmani aihe on käytännön sosiaalityöstä noussut ja tutkimuksen teon prosessia ja 

siinä tapahtuvaa tiedon muodostusta voi kuvailla vuorovaikutukselliseksi. Koko tutkimus-

prosessin aikana (helmi-syyskuu 2014) tapasimme käytäntötutkimukseen osallistuneiden 

sosiaalityöntekijöiden kanssa suunnitellusti 1–2 kuukauden välein. Lisäksi keskustelin tut-

kimuksen etenemisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista vapaamuotoisemmin kahvi- ja lou-

nastauoilla toimistolla työskennellessäni. 
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3.2 Eettiset kysymykset 
 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 4) korostaa kolme eettistä periaatetta tutki-

muksen teossa: tutkittavien itsemääräämisoikeutta, yksityisyyden ja tietosuojan huomi-

oimista ja vahingoittumattomuutta. Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisella tarkoite-

taan tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta. Jotta päätös tutkimukseen osallistu-

misesta on mahdollista tehdä, tulee tutkimukseen osallistumista harkitseville antaa riittä-

västi tietoa tutkimuksesta, sen toteuttajasta ja kerättävien tietojen käyttötarkoituksesta 

(Kuula 2006, 61).  

Toisaalta tutkimukset, joissa ei tallenneta yksilöityjä tunnistetietoja, kuten nimiä, henki-

lötunnuksia tai osoitteita, voidaan toteuttaa ilman erillistä suostumusta (Kuula 2006, 85). 

Tämän tutkimuksen toteuttamiseen ei tarvittu asiakkaiden antamaa suostumusta, sillä 

vastaanottamastani asiakirja-aineistosta oli Helsingin kaupungilta saadun tutkimusluvan 

mukaisesti tunnistetiedot poistettu ennen aineiston luovuttamista minulle. Lisäksi kyse 

oli asiakkaista, joiden asiakkuus oli toimipisteessä päättynyt, eli tutkimuksella ei voi olla 

edes epäsuoraa asiakassuhdetta vahingoittavaa vaikutusta. Tästä huolimatta asiakirja-ai-

neistoa voidaan pitää tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 7) tarkoittamana sensi-

tiivisenä aineistona, jonka tulen hävittämään välittömästi opintosuorituksen hyväksymi-

sen jälkeen.  

Kaupungin tutkimuslupa antoi luvan tehdä tutkimusta sovitussa toimipisteessä. Lupa ei 

kuitenkaan velvoita työpisteen henkilökuntaa tutkimukseen osallistumiseen. Työpisteen 

sosiaalityöntekijöiden kanssa käydyissä alustavissa tapaamisissa tiedotin asiasta ja lähetin 

kutsun fokusryhmäkeskusteluun yhdessä tutkimustiedotteen kanssa (Liite 1) kaikille tii-

min sosiaalityöntekijöille noin kuukautta ennen keskustelua. Käytännön syistä ryhmäkes-

kustelu toteutettiin osana työyhteisön tiimirakenteita ja seitsemästä sosiaalityöntekijästä 

kuusi osallistui siihen. En voi tietää, osallistuivatko sosiaalityöntekijät tutkimukseen va-

paaehtoisesti vai siksi, että keskustelut käytiin tiimikokouksen aikana. Joku saattoi osallis-

tua tutkimukseen myös auttaakseen opiskelija-kollegaa tai samaistuessaan opiskelijan 

rooliin (Rauhala & Vironkannas 2011, 240). Toisaalta keskustelu oli vilkasta ja siihen osal-

listuivat kaikki paikalla olleet. Myös lähiesimiehen päätös olla osallistumatta saattoi ma-

daltaa kynnystä ilmaista mielipiteitä ja kertoa avoimesti omista toimintatavoista. 
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Sekä fokusryhmäkeskusteluun osallistuneita että asiakirja-aineiston henkilöiden yksityi-

syyttä pyrin suojelemaan karkeistamalla joitakin tekstiaineiston yksityiskohtia yleisem-

miksi ilmaisuiksi ja esittämällä vain katkelmia haastattelujen litteroidusta tekstistä ja asia-

kirja-aineistosta. Käytäntötutkimukseen osallistuneiden yksityisyyttä pyrin lisäksi suojaa-

maan siten, että sosiaalityöntekijät esiintyvät aineisto-otteissa ainoastaan numeroituina 

tunnistamisen ehkäisemiseksi. Toisaalta käytäntötutkimuksen toteutuspaikka on julkista 

tietoa, mutta uskon kaupungin koon ja työntekijöiden vaihtuvuuden suojaavan parhaiten 

ryhmäkeskusteluun osallistuneiden henkilöllisyyttä. (Kääriäinen 2003, 36–37.) 

Tutkimukseen osallistuneista sosiaalityöntekijöistä ei välttämättä ole mieluista keskus-

tella sosiaalityön työkäytännöistä ja arvioida nykyisten työkäytäntöjen toimivuutta (Rau-

hala & Virokannas 2011, 244). Käytäntötutkimuksen työyhteisösidonnaisuus voi johtaa 

myös pelkoon negatiivisesta leimautumisesta joko yksilö- tai työyhteisötasolla. Lasten-

suojelun työntekijöiltä voi kuitenkin edellyttää taitoa oman työn kriittiseen reflektointiin, 

jota edellytetään nykypäivän sosiaalityön ammattilaisilta (Saurama & Julkunen 2009, 

303). Siten tutkimukseen osallistuneita sosiaalityöntekijöitä ei voi pitää erityisen haavoit-

tuvana tutkimuksen kohderyhmänä (Rauhala & Virokannas 2011, 246).  

Eettisesti kestävä sosiaalityön tutkimus ei ainoastaan vältä vahingon aiheuttamista, vaan 

pyrkii tarjoamaan jotain hyödyllistä ja rakentavaa tutkimukseen osallistuville ihmiselle 

(Rauhala & Virokannas 2011, 238). Toivon työntekijöiden ja työyhteisön hyötyvän proses-

sista vähintään siten, että se on tarjonnut heille mahdollisuuden pysähtyä miettimään 

omia työkäytäntöjä ja niiden kehittämismahdollisuuksia (Saurama & Julkunen 2009, 294). 

Uskon että jo katseen kohdentaminen tähän vähän tutkittuun asiakasprosessin osaan, 

saattaa lisätä työntekijöiden tietoisuutta ja käsitteellistää ymmärrystä itsestään selvästä 

ja arkisesta työtehtävästä (Satka ym. 2005, 16). Laadukkaasti toteutettu asiakkuuden 

päättäminen vastaavasti hyödyttää asiakkaita heidän oikea-aikaisen, voimauttavan ja 

osallistavan päätösprosessin muodossa.  

Systemaattisesti koottu ja analysoitu tieto voi olla hyödyllistä vain, jos se on saavutetta-

vissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6). Sosiaalityöntekijöille suunnatussa fo-

kusryhmäkeskustelun käyttöluvassa (Liite 2) kysyin osallistuneiden kiinnostusta tutkimus-

raporttia kohtaan. Lähetän työni kaikille kiinnostuneille ja annan luvan Malmin toimipis-

teen lähiesimiehelle esitellä työtäni hänen sopiviksi katsomissaan tilanteissa. Lisäksi 
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käymme palautekeskustelun käytäntötutkimuksen toteutukseen osallistuneiden kanssa 

ja esittelen työni Helsingin yliopiston yleisölle avoimessa seminaarissa syyskuussa 2014.  

3.3. Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 
 

Tutkimusaineistoni koostuu asiakirja-aineistosta ja lastensuojelun avohuollon sosiaali-

työntekijöiden fokusryhmäkeskustelusta. Asiakirja-aineisto sisältää vuonna 2013 lasten-

suojelun avohuollon Malmi 1-tiimin sosiaalityöntekijöiden ja perhetyön sosiaaliohjaajien 

laatimat asiakkuuksien päättämistyötä kuvaavat asiakirjat, joissa päättämisen syyksi voi-

daan luokitella lastensuojelutarpeen lakkaaminen vuonna 2013. Asiakkuuden päättä-

mistä koskevaa dokumentointia löytyi asiakastietojärjestelmästä (Effica YPH) kolmen eri 

otsikon alta: asiakassuunnitelmat, muistiinpanot ja neuvottelut. Kaiken kaikkiaan vuonna 

2013 oli 1-tiimissä päätetty 64 asiakkuutta edellä mainitulla perusteella. Näistä 10 asiak-

kuutta oli suljettu ilman asiakkuuden päättymisen syytä tai tilanteen kuvausta. Kutsun 

näitä asiakkuuden päättämisiä teknisiksi päättämisiksi, sillä käytännössä päättäminen on 

tehty sulkemalla tietojärjestelmässä avoinna olleet resurssit. 22 asiakkuutta oli päättynyt 

asuinpaikan muutoksen vuoksi. Koska olin ensisijaisesti kiinnostunut työprosessista, jossa 

asiakkuus määrittyy ei-asiakkuudeksi lastensuojelun tarpeen poistuttua, rajasin nämä 

asiakirjat tarkastelun ulkopuolelle. Perusoletukseni on, että asiakkuus olisi muussa ta-

pauksessa jatkunut. Jäljelle jäi 32 asiakkaan asiakirjamerkinnät, jotka muodostivat tämän 

käytäntötutkimuksen dokumenttiaineiston, yhteensä 39 asiakirjatulostussivua. 

Minulla ei ollut Helsingin kaupungin lupaa käyttää asiakastietojärjestelmää. Tarvittavien 

asiakirjojen poiminnan suoritti virassa oleva sosiaalityöntekijä, joka myös anonymisoi ai-

neiston tutkimusluvan edellyttämällä tavalla ja poisti asiakkaiden ja työntekijöiden tun-

nistetiedot ennen aineiston luovutusta käyttööni.  

Asiakaskertomusten konstruktionistisesta luonteesta johtuen asiakirjadokumenttien 

käyttöä tutkimuksen tietolähteinä on moitittu (Kääriäinen 2003, 19). Tästä ja käytäntö-

tutkimuksen dialogisesta luonteesta sekä tutkimustaloudellisuudesta johtuen, sosiaali-

työntekijöiden fokusryhmäkeskustelu antoi mielekkään täydennyksen asiakirjojen tutki-

miselle. Samalla se antoi työntekijöille tilaisuuden kuulla muiden hyväksi kokemia tapoja 

toimia ja reflektoida omaa toimintaansa suhteessa muiden kertomaan (Turunen 2012, 

154–155; Satka ym. 2005, 11–12). Ryhmäkeskustelun idea oli saada aikaan osallistujien 
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välistä vuorovaikutusta (Valtonen 2005, 224), jossa mielestäni onnistuimme. Keskustelun 

teemat pohjautuivat asiakirja-aineistosta tekemiini alustaviin analyysituloksiin ja aineis-

tosta saamiini käsityksiin, joista halusin kuulla lisää fokusryhmäläisiltä.  

3.4. Aineiston analyysi  
Muunsin saamani 32 lapsen asiakirjatulosteaineiston sähköiseen muotoon ja käytin mo-

lempien aineistojen analyysin apuna tekstinkäsittelyohjelman taulukkotoimintoa. Puh-

taaksikirjoittaminen osoittautui myös hyväksi keinoksi tutustua aineistoon kokonaiskuvan 

saamiseksi. Jo ensimmäisellä lukukierroksella selvisi, että kaikki asiakirjoissa oleva teksti 

käsitteli asiakkuuden lopettamista, joka tietysti oli ollut asiakirjojen poiminnan kriteeri. 

Havaitsin myös, että suuressa osassa (lähes puolet) asiakirjoihin merkityt tiedot olivat niu-

kat. Toisaalta toinen puoli asiakirjoista käsitteli vähintään puolen liuskan verran asiakkuu-

den lopettamisprosessia.  

Taulukko 1. Asiakirja-aineiston piirteet. 
Asiakirja/tekstin pituus 1–2 kappaletta 

(2-15 riviä) 
3-4 kappaletta 

(1/2 liuska) 
vähintään liuska Yhteensä 

Muistiinpano 12 7 1 20 

Neuvottelu 1 1 5 7 

Asiakassuunnitelma 2 1 2 5 

Yhteensä 15 9 8 32 

Lukiessani asiakirja-aineistoa minulle vahvistui käsitys asiakirja-aineistosta asiakkuutta 

koskevina kertomuksina, asiakaskertomuksina. Asiakirjojen kertomusluonne voidaan 

nähdä rajoittavan asiakirjojen käyttöä tutkimuksen lähteenä (Kääriäinen 2003, 15). Ha-

vaitsin tämän pyrkiessäni ensin lähestymään asiakirja-aineistoa perinteisen laadullisen si-

sällönanalyysin mitä-kysymyksillä (Riessman 2008, 53). Asiakaskertomus on aina kirjoitta-

jansa, tässä tapauksessa sosiaalityöntekijän, laatima kuvaus asiakkuuden päättymiseen 

liittyneistä tapahtumista ja kohtaamisista. Se ei sisällä kaikkea tosiasiallisesti tapahtu-

nutta. (Kääriäinen 2003, 19; 31.) Toisaalta asiakaskertomusten ymmärtäminen kertomuk-

sina avaa temaattista sisällön analyysiä laajemman mahdollisuuden tutkia ja tulkita asia-

kirjoja. 

Valitsin asiakirjojen analyysimenetelmäksi narratiivisen juonianalyysin, jossa kyse on ker-

tomusten tapahtumarakenteiden selvittämisestä ja kuvaamisesta. Viittaan juonella ta-

pahtumien sarjaan, joka päättyy asiakkuuden loppumiseen. Apuna analyysin teossa so-
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velsin Satu Apon (1990, 64–69) hahmotelmaa juonianalyysin kulusta, jonka vaiheet voi-

daan jakaa viiteen osaan: 1) laaditaan juonireferaatti jokaisesta kertomuksesta 2) toden-

netaan kertomusten keskeiset tapahtumat ja kuvaukset 3) pelkistetään kertomukset as-

teittaisesti 4) pelkistetään kertomukset äärimmäisellä tavalla, josta seuraa kertomusten 

yleistäminen ja 5) tarkastellaan pelkistysten samankaltaisuuksia sekä poikkeamia. 

Juonianalyysin avulla analysoin kertomuksia kiinnittäen huomioni siihen, keitä toimijoita 

kertomuksissa oli, kuka aloittaa toiminnan, mitä käänteitä tai tapahtumia toimintaan liit-

tyy, kuka tai ketkä ovat osallisina asiakkuuden määrittymisessä ei-asiakkuudeksi. Lisäksi 

tarkastelin kertomuksissa sitä, päättyikö asiakkuus lastensuojelullisen huolen poistumi-

seen ja erosiko asiakkaan/asiakasperheen mielipide sosiaalityöntekijän kirjatusta arvi-

osta.  

Kertomuksen juonianalyysin yksikkönä oli kokonainen asiakaskertomus, siltä osin kuin se 

käsitteli asiakkuuden loppumista. Numeroin kunkin asiakaskertomuksen ja liitin siihen 

lähdetiedon eli asiakasjärjestelmän talletuspaikan ja -ajankohdan. Aloitin juonianalyysin 

kertomuksia tiivistämällä (Apo 1990, 65). Yleensä juonianalyysin yksikkönä ovat olleet 

asiakertomuksiin nähden laajemmat yksiköt kuten elokuvat, viihderomaani tai elämän-

kerta, joten totesin yhden pelkistämiskerran riittävän oman aineistoni toistuvien tapah-

tumien löytämiseksi. Näitä olivat päättämiseen johtaneiden tapahtumien alku, arviointi-

prosessi ja päätöksenteko. Pyrin tapahtumarakenteen yleistämisessä huomioimaan toi-

minnan, toimijan ja toiminnan kohteen (mt., 67).  

Jo tässä pelkistämisen vaiheessa oli löydettävissä erilaisia juonikaavoja. Tästä huolimatta 

nostin tietoisesti abstraktiotasoa pelkistäen kertomuksen juonikaavaan käyttäen kerto-

musten luonnetta kuvaavia käsitteitä. Etenin asiakaskertomuksen sisällön ehdoilla, kui-

tenkin tavoitellen jokaisen kertomuksen kohdalla yleistämistason yhtäläistä tarkkuutta. 

(Mt., 65–67.) Analyysin tuloksena syntyi kolme luokkaa, jotka kuvaavat asiakkuuden päät-

tämisen tapaa. Nimesin luokat suunnitelmalliseksi, reaktiiviseksi ja hallinnollis-teknisiksi 

asiakkuuden päättämistyön työskentelytavoiksi. Alla olevassa taulukosta (taulukko 2) nä-

kee, miten juonianalyysin avulla tehty pelkistäminen tapahtui. 
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Taulukko 2. Esimerkki asiakirja-aineiston analyysin vaiheista.  
 

 

Karkeistettu ote alkuperäisestä asiakaskerto-

muksesta 

tiivistelmä juonesta keskeiset tapahtu-

mat 

lopettamisprosessia 

kuvaava pelkistys 

17 

M
u

istiin
p

an
o

 

Soitettu isälle sovitusti: Isän mielestä lapsilla 

mennyt hyvin ja perheelle kuuluu kohtuullista: 

isä kertoo (nimi poistettu) satuttaneen päänsä 

ulkoleikeissä. Haava, josta tuli paljon verta, piti 

käydä liimauttamassa terveyskeskuksessa, 

mutta muuten mennyt hyvin. Isä kertoo (nimi 

poistettu) menestyneen urheilukilpailuissa ja 

tänään aamulla oli koululla arviointikeskustelu. 

 

Pohdittu aiemmin keskusteltua, että onko las-

tensuojeluasiakkuudelle vielä tarvetta. Isän 

mukaan asiakkuudelle ei ole enää tarvetta. Isän 

mukaan tilanne lasten äidin kanssa on hankala, 

koska äidin "ajatukset tulee ja menee", mutta 

onko lastensuojelullisin keinoin autettavissa? 

Isän mukaan äiti miettii yhä (paikka ulkomailla) 

opiskelemaan lähtöä, mutta isä ei antaisi lapsia 

mukaan. Isän mukaan lapsilla ei ole hätää eikä 

suojelun tarvetta. Isän mukaan lasten äiti on 

paremmassa kunnossa kuin vuosi sitten, jolloin 

lastensuojelutarpeen selvitys äidin aloitteesta 

pantiin alulle. Äiti käy yhä töissä ja sekin on 

isän mukaan hyvä asia. Isän mukaan lastensuo-

jelun asiakkuudesta on ollut hyötyä silloin kun 

oli vaikeaa, ja tietää mihin ottaa yhteyttä jos 

tulee tarvetta. Sovittu, että lopetan lasten asi-

akkuuden tähän päivään ja kerrottu, että siitä 

ei erikseen lähetetä päätöstä. 

stt soittaa sovitusti ja kysyy perheen 

kuulumiset. 

 

Isä kertoo eilen tapahtuneesta onnet-

tomuudesta, joka on hoidettu nyt asi-

anmukaisesti. Yleisesti perheellä me-

nee hyvin. 

 

 

 

 

stt ja isä pohtivat yhdessä lastensuoje-

lun tarvetta. Isän mukaan tilanne on 

lasten äidin kanssa hankala, joskin pa-

rempi, mutta ei lastensuojelun keinoin 

autettavissa. Isä kertoo pitävänsä lap-

sista huolta. 

 

Isä arvioi asiakkuuden olleen hyödylli-

nen, mutta nyt ei tarvetta enää ole. Li-

säksi hän tietää mitä tehdä, jos tilanne 

huononee. 

 

 

Isä ja stt sopivat asiakkuuden päätty-

vän. Stt kertoo, että kirjallista päätöstä 

asiasta ei lähetetä. 

 

stt soittaa sovitusti 

 

stt kysyy kuulumiset 

 

 

 

perheellä menee 

isän arvion mukaan 

paremmin 

 

 

isä myöntää ongel-

mia on, mutta us-

koo pärjäävänsä 

 

 

 

 

isä arvioi lastensuo-

jelupalvelua 

 

 

 

 

isä ja stt sopivat asi-

akkuuden päättymi-

sestä. 

 

suunnitelmallisuus 

 

isän osallisuus tar-

peen arvioinnissa 

 

neuvottelevuus 

 

sopimuksellisuus 

 

 

aikuiskeskeisyys 

 

Fokusryhmäkeskustelun pohjaksi luokittelin ja määrällistin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93; 

107) joitakin keskeisiä dokumentoinnin perusteella nähtävissä olevia ilmiöitä, kuten do-

kumentoinnista eksplisiittisesti näkyviä asiakkuuden päättämisen perusteluja, arvioteks-

tien määrää ja laatua (suora/epäsuora), päättämisprosessiin osallistuneita henkilöitä sekä 

toimintatapaa (tilanne, paikka, väline).  

Käytäntötutkimuksen toisen, fokusryhmäkeskustelussa tuotetun, aineiston muutin teks-

tuaaliseen muotoon kirjoittamalla aineiston puhtaaksi eli litteroimalla. Haastattelu kesti 

71 minuuttia ja litteroitua tekstiä syntyi 22 sivua rivivälillä yksi. Koska tutkimus ei kohdistu 

haastateltavien käyttämään kieleen tai puhetapaan, jätin litteroinnista pois joitakin tois-

tuvia ilmaisuja (niinku, sillai, semmosii), joilla ei ole aineiston sisällön kannalta merkitystä. 

Koska aineiston hankinta perustui melko vapaaseen keskusteluun päädyin analysoimaan 

tekstimuodossa olevaa aineistoa aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla, joka voidaan 
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karkeasti jakaa kolmivaiheiseksi prosessiksi, jossa aineiston ensin 1) pelkistetään, 2) ryh-

mitellään ja 3) abstrahoidaan eli luodaan teoreettisia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108). Toisaalta valitsemaani sisällön analysoinnin tapaa voisi kutsua myös teoriaohjaa-

vaksi, sillä on mahdotonta sanoa, että olisin luonut täysin uusia käsitteitä.  

Aloitin analyysin etsien asiakkuuksien päättämiseen johtavan työskentelyn kannalta mer-

kityksellisiä ilmaisuja, jotka siirsin tekstinkäsittelyohjelman avulla toiseen tiedostoon tau-

lukoksi. Näitä pelkistettyjä ilmauksia löytyi aineistosta kaiken kaikkiaan 132 kappaletta. 

Jatkoin analyysiä ja muodostin pelkistelyistä ilmauksista 46 alaluokkaa ja 18 yläluokkaa, 

joista muodostui 8 pääluokkaa. Lopulta pääluokista syntyi kaksi tutkimustehtävääni vas-

taavaa teemaa: ”Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä lopettamistyöstä kohtaamis- ja pro-

sessinohjaustyönä” ja ”Lopettamistyötä ohjaavat periaatteet ja tieto”. Analyysiyksikköinä 

toimivat kiinnostukseni mukaisesti arviointiprosessin vaiheet, arviointi- ja päättämistyön 

sisällöt, toimijat ja sosiaalityöntekijöiden arviot eri toimintatavoista.  

Taulukko 3. Esimerkki haastatteluaineiston analyysistä. 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

sosiaalityöntekijän huoli  
ammattietiikka 

 

 

 

ammattietiikka, kollegat ja esi-

mies sosiaalityöntekijän arvioin-

nin tukena 

turhia asiakkuuksia ei ole 

työskentelyn hankaluus ei vai-
kuta lopetuspäätökseen 

keskustelu tiimissä  

kollegoiden tuki 

keskustelu työparin kanssa 

haastavissa tilanteissa esimies 
mukaan 

 

esimiehen tuki 
asiakaslistan läpikäynti yhdessä 
esimiehen kanssa 

esimiehelle tieto mahdollisesti 
lopetettavista asiakassuhteista 

Sekä asiakaskertomusten juonianalyysi että haastatteluaineiston sisällönanalyysi auttoi-

vat aineiston tiivistämisessä ja selkeän kuvan saamisessa tutkittavasta ilmiöstä eli asiak-

kuuden päättämiseen johtavasta työskentelystä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Esittelen 

kummankin aineiston tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset yhdessä ikään kuin aineis-

tojen vuoropuheluna toisiaan täydentäen. 
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4 Tulokset 
 

Vuonna 2013 päätetyistä (79 kpl) asiakkuuksista 41 % päättyi lastensuojelutarpeen pois-

tumiseen. Asuinpaikan muutos (22 %) oli toiseksi yleisin asiakkuuden päättämisen syy ja 

huostaanotto kolmas (19 %). Kaikista (315 asiakasta) vuonna 2013 asiakkaina olleista 

valta-osa (75 %) jatkoi asiakkuudessa2. Asiakirjamerkintöjen perusteella lopettamistyön 

käytännöt ja asiakastyön päättämisvaiheen käynnistyminen voidaan karkeasti jakaa kol-

meen kategoriaan: tavoitteellis-suunnitelmalliseen, reaktiiviseen ja hallinnollis-tekniseen. 

Kaikki lopettamistyön tyypilliset käytännöt esiintyivät aineistossa jossain määrin selkeinä, 

mutta toisinaan yksittäisissä asiakkuuden päättämistoimissa oli nähtävissä elementtejä 

myös toiselle kategorialle tyypillisistä piirteistä. 

4.1. Asiakkuuden päättäminen prosessinohjaus- ja kohtaamistyönä 
 

Kaikkien sosiaalityötekijöiden mielestä asiakkuuden lopettamisesta ja siihen liittyvästä ar-

viointityöstä tulisi keskustella asiakkaan kanssa. Keskustelu voi tapahtua puhelimitse tai 

kasvokkain. Tyypillistä on, että asiakkuuden mahdollisesta päättymisestä on keskusteltu 

ensin tapaamisen yhteydessä ja myöhemmin vielä varmistettu tilanne puhelimitse. Näin 

päättämisprosessi sisältää eräänlaisen ”harkinta-ajan”, joka voi toimia asiakasta muutok-

seen motivoivana tekijänä. 

Mikäli kyseessä on aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori, sosiaalityöntekijät pääsääntöi-

sesti soittavat hänelle. Peruskouluikäisten nuorten osalta puhelu osoitetaan ensisijaisesti 

jommallekummalle vanhemmista, jonka lisäksi soitetaan nuorelle. Asiakirjojen mukaan 

näissä puheluissa kysyttiin nuoren ja hänen läheistensä mielipidettä asiakkuuden päättä-

misestä, sekä kyseltiin asiakkaan kuulumisia. Tapaaminen ja/tai muu yhteydenotto var-

mistaa asiakkaan osallisuuden päättämistyön arviointiprosessissa, sekä asiakkaan tietoi-

suuden asiakkuutensa tilasta.  

Toisinaan lopullinen arviointi ja päätös asiakkuuden päättymisestä voi syntyä jo tapaami-

sen aikana. Tyypillistä välittömään asiakkuuden lopettamiseen johtavalle toimintatavalle 

on, että se tapahtuu läheis- ja viranomaisverkoston tapaamisessa, jolloin myös lapsi tai 

                                                           
2 Suhteelliset osuudet on laskettu johtavalta sosiaalityöntekijältä (Pelkonen 2014) saamieni tietojen pohjalta. 
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nuori on poikkeuksetta läsnä. Näissä tilanteissa korostuu sosiaalityöntekijän tehtävä pro-

sessia ohjaavana vastuuhenkilönä. Verkostotapaamisissa sosiaalityöntekijä kerää tietoa 

asiakkaan tilanteesta muilta osapuolilta. Kuultuaan eri osapuolia sosiaalityöntekijä esittää 

lyhyen yhteenvedon tilanteesta ja ehdottaa asiakkuuden päättämistä. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, että arviointiprosessi olisi suunnittelematon. Yhteisessä tapaamisessa ha-

vaittua muutosta verrataan aiemmin asetettuihin tavoitteisiin. Jos tilanne vaikuttaa sosi-

aalityöntekijälle selvältä, ei syytä asiakkuuden jatkamiselle ole. 

STT1: Sit viel se ku sä sanoit et sä seuraat sitä ja mäkin seuraan sitä ni mä kyl myös sanon asiakkaalle siitä 
siinä vaiheessa kun mä rupeen miettii sitä et voidaan lakkauttaa just about puol vuotta etukäteen et kato-
taan nyt viel tää jaksoa ja sen jälkeen niinku sanon hyvissä ajoin että tässä ei tällä hetkellä ei oo hirveen 
isoo huolta, mutta seurataan vielä hetki tilannetta. 

STT1: onha perhetyöntekijöil painava sana ku ne on kuitenki aktiivisesti työskennelly sen kaa ja jos on nähny 
et se tilanne on niinku menny parempaa suuntaan ja ne niinku ei koe et siinä on enää huolta kyl mä niinku 
hirveesti luotan myös heiä arvioon et jos he kokee ettei oo enää niinku tarvetta tai niin isoo huolta ni sit voi 
olla että lopettaa siin sit pikkuhiljaa. [STT2: nii just.] Ei ehkä iha heti ku perhetyö loppuu. STT2: tai vaikka 
hetikin. [STT1: hetikin.] Joskus ku saattaa hyvin olla että se on ollu se aktiivinen työskentely ite ei oo tehny 
mitään sen perheen kanssa  

Asiakkaan kohtaamisen, tukemisen ja päätösprosessiin osallistamisen lisäksi lastensuoje-

lun avohuollon asiakkuuden päättäminen on mitä suurimmassa määrin prosessinohjaus-

työtä. Haastatellut sosiaalityöntekijät mainitsivat asiakkuuden päättämiseen liittyviä asi-

akkuuden prosessinohjaamiseen liittyviä tehtäviä: tiedon keräyksen, kokoamisen, analy-

soinnin, arvioinnin ja johtopäätösten tekemisen. Myös päättämistyön dokumentointia pi-

dettiin tärkeänä osana päättämistyötä. Ensisijaisesti asiakkuuden päättämistä koskevat 

asiakirjat ja niihin tehdyt merkinnät nähtiin oman ja organisaation muistin jatkeena, 

mutta myös asiakkaan kohtaamisen, erityisesti voimaannuttamisen, välineenä. Toisaalta 

voimaannuttavaa kirjoitustyyliin suhtauduttiin myös kriittisesti ja sitä pidettiin tosiasioi-

den kieltämisenä. Tärkeää sosiaalityöntekijöiden mielestä on, että myös asiakkuuden 

päättymiseen johtanut arviointi ja asiakkaan tilanteen kuvaus olisivat helposti löydettä-

vissä asiakastietojärjestelmästä jälkikäteen, mikäli asiakkuus myöhemmin uudelleen akti-

voituu. Erityisen tärkeää tietojen helppo saavutettavuus on työntekijävaihdosten yhtey-

dessä.  

Käsitykset arvioinnin dokumentaatiotavoista vaihtelivat. Toisen näkemyksen mukaan so-

siaalityöntekijän tulee ottaa kantaa eli arvioida asiakkaan tilanne ja uskaltaa dokumen-

toida tuo arvio. Vastaavasti toisen näkemyksen mukaan arvion voi esittää epäsuorasti 
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muilta asianosaisilta kuultujen seikkojen ja arvioiden varassa. Epäsuorassa arvioinnin do-

kumentoinnissa voi olla kyse ammatillisesta itsesuojelusta, asiakkaiden tunteiden suoje-

lusta, kiireestä tai tehtävien priorisoinnista. Asiakirja-aineistossa avoin arviointi ja asiak-

kuuden päättämisen perustelut olivat vähemmistönä. Kyse voi olla arvioinnin suhteelli-

suudesta, jolloin sosiaalityöntekijä vertaa huomioitaan ja havaintojaan aikaisempiin koke-

muksiinsa tai muihin asiakkaisiinsa (Heino 1997, 43–44).  

Asiakirjoissa asiakkuuden lopettamisen suunnitelmallisuus näkyi asiakasta päätökseen 

valmistelevan ennakoinnin lisäksi merkintöinä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Miten yksilöidysti tai konkreettisesti tavoitteet oli kirjattu, vaihteli suuresti. Tulos on yh-

tenevä Lastensuojelun tieto- hankkeen tulosten kanssa (Huuskonen & Korpinen 2009, 

17–18). Syynä tähän saattaa olla asiakassuunnitelmien lukumääräinen vähäisyys asiakirja-

aineistossa. Toisaalta myös muistiinpanoasiakirjoissa tavoitteita oli myös kirjattu ja perus-

teltu näin asiakkuuden päättämistä. 

Asiakkuuden päättämisen arvioinnin ja dokumentoinnin välineeksi sosiaalityöntekijät ni-

mesivät asiakassuunnitelman ja rinnastivat asiakkuuden päättämisen arvioinnin muuhun 

lastensuojelun sosiaalityössä tapahtuvaan arviointiin. Asiakassuunnitelman käyttäminen 

asiakkuuden arviointityön apuvälineenä katsottiin edellyttävän asiakkaan osallistamista 

suunnitelman tekoon alusta alkaen. Näin myös päättämisen arviointi yhdessä olisi mah-

dollista. 

(Muistiinpano: Sosiaalityöntekijä on tavoitellut nuorta puhelimitse) Janinalle (nimi muutettu) ehdotettaisiin 
asiakkuuden lopettamista, koska asiakkuudelle ei allekirjoittaneen tiedossa jatkamisen syitä. Aiemmin ta-
voitteena oli varmistaa Janinan mielekäs tekeminen syksyllä, jos ei pääsisi kouluun, mutta Janina sai koulu-
paikan. Janina on saanut taloudellista tukea koulutarvikehankintoihin äidin toimeentulotuesta ja lastensuo-
jelullista huolta ei ak:n tiedossa tällä hetkellä ole. Äidille on tehty myönteisiä toimeentulotukipäätöksiä Ja-
ninan koulutarvikehankinnoista. 

STT4: On ja sit mä oon jotenki ymmärtäny sen miten se asikasuunnitelma on niin merkittävä väline myös 
niinku lopettamiseen liittyen siis silleen että et siel on ne tavoitteet ja sit voi pohtii nimenomaan niitä et onks 
ne tavoitteet toteutunu ja sen takii jotenki mä näkisin sen järkevämpänä et panostettais myös siihe asia-
kasuunnitelman yhdessä laatimiseen asiakkaan kanssa koska helpostihan sen vaan ite niinku lätkii ne niinku 
jonki neuvottelun pohjalta nää tavotteet ja missa niinku tarvii apuu ja toimenpiteet ja kaikki niin ni eihän se 
tota oo niinku yhteinen dokumentti mitä vois yhdessä sit arvioida, sittehän se on sosiaalityöntekijän oma 
tämmönen muistilista et mitkäs ne huolenaiheet on ja mitä täs voidaan tehdä ja helposti ne tavotteeti on 
iha epärealistisia [STT5 niin, nimenomaa] semmosii ettei niit edes pysty saavuttaa mutta 

Vaikka asiakkuuden arviointityö asiakkuuden päättämisen yhteydessä rinnastettiin muu-

hun asiakkuuden aikaiseen arviointityöhön, ei päättäminen työtehtävänä priorisoidu sa-

malle tasolle muiden työtehtävien joukossa. Tosin fokusryhmäkeskustelussa esitettiin 
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myös näkemys asiakkuuden päättämisen tärkeydestä tehtävänä, joka täydentää asiak-

kuuden kaaren. Asiakkuuden päättäminen voi olla myös asiakas voimaannuttava tekijä: 

sinä osaat, sinä pystyt! 

4.2 Tavoitteena yhteinen suunnitelmallinen arvio  
 

Vaikka kaikki sosiaalityöntekijät kokivat asiakkuuden päättäminen yhdessä asiakkaan 

kanssa tärkeäksi, koki osa sosiaalityöntekijöistä, että osallistavasta ja asiakaskeskeisestä 

päättämistavasta voidaan tarvittaessa joustaa. Erityisen hankalana koettu asiakassuhde 

saatetaan päättää kaikessa hiljaisuudessa ilman yhteydenottoa asianosaisiin. Asiakirja-ai-

neistosta tällaisten tilanteiden havaitseminen on mahdotonta, sillä asiakirjat harvoin ker-

tovat työn tarkoitusperistä tai ristiriidoista asiakkaiden ja työntekijöiden välillä (Kääriäi-

nen 2003, 19). 

On siis mahdollista, että asiakirja-aineistosta hallinnollis-teknisesti päätettyjen asiakkuuk-

sien taustalta löytyy ristiriitoja, luottamuspulaa tai muita jännitteitä. Hallinnollis-tekni-

sesti päätetyistä asiakkuuksista on asiakirjoissa niukasti tietoa asiakkaan tilanteesta, eikä 

välttämättä mitään itse päättämisprosessista. Luonteeltaan asiakirja ovat toteavia. 

Useimmiten perusteluna asiakkuuden päättämiselle on täysi-ikäistyminen tai se, että asi-

akkaasta ei ole tullut uusia lastensuojeluilmoituksia pitkään aikaa, esimerkiksi vuoteen. 

Toisinaan asiakkuuden päättäminen jää ikään kuin ”ilmaan”, kunnes se kaikessa hiljaisuu-

dessa suljetaan. 

Jarin (nimi muutettu) asioissa ei ole yli vuoteen ollut yhteydenottoja tai lastensuojeluilmoituksia. Lastensuo-
jelullinen huoli Jarista (nimi muutettu) on päättynyt, joten lopetetaan Jarin ls-asiakkuus. 

Yritetty soittaa äidille, kun jätti tulematta 14.6. sovitulle tapaamisajalle. Tapaamisen tarkoituksen oli pohtia 
lastensuojelun asiakkuuden jatkumista. Yritetään tavoittaa äitiä myöhemmin uudelleen 

STT1: Ehkä just se etta jos niinku työskentelee sen asiakkaan kanssa ja sitte tuntuu et siitä ei vaan tuu mitään 
et se asiakas ei ota yhtään mitään vastaan ja sit --- ni sit se ei vaa niinku lähe se yhteistyö ni sit jos on tietyn 
aikaa seurannu eikä siit tuu mitään ni sit se joskus saatetaan lopettaa sit 

Vaikka hiljaisia asiakkuuden päättämisiä tapahtuu, pitivät kaikki sosiaalityöntekijät puhe-

limitse tapahtuvaa yhteydenottoa asiakasosallisuuden ja tiedoksiannon minimitoimenpi-

teenä. Kirjallista tiedonantoa pidettiin varatoimena, jos asiakkaaseen ei syystä tai toisesta 

muutoin saada yhteyttä. Asiakirja-aineistossa löytyi yksi asiakkuus, joka oli päätetty kir-

jeitse. Tässä tapauksessa syynä lienee ollut yhteisen kielen puute ja kirje käännätettiin 
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asiakkaan äidinkielelle. Keskustelussa kävi ilmi, että yhteisiä toimintatapoja ei ole ja jokai-

nen toimii tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Aina asiakkuuden ristiriidat eivät hautaudu unohduksiin. Asiakirja-aineisto sisälsi muuta-

mia asiakirjoja, joissa kuvattiin rinnakkain asiakkaan ja sosiaalityöntekijän näkemykset asi-

akkuuden tarpeesta (Kääriäinen 2003, 48). Yhteistä näille asiakkuuksille oli, että aloite 

asiakkuuden päättämiselle tuli perheeltä ja aloitetta ajoivat lasten äidit. Jos sosiaalityön-

tekijän arvion mukaan perheessä on selkeä tarve lastensuojelun avopalveluille, eikä hän 

onnistu keskustellen muuttamaan perheen näkemystä, turvautuvat sosiaalityöntekijät ar-

vioissaan kollegoiden ja erityisesti esimiehen tukeen. Erityisesti haastattelussa tuli esiin, 

että hyvänä keinona näissä tilanteissa sosiaalityöntekijät kokivat läheis- ja mahdollisesti 

muun verkoston mukaan ottamisen päättämisneuvotteluun. Näin verkostoa voidaan 

muistuttaa, jopa velvoittaa, ottamaan tarvittaessa uudelleen yhteyttä lastensuojeluun, 

mikäli katsovat sen aiheelliseksi. Siinäkin tapauksessa, että asiakkuus on päättynyt yhtei-

sestä päätöksestä, pidettiin verkoston mukaan ottamista hyvänä käytäntönä. Näin asiak-

kaan tueksi saadaan aktivoitua olemassa oleva verkosto. Toisinaan asiakkaan pulmien rat-

kaisu siirtyikin muun ammatillisen tukiverkon vastuulle lastensuojelun vetäytyessä varsi-

naisen lastensuojelullisen huolen väistyttyä. 

Vaikka asiakassuunnitelmaa pidettiin hyvänä tiedon kokoamisen ja arvioinnin välineenä, 

osa sosiaalityöntekijöistä suhtautui asiakassuunnitelman käyttöön asiakkuuden päättä-

mistyön arvioinnin välineenä realistisesti. Aina asiakassuunnitelmia ei tehdä tai sosiaali-

työntekijä laatii suunnitelman yksin, jolloin suunnitelma on enemmän sosiaalityöntekijän 

muistamisen apuväline ja organisaatiossa tietoa välittävä asiakirja. Asiakirja-aineisto vah-

visti tämän. Aineisto sisälsi ainoastaan viisi asiakassuunnitelmaa, joihin päättämistyöstä 

eli arvioinnista ja prosessista oli tehty merkintä. Sinällään asiakassuunnitelman puuttumi-

nen ei suoraan kerro huonosti tehdystä työstä, sillä vuosina 2006–2008 tehdyn avohuol-

lon asiakkaiden seurantatutkimuksen mukaan asiakassuunnitelmaan sisällöllisesti kuulu-

vista asioista kirjoitetaan yleisesti asiakaskertomukseen (Huuskonen & Korpinen 2009, 8). 

Näin oli myös tässä asiakirja-aineistossa. Kaiken kaikkiaan seurantakyselyn kunnissa asia-

kassuunnitelmia oli laadittu 35–56 prosentille lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi seu-

ranta-aikana tulleista (mt., 8).  
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Myös tapa ja tilanne, jossa asiakkuuden päättäminen aktivoituu, vaihtelee. Aina asiakkuu-

den päättämisen arviointityö ei nivelly osaksi suunnitelmallista työtä, jossa arviointi ta-

pahtuu säännöllisin väliajoin. Toisinaan arviointitilanne aktivoituu yllättäen tai alkuperäi-

nen asiakkaaksi tulon syy saattaa poistua ennalta määräämättömänä ajankohtana. Jäl-

kimmäisissä tapauksissa tyypillistä on, että asiakkuuden syy on ollut selkeästi määriteltä-

vissä ja syitä ei ole ollut useita. Tällaisia syitä oli asiakirja-aineiston ja haastatteluaineis-

tossa esimerkiksi asunnottomuus, väkivaltaisen perheenjäsenen poismuutto tai luvatto-

mien poissaolojen loppuminen koulussa. Toisaalta myös vastaanotettu uusi lastensuoje-

luilmoitus voi toimia päättämistyöskentelyn aktivoivana tekijänä. Kutsun tämän tyyppisiä 

asiakkuuden päättämispolkuja reaktiivisiksi. 

STT2: Nii et onko se ollu semmonen tapaus et tavalla se asiakas on ollu vähällä huomiolla jo pitkään [K: niin] 
ni sit se ilmotus vaa muistuttaa meille et ai niin mul on tämmönenki asiakas. Joo kyl mä tunnistan ainakin 
yhen tollasen. 

Soitin Roopen ja Anssin (nimet muutettu) isälle lasten äidin tilanteesta tehtyjen lastensuojeluilmoitusten 
johdosta. Isä sanoi, että lapset asuvat hänen luonaan kuten ennenkin ja tapaavat äitiä äidin voinnin sen 
salliessa. --- Ylipäänsä isä sanoi heillä sujuvan hyvin, vaikka äidin huono vointi isää surettikin. Sovimme isän 
kanssa, että lopetamme perheen lastensuojeluasiakkuuden. Isä sanoi, ettei tällä hetkellä koe lastensuojelun 
tarvetta. Lapsista ei ole tullut ilmoituksia koululta. Ainoat ilmoitukset ovat koskeneet äidin huonovointi-
suutta. 

Toisaalta sekä suunnitelmallisiksi että hallinnollisiksi tai reaktiivisiksi luokitelluissa asiak-

kuuksien päättämisprosesseissa, päätös tehdään sosiaalityöntekijän saaman tiedon pe-

rusteella. Vaikka sosiaalityöntekijät tietävät, että kaikki asiakkuuden kannalta oleellinen 

tieto ei heitä saavuta, on arviointia ja päätöksiä tehtävä sen tiedon varassa, joka kulloinkin 

on käytössä. Tästä syystä lastensuojeluilmoitusten ja muiden yhteydenottojen loppumi-

nen merkityksellistyy perusteluksi asiakkuuden tarpeen poistumiselle. Varsinkin, jos asia-

kas itse ei tuota tietoa omasta tilanteestaan. Asiakkaan passiivisuus voi johtaa myös sii-

hen, että asiakkuuden lopettaminen toimii interventiona, jonka jälkeen asiakas saattaa 

olla valmiimpi työskentelyyn, mikäli uusi lastensuojeluilmoitus aktivoi asiakkuuden uudel-

leen. 

STT1: niist tapaamisistkaa ei saa oikee mitää irti ja sillai niinku että se ei millään tavalla oo niinku hyödytä 
sitä asiakasta se asiakkuus eikä se niinku jos ei tuu mitään niinku tosi huolestuttavaa ilmotuksiikaa tai muuta 
 
STT3: mut se voi tavallaan toimia myös työvälineenä ja katsoo mitä se tuottaa ku lopetetaan kun ennak-
koodotus on et tuleehan se kohta uudestaan ilmotuksena  
STT1: ja onhan seki tavallaan myös semmosta asian työstämistä kuitenki kun tavataan sitä asikasta, puhu-
taan niistä asioista ja yritetään tarjota niit palveluita et ehkä se sitte on semmosta hautumisiakaa asiakkaille 
jos ne ei just sillo oo valmis ni ehkä se on sit vuoden päästä koska mul oli esim just yks semmone jonka mä 



20 
 

 

lopetin ja se pompahti uudestaan asiakkuuteen se tuli mulle takas ja nyt se onki sit niinku halukas ottaa niit 
palveluita vasta mitä se ei sillo ollu ja sillon se lopetettii se asiakkuus. 

Toisaalta asiakkuuden arviointi ja päättäminen voi olla pitkä prosessi, jossa asiakkuudessa 

on välillä suvantovaiheita ja asiakkuutta harkitaan lopettavaksi. Perhettä saattaa kuiten-

kin kohdata uusi kriisi, joka aktivoi asiakkuuden uudelleen. Passiivinen asiakkuus merki-

tyksellistyi sosiaalityöntekijöiden puheessa huonoksi sosiaalityöksi, mutta kannetteleva 

työorientaatio koettiin sosiaalityöntekijöiden keskuudessa arvokkaaksi ja eettisesti perus-

telluksi ratkaisuksi joidenkin perheiden kanssa. Kannattelutyön voidaan ajatella myös 

paikkaavan palvelujen puutetta (Huuskonen & Korpinen 2009, 22). 

STT1: tässäkin oli semmonen. Mul oli (sosiaalityöntekijän nimi) kaa semmone mitä me mietittii et vois vaik 
lopetella sitä asiakkuutta ja sit me mentii tos kotikäynnille ja sit sieltä paljastuki kaikkee hirveetä ni meil ei 
kauheesti aktiivista työskentelyy ollu et. Sit me oltii et ei hemmetti, eihä tätäkää voi sit lopettaa. Täs vaa 
alkaa melkein aktiivinen työskentely taas. 

Toisinaan asiakkuuden päättäminen vaatii sosiaalityöntekijältä kärsivällisyyttä, joka näkyi 

asiakirja-aineistossa lukuisina puhelimitse tapahtuvina yhteydenottoina, neuvotteluina ja 

keskusteluina. Selvästi sosiaalityöntekijät pyrkivät asiakaskeskeiseen ja asiakasta osallis-

tavaan työskentelyyn, vaikka heidän ammatillisen arvionsa mukaan asiakkuudelle ei enää 

ole perusteita. Erityisesti nuorten vanhemmat kokivat asiakkuuden toimivan ”pelot-

teena” ja siten ongelmia ennaltaehkäisevänä. Toisaalta asiakkuus lastensuojelussa saattoi 

olla turvaverkko, josta asiakkaat tai asiakasperheet eivät halua päästää irti. Toisinaan van-

hemmilla oli käsitys, että asiakkuus lastensuojelun avohuollossa estäisi uusien lastensuo-

jeluilmoitusten tekemisen. Olipa syy mikä tahansa, oli suhtautuminen toisinaan ambiva-

lenttia. Toisaalta asiakkuudesta ei haluttu luopua, mutta ei haluttu tapaamisia tai ei tie-

detty mitä asiakkuudelta odotetaan. Useammassa näistä tapauksista sosiaalityöntekijät 

ratkaisivat tilanteen sopimalla asiakkaan kanssa päivämäärän, johon mennessä asiakkaan 

tulee ottaa yhteyttä seuraavan tapaamisen järjestämiseksi. Jos yhteydenottoa ei tule, kat-

sotaan lastensuojelullisen tarpeen poistuneen. Sosiaalityöntekijä tuli näin siirtäneeksi 

vastuun tapaamisen sopimisesta asiakkaan vastuulle. Asiakirja-aineiston perusteella näyt-

täisi, että poikkeuksetta asiakkaista ei kuulunut mitään määräaikaan mennessä. 

Sovittu, että äiti ottaa työntekijöihin yhteyttä, jos hänellä on huolta Marjosta (nimi muutettu). Jos äidistä ei 
kuulu marraskuun loppuun mennessä, Marjon asiakkuus lastensuojelussa lopetetaan marras-joulukuun 
vaihteeseen sen enemmittä yhteydenotoitta. Äidin mukaan toimii Marjolle psykologisena juttuna, että jos 
hölmöilee, täytyy mennä sinne sossuun. 
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Kysytty, ovatko Nikon (nimi muutettu) kanssa jutelleet mahdollisista tapaamisajankohdista. Äiti kertoo, että 
"on ollut aika hektistä". Keskusteltu uudestaan siitä, että minulla (stt) ei ole tiedossani syitä lastensuojelu-
asiakkuuden jatkumiselle ja olen yhä sitä mieltä, että asiakkuuden voisi ajatella lopetettavan ja jos asiak-
kuus jatkuu, olisi työskentelyn oltava tavoitteellista. --- Äiti toivoo, että voivat vielä miettiä asiaa Nikon 
kanssa ja pyydetty, että miettimisensä jälkeen ovat ak:een yhteydessä. 

Voidaan siis sanoa, että asiakkuuden määrittyminen ei-asiakkuudeksi on saavutettavissa 

monia polkuja pitkin. Asiakkaat, heidän tilanteensa ja motivaationsa vaativat kaikki yksi-

löllistä huomioimista, mutta tätä moninaisuutta sosiaalityöntekijät pyrkivät kunnioitta-

maan ja toisaalta hallitsemaan dokumentoidessaan tehtyä työtä. 

5 Pohdinta 
Tavoitteeni oli selvittää, mistä lastensuojelun asiakkuuksien lopettamisessa työkäytän-

tönä on kysymys, kun avohuollon asiakkuus päättyy lastensuojelutarpeen poistumiseen. 

Asiakkuuden päättäminen ei useinkaan ole suoraviivainen prosessi. Jokainen asiakkuus 

on ainutlaatuinen ja vaatii yksilökohtaista toimintatapaa myös asiakkuuden päättämisvai-

heessa. Toisaalta toimintaperiaatteen ja työn sisältöjen tasolla työkäytännöistä on löy-

dettävissä hyviksi arvioituja työkäytäntöjä, joita voidaan pitää asiakkuuden päättämisen 

ihanteina ja tavoitteina.  

Lastensuojelun avohuollon työtehtävien joukossa asiakkuuden päättämistyö saattaa 

jäädä vähemmälle huomiolle, vaikka yleisesti ymmärrettäisiin ja tunnistettaisiin työvai-

heen tärkeys. Lopetusvaihe voi olla ratkaiseva tekijä asiakkaan elämäntilanteessa saavu-

tettujen muutosten ylläpitämisessä (Lahtela 2004, 74). Tiivistäen voisi sanoa, että lasten-

suojelu asiakkuuden päättäminen työvaiheena sisältää kaikki sitä edeltäneen auttamis-

prosessin työvaiheet pienoiskoossa. Ihannetapauksessa asiakkuuden päättämistyötä oh-

jaavat samat eettisesti korkeatasoisen sosiaalityön toimintaperiaatteet, kuin muussakin 

työskentelyssä: tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, lapsikeskeisyys, asiakaskeskeisyys, 

asiakasosallisuus ja avoimuus (Forsberg ym. 2006; Muukkonen 2008b; Pohjola 1993).  

Lastensuojelun avohuollon päättämistyö on parhaimmillaan sekä asiakkaan kohtaamista 

että prosessin ohjausta. Erityisesti laajoissa verkostoissa tapahtuva päättämistyö mahdol-

listaa ja varmistaa asiakkaan ja asiakkaan läheispiirin osallisuuden. Verkosto voi lisäksi toi-

mia kannattelevana tuki- ja tarvittaessa kontrolliverkkona lastensuojelun asiakkuuden jäl-

keen. Verkoston olemassaolo lisää todennäköisesti myös sosiaalityöntekijän varmuutta 

päättää asiakkuus. Palvelujärjestelmän ja todennäköisesti myös asiakkaan näkökulmasta 
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on toivottavaa, että asiakkaita ohjautuu erityisistä palveluista yleisiin ja/tai luonnollisen 

verkoston kannattelemiksi.  

Päättämistyön dokumentoinnilla, kuten muullakin dokumentoinnilla, on monia tarkoituk-

sia ja tehtäviä (Kääriäinen 2006, 48–49). Päivittäisestä asiakastyöskentelystä kertovien 

muistiinpanotekstien kirjoittaminen sallii enemmän kirjoittajan valintoja, kuin päätös-

tekstien, joissa lastensuojelun sosiaalityöntekijän odotetaan ottavan viranomaisena ja 

asiantuntijana kantaa asiakkaan tilanteeseen (mt., 48–49), mutta kumpaan kategoriaan 

asiakkuuden päättämistyön dokumentointi tulisi kuulua. Käytäntötutkimukseni perus-

teella voi todeta, että päättämistyön dokumentointikäytäntöjä tulisi kehittää ja selkiyttää. 

Asiakkuuden päättämisen dokumentointi osana asiakassuunnitelmaa yhdenmukaistaisi 

dokumentointikäytäntöjä tarjoamalla kiinteän tallennuspaikan asiakastietojärjestel-

mässä, joka helpottaisi tiedon saavutettavuutta työntekijävaihdosten ja mahdollisen asi-

akkuuden uudelleenaktivoitumisen yhteydessä. Asiakassuunnitelma asiakkuuden päättä-

misen apuvälineenä saattaisi lisätä päättämistyön merkityksellisyyttä koko asiakasproses-

sia kokoavana työnä ja työskentelyn päätepisteenä. Suunnitelman rakenne lisäisi päättä-

mistyön arvioinnin avoimuutta, koska muutos asiakkaan tilanteessa on asiakirjassa selke-

ästi nähtävissä. Tästä huolimatta asiakassuunnitelma asiakirjana jättäisi edelleen sosiaa-

lityöntekijälle mahdollisuuden säädellä oman kantansa esiintuomista kirjoittajan valintoja 

tekemällä.  

Suuret asiakasmäärät, työn aiheuttama kiireen tunne ja jännitteet asiakassuhteista saat-

tavat toisinaan estää lastensuojelun avohuollon työskentelyprosessin päättymisen sovi-

tusti ja yhdessä. Tällöin asiakkuuden päättämistyö saattaa olla vaarassa typistyä toimis-

tolla tehtäväksi hallintotyöksi, jossa sosiaalityöntekijän työvälineitä toimivat asiakastieto-

järjestelmä ja puhelin. Tämän ei automaattisesti tarvitse tarkoittaa asiakkaan osallisuu-

den, avoimuuden, lapsikeskeisyyden tai suunnitelmallisuuden toimintaperiaatteista luo-

pumista. Erityisesti tilanteissa, joissa lastensuojelun työskentely on painottunut perhe-

työhön tai muiden palvelujen käyttöön, tuntuu asiakkaan kohtaamistyön delegointi mui-

den ammattilaisen tehtäväksi luontevalta vaihtoehdolta. Asiakkaan kannalta saattaa olla 

jopa toivottavampaa, että asiakkuuden päättäminen tapahtuu tutuiksi tulleiden ihmisten 

toimesta, eikä lastensuojelun työntekijän virkanimikkeellä useimmiten ole asiakkaille 
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merkitystä. Ehkä tulevaisuudessa sosiaalityöntekijän tehtäväksi jääkin hyvien toimintape-

riaatteiden mukainen asiakkuuden päättämisen varmistaminen. 

Käytäntötutkimusprosessiin kiinteästi liittyvän yhteisen tiedon muodostuksen ja reflek-

toinnin idean mukaisesti tämän käytäntötutkimuksen tuloksista keskusteltiin yhdessä 

Malmin lastensuojelun avohuollon 1-tiimin kanssa. Keskustelun päätteeksi työtiimi teki 

tiimikohtaisen päätöksen yhtenäistää päättämistyöskentelyä ja ottaa asiakassuunnitel-

man päättämistyöskentelyn aktiiviseksi työvälineeksi sekä dokumentoinnin talletuspai-

kaksi. Tämän välittömän käytäntömuutoksen lisäksi käytäntötutkimusprosessi nosti esiin 

mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheen asiakkuuksien päättämisen arviointia ohjaavasta 

”hiljaisesta tiedosta”. Tiedon sanoittaminen olisi ensiarvoisen tärkeää loppuarvioinnin yh-

denmukaisuuden ja asiakkaiden tasa-arvon näkökulmasta. Myös arviointikäsitteen moni-

ulotteisuus näkyi haastatteluaineistossa. Mahdollisen arviointityön jatkotutkimuksen ja -

kehittämisen kannalta olisikin hyvä määritellä etukäteen tarkemmin, mikä arvioinnin ulot-

tuvuus on tarkastelun kohteena. Asiakkuuden päättämisen osalta arviointi voi tarkoittaa 

avointa asiakkaan elämäntilanteen arviointia että työskentelyn arviointia. Molempia arvi-

ointimuotoja voidaan toteuttaa- ja kehittää erikseen tai samanaikaisesti. 
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Liite 1 

TUTKIMUSTIEDOTE JA KUTSU KESKUSTELUTILAISUUTEEN 

Tutkija: Kati Sihvonen 

Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättämisen työkäytännöt avohuollon 
sosiaalityössä. 

Tutkimuksen tarkoitus 

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistossa. Vuonna 2014 suoritan käytäntötutkimuksen opin-
tojakson osana maisteriopintojani. Opintojakson tarkoituksena on harjaantua tuottamaan sosiaali-
työn käytäntöjä hyödyttävää uutta tietoa sosiaalityön käytännöistä nousevista teemoista yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa. 

Käytäntötutkimukseni aihe on lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättämisen työkäytännöt ti-
lanteissa, joissa lastensuojelutarpeen arvioidaan loppuneen. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä nä-
kyväksi ja tuottaa tietoa lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättymisen työkäytännöistä sekä 
herättää keskustelua ja pohdintaa aiheesta. Tutkimuksen taustalla on näkemys työskentelytapojen 
epäyhtenäisyydestä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättämisessä. Voimassa oleva lasten-
suojelulaki edellyttää asiakkuuden olevan aina aktiivista, mutta ei määrittele tai ohjeista asiakkuuk-
sien päättämistä avohuollossa, muutoin kuin lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä. 

Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta osasta. Tutkimuksen ensimmäisen osan muodostaa Effica-
asiakastietojärjestelmästä löytyvät asiakkuuksien päättämistä koskevat asiakirjamerkinnät niiden asi-
akkaiden osalta, joiden asiakkuus Malmin lastensuojelun avopalveluissa päätettiin vuonna 2013 seu-
raavilla Effican syykoodeilla: lastensuojelun tarvetta ei enää ole tai asiakkuus päätettiin yhteisellä so-
pimuksella. Asiakirjojen analysoinnin alustavista tuloksista tai huomioista on tarkoitus keskustella yh-
dessä Malmin avohuollon 1-tiimin sosiaalityöntekijöiden eli teidän kanssanne. Asiakirja-aineiston 
analyysin on määrä valmistua toukokuussa. Keskiviikkona 4.6.2014 klo 9.30 toteutetaan nauhoitettava 
ja litteroitava fokusryhmäkeskustelu, joka muodostaa tutkimuksen toisen aineiston. Molemmat ai-
neistot hävitetään tutkimuksen valmistuttua syyskuussa 2014. Tutkimustulokset esitellään Malmin 
työryhmälle kommentoitavaksi erikseen sovittavana ajankohtana, sekä Helsingin yliopiston käytäntö-
tutkimuksen seminaarin osallistujille syyskuussa 2014. 

Luottamuksellisuus 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia työkäytäntöjä yleisellä tasolla, ei yksittäisen työntekijän työs-
kentelyä tai kirjaamistapaa. Asiakastietojen tutkiminen perustuu Helsingin kaupungin antamaan tut-
kimuslupaan. Luvan mukaisesti tutkimukseen osallistuvien asiakkaiden ja työntekijöiden yksityisyys ja 
tietosuoja on suojattu poistamalla aineistosta sekä työntekijöiden että asiakkaiden tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot ennen aineiston luovutusta minulle. Fokusryhmäkeskusteluun osallistuminen 
on vapaaehtoista ja keskusteluun osallistujat voivat itse määritellä millä tavoin keskusteluun osallis-
tuvat. Raportoinnissa anonymisoin mahdolliset aineisto-otteet ja tarvittaessa häivytän esimerkiksi 
tunnistettavissa oleva murteen. 

Toivoisin teidän osallistuvan fokusryhmäkeskusteluun, sillä uskon juuri teillä olevan parasta tietoa 
tutkimuksen kohteena olevasta asiakasprosessin vaiheesta, sen työkäytännöistä ja niihin vaikuttavista 
tekijöistä. Mikäli teillä on kysyttävää käytäntötutkimukseen tai siihen osallistumiseen liittyen, vastaan 
niihin mielelläni. Halutessanne lähetän teille myös tutkimusraportin sähköpostitse sen valmistuttua. 
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Liite 2 
Käytäntötutkimuksen fokusryhmäkeskustelun käyttölupa 
 
Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien päättämisen työkäytännöt avohuollon 
sosiaalityössä. 
 
Tutkija: Kati Sihvonen 
 
Olen perehtynyt tutkimustiedotteeseen ja haluan osallistua lastensuojelun avohuollon asiakkuuk-
sien päättämisen työkäytännöistä käytävään fokusryhmäkeskusteluun 4.6.2014. Fokusryhmä koos-
tuu Malmin lastensuojelun avohuollon 1-tiimin sosiaalityöntekijöistä.  
 
Ymmärrän ja suostun siihen, että keskustelu nauhoitetaan ja annan luvan nauhoitetun aineiston 
käyttöön yllämainitussa käytäntötutkimuksessa. 
 
Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimuk-
seen osallistuminen. 
 
 
 
 

Paikka ja aika 
 
 

Osallistujan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 
 
 
 

Toivon, että valmis tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse □ 
 
 

sähköpostiosoitteeni 
 
 
 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI!   

 


