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1.	  JOHDANTO	  
	  

Lapsen	  pahoinpitely	  ja	  seksuaalinen	  hyväksikäyttö	  ovat	  yhteiskunnassamme	  

esiintyviä	  monitahoisia	  ongelmia,	  joiden	  tunnistaminen	  ja	  joihin	  puuttuminen	  on	  

kaikkien	  lapsia	  ja	  nuoria	  työssään	  hoitavien	  sekä	  tapaavien	  vastuulla.	  

Toimijoiden	  välistä	  yhteistyötä	  on	  pyritty	  tekemään	  sujuvaksi	  lainsäädännön	  

avulla.	  Lapsen	  pahoinpitelyiden	  ja	  hyväksikäyttöjen	  selvittämisen	  haasteena	  on	  

tekojen	  vaikea	  todistettavuus.	  Epäiltyjen	  rikosten	  selvittämistä	  edesauttaa	  lasten	  

nopea	  pääsy	  asianmukaisiin	  tutkimuksiin.	  (Joki-‐Erkkilä	  ym.	  2012,	  151-‐152.)	  

	  

Tämän	  käytäntötutkimuksen	  aiheena	  on	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden	  

kokemukset	  viranomaisyhteistyöstä	  HUS:n	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  kanssa	  selvitettäessä	  lapseen	  kohdistunutta,	  epäiltyä	  pahoinpitely-‐	  tai	  

seksuaalirikosta.	  Käytäntötutkimus	  on	  osa	  sosiaalityön	  syventäviä	  opintoja	  

Helsingin	  yliopistossa.	  Tutkimuksen	  toimintaympäristö	  paikantuu	  kahdelle	  eri	  

käytännön	  kentälle,	  	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työhön	  sekä	  

lastensuojelun	  sosiaalityöhön.	  Tutkimuksen	  tavoitteena	  on	  kuvata	  ja	  kuvauksen	  

avulla	  selkeyttää	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  ja	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  välistä	  

viranomaisyhteistyötä.	  Lisäksi	  tutkimuksessa	  tarkastellaan,	  nouseeko	  

tutkimusaineistosta	  esiin	  sellaista	  tietoa,	  jonka	  avulla	  lastensuojelun	  ja	  

oikeuspsykiatrian	  välistä	  yhteistyötä	  voitaisiin	  kehittää.	  

	  

Aloite	  tutkimusaiheesta	  tuli	  HUS:n	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä.	  

Yksikön	  työryhmässä	  oli	  noussut	  esiin	  tarve	  kerätä	  tietoa	  yksikön	  näkökulmasta	  

olennaisen	  tärkeiden	  yhteistyökumppaneiden,	  lastensuojelun	  

sosiaalityöntekijöiden,	  kokemuksista	  yhteistyön	  sujuvuudesta.	  

Käytäntötutkijana	  minulla	  on	  olemassa	  oleva	  suhde	  tutkimuskenttään,	  sillä	  olen	  

työskennellyt	  Helsingin	  kaupungin	  sosiaali-‐	  ja	  terveysvirastossa	  lastensuojelun	  

sosiaalityöntekijänä	  kahden	  vuoden	  ajan.	  Työssäni	  yhteistyökerrat	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa	  ovat	  tähän	  mennessä	  rajoittuneet	  kahteen	  

tapaukseen.	  
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2.	  TUTKIMUKSEN	  LÄHTÖKOHDAT	  
	  

2.1	  Lapsen	  pahoinpitelyn	  ja	  seksuaalisen	  hyväksikäytön	  määrittely	  
	  

Lapsiin	  kohdistuneita	  seksuaali-‐	  ja	  väkivaltarikoksia	  on	  tarkasteltu	  niin	  

kansainvälisessä	  kuin	  kotimaisessa	  tutkimuksessa.	  Tutkimukset	  paikantuvat	  

yleensä	  oikeustieteelliseen	  tai	  lääketieteellisen	  viitekehykseen.	  Lapsen	  

kaltoinkohtelua	  käsittelevää	  tutkimusta	  on	  tehty	  myös	  kiintymyssuhteen	  

kontekstista	  käsin	  (esim.	  Howe	  2005).	  Vuonna	  2015	  julkaistussa	  Lapsen	  

kaltoinkohtelun	  tunnistamisen	  tehokkaat	  menetelmät	  sosiaali-‐	  ja	  

terveydenhuollossa	  –hoitosuosituksen	  taustalla	  on	  järjestelmällinen	  

tutkimuskatsaus.	  Katsauksen	  tavoitteena	  on	  löytää	  tehokkaita	  keinoja	  

laiminlyönnin	  tunnistamiseen	  ja	  siihen	  reagointiin.	  (Paavilainen	  ja	  Flinck	  2015.)	  

	  

Lapsen	  kaltoinkohtelun	  (child	  maltreatment)	  käsitettä	  käytetään	  lapsiin	  ja	  

nuoriin	  kohdistuvasta	  väkivallasta.	  Rinnakkaisena	  käsitteenä	  käytetään	  usein	  

lapsen	  pahoinpitelyä	  (child	  abuse)	  tai	  lapseen	  kohdistuvaa	  väkivaltaa.	  

Kaltoinkohtelu	  on	  eräänlainen	  yläkäsite,	  joka	  kattaa	  lapseen	  kohdistuvan	  

negatiivisen	  tekemisen	  tai	  tekemättä	  jättämisen	  muodot.	  Lasten	  

kaltoinkohtelulla	  tarkoitetaan	  lapseen	  perheessään	  kohdistunutta	  fyysistä	  tai	  

henkistä	  väkivaltaa	  ja	  laiminlyöntiä	  (Paavilainen	  ja	  Flinck	  2015,	  6).	  

	  

Tässä	  tutkimuksessa	  tarkastellaan	  lasten	  fyysistä	  pahoinpitelyä	  ja	  seksuaalista	  

hyväksikäyttöä,	  jotka	  ovat	  	  rikoslainsäädännön	  perusteella	  selkeämmin	  

määriteltävissä	  kuin	  lukuisat	  muut	  lapsen	  laiminlyönnin	  ja	  kaltoinkohtelun	  

muodot.	  Rajauksesta	  huolimatta	  on	  tärkeää	  ymmärtää	  lapsen	  kaltoinkohtelun	  

monimuotoisuus	  ilmiönä	  ja	  kaltoinkohtelun	  muotojen	  yhteisesiintyvyys:	  

esimerkiksi	  emotionaalisen	  laiminlyönnin	  katsotaan	  olevan	  mukana	  kaikissa	  

muissa	  lapsen	  kaltoinkohtelun	  muodoissa.	  Verrattuna	  fyysiseen	  pahoinpitelyyn	  

ja	  seksuaaliseen	  hyväksikäyttöön,	  muut	  kaltoinkohtelun	  muodot	  jäävät	  usein	  

huomaamatta	  tai	  ne	  tunnistetaan	  liian	  myöhään.	  Lasten	  ja	  perheiden	  kanssa	  

työskentelevien	  ammattilaisten	  on	  tärkeä	  tiedostaa,	  ettei	  laiminlyönnin	  tai	  
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kaltoinkohtelun	  voida	  ajatella	  olevan	  merkittävästi	  vähemmän	  haitallista	  

fyysiseen	  pahoinpitelyyn	  verrattuna.	  (Söderholm	  &	  Politi	  2012,	  76.)	  

	  

Suomen	  rikoslain	  21.	  luvussa	  määritellään	  rangaistavaksi	  teoiksi	  lievä	  

pahoinpitely,	  pahoinpitely	  sekä	  törkeä	  pahoinpitely.	  	  Rikoslain	  20.	  luvussa	  

rangaistaviksi	  teoiksi	  määritellään	  lapsen	  seksuaalinen	  hyväksikäyttö	  sekä	  

lapsen	  törkeä	  seksuaalinen	  hyväksikäyttö.	  (Rikoslaki	  39/1889)	  	  

	  

Tupola	  ym.	  määrittelee	  lapsen	  fyysisen	  pahoinpitelyn	  lapseen	  kohdistuneeksi	  

ruumiilliseksi	  väkivallaksi,	  joka	  vahingoittaa	  terveyttä	  tai	  aiheuttaa	  kipua.	  

Pahoinpitely	  voi	  johtaa	  lapsen	  kuolemaan.	  Lapsen	  fyysistä	  pahoinpitelyä	  on	  

myös	  kuritusväkivalta,	  jota	  aikuinen	  kohdistaa	  lapseen	  pyrkiäkseen	  

rankaisemaan	  tai	  säädelläkseen	  lapsen	  käyttäytymistä	  aiheuttamalla	  lapselle	  

kipua	  tai	  epämukavan	  olon,	  mutta	  ei	  fyysistä	  vammaa.	  (Tupola	  ym.	  2012,	  100.)	  

Lapsen	  seksuaalisella	  hyväksikäytöllä	  tarkoitetaan	  rikoslaissa	  seksuaalista	  

tekoa,	  jonka	  joku	  koskettelemalla	  tai	  muulla	  tavoin	  tekee	  kuuttatoista	  vuotta	  

nuoremmalle	  lapselle	  ja	  joka	  on	  omiaan	  vahingoittamaan	  tämän	  kehitystä	  tai	  saa	  

tämän	  ryhtymään	  sellaiseen	  tekoon.	  (Rikoslaki	  39/1889)	  Hyväksikäyttö	  voi	  

ilmetä	  monin	  tavoin.	  Teko	  voi	  olla	  esimerkiksi	  sukupuoliyhteys,	  koskettelua	  tai	  

hyväilyä,	  pakottamista	  seksuaaliseen	  tekoon	  tai	  altistamista	  aikuisten	  väliselle	  

seksuaaliselle	  toiminnalle	  tai	  materiaalille.	  Teon	  ei	  välttämättä	  tarvitse	  merkitä	  

puuttumista	  nimenomaan	  ruumiilliseen	  koskemattomuuteen,	  vaan	  muukin	  

loukkaavuudeltaan	  vastaava	  tapa	  voi	  tulla	  kysymykseen.	  (Joki-‐Erkkilä	  ym	  2012,	  

132.)	  

Teko	  katsotaan	  lapsen	  törkeäksi	  seksuaaliseksi	  hyväksikäytöksi,	  jos	  lapsen	  iän	  

tai	  kehitystason	  vuoksi	  uhrille	  aiheutuu	  erityistä	  vahinkoa,	  rikos	  tehdään	  

erityisen	  nöyryyttävällä	  tavalla	  tai	  jos	  uhrin	  ja	  tekijän	  välillä	  on	  

luottamuksellinen	  suhde	  tai	  uhri	  on	  muuten	  riippuvaisessa	  asemassa	  tekijään	  

nähden.	  Sukupuoliyhteys	  alle	  16-‐vuotiaan	  kanssa	  on	  törkeä	  rikos.	  Myös	  yritys	  on	  

rangaistavaa.	  Jos	  nuoruusiässä	  olevat	  ovat	  samanikäisiä	  tai	  samalla	  

kehitystasolla,	  tekoa	  ei	  välttämättä	  katsota	  seksuaalirikokseksi.	  Jos	  tekijä	  on	  

vanhempi	  tai	  vanhempaan	  rinnastettavissa	  oleva	  henkikö,	  suojaikäraja	  on	  18	  
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vuotta.	  Säännökset	  on	  	  porrastettu	  teon	  vahingollisuuden	  tai	  tekotavan	  

perusteella.	  	  (Joki-‐Erkkilä	  ym.	  2012,	  132;	  Käypä	  hoito	  –suositus	  2013.)	  

	  

2.2	  Tutkimuksen	  tarkoitus	  ja	  tavoitteet	  
	  

Tutkimustieto	  viittaa	  siihen,	  että	  suurin	  osa	  lapsiin	  kohdistuvista	  

pahoinpitelyistä	  jää	  piilorikollisuudeksi,	  joka	  ei	  tule	  poliisin	  tai	  muiden	  

viranomaisten	  tietoon.	  Piilorikollisuutta	  voidaan	  pyrkiä	  vähentämään	  lisäämällä	  

ihmisten	  tietoisuutta	  asiasta	  eli	  tunnustamalla	  ongelman	  olemassaolo.	  (Ellonen	  

2010,	  47.)	  

	  

Toisaalta	  lasten	  seksuaalisten	  hyväksikäyttöjen	  kohdalla	  yhä	  suurempi	  osa	  

rikoksista	  tulee	  poliisin	  tietoon	  kun	  samalla	  on	  saatu	  tutkimustietoa	  siitä,	  että	  

lapset	  ja	  nuoret	  kohtaavat	  entistä	  vähemmän	  seksuaalista	  hyväksikäyttöä	  

(Fagerlund	  ym.	  2014,	  76).	  Lisäksi	  lapsen	  seksuaalisesta	  hyväksikäytöstä	  

tuomittujen	  rangaistusten	  määrät	  ovat	  kasvaneet	  (Hinkkanen	  2009,	  35).	  

Kehityssuunnan	  voidaan	  katsoa	  olevan	  positiivinen.	  

	  

Lainsäädännön	  avulla	  on	  pyritty	  laskemaan	  viranomaisten	  ja	  kansalaisten	  

ilmoituskynnystä	  epäillystä	  lapsen	  pahoinpitelystä	  ja	  hyväksikäytöstä.	  Poliisin	  

tilastojen	  valossa	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden	  rooli	  pahoinpitely-‐	  ja	  

hyväksikäyttöepäilyjen	  ilmoittajina	  on	  korostunut	  muihin	  toimijoihin	  verrattuna.	  

(Ellonen	  2010,	  47-‐48.)	  Tämän	  tutkimuksen	  tarkoituksena	  on	  tuottaa	  lisää	  tietoa	  

lapsiin	  kohdistuvien	  rikosepäilyjen	  selvittämisessä	  avainasemassa	  olevien	  

viranomaisten	  välisestä	  yhteistyöstä	  ja	  näin	  ollen	  osaltaan	  pyrkiä	  parantamaan	  

rikoksen	  uhreiksi	  joutuvien	  lasten	  asemaa.	  

	  

Viranomaisten	  välisen	  yhteistyön	  toimivuuden	  merkitystä	  lapsen	  edun	  sekä	  

lapsen	  oikeusturvan	  toteutumisen	  kannalta	  lapsen	  kaltoinkohtelun	  

tunnistamisessa	  ja	  siihen	  puuttumisessa	  on	  korostettu	  useissa	  selvityksissä,	  

jotka	  saivat	  alkunsa	  runsaasti	  mediassa	  esillä	  olleen	  8-‐vuotiaan	  

helsinkiläislapsen	  vuonna	  2012	  tapahtuneesta	  surmasta	  (esim.	  Oikeusministeriö	  



	   8	  

2013,	  Sisäasiainministeriö	  2012).	  Oikeusministeriön	  laatimassa	  selvityksessä	  

todetaan,	  että	  viranomaisten	  yhteistyö	  oli	  tapauksessa	  puutteellista	  eikä	  tieto	  

lapsen	  asiassa	  mukana	  olevista	  toimijoista	  kulkenut	  eri	  viranomaisten	  välillä	  

(Oikeusministeriö	  2013,	  71).	  

	  

Oikeusministeriön	  selvityksessä	  (2013,	  59)	  todetaan	  myös,	  että	  lapsen	  kotona	  ja	  

perhesuhteissa	  kokemaan	  väkivaltaan	  ja	  kaltoinkohteluun	  liittyy	  tutkimustiedon	  

pohjalta	  kaksi	  merkittävää	  seikkaa.	  Koti	  ja	  kodissa	  vallitsevat	  ihmissuhteet	  

tulisivat	  olla	  lapselle	  turvan,	  kiintymyksen	  sekä	  ehdottoman	  ja	  pitkäkestoisen	  

rakkauden	  lähteitä.	  Kotona	  tapahtuva	  väkivalta	  rikkoo	  perustavasti	  vanhemman	  

tehtävää	  suojella	  lasta.	  Toiseksi,	  perhesuhteet	  rajautuvat	  jokaisen	  ihmisen	  

yksityisalueeksi.	  Perheenjäsenille	  oman	  perheen	  ongelmista	  puhuminen	  

ulkopuolisille	  on	  usein	  haastavaa.	  Tämä	  vaikeuttaa	  lastensuojelun	  näkökulmasta	  

sekä	  väkivallan	  tunnistamista	  että	  avun	  tarjoamista	  ja	  lapsen	  turvaamista.	  (Emt.)	  

Toimivan	  yhteistyön	  merkitys	  eri	  viranomaisten	  välillä	  on	  lapsi-‐	  ja	  

perhekohtaisen	  lastensuojelun	  toteuttamisen	  näkökulmasta	  keskeistä.	  	  

	  

Tässä	  käytäntötutkimuksessa	  lapsen	  pahoinpitelyä	  ja	  seksuaalista	  

hyväksikäyttöä	  tarkastellaan	  ensisijaisesti	  juridisista	  ja	  lastensuojelullisista	  

lähtökohdista	  käsin,	  sillä	  tutkimuksen	  aiheena	  on	  rikosepäilyjen	  selvittämiseen	  

kytkeytyvä	  viranomaisyhteistyö.	  Lapseen	  kohdistuvaa	  pahoinpitelyä	  ja	  

seksuaalista	  hyväksikäyttöä	  ilmiönä	  ja	  ongelmana	  ei	  voida	  kuitenkaan	  poistaa	  

yhteiskunnasta	  pelkästään	  rikosoikeudellisin	  keinoin.	  Lasten	  kuolemien	  

tutkintaraportissa	  (Onnettomuustutkintakeskus	  2012)	  sekä	  selvityksessä	  

perhesurmien	  taustoista	  (Sisäministeriö	  2012)	  on	  todettu,	  että	  lapseen	  tai	  

perheeseen	  kohdistuneissa	  henkirikoksissa	  riskitekijöitä	  ovat	  kumuloituvat,	  

vakavat	  ongelmat	  	  parisuhteeseen,	  perheenjäsenten	  väliseen	  vuorovaikutukseen,	  

päihteiden	  käyttöön	  ja	  mielenterveysongelmiin	  liittyen.	  Lastensuojelun	  

sosiaalityössä	  työskennellään	  lasten	  ja	  perheiden	  kanssa,	  joiden	  elämässä	  edellä	  

mainitut	  ongelmat	  ovat	  vaihtelevin	  vakavuusastein	  läsnä.	  Kun	  epäillyn	  

pahoinpitely-‐	  tai	  seksuaalirikoksen	  uhrina	  on	  lapsi,	  viranomaisten	  

moniammatillisen	  yhteistyön	  ja	  verkostotyöskentelyn	  toimivuus	  on	  olennaista	  

lapsen	  edun	  toteutumisen	  kannalta.	  
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Tutkimuksen	  tavoitteena	  on	  kuvata	  ja	  kuvauksen	  avulla	  selkeyttää	  

lastensuojelun	  sosiaalityön	  ja	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  välistä	  yhteistyötä.	  

Lisäksi	  tarkastelen,	  nouseeko	  tutkimusaineistosta	  esiin	  tietoa,	  jonka	  avulla	  

voitaisiin	  kehittää	  lastensuojelun	  ja	  oikeuspsykiatrian	  välistä	  yhteistyötä.	  

	  

Tutkimuskysymykseksi	  muotoutuivat:	  	  

	  

1.	  Miten	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijät	  määrittelevät	  kokemuksiaan	  

viranomaisyhteistyöstä	  ja	  sen	  onnistumista	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  kanssa	  lapsiin	  ja	  nuoriin	  kohdistuneiden	  pahoinpitely-‐	  ja	  

seksuaalirikosten	  selvittämisprosessin	  aikana?	  

2.	  Millä	  tavoin	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  sekä	  lastensuojelun	  

välistä	  yhteistyötä	  voitaisiin	  kehittää?	  

	  

2.3	  Tutkimuksen	  toimintaympäristö	  
	  

Usein	  epäilys	  lapseen	  kohdistuneesta	  pahoinpitely-‐	  tai	  seksuaalirikoksesta	  herää	  

perustason	  palveluissa.	  Vuoden	  2015	  alusta	  saakka	  lastensuojelulain	  25	  §	  

mukaan	  kaikilla	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon,	  opetustoimen	  ja	  nuorisotoimen	  

ammattihenkilöillä	  on	  salassapitosäännösten	  estämättä	  ilmoitusvelvollisuus	  

poliisiin	  kun	  herää	  syytä	  epäillä,	  että	  alle	  18-‐vuotiaaseen	  on	  kohdistunut	  

rikoslain	  20	  luvussa	  seksuaalirikoksena	  rangaistavaksi	  säädetty	  teko	  tai	  

sellainen	  rikoslain	  21	  luvussa	  henkeen	  tai	  terveyteen	  kohdistuvana	  rikoksena	  

rangaistavaksi	  säädetty	  teko,	  josta	  säädetty	  enimmäisrangaistus	  on	  vähintään	  

kaksi	  vuotta	  vankeutta.	  Poliisiin	  ilmoittamisen	  ohella	  lastensuojelulaki	  velvoittaa	  

ilmoituksen	  tekemistä	  lapsen	  tilanteesta	  kunnan	  sosiaalitoimeen	  lastensuojelun	  

tarpeen	  selvittämiseksi.	  	  

	  

Epäiltyyn	  rikokseen	  liittyen	  lasta	  ei	  haastatella	  sosiaalitoimessa	  tai	  

perusterveydenhuollossa.	  Jos	  epäily	  pahoinpitelystä	  tai	  hyväksikäytöstä	  syntyy	  

lapsen	  oma-‐aloitteisen	  kertoman	  perusteella,	  tulisi	  lapsen	  spontaani	  kertomus	  

taltioida	  sanatarkasti	  mahdollista	  poliisin	  tutkintaa	  varten.	  Epäilyn	  syntyessä	  
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yhteys	  poliisiin	  tulisi	  ottaa	  pian,	  jotta	  poliisi	  voi	  ryhtyä	  viivytyksettä	  tarvittaviin	  

toimenpiteisiin.	  Kun	  ilmoitus	  epäilystä	  on	  tehty,	  poliisi	  harkitsee,	  aloittaako	  se	  

tapahtuneesta	  esitutkinnan.	  Jos	  poliisin	  esitutkinta	  käynnistyy,	  pyytää	  poliisi	  

harkintansa	  mukaan	  virka-‐apua	  asiaan	  perehtyneestä	  tutkimusyksiköstä.	  

(Korkman	  ym.	  2012,	  1582-‐1583.)	  Tutkimusten	  järjestämisestä	  on	  säädetty	  laissa	  

(Laki	  lapseen	  kohdistuneen	  seksuaali-‐	  ja	  pahoinpitelyrikoksen	  selvittämisen	  

järjestämisestä	  1009/2008).	  	  

	  

Vuoden	  2014	  alusta	  lähtien	  laki	  lapsiin	  kohdistuvien	  rikosten	  selvittämisestä	  on	  

käsittänyt	  seksuaalirikosten	  ohella	  myös	  pahoinpitelyrikosten	  selvittämisen.	  

Etenkin	  pahoinpitelyepäilyiden	  kohdalla	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  toteuttamien	  

tutkimusten	  määrät	  ovat	  kasvaneet	  huomattavasti	  viime	  vuosien	  aikana:	  vuonna	  

2013	  pahoinpitelyepäilyihin	  liittyviä	  tutkimuksia	  toteutettiin	  lasten	  ja	  nuorten	  

oikeuspsykiatrian	  yksikössä	  määrällisesti	  kaksi	  kertaa	  enemmän	  kuin	  vuonna	  

2011	  (Taulukko	  1).	  

	  

Oikeuspsykiatrian	  virka-‐apua	  tarvitaan	  kun	  kyseessä	  on	  esimerkiksi	  pieni	  lapsi,	  

vakava	  huoltoriita,	  psyykkisesti	  tai	  fyysisesti	  erityistarpeinen	  lapsi,	  tai	  lapsen	  

kertomuksen	  luotettavuuden	  arviointiin	  tarvitaan	  erityisosaamista.	  Helsingin	  ja	  

Uudenmaan	  alueella	  edellä	  kuvattua	  asiantuntijaosaamista	  tarjoaa	  HUS:n	  lasten	  

ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö,	  joka	  toteuttaa	  tutkimusjakson	  

moniammatillisena	  yhteistyönä.	  (Korkman	  ym.	  2012,	  1582-‐1583.)	  

	  

Lastensuojelulain	  ilmoitusvelvollisuuden	  johdosta	  lastensuojelu	  on	  mukana	  

yhteistyötahona	  lapsen	  tilanteessa	  aina	  kun	  tutkimusjakso	  oikeuspsykiatrian	  

yksikössä	  käynnistyy.	  Varsinainen	  rikoksen	  tutkintavastuu	  on	  esitutkintalain	  

mukaisesti	  poliisiviranomaisella.	  Koska	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  tutkimusjakso	  

käynnistyy	  poliisin	  virka-‐apupyynnöstä,	  tutkimusjaksoa	  ohjaa	  niinikään	  

esitutkintalaki.	  (Esitutkintalaki	  805/2011)	  

	  

Oikeuspsykiatrian	  tutkimusjaksoon	  kuuluu	  lapsen	  haastattelun	  ohella	  esitietojen	  

kerääminen	  eri	  lasta	  tuntevilta	  toimijoilta	  tai	  hoitavilta	  tahoilta:	  

terveydenhuollosta,	  lastensuojelusta,	  päiväkodista	  tai	  koulusta.	  
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Tutkimusjaksoon	  sisältyy	  usein	  yksi	  tai	  useampi	  viranomaisneuvottelu,	  johon	  

kootaan	  paikalle	  lapsen	  asiassa	  mukana	  olevat	  toimijat.	  Lisäksi	  tutkimusjaksoon	  

voi	  kuulua	  lapsesta	  vanhempien,	  huoltajien	  tai	  muiden	  lapsesta	  huoltapitävien	  

henkilöiden	  haastattelu.	  Rikoksesta	  epäillyn	  kuulustelusta	  vastaa	  poliisi.	  (Joki-‐

Erkkilä	  ym.	  2012,	  148-‐149.)	  

	  

Tutkimusjakson	  työskentely	  perustuu	  vaihtoehtoisten	  selitysten	  malleille	  eli	  

hypoteeseille,	  jotka	  laaditaan	  tutkimusten	  alussa.	  Tutkimusjakson	  aikana	  

hypoteeseja	  testataan	  käytännössä	  ja	  hypoteesit	  voivat	  tarkentua	  tai	  muuttua.	  

Oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työryhmä	  laatii	  poliisille	  asiantuntijalausunnon,	  jossa	  

johtopäätökset	  ja	  kannanotot	  tuodaan	  esiin	  tarkastellen	  vaihtoehtoisia	  

selitysmalleja	  sekä	  tukevia	  että	  kyseenalaiseksi	  asettavia	  seikkoja.	  Olennaista	  

lausunnossa	  on	  asiantuntijan	  laatima	  luotettavuuden	  arvio	  lapsen	  kertomasta.	  

(Joki-‐Erkkilä	  ym.	  2012,	  148-‐149.)	  

	  

Usein	  lapsen	  kertoma	  on	  ainoa	  näyttö	  tutkittaessa	  lapseen	  kohdistunutta	  

rikosepäilyä.	  Lapsen	  oikeuspsykologisen	  haastattelun	  tarkoituksena	  on	  saada	  

asianomistajakertomus	  esitutkintaa,	  mahdollista	  syyteharkintaa	  ja	  tarvittaessa	  

tuomioistuinta	  varten.	  (Joki-‐Erkkilä	  ym.	  2012,	  143.)	  Näin	  ollen	  toiminnalla	  on	  

selkeä	  tavoite.	  	  Siksi	  myös	  viranomaisyhteistyössä	  viivytyksetön	  yhteydenpito	  

toimijoiden	  –	  usein	  oikeuspsykiatrian	  ja	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  -‐	  välillä	  on	  

olennaisen	  tärkeää	  heti	  alkuvaiheessa	  epäilyn	  synnyttyä.	  
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3.	  KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN	  TOTEUTUS	  
	  

3.1	  Käytäntötutkimus	  
	  

Aloite	  tutkimusaiheesta,	  lapsen	  pahoinpitelyn	  ja	  seksuaaliseen	  hyväksikäytön	  

selvittämiseen	  liittyvästä	  viranomaisyhteistyöstä,	  tuli	  HUS:n	  lasten	  ja	  nuorten	  

oikeuspsykiatrian	  yksiköstä.	  Yksikön	  työryhmässä	  oli	  noussut	  esiin	  tarve	  kerätä	  

tietoa	  heidän	  näkökulmastaan	  olennaisten	  tärkeiden	  yhteistyökumppaneiden,	  

lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden,	  kokemuksista	  viranomaisyhteistyöstä	  

oikeuspsykiatrian	  kanssa.	  Voidaan	  katsoa,	  että	  tutkimusasetelma	  on	  ominainen	  

käytäntötutkimukselle:	  tutkimuskysymykset	  nousevat	  käytännöstä	  ja	  

toimintaympäristön	  käytännön	  tarpeesta	  ja	  tutkimuksen	  tavoitteena	  on	  

käytäntöjen	  kehittäminen.	  (Saurama	  ym.	  2009,	  94.)	  Toimiessani	  itse	  

käytäntötutkijana	  sekä	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijänä,	  roolini	  ovat	  olleet	  

limittäiset	  tiedon	  tuottajana	  sekä	  tiedon	  käyttöönottajana	  (Emt).	  

Käytäntötutkijana	  minulla	  on	  olemassa	  oleva	  suhde	  tutkimuskenttään,	  sillä	  olen	  

työskennellyt	  Helsingin	  kaupungin	  sosiaali-‐	  ja	  terveysvirastossa	  lastensuojelun	  

sosiaalityöntekijänä	  kahden	  vuoden	  ajan.	  Työssäni	  yhteistyökerrat	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa	  ovat	  tähän	  mennessä	  rajoittuneet	  kahteen	  

tapaukseen.	  

	  

Tutkimuksen	  toimintaympäristö	  paikantuu	  kahdelle	  eri	  sosiaalityön	  käytännön	  

kentälle,	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön	  sekä	  lastensuojelun	  

sosiaalityöhön.	  Käytäntötutkimus	  toteutettiin	  eri	  toimijoiden	  välillä	  ja	  eri	  

toimintaympäristöjen	  leikkauspisteessä.	  Käytäntötutkimuksen	  tuloksia	  voidaan	  

hyödyntää	  sekä	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  että	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  

kehittämistarpeisiin.	  Oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kehittämistarpeen	  ohella	  

käytäntötutkimus	  pyrkii	  palvelemaan	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  tarpeita.	  

Myöskään	  huomiotta	  ei	  voi	  jättää	  tutkijan	  omaa	  roolia	  ja	  opiskelija-‐tutkija-‐

työntekijän	  intressiä	  syventää	  omaa	  sosiaalityön	  ammatillisuuttaan.	  Näin	  ollen	  

käytäntötutkimus	  palvelee	  useita	  eri	  intressejä	  limittäin	  ja	  samanaikaisesti.	  

(Satka	  ym.	  2005,	  11.)	  	  
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Tutkimustulosten	  avulla	  pyritään	  tekemään	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  

toteuttamaa	  moniammatillista,	  oikeuspsykologista	  ammattikäytäntöä	  näkyväksi	  

lastensuojelun	  sosiaalityöhön,	  sekä	  toisaalta	  avata	  kunnan	  sosiaalitoimen	  

sosiaalityöntekijöiden	  ammattikäytäntöjä	  erikoissairaanhoidon	  organisaatioon	  

kuuluvaan	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön.	  Parhaimmillaan	  käytäntötutkimus	  voi	  

toimia	  vuoropuheluna	  eri	  ammattikäytäntöjen	  välillä	  (Satka	  ym.	  20115,	  16).	  

Organisaatioiden	  väliset	  eriävät	  rakenteet	  ja	  toimintakäytännöt	  saattavat	  

ajoittain	  haastaa	  sujuvaa	  viranomaisyhteistyötä.	  Lastensuojelun	  sosiaalityötä	  

ohjaa	  vahvasti	  lastensuojelulaki,	  kun	  taas	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  toteuttaa	  

tutkimusjaksonsa	  poliisin	  virka-‐apupyynnöstä	  esitutkintalain	  säännösten	  

ohjaamana.	  

	  

Käytäntötutkijana	  pääsin	  tutustumaan	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työhön	  ja	  

havaintojeni	  mukaan	  organisaatioiden	  eroista	  huolimatta	  työskentelyn	  

arvolähtökohdat	  eivät	  poikenneet	  oikeuspsykiatrian	  ja	  lastensuojelun	  välillä.	  

Oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työryhmä	  on	  moniammatillinen,	  mutta	  sosiaalityön	  

osaaminen	  on	  vahvasti	  edustettuna.	  Käytäntötutkimuksen	  kenttävaiheen	  aikana	  

kiinnostuin	  siitä,	  nousisivatko	  tekemäni	  havainnot	  esimerkiksi	  arvopohjan	  

yhteneväisyydestä	  esiin	  keräämässäni	  tutkimusaineistossa.	  

	  

3.2	  Tutkimusetiikka	  
	  

Tutkimussuunnitelmassa	  ja	  sen	  toteutuksessa	  pyrin	  tarkoin	  noudattamaan	  

Tutkimuseettisen	  neuvottelukunnan	  mietinnössään	  esittämiä	  (2009)	  eettisiä	  

periaatteita	  koskien	  ihmistieteisiin	  luettavaa	  tutkimusta.	  Mietinnössä	  jaetaan	  

periaatteet	  kolmeen	  osa-‐alueeseen:	  tutkittavan	  itsemääräämisoikeuteen,	  

vahingoittamisen	  välttämiseen	  ja	  yksityisyyden	  suojaan	  (Emt.).	  

	  

Käytäntötutkimuksen	  aineistonkeruu	  toteutettiin	  lastensuojelun	  

sosiaalityöntekijöille	  lähetetyllä	  sähköisellä	  kyselylomakkeella.	  

Kyselylomakkeen	  liitteenä	  lähetin	  sosiaalityöntekijöille	  saatekirjeen,	  jossa	  toin	  

esiin	  vastaajien	  kannalta	  olennaisia	  tutkimuseettisiä	  seikkoja.	  Saatekirjeessä	  

kerroin	  kyselyyn	  vastaamisen	  olevan	  täysin	  vapaaehtoista	  eikä	  kyselyyn	  
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vastaamisella	  tai	  vastaamattomuudella	  ole	  minkäänlaista	  vaikutusta	  vastaajan	  

työhön.	  Saatekirjeessä	  pyrin	  informoimaan	  tutkittavia	  mahdollisimman	  selkeästi	  

ja	  tiivistetysti	  tutkimuksen	  aiheesta	  ja	  tavoitteista.	  	  

	  

Kyselylomakkeessa	  vastaajia	  pyydettiin	  kertomaan	  kokemuksiaan	  liittyen	  

yksittäisiä	  asiakastapauksia	  koskevaan	  viranomaisyhteistyöhön.	  	  Sekä	  

saatekirjeessä	  että	  kyselylomakkeessa	  pyysin	  sosiaalityöntekijöitä	  vastaamaan	  

kysymykseen	  anonyymisti	  ilman	  tunnistetietoja.	  Kyselylomakkeeseen	  olin	  

laatinut	  yhden	  avovastauksen,	  johon	  sosiaalityöntekijät	  saivat	  kirjoittaa	  omin	  

sanoin	  kokemuksistaan	  viranomaisyhteistyöstä	  HUS:n	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  kanssa.	  Avovastauksen	  kysymyksenasettelussa	  korostin	  erikseen	  sitä,	  

että	  vastauksiin	  ei	  tulisi	  liittää	  yksittäisiin	  henkilöihin	  viittaavia	  tunnistetietoja.	  

	  

Huolimatta	  siitä,	  että	  vastaajia	  oli	  ohjeistettu,	  tutkijan	  tehtävänä	  on	  aineistoa	  

käsitellessään	  varmistettava,	  ettei	  tutkimusraportissa	  julkaista	  mitään	  sellaisia	  

tunnistetietoja,	  josta	  voisi	  päätellä	  yksittäisen	  asiakkaan	  henkilöllisyyden.	  

Aineiston	  käsittelyssä	  ehdoton	  luottamuksellisuus	  ja	  huolellisuus	  on	  tärkeää.	  

Kuten	  saatekirjeessä	  vastaajille	  kerrottiin,	  varsinaiset	  vastaukset	  tuhotaan	  

tutkimusraportin	  valmistumisen	  jälkeen.	  	  

	  

Käytäntötutkimuksen	  yhtenä	  tavoitteena	  on	  pyrkiä	  kehittämään	  

viranomaisyhteistyön	  käytäntöjä.	  Tutkimusaihe	  nousi	  sosiaalityön	  käytännöstä,	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kehittämistarpeesta.	  Tarkoituksena	  on,	  että	  

tutkimustuloksia	  voitaisiin	  hyödyntää	  myös	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  

kehittämisessä,	  ja	  lastensuojelussa	  itse	  työskentelevänä	  minun	  on	  mahdollista	  

viedä	  tutkimustuloksia	  omaan	  työyhteisööni.	  Tutkimuksenteon	  eettisen	  

kestävyyden	  kannalta	  koen	  mielekkäänä	  sen,	  että	  tutkimus	  pyrkii	  olemaan	  

hyödyllistä	  molemmille	  tutkimuksen	  toimintaympäristöille,	  sekä	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työryhmälle	  että	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöille.	  

Näin	  ollen	  hyöty	  tutkimuksesta	  jakautuu	  useammalle	  mukana	  olleelle	  toimijalle.	  

(Rauhala	  &	  Virokannas	  2011,	  238.)	  
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Vaikka	  tutkimuksen	  varsinainen	  aihe	  on	  viranomaisyhteistyö,	  tutkimuksen	  

tavoitteena	  on	  laajemmin	  tarkasteltuna	  parantaa	  mahdollisen	  vakavan	  rikoksen	  

uhreiksi	  joutuneiden	  lasten	  asemaa	  rikosprosessien	  selvittämisessä.	  Sosiaalityön	  

eettisten	  periaatteiden	  ja	  arvojen	  mukaista	  on	  tuoda	  esiin	  ajankohtaisia	  

yhteiskunnallisia	  ongelmia,	  jotka	  uhkaavat	  yksilöiden,	  perheiden	  ja	  yhteisöjen	  

hyvinvointia.	  Väkivalta-‐	  tai	  seksuaalirikoksen	  uhreiksi	  joutuneet	  lapset	  ja	  nuoret	  

ovat	  erityisen	  heikossa	  asemassa	  oleva	  ryhmä.	  Näin	  ollen	  ei	  voida	  liikaa	  korostaa	  

tutkijan	  vastuuta	  sitoutua	  koko	  tutkimuksen	  teon	  ajan	  tutkimuseettisiin	  

periaatteisiin	  ja	  ennakoiden	  välttämään	  riskejä,	  joita	  tutkimuksen	  tekeminen	  

voisi	  tutkittaville	  tai	  tutkimuksen	  tavoitteelle	  aiheuttaa.	  (Rauhala	  &	  Virokannas	  

2011,	  251.)	  

	  

3.3	  Tutkimusaineisto	  
	  

Käytäntötutkimus	  on	  toteutettu	  kyselytutkimuksena.	  Laadin	  kyselytutkimuksen	  

tiedonkeruuvälineen	  eli	  kyselylomakkeen	  ja	  sen	  muodostavat	  kysymykset	  lasten	  

ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  saamani	  ohjauksen	  tuella	  (Liite	  ?).	  

Kyselylomake	  kohdistettiin	  Helsingin	  kaupungin	  sosiaali-‐	  ja	  terveysvirastossa	  

työskenteleville	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöille.	  Toteutin	  kyselylomakkeen	  

sähköiselle	  alustalle	  Helsingin	  yliopiston	  e-‐lomake–palveluun.	  	  Linkin	  

sähköiseen	  kyselylomakkeeseen	  ja	  saatekirjeen	  lähetin	  sähköpostilla	  Helsingin	  

kaupungin	  lastensuojelun	  johtaville	  sosiaalityöntekijöille,	  joita	  pyysin	  

lähettämään	  lomakkeen	  eteenpäin	  alaisuudessaan	  työskenteleville	  

sosiaalityöntekijöille.	  Saatekirjeessä	  (Liite	  ?)	  kerroin	  tutkimuksen	  tavoitteista	  

sekä	  tutkimuksen	  eettisistä	  periaatteista.	  Saatekirjeessä	  pyydettiin	  

lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöitä	  vastaamaan	  kysymyksiin	  

viranomaisyhteistyöstä	  lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa	  siinä	  

määrin	  kuin	  heillä	  itsellään	  on	  siitä	  kokemusta.	  

	  

Tutkimus	  toteutettiin	  aikavälillä	  1.11.2015	  -‐	  15.2.2016.	  Aineistonkeruun	  

käynnistin	  heti	  kun	  tutkimusluvat	  HUS-‐yhtymältä	  sekä	  Helsingin	  kaupungilta	  

varmistuivat.	  Sähköinen	  kyselylomake	  oli	  vastattavissa	  aikavälillä	  11.1.-‐
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20.1.2016.	  Aineiston	  analyysi	  ja	  tutkimusraportin	  kirjoittaminen	  ajoittui	  tammi-‐

helmikuuhun	  2016.	  

	  

Kyselytutkimukseen	  vastasi	  yhteensä	  23	  Helsingin	  kaupungin	  lastensuojelussa	  

työskentelevää	  sosiaalityöntekijää,	  joista	  viisi	  työskenteli	  lastensuojelutarpeen	  

arviointiyksikössä,	  14	  lastensuojelun	  avohuollon	  sosiaalityössä	  ja	  kaksi	  

sijoituksen	  sosiaalityössä.	  Sijoituksen	  sosiaalityöntekijöiden	  vähäisen	  

vastausmäärän	  vuoksi	  heidän	  vastauksensa	  poistettiin	  lopullisesta	  aineistosta	  

aineiston	  edustavuuden	  parantamiseksi.	  Tutkimuksen	  vastausprosentti	  jäi	  

ainoastaan	  noin	  seitsemään	  prosenttiin.	  Vastaajista	  kaksi	  vastasi	  ainoastaan	  

kysymyksiin	  koskien	  koulutusta	  ja	  puhelinkonsultaatiota,	  koska	  heillä	  ei	  ollut	  

kokemusta	  yksittäisiin	  asiakastapauksiin	  liittyvästä	  yhteistyöstä	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa.	  Vastausten	  analyysissa	  ja	  kuvailussa	  on	  otettu	  

huomioon	  ne	  19	  vastaajaa,	  joilla	  on	  ollut	  kokemusta	  yhteistyöstä	  

oikeuspsykiatrisen	  yksikön	  kanssa.	  

	  

Jälkikäteen	  tarkasteltuna	  tutkimuksen	  otanta-‐asetelmaan	  ja	  tiedonkeruuseen	  

liittyy	  joitakin	  epävarmuustekijöitä.	  Ajallisesti	  tiedonkeruuseen	  jäi	  tutkimuksen	  

aikataulun	  vuoksi	  rajallisesti	  aikaa	  eikä	  kyselylomake	  välttämättä	  ehtinyt	  

tavoittaa	  koko	  otosta.	  Aineiston	  edustavuutta	  olisi	  voinut	  lisätä	  se,	  jos	  

kyselylomake	  olisi	  ohjattu	  suoraan	  sosiaalityöntekijöille	  tiimien	  johtavien	  

sosiaalityöntekijöiden	  sijaan.	  Vastausprosentin	  alhaisuuden	  vuoksi	  aineiston	  

luotettavuus	  jää	  kyseenalaiseksi	  ja	  tulosten	  voidaan	  katsoa	  olevan	  ainoastaan	  

suuntaa-‐antavia	  eikä	  yleistettävissä	  edustamaan	  koko	  perusjoukkoa	  eli	  kaikkien	  

Helsingin	  kaupungin	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemuksia	  

viranomaisyhteistyöstä.	  

	  

Tutkimuksen	  vastausprosentin	  alhaisuuteen	  voi	  vaikuttaa	  osaltaan	  se,	  että	  

lastensuojelun	  sosiaalityöntekijän	  työssä	  viranomaisyhteistyö	  lasten	  ja	  nuorten	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa	  on	  edelleen	  suhteellisen	  harvinaista	  yksikön	  

toteuttamien	  tutkimusjaksojen	  määrällisestä	  lisääntymisestä	  huolimatta.	  

Kyselytutkimusten	  kohdalla	  vastausmotivaatioon	  vaikuttaa	  se,	  onko	  aihe	  tuttu	  ja	  

kiinnostaako	  se	  vastaajaa	  valmiiksi	  (Vehkalahti	  2008,	  48).	  Voidaan	  ajatella,	  että	  
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motivoituneimpia	  vastaajia	  ovat	  sosiaalityöntekijät,	  joille	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  työ	  on	  edes	  jossain	  määrin	  tuttua.	  Kuten	  aineistosta	  havaitaan,	  kaikilla	  

kyselytutkimukseen	  vastanneilla	  sosiaalityöntekijöillä	  on	  kertynyt	  

työkokemusta	  vähintään	  kahden	  vuoden	  ajalta,	  mediaanin	  ollessa	  5-‐10	  vuotta	  

(Kuvio	  1).	  Lastensuojelussa	  sosiaalityöntekijöiden	  vaihtuvuus	  on	  yleistä.	  

Työkokemus	  vaikuttanee	  aiheen	  tuntemukseen	  yksittäisten	  

sosiaalityöntekijöiden	  kohdalla	  -‐	  mitä	  enemmän	  työkokemusta,	  sen	  

todennäköisempää	  on,	  että	  sosiaalityöntekijä	  on	  ollut	  tehnyt	  yhteistyötä	  

oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa.	  

	  

Aineistonkeruun	  jälkeen	  muodostin	  kertyneistä	  vastauksista	  havaintomatriisin,	  

joka	  mahdollisti	  aineiston	  lähemmän	  tarkastelun	  ja	  käsittelyn	  (Vehkalahti	  2008,	  

51).	  Aineiston	  suppeudesta	  johtuen	  aineiston	  analyysi	  muodostui	  lähinnä	  

kuvailevien	  havaintojen	  muodostamiseksi	  aineistosta.	  Kuten	  edellä	  on	  mainittu,	  

näin	  pienestä	  aineistosta	  ei	  ole	  mielekästä	  muodostaa	  edustavaa,	  määrällistä	  

analyysia.	  Ilmiötä	  selittävästi	  kuvaavien	  muuttujien	  muodostaminen	  olisi	  

vaatinut	  tarkempaa	  paneutumista	  tilastotieteellisestä	  näkökulmasta	  

tutkimussuunnitelmaa	  ja	  kyselylomaketta	  valmisteltaessa.	  Tässä	  aineistossa	  

muuttujien	  ominaisuudet	  mahdollistivat	  mittaustasolla	  lähinnä	  niiden	  

luokittelun	  ja	  järjestämisen.	  (Emt.	  27.)	  

	  

Ensimmäiseksi	  kyselylomakkeessa	  tiedusteltiin	  vastaajien	  kokemuksia	  liittyen	  

koulutukseen	  ja	  puhelinkonsultaatioon.	  Näihin	  kysymyksiin	  saattoivat	  vastata	  

myös	  ne	  sosiaalityöntekijät,	  joilla	  ei	  ollut	  kokemusta	  konkreettisesta	  

viranomaisyhteistyöstä.	  Noin	  85	  %	  vastaajista	  (n=16)	  oli	  osallistunut	  Helsingin	  

kaupungin	  tai	  HUS:n	  järjestämään	  koulutukseen	  lapsen	  pahoinpitelyyn	  tai	  

seksuaaliseen	  hyväksikäyttöön	  liittyen.	  	  Noin	  15	  %	  ei	  kuitenkaan	  ole	  osallistunut	  

koulutukseen.	  Koulutukseen	  osallistumattomien	  vastaajien	  määrää	  voidaan	  

pitää	  suhteellisen	  suurena.	  Vastaajista	  19	  eli	  lähes	  kaikki	  (n=21)	  olivat	  

halukkaita	  osallistumaan	  jatkossa	  lapsen	  pahoinpitely-‐	  ja	  hyväksikäyttöepäilyjä	  

sekä	  niihin	  liittyvää	  viranomaisyhteistyötä	  käsittelevään	  koulutukseen.	  
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Vastaajista	  noin	  75	  %	  oli	  tietoinen	  oikeuspsykiatrian	  viranomaisille	  tarjoamasta	  

puhelinkonsultaatiosta.	  Harva	  vastaaja	  (n=4)	  oli	  kuitenkaan	  käyttänyt	  

puhelinkonsultaatiota.	  Puhelinkonsultaatiota	  käyttäneistä	  lähes	  kaikki	  (n=3)	  

kokivat	  sen	  melko	  hyödylliseksi.	  Yksi	  vastaaja	  ei	  osannut	  sanoa,	  oliko	  

tyytyväinen	  vai	  tyytymätön	  puhelinkonsultaatioon.	  	  	  	  

	  

Konkreettista,	  yksittäisiin	  asiakkuuksiin	  liittyvää	  viranomaisyhteistyötä	  

koskeviin	  kysymyksiin	  vastanneista	  sosiaalityöntekijöistä	  suurin	  osa	  (n=17)	  oli	  

naisia,	  miehiä	  oli	  kaksi.	  Suurin	  osa	  vastaajista	  työskenteli	  lastensuojelun	  

avohuollon	  sosiaalityöntekijöinä	  (n=14),	  viisi	  vastaajaa	  työskenteli	  

sosiaalityöntekijöinä	  lastensuojelun	  arviointiyksikössä.	  Taustatiedoiltaan	  

vastaajat	  olivat	  suhteellisen	  kokeneita	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöitä,	  kuten	  

jo	  aiemmin	  on	  mainittu:	  yli	  puolella	  vastaajista	  (n=10)	  oli	  työkokemusta	  

lastensuojelun	  sosiaalityöstä	  vähintään	  viiden	  vuoden	  ajalta,	  työkokemuksen	  

mediaanin	  ollessa	  5-‐10	  vuotta.	  

	  

Vastaajilla	  oli	  työurallaan	  kokemusta	  yhteistyöstä	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  

kanssa	  vähintään	  yhden	  asiakkuuden	  kohdalla.	  Suurimmalla	  osalla	  (n=14)	  oli	  

kokemusta	  yhteistyöstä	  kahden	  tai	  kolmen	  asiakkuuden	  kohdalla.	  Yhdellä	  

vastaajista	  kokemusta	  yhteistyöstä	  oli	  kertynyt	  10	  asiakkuuden	  kohdalla.	  

Useimmiten	  viranomaisyhteistyöstä	  oli	  kulunut	  aikaa	  yli	  vuosi	  (n=14).	  Kolmella	  

vastaajalla	  kokemus	  yhteistyöstä	  oli	  melko	  tuore,	  jolloin	  viimeisimmästä	  

yhteistyötapauksesta	  oli	  aikaa	  alle	  kolme	  kuukautta.	  (Kuvio	  2.)	  

	  

Puolet	  tapauksista	  (n=11)	  koskivat	  lapsen	  pahoinpitelyepäilyjen	  selvittämistä,	  

neljässä	  tapauksessa	  oli	  kyseessä	  lapsen	  seksuaalisen	  hyväksikäytön	  epäily	  ja	  

neljässä	  tapauksessa	  epäily	  liittyi	  sekä	  lapsen	  pahoinpitelyyn	  että	  seksuaaliseen	  

hyväksikäyttöön.	  (Kuvio	  3.)	  

	  

Konkreettisen	  yhteistyön	  toteuttamisessa	  ylivoimaisesti	  yleisintä	  oli	  se,	  että	  

sosiaalityöntekijät	  olivat	  osallistuneet	  yhteen	  viranomaisneuvotteluun	  

oikeuspsykiatrian	  yksikössä	  (n=11).	  Kuusi	  sosiaalityöntekijää	  vastasi,	  että	  

yhteistyö	  heidän	  asiakkaansa	  tapauksessa	  oli	  toteutettu	  ainoastaan	  puhelimitse.	  
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Kaksi	  vastaajaa	  olivat	  osallistuneet	  useampaan	  kuin	  yhteen	  

viranomaisneuvotteluun	  oikeuspsykiatrian	  yksikössä.	  

	  

Vastaajien	  tapauksissa	  lastensuojelusta	  oli	  hyvin	  usein	  toimitettu	  lapsen	  

lastensuojelun	  asiakkuuteen	  liittyvät	  asiakirjat	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön:	  14	  

vastaajaa	  kertoi,	  että	  lastensuojelun	  asiakirjat	  toimitettiin	  ja	  ainoastaan	  yksi	  

vastaajan	  tapauksessa	  asiakirjoja	  ei	  toimitettu.	  Toisaalta	  4	  oli	  valinnut	  

vastausvaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  Suurin	  osa	  vastaajista	  (n=9)	  ei	  kokenut	  

asiakirjojen	  toimittamista	  työläänä.	  Toisaalta	  4	  vastaajaa	  toi	  esiin	  kokemuksensa	  

asiakirjojen	  toimittamisen	  työläydestä	  ja	  5	  vastaajaa	  valitsi	  vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  

sanoa’.	  

	  

Vastaajat	  toivat	  esiin	  olevansa	  tyytyväisiä	  oikeuspsykiatrian	  työryhmän	  

tavoitettavuuteen.	  Suurin	  osa	  oli	  ollut	  tietoinen,	  kehen	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  työntekijään	  he	  voivat	  tarvittaessa	  ottaa	  yhteyttä	  (n=14).	  Valtaosalla	  

vastaajista	  oli	  kokemus	  siitä,	  että	  oikeuspsykiatrian	  työryhmän	  tavoitettavuus	  

toteutui	  erittäin	  hyvin	  (n=6)	  tai	  melko	  hyvin	  (n=9).	  

	  

Lastensuojelun	  työskentelyn	  näkökulmasta	  olin	  kiinnostunut	  siitä,	  olivatko	  

sosiaalityöntekijät	  kokeneet	  epävarmuutta	  lapsen	  tapaamisten	  toteuttamisessa	  

oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  käynnistyttyä.	  Kysymyksen	  merkitystä	  

perustelen	  sillä,	  että	  organisaation	  ohjeistuksen	  mukaan	  lasta	  ei	  haastatella	  

epäilyn	  johdosta	  sosiaalitoimessa	  (Korkman	  ym.	  2012,	  1582).	  Näin	  ollen	  olin	  

kiinnostunut	  siitä,	  kokevatko	  sosiaalityöntekijät	  tarvetta	  konsultoida	  

oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  lapsen	  tapaamisten	  suhteen.	  Suuri	  osa	  vastaajista	  ei	  

ollut	  kokenut	  epävarmuutta	  lapsen	  tapaamisten	  toteuttamisen	  suhteen	  (n=13).	  

Kuitenkin	  viisi	  vastaaja	  toi	  esiin	  kokeneensa	  epävarmuutta	  ja	  yksi	  vastaaja	  valitsi	  

vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  Noin	  puolet	  vastaajista	  oli	  konsultoinut	  

oikeuspsykiatrian	  yksikköä	  lapsen	  tapaamisten	  toteuttamiseksi	  sosiaalitoimessa	  

(n=9).	  

	  

Kysyttäessä	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemuksia	  oikeuspsykiatrian	  

tutkimusjakson	  jälkeen,	  suurin	  osa	  vastaajista	  koki	  yksikön	  työskentelyn	  olleen	  
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erittäin	  hyvin	  (n=6)	  tai	  melko	  hyvin	  (n=7)	  onnistunutta	  lastensuojelun	  aikarajat	  

huomioon	  ottaen.	  Esimerkiksi	  lastensuojelun	  arviointiyksikössä	  laissa	  määritelty	  

aikaraja	  lastensuojelun	  tarpeen	  selvittämiselle	  on	  kolme	  kuukautta	  (LsL	  

2007/417).	  Kolme	  vastaajaa	  valitsi	  vaihtoehdon	  ’Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti’	  ja	  

kahden	  vastaajan	  kokemuksen	  mukaan	  työskentely	  oli	  onnistunut	  melko	  

huonosti	  lastensuojelun	  aikarajat	  huomioon	  ottaen.	  Yksi	  vastaaja	  valitsi	  

vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  

	  

Suurimmalla	  osalla	  vastaajista	  oli	  kokemus	  siitä,	  että	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  

oli	  onnistunut	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijän	  näkemyksen	  kuulemisessa	  ja	  

huomioon	  ottamisessa	  erittäin	  hyvin	  (n=7)	  tai	  melko	  hyvin	  (n=7).	  Yksi	  vastaaja	  

valitsi	  vaihtoehdon	  ’Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti’	  ja	  yksi	  vastaaja	  ’Melko	  huonosti’.	  

	  

Vastaajista	  suhteellisen	  suurella	  osalla	  oli	  kokemus	  siitä,	  ettei	  lapselle	  ollut	  tehty	  

suositusta	  tai	  lähetettä	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  jatkohoitoa	  varten	  (n=10)	  tai	  

vastaaja	  ei	  osannut	  sanoa,	  oliko	  lähetettä	  tehty	  (n=5).	  Ainoastaan	  neljällä	  

vastaajista	  oli	  kokemus	  siitä,	  että	  lapselle	  oli	  tehty	  suositus	  tai	  lähete	  jatkohoitoa	  

varten.	  Kaikkien	  neljän	  vastaajan	  kokemuksen	  mukaan	  suositus	  tai	  lähete	  oli	  

ollut	  tarpeellinen.	  

	  

Kysyttäessä	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemusta	  poliisin	  onnistumisesta	  

viranomaisyhteistyössä	  lapsen	  pahoinpitely-‐	  tai	  hyväksikäyttöepäilyä	  

selvitettäessä,	  vastaajien	  kokemuksissa	  oli	  jonkin	  verran	  hajontaa.	  Viiden	  

vastaajan	  kokemuksen	  mukaan	  poliisi	  onnistui	  viranomaisyhteistyössä	  erittäin	  

hyvin	  ja	  viiden	  vastaajan	  mukaan	  melko	  hyvin.	  Viisi	  vastaajaa	  kuvasi	  

kokemustaan	  poliisin	  onnistumisesta	  valitsemalla	  vaihtoehdon	  ’Ei	  hyvin	  eikä	  

huonosti’.	  Kaksi	  vastaajista	  valitsi	  vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  

	  

Sijaishuoltoon	  liittyviin	  erityiskysymyksiin	  pyydettiin	  vastaamaan	  niitä	  

sosiaalityöntekijöitä,	  joiden	  asiakaslapsi	  oli	  rikosepäilyyn	  liittyvän	  

viranomaisyhteistyön	  aikana	  sijaishuollossa,	  joko	  lyhyt-‐	  tai	  pitkäaikaisesti	  

sijoitettuna	  perhe-‐	  tai	  laitoshoitoon.	  Kysymyksissä	  oltiin	  kiinnostuneita	  siitä,	  

saiko	  lapsen	  sijaishuoltopaikka,	  sijaisperhe	  tai	  lastensuojelulaitos,	  riittävästi	  
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tietoa	  lapsen	  tilanteesta	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä.	  Perhehoidon	  kohdalla	  

kysymykseen	  vastasi	  kahdeksan	  sosiaalityöntekijää,	  joista	  kuusi	  valitsi	  

vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  Ainoastaan	  yhdellä	  vastaajalla	  oli	  kokemus	  siitä,	  

että	  sijaisperhe	  sai	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  ja	  yhdellä	  

vastaajalla	  oli	  kokemus	  siitä,	  että	  sijaisperhe	  ei	  saanut	  riittävästi	  tietoa.	  

Laitoshoidon	  kohdalla	  kysymykseen	  vastasi	  seitsemän	  sosiaalityöntekijää,	  joista	  

viisi	  valitsi	  vaihtoehdon	  ’En	  osaa	  sanoa’.	  Yhden	  vastaajan	  kokemuksen	  mukaan	  

laitos	  sai	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatriasta	  ja	  yhden	  vastaajan	  mukaan	  laitos	  

ei	  saanut	  riittävästi	  tietoa.	  Sekä	  perhehoidon	  että	  laitoshoidon	  kohdalla	  suuri	  osa	  

vastaajista	  ei	  osannut	  sanoa,	  saiko	  lapsen	  sijaishuoltopaikka	  riittävästi	  tietoa	  

lapsen	  tilanteesta	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä.	  

	  

Kyselylomakkeen	  viimeinen	  kysymys	  oli	  avovastaus,	  jossa	  sosiaalityöntekijöitä	  

pyydettiin	  kirjoittamaan	  lyhyesti	  omin	  sanoin	  kokemuksistaan	  

viranomaisyhteistyöstä	  HUS:n	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa.	  

Avovastauksista	  nousi	  esiin	  olennaisia	  seikkoja	  sekä	  yhteistyön	  onnistumisen	  

että	  kehittämisen	  näkökulmasta.	  

	  

Onnistumisen	  kohtina	  vastaajat	  nostivat	  esiin	  koulutuksen,	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  ammattitaidon	  ja	  asiantuntemuksen,	  yhteistyön	  ajallisen	  sujuvuuden	  

sekä	  puhelinkonsultaation	  hyödyllisyyden.	  Eräs	  vastaaja	  nosti	  esiin	  

osallistuneensa	  moniammatilliseen	  ja	  laadukkaaseen	  koulutukseen,	  jonka	  

aiheena	  oli	  lapsen	  kaltoinkohtelun	  selvittäminen:	  ”Koulutuksen	  kokonaisuus	  oli	  

hyvä,	  mukana	  poliisi,	  syyttäjä,	  oikeuspsykiatrinen	  osaamiskeskus	  ja	  

lastensuojelu.	  Lisää	  tällaisia	  koulutuksia.”	  

	  

Yhdessä	  vastauksessa	  nostettiin	  esiin	  moniammatillisen	  yhteistyön	  positiivisia	  

puolia:	  ”Yhteistyö	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa	  on	  luontevaa	  ilman	  mitään	  

arvovaltaristiriitoja	  tai	  hierarkioita.	  Koen,	  että	  siellä	  myös	  arvostetaan	  

lastensuojelun	  työskentelyä.	  Yhteistyö	  eri	  viranomaistahojen	  kanssa	  ei	  aina	  ole	  

aivan	  saumatonta,	  mutta	  oikeuspsykiatrian	  kanssa	  se	  on	  sitä,	  ja	  heille	  voikin	  

välittää	  isot	  kiitokset!”	  Eräs	  vastaaja	  toi	  esiin	  positiivista	  kokemustaan	  

viranomaisneuvottelusta	  oikeuspsykiatrian	  yksikössä:	  ”Olen	  ollut	  
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pääsääntöisesti	  hyvin	  tyytyväinen	  yhteistyöhön.	  Viranomaispalaverit	  ovat	  usein	  

auttaneet	  tilanteen	  kokonaisuuden	  hahmottamisessa.”	  

	  

Eräällä	  vastaajalla	  oli	  positiivinen	  kokemus	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  toiminnan	  

viivytyksettömyydestä:	  ”Oikeuspsykiatrinen	  yksikkö	  vaikuttaisi	  pystyvän	  

toimimaan	  tarvittaessa	  nopealla	  aikataululla.”	  Toisaalta	  toinen	  vastaaja	  toi	  esille	  

erilaista	  kokemustaan	  työskentelyn	  ajallisesta	  sujumisesta:	  ”Prosessin	  

alkaminen	  kestää	  liian	  kauan	  ja	  koko	  prosessi	  myös!”	  

	  

Yksi	  vastaaja	  nosti	  esiin	  kokemuksensa	  viranomaisyhteistyöstä	  poliisin	  kanssa:	  

”Sen	  sijaan	  jään	  miettimään	  poliisin	  resursseja	  ja	  tuntuu	  siltä,	  että	  aikataulut	  

poliisin	  osalta	  venyvät	  ja	  tiedottaminen	  lastensuojelun	  suuntaan	  on	  heikompaa.	  

Yhteisen	  ymmärryksen	  saavuttaminen	  lapsen	  tilanteesta	  poliisin	  kanssa	  on	  

vaikeampaa.	  Yksittäisten	  poliisien	  toiminnassa	  ei	  ole	  kuitenkaan	  sinänsä	  

moitittavaa	  ja	  kyse	  voi	  olla	  myös	  ammattien	  erilaisista	  ja	  osittain	  

tuntemattomista	  työkäytännöistä.”	  Myös	  toinen	  vastaaja	  toi	  esiin	  huolta	  poliisin	  

resursseista	  epäilyjen	  selvittämisessä:	  ”Tällä	  hetkellä	  muutenkin	  poliisien	  

vähäiset	  resurssit	  hankaloittaa	  työtä	  kun	  kyse	  pahoinpitely-‐	  tai	  seriepäilystä.”	  

	  

Eräs	  sosiaalityöntekijä	  toi	  esiin	  vastauksessaan	  kokemustaan	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  tutkimusjakson	  tiukoista	  ikärajoista:	  ”Ongelmalliseksi	  on	  osoittautunut	  

se,	  ettei	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön	  oteta	  asiakkaaksi	  yli	  13-‐vuotiaita,	  vaikka	  

yksikön	  nimessä	  mainitaan	  myös	  nuoret.	  Syksyllä	  2015	  helsinkiläinen	  

rikostutkija	  sanoi	  minulle,	  ettei	  14-‐vuotiasta	  suostuta	  tutkimaan	  

oikeuspsykiatrian	  yksikössä,	  vaikka	  hänen	  epäiltiin	  joutuneen	  törkeän	  

seksuaalirikoksen	  uhriksi	  ja	  vaikka	  hänellä	  on	  vaikeita	  psykososiaalisia	  ongelmia	  

ja	  hän	  on	  psykiatrisessa	  hoidossa.	  Tavallisen	  poliisin	  kuulustelussa	  nuori	  kertoi	  

ihan	  eri	  version	  rikoksesta	  kuin	  oli	  kertonut	  läheiselleen.”	  
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4.	  TULOKSET	  
	  

Yhtenä	  aineistosta	  esiin	  nousevana	  tuloksena	  nostaisin	  esiin	  

sosiaalityöntekijöiden	  kokemuksen	  lapsen	  pahoinpitelyn	  ja	  seksuaaliseen	  

hyväksikäytön	  selvittämistä	  koskevan	  koulutuksen	  tärkeydestä.	  Lähes	  kaikki	  

kyselyyn	  vastanneet	  sosiaalityöntekijät	  olivat	  valmiita	  jatkossa	  osallistumaan	  

koulutukseen	  (Kuvio	  4.)	  Kokemus	  koulutuksen	  tärkeydestä	  nousi	  esiin	  myös	  

avovastauksissa.	  Koulutus	  antaa	  työntekijälle	  varmuutta	  työskentelyyn	  ja	  lisää	  

ymmärrystä	  lapsen	  tuen	  tarpeesta,	  rikosepäilyn	  tutkintaprosessista	  ja	  

viranomaisten	  välisen	  yhteistyön	  merkityksestä.	  Säännöllinen,	  kaikki	  

sosiaalityöntekijät	  tavoittava	  koulutus	  olisi	  tärkeää.	  

	  

Suurin	  osa	  sosiaalityöntekijöistä	  oli	  tietoinen	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  

tarjoamasta	  puhelinkonsultaatiosta.	  Suhteellisen	  harva	  oli	  kuitenkaan	  käyttänyt	  

puhelinkonsultaatiota.	  Aineistosta	  nousevana	  kehittämisehdotuksena	  nostaisin	  

esiin	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  mahdollisuuden	  lisätä	  säännöllistä	  tiedottamista	  

puhelinkonsultaation	  mahdollisuudesta	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöille.	  

	  

Suurimmassa	  osassa	  aineiston	  tapauksissa	  lastensuojelusta	  oli	  toimitettu	  lapsen	  

asiaa	  koskevat	  lastensuojelun	  asiakirjat	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön.	  

Asiakirjojen	  toimittaminen	  oikeuspsykiatriaan	  on	  keskeinen	  osa	  lastensuojelun	  

ja	  oikeuspsykiatrian	  välistä	  yhteistyötä.	  Neljä	  vastaajaa	  oli	  kokenut	  asiakirjojen	  

toimittamisen	  työläänä	  (Kuvio	  5).	  Syy	  työläyteen	  ei	  selviä	  aineiston	  avulla,	  mutta	  

taustalla	  voi	  olla	  aikataulullisia	  haasteita:	  tietojen	  kokoaminen	  ja	  luovuttaminen	  

tulee	  toteuttaa	  viivytyksettä	  ja	  asiakirjojen	  kokoaminen	  vaatii	  työaikaa,	  jonka	  

lastensuojelun	  sosiaalityöntekijä	  voi	  valmiiksi	  kuormittuneessa	  työtilanteessa	  

kokea	  työläänä.	  

	  

Kyselyyn	  vastanneiden	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemuksen	  mukaan	  

oikeuspsykiatrian	  työryhmän	  tavoitettavuus	  oli	  toteutunut	  hyvin	  (Kuvio	  6).	  

Sosiaalityöntekijöille	  oli	  useimmiten	  selkeää,	  kehen	  oikeuspsykiatrian	  

työntekijään	  ottaa	  tarvittaessa	  yhteyttä.	  
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Useimmat	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijä	  eivät	  kokeneet	  epävarmuutta	  lapsen	  

tapaamisten	  toteuttamista	  lastensuojelun	  työskentelyyn	  liittyen,	  mutta	  osa	  oli	  

kokenut	  tämänkaltaista	  epävarmuutta.	  Noin	  puolet	  vastaajista	  oli	  konsultoinut	  

oikeuspsykiatrian	  yksikköä	  lapsen	  tapaamisten	  toteuttamiseen	  liittyen.	  (Kuviot	  

7	  &	  8.)	  Vastauksista	  nousee	  esiin	  jonkin	  verran	  tarvetta	  selkeyttää	  

lastensuojelun	  roolia	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  aikana,	  esimerkiksi	  

lasten	  tapaamisiin	  tai	  lastensuojelun	  työskentelyprosessi	  eteenpäin	  viemiseen	  

liittyen.	  Vastausten	  perusteella	  syntyy	  kuva	  siitä,	  että	  sosiaalityöntekijät	  eivät	  

koe	  hankaluutta	  olla	  itse	  yhteydessä	  oikeuspsykiatrian	  yksikköön	  

konsultatiivisessa	  mielessä.	  

	  

Suurin	  osa	  sosiaalityöntekijöistä	  koki,	  että	  oikeuspsykiatrian	  työskentely	  oli	  

onnistunut	  lastensuojelun	  aikarajat	  huomioon	  ottaen	  –	  tosin	  muutamat	  vastaajat	  

eivät	  olleet	  kokeneet	  asiaa	  täysin	  onnistuneena	  (Kuvio	  9).	  Sosiaalityöntekijöillä	  

oli	  kokemus	  siitä,	  että	  heidän	  näkemyksiään	  oli	  kuultu	  ja	  otettu	  huomioon	  

erittäin	  hyvin	  tai	  melko	  hyvin	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  työskentelyssä	  

(Kuvio	  10).	  

	  

Vain	  pienellä	  osalla	  sosiaalityöntekijöistä	  oli	  kokemus	  siitä,	  että	  lapselle	  tehtiin	  

oikeuspsykiatriasta	  suositus	  tai	  lähete	  jatkohoitoa	  varten	  (Kuvio	  11).	  Tässä	  

nostaisin	  esiin	  kehittämisehdotuksen	  siitä,	  että	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  

työryhmässä	  voitaisiin	  pohtia	  käytäntöä	  sille,	  miten	  tieto	  suosituksesta	  tai	  

lähetteestä	  jatkohoitoon	  välittyy	  lastensuojeluun.	  Olisi	  tärkeää	  varmistaa,	  että	  

tieto	  mahdollisen	  jatkohoitosuosituksesta	  tai	  –lähetteestä	  menee	  

lastensuojeluun	  lapsen	  asioista	  vastaavalle	  sosiaalityöntekijälle,	  joka	  usein	  jatkaa	  

työskentelyä	  lapsen	  asiassa	  tutkimusjakson	  päättyessä.	  

	  

Iso	  osa	  sosiaalityöntekijöistä	  koki,	  että	  poliisi	  onnistui	  viranomaisyhteistyössä	  

vähintään	  melko	  hyvin,	  mutta	  kokemuksissa	  poliisin	  onnistumisesta	  oli	  myös	  

paljon	  vaihtelua	  (Kuvio	  12).	  Sosiaalityöntekijöiden	  huoli	  poliisin	  resurssien	  

riittämättömyydestä	  nousi	  esiin	  myös	  avovastauksissa.	  Lastensuojelun	  ja	  poliisin	  

välisen	  viranomaisyhteistyön	  tarkastelu	  voisi	  olla	  kiintoisa	  tutkimusaihe	  

jatkossa.	  
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Kysymykseen	  siitä,	  saiko	  sijaishuollossa	  olevan	  lapsen	  sijaishuoltopaikka	  

riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä,	  useimmat	  sosiaalityöntekijät	  

vastasivat	  ’En	  osaa	  sanoa’,	  eikä	  syy	  tähän	  selviä	  aineiston	  perusteella.	  Olisi	  

tärkeää	  kuitenkin	  pohtia	  sitä,	  tulisiko	  rikosepäilyiden	  selvittämisen	  prosessissa	  

selkeyttää	  lapsen	  sijaishuoltopaikan	  roolia	  etenkin	  tiedonkulun	  kannalta.	  

	  

Aineistoa	  ja	  etenkin	  sosiaalityöntekijöiden	  avovastauksia	  tarkasteltaessa	  

näyttäytyy,	  että	  sosiaalityöntekijät	  kokevat	  ja	  määrittelevät	  oikeuspsykiatrian	  

yksikön	  erityisasiantuntemusta	  tarjoavaksi	  yhteistyökumppaniksi.	  

Sosiaalityöntekijöiden	  vastauksissa	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  näyttäytyy	  

arvostettuna	  yhteistyökumppanina,	  jonka	  kanssa	  pystytään	  toimimaan	  ilman	  

ammattiryhmien	  tai	  organisaatioiden	  välistä	  hierarkiaa.	  Helsingissä	  

työskentelevien	  sosiaalityöntekijöiden	  vastauksissa	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  

puolustaa	  paikkaansa	  keskitettyä	  tutkimusyksikkönä.	  Aineistosta	  nousi	  esille	  

myös	  yhteistyön	  kehittämisen	  kohtia:	  säännöllisen	  koulutuksen	  tarve,	  

lastensuojelun	  työskentelyprosessin	  selkeyttäminen	  oikeuspsykiatrian	  

tutkimusjakson	  aikana,	  tiedonkulun	  varmistaminen	  jatkohoidon	  

mahdollistamiseksi	  sekä	  poliisin	  ja	  lastensuojelun	  välinen	  viranomaisyhteistyön	  

kehittäminen.	  

	  

Kyselylomake	  tavoittaa	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemuksia	  vain	  

hyvin	  rajallisesti.	  Jälkikäteen	  tarkasteltuna	  kyselylomakkeesta	  jäi	  puuttumaan	  

monia	  olennaisia	  kysymyksiä:	  Oliko	  lapsella	  lastensuojelun	  asiakkuus	  jo	  

pahoinpitely-‐	  tai	  seksuaalirikosepäilyn	  herätessä?	  Minkälaisesta	  tilanteesta	  

tutkinta	  sai	  alkunsa?	  Tehtiinkö	  ilmoitus	  pahoinpitelystä	  tai	  hyväksikäytöstä	  

peruspalveluiden,	  lastensuojelun,	  jonkin	  muun	  tahon	  vai	  esimerkiksi	  lapsen	  

kertoman	  perusteella?	  
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5.	  POHDINTA	  
	  

Lapseen	  varhaisessa	  kehitysvaiheessa	  kohdistuneella	  pahoinpitelyllä	  tai	  

seksuaalisella	  hyväksikäytöllä	  on	  vakavat	  seuraamukset.	  Erityisen	  haitallista	  

lapselle	  in	  tulla	  läheissuhteissaan	  sellaisen	  henkilön	  satuttamaksi,	  josta	  lapsi	  on	  

kaikkein	  riippuvaisin.	  Vanhemman	  tai	  muun	  lapselle	  läheisen	  lapseen	  

kohdistama	  pahoinpitely	  tai	  muu	  kaltoinkohtelu	  merkitsee	  lapselle	  hylkäämistä	  

niin	  fyysisellä	  kuin	  psyykkisellä	  tasolla.	  Kaltoinkohdellun	  lapsen	  mielessä	  ne,	  

joiden	  tulisi	  suojella	  häntä,	  eivät	  välitä	  hänen	  ajatuksistaan,	  tunteistaan	  eivätkä	  

ymmärrä	  häntä.	  (Howe	  2005,	  177.)	  Tutkimuksissa	  on	  havaittu,	  että	  etenkin	  

varhaiset	  traumaattiset	  ihmissuhteet	  ovat	  riskitekijöitä	  sille,	  että	  ihminen	  kärsii	  

myöhemmässä	  elämässään	  erilaisista	  mielenterveyden	  ja	  elämänhallinnan	  

ongelmista.	  (Howe	  2005,	  182.)	  

	  

Edellisten	  havaintojen	  vuoksi	  on	  erittäin	  tärkeää,	  että	  lapsen	  pahoinpitelyyn	  ja	  

muuhun	  kaltoinkohteluun	  kyettäisiin	  yhteiskunnassa	  puuttumaan.	  Kuten	  tässä	  

käytäntötutkimuksessa	  on	  pyritty	  osoittamaan,	  moniammatilliseen	  

viranomaisten	  väliseen	  yhteistyöhön	  panostaminen	  ja	  sen	  kehittäminen	  

parantavat	  kaltoinkohtelun	  tunnistamista	  ja	  siihen	  puuttumista.	  Lisäksi	  tarvitaan	  

alueellista	  ja	  valtakunnallisia	  toimintapolitiikka	  sekä	  yhteisiä	  

toimintakäytäntöjä.	  

	  

Palvelujärjestelmä	  pyrkii	  auttamaan	  ja	  tukemaan	  pahoinpitely-‐	  tai	  

hyväksikäyttörikoksen	  kohteena	  ollutta	  lasta	  tai	  nuorta	  sekä	  hänen	  perhettään.	  

Kaltoinkohtelua	  kokeneiden	  lapsen	  sekä	  myös	  heidän	  perheidensä	  auttamisen	  

tärkeyttä	  ja	  tukemista	  omien	  selviytymiskeinojen	  löytämisessä	  ei	  voida	  

kuitenkaan	  liikaa	  korostaa.	  Näyttää	  siltä,	  että	  aihe	  säilyy	  ajankohtaisena.	  

Helsingin	  Sanomat	  uutisoi	  8.2.2016,	  että	  THL:ssä	  valmisteltu	  opas	  ja	  eri	  

toimijoille	  suunnatut	  koulutukset	  ”lastensuojelun	  ammattilaisten	  yhteistyön	  

kohentamiseksi”	  viivästyvät	  hallituksen	  kärkihankkeen	  aikataulun	  vuoksi.	  

Kärkihankkeen	  tavoitteena	  on	  lapsi-‐	  ja	  perhepalveluiden	  yhdenmukaistaminen.	  

Pohdittavaksi	  jää,	  mitä	  viivyttelyllä	  tässä	  kohtaa	  tavoitellaan.	  
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Kuvio	  6.	  Oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työryhmän	  tavoitettavuuden	  toteutuminen.	  
(n=19)	  
	  

	  
Kuvio	  7.	  Kokemus	  siitä,	  oliko	  sosiaalityöntekijä	  epävarma	  lapsen	  tapaamisten	  
toteuttamisesta	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  aikana.	  (n=19)	  
	  

	  
Kuvio	  8.	  Konsultoiko	  sosiaalityöntekijä	  oikeuspsykiatrian	  työryhmää	  lapsen	  
tapaamisten	  toteuttamiseen	  liittyen.	  (n=19)	  
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Kuvio	  9.	  Kokemus	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työskentelyn	  onnistumisesta	  
lastensuojelun	  aikarajat	  huomioon	  ottaen.	  (n=19)	  
	  

	  
Kuvio	  10.	  Kokemus	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  onnistumisesta	  lastensuojelun	  
sosiaalityöntekijän	  näkemyksen	  kuulemisessa	  ja	  huomioon	  ottamisessa	  lapsen	  
tilanteeseen	  liittyen.	  (n=18)	  
	  

	  
Kuvio	  11.	  Tehtiinkö	  lapselle	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  lähete	  jatkohoitoa	  
varten.	  (n=19)	  
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Kuvio	  12.	  Kokemus	  poliisin	  onnistumisesta	  viranomaisyhteistyössä	  liittyen	  
lapsen	  epäiltyyn	  pahoinpitelyyn	  tai	  seksuaaliseen	  hyväksikäyttöön.	  (n=19)	  
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LIITE:	  SAATEKIRJE	  LASTENSUOJELUN	  SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE	  
	  
Hei,	  
	  
Olen	  sosiaalityön	  opiskelija	  Helsingin	  yliopistossa	  ja	  suoritan	  sosiaalityön	  
syventäviin	  opintoihin	  kuuluvaa	  Käytäntötutkimus-‐kurssia.	  Oheinen	  Sinulle	  
osoitettu	  kyselylomake	  toimii	  aineistonkeruuvälineenä	  tekeillä	  olevassa	  
käytäntötutkimuksessani.	  Kyselyyn	  vastaaminen	  vie	  noin	  10-‐15	  minuuttia.	  
Käytäntötutkimus	  toteutetaan	  Helsingin	  sosiaali-‐	  ja	  terveysviraston	  myöntämän	  
tutkimusluvan	  mukaisesti.	  
	  
Käytäntötutkimuksen	  aiheena	  on	  viranomaisyhteistyö	  lapsiin	  ja	  nuoriin	  
kohdistuvien	  rikosepäilyjen	  selvittämisen	  prosesseissa.	  Aihe	  syntyi	  HUS:n	  Lasten	  
ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kehittämistarpeesta.	  Kyselyn	  avulla	  pyrin	  
keräämään	  tietoa	  siitä,	  millaisena	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijät	  kokevat	  
yhteistyön	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  työryhmän	  kanssa	  kun	  
selvitetään	  lapsiin	  ja	  nuoriin	  kohdistuneita,	  epäiltyjä	  pahoinpitely-‐	  ja	  
seksuaalirikoksia.	  Sähköinen	  kyselylomake	  osoitetaan	  kaikille	  Helsingin	  
kaupungin	  sosiaali-‐	  ja	  terveysviraston	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöille,	  
lukuun	  ottamatta	  jälkihuoltoyksikön	  sosiaalityöntekijöitä.	  
	  
Lastensuojelun	  sosiaalityön	  ja	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  välisen	  
viranomaisyhteistyön	  sujuvuus	  on	  olennaista	  selvitettäessä	  lapsiin	  kohdistuneita	  
epäiltyjä	  pahoinpitely-‐	  ja	  seksuaalirikoksia.	  Pääsääntöisesti	  kaikilla	  epäillyn	  
pahoinpitely-‐	  tai	  seksuaalirikoksen	  uhriksi	  joutuneilla	  lapsilla	  on	  lastensuojelun	  
asiakkuus,	  tai	  asiakkuus	  aloitetaan	  epäilyä	  selvitettäessä.	  Käytäntötutkimuksen	  
tavoitteena	  on	  parantaa	  mahdollisen	  pahoinpitely-‐	  tai	  seksuaalirikoksen	  uhriksi	  
joutuneiden	  lasten	  asemaa	  selvittämällä	  viranomaisten	  välisen	  yhteistyön	  
prosesseja	  sekä	  tuomalla	  esiin	  yhteistyön	  kehittämistarpeita.	  
	  
Sähköiseen	  kyselylomakkeeseen	  vastaaminen	  on	  täysin	  vapaaehtoista.	  Kyselyyn	  
vastaaminen	  tai	  vastaamattomuus	  ei	  vaikuta	  millään	  tavalla	  vastaajan	  työhön.	  
Lomakkeeseen	  pyydetään	  vastaamaan	  anonyymisti.	  Vastaukset	  tulevat	  
ainoastaan	  tutkijan	  käyttöön	  ja	  alkuperäiset	  vastaukset	  hävitetään	  
tutkimusraportin	  valmistumisen	  jälkeen.	  Tutkimusaineiston	  perusteella	  
laadittavaa	  tutkimusraporttia	  hyödynnetään	  sekä	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  
oikeuspsykiatrian	  että	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  kehittämistarpeisiin.	  	  
	  
Kyselylomakkeeseen	  on	  aikaa	  vastata	  20.1.2016	  saakka.	  Jokainen	  vastaus	  on	  
erittäin	  tarpeellinen	  tutkimuksen	  onnistumiseksi.	  Linkki	  kyselylomakkeeseen:	  
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66758/lomake.html	  .	  
	  
Kiitos	  vastauksestasi	  jo	  etukäteen!	  
	  
Ystävällisesti,	  
Mona	  Tamminen	  
VTK	  /	  Helsingin	  yliopisto,	  Valtiotieteellinen	  tiedekunta	  
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LIITE:	  KYSELYLOMAKE	  LASTENSUOJELUN	  SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE	  HUS:N	  
LASTEN	  JA	  NUORTEN	  OIKEUSPSYKIATRIAN	  YKSIKÖN	  KANSSA	  TEHTÄVÄSTÄ	  
YHTEISTYÖSTÄ	  LAPSIIN	  KOHDISTUNEIDEN	  RIKOSEPÄILYIDEN	  
SELVITTÄMISESSÄ	  
	  
Tervetuloa	  vastaamaan	  kyselylomakkeeseen,	  jonka	  tarkoituksena	  on	  kerätä	  
Helsingin	  kaupungin	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiltä	  tietoa	  heidän	  
kokemuksistaan	  liittyen	  yhteistyöhön	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  
yksikön	  kanssa.	  Kyselyyn	  vastaaminen	  vie	  aikaasi	  vain	  noin	  10-‐15	  minuuttia.	  
	  
Koulutus	  ja	  puhelinkonsultaatio	  
	  
Voit	  vastata	  koulutusta	  ja	  puhelinkonsultaatiota	  koskeviin	  kysymyksiin,	  vaikka	  et	  
olisikaan	  toiminut	  yksittäisiä	  asiakastapauksia	  koskevassa	  viranomaisyhteistyössä	  
Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa.	  
	  
1.	  Oletko	  osallistunut	  joko	  työnantajan	  tai	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  
järjestämään	  koulutukseen,	  jossa	  on	  käsitelty	  lapsiin	  kohdistuvia	  epäiltyjä	  
pahoinpitely-‐	  ja	  seksuaalirikoksia	  sekä	  niiden	  selvittämiseen	  liittyvää	  
viranomaisyhteistyötä?	  
	  
Kyllä	  	  
En	  
	  
2.	  Koetko	  tarvetta	  jatkossa	  osallistua	  koulutukseen,	  jossa	  käsitellään	  lapsiin	  
kohdistuvia	  epäiltyjä	  pahoinpitely-‐	  ja	  seksuaalirikoksia	  sekä	  niiden	  
selvittämiseen	  liittyvää	  viranomaisyhteistyötä?	  
	  
Kyllä	  
En	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
3.	  Oletko	  tietoinen	  siitä,	  että	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatria	  tarjoaa	  
puhelinkonsultaatiota	  myös	  yksittäistapauksiin	  liittyvissä	  kysymyksissä	  HUS-‐
alueella	  toimiville	  viranomaisille?	  
	  
Kyllä	  
En	  
	  
4.	  Oletko	  käyttänyt	  oikeuspsykiatrian	  puhelinkonsultaatiota?	   	  
	  
Kyllä	  
En	  
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5.	  Vastaa	  kysymykseen	  vain,	  jos	  vastasit	  edelliseen	  kysymykseen	  myöntävästi.	  
Kuinka	  hyödylliseksi	  koit	  käyttämäsi	  puhelinkonsultaation?	   	  
	  
Erittäin	  hyödylliseksi	  
Melko	  hyödylliseksi	  
En	  hyödylliseksi	  enkä	  hyödyttömäksi	  
Melko	  hyödyttömäksi	  
Erittäin	  hyödyttömäksi	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
Vastaajan	  taustatiedot	  
	  
6.	  Toimiessasi	  yhteistyössä	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa,	  missä	  Helsingin	  
kaupungin	  lastensuojelun	  yksikössä	  työskentelit?	  
	  
Lastensuojelutarpeen	  arvioinnissa	  
Lastensuojelun	  avohuollon	  sosiaalityössä	  
Sijoituksen	  sosiaalityön	  perhehoidossa	  
Sijoituksen	  sosiaalityön	  laitoshoidossa?	  
	  
	  
7.	  Olen	  työskennellyt	  lastensuojelun	  sosiaalityöntekijänä	  
	  
0-‐2	  vuotta	  
2-‐5	  vuotta	  
5-‐10	  vuotta	  
10-‐15	  vuotta	  
yli	  15	  vuotta	  
	  
8.	  Sukupuoli	  
	  
Nainen	  
Mies	  
	  
Yhteistyön	  ajankohta	  ja	  asiakkuuksien	  määrä	  
	  
9.	  Milloin	  viimeksi	  olet	  toiminut	  viranomaisyhteistyössä	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  
oikeuspsykiatrian	  yksikön	  kanssa?	  	  
	  
Alle	  3	  kuukautta	  sitten	  
3-‐6	  kuukautta	  sitten	  
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6-‐12	  kuukautta	  sitten	  
Yli	  vuosi	  sitten	  
Yli	  2	  vuotta	  sitten	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
10.	  Kuinka	  monen	  asiakasperheen	  kohdalla	  yhteensä	  olet	  toiminut	  
viranomaisyhteistyössä	  HUSin	  oikeuspsykiatrisen	  yksikön	  kanssa?	  Jos	  
yhteistyötä	  on	  ollut	  monilapsisen	  perheen	  kohdalla,	  lasketaan	  se	  tässä	  yhdeksi	  
asiakkuudeksi.	  
	  
Yhden	  asiakkuuden	  kohdalla	  
2-‐3	  asiakkuuden	  kohdalla	  
4-‐5	  asiakkuuden	  kohdalla	  
Yli	  5	  asiakkuuden	  kohdalla	  
Yli	  10	  asiakkuuden	  kohdalla	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
Yhteistyön	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  aikana	  
	  
Vastaa	  seuraaviin	  kysymyksiin	  perustuen	  viimeisimpään	  asiakkuuteen,	  jossa	  olet	  
toiminut	  viranomaisyhteistyössä	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  
yksikön	  kanssa.	  
	  
11.	  Koskiko	  viranomaisyhteistyö	  lapseen	  tai	  nuoreen	  kohdistunutta	  epäiltyä	  
pahoinpitely-‐	  vai	  seksuaalirikosta,	  vai	  molempia?	  
	  
Epäiltyä	  pahoinpitelyrikosta	  
Epäiltyä	  seksuaalirikosta	  
Epäiltyjä	  sekä	  pahoinpitely-‐	  että	  seksuaalirikoksia	  
	  
12.	  Miten	  käytännössä	  yhteistyö	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  ja	  oikeuspsykiatrian	  
yksikön	  välillä	  toteutettiin?	  
	  
Ainoastaan	  puhelimitse	  
Osallistuin	  yhteen	  viranomaisneuvotteluun	  oikeuspsykiatrian	  yksikössä	  
Osallistuin	  useampaan	  viranomaisneuvotteluun	  oikeuspsykiatrian	  yksikössä	  
Jollain	  muulla	  tavoin,	  miten?	  
	  
13.	  Toimitettiinko	  lastensuojelusta	  asiaa	  koskevat	  kirjalliset	  dokumentit	  
oikeuspsykiatrian	  yksikköön?	  
	  
Kyllä	  
Ei	  
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En	  osaa	  sanoa	  
	  
14.	  Koitko	  lastensuojelun	  tietojen	  ja	  asiakirjojen	  toimittamisen	  
oikeuspsykiatrian	  yksikköön	  työläänä?	   	  
	   	  
Kyllä	  
En	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
15.	  Oliko	  Sinulle	  selvää,	  keneen	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työntekijään	  ottaa	  
tarvittaessa	  yhteyttä	  asiakkaasi	  asiassa?	  
	  
Kyllä	  
Ei	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
16.	  Millä	  tavoin	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työntekijöiden	  tavoitettavuus	  
toteutui?	  
	  
Erittäin	  hyvin	  
Melko	  hyvin	  
Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti	  
Melko	  huonosti	  
Erittäin	  huonosti	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
17.	  Olitko	  epävarma	  lastensuojelun	  työskentelyyn	  kuuluvien	  lapsen	  
henkilökohtaisten	  tapaamisten	  toteuttamisesta	  	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  
tutkimusjakson	  aikana?	  
	  
Kyllä	  
En	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
18.	  Konsultoitko	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  työntekijää	  liittyen	  lastensuojelun	  
työskentelyyn	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  aikana,	  esimerkiksi	  liittyen	  
lapsen	  ja	  sosiaalityöntekijän	  välisten	  tapaamisten	  toteuttamiseen?	  
	  
Kyllä	  
En,	  koska	  en	  kokenut	  siihen	  tarvetta	  
En,	  jonkun	  muun	  syyn	  vuoksi	  
En	  osaa	  sanoa	  
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Yhteistyö	  oikeuspsykiatrian	  tutkimusjakson	  jälkeen	  
	  
19.	  Miten	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikkö	  onnistui	  
kokemuksesi	  mukaan	  työskentelyn	  oikea-‐aikaisuudessa	  lastensuojelun	  aikarajat	  
huomioon	  ottaen?	  Aikarajalla	  tarkoitetaan	  tässä	  esimerkiksi	  
lastensuojelutarpeen	  selvityksen	  valmistumisen	  kolmen	  kuukauden	  määräaikaa.	  
	   	  
Erittäin	  hyvin	  
Melko	  hyvin	  
Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti	  
Melko	  huonosti	  
Erittäin	  huonosti	  
En	  osaa	  sanoa	  	  	  
	  
20.	  Miten	  koit	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  onnistuneen	  Sinun	  näkemyksesi	  
kuulemisessa	  ja	  näkemyksesi	  huomioon	  ottamisessa	  lapsen	  tilanteeseen	  liittyen?	  
	  
Erittäin	  hyvin	  
Melko	  hyvin	  
Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti	  
Melko	  huonosti	  
Erittäin	  huonosti	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
21.	  Tehtiinkö	  asiakkaallesi	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  suositus	  tai	  lähete	  
jatkohoitoa	  varten?	  
	  
Kyllä	  
Ei	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
22.	  Jos	  suositus	  tai	  lähete	  jatkohoitoa	  varten	  tehtiin,	  oliko	  se	  arviosi	  mukaan	  
tarpeellinen?	  
	  
Kyllä	  
Ei	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
23.	  Jos	  suositusta	  tai	  lähetettä	  jatkohoitoa	  varten	  ei	  tehty,	  olisiko	  sellainen	  
arviosi	  mukaan	  tarvittu?	  
	  
Kyllä	  
Ei	  
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En	  osaa	  sanoa	  
	  
Yhteistyö	  poliisin	  kanssa	  
	  
HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  toteuttama	  lapseen	  
kohdistuneen	  epäillyn	  rikoksen	  selvittämiseen	  liittyvä	  tutkimusjakso	  on	  osa	  
poliisin	  esitutkintaa.	  Tällä	  kysymyksellä	  pyritään	  lyhyesti	  selvittämään	  
lastensuojelun	  sosiaalityöntekijöiden	  kokemusta	  poliisin	  kanssa	  tehtävän	  
viranomaisyhteistyön	  onnistumisesta.	  
	  
24.	  Miten	  koit	  poliisin	  onnistuneen	  viranomaisyhteistyössä	  liittyen	  asiakkaaseesi	  
kohdistuneen	  epäillyn	  rikoksen	  selvittämisessä?	  
	  
Erittäin	  hyvin	  
Melko	  hyvin	  
Ei	  hyvin	  eikä	  huonosti	  
Melko	  huonosti	  
Erittäin	  huonosti	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
Sijaishuoltoon	  liittyvät	  erityiskysymykset	  
	  
Vastaa	  seuraaviin	  kysymyksiin,	  jos	  epäillyn	  rikoksen	  kohteena	  ollut	  asiakkaasi	  
oli	  viranomaisyhteistyön	  aikana	  lastensuojelun	  sijaishuollossa,	  joko	  lyhyt-‐	  tai	  
pitkäaikaisesti	  sijoitettuna	  perhe-‐	  tai	  laitoshoidon	  palveluihin.	  
	  
25.	  Koitko,	  että	  lapsen	  perhehoitajat	  saivat	  riittävästi	  ja	  asianmukaisesti	  tietoa	  
lapsen	  kuulemisesta	  ja	  yleisesti	  työskentelystä	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä?	  
	  
Kyllä,	  mielestäni	  perhehoitajat	  saivat	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  
yksiköstä	  
Ei,	  mielestäni	  perhehoitajat	  eivät	  saaneet	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  
yksiköstä	  
En	  osaa	  sanoa	  
	  
26.	  Koitko,	  että	  laitos,	  jossa	  lapsen	  hoito	  toteutettiin,	  sai	  riittävästi	  ja	  
asianmukaisesti	  tietoa	  lapsen	  kuulemisesta	  ja	  yleisesti	  työskentelystä	  
oikeuspsykiatrian	  yksiköstä?	  
	  
Kyllä,	  mielestäni	  laitos	  sai	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  
Ei,	  mielestäni	  laitos	  ei	  saanut	  riittävästi	  tietoa	  oikeuspsykiatrian	  yksiköstä	  
En	  osaa	  sanoa	  
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Lopuksi	  voit	  halutessasi	  kirjoittaa	  lyhyesti	  omin	  sanoin	  kokemuksistasi	  koskien	  
viranomaisyhteistyötä	  HUS:n	  Lasten	  ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  yksikön	  
kanssa.	  Vastaukset	  käsitellään	  luottamuksellisesti,	  mutta	  muistathan	  kertoa	  
kokemuksista	  ilman	  yksittäisiin	  henkilöihin	  viittaavia	  tunnistetietoja.	  
	  
	  
	  
Suuret	  kiitokset	  vastauksestasi.	  Kyselylomakkeeseen	  saapuneista	  vastauksista	  
muodostetaan	  tutkimusaineisto,	  jonka	  pohjalta	  käytäntötutkimuksen	  tekijä	  laatii	  
tutkimusraportin.	  Raportissa	  kuvataan	  vastaajien	  esiin	  nostamia	  seikkoja	  liittyen	  
viranomaisyhteistyöhön	  ja	  tuodaan	  esiin	  mahdollisia	  yhteistyön	  
kehittämistarpeita.	  Tutkimusraportin	  tuloksia	  hyödynnetään	  sekä	  HUS:n	  Lasten	  
ja	  nuorten	  oikeuspsykiatrian	  että	  lastensuojelun	  sosiaalityön	  
kehittämistarpeisiin.	  
	  
Lisätietoja	  saa	  tarvittaessa	  käytäntötutkimuksen	  tekijältä	  Mona	  Tammiselta,	  
mona.tamminen(a)helsinki.fi.	  


