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TUTKIMUSKYSYMYS JA PERUSTELUT TUTKIMUSAIHEELLE

 Millaisia käsityksiä sosiaalityöntekijöillä on 
lastensuojelutarpeen arvioinnin sosiaalityössä 
tarvittavista tiedoista ja taidoista?

 Ammatillisena kokonaisuutena lastensuojelutarpeen 
arviointi on kohtuullisen uutta ja tutkimustietoa on 
vähän

 Sosiaalityöntekijöiden itseymmärrystä työnsä tieto-
ja taitoperustasta muutoksia kohdanneessa 
lastensuojelussa tarvitaan: lastensuojelun 
sosiaalityön sektoroituminen, arvioinnin 
toteuttamistavat ja laatu   



KÄSITTEET, TUTKIMUSAINEISTO JA -METODI

 Tieto ja taito pääkäsitteet, lähikäsitteet osaaminen, 
asiantuntijuus, professionaalisuus

 Aineistona kaksi lastensuojelutarpeen arvioinnin 
sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelua, osallistujia 
yhteensä 10

 Metodina teorialähtöinen ja -teoriaohjaava 
sisällönanalyysi
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TULOKSET: TEOREETTINEN JA EMPIIRINEN TIETO

TUTKIMUKSEEN PERUSTUVANA TIEDON LAJINA

Varmaan aika paljon just niinku psykologiaan liittyviä teorioita, 
kehityspsykologiaan liittyviä teorioita, jotain kiintymyssuhdeteoriaa ja 
tämmösii, niitä joutuu useesti käymään asiakkaiden kanssa läpi, että 
tiedätkö kun on tämmöinen ja tämmöinen asia olemassa. 

Nii, et kyllähän tässä sosiaalityössä niin paljon ammennetaan kaikista 
ihmistieteistä, et on tietenki paljon sosiaalityön semmosta teoriaa 
nykysin myös niinku mikä on tavallaan sitä työntekijän ja asiakkaan 
esimerkiks välisestä vuorovaikutuksesta ja näin pois päin, mutta kaikki 
semmonen niinku tietoperusta ihmisestä tulee muista tieteistä. 

Mut jotenki just se, et semmosta ajantasasta päivitystä siihen, jos tulee 
jotakin uutta tutkimustietoa mikä olisi hyödyllistä, ja myöskin se, että 
tavallaan ois myös ne lähteet tietyllä tavalla tuoreena mielessä, että ei 
tarttis mitään 50 vuotta vanhoja lähteitä kaivaa, jos asiakas kysyy et 
miten niin, miten nii tää on haitallista mun lapselle tai miten niin.



TULOKSET: TEOREETTINEN JA EMPIIRINEN TIETO TUTKIMUKSEEN PERUSTUVANA

TIEDON LAJINA

 Tutkimustiedon tarve ja teoriapohjan olennaisuus liittyy erityisesti 
psykologiaan ja lääketieteeseen. Esimerkiksi kiintymyssuhteeseen ja 
traumoihin liittyvä käsitteistö tulee lääketieteestä ja psykologiasta, ei 
sosiaalityöstä. Voivatko sosiaalityöntekijät hallita sellaisten asioiden 
arvioimista, johon heillä ei ehkä ole käsitteellistä ymmärrystä tai 
koulutusta? Lääketieteessä ja psykologiassa on myös vahva näkemys 
näyttöön perustuvien arviointien ja hoitopäätösten tekemisestä. 

 Lastensuojelutarpeen arviointia pitäisi tehdä tiukemmin 
moniammatillisesti esimerkiksi yhteistyössä psykologien kanssa, tiedon 
tarve on monialainen. Asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeensa 
arvioiduksi taitavien ammattilaisten taholta, jotka tietävät ja osaavat 
perustella asiakkaalle, mihin arvio perustuu.



TULOKSET: PROSEDURAALINEN TIETO

Mut mun täytyy kyllä sanoa, et näiden vuosien aikana 
niin sinnekin on tullut tonne avohuollon puolelle niin 
paljon uusia näitä tukimuotoja, että oon tipahtanut 
niistä kärryiltä jo. Että ei vaan pysty pitämään 
mielessä… Mä vaan tiedän, että tässä arvioidaan, onko 
jatkolle tarvetta vai ei ja sitte sitä työtä lähtee tekemään 
joku muu…
… Me olemme viranomaisia, viranomaisilla on 
tiedotusvastuu. Meil on niinku velvollisuus tiedottaa 
asiakkaita siitä, et mitä lastensuojelu on ja mitä he voi 
sieltä saada.

Proseduraalinen tieto: lainsäädännön ja 
palveluverkoston, mukaan lukien lastensuojelun oman 
sektorin, tuntemus -> lastensuojelukentän kokonaisuuden 
tunteminen heikentynyt



TULOKSET: HENKILÖKOHTAINEN TIETO

 Monta kertaa on, että tulee semmonen tunne, ja 
monta kertaa sitä miettiikin, että mitä se on se 
tunne, et pitäs avata sitä… Kyllähän siitä, monta 
kertaa sillä operoidaan ja tullaan johonkin 
tulokseen.

 Henkilökohtainen tieto: asiakkaan tilanteesta 
sosiaalityöntekijälle muodostuva tunne, omien 
tunteiden ja havaintojen sanallistamisen tarve 
tunnistetaan -> vaikuttavat lastensuojelutarpeen 
arvioinnissa tehtäviin ratkaisuihin



TULOKSET: KÄYTÄNNÖN VIISAUS

 Mulla on ollu hirveesti semmosii nuoria poikia asiakkaina, 
varmaan enemmistönä semmosia 15, 17-vuotiaita, ja sieltä on 
tullu niinku nää väkivaltateemat yleensä aika voimakkaina 
ja kaikenlaiset rikollisuuden selitysmallit ja väkivaltaisen 
käytöksen selitysmallit ni kylhän niitä aina miettii ku sitä työtä 
tekee. Mut niit ei osaa ajatella jotenki teorioiks, koska ne on 
semmosta mitä lukee vaa aina niin paljon ja ne toistuu aina 
niissä käytännön työtilanteissa sit ne samat tarinat, ja 
huomaa niit samoja taustatekijöitä ja semmosia niinku
millä niitä asioita voi pystyä niinku selittämään.

 Käytännön viisaus: työkokemus tuo pysyvää tietoa ja työntekijät 
arvostavat sitä, elämänkokemukset , kasvanut itseluottamus 
auttaa työssä selviytymistä, esimerkiksi tulkintojen tekemistä



TULOKSET: ASIAKASSUHTEESEEN LIITTYVÄT TAIDOT

 Nii ei voi luodakaan ees semmosta suhdetta, koska 
se on sillai aika ikävää asiakasta kohtaa, et sä lähet
hirveen niinku syvälle menemään siinä, kun sä
kuitenki joudut sen siirtämään seuraavalle ja se on 
tosi kurjaa kaikin puolin sitte, jos asiakas 
alkaakin luottamaan hirveesti suhun tai 
kiinnittymään.

 Asiakassuhteeseen liittyvät taidot: eettinen 
osaaminen, ihmissuhdeperusteisuuden haastajana 
työskentelyn lyhytaikaisuus, luodaan suhdetta 
palvelujärjestelmään 



TULOKSET: HALLINNOLLISET TAIDOT

 Niinku työn rajaaminen on tärkeetä ja sit kun tosiaan 
niitä ilmoituksia tulee valtavasti ja kuitenkin me ollaan, jos 
jotain sattuu niin pitäis huolehtia siitä vastuusta sillon
että, on tehny ne asiat, mitä pitääkin että sitten jos sitä 
lähtee kauheesti tekemään ja menemään yli rajojen niin se 
oleellinen työ kärsii siitä.

 Hallinnolliset taidot: työn suunnittelu, ajanhallinta, 
priorisointi ja dokumentointi: "oikeanlaisen" tiedon 
tavoittelu. Sosiaalityöntekijöillä on tarve rajata asiakkaan 
puhetta ja keskustelun aiheita, ja niitä perustellaan 
suurilla asiakasvirroilla ja tiukalla työtahdilla. -> 
muodostaa riskin sille, että asiakkaan tietoa ei saada 
riittävällä tavalla esiin 



TULOKSET: TIEDONMUODOSTUKSEN TAIDOT

Ja varmaan just sit jotenkin niinku niitten asiakkaan 
kertomien tietojen ja kertomusten peilaamista 
siihen tutkimustietoon ja siihen meiän
arviointimalliin ja kriteeristöön ja  jotenkin 
semmosen analyysin kokoomista tietyllä tavalla. 
Semmosta eräänlaista tutkimuksen tekoa sekin. 

 Tiedonmuodostuksen taidot: keskiössä 
kokonaisuudessaan on eri tiedon lajien 
tunnistaminen ja hyödyntäminen, analysointi ja 
päätöksenteko; työparityö ja yhteistyö eri 
ammattilaisten kanssa; asiakkaalta saatava tieto



TULOKSET: AUTTAMISEN TAIDOT

 Sitä mietin vaan, et kun me kysytään sata kysymystä 
minuutissa asiakkailta ni jotenki myös ehkä muistaa 
se, että me voidaan myös tuottaa sitä informaatioo
asiakkaille ja et et niinku asiakkaat myös oikeesti sais
siitä selvityksestä jotain ja sen selvityksen aikana niinku
pystyttäis jo monia ongelmia jollaki tapaa ratkoo ja löytää 
vastauksia…

 Auttamisen taidot: asiakkaan voimavarojen tunnistaminen 
ja vahvistaminen, kyky lisätä perheenjäsenten ymmärrystä 
tilanteestaan, konkreettisen avun tarjoaminen arvioinnin 
aikana      -> sosiaalityöntekijät kokevat asiakkaiden 
auttamiseen liittyvät mahdollisuutensa ristiriitaisina.



POHDITTAVAKSI TUTKIMUSTULOSTEN PERUSTEELLA…

 Tarvitaanko erillisiä lastensuojelutarpeen arvioinnin 
yksikköjä ja ”arvioinnin ammattia”? 

 Miten tutkimustieto saataisiin kiinteästi tukemaan 
sosiaalityöntekijöiden työtä?

 Sosiaalityöntekijöiden käyttämät arviointimenetelmät ja 
työmenetelmät asiakastyössä:  -> Mitä ne ovat ja ovatko ne 
jäsentyneitä sosiaalityöntekijöille? 

 Moniammatillinen arviointi: mahdollisuus 
ylisukupolvisten ongelmien parempaan havaitsemiseen, 
ymmärtämiseen ja ehkäisyyn 

 Huolena se, että lastensuojelupalvelujärjestelmän 
hahmottamisen ongelmat ovat tämän tutkimuksen 
perusteella ilmeisiä. Osaavatko sosiaalityöntekijät jatkossa 
hahmottaa lastensuojeluprosessin eri vaiheet ja 
työmuodot?



KIITOS

 Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan Sosnetin
sivuilta: 

http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=c43db2e7-53af-
41ef-ba2e-9f3a2fa0c7f1


