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1. JOHDANTO 

Tutkimuksen aihe on nuoren sosiaalisen tilanteen arviointi terveyssosiaalityön menetelmänä. 

Tutkimus sijoittuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Helsingin yliopistolli-

sen keskussairaalan (HYKS) Nuorisopsykiatrian klinikkaryhmään, joka palvelee 13–17-vuo-

tiaita nuoria ja heidän perheitään.  

Käytäntötutkimuksen tavoitteena oli selvittää HYKS:n nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöi-

den ja vastaavien lääkäreiden kokemuksia, käsityksiä ja kehittämisehdotuksia sosiaalityönte-

kijän tekemästä sosiaalisen tilanteen arvioinnista yleensä, sekä erityisesti sosiaalityöntekijöi-

den työryhmän valmistelemasta sosiaalisen tilanteen kartoituksen mallista moniammatilli-

sessa toimintaympäristössä.  

Sosiaalisen tilanteen arviointi1 viittaa yleisemmin sosiaalityöntekijän tekemään sosiaalisen ti-

lanteen arviointityöhön (tilannearvio), sen tavoitteisiin, prosesseihin ja sisältöihin (ks. Kun-

taliitto & Terveyssosiaalityöntekijät ry, 2007). Sosiaalisen tilanteen kartoitus2 on HYKS:n 

nuorisopsykiatrian klinikoiden sosiaalityöntekijöiden työryhmän vuonna 2014 sosiaalisen ti-

lanteen arviointityöhön pohjaava ehdotus yhteisestä toimintamallista (ks. Liite 2).  

Tutkimus kiinnittyy sosiaalityön teoreettiseen ja eettiseen perustaan. Tutkimuksen tärkeimpänä 

taustateoriana on Ilmari Rostilan (2001) tavoitelähtöisen sosiaalityön vaihemalli. Sen mukai-

sesti tutkimuksessa lähestyttiin nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemää arviointityötä 

vuorovaikutteisena ja systeemisenä prosessina, jota voidaan reflektoida kriittisesti ja sitä kautta 

myös kehittää. Tutkimusongelma ja -kysymykset muotoutuivat vuoropuhelussa HYKS:n sosi-

aalityöntekijöiden edustajien kanssa. Kiitän aiheesta ja tutkimusprosessin aikana käydyistä kes-

kusteluista ja palautteesta sosiaalityöntekijä Johanna Hedmania, joka oli tutkimuksen 

yhteyshenkilönä HYKS:ssä. Myös johtava sosiaalityöntekijä Kaija Kurkela antoi arvokkaita 

kommentteja tutkimussuunnitelmaan ja auttoi myös aineistonkeruussa. Kiitän yliopistonlehto-

ria Ritva Poikelaa paneutuvasta ohjauksesta ja tuesta.  
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2. TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TEHTÄVÄ 

2.1. Terveyssosiaalityön asiantuntijuus ja moniammatilliset käytännöt  

Terveyssosiaalityön tehtävä on toimia ”sosiaalisen” asiantuntijana lääketieteeseen painottu-

vassa ympäristössä ja kiinnittää huomio potilaan3 sosiaaliseen elämäntilanteeseen. (Havukai-

nen 2014, 19.) Sosiaalityöntekijän näkökulma painottuu potilaan, ympäristön ja yhteiskunnan 

väliseen vuorovaikutukseen, terveyden ja sairauden psykososiaaliseen ulottuvuuteen sekä 

ekologiseen ympäristöön ja erilaisten palvelujen saatavuuteen. Terveyssosiaalityön alalla 

työskennellään yksilön lisäksi myös perheiden ja lähiyhteisön kanssa. Psyykkisesti sairaiden 

lasten ja nuorten hoidossa toipumisvaiheet voivat olla pitkiäkin, ja sairaus koskettaa aina koko 

perhettä. Potilaan itsensä lisäksi myös perheiden kuntoutustarpeen ja ongelmien tulkitseminen 

on tärkeää. (Leppälahti 2014, 47–48.) Kananoja, Lähteinen ja Marjamäki (2011, 289–290) 

toteavat, että lasten psykiatrisessa sairaanhoidossa sosiaalityön ammattilaisten tarve on tun-

nistettu varhain perheen kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyden vuoksi ja hoitotulosten pysy-

vyyden turvaamiseksi. Terveyssosiaalityö on verkostotyötä, ja muun muassa lastensuojelun 

kysymykset ovat usein mukana nuorisopsykiatrian sosiaalityössä. Kiuru ja Metteri ovat tutki-

neet yhteisasiakkuutta nuorisopsykiatrisen sairaalayksikön ja lastensuojelun kanssa. Heidän 

mukaansa mielenterveyspalvelujen piirissä lastensuojelun asiakkaita on noin 30–90 %. Kiu-

run ja Metterin potilasasiakirjoista muodostuneessa tutkimusaineistossa samanaikaisesti las-

tensuojelussa ja nuorisopsykiatrisessa hoidossa oli 52 % potilaista. (Kiuru & Metteri 2014, 

162–163.)   

Sosiaalityö terveydenhuollossa on moniammatillista ja monialaista: lääkinnällinen kuntoutus 

kuuluu terveydenhuollon toimiin kun taas sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus kuuluvat so-

siaalityön tehtäväalueeseen. Onnistuessaan yhteistyö on vuoropuhelua, jossa potilaan koko-

naisvaltainen elämäntilanne tulee otetuksi huomioon. (Kananoja ym. 2011, 289, ks. myös 

Frankenhausen 2014, Romakkaniemi 2014, Leppälahti 2014.) Yhteistyön haastavana tavoit-

teena on asiantuntemuksen ja asiakkaan näkökulman koostaminen moniulotteiseksi kuvaksi 

asiakkaan tilanteesta. Sosiaalityöntekijän rooli ja tehtävä vaihtelee organisaatioissa. Jos päte-

vyysalue on arvioitu ahtaasti, sosiaalityöntekijä toimii ja tekee tilannearviotaan yhtenä jäse-

nenä moniammatillisessa tiimissä, ikään kuin toissijaisena. Moniammatillisuuden ja yhteis-

asiakkuuden kentillä arviointia sen sijaan tehdään ryhmässä. (Rostila 2001, 65.)  

Esimerkki moniammatillisessa ryhmässä tehtävästä arviointityön tavasta on biopsykososiaali-

sen arvioinnin malli (BPS-ICF), joka pohjautuu Engelin (1977) teoriaan siitä, että terveyttä ja 
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toimintakykyä tulee tarkastella kokonaisuutena, sekä WHO:n kansainväliseen toimintakyky-

luokitukseen (ICF). Toimintakyky onkin moniammatillisessa hoitotyössä terveyttä ja hyvin-

vointia taipuisampi käsite, joka voidaan jakaa niin sosiaaliseen, fyysiseen kuin psyykkiseen 

toimintakykyyn. Biopsykososiaalista mallia on sovellettu esimerkiksi Koho-hankkeessa amma-

tillisessa tutkimusryhmässä, johon kuuluivat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysiotera-

peutti ja sairaanhoitaja. Kukin teki nuoren kanssa oman tutkimuksen, joiden pohjalta laadittiin 

toimintakykyprofiili ja kuntoutussuunnitelma.4 (Halonen ym. 2007.) 

2.2. Tavoitelähtöinen ja voimavarakeskeinen ongelmanratkaisu  

Sosiaalityön ongelmanratkaisuperinne pohjautuu sosiaalityön pioneerin, Mary Richmondin 

(1861–1928) teoreettiseen jäsennykseen teoksessa Social Diagnosis (1917)5 . Richmondin  

diagnostiseen, kolmivaiheiseen prosessiin sisältyy tutkimus, jonka jälkeen tapahtuu päättely 

ja käsittely eli ongelmanratkaisu. Richmondin vaihemalli ja sen periaatteet vaikuttavat edel-

leen sosiaalityön käytännöissä: perusjäsennyksen mukaan työ asiakkaan kanssa aloitetaan on-

gelmia koskevan tilannekartoituksen tekemisellä. (Karvinen–Niinikoski 2010, 254, 258, 263.) 

Ongelmanratkaisun perinne näkyy myös terveyssosiaalityön nimikkeistössä6, jossa yhtenä so-

siaalityön sisältönä on sosiaalinen arviointi ja suunnittelu (Suomen Kuntaliitto & Terveysso-

siaalityöntekijät ry 2007). Raija Leppälahti (2014, 47) on määritellyt sairaalaympäristössä 

työskentelevän sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden painopisteiksi sosiaalisten ongelmien tut-

kimisen, niiden ratkaisemisen sekä ongelmien ennaltaehkäisyn.  

Ongelmanratkaisuperinnettä on myös kritisoitu. Ongelmakeskeisyyteen liittyy myös luokitte-

leva ja yksilöä leimaava perinne. Kritiikin seurauksena sosiaalityössä on nostettu esiin sosi-

aalityön asiakassuhde ja sen prosessointi. (Karvinen–Niinikoski 2010, 262, 264.) Ongelman-

ratkaisuajattelussa on tapahtunut diskurssiivinen muutos kohti ”tilanneselvitystä”: ongelmien 

ei ajatella palautuvan yksittäisen asiakkaan toimintaan vaan syntyvän rakenteellisten ja kult-

tuuristen tekijöiden seurauksena, jolloin ”kokonaistilannearviossa kartoitetaan voimavaroja, 

määritellään tavoitteet ja asetetaan keinot tavoitteisiin pääsemiseksi” (Niskala 2008, 40, Kar-

vinen–Niinikosken mukaan 2010, 262).  

Suomessa ongelmanratkaisun ja prosessiajattelun perinne näkyy muun muassa Ilmari Rostilan 

teoksessa Tavoitelähtöinen sosiaalityö: Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet 

(2001). Kirjan esikuvana ja lähteenä Rostila on hyödyntänyt suurelta osin Dean H. Hepwort-

hin, Ronald H. Rooneyn ja Jo Ann Larsenin teosta Direct Social Work Practice. Theory and 
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skills (1997), jonka Rostila on amerikkalaisesta toimintaympäristöstä soveltanut suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja sosiaalityön käytäntöihin sopivaksi. (Rostila 2001, 12, 101–102.)  

Sosiaalityöhön ja sosiaalityön moniammatillisuuteen olennaisesti liittyvä käsite on reflektii-

visyys, jolla viitataan kykyyn kohdata epämääräisyyksiä, monimutkaisuuksia ja muuttuvuuk-

sia työssä sekä valmiuteen ja mahdollisuuteen pysähtyä pohtimaan omaa toimintaa ja työssä 

kohdattuja ongelmia ammatillisesti. Reflektio tuo mukanaan myös kyseenalaistamisen ja toi-

sin toimimisen mahdollisuuden. Kriittinen reflektio suuntautuu muutokseen, uudistamiseen 

tai vallitsevan kyseenalaistamiseen. Reflektiivisenä prosessina mallia ei oteta ylhäältä annet-

tuna ja kyseenalaistamatta, vaan kiinnitetään huomio sisällölliseen toimivuuteen työn tavoit-

teiden kannalta. (Karvinen–Niinikoski 2010, 255–256, 259.)  

Rostila (2001, 101–102) korostaa, ettei ongelmanratkaisu ole kaava, joka sovitetaan todelli-

suuden päälle. Hän huomauttaa myös, että organisaatiossa, joka toimii järjestelmäkeskeisesti, 

ei automaattisesti ole tilaa sosiaalityöntekijän roolin kehittämiselle. Rostila näkee ongelman-

ratkaisutyöskentelyn vaihemallin mahdollisena myös tiukkojen institutionaalisten ja organi-

satoristen reunaehtojen keskellä, mutta siihen tarvitaan välineiden ja toimintakenttien jäsen-

tämistä. Mallinnuksesta voidaan puhua, kun prosessin vaiheet on pilkottu osiin ja työskentelyn 

vaihekuvaukseen (Niskala 2008 Karvinen–Niinikosken mukaan 2010, 255).  

Rostilan mukaan yksilökohtaisessa sosiaalityössä tarvitaan kuitenkin tavoitelähtöistä syste-

maattisuutta, joka ankkuroidaan yhdessä asiakkaan kanssa; työ on resurssien järjestämisen 

lisäksi asiakkaan tilanteen jäsentämistä. Rostilan ajattelutavassa lähtökohtana on voimavara-

keskeisyys, asiakkaan kuuleminen ja asiakkaan tavoitteista lähteminen. Toinen tärkeä lähtö-

kohta on systeemisyys, jolla Rostila viittaa paitsi Malcolm Paynen (1997, Rostilan mukaan 

2001, 50) valtarakenteita korostavaan systeemiseen sosiaalityön orientaatioon myös ekologi-

seen systeemiteoriaan7, jossa katsotaan että yksilöt toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

muiden yksilöiden ja muiden ympäristön systeemien kanssa. (Rostila 2001, 35, 50–52, 65.)  

Tavoitteellinen sosiaalityö kiinnittyy sosiaalityön ongelmanratkaisuperinteeseen ja jakaa ta-

voitelähtöisen sosiaalityön mallin kolmeen vaiheeseen: tavoite työlle, tavoitetta kohti ja työs-

kentelyn päättäminen. Ensimmäiseen vaiheeseen8 sisältyy asiakkaan tilanteen arviointi ja voi-

mavarojen kartoittaminen sekä tavoitteen asettelu ja toimenpiteiden suunnittelu yhdessä asi-

akkaan kanssa. Tilannearvioon tulisi sisältyä yhteenveto kerätystä tiedosta, joka tulisi tehdä 

yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi siten, että työntekijä kertoo asiakkaalle omista vaiku-

telmistaan, joita asiakas voi kommentoida, vahvistaa tai oikaista. Kun yhteenvedosta on 
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päästy yksimielisyyteen, voidaan siirtyä neuvottelemaan työskentelyn tavoitteista, jos asiakas 

on motivoitunut muutostyöhön. (Mt. 72–73.)  

Tavoitteellisen sosiaalityön toisessa vaiheessa9 toteutetaan sovittu suunnitelma ja osapuolet 

yhdistävät voimansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sosiaalityöntekijällä on toimenpiteiden ja 

palveluiden valinnassa suuri vastuu, sillä kyse ei ole vain niiden palvelujen tarjoamisesta joita 

on saatavilla, vaan kokonaisuuden suunnittelusta, jonka tulisi perustua asiakkaan tilannetta 

koskevaan arvioon ja työntekijän ammattitaitoon ja luovuuteen. Toiseen vaiheeseen sisältyy 

olennaisesti myös seuranta, jotta huomataan edistymisaskeleet. Onnistuminen motivoi asia-

kasta ja kertoo toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toisaalta työntekijä pysyy tietoisena ja voi 

todeta myös esteet ajoissa ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Työntekijän rooli on toimia asiak-

kaan ja muiden tahojen välittäjänä ja asiakkaan asianajajana. (Mt., 82–83.)  

Kolmas vaihe10 tavoitelähtöisessä sosiaalityössä on työskentelyn päättäminen. Sen aikana teh-

dään yhteenveto saavutuksista ja hyvistä tuloksista, mietitään keinoja niiden vakiinnutta-

miseksi, pohditaan tapoja seurata palveluiden järjestämistä ja arvioidaan tavoitteisiin pääsyä. 

Asiakasta tuetaan asiakassuhteen päättämiseen liittyvien tunteiden käsittelyssä. Jos asiakastyö 

voidaan päättää suunnitellusti, työntekijä voi etukäteen harkita miten työskentely on tarkoi-

tuksenmukaista lopettaa. Tunnetasolla tehtäväkeskeinen suhde saattaa olla asiakkaalle hel-

pompi päättää kuin ”toistaiseksi” jatkunut suhde. Myös työntekijä saattaa kokea pettymyksen, 

menetyksen tai syyllisyyden tunteita asiakassuhteen päättyessä. (Mt., 85–88.) 

Olennaista on huomata, että sosiaalityön prosessissa on useita vaiheita ja osavaiheita, ja huo-

miota tulisi kiinnittää myös toimeenpanoon ja seurantaan. Karvinen–Niinikoski huomauttaa, 

että alkutilanteen selvityksestä tulee helposti koko prosessin sisältö. Tällöin siitä voi puhua 

myös ”asiantuntijavallan periaatteilla lavastettuna näyttämönä”, mikä johtaa perinteisten on-

gelmien tunnistamiseen valmiiden palvelu- ja ongelmaluokitusten avulla. Sosiaalityön suuri 

kysymys ei ole mallinnus sinänsä tai ongelmien ratkominen vaan se, pystyykö sosiaalityö 

kriittisyyden vaatimusten äärellä luottamaan osaamiseensa ja sen muuntelukelpoisuuteen, 

jotta sosiaalityöntekijä voi seistä ammatillisuutensa takana käytäntöjä kriittisesti rakentaen. 

(Karvinen–Niinikoski 2010, 263, 276.) 

2.3. Tutkimustehtävä 

HUS:n nuorisopsykiatristen yksiköiden sosiaalityössä ei sovelleta yksiselitteisesti yhtä sosi-

aalityön arvioinnin menetelmää. Keväällä 2014 HUS:n nuorisopsykiatristen yksiköiden sosi-

aalityöntekijöiden työyhteisökokouksessa käytiin läpi sosiaalityön roolia, työnkuvaa ja omaa 



 

6 

paikkaa moniammatillisessa työssä. Pohdinnan seurauksena ryhmässä päätettiin aloittaa yh-

teisen mallin kehittäminen, jota varten perustettiin työryhmä. Nelihenkiseen työryhmään kuu-

lui edustus akuuttiosastolta, TAK-poliklinikalta eli tutkimus-, arviointi- ja kriisi-poliklini-

kalta, sekä kaksi henkilöä hoitopoliklinikalta. Työryhmä valmisteli ehdotuksen nuoren sosi-

aalisen tilanteen arviointitavasta, joka nimettiin nuoren sosiaalisen tilanteen kartoituksen 

malliksi (ks. Liite 2). Työryhmä informoi muita sosiaalityöntekijöitä mallista sähköpostitse. 

Sosiaalityöntekijät saivat halutessaan informoida yksikkönsä hoitotyöstä vastaavia ylilääkä-

reitä ja apulaisylilääkäreitä. (Johanna Hedman, keskustelu 11.11.2015, sähköposti 

13.10.2015.)  

Käytäntötutkimuksen tavoitteena oli selvittää HYKS:n nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöi-

den ja lääkäreiden kokemuksia, käsityksiä ja kehittämisehdotuksia sosiaalityöntekijän teke-

mästä sosiaalisen tilanteen arviointityöstä yleensä, sekä erityisesti sosiaalityöntekijöiden ke-

hittäjäryhmän valmistelemasta sosiaalisen tilanteen kartoituksen mallista. 

Tutkimuskysymykset ovat:   

1. Millaisia kokemuksia ja käsityksiä nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöillä ja lääkäreillä 

on sosiaalisen tilanteen arviointityöstä, sen tavoitteista ja vaiheista osana moniammatil-

lista hoitotyötä?  

2. Miten yhteistä sosiaalisen tilanteen kartoitusmallia voisi kehittää nuorisopsykiatrisessa 

hoitotyössä?  

Tarkastelun teoreettisena lähtökohtana on tavoitelähtöisen sosiaalityön vaihemalli, johon si-

sältyvät 1) tavoitteen asettaminen, 2) työskentely ja 3) työskentelyn päättäminen vuorovaiku-

tuksessa potilaan ja ympäristön kanssa. (Hepworth, Rooney & Larsen 1997 Rostilan mukaan 

2001.) Tutkimuksessa lähestyn terveyssosiaalityöntekijän tekemää arviointia vuorovaikuttei-

sena ja systeemisenä prosessina, jota voi reflektoida kriittisesti ja sitä kautta parantaa hoito-

työn prosesseja.  
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1. Käytäntötutkimuksen vaiheet 

Käytäntötutkimuksen yleisenä tavoitteena on kehittää sosiaalityötä ja sen käytäntöjä parem-

maksi. Samalla sen tavoite on välillisesti tuoda käytännössä muodostuvaa tietoa akateemiseen 

maailmaan ja vahvistaa sosiaalityön teoreettista perustaa. (Saurama & Julkunen 2009, 295.) 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa tutkija vastaa tutkimuksen sisällöstä ja toteutuksesta, 

mutta muodostaa ja muotoilee tutkittavan ongelman suhteessa työyhteisöön ja sen tarpeisiin. 

Tiedon tutkimuksen tarpeesta ja aiheesta sain sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivässä 

syyskuussa 2015. Otin yhteyttä ja kävin keskusteluja ja sähköpostikirjeenvaihtoa sosiaalityön-

tekijä Johanna Hedmanin kanssa, joka oli myös HUS:n yhteyshenkilö tutkimuksessa. Hedman 

kuului nuoren sosiaalisten tilanteen kartoitusmallia kehittäneeseen neljän hengen työryhmään 

ja hän teki aiheesta omaa kehittämistehtävää osana käytännönopettajakoulutusta (Socca/Hel-

singin yliopisto).  

Alun perin tavoitteena oli tutkia ainoastaan sosiaalityöntekijöiden työryhmän valmistelemaa 

sosiaalisen kartoituksen mallia ja sen käyttöä: miten sosiaalisen kartoituksen mallia oli otettu 

käyttöön ja koettiinko yhteinen toimintamalli ylipäänsä tarpeelliseksi. Keskustelujen ja teo-

reettisen taustoituksen edetessä ja vuoropuhelussa myös ohjaavan opettajan ja työntekijöiden 

kanssa tutkimusaihe laajeni tarkastelemaan sosiaalisen tilanteen arviointityötä laajemmin.  

Nuorisopsykiatrinen hoito tapahtuu yleensä poliklinikalla ja joskus osastohoitojaksoina. Tutki-

muksen kohdejoukko rajautui johtavan sosiaalityöntekijän Kaija Kurkelan ehdotuksesta HUS:n 

kaikista nuorisopsykiatrian yksiköistä vain HYKS:n yksiköihin. Niihin kuuluu 13 poliklinik-

kaa, joista kolme keskittyy tutkimukseen, arviointiin ja kriisityöhön (TAK-poliklinikat), 6 osas-

toa, kolme intensiivisen avohoidon ryhmää sekä liikkuva työryhmä. HYKS:n nuorisopsykiatri-

set yksiköt sijaitsevat eri puolilla Uuttamaata (Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, 

Nurmijärvi, Kerava, Tuusula). HUS:n alueista Lohjan ja Porvoon yksiköt eivät kuulu 

HYKS:iin, ja rajautuivat näin tutkimuksen kohdejoukosta pois. HYKS:n nuorisopsykiatrisen 

klinikkaryhmän moniammatillisissa hoitoryhmissä työskenteli aineistonkeruun aikaan 26 sosi-

aalityöntekijää ja 60 lääkäriä (ylilääkäreitä, apulaisylilääkäreitä, osastonlääkäreitä sekä erikois-

tuvia lääkäreitä), sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja ja psykologeja. Johanna Hedman infor-

moi sosiaalityöntekijöitä tulevasta tutkimuksesta syksyllä 2015 yhteisessä kokouksessa, jossa 

tutkimukseen suhtauduttiin myönteisesti.  
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Tutkimuksen kohdejoukkona olivat nuorisopsykiatrian lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Koska 

hoitotyö terveyssosiaalityössä on lääkärijohtoista, oli lähtökohtaisesti tärkeää selvittää sosiaa-

lityöntekijöiden lisäksi myös lääkäreiden kokemukset ja käsitykset sosiaalisen tilanteen arvi-

ointityöstä ja kartoitusmallin käytöstä.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä, jotta olisi mahdollista tavoittaa tasapuolisesti 

eri puolilla HYKS:n toiminta-aluetta työskentelevät lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Kyselyn tein 

teoriaohjautuneesti: rakenteeseen ja sisältöön vaikuttivat erityisesti tavoitteellisen sosiaalityön 

vaihemalli (Rostila 2001), biopsykososiaalista mallia hyödyntäneessä Koho-hankkeessa kehi-

tetty sosiaalityöntekijän kysely (Halonen ym. 2007), sekä HYKS:n oma nuorisopsykiatrian so-

siaalisen tilanteen kartoituksen malli11 (ks. Liite 2). Sisällöllisiä ehdotuksia kyselyyn antoivat 

Johanna Hedman (HYKS) sekä työn ohjaaja Ritva Poikela (HY). Taustatietona kysyttiin aino-

astaan ammatti. Tutkimusluvan saamisen ehtona oli, että vastaajien työyksikköä ei selvitetty, 

mikä olisi johtanut vastaajien tunnistettavuuteen. Kun kysely oli mielestäni valmis, testasin sen 

toimivuutta (ymmärrettävyys, vastaukseen menevä aika) vielä HYKS:n ja HY:n yhteyshenki-

löiden lisäksi neljällä sosiaalityön opiskelijalla ja yhdellä ulkopuolisella henkilöllä, joille lähe-

tin linkin verkkokyselyyn sekä apukysymykset palautteen antoon. Koekyselyn ja siitä saadun 

palautteen avulla sain korjattua kirjoitusvirheitä sekä tiivistettyä kyselyä. Koekyselyn vastauk-

set poistin ennen varsinaista aineistonkeruuta.  

Lopulliseen verkkokyselyyn (Liite 5) sisältyivät seuraavat osiot:  

Taustakysymys: vastaajan ammatti (lääkäri/sosiaalityöntekijä) 

1. Työntekijöiden omat kokemukset sosiaalisen tilanteen arvioinnista osana hoitotyötä 

a) lääkäreiden kokemukset sosiaalisen tilanteen arvioinnin hyödyntämisestä 

b) sosiaalityöntekijöiden kokemukset sosiaalisen tilanteen arvioinnin tekemisestä 

2. Arviointityön toteuttamisen vaiheet moniammatillisessa hoitotyössä 

3. Arvioinnin tavoitteet ja sisällöt moniammatillisessa hoitotyössä 

4. Arvioinnin hyödyntäminen ja seuranta moniammatillisessa hoitotyössä 

5. Sosiaalityöntekijöiden kokemukset arviointityöstä asiakkaan kanssa 

6. Sosiaalityöntekijöiden arviointityössä käyttämät menetelmät 

7. Arvioinnin kirjaaminen ja lopetus 

8. Arviointityöskentelyn seuranta ja arviointi  

9. Työntekijöiden näkemys sosiaalisen tilanteen arviointimallin tarpeesta ja kehittämisestä  
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Osioihin 5–8  vastasivat vain sosiaalityöntekijät; kysymykset liittyivät sosiaalityöntekijän teke-

mään arviointityöhön nuoren ja tämän perheen kanssa ja siinä käytettyihin menetelmiin ja työ-

tapoihin.  

Kyselyssä eniten toistuva kysymystyyppi oli vastaajan asenteita tai toimintaa mittaavat moni-

valintakysymykset, joissa vastausvaihtoehdot oli järjestetty 4-portaiseen järjestysasteikkoon 

(esimerkiksi ”Miten tärkeänä pidät…?” – 1) ”ei lainkaan tärkeä”, 2)”vähän tärkeä”, 3)”jonkin 

verran tärkeä, 4)”erittäin tärkeä”, 5) ”en osaa sanoa” tai ”Miten usein olet…?” – 1) ”en ker-

taakaan”, 2)”kerran”, 3)”muutaman kerran”, 4)”usein”).  Monivalintakysymyksiin sisältyi 

usein myös kohta, johon vastaajan oli mahdollista tarkentaa vastaustaan sanallisesti. Toinen 

toistuva kysymystyyppi oli avokysymykset. 

Aineistonkeruu toteutettiin helmikuussa 2016. Kohdejoukolle lähetettiin informointikirje tutki-

muksesta sähköpostitse 1.2.2016 (Liite 3). 15.2.2016 lähetettiin saateviesti (Liite 4), joka sisälsi 

linkin verkkokyselyyn (Liite 5). En ottanut kohdejoukkoon yhteyttä suoraan itse, vaan sosiaa-

lityöntekijä Johanna Hedman sekä johtava sosiaalityöntekijä Kaija Kurkela välittivät viestit so-

siaalityöntekijöille ja hallinnon sihteeri Tarja Dorschille, joka puolestaan välitti ne lääkäreille. 

Kyselyn vastausaika oli kaksi viikkoa. Viikon kuluessa kyselyn avautumisesta siihen oli vas-

tannut 15 työntekijää. Kyselystä lähetettiin muistutusviesti 24.2.2016. Vastausajan päätyttyä 

helmikuun lopussa kyselyyn oli vastannut 26 työntekijää. Aineistosta ja sen analyysista kerron 

enemmän luvussa 3.2.  
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Esittelin tutkimuksen alustavia tuloksia HYKS:n sosiaalityöntekijöiden ryhmätapaamisessa 

Tikkurilassa 23.5.2016. Aihe kirvoitti sosiaalityöntekijöiden tapaamisessa vilkasta keskustelua, 

mikä osaltaan auttoi minua hahmottamaan toimintakenttää ja olen hyödyntänyt keskustelua tul-

kinnassa, sillä analysoin aineistoa syvemmin (mm. sisällönanalyysin keinoin) vasta tapaamisen 

jälkeen. Tutkimuksen analyysivaiheessa tutkimustehtävä kohdentui erityisesti sosiaalisen tilan-

teen arvoinnin tehtäviin ja tavoitteisiin sekä yhteisen sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin haas-

teisiin ja kehittämistarpeisiin moniammatillisessa hoitotyössä. Aineiston laajuudesta johtuen 

hyödynsin tutkimusraportissa vain osioita 1–4 ja 9, jotka ovat keskeisiä sosiaalisen arvioinnin 

moniammatillisen yhteisen käytön ja kehittelyn kannalta. Sosiaalityöntekijöiden vastaukset osi-

oissa 5–8 koskien nuoren ja perheen kanssa käytettyjä menetelmiä ja työtapoja ovat nuoriso-

psykiatrian sosiaalityön hyödynnettävissä.  

  

Taulukko 1. Tutkimusprosessin vaiheet 

TUTKIMUSSUUN-

NITELMA JA -LUPA 

Alustava tutkimusaihe 

9/2015 

Tutkimussuunni-

telma 

10–12/2015 

Tutkimuslupa 

1/2016 

AINEISTON- 

KERUU 

E-lomakekysely,  

esitestaus 1–2/2016 

Kysely työyhteisölle 

2/2016 

Aineiston tallennus ja  

muokkaus 3/2016 

ANALYYSI  

Tutustuminen aineis-

toon, menetelmät 3/2016 

Analyysi 

4–5/2016 

Alustavat tulokset,  

sosiaalityöntekijöiden  

ryhmätapaaminen (HYKS) 

5/2016 

RAPORTOINTI JA  

TULOSTEN   

JULKISTAMINEN 

Tutkimusraportti 

6/2016 

Tutkimuksen esittely 

HY 6/2016 

Tulosten esittely lääkäreille 

(HYKS) Syksy 2016 
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3.2. Tutkimuksen aineisto, analyysi ja raportointi 

Kyselyn vastaajat  

Vastaajista sosiaalityöntekijöitä oli 61,5 %, siis selvästi enemmän kuin lääkäreitä (ks. taulukko 

2). Sosiaalityöntekijöiden vastausprosentti oli myös korkea, 61,5 %, kun lääkäreillä se oli vain 

16,7 %. Lääkäreiden vastausprosentti jäi pieneksi, mikä oli toisaalta odotettavissa. Jo tutkimus-

suunnitelmavaiheessa HYKS:n edustajat pohtivat, onko lääkäreillä aikaa vastata kyselyyn, ja 

kyselystä pyrittiin tekemään lääkäreiden osalta tiivis. Lääkäreiden kohdejoukon laajuus (N=60) 

kuitenkin mahdollisti sen, että pienelläkin vastausprosentilla sain kerättyä myös lääkäreiden 

näkemyksiä.  

Taulukko 2. Kyselyn vastaajat  

 Kohdejoukko Vastaajat Vastausprosentti 

 N N % n n % n/N % 

Sosiaalityöntekijät 26 30,2 16 61,5 61,5 

Lääkärit 60 69,8 10 38,5 16,7 

Yhteensä 86 100,0 26 100,0 30,2 (ka) 

 

Aineiston analyysi 

Vein aineiston e-lomakeohjelmasta SPSS-ohjelmaan, jolla tein tarvittavat muokkaukset sekä 

analyysin. Aineisto sisälsi yhteensä 297 muuttujaa (kysymystä alakohtineen) ja 26 havaintoyk-

sikköä (vastaajaa). Tutustuin aineistoon tekemällä määrällisistä muuttujista yksi- ja kaksisuun-

taisia jakaumataulukoita ja pylväskaavioita. Kaksisuuntaisissa jakaumissa tarkastelin vastauk-

sia yhdessä ammatin kanssa ja etsin yhtäläisyyksiä ja eroja sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden 

vastauksissa. Tein hajonnan havainnollistamiseksi 100 % -pylväskaavioita (stacked bar). Sil-

loin kun vaihtelu ammattiryhmien välillä ei ollut suurta, tiivistin aineistoa keskiarvovertailujen 

avulla (ka=1…4) ja tein pylväskaavioita muuttujien keskiarvoissa ilmenneiden vaihtelujen ha-

vainnollistamiseksi. Keskiarvon ja hajonnan tarkastelua varten muokkasin “en osaa sanoa” -

vastaukset puuttuviksi vastauksiksi. 
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Avokysymysten vastauksia tarkastelin erotellen lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden vastauk-

set toisistaan. Luin avokysymykset useaan kertaan pyrkien löytämään aineistosta toistuvia tee-

moja, yhtäläisyyksiä ja eroja myös työntekijäryhmien välillä sisällönanalyysin keinoin. Sosiaa-

lisen tilanteen arviointityötä ja kartoitusmallin käyttöä estäviä ja edistävä tekijöitä sekä kehit-

tämistarpeita koskien aineisto on rikas, ja käytin analyysin apuna Atlas.ti -ohjelmaa. Koodasin 

vastaukset aineistolähtöisesti 21 kategoriaan, jotka liitin aineistoon 85 kertaa. Yhdistin katego-

riat neljäksi pääteemaksi: 1) johtaminen ja työnjako, 2) tiedonkulku 3) asenteet ja arvostukset 

sekä 4) toimintamalli ja työtavat. (Liitetaulukko 1: Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä. 

Liitetaulukko 2. Esteet ja edistävät tekijät yhteisen sosiaalisen tilanteen arviointimallin käy-

tössä.)  

Raportointi 

Tarkastelen kyselyn tuloksia seuraavassa kahdessa luvussa. Luvussa neljä keskityn nuorisopsy-

kiatrian sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemuksiin ja käsityksiin sosiaalisen tilanteen 

arviointityöstä, sen tavoitteista ja vaiheista osana moniammatillista hoitotyötä. Luvussa viisi 

tarkastelen erityisesti yhteisen sosiaalisen tilanteen arviontitavan (sosiaalisen tilanteen kartoi-

tusmalli) käyttöön liittyviä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Tulostaulukot, silloin kun ne eivät ole 

osana tekstiä, löytyvät liitteestä 6. Niin kyselyssä kuin aineiston analyysissa laadulliset avoky-

symykset ja määrälliset monivalintakysymykset kulkivat ja tulkitsin niitä rinnakkain. Tulkin-

nan pääpaino on näkemysten ja kokemusten kuvailussa. Kyseessä on ikään kuin pysäytyskuva 

(vrt. Kiuru & Metteri 2014, 164) vastaajien sen hetkisistä näkemyksistä.   
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3.3. Tutkimuseettiset kysymykset 

Rauhala & Vironkangas esittävät tutkimusetiikan kysymysten painoarvon lisääntyvän sosiaali-

työn toimintakentän moniammatillistuessa ja psykososiaalisten ongelmien monimutkaistuessa. 

Tutkimuseettisestä näkökulmasta moniäänisyys, ristiriitaiset intressit ja vapautustavoitteet voi-

vat muodostua tiedon laatua nostavaksi tekijäksi. (Rauhala & Vironkangas 2011, 252.) 

Koska minulla ei ole aikaisempaa kokemusta nuorisopsykiatrisesta työstä, enkä kuulu työyh-

teisöön, pystyin työyhteisön ulkopuolisena jäsenenä pohtimaan työntekijöiden kokemuksia ja 

ottamaan huomioon niiden välisiä eroja arvottamatta niitä omien ennakkotietojeni pohjalta. 

Sensitiivisyyttä tarvitaan erityisesti, kun tutkimusaihe saattaa nostaa myös ristiriitoja, esimer-

kiksi työyhteisöön liittyvistä ongelmista tai kehittämisen tarpeista. Olen raportoinnissa ja tulos-

ten esittelyssä pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että asioita on tarkasteltu mo-

nipuolisesti, eri näkökohtia ymmärtävällä otteella.  

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, mikä tuotiin esiin myös työntekijöille lähete-

tyssä tutkimusta esittelevässä informointikirjeessä (ks. Liite 3). Tutkimuksen vastaajat eivät 

olleet tunnistettavissa aineistosta. Tutkimuksen aineistona en käyttänyt potilastietoja, eikä niitä 

tullut esiin myöskään aineistonkeruun aikana. 
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4. SOSIAALISEN TILANTEEN ARVIOINTI MONIAMMATILLISESSA 

HOITOTYÖSSÄ 

Tässä luvussa tarkastelen sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemuksia ja käsityksiä sosi-

aalisen tilanteen arviointityöstä ja sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin käytöstä osana moniam-

matillisesta hoitotyötä. 

4.1. Työntekijöiden näkemykset sosiaalisen tilanteen arvioinnin tavoitteista 

Työntekijöiden näkemyksiä sosiaalisen tilanteen arviointityön tavoitteista selvitettiin moniva-

lintakysymyksen avulla (kysymykset 21–25 ”Miten tärkeinä pidät seuraavia tavoitteita sosi-

aalityöntekijän tekemän sosiaalisen tilanteen arvioinnissa?”). Tulokset (Liitetaulukko 3) osoit-

tavat, että erittäin tärkeänä tavoitteina pidettiin niin nuoren elämäntilanteen, elinympäristön, 

sosiaalisten suhteiden, verkostojen ja itsenäisen selviytymisen arviointia (ka=4), tukitoimien 

järjestämistä arvioinnin yhteydessä nuorelle ja perheelle (ka=3,9) kuin ongelmien tunnista-

mista (ka=3,7). Vähiten tärkeänä pidettiin syrjäytymisen ehkäisyä, ja sen osalta vastauksissa oli 

myös eniten hajontaa (ka=3,4, vaihteluväli=3). Yksi sosiaalityöntekijä tarkensi avokommen-

tissa, että on tärkeää tunnistaa [syrjäytymiseen liittyviä] riskejä, ja arviointityö on myös keino 

ottaa riskejä puheeksi.  

Vastaajien näkemyksiä nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin tärkeim-

mästä tehtävästä tarkennettiin avokysymyksellä (kysymys 177: ”Mikä on mielestäsi nuoriso-

psykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin tärkein tehtävä?”, Liitetaulukko 4). Sosiaa-

lityöntekijöiden vastauksissa korostui erityisesti kokonaisvaltaisen tiedon tuottaminen nuoren 

elämäntilanteesta ja sen merkityksestä hoitotyössä ja nuoren kuntoutumisessa. Lisäksi sosiaa-

lityöntekijät korostivat nuoren omaa näkökulmaa ja toimijuutta. Esimerkiksi hoitohistorian ko-

koaminen on tärkeää myös siksi, ettei nuoren tarvitsisi selittää elämäntilannetta jälleen uudelle 

ihmiselle. Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä nuoren oman ymmärryksen lisääntymistä sekä 

nuoren itsenäisyyden, vastuullisuuden, toiveikkuuden ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista 

arviointiprosessissa:”Nuori ei ole vain potilas, vaan myös aktiivinen toimija, oman elämänsä 

rakentaja”. Arviointityö katsottiin myös välineeksi nostaa sosiaalityön profiilia moniammatil-

lisessa työssä. 

Myös lääkäreiden avovastauksissa arviointityön tehtäväksi nähtiin tiedontuotanto, joka auttaa 

nuoren tilanteen kokonaisvaltaisesta ymmärtämistä: miten sosiaalinen tilanne on voinut olla 

vaikuttamassa nuoren ongelmiin. Lääkäreiden vastauksissa tuli esiin myös perheen tilanteen ja 
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mahdollisten ongelmien huomioiminen, ja miten sosiaalityö voi toisaalta auttaa muutoksessa 

parempaan erilaisten tukitoimien avulla.  

4.2. Erilaajuisten arviointitapojen tunnettuus ja käyttö  

Tavoitteena oli selvittää, missä määriin sosiaalityöntekijät olivat tehneet ja lääkärit hyödyntä-

neet eri laajuisia sosiaalisen tilanteen arviointitapoja (alustava arviointi, suppea selvitys, laaja 

arviointi, tutkimus) osana hoitotyötä (kysymykset 3–6, 10–13). Jos työntekijä kertoi käyttä-

neensä arviointia usein, sen voi ajatella olevan työntekijälle jokseenkin tuttu ja vakiintunut työ-

tapa. Vastausten hajonta näkyy kuviossa 1 (ks. myös Liitetaulukot 5–8).  

 

 

Kuvio 1. Lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemukset eri laajuisten sosiaalisten 

arviointitapojen käytöstä hoitotyössä. (Kysymykset 3–6/10–13: ”Minkä laajuista sosiaali-

sen tilanteen arviointia olet tehnyt (sostt)/hyödyntänyt (lääkärit) hoitotyössä?”)  

”En osaa sanoa” -vastauksia ei ole huomioitu jakaumassa. 
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Sosiaalityöntekijöistä (n=16) alustavaa arviointityötä oli tehnyt usein 56,3 % ja suppeaa arvi-

ointityötä 50 %. Lääkäreistä (n=10) sekä alustavaa että suppeaa sosiaalisen tilanteen arviointia 

oli hyödyntänyt hoitotyössä usein 40 %. Lääkäreistä 30 % vastasi, ettei ollut hyödyntänyt alus-

tavaa tai suppeaa sosiaalisen tilanteen arviointia kertaakaan. 

Laajasta sosiaalisen tilanteen arviointityöstä tai tutkimuksesta työntekijöillä oli kokemusta sel-

västi vähemmän. Sosiaalityöntekijöistä suuri osa, 62,5 %, oli tehnyt laaja arviointia joko muu-

taman kerran tai kerran. Laajaa tutkimusta oli tehnyt muutaman kerran tai kerran 37,6 % sosi-

aalityöntekijöistä. Yksikään ei vastannut tehneensä sitä usein. Sosiaalityöntekijöistä 25 % ei 

ollut tehnyt laajaa arviointia kertaakaan ja 37,5 % ei ollut tehnyt laajaa tutkimusta kertaakaan. 

Lääkäreistä yksi (10 %) vastasi hyödyntäneensä laajaa arviointia usein. Lääkäreistä 40 % oli 

hyödyntänyt laajaa arviointia muutaman kerran - yhtä suuri osuus (40 %) ei ollut hyödyntänyt 

sitä kertaakaan. Lääkäreistä 60 % ei ollut hyödyntänyt laajaa tutkimusta kertaakaan hoitotyössä.  

Tuloksista voi päätellä, että hoitotyössä käytetään alustavaa ja suppeaa sosiaalisen tilanteen 

kartoitusta huomattavasti useammin kuin laajamittaista arviointityötä, joka ei tulosten perus-

teella näyttäisi olevan organisaatiotasolla mitenkään systemaattisesti käytössä oleva työmene-

telmä. Toisaalta laajamittainen sosiaalisen tilanteen arviointimenetelmä vaatii enemmän aikaa 

ja resursseja, jolloin sitä ymmärrättävästi käytetään harkitummin ja harvemmin.  

HYKS:n sosiaalityöntekijöiden kehittämä sosiaalisen tilanteen kartoitusmalli (Liite 2) edus-

taa laajaa sosiaalisen arvioinnin muotoa. Kuten kuvio 2 osoittaa, sosiaalisen kartoituksen malli 

oli kaikille sosiaalityöntekijöille jollain tapaa tuttu, ja yli kolmannes (37,5 %) kertoi hyödyntä-

neensä sitä hoitotyössään. (Liitetaulukko 9.)  

 

Kuvio 2. Sosiaalityöntekijöiden (n=16) ja lääkäreiden (n=10) kokemukset sosiaalisen ti-

lanteen kartoitusmallin käytöstä. (Kysymykset 7/14: Miten hyvin tunnet HUS:n nuoriso-

psykiatrian sosiaalityöntekijäryhmän tekemän sosiaalisen tilanteen kartoituksen mallin?) 
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Lääkäreistä 60 % oli tutustunut tai ainakin kuullut mallista, mutta 40 %:lle se ei ollut lainkaan 

tuttu. Yksikään lääkäri ei vastannut hyödyntäneensä sosiaalisen kartoituksen mallia osana hoi-

totyötä. (Liitetaulukko 10.) 

4.3. Missä vaiheessa sosiaalisen tilanteen arviointi tulisi tehdä? 

Työntekijöiden näkemystä siitä, missä vaiheessa hoitoprosessia arviointityö olisi paras toteut-

taa, selvitettiin monivalintakysymyksellä, jonka alakohtina olivat erilaajuiset arviointitavat. 

Vastausvaihtoehdot olivat ”TAK-poliklinikka” (tutkimus-, arviointi- ja kriisipoliklinikka), 

”hoitopoliklinikka”, ”osana osastolla suoritettavaa tutkimusjaksoa” sekä ”ei tarpeellista”.  

 

Kuvio 3. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset, missä vaiheessa hoitoprosessia sosiaalisen 

tilanteen arviointi olisi paras tehdä (Kysymykset 16–19: ”Milloin ja missä vaiheessa sosiaalisen ti-

lanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?”).  

”En osaa sanoa” -vastauksia ei ole huomioitu jakaumassa. 

 

Alustava  

arviointi 

lääkärit n=10 
sostt n=16 

 

Suppea  

selvitys 

lääkärit n=10 
sostt n=16 

 

Laaja  

arviointi 

lääkärit n=9 
sostt n=15 

 

Laaja  

tutkimus 

lääkärit n=9 
sostt n=11 
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Kaikki lääkärit ja 62,5 % sosiaalityöntekijöistä näki parhaaksi toteuttaa alustavaa sosiaalisen 

tilanteen arvointia TAK-poliklinikalla. Myös suppean selvityksen osalta lääkärien enemmistö, 

80 %, katsoi arviointityön kuuluvan TAK-poliklinikalle. Sen sijaan sosiaalityöntekijöiden vas-

taukset hajautuivat: 43,8 % katsoi, että suppea selvitys on paras toteuttaa TAK-poliklinikalla ja 

yhtä suuri osuus vastasi, että se olisi paras toteuttaa hoitopoliklinikalla. (Liitetaulukot 11–12) 

Sekä lääkärit että sosiaalityöntekijät katsoivat, että laaja arviointi ja tutkimus on paras tehdä 

hoitopoliklinikalla tai osana suoritettavaa tutkimusjaksoa. Sekä lääkärien että sosiaalityönteki-

jöiden vastaukset jakautuivat tasaisesti. Pieni osa vastaajista (6,3 %–12,5 %) näki tarpeelliseksi 

toteuttaa ne jo TAK-poliklinikalla. (Liitetaulukot 13–14.) 

4.4. Sosiaalisen tilanteen arvioinnissa tärkeät tiedot ja näkökulmat 

Työntekijöiden näkemyksiä sosiaalisen tilanteen arviointityössä tärkeistä tiedoista ja näkökul-

mista selvitettiin monivalintakysymyksen avulla (kysymykset 26–58: ”Arvioi, miten olennaisia 

ja tarpeellisia ovat seuraavat sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät tiedot ja näkökulmat, kun aja-

tellaan nuoren potilaan hoitoa ja sen suunnittelua?”, Liitetaulukko 15). Kuvio 4 havainnollis-

taa, että lähes kaikki tiedon muodot ja näkökulmat saivat keskiarvokseen 3,5 tai enemmän eli 

niitä pidettiin jonkin verran tai erittäin tärkeinä. Tärkeimpinä tietoina korostuivat perheeseen 

ja koulunkäytiin liittyvä tieto, ja erityisesti riskien ja ongelmien tunnistaminen: koulun-

käyntiin liittyvät asiat, kuten koulumenestys, mahdollinen koulukiusaaminen, poissaolot, tule-

vaisuuden suunnitelmat (ka=4), nuoren tämänhetkiseen perhetilanne ja perheen väliset suhteet 

(ka=4), lastensuojelulliset kysymykset ja näkökulmat (ka 3,9) sekä perheen jäsenten päihteiden-

käyttö ja rikkeet (ka=3,9). Näkökulmista korostui nuoren näkökulma ja toimijuus: nuoren 

jäsenyys eri suhteissa (ka=3,9), nuoren omien näkemysten ja voimavarojen selvittäminen 

(ka=3,9) ja nuoren omat huolenaiheet ja miten hän ne näkee (ka=3,9).  

Myös voimavarojen selvittämistä pidettiin tärkeänä: nuoren omat voimavarat ja resurssit 

(ka= 3,9), nuoren saama yhteisöllinen tuki (ka=3,7) ja perheen ja nuoren verkostot (suku ja 

ystävät) (ka=3,6), tulevaisuuden unelmat (ka=3,6), osallistumismahdollisuudet (ka=3,6), har-

rastukset (ka=3,5), joiden voisi ajatella lukeutuvan myös voimavaroihin nuoren elämässä. Ta-

loudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat kuten nuoren saamat etuisuudet ja oma rahankäyttö 

(ka=3,5) tai perheen taloudellinen tilanne (ka=3,4), eivät olleet aivan kärkipäässä, vaikka sosi-

aalityöntekijä selvittää työssään usein myös taloudellisen tuen muotoja nuorelle ja perheelle. 
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Kuvio 4. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset nuoren sosiaaliseen tilanteeseen liittyvistä 

tärkeistä tiedoista ja näkökulmista, keskiarvo, n=23–26. (Kysymykset 23–53: ”Arvioi, miten olennaisia 

ja tarpeellisia ovat seuraavat sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät tiedot ja näkökulmat, kun ajatellaan 

nuoren potilaan hoitoa ja sen suunnittelua?” 1= ”ei lainkaan tärkeä” … ”4=erittäin tärkeä”)  

 

Vertailussa vähiten merkittäviä asioita olivat vastaajien mielestä nuoren perhetilanne syntymä-

hetkellä ja lapsuudessa (ka=3,3), nuoren lähisuhteiden (koulun ja kavereiden) näkökulman sel-

vittäminen (ka=3,2) ja viimeisenä yleiseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liit-

tyvät näkökulmat (ka=2,8).  
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4.5. Arviointityössä sovittavat tavoitteet ja keinot 

Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden näkemyksiä arviointityöhön sisältyvistä hoidon jatkoon 

liittyvistä tavoitteista ja keinoista selvitettiin niin ikään monivalintakysymyksin (59–67). Kuten 

taulukko 3 osoittaa, hoidon jatkoon ja tulevaisuuteen liittyvistä sisällöistä lähes kaikkien kes-

kiarvo oli yli 3,5, eli niitä pidettiin jonkin verran tai erittäin tärkeinä. Tosin vaihteluakin vas-

tauksissa oli.  

Taulukko 3. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden tärkeinä pitämät hoidon jatkoon ja tulevaisuuteen 

liittyvät sisällöt nuoren sosiaalisen tilanteen arviointityössä, n=23–26.  (Kysymykset 56–64: ”Miten tär-

keänä pidät, että nuoren sosiaalisen tilanteen tilannearvion yhteydessä pohditaan seuraavia hoidon jatkoon ja 

tulevaisuuteen liittyviä asioita?”  1= ei lainkaan tärkeä … 4=erittäin tärkeä)  

 

Vastaajat 

keski-

arvo 

vaihte-

luväli Min Max n 

puuttu-

vat 

Arviointi sisältää nuoren näkemyksen arvioin-

nissa esitetyistä asioista 
24 2 3,9 1 3 4 

Arviointityössä sovitaan tavoitteita nuoren tai per-

heen tilanteen tukemiseksi 
26 0 3,7 2 2 4 

Nuoren sosiaalisen tilanteen muutoksia tai edisty-

mistä seurataan hoitoyksikössä 
26 0 3,7 2 2 4 

Arviointityössä sovitaan toimenpiteet ja toiminta-

tavat, joilla muutosta pyritään saamaan aikaan 
25 1 3,6 2 2 4 

Sosiaalisen tilanteen arvioinnin yhteydessä asetet-

tujen tavoitteiden ja suositusten toteutumista arvi-

oidaan hoitoyksikössä 

25 1 3,6 2 2 4 

Arviointityössä pohditaan nuoren elämään ja hoi-

toon vaikuttavien osallisten rooleja ja tehtäviä 
25 1 3,6 2 2 4 

Arviointityössä sovitaan keinoja, joilla edisty-

mistä seurataan 
25 1 3,5 1 3 4 

Arviointi sisältää sosiaalityöntekijän kannanoton 

ja suositukset hoidon jatkolle 
23 3 3,5 3 1 4 

Arviointityössä määritellään tavat, joilla sopimuk-

seen neuvotellaan muutoksia 
24 2 3,3 2 2 4 

 

Vastaajat pitivät tärkeimpinä, että arviointi sisältää nuoren näkemyksen (ka=3,9), että arvioin-

tityössä sovitaan tavoitteita (ka=3,7) ja että tilanteen muutoksia ja edistymistä seurataan hoi-

toyksikössä (ka=3,7). Tarkentavissa kommenteissa yksi sosiaalityöntekijä totesi, että osallisten 

roolit ja tehtävät (ka=3,6) ovat muulle hoitoryhmälle tärkein kannanotto, joka vaikuttaa siihen, 
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mitä jatkon osalta suunnitellaan. Seurantatavoista toivottiin sovittavan, kenen vastuulla seu-

ranta on. Vastauksissa oli eniten hajontaa sen osalta, pitäisikö arvioinnin sisältää kannanoton 

ja suositukset hoidon jatkolle (ka=3,5, vaihteluväli 3). Arviointityössä sovittavat keinot, joilla 

edistymistä seurataan (ka=3,5) sekä tavat, joilla [tehtävään suunnitelmaan ja] sopimukseen 

neuvotellaan muutoksia (ka=3,3), olivat vastaajien mielestä vähiten tärkeitä hoidon jatkoon liit-

tyviä sisältöjä.  

4.6. Arvioinnin käsittely ja hyödyntäminen hoitoryhmässä 

Työntekijöiden käsityksiä sosiaalisen tilanteen arvioinnin käsittelytavoista hoitoryhmässä sel-

vitettiin monivalintakysymyksellä”miten nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemä arvi-

ointi tulisi tuoda tiedoksi ja käsitellä hoitoryhmässä?”, jonka alakohdat olivat ”vuoropuhelussa 

työyhteisön kanssa”, ”vuoropuhelussa hoidosta vastaavan lääkärin kanssa”, ”kirjaamalla ra-

portti” ja ”muilla keinoin” (kysymykset 68–71). Vastausvaihtoehtoina olivat ”kyllä” ja ”ei”. 

Vastauksia oli mahdollista myös tarkentaa omin sanoin.  

Vastaajat pitivät yhtä tärkeinä niin vuoropuhelua hoitoryhmässä ja lääkärin kanssa kuin arvi-

oinnin kirjaamista (ks. Liitetaulukko 11). Vuoropuhelun lääkärin kanssa tulisi tapahtua osana 

hoitoryhmän tapaamista. Arvioinnin kirjaus täsmennettiin tapahtuvan asiakastietojärjestelmän 

sos-lehdelle. Muina arvioinnin käsittelyn keinoina sosiaalityöntekijät mainitsivat hoitoneuvot-

telut yhdessä nuoren ja perheen kanssa. (Liitetaulukko 16.)  

Näkemyksiä käsittelytavoista tarkennettiin vielä avokysymyksellä (kysymys 70: ”miten tilan-

nearviointia tulisi käsitellä, jotta se tukisi hoitoprosessia parhaalla mahdollisella tavalla?”). 

Sosiaalityöntekijät korostivat avovastauksissaan keskustelun merkitystä. Keskustelua toivottiin 

monella tasolla: tiimissä ja osastolla ns. pitkällä raportilla tai laajennetussa suunnitteluluko-

kouksessa. Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä mukanaoloa hoitoprosessissa hoidon suunnitte-

lusta lähtien. Sosiaalityöntekijät korostivat myös nuoren ja perheen läsnäolon merkitystä arvi-

oinnin käsittelyssä: Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä, että arviointi käsiteltäisiin nuoren ja 

perheen kanssa hoitokokouksessa, johon myös sosiaalityöntekijä osallistuisi: ”tällöin syntyisi 

parasta keskustelua”. Esitettiin myös, että suositukset tulisi kirjata myös loppulausuntoon nuo-

ren uloskirjausten yhteydessä.  

Lääkärit korostivat, että sosiaalisen tilanteen arviointia tulisi käsitellä hoitoryhmässä:”samalla 

mietitään diagnostiikkaa, toimintakykyä ja hoitosuositusta, ennen hoitoneuvottelua”. Myös 

lääkäreiden vastauksissa tuli esiin yhteisen keskustelun tärkeys: ”ennen hoitoneuvotteluja pi-
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täisi rauhassa aina hoitoryhmän katsoa, mitä on uutta tietoa ja miten sen ymmärtää”. Lääkä-

rien vastauksissa korostui toive sosiaalityöntekijän roolin ja tehtävien selkeyttämisestä siten, 

että sosiaalityöntekijä tapaa nuorta ja perhettä omilla ajoillaan vain sosiaalityöntekijän roolissa, 

ja tuo myös tiimiin erityisasiantuntemustaan. Lääkärit pitivät tärkeänä sosiaalityöntekijöiden 

osallistumista hoitosuunnitelman tekemiseen sekä tiimikokouksessa konsultaationa, mutta lää-

käreiden vastauksissa ei tullut esiin sosiaalityöntekijän osallistuminen hoitoneuvotteluun.  
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5. SOSIAALISEN TILANTEEN KARTOITUSTA ESTÄVÄT JA 

EDISTÄVÄT TEKIJÄT 

Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsityksiä HUS:n yhteisen sosiaalisen tilanteen arvioin-

nin ja prosessin tarpeellisuudesta, sosiaalisen tilanteen arviointia ja kartoitusmallin käyttöä es-

tävistä ja edistävistä tekijöistä sekä niiden kehitystarpeista selvitettiin viiden avokysymyksen 

avulla. Kysymykseen 172 ”Pidätkö HUS:n yhteistä sosiaalisen tilannearvion menetelmää ja 

prosessia tarpeellisena?” lähes kaikki sosiaalityöntekijät ja lääkärit vastasivat yksiselitteisesti 

kyllä, ja osa tarkensi tarpeelliseksi organisaatiotasoisen mallin kehittämisen, joka olisi johdon-

mukaisesti käytössä ja tunnettu eri hoitoyksiköissä. Sosiaalisen tilanteen arviointityöhön liitty-

vät estävät tekijät (kysymykset 73, 174, 176), edistävät tekijät (kysymys 173 sekä kehitystar-

peet (kysymys 175) kiinnittyivät neljään teemaan: 1) johtaminen ja työnjako, 2) asenteet ja 

arvostukset, 3) tiedonkulku sekä 4) menetelmät ja työtavat. (Liitetaulukko 2.) 

 

Kuvio 5. Sosiaalisen tilanteen arviointityötä ja kartoitusmallin käyttöä estäviä tekijöitä. 

 

 

PULLONKAULOJA

JOHTAMINEN JA 
TYÖNJAKO:

Yhteistä linjausta ei 
ole, johdon tukea 

kaivataan

Kiireen tuntu, 
aikapula

Sekoittuvat 
työnkuvat ja 

työnjaon ongelmat

Yhteisten linjausten 
puute

Mandaatin ja tuen 
puute

Erot sosiaalityön-
tekijöiden työ- ja 
toimintatavoissa

TIEDONKULKU:

Sosiaalisen tilanteen 
arvionnista ja 

kartoitusmallista ei 
tiedetä tarpeeksi

Menetelmää ja sen 
hyötyjä ei tunneta

Sosiaalityöntekijät 
eivät pidä 

menetelmää esillä

Tieto ei kulje isossa 
yksikössä

ASENTEET: 

Koetaan, että 
sosiaalisen tilanteen 
arviointia ei haluta 

tehdä

Nuoren ja 
vanhempien 
haluttomuus

Sosiaalityön-
tekijöiden 

haluttomuus

Muuta hoitoryhmää 
ei kiinnosta

MENETELMÄT: 

Yhteinen 
kartoitusmalli on 
kehittelyasteella 

Epäselvää, kenelle, 
milloin ja missä 

laajuudessa ja millä 
menetelmin ja miten 

hyödynnetään ja 
seurataan

Sekoittuminen 
olemassaoleviin 
toimintatapoihin: 

arviointia  tehdään 
jo toisella tapaa

Vahva kytkentä 
sosiaalityön teoriaan 

puuttuu 

Sosiaalisen 
tilanteen 

kartoitusta 
ei tehdä
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Johtaminen ja työnjako 

Aika- ja resurssipulaan viitattiin muun muassa sanoilla aikapula, liika kiire ja resurssipula. Ai-

kapulaa koettiin paitsi arviointia tehdessä, myös itse arviointityön käsittelyssä. Arviointityötä 

ei välttämättä tule käsiteltyä lääkärin kanssa tai hoitokokouksessa riittävästi. Jos muut asiat 

menevät edelle, käsittely jää suppeaksi. Suppean käsittelyn ongelma tuli esiin sekä sosiaali-

työntekijöiden että lääkäreiden vastauksissa.  

Työnjaon ongelmat olivat paitsi yksiköiden sisäisiä, myös niiden välisiä. Selkeää yhteistä lin-

jausta ei koettu olevan organisaatiotasolla, hoitoryhmissä eikä sosiaalityöntekijöiden kesken. 

Vastauksissa tuli esiin erityisesti sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtäväkuvien limit-

täisyys ja toive työnjaon ja toimintakenttien selventämisestä. Koettiin, että sosiaalityöntekijät 

tekivät muuta kuin sosiaalityöntekijöiden erityisasiantuntemusta vaativaa työtä, ja esimerkiksi 

arviointia tekivät useat henkilöt. Sosiaalityöntekijöiden vastauksissa tuli esiin, ettei sosiaali-

työntekijällä ole yksin mahdollisuutta muuttaa työnjakoa, jolloin kyse on myös työnjohdolli-

sesta ongelmasta. Erot sosiaalityöntekijöiden työ- ja toimintatavoissa nostettiin myös esiin: ku-

kin on voinut myös suunnata omaa työnkuvaansa itse.  

”Arvio pitäisi saada yleiseksi käytännöksi joka voisi selkeyttää tehtäväjakoa esim. TAK-pkl:lla, 

esim. sostt:n ja sh:n välillä  osa alkuselvityksestä sott:lle etenkin jos on monenlaista tuen/pal-

velujen tarvetta ja monivaiheinen elämä siihen asti”   (Sosiaalityöntekijän avovastaus kysymyk-

seen 173: ”Mikä on mielestäsi pahin puute tai ongelma nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän 

tekemässä sosiaalisen tilanteen arviointityössä?”) 

Vastaajien mielestä yhteistä linjausta tarvitaan niin HUS:n/HYKS:n tasolla, eri yksiköiden so-

siaalityöntekijöiden kesken, kuin myös moniammatillisissa yhteisöissä. Yhteisen linjauksen 

puuttuessa sosiaalityöntekijät kokivat myös mandaatin puutetta, ja toivat esiin erityisesti lää-

kärien hyväksynnän ja tuen sosiaalisen tilanteen arvointityötä mahdollistavana tekijänä.  

Tiedonkulku 

Sekä sosiaalityöntekijät että lääkärit toivat vastauksissaan esiin, että sosiaalisen tilanteen arvi-

ointimenetelmää ja siihen liittyviä hyötyjä ei tunneta, eikä sitä osata hyödyntää. Tiedonkulun 

ongelmat katsottiin paitsi liittyvän organisaation suureen kokoon myös siihen, että sosiaali-

työntekijät eivät pidä menetelmää esillä – sosiaalityöntekijöiden aloitteellisuutta peräänkuulu-

tettiin. Tunnettavuutta katsottiin voitavan lisätä erityisesti työryhmissä, sosiaalityöntekijöiden 

toimesta.  
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Sosiaalityön menetelmät kaipaavat moniammatillisuuden kentällä selkeää profiloitumista, 

”tuotteistamista” ja ”brändäystä” suhteessa muihin ammattikuntien käyttämiin menetelmiin. 

Eräs lääkäri ehdotti myös, että sosiaalisen tilanteen arvioinnin voisi ottaa mahdolliseksi osaksi 

myös tutkimusjakson menetelmävalikkoa. 

Tiedonkulun onnistumiseen vaikuttavat sekä sisällöt (mitä tiedotetaan) että prosessit (miten tie-

dotetaan). Erityisesti toivotaan tietoa menetelmästä ja sen hyödyistä ja keskustelua onnistumi-

sen kokemuksista.  

Asenteet ja arvostukset 

Sosiaalisen tilanteen arvointityötä ja sen hyödyntämistä estävinä tekijöinä sekä lääkärit että so-

siaalityöntekijät toivat esiin vanhempien ja nuorten haluttomuuden yhteistyöhön sosiaalityön-

tekijän kanssa. Vastauksissa mainittiin kiellot tiedon luovuttamisessa, mikä todennäköisesti 

viittaa siihen, ettei sosiaalityöntekijällä ole ollut lupaa koota tarvitsemaansa tietoa.  

Vaikka sosiaalityöntekijät ja lääkärit pitivät sosiaalisen tilanteen arviointia ja siinä selvitettäviä 

asioita nuoren hoidon ja tulevaisuuden kannalta tärkeinä, tuli molempien ryhmien vastauksissa 

esiin arvointityötä estävinä tekijöinä sosiaalityöntekijöiden asenne ja aloitteellisuuden puute. 

Toisaalta sosiaalityöntekijät toivat esiin myös muiden työntekijöiden vähäisen tietämyksen ja 

kiinnostuksen aiheeseen. Muiden hoitotiimin jäsenten ja erityisesti lääkärien on mahdollista tu-

kea työtä varmistamalla, että arviointityötä hyödynnetään ja siitä keskustellaan hoitoryhmässä. 

Toimintamalli ja työtavat 

Toimintamallien ja arviointimenetelmien päällekkäisyys nousi esille useassa vastauksessa eri-

tyisesti sosiaalityöntekijöillä. Sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin käyttöä estävänä  tekijänä 

mainittiin, että vastaavanlaista arviointia koettiin tehtävän jo olemassa olevilla työkaluilla. Yh-

dessä vastauksessa tuli esiin, että ”sairaanhoitajan haastattelu” sisältää myös sosiaaliseen elä-

mäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Menetelmän sisältöjen pohtimista ja tarkentamista pidet-

tiin tärkeänä. Sisältöön kaivattiin painotuksia, muun muassa asumiseen ja sosiaaliturvaan. Li-

säksi esitettiin toive, että myös mahdollinen palveluvalikko olisi koottuna työntekijöille.  

Yhden toimintamallin soveltuvuutta eri toimintaympäristössä epäiltiin. Toimintamallin proses-

sia pitäisi myös tarkentaa: kenelle, koska, laajuus ja palautteen antamisen tapa. Sosiaalisen 

kartoituksen mallia pidettiin vielä strukturoimattomana, jota toteutettiin menetelmällisesti lä-

hinnä haastattelun ja keskustelun kautta. Sen tulosten mainittiin jäävän usein pinnalliseksi. Mal-

lia ja menetelmiä tulisi tarkentaa, huolellisesti ja pohtien. Niiltä toivottiin vankkaa kytkentää 
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sosiaalityön teoriaan. Samalla sosiaalisen tilanteen kartoituksesta toivottiin sovellettavaa mal-

lia. Lisäksi toivottiin helppokäyttöisyyttä, otsikointia ja perehdytystä menetelmän käyttöön. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

Käytäntötutkimuksen ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli tarkastella nuorisopsykiatrian sosi-

aalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemuksia ja käsityksiä sosiaalisen tilanteen arviointityöstä, 

sen tavoitteista ja vaiheista osana moniammatillista hoitotyötä. Toisena tutkimustehtävänä oli 

pohtia, miten yhteistä sosiaalisen tilanteen kartoitusmallia voisi kehittää nuorisopsykiatrisessa 

hoitotyössä. 

6.1. Sosiaalisen tilanteen arvioinnin paikka moniammatillisessa hoitotyössä 

Tulosten valossa voidaan todeta, että niin lääkärit kuin sosiaalityöntekijät näkevät sosiaalisen 

tilanteen arviointityön arvokkaana erityisesti siksi, että se tuottaa kokonaisvaltaista tietoa ja tuo 

näkyväksi nuoren elämäntilanteen. Sosiaalityöntekijän tekemän arviointityön avulla voidaan 

tuoda esiin arjessa vaikuttavia sosiaalisia ongelmia ja tehdä muutossuunnitelma niiden ratkai-

semiseksi, myös perheen tilanne huomioiden. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta on tärkeää 

jäsentää elämäntilannetta yhdessä nuoren kanssa voimavarojen korostaen, ja tuoda esiin myös 

nuoren omaa näkökulmaa arviointityössä. Nuorisopsykiatrian sosiaalityö voi olla myös kriitti-

nen ääni, jos nuori nähdään vain sairautensa ja diagnoosin kautta.  

Yhteisen sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin kehittämisessä on tärkeä huomioida sekä organi-

saatiotasolla tehtävä työ (miten sosiaalityö näkyy asiakasprosesseissa ja hoitopäätöksissä ja eri 

yksiköiden välisessä yhteistyössä nuoren asiakkaan ja tämän perheen kannalta), että tiimissä ja 

verkostoissa tehtävästä moniammatillinen työ (miten sosiaalityöntekijä ottaa osaa moniamma-

tilliseen hoitoprosessiin ja tuo eristyisasiantuntemustaan hoitotyöhön). 

Sekä sosiaalityöntekijät että lääkärit toivovat yhteisten toimintatapojen ja sosiaalityön roolin 

selventämistä hoitoprosesseissa. HUS:n nuorisopsykiatrian linjan strategiset painopistealueet 

vuodelle 2016 tukevat tätä tavoitetta.12 Niissä korostuvat yhtäläisten toimintamallien vakiinnut-

taminen sekä hoidon strukturointi kohti määrämittaisia ja näyttöön perustuvia psykososiaalisia 

hoitoja. Tähän organisaatiotasoiseen linjaukseen myös sosiaalityöntekijät voivat arviontimallin 

kehitystyössään kiinnittyä. Päätös yhtenäisen sosiaalisen tilanteen arviointimallin soveltami-

sesta ja hyödyntämisestä omassa yksikössä sekä työnjaon selventäminen voisivat auttaa priori-

soimaan sosiaalityöntekijöiden erityisosaamista vaativaa arviointityötä ja näin vähentää myös 

arviointityössä koettua aikapulaa. Yhteisen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto edel-

lyttää tutkimuksen tulosten perusteella kuitenkin vankkaa työnjohdollista tukea, sitoutumista, 

hyvää tiedonkulkua sekä menetelmällistä kehittämistä.  
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Kuten Rostila (2001, 65) toteaa, vahvaan moniammatillisuuteen ja yhteisasiakkuuteen sisäl-

tyy ajatus, että eri alojen asiantuntijat käyvät keskustelua ryhmässä. Sosiaalityöntekijöiltä toi-

votaankin aktiivisuutta tuoda esiin sosiaalityön asiantuntemusta. Jotta sosiaalityöntekijän 

tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää nuoren parhaaksi, tarvitaan myös moniammatilliselta hoi-

toryhmältä valmiutta ja aikaa käydä yhteistä keskustelua ja muodostaa yhteinen ymmärrys ja 

mahdollisimman moniulotteinen kuva nuoren tilanteesta. Keskustelua olisi tärkeä käydä sekä 

siinä vaiheessa, kun arviointityön aloittamista vasta pohditaan että silloin, kun arviointityö on 

valmis käsiteltäväksi.  

Paitsi sosiaalityöntekijän ja moniammatillisen hoitoryhmän, myös asiakkaan kannalta on olen-

naista tietää, miksi sosiaalisen tilanteen arviointia ylipäänsä tehdään, mikä on sen tehtävä ja 

tavoite. Yhtenä arvointityötä estävänä tekijänä nähtiin nuoren ja perheiden haluttomuus osal-

listua työhön. Nuorten ja vanhempien haluttomuuteen saattaa vaikuttaa sosiaalityön tehtävä ja 

status lastensuojelun erityisasiantuntijana, johon voi liittyä ennakkoluuloja ja pelkoja. Kiurun 

ja Metterin (2014) mukaan nuorisopsykiatrian sosiaalityöhön liittyy usein yhteisasiakkuus las-

tensuojelun avohuollon kanssa. Sosiaalityön haastava tehtävä on toimia rajamaastossa hoito-

työn ja lastensuojelun kanssa. Nuorten ja vanhempien ennakkoluuloja voisi vähentää sosiaali-

työntekijän mukanaolo hoitoprosessin alusta lähtien, tieto sosiaalityön voimavara- ja asiakas-

keskeisistä työtavoista sekä tavoitteesta tuoda erityisesti nuoren ääntä esiin sekä tukea nuoren 

ja perheen arkea. 
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6.2. Sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin kehittäminen 

Sosiaalisen tilanteen kartoituksen malli (2014) on ollut tärkeä avaus HYKS:n sosiaalityönte-

kijöiltä tarpeellisena pidetyn yhteisen toimintatavan saavuttamiseksi. Tarve sosiaalityön pro-

sessien ja yhteisten toimintamallien jatkokehittämiselle on edelleen olemassa. Mahdollisia ke-

hittämiskohteita on kuvattu kuviossa 7. Tarkastelen seuraavaksi erityisesti kartoitusmalliin 

kehittämiseen liittyviä kehittämistarpeita ja nostan esille myös aiheita jatkotutkimukselle.  

 

Kuvio 6. Sosiaalisen tilanteen arviointityön ja kartoitusmallin kehittämispolkuja.  

 

Sosiaalisen kartoituksen mallin kehittämisessä on tärkeä huomioida yhteinen käsitys tavoit-

teista. Selkeä rakenne on tarpeellinen. Sosiaalisen tilanteen kartoitusta ei kuitenkaan pitäisi 

nähdä liian välineellisesti – kyseessä on laajempi hahmottamisen tapa, jota pitäisi voida sovel-

taa tilannekohtaisesti arvioiden, mitkä asiat ja näkökulmat ovat kulloinkin relevantteja.  

Kun puhutaan sosiaalityön erityisosaamisesta, on hyvä muistaa, että sen teoreettiset lähtökohdat 

ovat yhteiskuntatieteissä. Yhteiskunnallisia näkökulmia ei tulosten perusteella nähdä välttä-

mättä kaikkein tärkeimpinä sisältöinä sosiaalisen tilanteen arviointityössä, mutta jotta sosiaali-

sen tilanteen arvointi erottuisi esimerkiksi sairaanhoitajan tekemästä arviointityöstä, voivat 

juuri yhteiskunnallinen tieto ja näkökulmat olla merkitseviä. Niiden avulla voidaan esimerkiksi 
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tarkastella syrjäytymisen mekanismeja ja riskejä. Tulevaisuuteen katsoen yhteiskunnallinen ti-

lanne voi asettaa reunaehtoja esimerkiksi nuoren työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuk-

siin. Tieto rakenteellisista tekijöistä ja niiden pohtiminen hoitoryhmässä ja perheen kanssa saat-

taisi vähentää yksilöä tai perhettä leimaavaa puhetapaa. Sosiaalisen arvointityön teoreettisen 

pohjan vahvistaminen voisi edistää myös yhteistä keskustelua hoitoryhmissä ja verkostoissa. 

Esimerkiksi biopsykososiaalisen arvioinnin malli (BPS-ICF) ja siinä hyödynnetty WHO:n kan-

sainvälinen toimintakykyluokitus (ICF), jossa tarkastellaan toimintakykyä monelta kannalta, 

voisi edistää ja jäsentää eri ammattiryhmien välistä keskustelua. 

Jotta sosiaalisen tilanteen kartoitus olisi toimiva, sen tulisi olla tavoitteellinen. Arviointimallin 

kehittämisessä tulisikin keskittyä toimintamallin kuvaukseen osavaiheineen siten, että malliin 

sisältyisi myös jo tehdyn arviointityön käsittely ja sen hyödyntäminen.  Jos sosiaalisen tilanteen 

arviointi jää vain hoitohistorian tai alkutilanteen selvitykseksi valmiiden palvelu- ja ongelma-

luokitusten avulla, siitä voi tulla ”asiantuntijavallan periaatteilla lavastettu näyttämö”, kuten 

Karvinen-Niinikoski (2010, 263, 276) huomauttaa. Asetettujen tavoitteiden arviointi ja seu-

ranta ovat tärkeitä - paitsi nuoren kannalta, myös sosiaalityön oman kehittämisen kannalta. 

Ilman seurantaa ja arviointia on vaikea saada tietoa arviointityön vaikuttavuudesta ja hyödyistä, 

jota myös sosiaalityöntekijät itse toivoivat.  

Sosiaalisen tilanteen arviointityön toteuttaminen tavoitteellisesti voi olla hankalaa määrämittai-

sissa, mahdollisesti lyhyeksikin jäävissä hoito- ja asiakassuhteissa. Kokonaisvaltainen kartoitus 

edellyttää myös aikaa. Alustavan tilannearvion ja laajan tilannearvion välinen ero olisi hyvä 

selventää käytännössä, ja myös tutkia, miten nuorisopsykiatrian sosiaalityön prosessi kulkisi 

mahdollisimman jouhevasti tukien nuorta ja tämän perhettä paitsi tutkimus- ja hoitojaksojen 

aikana, myös niiden jälkeen arjessa. Voisiko alustava tai suppea sosiaalisen tilanteen kartoitus 

kuulua aina TAK-poliklinikalla tehtävään arviointityöhön, ja laajempi sosiaalisen tilanteen kar-

toitus tehtäisiin tarvittaessa ja lisättäisiin – kuten eräs lääkäri ehdotti – osaksi hoitojakson me-

netelmävalikkoa? Myös sosiaalityöntekijöiden ryhmätapaamisessa aihe herätti paljon keskus-

telua ja pohdintaa. Keskustelussa nousi esiin näkemys, että on tärkeä tunnistaa, kuka laajamit-

taisesta sosiaalisen tilanteen arvioinnista voisi hyötyä (”ei tykillä hyttystä”). Keskustelussa tuo-

tiin esiin, että arviontityö voisi hyödyttää erityisesti itsenäistyvää nuorta, jolloin korostuvat ky-

symykset tulevaisuudesta, asumisesta ja opiskelupaikasta. Toinen arvointityöstä hyötyvä ryhmä 

voisi olla lastensuojelun asiakkaat, jolloin korostuu erityisesti yhteistyö lastensuojelun avopal-

veluiden kanssa (vrt. Kiuru & Metteri 2001).  

 



 

31 

Tutkimuksen tuloksista nousevia mahdollisia jatkokehityksen ja -tutkimuksen aiheita ovat 1) 

Sosiaalisen tilanteen kartoituksen osavaiheet ja laajuus hoitoprosesseissa. 2) Sosiaalityönteki-

jöiden rooli ja tehtävä osana laaja-alaista, moniammatillista arviointia: miten sosiaalityönteki-

jän tekemä arviointityö eroaa esimerkiksi sairaanhoitajien tai psykologien tekemästä arvioin-

nista? 3) Nuoren ja perheiden kokemukset ja käsitykset sosiaalityöstä ja sosiaalisen tilanteen 

arvioinnista: miten nuorisopsykiatrian sosiaalityö näyttäytyy (esimerkiksi itsenäistyville ja/tai 

lastensuojelun piirissä oleville) nuorille ja heidän perheilleen ja mitä siinä tulisi huomoida hei-

dän näkökulmastaan? 4) Yhteistoiminta nuoren ja perhettä tukevien verkostojen kanssa.  

Tutkimustyön aikana kerätty kyselyaineisto, erityisesti sosiaalityöntekijöiden nuorten ja per-

heiden kanssa käyttämistä arviointityön vaiheista ja menetelmistä (Liite 5, osiot 5–8), on mah-

dollista hyödyntää jatkotutkimuksessa, niin moniammatillisen arvioinnin roolien ja työnjaon, 

asiakasnäkökulman kuin myös yhteistoiminnan ja verkostojen tutkimuksessa.  

6.3. Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessa valitut teoreettiset lähtökohdat ja menetelmät soveltuivat tutkimustehtävään hy-

vin. Niiden avulla oli mahdollista selvittää työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia sosiaali-

sen tilanteen arvioinnista ja kartoitusmallista sekä pohtia myös kriittisesti sosiaalityön paikkaa 

nuorisopsykiatrian moniammatillisessa hoitotyössä.  

Verkkokysely aineistokeruumuotona mahdollisti sen, ettei tutkimusjoukko rajautunut esimer-

kiksi maantieteellisesti. Kyselymenetelmässä on myös heikkouksia, erityisesti mahdollisesti 

puutteelliseen lomakkeeseen ja väärinymmärrykseen liittyviä riskejä. (Hirsjärvi ym. 2014, 195, 

199, 202, 204.) Erityisesti laajan arvioinnin ja laajan tutkimuksen välinen ero voi käytännössä 

olla häilyvä. Pyrin avaamaan kyselyssä käytetyt monitulkintaiset käsitteet (mm. suppean ja 

laaja-alaisen sosiaalisen tilanteen arviointitapojen erot) sekä informaatiokirjeissä että kyselylo-

makkeissa. Kyselyn rakenne ja monivalintakysymyksiin sisältyvät vastausvaihtoehdot olivat 

teoriaohjautuneita. Avokysymysten avulla pyrin antamaan mahdollisuuden myös toisenlaisen 

tiedon ja näkökulmien esiintuomiselle. Tulkinnan kannalta avokysymykset muodostuivat hyvin 

tärkeiksi, sillä ne toivat esiin myös uusia näkökulmia ja painotuksia valmiiden vastausvaihto-

ehtojen rinnalla ja vahvistivat moniäänisyyttä.  

Sosiaalityöntekijöiden vastausprosentti (61,5 %) oli korkea ja aineisto oli edustava. Lääkärei-

den vastausprosentti jäi pieneksi (16,7 %), eikä tuloksia voi heidän osaltaan yleistää koko nuo-

risopsykiatrian lääkärikuntaa koskevaksi. On mahdollista, että vain asiasta kiinnostuneimmat 

vastasivat. Toisaalta kehittämistyössä tarvitaan aina vetureita, ja siksi kyselyyn vastanneiden 
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lääkäreiden näkökulmat ovat sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin jatkokehityksen kannalta tär-

keitä ja lupaavia.  

Vaikka esimerkiksi sosiaalisen tilanteen arvioinnille asetetut tavoitteet raportoidaan tuloksissa 

tärkeysjärjestyksessä, tarkoitukseni ei ole ollut vahvistaa ajattelutapaa, että kartoitus olisi jo-

tain, jota pitäisi tehdä aina valmiin sabluunan läpi. Sisältöjen tärkeysjärjestys muuttuu myös 

tilanteittain, jokaisen nuoren ja perheen yksilöllinen tilanne huomioiden.  

 

Viitteet 

 

1  Sosiaalinen arviointityö määritellään Terveyssosiaalityön nimikkeistössä yleiskäsitteeksi 

sosiaalityöntekijän tekemille eritasoisille arvioille, joihin sosiaalityön interventiot perustuvat. 

Se tehdään asiakkaan, hoitohenkilökunnan, lääkärin, asiakkaan tai monialaisen työryhmän 

aloitteesta. Työ on suunnitelmallista, tavoitteellista ja se tehdään vuorovaikutuksessa asiak-

kaan kanssa. Samalla käynnistyvät toimenpiteet (interventiot). Sosiaalityöntekijän ammatilli-

nen arvio - johtopäätökset ja suositukset kirjataan potilaskertomukseen tai tarvittaessa eril-

liseksi lausunnoksi. Sosiaalinen arviointityö voi olla alustava tilannearviointi, suppeaa ajan-

kohtaisen elämäntilanteen selvittämistä tai laajaa sosiaalisen tilanteen arviointia, jolloin sel-

vityksen kohteena on useita perehtymistä vaativia kokonaisuuksia. Sosiaalinen tutkimus on 

laajin arviointityön muoto. Tutkimus on tavoitteellinen ja jäsennelty. Se tehdään yleensä 

osana monialaista kokonaisvaltaista tutkimusta. Sosiaalisessa tutkimuksessa selvitetään asi-

akkaan pitkäaikaista elämänkulkua ja elämäntilanteita, perhe-, työ- ja opiskelutilanteineen, 

sekä sairauden ja toimintarajoitteiden sosiaalista vaikutusta sekä ammatillisen kuntoutumisen 

tarvetta ja mahdollisuuksia. Siinä selvitetään asiakkaan voimavarat, sosiaalisen tuen tarve, 

muutosvalmius ja hänen oma arvionsa tilanteestaan. (Kuntaliitto & Terveyssosiaalityöntekijät 

2007; Holma 2007, Metterin mukaan 2014, 327.)  
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2 Sosiaalisen tilanteen kartoitus on HYKS:n sosiaalityöntekijöiden työryhmän kehittämä malli. 

Se on tavoitteellinen ja jäsennelty selvitys nuoren tilanteesta. Terveyssosiaalityön nimikkeis-

tössä sitä vastaa nähdäkseni parhaiten laajaa sosiaalisen tilanteen arviointi (Ks. Kuntaliitto ja 

Terveyssosiaalityöntekijät ry, 2007). 

3 Käytän tutkimuksessa sekä potilaan että asiakkaan käsitteitä. HUS:n nuorisopsykiatrian toi-

mintaympäristöstä puhuessa käytän potilaan käsitettä ja sosiaalityön teoriataustaan viitatessa 

myös asiakkaan käsitettä.  

4Biopsykososiaalista arvioinnin mallia sovellettiin ja tutkittiin Kelan ja Turun viranomaisten 

Koho-tutkimushankkeessa. Kuntoutustutkimukseen osallistui vuosina 2001–2002 yhteensä 58 

syrjäytymisvaarassa olevaa vajaakuntoista nuorta ja se toteutettiin moniammatillisena laitos-

kuntoutuspalveluna. Tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat 17–25-vuotiaita, eivätkä kärsi-

neet vakavista mielenterveyden ongelmista. (Halonen ym. 2007, 6, 18.) Koho-tutkimushank-

keen tavoitteena oli yhdistää medikaalinen ja sosiaalinen lähestymistapa nuoren toimintakykyä 

määrittelevinä tekijöinä. Tutkimus antaa mielenkiintoisen näkökulman siihen, miten ”sosiaa-

lista” voidaan tutkia ja tuoda nuoren kuntoutussuunnitelmaan. Mielenkiintoni kohdistuu laitos-

ympäristössä toteutettuun moniammatilliseen arviointimalliin sekä sosiaalityöntekijän amma-

tilliseen tehtävään. Koho-hankkeen sosiaalityöntekijän tehtävänä oli kartoittaa nuoren arkielä-

män olosuhteita, nuoren tarvitsemaa tukea sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmän tarjoamia 

palveluita. Sosiaalityöntekijän tekemä tutkimus sisälsi sekä sosiaalityöntekijän arvioinnin että 

nuoren itsearvioinnin omasta tilanteestaan. Ensimmäisellä tutkimusviikolla haastatteluissa pai-

nottui nuoren elämäntilanteen arviointi, toisella viikolla toimintavalmiuksien lujittaminen, käy-

tännön jatkotoimenpiteiden selvittäminen sekä uusien mahdollisuuksien avaaminen. Lisäksi 

selkeytettiin elämäntapahtumien merkitystä ja tulevaisuuden mahdollisia muutoksia sekä 

myönteisten ihmissuhdemallien kehittämistä ja vuorovaikutusta. Nuorten lähiverkostolle ja 

vanhemmille varattiin mahdollisuus osallistua sosiaalityöntekijän haastatteluun, mikäli nuori 

sitä toivoi ja se tuntui sopivan kokonaisuuteen. Osa uudesta tiedosta voitiin nuoren luvalla kir-

jata kuntoutustutkimuslausuntoon. (Halonen ym. 2007, 15–16, 22–23.)  Tutkimuksessa arvioi-

tiin: 1) nuoren elämän sosiokulttuurisia toimintoja ja rakenteita, 2) nuoren saamaa yhteisön 

tukea sekä 3) osallistumismahdollisuuksia työssä, kotona ja harrastuksissa. Harva nuori eli ta-

vanomaisissa olosuhteissa, ja elämää kuormittivat pitkäaikaiset paineet. Myös varhainen vastuu 

omasta elämästä ja huoli läheisistä kuormittivat nuoria. Lähisuhteiden ja keskustelukontaktien 

puutetta saattoi kompensoida viranomaistuki. 
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5 Mary Richmondin teos on ensimmäinen teoreettinen ja oppikirjaksi tarkoitettu sosiaalityön 

jäsennys. Richmondin teosta on luettu lääketieteeseen nojaavana hahmotuksena, mutta Rich-

mondin ajattelussa läsnä oli käytännöstä nousevan tiedon ja viisauden ulottuvuus (Karvinen–

Niinikoski 2010, 254). Sosiaalityössä sosiaalinen diagnoosi viittaa kokonaiskuvan muodosta-

miseen asiakkaan tilanteesta, sen mahdollisimman rikkaaseen ja läpikohtaiseen ymmärtämi-

seen ja ymmärtämisen jäsentämiseen (Hepworth, Rooney & Larsen 1997, Rostilan 2001, 70 

mukaan).  

6 Terveyssosiaalityön nimikkeistö (Suomen Kuntaliitto Terveyssosiaalityöntekijät ry 2007) 

on tiivis ja luokiteltu kuvaus erityistyöntekijäryhmän tehtävästä, palveluista ja työmuodoista. 

Terveyssosiaalityön viisi pääluokkaa ovat: 1) sosiaalinen arviointi ja suunnittelu (mm. sosi-

aalityöntekijän tekemä arviointi- ja tutkimustyö, lausunnot), 2) sosiaalisen toimintakyvyn tu-

keminen (keskustelut ja terapiatyö, ohjaus- ja neuvontatyö, avustaminen), 3) yhteistyö, koor-

dinointi ja verkostotyö (mm. verkostoneuvottelut ja yhteistyö perheen ja läheisten kanssa), 4) 

asiantuntija- ja koulutustehtävät sekä 5) hallinto ja kehittäminen. Nimikkeistöä on sittemmin 

täydennetty myös dokumentaatio-ohjeella (Terveyssosiaalityöntekijät ry 2014). 

7 Rostilan mukaan ongelmien arvioinnin ja ratkaisujen suunnittelun lähtökohta tulisi olla yksi-

lön ja hänen ympäristönsä systeemien vuorovaikutus. Rostila viittaa Ulrich Bronfenbrennerin 

(1979 ja 1981) jäsennykseen ihmisen toimintajärjestelmistä: 1) persoonallisuus (esim. kyvyt, 

tiedot, taidot) 2) mikrosysteemit (esim. perhe tai koululuokka) 3) mesosysteemit (mikrosystee-

mejä välittävät järjestelmät; yhteys vaikkapa kotoa kouluun), 4) makrosysteemit (yhteiskunnan 

rakenteet) (Rostila 2001, 51–52). 

8 Tavoitteellisen sosiaalityön ensimmäisessä vaiheessa: 1) luodaan hyvä suhde, 2) kerätään tar-

peellista tietoa, 3) tehdään ongelmaa, toimintajärjestelmiä ja resursseja koskeva tilannearvio, 

4) parannetaan asiakkaan toimintahalukkuutta (tarpeen vaatiessa), 5) neuvotellaan ongelmaa 

koskevista tavoitteista ja 6) tehdään työskentelyä koskeva sopimus. (Hepworth, Rooney & Lar-

sen 1997 Rostilan mukaan 2001, 60.) 

9 Tavoitteellisen sosiaalityön toisessa vaiheessa: 1) huolehditaan asiakkaan itsevarmuuden ja 

itseluottamuksen lisääntymisestä työskentelyn kestäessä, 2) seurataan asiakkaan edistymistä, 3) 

otetaan huomioon tavoitteen saavuttamista haittaavat esteet, 4) otetaan huomioon onnistumi-

seen vaikuttavat ihmissuhteet 5) työntekijä käyttää tehokkaasti ja oikein omaa persoonaansa 

(Hepworth, Rooney & Larsen 1997 Rostilan mukaan 2001, 83.) 
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10 Tavoitteellisen sosiaalityön kolmannessa vaiheessa: 1) tehdään työskentelyn lopettamista 

koskeva päätös, 2) käsitellään mahdolliset tunnereaktiot, 3) arvioidaan työskentelyn ja tavoit-

teiden saavuttaminen (evaluointi), 4) tehdään seurantaa (’follow-up’) ja turvataan tuloksia. 

(Hepworth, Rooney & Larsen 1997 Rostilan mukaan 2001, 85.) 

11 HYKS:n nuorisopsykiatrian kehittäjäryhmän vuonna 2014 valmisteleman sosiaalisen kar-

toituksen mallista ja sen soveltamisesta oli alkuvaiheessa olemassa sähköpostiohjeistus sekä 

listaus selvitettävistä asioista. Kokosin tutkimussuunnitelmavaiheessa tiedot yhteen doku-

menttiin. 

12 Nuoriso-psykiatrian linjan strategiset painopistealueet vuodelle 2016 ovat 1) Linjan yhtäläis-

ten toimintamallien vakiinnuttaminen, 2) Annetun hoidon strukturointi edelleen lisääntyvästi 

kohti määrämittaisia, näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitoja, 3) Peruspalveluyhteistyötä 

tukevien toimintamuotojen lisääminen, 4) Kansallisen nuorten mielenterveystalo -kehittämis-

yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen, 5) Hoitojen valikoiman, tuottamisen ja vaikuttavuuden 

parempi seuranta, 6) Osastotoimintojen kehittäminen - pakon vähentäminen ja Safewards –

hanke, 7) Toiminnan, talouden ja laadun kehittynyt seuranta ja raportointi - laaturekisteri, toi-

menpidekoodit ja budjetoinnin kohdentaminen, 8) HUS konsernipäätöksen mukainen Kello-

kosken osastotoimintojen siirron valmistelu. (Lähde: Sähköposti Johanna Hedmanilta 

23.12.2015) 
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Liite 1. Tutkimuslupa 



 

 

 

 



 

 

 

 

Liite 2. Nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitus -malli 

Nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitus – ehdotus toimintamallista ja sisällöistä 

Tavoite: Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tunnistaa nuoren ongelmia, arvioida nuoren elämän-

tilannetta, elinympäristöä, sosiaalisia suhteita, verkostoa ja itsenäistä selviytymistä sekä avus-

taa tukitoimien järjestämisessä nuoren ja perheen parhaan mahdollisen tuen ja hoidon saavut-

tamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

Milloin: Nuorisopsykiatrian tutkimusjaksolla oleville nuorille, tai hoitoon liittyvänä toimenpi-

teenä lääkärin tai muun hoitoryhmän pyynnöstä. Jos sosiaalisen tilanteen kartoitus tehdään 

osana tutkimusjaksoa, on sosiaalityöntekijän hyvä olla heti alusta asti mukana.  

Prosessi ja menetelmät: Sosiaalityöntekijä kartoittaa nuoren kokonaistilannetta haastattele-

malla, keskustelemalla sekä erilaisia yksilöllisiä, perhekeskeisiä ja verkostollisia työmenetel-

miä käyttäen. Laajaan sosiaalisen tilanteen kartoitukseen sisältyvät yleensä sekä nuoren että 

vanhempien tapaamiset (1–2 kertaa) ja lisäksi verkostoyhteistyö (keskustelu esim. lastensuoje-

lun stt:n kanssa sekä asiakirjoihin tutustuminen, tärkeimpinä lastensuojelun asiakassuunnitel-

mat ja erilaiset yhteenvedot) ja lisäksi hoitotietojärjestelmässä oleviin aiempiin kirjauksiin tu-

tustuminen. Nuoren kanssa työskenneltäessä apuna voidaan käyttää muun muassa itsenäistyvän 

nuoren roolikarttaa, elämänkaari-työskentelyä tai verkostokarttaa. Vanhempien kanssa työs-

kentelyssä apuna voidaan käyttää erilaisia lomakkeita (mm. FAD12, roolikartat ja tikapuu-

anamneesi).  

Sisältö: Kartoitus koostuu pääasiassa perhetilanteen ja sen mahdollisten muutosten selvittämi-

sestä, perheen keskinäisten välien ja vuorovaikutuksen pohdinnasta, perheoikeudellisista asi-

oista (huoltajuuskuviot, tapaamisasiat), verkoston kartoittamisesta, taloudellisten asioiden sel-

vittämisestä, nuoren näkemyksistä kouluun ja jatko-opintoihin ja sitä kautta kannanotto syrjäy-

tymisuhkaan.  

Kirjaus: SOS-lehdelle kaikki koottuna yhteenvetoon tehdyn otsikkomallin mukaisesti. 

(HYKS:n Sosiaalityöntekijöiden kehittäjäryhmä 2014. Koonnut Anna Nurmi 11.11.2015, kom-

mentoinut Johanna Hedman 16.11.2015, lähde: sähköposti Johanna Hedman 13.10.2015, 

16.10.2015, Poliklinikan sosiaalityöntekijöiden toimenkuva)   



 

 

 

 

Kartoituksessa selvitettävät asiat  

 

Syntymähetken ja varhaislapsuuden tilanne (ei 

kehitysanamneesia, vaan keskittyminen sosiaali-

siin asioihin) 

- missä syntynyt 

- perhetilanne (vanhemmat, avio/avoliitto/yksin-

huoltajuus, sisaret) 

- vanhempien aiemmat liitot ja mahdolliset sisar-

puolet 

- keitä perheessä asunut syntymähetkellä 

- muut läheiset  

- traumaattiset kokemukset 

 

Perhetilanteen muutokset 

- myöhemmin syntyneet sisaret 

- vanhempien mahdollinen ero ja uudet liitot 

- muutot 

 

Tämänhetkinen perhetilanne 

- keitä perheessä nyt asuu 

- mahdolliset poismuuttaneet sisarukset 

- vanhempien ammatit ja ovatko työelämässä 

- jos vanhemmat eronneet, miten tapaa toista van-

hempaansa 

- tapaamissopimus/päätös/muut perheoikeudelli-

set asiat 

 

Perheen vuorovaikutus 

- suhde vanhempiin ja sisariin (mitä nuori toivoisi) 

- muut tärkeät sukulaiset 

- onko perheväkivaltaa 

- onko muita huolettavia asioita perheessä 

- kodin säännöt ja rajat 

 

 

Perheen ja nuoren verkosto  

(nuorelle merkitykselliset) 

- mitä eri toimijoita ollut mukana 

- milloin aloittaneet ja minkä vuoksi asiakkuus al-

kanut 

 

Koulu 

- peruskoulut ja niiden muutokset 

- keskiarvo 

- jatko-opinnot 

- koulukiusaaminen 

- poissaolot koulusta 

- tulevaisuuden suunnitelmat koulun suhteen 

 

Harrastukset 

- tämänhetkiset harrastukset ja aloittamisajat 

- aiemmat harrastukset 

Ystävät ja seurustelusuhteet 

- tärkeimmät ystävät, miten pitää yhteyttä 

- kaverisuhteet 

- missä tapaa ystäviä ja kavereita, mitä tekevät yh-

dessä 

- onko seurustellut/seurusteleeko nyt 

- onko ollut seksuaalista uhkaa 

 

Päihteet ja rikkeet 

- oma päihteidenkäyttö 

- koska ensikerran, mitä, missä ja milloin 

- kenen kanssa? 

- onko tuomioita tai kontaktia poliisin kanssa 

 

Taloudelliset asiat 

- mitä etuisuuksia saa 

- raha-asioiden hoito 

- ajatukset tulevasta 

 

Tulevaisuuden toiveet ja ajatukset 

 



 

 

Liite 3. Informointikirje työntekijöille (1.2.2016)  

HUS:n nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän ylilääkärit ja sosiaalityöntekijät 

Tutkimus sosiaalityöntekijän tekemästä nuoren sosiaalisen tilanteen kartoituksesta 

Teen käytäntötutkimusta HUS:n nuorisopsykiatrian klinikkaryhmässä. Tutkimuksessa selvi-

tän sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemuksia, näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia so-

siaalityöntekijän tekemästä sosiaalisen tilanteen arvioinnista ja sosiaalisen tilanteen kartoitus-

mallista. Sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin on valmistellut nuorisopsykiatrian sosiaalityön-

tekijöiden kehittäjäryhmä vuonna 2014 (ks. Liite). Osalla nuorisopsykiatrian klinikoista on 

käytetty mallia, osassa ei. Kuitenkin kaikkien hoidosta vastaavien lääkäreiden ja sosiaalityön-

tekijöiden näkemykset ovat tutkimuksessa tärkeitä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa 

nuorisopsykiatrian hoitoprosessien kehittämistä.  

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan verkkokyselynä helmikuussa 2016. Kysely lähete-

tään nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän sosiaalityöntekijöille sekä hoidosta vastaaville lääkä-

reille. Saat kutsun ja linkin kyselyyn sähköpostiisi. Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata 

aikaa noin puoli tuntia. Kiitos jo etukäteen, että löydät ajan vastata kyselyyn. Tarvittaessa 

kyselyaineistoa täydennetään haastatteluin. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista; sen voi halutessaan keskeyttää koska tahansa. 

Kyselystä ei selviä henkilöllisyys. Mahdollisiin haastatteluihin kysyn haastateltavilta lupaa 

erikseen. Myös haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti eikä vastaajien henkilöllisyys tule 

ilmi tulosten raportoinnin yhteydessä. Tutkimuksen aineistoa käsittelen ainoastaan minä sekä 

ohjaajani, yliopistonlehtori VTT Ritva Poikela (ritva.poikela@helsinki.fi). Teen tutkimusta 

osana Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintojeni käytäntötutkimuksen opintojaksoa. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tutkimukseen liittyen, otathan yhteyttä!  

Yhteistyöterveisin,  

Helsingissä 1.2.2016 

Anna Nurmi,  

Sosiaalityön opiskelija  

Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto



 

 

Liite 4. Sähköpostiviesti työntekijöille (15.2.2016) 

 

Hyvä HUS:N nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä tai lääkäri! 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn, joka selvittää nuoren sosiaalisen tilanteen arviointikäytän-

töjä ja niiden kehittämistarpeita HUS:n nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. 

Toivon, että vastaat kyselyyn, olipa sinulla sitten vähän tai paljon kokemusta sosiaalityönte-

kijän tekemästä sosiaalisen tilanteen arvioinnista. Voit vastata omien kokemuksiesi ja näke-

myksiesi pohjalta. Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa nuorisopsykiatrian hoito-

prosessien kehittämisessä. 

Kysely lähetetään sekä HUS:n nuorisopsykiatrian lääkäreille ja sosiaalityöntekijöille. 

Kysely sisältää seuraavia yhteisiä osioita: 

   Sosiaalisen tilanteen arviointi osana moniammatillista hoitotyötä 

   Arvioinnin tavoitteet ja sisällöt 

   Arvioinnin hyödyntäminen ja seuranta 

   Ajatukset sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin kehittämiseksi 

Lisäksi sosiaalityöntekijöille on osioita, joissa kysytään käytännönkokemuksia arviointityön 

toteuttamisesta ja menetelmistä. Kysely koostuu monivalintakysymyksistä ja avoimista kysy-

myksistä. Vastaamiseen menee aikaa noin puoli tuntia. Vastausaikaa kyselyyn on ma 

29.2.2016 asti. 

Kyselyyn pääset vastaamaan seuraavasta linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomak-

keet/66483/lomake.html .   

Kiitos jo etukäteen ajastasi ja vastauksistasi! 

 Tämän viestin liitteenä löydät lisätietoa tutkimuksesta. Mikäli sinulla on kysyttävää tutki-

mukseen tai kyselyyn liittyen, otathan yhteyttä. 

 Yhteistyöterveisin, 

 Anna Nurmi 

 Sosiaalityön opiskelija,  Helsingin yliopisto 

anna.e.nurmi@helsinki.fi

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66483/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66483/lomake.html


 

 

Liite 5. Verkkokysely  

Kysely sosiaalisen tilanteen arviointityöstä HUS:n nuorisopsykiatrian klinikkaryhmässä   

Kyselyn avulla selvitetään nuoren sosiaalisen tilanteen arviointikäytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita HUS:n nuo-

risopsykiatrian poliklinikoilla. 

Sosiaalinen arviointityö määritellään Terveyssosiaalityön nimikkeistössä (2007) yleiskäsitteeksi sosiaalityönteki-

jän tekemille eritasoisille arvioille, joihin sosiaalityön interventiot perustuvat. Sosiaalisen tilanteen arviointi voi 

olla sosiaalityöntekijän tekemää suppeaa selvittelyä ja tilannearviointi nuoren tilanteesta. Se voi olla myös  laaja, 

jäsennelty selvitys, jossa sosiaalityöntekijä selvittää nuoren pitkäaikaista elämänkulkua ja elämäntilanteita, sosi-

aalista vaikutusta ja kuntoutumisen mahdollisuuksia.  

 Vastaa omien kokemuksiesi ja näkemyksiesi pohjalta.  Kyselyyn vastataan anonyymisti.  

Kiitos vastauksistasi! 

Taustatietoja  

1. Oletko lääkäri/sosiaalityöntekijä 

Ia Nuoren sosiaalisen tilanteen arviointi osana hoitotyötä (lääkärit)  

Sosiaalinen arviointityö määritellään Terveyssosiaalityön nimikkeistössä yleiskäsitteeksi sosiaalityöntekijän teke-

mille eritasoisille arvioille, joihin sosiaalityön interventiot perustuvat. Se tehdään asiakkaan, hoitohenkilökunnan, 

lääkärin tai monialaisen työryhmän aloitteesta. Asiakkaan tilannetta selvitetään joko suppeasti tai laajasti. Arvi-

ointi on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Samalla käynnis-

tyvät toimenpiteet (interventiot). Sosiaalityöntekijän tekemä ammatillinen arvio (johtopäätökset ja suositukset) 

kirjataan potilaskertomukseen tai tarvittaessa erilliseksi lausunnoksi. 

2.  Oletko viimeisen vuoden aikana hyödyntänyt nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemää sosiaalisen tilan-

teen arviointia osana hoitotyötä?  

(Kyllä/En) 

Sosiaalinen arviointityö voi olla alustavaa tilannearviointia, suppeaa ajankohtaisen elämäntilanteen selvittämistä 

tai laajaa sosiaalisen tilanteen arviointia, jolloin selvityksen kohteena on useita perehtymistä vaativia kokonai-

suuksia. Sosiaalinen tutkimus on laajin arviointityön muoto. Tutkimus on tavoitteellinen, jäsennelty tutkimus, 

jossa selvitetään asiakkaan pitkäaikaista elämänkulkua ja elämäntilanteita, perhe-, työ- ja opiskelutilanteineen, 

sekä sairauden ja toimintarajoitteiden sosiaalista vaikutusta sekä ammatillisen kuntoutumisen tarvetta ja mahdol-

lisuuksia. Siinä selvitetään asiakkaan voimavarat, sosiaalisen tuen tarve, muutosvalmius ja hänen oma arvionsa 

tilanteestaan. 

  



 

 

Millaista nuorisopsykiatrian tekemää sosiaalityöntekijän tekemää sosiaalisen tilanteen arviointia olet hyödyntänyt 

hoitotyössä?   

(En kertaakaan/Kerran/Muutaman kerran/Usein/En osaa sanoa) 

3. Olen hyödyntänyt alustavaa sosiaalisen tilanteen arviointia  

4. Olen hyödyntänyt suppeaa sosiaalisen tilanteen selvitystä (= ajankohtaisen elämäntilanteen selvitys).  

5. Olen hyödyntänyt laajaa sosiaalisen tilanteen arviointia ( = selvitys on sisältänyt useita perehtymistä vaativia 

kokonaisuuksia)  

6. Olen hyödyntänyt laajaa sosiaalisen tilanteen tutkimusta (= tavoitteellinen jäsennelty selvitys nuoren pitkäaikai-

sesta elämänkulusta ja elämäntilanteita, sosiaalista vaikutusta ja kuntoutumisen mahdollisuuksia.)   

[Kuntaliitto & Terveyssosiaalityöntekijät 2007.] 

 

Keväällä 2014 sosiaalityöntekijöiden työyhteisössä nousseen pohdinnan seurauksena päätettiin aloittaa kehittä-

mistyö. Vuoden loppuun mennessä nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden neljän hengen kehittäjäryhmä oli 

valmistellut ehdotuksen yhteisestä arviointitavasta, joka nimettiin nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitusmalliksi. 

Se edustaa laajaa sosiaalisen tilanteen tutkimusta. 

7. A: Miten hyvin tunnet HUS:n nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijäryhmän tekemän sosiaalisen tilanteen kartoi-

tuksen mallin (2014)? 

( En ole kuullut mallista/Olen kuullut mallista, mutta en tunne tarkemmin sen sisältöä Olen tutustunut mal-

liin/ Olen hyödyntänyt mallia osana hoitotyötä/  En osaa sanoa) 

B. Voit tarkentaa vastaustasi tähän. 

8. Oletko viimeisen vuoden aikana hyödyntänyt nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemää sosiaalisen tilan-

teen arviointia osana hoitotyötä?   

(Kyllä/ En) 

Ib Nuoren sosiaalisen tilanteen arviointi osana hoitotyötä (sosiaalityöntekijät)  

Sosiaalinen arviointityö määritellään Terveyssosiaalityön nimikkeistössä (2007) yleiskäsitteeksi sosiaalityönteki-

jän tekemille eritasoisille arvioille, joihin sosiaalityön interventiot perustuvat. Se tehdään asiakkaan, hoitohenki-

lökunnan, lääkärin tai monialaisen työryhmän aloitteesta. Asiakkaan tilannetta selvitetään joko suppeasti tai laa-

jasti. Arviointi on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Samalla 

käynnistyvät toimenpiteet (interventiot). Sosiaalityöntekijän tekemä ammatillinen arvio (johtopäätökset ja suosi-

tukset) kirjataan potilaskertomukseen tai tarvittaessa erilliseksi lausunnoksi. 

9. Oletko viimeisen vuoden aikana tehnyt osana hoitotyötä sosiaalisen tilanteen arviointia?  

 (Kyllä/ En) 

Sosiaalinen arviointityö voi olla alustavaa tilannearviointia, suppeaa ajankohtaisen elämäntilanteen selvittämistä 

tai laajaa sosiaalisen tilanteen arviointia, jolloin selvityksen kohteena on useita perehtymistä vaativia kokonai-

suuksia. Sosiaalinen tutkimus on laajin arviointityön muoto. Tutkimus on tavoitteellinen, jäsennelty tutkimus, 

jossa selvitetään asiakkaan pitkäaikaista elämänkulkua ja elämäntilanteita, perhe-, työ- ja opiskelutilanteineen, 



 

 

sekä sairauden ja toimintarajoitteiden sosiaalista vaikutusta sekä ammatillisen kuntoutumisen tarvetta ja mahdol-

lisuuksia. Siinä selvitetään asiakkaan voimavarat, sosiaalisen tuen tarve, muutosvalmius ja hänen oma arvionsa 

tilanteestaan. 

Millaista sosiaalisen tilanteen arviointia olet tehnyt hoitotyössä?  

(En kertaakaan/Kerran/Muutaman kerran/Usein/En osaa sanoa) 

10. Olen tehnyt alustavaa sosiaalisen tilanteen arviointia 

11. Olen tehnyt suppeaa sosiaalisen tilanteen arviointia (= ajankohtaisen elämäntilanteen selvitys). 

12. Olen tehnyt laajaa sosiaalisen tilanteen arviointia ( = selvitys on sisältänyt useita perehtymistä vaativia kokonai-

suuksia)   

13. Olen tehnyt laajaa sosiaalisen tilanteen tutkimusta (= tavoitteellinen jäsennelty selvitys nuoren pitkäaikaisesta 

elämänkulusta ja elämäntilanteita, sosiaalista vaikutusta ja kuntoutumisen mahdollisuuksia.)    

 

 Keväällä 2014 sosiaalityöntekijöiden työyhteisössä nousseen pohdinnan seurauksena päätettiin aloittaa kehittä-

mistyö. Vuoden loppuun mennessä nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden neljän hengen kehittäjäryhmä oli 

valmistellut ehdotuksen yhteisestä arviointitavasta, joka nimettiin nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitusmalliksi. 

Se edustaa laajaa sosiaalisen tilanteen tutkimusta. 

14. A: Miten hyvin tunnet HUS:n nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijäryhmän tekemän sosiaalisen tilanteen kartoi-

tuksen mallin (2014)? 

 

(En ole kuullut mallista/ Olen kuullut mallista, mutta en tunne tarkemmin sen sisältöä/  Olen tutustunut 

malliin/ Olen hyödyntänyt mallia osana hoitotyötä/ En osaa sanoa) 

B: Voit tarkentaa vastaustasi tähän. 

15. Jos olet käyttänyt muuta arviointimallia, kerro mitä?   

  



 

 

II Sosiaalisen tilanteen arviointi osana moniammatillista hoitotyötä 

 Seuraavissa kysymyksissä käsitellään sosiaalityöntekijän tekemää sosiaalisen tilanteen arviointia osana moniam-

matillista hoitoprosessia. 

Milloin ja missä vaiheessa sosiaalisen tilanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?  

(TAK-tutkimuksen yhteydessä/Hoitopoliklinikalla/Osana osastolla suoritettavaa tutkimusjaksoa/Ei tarpeel-

lista/En osaa sanoa) 

16. Alustava sosiaalisen tilanteen arviointi  

17. Suppea sosiaalisen tilanteen arviointi (= ajankohtaisen elämäntilanteen selvitys)   

18. Laaja sosiaalisen tilanteen arviointi ( = selvitys on sisältänyt useita perehtymistä vaativia kokonaisuuksia)  

19. Laaja sosiaalisen tilanteen tutkimus (= tavoitteellinen jäsennelty selvitys nuoren pitkäaikaisesta elämänkulusta 

ja elämäntilanteita, sosiaalista vaikutusta ja kuntoutumisen mahdollisuuksia)   

20. Tulisiko sosiaalisen tilanteen arviointi tehdä (esim. asiakirjojen perusteella), vaikka nuori tai huoltaja vastus-

taisi?  (Kyllä/ Ei) 

[HUS: Sosiaalisen tilanteen kartoitus -malli, sosiaalityöntekijän toimenkuva 2014] 

III Arvioinnin tavoitteet ja sisällöt  

Miten tärkeinä pidät seuraavia tavoitteita sosiaalityöntekijän tekemän sosiaalisen tilanteen arvioinnissa? Voit pe-

rustella vastauksesi vieressä olevaan miksi–kenttään.  

(Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Erittäin tärkeä/En osaa sanoa) 

B: Miksi? 

21. Arviointityössä tunnistetaan nuoren ongelmia.  

22. Arviointityössä arvioidaan nuoren elämäntilannetta, elinympäristöä, sosiaalisia suhteita, verkostoa ja itsenäistä 

selviytymistä.  

23. Arviointityön avulla ehkäistään nuoren syrjäytymistä 

24. Arviointityön yhteydessä avustetaan tukitoimien järjestämisessä nuoren ja perheen parhaan mahdollisen tuen ja 

hoidon saavuttamiseksi. 

25. Muu tavoite? (Tarkenna vastaustasi miksi-kenttään).  

   [HUS: Sosiaalisen tilanteen kartoitus -malli, sosiaalityöntekijän toimenkuva 2014] 

  



 

 

Arvioi, miten olennaisia ja tarpeellisia ovat seuraavat sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä tiedot ja näkökulmat, kun 

ajatellaan nuoren (13–17 –vuotiaan) potilaan hoitoa ja sen suunnittelua? Voit perustella vastauksesi vieressä ole-

vaan miksi? -kenttään. [HUS: Sosiaalisen tilanteen kartoitus -malli, Halonen ym. 2007, Hämäläinen ym. 2008 

Rostila 2001,66]  (Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Erittäin tärkeä/En osaa sanoa) 

B: Miksi? 

26. Nuoren jäsenyys eri suhteissa (esim. ystäväsuhteet, perhesuhteet, nuoren saama tuki, nuoren toiveet)  

27. Nuoren perhetilanne syntymähetkellä ja varhaislapsuudessa   

28. Nuoren tämänhetkinen perhetilanne ja perheen väliset suhteet nuoren näkökulmasta  

29. Perheoikeudelliset asiat (kuten erotilanteessa tapaamissopimus ja huoltajuustilanne) 

30. Perheen ja nuoren verkostot, esimerkiksi suku ja ystävät  

31. Nuoren nykyinen asuin- ja elinympäristö  

32. Kouluun liittyvät asiat, kuten koulumenestys, mahdollinen koulukiusaaminen, poissaolot, tulevaisuuden suun-

nitelmat  

33. Nuoren harrastukset  

34. Nuoren ystävät ja seurustelusuhteet 

35. Nuoren päihteiden käyttö ja rikkeet  

36. Taloudelliset asiat – nuoren saamat etuisuudet ja oma rahankäyttö 

37. Perheen taloudellinen tilanne ja tuen tarve  

38. Nuoren omat huolenaiheet ja ongelmat ja miten hän ne näkee   

39. Perheen ja läheisten huolenaiheet ja ongelmat   

40. Nuoren tulevaisuuden unelmat  

41. Perheenjäsenten päihteiden käyttö ja rikkeet  

42. Lastensuojelulliset kysymykset ja näkökulmat  

43. Nuoren ja hänen omaistensa oikeudet ja velvoitteet  

44. Vakavat terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät elintapariskit 

45. Sairauden ja terveyden sosiaaliset seuraukset  

46. Nuoren kehitykseen ja kehitysvaiheisiin liittyvät tarpeet ja siirtymät elämänkulussa 

47. Erilaisten yhteiskunnan palveluiden saatavuus ja nuoren tuen tarve 

48. Kouluun ja opiskeluun liittyvän tuen tarve  

49. Nuoren asuin- ja elinympäristö ja sen muutokset  

50. Nuoren näkökulma hänen omana kokemuksenaan  

51. Perheen näkökulma ja miten he asiat näkevät  

52. Nuoren lähisuhteiden näkökulma (kaverit, koulu)  

53. Yleiseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät näkökulmat   

54. Nuoren omat voimavarat ja resurssit  

55. Nuoren saama yhteisöllinen tuki  

56. Nuoren osallistumismahdollisuudet  

57. Jatkotoimenpiteiden selvittäminen ja suositukset  

58. Muu näkökulma: mikä?  



 

 

IV Arvioinnin hyödyntäminen ja seuranta  

 Kerro, miten tärkeänä pidät, että nuoren sosiaalisen tilanteen tilannearvion yhteydessä pohditaan seuraavia hoidon jat-

koon ja tulevaisuuteen liittyviä asioita ?  

(Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Erittäin tärkeä/En osaa sanoa, Miksi?) 

59. Arviontityössä sovitaan tavoitteita nuoren tai perheen tilanteen tukemiseksi.  

60. Arviointityössä sovitaan toimenpiteet ja toimintatavat, joilla muutosta pyritään saamaan aikaan. 

61.  Arviointityössä pohditaan nuoren elämään ja hoitoon vaikuttavien osallisten rooleja ja tehtäviä. 

62. Arviointityössä sovitaan keinoja joilla edistymistä seurataan.  

63. Arviointityössä määritellään tavat, joilla sopimukseen neuvotellaan muutoksia.  

64. Arviointi sisältää sosiaalityöntekijän kannanoton ja suositukset hoidon jatkolle.  

65. Arviointi sisältää nuoren näkemyksen arvioinnissa esitetyistä asioista. 

66. Nuoren sosiaalisen tilanteen muutoksia tai edistymistä seurataan hoitoyksikössä 

67. Sosiaalisen tilanteen arvioinnin yhteydessä asetettujen tavoitteiden ja suositusten toteutumista arvioidaan hoito-

yksikössä  

[Ks. Rostila 2001, 88] 

Miten nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemä arviointi tulisi tuoda tiedoksi ja käsitellä hoitoryhmässä?  

(Ei/Kyllä) 

B: Tarkenna, miten? 

68. Vuoropuhelussa työyhteisön kanssa 

69. Vuoropuhelussa hoidosta vastaavan lääkärin kanssa 

70. Kirjaamalla raportti  

71. Muilla keinoin  

 

72. Miten nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemää arviointia tulisi käsitellä hoitoryhmässä, jotta se tukisi hoi-

toprosessia parhaalla mahdollisella tavalla?  

73. Millaisia esteitä sosiaalisen arvioinnin ja sen sisältämien tietojen hyödyntämisessä nuoren parhaaksi saattaa olla?  

  



 

 

V Sosiaalityöntekijän käytännönkokemukset arviointityön toteuttamisesta  

Millaisena näet yleensä oman roolisi nuoren kanssa työskennellessä?  

(Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Hyvin tärkeä/En osaa sanoa) 

74. nuoren arkielämän tukija  

75. tiedonvälittäjä yhteiskunnan palvelujärjestelmästä  

76. nuoren tuentarpeen kartoittaja ja tutkija 

77. välittäjänä asiakkaan ja muiden tahojen kesken 

78. asiakkaan asianajaja  

 

Kenen aloitteesta sosiaalityöntekijänä olet tehnyt sosiaalisen tilanteen arviointityötä viimeisen vuoden aikana?   

(En koskaan/Harvoin/Joskus/Usein) 

B:  Voit tarkentaa tähän vastaustasi 

79. Lääkärin tai muun hoitoryhmään kuuluvan pyynnöstä. 

80.  Omasta aloitteesta arvion mukaan.  

81. Muusta syystä. Tarkenna vastaustasi tarkennuskenttään.  

 B: Tarkenna vastaustasi halutessasi 

82. Miten tiiviisti yleensä tapaat nuorta arviointityöskentelyn aikana?  

83. Miten tiiviisti yleensä tapaat nuoren perheenjäseniä arviointityöskentelyn aikana?  

84. Miten tiiviisti yleensä tapaat nuorta ja perhettä yhdessä arviointityöskentelyn aikana?   

 (En kertaakaan/Kerran/2 - 3 kertaa/3 - 5 kertaa/yli 5 kertaa) 

85. Tapaatko yleensä myös muuta nuoren lähiverkostoa ( En/Kyllä) 

 B: Kyllä, ketä? 

86. Millaisia odotuksia nuorella saattaa nousta nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän työskentelyn alussa?   

87. Millaisia odotuksia nuoren perheellä saattaa nousta nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin 

alussa ?  

88. Millä keinoin voi mielestäsi vahvistaa nuoren omaa ääntä ja kuulluksi tulemista?   

89. Sosiaalisen kartoituksen asiakirjoissa voi olla rankkaakin tekstiä ja paljon myös ikäviä asioita. Miten sosiaalisen 

tilanteen kartoitus tehdään nuorta ja perhettä kunnioittavalla tavalla?   

  



 

 

VI Arviointityön menetelmät  

  Miten tärkeänä pidät eri menetelmiä tehdessäsi arviointityötä?  

 (Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Hyvin tärkeä/En osaa sanoa) 

90. Tiedon kerääminen asiakirjoista kuten lomakkeista ja palvelusuunnitelmista.   

91. Nuoren haastatteleminen (mitä nuori itse kertoo ongelmastaan, tunteistaan, mielipiteistään, tapahtumista)   

92. Vanhemman haastatteleminen (mitä vanhempi kertoo nuoren ja perheen tilanteesta) 

93. Nuoren ei-verbaalin toiminnan havannointi 

94. Perheenjäsenten vuorovaikutuksen havannointi  

95. Tiedon kerääminen sukulaisilta ja ystäviltä 

96. Tiedon kerääminen hoitoryhmältä  

97. Tiedon kerääminen opettajilta, nuorisotyöntekijöiltä, lastensuojelutyöntekijöiltä ja muilta ammattilaisilta 

98. Tiedon kerääminen muualta, mistä? 

 Mitä työskentelyvaiheita laajamittaiseen arviointiin yleensä sisältyy?  

(Ei lainkaan/Harvoin/Joskus/Usein) 

B: Voit tarkentaa tähän vastaustasi 

99. Nuoren tapaamiset  

100. Huoltajan / huoltajien tapaamiset  

101. Yhteistyö lastensuojelun kanssa   

102. Yhteistyö vammaispalvelun kanssa  

103. Yhteistyö aikuisten palveluiden kanssa 

104. Lastensuojelun asiakirjojen pyyntö ja lukeminen 

105. Vammaispalvelun asiakirjojen pyyntö ja lukeminen 

106. Koulun asiakirjojen pyyntö ja lukeminen  

107. Perheneuvolan asiakirjojen pyyntö ja lukeminen 

108. Potilastietojen lukeminen 

109. Muu (tarkenna vastaustasi tarkennuskenttään)  

  

 Jos tapaat nuorta ja hänen perhettään arviointia tehdessäsi, millaisia vaiheita arviointiin yleensä sisältyy nuoren 

kanssa?  (Ei lainkaan/Harvoin/Joskus/Usein) 

B: Voit tarkentaa tähän vastaustasi 

110. Aloitustapaaminen 

111. Työskentelytapaaminen  

112. Keskustelu havaitsemistasi pulmista ja niiden ratkaisuehdotuksista 

113. Yhteenvetotapaaminen 

114. Tekemiesi kirjausten ja johtopäätösten läpikäynti  



 

 

 Jos tapaat nuorta ja hänen perhettään arviointia tehdessäsi, millaisia vaiheita arviointiin yleensä sisältyy vanhem-

man  kanssa?  

(Ei lainkaan/Harvoin/Joskus/Usein) 

B: Voit tarkentaa tähän vastaustasi 

115. Aloitustapaaminen 

116. Työskentelytapaaminen  

117. Keskustelu havaitsemistasi pulmista ja niiden ratkaisuehdotuksista 

118. Yhteenvetotapaaminen 

119. Tekemiesi kirjausten ja johtopäätösten läpikäynti 

  Mitä menetelmiä käytät tapaamisissa nuoren ja perheen kanssa?  

(Ei lainkaan/Harvoin/Joskus/Usein/En osaa sanoa) 

B: Tarkenna vastaustasi halutessasi 

Työskennellessäsi nuoren kanssa: 

120. Haastattelu  

121. Vapaamuotoinen keskustelu  

122. Verkostoyhteistyö, jossa mukana esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä  

123. Itsenäistyvän nuoren / vanhemmuuden roolikartta-menetelmä 

124. Verkostokartta -menetelmä  

125. Elämänkaari-työskentely 

126. FAD 12 -lomake 

127. Tikapuu-anamneesi 

128. Muu menetelmä - mikä  

  

Työskennellessäsi perheen kanssa: 

129.  Haastattelu  

130. Vapaamuotoinen keskustelu  

131. Verkostoyhteistyö, jossa mukana esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä  

132. Itsenäistyvän nuoren / vanhemmuuden roolikartta-menetelmä 

133. Verkostokartta -menetelmä  

134. Elämänkaari-työskentely 

135. FAD 12 -lomake 

136. Tikapuu-anamneesi 

137. Muu menetelmä - mikä 

  



 

 

VII Arvioinnin kirjaaminen ja käsittely  

  Millaisia asioita pyrit liittämään tekemääsi raporttiin?  

 (Ei/Kyllä) 

 B: Tarkenna halutessasi 

138. Yhteenveto kerätystä tiedosta 

139. Uudet havaitut pulmat ja ongelmat 

140. Nuoren sosiaalisen tuen tarve 

141. Hoitotavoitteita 

142. Osallisten roolit ja tehtävät tavoitteiden saavuttamiseksi  

143. Toimenpiteet ja toimintatavat, joilla muutosta pyritään saamaan aikaan  

144. Keinot, joilla edistymistä on mahdollista seurata 

145. Kannanotto hoitoprosessiin  

  

Jos olet suositellut palveluja, millaisia ne yleensä ovat olleet?  

 (En kertaakaan/Joskus/Usein/En osaa sanoa)  B: Tarkenna halutessasi 

146. Nuorisopsykiatrian tutkimus ja hoito 

147. Yksilöterapia  

148. Perheterapia  

149. Lastensuojelupalvelut  

150. Vammaispalvelut 

151. Aikuissosiaalityö 

152. Koulun tuki  

153. Eri harrastus- ja ryhmätoiminta 

154. Muuta, tarkenna:   

Mitä tekijöitä sosiaalisen tilanteen arvioinnin loppuvaiheessa on tärkeä huomioida?  

 (Ei lainkaan tärkeä/Vähän tärkeä/Jonkin verran tärkeä/Hyvin tärkeä/En osaa sanoa) 

B: Tarkenna halutessasi 

155. Palautteen antaminen nuorelle  

156. Palautteen antaminen vanhemmille 

157. Palautteen antaminen muille verkoston jäsenille 

158. Tiedon tuominen muulle hoitoryhmälle 

159. Suositusten antaminen 

160. Palveluihin ohjaaminen 

161. Huolellinen kirjaaminen 

162. Muu, mikä  



 

 

 VIII Työskentelyn lopetus  

Miten seuraat nuoren tilannetta arvioinnin jälkeen?  

 (Ei/Joskus/Kyllä) 

163. Tapaan nuorta arvioinnin teon jälkeen suunnitellusti ns. seurantatapaamissa.  

164. Keskustelen nuoren hoidosta vastaavan lääkärin kanssa.   

165. Käytän muita sovittuja seuranta- ja arviointimenetelmiä. B. Tarkenna, millaisia: 

 

Miten työskentelyn tuloksia tulisi arvioida?  

 (Kyllä/Ei) B:  Miksi? 

166. tapauskohtaisesti 

167. valmiilla kyselylomakkeilla ja -mittareilla 

168. valmiilla tavoitelomakkeilla  

169. asiakaskohtaisesti räätälöidyillä arvioinneilla  

    

170. Millaista palautetta olet saanut tekemästäsi arvioinnista nuorilta ja heidän perheiltään? 

171. Tiedätkö yleensä, miten nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemä työ näkyy nuoren elämässä hoitojakson 

jälkeen?   

Lopuksi: Kerro vielä ajatuksesi sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin kehittämiseksi  

  Vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:  

172. Pidätkö HUS:n yhteistä sosiaalisen tilannearvion menetelmää ja prosessia tarpeellisena? 

173.  Mitkä tekijät auttavat menetelmän käyttöä ja hyödynnettävyyttä?  

174. Mitkä tekijät vaikeuttavat tai estävät sosiaalisen kartoituksen mallin käyttöä? 

175. Miten muuttaisit tai uudistaisit sosiaalisen kartoituksen mallia? 

176. Mikä on mielestäsi pahin puute tai ongelma nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemässä sosiaalisen tilan-

teen arviointityössä?  

177. Mikä on mielestäsi nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin tärkein tehtävä?   

 



 

 

 

Liite 6. Liitetaulukot 

 

Liitetaulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä: Asennekategorioista asenneluokaksi.  

”-muiden työntekijöiden vähäinen tietä-

mys/kiinnostus aiheeseen? muut eivät pidä ai-

hetta tärkeänä.” 

Yleiset asenteet 

Asenteet 

“Ajanpuute. Oma halukkuus, jos esimerkiksi 

asiakirjojen pläräämiseen ei ole kaikilla kiin-

nostusta.” 

Sosiaalityöntekijöiden 

asenteet 

”Nuori ja vanhempi eivät suostu yhteistyö-

hön, jolloin tietoja ei saada kirjattua siten että 

niitä voisi käyttää jatkohoidossa/-huollossa.” 

Nuorten ja vanhempien 

haluttomuus 

 

 

  



 

 

Liitetaulukko 2. Esteet ja edistävät tekijät yhteisen sosiaalisen tilanteen arviointimallin käytössä.  

 

 

 

 

 

 

  

Teemat Kategoriat, ja niihin liittyvät maininnat 

Johtaminen ja työnjako 

6 kategoriaa, 35 mainintaa 

Aika ja resurssit, 13 mainintaa 

Aikapula - arviointiin tutustuminen ja sen käsittely, 3 

Erot sosiaalityöntekijöiden työ- ja toimintatavoissa, 3 

Lääkärien tuki ja mandaatti, 4 

Työnjako ja moniammatillisuus, 8 

Yhteiset linjaukset, 4 

Tiedonkulku 

4 kategoriaa, 22 mainintaa 

Menetelmää ja sen hyötyjä ei vielä tunneta, 11  

Sosiaalityöntekijöiden aloitteellisuus, 4 

Tiedonkulun ongelmat isossa yksikössä, 1 

Tiedotus ja markkinointi menetelmästä ja sen hyödyistä, 6 

Asenteet ja arvostukset 

3 kategoriaa, 13 mainintaa 

Asenteet – yleiset, 3 

Nuoren ja vanhemman epäluuloisuus ja haluttomuus, 6 

Sosiaalityöntekijöiden asenteet, 4 

 

Toimintamalli ja työtavat 

8 kategoriaa, 15 mainintaa 

Helppokäyttöinen, 2 

Kytkentä sosiaalityön teoriaan 2 

Mallinnus-tuotteistus: kenelle, koska, laajuus, palautteen antami-

sen tapa, 3 

Selkeä ohjeistus ja otsikot, 1 

Toimintamalli kirjaustavat, 1 

Toimintamallin sisällöt, 4 

Toimintamalli menetelmät, 2 

Sosiaalisen tilanteen arviointi sekoittuu jo olemassa oleviin me-

netelmiin, 4 



 

 

 

 

  

Liitetaulukko 3. Sosiaalityönkijöiden ja lääkäreiden sosiaalisen tilanteen arvioinnissa tärkeinä pitämät ta-

voitteet. (Kysymykset 21–25:  ”Miten tärkeänä pidät seuraavia tavoitteita sosiaalityöntekijän tekemän sosiaali-

sen tilanteen arvioinnissa?.  Voit perustella vastauksesi vieressä olevaan miksi-kenttään.” 1= ei lainkaan tärkeä, 

2= vähän tärkeä, 3= Jonkin verran tärkeä, 4=erittäin tärkeä) 

 

Ongelmien  

tunnistaminen 

Elämäntilanteen 

ja ympäristön 

arviointi 

Syrjäytymisen 

ehkäisy 

Tukitoimien 

järjestäminen 

Muu  

tavoite 

Sosiaali- 

työntekijät 

Keskiarvo 3,8 4,0 3,4 3,8 4,0 

n 16 16 16 15 3 

Vaihteluväli 2 0 2 2 0 

Lääkärit Keskiarvo 3,6 3,9 3,4 4,0 4,0 

n 10 10 9 10 2 

Vaihteluväli 2 1 3 0 0 

Yhteensä Keskiarvo 3,7 4,0 3,4 3,9 4,0 

n 26 26 25 25 5 

Vaihteluväli 2 1 3 2 0 



 

 

Liitetaulukko 4. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden maininnat sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin tär-

keimmästä tehtävästä. (Kysymys 177: ”Mikä on mielestäsi nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijän tekemän arvi-

oinnin tärkein tehtävä?”) 

 

Sosiaalityöntekijät  Lääkärit Yhteensä 

Kokonaisvaltainen tieto nuoren  

elämäntilanteesta 

7 2 9 

Nuoren psykososiaalinen tukeminen 4 0 4 

Perheen tilanteen selvittäminen ja  

tukeminen 

0 2 2 

Sosiaalityön profiilin nostaminen 2 0 2 

Tuen tarpeen ja mahdollisuuksien  

kartoittaminen 

3 3 6 

Yhteensä 16 7 23 

 

 

Liitetaulukko 5. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemukset alustavan sosiaalisen tilanteen ar-

vioinnin käytöstä hoitotyössä. (Kysymys 3/10”Minkä laajuista sosiaalisen tilanteen arviointia olet 

tehnyt (sostt)/hyödyntänyt (lääkärit) hoitotyössä?: Alustava sosiaalisen tilanteen arviointi”)  

 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  

En kertaakaan 2 12,5 12,5 

Muutaman kerran 5 31,3 31,3 

Usein 9 56,3 56,3 

 Yhteensä 16 100,0 100,0 

Lääkärit  

En kertaakaan 3 30,0 30,0 

Kerran 1 10,0 10,0 

Muutaman kerran 2 20,0 20,0 

Usein 4 40,0 40,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 

 

  



 

 

Liitetaulukko 6. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemukset suppean sosiaalisen tilanteen selvi-

tyksen käytöstä hoitotyössä. (Kysymys 4/11”Minkä laajuista sosiaalisen tilanteen arviointia olet tehnyt 

(sostt)/hyödyntänyt (lääkärit) hoitotyössä?: Suppea sosiaalisen tilanteen selvitys”) 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  Muutaman kerran 6 37,5 42,9 

Usein 8 50,0 57,1 

Yhteensä 14 87,5 100,0 

Puuttuvat vastaukset 2 12,5 
 

Yhteensä 16 100,0 
 

Lääkärit  En kertaakaan 3 30,0 30,0 

Kerran 1 10,0 10,0 

Muutaman kerran 2 20,0 20,0 

Usein 4 40,0 40,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 

 

  



 

 

 

Liitetaulukko 7. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemukset laajan sosiaalisen tilanteen arvion-

nin käytöstä hoitotyössä. (Kysymys 5/11”Minkä laajuista sosiaalisen tilanteen arviointia olet tehnyt 

(sostt)/hyödyntänyt (lääkärit) hoitotyössä?: Laaja sosiaalisen tilanteen arviointi”) 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  En kertaakaan 4 25,0 28,6 

Kerran 4 25,0 28,6 

Muutaman kerran 6 37,5 42,9 

Yhteensä 14 87,5 100,0 

Puuttuvat vastaukset 2 12,5 
 

Yhteensä 16 100,0 
 

Lääkärit  En kertaakaan 4 40,0 40,0 

Kerran 1 10,0 10,0 

Muutaman kerran 4 40,0 40,0 

Usein 1 10,0 10,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 

 

  



 

 

 

Liitetaulukko 8. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kokemukset laajan sosiaalisen tilanteen tutki-

muksen käytöstä hoitotyössä. (Kysymys 6/12”Minkä laajuista sosiaalisen tilanteen arviointia olet teh-

nyt (sostt)/hyödyntänyt (lääkärit) hoitotyössä?: Laaja sosiaalisen tilanteen tutkimus”) 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  En kertaakaan 6 37,5 50,0 

Kerran 3 18,8 25,0 

Muutaman kerran 3 18,8 25,0 

Yhteensä 12 75,0 100,0 

 

Puuttuvat 

En osaa sanoa 1 6,3 
 

vastaukset 3 18,8 
 

Yhteensä 4 25,0 
 

Yhteensä 16 100,0 
 

Lääkärit  En kertaakaan 6 60,0 60,0 

Kerran 2 20,0 20,0 

Muutaman kerran 1 10,0 10,0 

Usein 1 10,0 10,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 

 

  



 

 

 

 

 

 
Liitetaulukko 9. Sosiaalityöntekijöiden kokemukset sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin (2014) käytöstä. 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  Olen kuullut mallista, mutta en tunne 

tarkemmin sen sisältöä 
5 31,3 31,3 

Olen tutustunut malliin 5 31,3 31,3 

Olen hyödyntänyt mallia osana  

hoitotyötä 
6 37,5 37,5 

Yhteensä 16 100,0 100,0 

 

 

Liitetaulukko 10. Lääkäreiden kokemukset sosiaalisen tilanteen kartoitusmallin (2014) käytöstä. 

 

 n n % % 

Lääkärit  En ole kuullut mallista 4 40,0 40,0 

Olen kuullut mallista, mutta en tunne 

tarkemmin sen sisältöä 
3 30,0 30,0 

Olen tutustunut malliin 3 30,0 30,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 

 

 

 

 

  



 

 

Liitetaulukko 11. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset, missä vaiheessa hoitoprosessia 

alustava sosiaalisen tilanteen arviointi olisi paras tehdä. (Kysymys 16: ”Milloin ja missä vaiheessa 

sosiaalisen tilanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?: Alustava sosiaalisen tilanteen 

arvionti”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitetaulukko 12. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset, missä vaiheessa hoitoprosessia 

suppea sosiaalisen tilanteen arviointi olisi paras tehdä. (Kysymys 17: ”Milloin ja missä vaiheessa 

sosiaalisen tilanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?: Suppea sosiaalisen tilanteen ar-

vionti”). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijä  TAK-tutkimuksen yhteydessä 10 62,5 66,7 

Hoitopoliklinikalla 2 12,5 13,3 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
2 12,5 13,3 

Ei tarpeellista 1 6,3 6,7 

Yhteensä 15 93,8 100,0 

Puuttuvat vastaukset 1 6,3 
 

Yhteensä 16 100,0 
 

Lääkäri  TAK-tutkimuksen yhteydessä 10 100,0 100,0 

 n n % % 

Sosiaalityöntekijät  TAK-tutkimuksen yhteydessä 7 43,8 43,8 

Hoitopoliklinikalla 7 43,8 43,8 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
2 12,5 12,5 

Yhteensä 16 100,0 100,0 

Lääkärit  TAK-tutkimuksen yhteydessä 8 80,0 80,0 

Hoitopoliklinikalla 1 10,0 10,0 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
1 10,0 10,0 

Yhteensä 10 100,0 100,0 



 

 

Liitetaulukko 13. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset, missä vaiheessa hoitoprosessia 

laaja sosiaalisen tilanteen arviointi olisi paras tehdä. (Kysymys 18:”Milloin ja missä vaiheessa sosi-

aalisen tilanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?: Laaja sosiaalisen tilanteen arvi-

onti”). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 n n % % 

Sosiaalityöntekijä  TAK-tutkimuksen yhteydessä 2 12,5 13,3 

Hoitopoliklinikalla 6 37,5 40,0 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
7 43,8 46,7 

Yhteensä 15 93,8 100,0 

Puuttuvat vastaukset 1 6,3  

Yhteensä 16 100,0  

Lääkärit  TAK-tutkimuksen yhteydessä 1 10,0 11,1 

Hoitopoliklinikalla 4 40,0 44,4 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
4 40,0 44,4 

Yhteensä 9 90,0 100,0 

 En osaa sanoa 1 10,0  

Yhteensä 10 100,0  



 

 

Liitetaulukko 14. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset, missä vaiheessa hoitoprosessia  

sosiaalisen tilanteen tutkimus olisi paras tehdä. (Kysymys 19:”Milloin ja missä vaiheessa sosiaalisen 

tilanteen arviointi olisi mielestäsi paras tehdä nuorelle?: Laaja sosiaalisen tilanteen tutkimus”). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 n n % % 

Sosiaalityöntekijä  TAK-tutkimuksen yhteydessä 1 6,3 9,1 

Hoitopoliklinikalla 6 37,5 54,5 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
4 25,0 36,4 

Yhteensä 11 68,8 100,0 

 

Puuttuvat 

En osaa sanoa 3 18,8  

vastaukset 2 12,5  

Yhteensä 5 31,3  

Total 16 100,0  

Lääkäri  TAK-tutkimuksen yhteydessä 1 10,0 11,1 

Hoitopoliklinikalla 5 50,0 55,6 

Osana osastolla suoritettavaa 

tutkimusjaksoa 
3 30,0 33,3 

Yhteensä 9 90,0 100,0 

 En osaa sanoa 1 10,0  

Yhteensä 10 100,0  



 

 

Liitetaulukko 15. Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden käsitykset nuoren sosiaaliseen tilanteeseen 

liittyvistä tärkeistä tiedoista ja näkökulmista. (Kysymykset 26–58: Arvio, miten olennaisia ja tarpeel-

lisa ovat seuraavat näkökulmat, kun ajatellaan nuoren potilaan hoitoa ja sen suunnittelua, 1=ei lain-
kaan tärkeä… 4=erittäin tärkeä) 

 

Vastaajat keski-

arvo 

vaihtelu-

väli 
Min Max 

n puuttuvat 

Kouluun liittyvät asiat, kuten koulumenestys, mahdollinen 

koulukiusaaminen, poissaolot, tulevaisuuden suunnitelmat 

25 1 4,0 0 4 4 

Nuoren tämänhetkinen perhetilanne ja perheen väliset suh-

teet nuoren näkökulmasta 

25 1 4,0 1 3 4 

Lastensuojelulliset kysymykset ja näkökulmat 26 0 3,9 1 3 4 

Nuoren jäsenyys eri suhteissa (esim. ystäväsuhteet, perhe-

sutheet, nuoren saama tuki, nuoren toiveet) 

25 1 3,9 1 3 4 

Nuoren omat huolenaiheet ja ongelmat ja miten hän ne näkee 24 2 3,9 1 3 4 

Perheenjäsenten päihteiden käyttö ja rikkeet 25 1 3,9 1 3 4 

Jatkotoimenpiteiden selvittäminen ja suositukset 25 1 3,8 2 2 4 

Nuoren näkökulma hänen omana kokemuksenaan 24 2 3,8 1 3 4 

Nuoren nykyinen asuin- ja elinympäristö 25 1 3,8 1 3 4 

Perheen ja läheisten huolenaiheet ja ongelmat 25 1 3,8 1 3 4 

Nuoren päihteiden käyttö ja rikkeet 23 3 3,8 1 3 4 

Vakavat terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät elintapariskit 25 1 3,8 1 3 4 

Sairauden ja terveyden sosiaaliset seuraukset 25 1 3,7 1 3 4 

Perheen näkökulma ja miten he asiat näkevät 25 1 3,7 2 2 4 

Kouluun ja opiskeluun liittyvä tuen tarve 26 0 3,7 2 2 4 

Nuoren saama yhteisöllinen tuki 26 0 3,7 2 2 4 

Perheen ja nuoren verkostot, esimerkiksi suku ja ystävät 25 1 3,6 1 3 4 

Nuoren ystävät ja seurustelusuhteet 25 1 3,6 2 2 4 

Nuoren kehitykseen ja kehitysvaiheisiin liittyvät tarpeet ja 

siirtymät elämänkulussa 

25 1 3,6 1 3 4 

Nuoren tulevaisuuden unelmat 25 1 3,6 2 2 4 

Nuoren asuin- ja elinympäristö ja sen muutokset 25 1 3,6 1 3 4 

Nuoren osallistumismahdollisuudet 23 3 3,6 2 2 4 

Perheoikeudelliset asiat (kuten erotilanteessa tapaamissopi-

mus ja huoltajuustilanne) 

26 0 3,5 2 2 4 

Erilaisten yhteiskunnan palveluiden saatavuus ja nuoren tuen 

tarve 

26 0 3,5 2 2 4 

Nuoren harrastukset 25 1 3,5 2 2 4 

Taloudelliset asiat - nuoren saamat etuisuudet ja oma rahan-

käyttö 

26 0 3,5 2 2 4 

Perheen taloudellinen tilanne ja tuen tarve 25 1 3,4 2 2 4 

Nuoren ja hänen omaistensa oikeudet ja velvoitteet 25 1 3,4 2 2 4 

Nuoren perhetilanne syntymähetkellä ja varhaislapsuudessa 25 1 3,3 2 2 4 

Nuoren lähisuhteiden näkökulma (kaverit, koulu) 24 2 3,2 2 2 4 

Muu näkökulma 1 25 3,0 0 3 3 

Yleiseen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen 

liittyvät näkökulmat 

25 1 2,8 2 2 4 



 

 

 

Liitetaulukko 16. Vastaajien näkemykset, miten arviointi tulisi käsitellä hoitoryhmässä, n=26 (”Miten nuoriso-

psykiatrian sosiaalityöntekijän tekemä arviointi tulisi tuoda tiedoksi ja käsitellä hoitoryhmässä?)” 

 

Vuoropuhelussa 

työyhteisössä 

Vuoropuhelussa 

lääkärin kanssa 

Kirjaamalla  

raportti Muilla keinoin 

Kyllä n 25 25 24 5 

Osuus kysymykseen  

vastanneista, % 
96,2  100,0  96,0  55,6  

Osuus kaikista vastaajista, % 96,2  96,2  92,3  19,2  

Ei n 1 0 1 4 

Osuus kysymykseen  

vastanneista, % 
3,8  0,0  4,0  44,4  

Osuus kaikista vastaajista, % 3,8  0,0  3,8  15,4  

 

 

 

 

 


