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16-17 – vuotiaat nuorten 
sosiaalityön asiakkaina  
 TUTKIMUKSEN TAUSTA

  
Nuorten sosiaalityön ikärajat muuttuvat 
vuoden 2017 kevään aikana Helsingissä, siten 
että jatkossa nuorten sosiaalityöhön voi 
ohjautua alaikäisiä 16-17 –vuotiaita nuoria. 
Muutoksen taustalla on mm. uusi 
sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 3 §), jossa 
säädetään erityistä tukea tarvitsevasta 
lapsesta samoin kuin lastensuojelulaissakin. 
Nuorten sosiaalityö on osa aikuissosiaalityön 
organisaatiota, joten  muutos alaikäisiä 
asiakkaita koskien on herättänyt kysymyksiä. 
 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Käytäntötutkimuksemme tarkoituksena on 
pohtia ja tuottaa uutta tietoa 
sosiaalityöntekijöiden haastattelujen pohjalta, 
minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy 
16–17-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävään 
sosiaalityöhön, mitä keskeisiä sisältöjä 
sosiaalityöntekijät määrittelevät näiden 
nuorten kanssa tehtävälle sosiaalityölle, ja 
miten sosiaalityöntekijät määrittelevät rajaa 
lastensuojelun ja nuorten sosiaalityön 
asiakkuuden välillä.  Viitekehyksenä 
tutkimuksessa käytämme nuoruutta omana 
erityisenä elämänvaiheenaan. 
 

AINEISTO JA ANALYYSI 
Keräsimme aineiston kahdella 
teemamuotoisella fokusryhmähaastattelulla 
nuorten sosiaalityöntekijöiden ja 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tiimeiltä. 
Aineiston analysoimme teoriaohjautuneen 
sisällönanalyysin keinoin. Aineiston 
analyysissa käytimme aineiston käsittelyn 
apuna Atlas.ti –ohjelmaa. 

 
TULOKSET 
Tulosten perusteella sosiaalityöntekijät näkivät 
monia mahdollisuuksia ja haasteita 
muutokseen liittyen. Haastatteluista nousivat 
myös esille nuorten sosiaalityön keskeiset 
sisällöt ja kysymykset rajanvetoa 
lastensuojelua ja nuorten sosiaalityötä 
koskien. 
 
Mahdollisuudet  
§  tieto nuoria koskettavista ajankohtaisista ja 

alueellisista ilmiöistä 
§  ajalliset, tilalliset ja toiminnalliset resurssit 
§  toiminnallisen ja ennaltaehkäisevän 

sosiaalityön mahdollisuus 
§  asiakaslähtöisyys 

 
Haasteet 
§  asiakkaiden tavoittaminen 
§  sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus ja 

ammatillinen osaaminen 
§  monitoimijaisuus ja palveluiden saatavuus 
§  vastuukysymykset 
 
Keskeiset sisällöt 16–17  -vuotiaiden 
sosiaalityössä   
§  itsenäistymisen tukeminen 
§  psykososiaalinen tukeminen 
§  päihteiden käyttöön ja 

mielenterveysongelmiin liittyvät 
kysymykset 

Rajanveto asiakkuuksien välillä 
nähtiin haastavana kysymyksenä ja asiakkuuksien 
määräytymisen perustana nousi esille erityisesti  
asiakkaan hoivan tarve ja pärjäävyys.  Asiakas, jolla  on 
selkeästi hoivan tarve nähtiin lastensuojelun 
asiakkaana, kun taas pärjääväksi nuoreksi määritellyn 
asiakkaan nähtiin usein kuuluvan nuorten 
sosiaalityön asiakkaaksi., kun nuoren kasvuolosuhteet 
eivät ole vaarantuneet ja asiakkaalla ei ole välitöntä 
sijoituksen uhkaa. Perheen huomioimisen tarve ja 
yhteistyökyky nähtiin myös  asiakkuuden rajaa 
määrittävinä tekijöinä.  
 
 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
Nuorten sosiaalityöhön vapautuu ajallisia ja 
toiminnallisia resursseja 
perustoimeentulotuen Kela-siirron sekä 
sosiaaliohjauksen myötä. Näin ollen uudet 
työtavat mahdollistuvat. Uusia työtapoja, joita 
16- 17 -vuotiaiden nuorten kanssa voidaan 
soveltaa, ovat mukana kulkeva, liikkuvampi ja 
toiminnallisempi työote sekä ryhmämuotoinen 
toiminta. Monitoimijaisuus nähtiin paitsi 
mahdollisuutena toimivaan yhteistyöhön eri 
toimijoiden kanssa, mutta myös haasteena; 
kun asiakkaalla on suuri määrä työntekijöitä, 
voi asiakkaan oma ääni kadota työntekijöiden 
keskinäisen työskentelyn alle. Erityisenä 
haasteena nähtiin myös vastuukysymykset, 
jotka liittyivät niin lastensuojelun ja nuorten 
sosiaalityön väliseen vastuunjakoon kuin 
alaikäisen vastuusosiaalityöntekijänä 
työskentelemiseen. Sosiaalityöntekijöiden 
asiantuntijuuden tukemiseksi nähtiin 
tarvittavan lisää koulutusta ja tietoa alaikäisen 
kanssa työskentelystä.  
 
Itsenäistymisen tukeminen nähtiin 
keskeisimpänä sisältönä 16-17 - vuotiaiden 
kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevat erityisen tuen 
tarpeessa olevat nuoret tarvitsevat tukea 
elämänhallintaan liittyvissä haasteissa. 

Erityisen tuen tarpeessa olevalla asiakkaalla 
voi olla taustalla esimerkiksi haastavat 
kotiolot, päihteidenkäyttöä, 
mielenterveysongelmia tai asunnottomuutta.  
 
Nuorten sosiaalityössä olisi kehitettävä uusia 
käytäntöjä liittyen erityisen tuen tarpeessa 
olevien nuorten itsenäistymisen tukemiseen. 
Itsenäistyminen omana teemanaan nousi 
tutkimuksessamme keskeisimmäksi sisällöksi 
koskien alaikäisiä nuorten sosiaalityön 
asiakkaita. Vaikka nuorten sosiaalityössä on jo 
aiemmin työskennelty nuorten itsenäistymisen 
tukemisessa, tuo alaikäisyys asiaan omat 
kysymyksensä koskien paitsi  
sosiaalityöntekijän vastuuta, mutta myös 
perheen ja huoltajien huomioimista 
työskentelyssä. Lisäksi nuorten sosiaalityössä 
tulee huomioida myös se, miten kotiolojen 
vajeita pystyisi paikkaamaan esim. tukemalla 
nuorta psykososiaalisesti.  
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