
HELSINGIN YLIOPISTO

HELSINGFORS UNIVERSITET

UNIVERSITY OF HELSINKI

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

ESPOON KAUPUNGIN HUOSTAAN-

OTTOTARPEEN ARVIOINNEISSA

MONI-
AMMATILLISUUS 
ENNEN 
HUOSTAANOTTOA
Tutkimuksessa käytiin läpi vuonna 2015 Espoon 
lastensuojelun huostaanottoselvityksiä. 
Tarkasteltavana oli yhteensä 22 asiakasta 87 
huostaan otetusta asiakkaasta otantaan 
perustuen. Yhden asiakkaan selvitys puuttui 
järjestelmästä. Tutkimus perustui siten 21 
selvitykseen. Tavoitteena oli selvittää, kuinka 
usein eri ammattiryhmien kanssa tehtiin 
yhteistyötä arviointivaiheessa ja lausunnoissa, 
sekä mitä ammattiryhmiä hyödynnettiin 
avopalveluiden tarjoajina. Tarkasteltavaksi 
otettiin myös lainsäädännön velvoitteet eri alojen 
ja lastensuojelun yhteistyöstä.

SOSIAALITOIMI 
USEIN
Sosiaalitoimen asiantuntijoihin 
turvauduttiin eniten arviointivaiheessa sekä 
avopalveluiden tarjoajina yhteensä 66 kertaa. 
Varsinkin perhetyöllä ja sosiaaliohjauksella oli 
suuri merkitys, kun perheen tilannetta arvioitiin. 
Lastensuojelu on joko samaa viranomaista tai 
organisaatiossa lähellä muita sosiaalipalveluita. 
Toimintakulttuuuri on sosiaalitoimen alalla 
yhtenäinen. 

LÄÄKETIEDE 
ARVOSTETUIN
Lääketiede ja sitä lähellä toimivat terapiapalvelut 
nauttivat eniten arvostusta yhteistyön 
perusteella. Terveydenhuollosta ja 
terapiapalveluista pyydettiin lausunto yhteensä 
32 kertaa. Lausunnonantajina sosiaalitoimi 
esiintyi vain 23 kertaa, vaikka arviointivaiheessa 
yhteistyötä oli tehty 66 kertaa. Terveydenhuolto 
ja terapiapalveluiden yhteistyö arviointivaiheessa 
oli lähellä sosiaalitoimea, sillä yhteistyö esiintyi 
selvityksissä 62 kertaa. Lääketiede ja 
erityisesti psykiatria ovat eniten 
lausuntoja antaneet ammattiryhmät. 
Terveydenhuollon ja lastensuojelun yhteistyön 
vaatimus on kirjattu selvästi myös lakiin. 
Lastensuojelun asiakkaan asema tulisi olla 
terveyspalveluita järjestettäessä erityisen 
huomion kohteena. Hallituksen esitöissä 34
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ARKIPÄIVÄN 
ASIANTUNTIJUUS 
VÄHÄISEMPÄÄ
Päiväkodit ja oppilaitokset tekevät lasten ja 
nuorten kanssa arkista ja säännöllistä työtä. Siten 
ongelmien havaitseminen on mahdollista 
varhain. Opetustoimen kanssa yhteistyötä 
arviointivaiheessa tehtiin 31 kertaa eli 
varsin usein. Päiväkodin kanssa yhteistyötä oli 
vain kahden asiakkaan kohdalla, joten yhteistyö 
varhaiskasvatuksen kanssa on ollut 
vähäistä.

Lausunnon antajana opetustoimen rooli ei 
ollut merkittävä, sillä lausuntoja on pyydetty 
vain 9 kertaa. Opetustoimen palveluita ei ole 
selvityksissä nähty avohuollon palveluina. 
Jos yhteistyötä on tehty 33 asiakkaan kohdalla, 
on avohuollon palveluita huomioitu neljä. Tämä 
herättää kysymyksen siitä, mitä avohuollon 
palveihin voidaan lukea ja mitä ei. 
Varhaiskasvatuslain säätely kohdistuu 
päättäviin ja johtaviin tahoihin. Heidän 
tulisi huolehtia selkeitten yhteistyörakenteiden 
luomisesta.

KRIISIAPUA
Suurimpana ryhmänä muissa palveluissa 
näyttäytyvät hälytys- ja kriisiluontoisesti 
toimivat tahot yhteensä yhdeksän kertaa 
yhteistyötahona. Poliisi on selvityksissä 
yhteistyötahona seitsemän. Hätäkeskus on 
yhteistyötaho kerran ja ensihoito kahdesti. 
Tämän lisäksi sosiaalipalveluihin laskettu 
sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa yhteistyötä 
on tehty seitsemän kertaa. Yhteensä 
kriisitilanteisiin reagoivat tahot ovat siten 
mukana 17 kertaa. 

AVOHUOLLON 
PALVELUISTA 
KIELTÄYTYMINEN
Lastensuojelun asiakkaiden kasvuolosuhteet tulee 
ensisijaisesti turvata avohuollon tukitoimin. 
Aineiston perusteella tutkituille 21 asiakkaalle 
perheineen tarjottiin avohuollon palveluita 59 
kertaa. Eniten avohuollon palveluita oli 
kirjattu sosiaalitoimesta yhteensä 40 eri 
tahon kanssa. Kieltäytymisiä eri palveluista oli 
kirjattu 16 kertaa. Toteutumattomuus on voinut 
johtua paitsi asiakkaan valinnasta myös palvelun 
sopimattomuudesta. Asiakkaat ovat ottaneet 
tarjotut avohuollon palvelut vastaan 
hyvin, sillä kieltäytymisiä on vähän. 

Kuva: Riutulan lastenkodin lapset aukovat paketteja 
1936, Inari, Museokeskus Vapriikki

MONIAMMA-
TILLISUUDEN 
HAASTEET
Eniten yhteistyötä lastensuojelu tekee muiden 
sosiaalialan toimijoiden kanssa. Lääketiede 
ohittaa arvostuksessa muut ammattialat. 
Terveydenhuollon velvollisuudet on kirjattu tiukasti 
myös lakiin. Opetustoimen kanssa tehdään 
yhteistyötä, mutta lausuntoja opetustoimesta ei 
pyydetä. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä 
tehdään todella vähän. 

POHDITTAVAKSI
Voitaisiinko terveydenhuollon ohella muiden 
toimialojen ammattiryhmiä hyödyttää 
tehokkaammin arviointivaiheessa ja 
lausunnonantajina? Eri selvityksissä avopalvelut 
määriteltiin eri tavalla. Mitkä kaikki palvelut 
voitaisiin lukea avopalveluiksi? 
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