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 LASTENSUOJELU 

Tutkimuksen toimintaympäristönä on 
eteläsuomalaisen kaupungin lastensuojelun 
avohuollon yksikkö. Yksikössä toimii 
lastensuojelun tarvetta arvioiva 
vastaanottotiimi ja 2 lastensuojelun 
avohuollon suunnitelmallista tiimiä.  
 
Vastaanottotiimissä tehdään sosiaalihuoltolain 
(SHL 1301/2014) 36 §:än perustuvaa 
palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun 
tarpeen arviointia lastensuojelulain (LSL 
417/2007) 26 §:n mukaisesti.  
 
Suunnitelmallisessa tiimissä keskitytään 
lastensuojelun avohuollon suunnitelmalliseen 
muutostyöskentelyyn lastensuojelulain 
ohjaamana.  
 
Lastensuojelun työskentelyä tehdään lasten ja 
perheiden kanssa monialaisesti. Keskeisiä 
yhteistyötahoja ovat mm. neuvolat, päiväkodit, 
koulut, terveydenhuolto, poliisi, muut 
sosiaalityön sektorit ja perheiden läheiset.  
 

TAVOITTEET 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa 
eteläsuomalaisen kaupungin lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä 6-17 – 
vuotiaiden lasten kohtaamisesta 
lastensuojelun avohuollon työprosesseissa, 
kohtaamisessa hyödynnettävistä menetelmistä 
ja kehityskohteista.  
 
Sosiaalityöntekijän näkökulmaa korostavan 
tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ja 
aineistoa tämän hetkisestä tilanteesta 
hyödynnettäväksi toimintayksikön sisäisessä 
kehittämisessä ja sosiaalityöntekijöiden 
ammatillisessa kehittymisessä. Lisäksi 
tavoitteena on luoda käytäntötutkimuksen 
kulttuuria eteläsuomalaisen kaupungin 
lastensuojeluun, jotta käytäntötutkimuksen 
mahdollisuuksia hyödynnettäisiin 
tulevaisuudessa suunnitelmallisesti osana 
yksikön ammatillista kehittymisprosessia.  

 
 
 
 
 
 

 

AINEISTO  

Aineisto koostuu kahdesta fokusryhmä-
haastattelusta ja yhdestä kirjallisesta 
pohdinnasta. Tutkimukseen osallistui 9 
sosiaalityöntekijää. Vakinaisessa 
virkasuhteessa oli 1 sosiaalityöntekijä. Muut 
sosiaalityöntekijät olivat avoimessa 
virkasuhteessa. Lastensuojelun sosiaalityöstä 
työntekijöiden työkokemus vaihteli 2-11,5 
vuoden välillä. Nykyisessä työpaikassa 
sosiaalityöntekijät olivat olleet 1-6 vuotta.  
Haastatteluaineiston käsittelyssä käytettiin 
aineistolähtöistä sisällön analyysia. 
 

TULOKSET 

Sosiaalityöntekijöillä on selkeä käsitys siitä, 
mitä hyvä lapsen kohtaaminen 
lastensuojelussa tarkoittaa ja keskeisenä työn 
toteuttamisen ohjenuorana toimii lapsen etu. 
Sosiaalityöntekijät suhtautuvat myönteisesti 
työyhteisön toimintamallien kehittämiseen, 
joskaan tämän hetkinen työtilanne ei 
vaikuttanut tarjoavan heille edellytyksiä 
kehittämistyön käynnistämiselle tai käytännön 
toteuttamiselle.  
  
1) Lapsen kohtaaminen  
Tutkimustulos lapsen kohtaamisen nykytilasta 
on, etteivät sosiaalityöntekijät pysty 
tapaamaan lastensuojeluasiakkuuden 
kartoitusvaiheessa tai lastensuojelun 
asiakkuudessa olevia lapsia haluamassaan 
laajuudessa. Kohtaamisen haasteiksi nousevat 
riittämättömät resurssit, työn kuormittava 
luonne ja johtamisen kysymykset. 

 
Lastensuojelussa kohtaamisen tavoitteet ovat 
 sosiaalityön tiedonintressi 
 juridinen velvollisuus 
 aito kohtaaminen  
 lapsen osallisuus.  
 
Kohtaamisen seuraukset voivat olla positiivisia 
eli lapsen tilannetta edistäviä tai negatiivisia 
eli lapsen kuormittumista lisääviä. 
 
Kohtaamisen edellytyksenä ovat 
 oikeanlaiset kohtaamisen fyysiset tilat 
 tapaamisen tavoitteellisuuden vaatimus 
 riittävät työntekijäresurssit.  
 
2) Sosiaalityöntekijöiden valmiudet lapsen 
kohtaamiseen ja sosiaalityöntekijöiden 
käytössä olevat työmenetelmät 
 Sosiaalityöntekijät pitävät valmiuksiaan 

lapsen kohtaamiseen hyvinä.  
 Sosiaalityöntekijät käyttävät vaihtelevasti 

konkreettisia työvälineitä. Toiset pitävät 

niitä hyödyllisinä, toiset työläinä.  
 Sosiaalityöntekijöillä on halu tutustua 

uusiin työmenetelmiin, jotta heidän 
valmiutensa lapsen kohtaamiseen 
kehittyisivät.  

 Lapsen kohtaaminen on sosiaali-
työntekijöiden mielestä lastensuojelutyön 
”suola” ja motivaatiotekijä.  

 

KEHITYSIDEAT 

1) Yksikön työprosessien kehittäminen  
 työn fokusointi lapsikeskeisyyteen  
 suunnitelmallinen perehdyttäminen 

lastensuojelun sosiaalityön sisältöön ja 
menetelmiin -> perehdyttämispaketti 

 lasten tapaamisten seuranta 
 lasten tapaamiset automaatioksi 

lastensuojeluprosesseihin 
 uudenlainen työn järjestämisen tapa 

työpariuksissa 
 avohuollon prosessiesitteitä asiakkaille 
 esimiesten tuki ja kannustus 
 
2)     Menetelmäosaamisen lisääminen 
 lapsen kohtaaminen haasteellisissa 

tilanteissa 
 kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen 
 menetelmätyökalupakki työntekijöille 

 
3) Lapsiystävällisemmät ja viihtyisämmät 

toimiston fyysiset tilat, joissa eri-ikäisille 
lapsille mielekkäitä aktiviteetteja, kuten 
pelejä ja leluja. 
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