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YKSINTULLEET ALAIKÄISET
TURVAPAIKANHAKIJA- JA PAKOLAISLAPSET
LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN
ASIAKIRJOISSA

TUTKIMUKSEN
KONTEKSTI
Yksintulleiden alaikäisten
turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on
lisännyt heidän määräänsä myös
lastensuojelun asiakkaina. Yksintulleet
alaikäiset turvapaikanhakija- ja
pakolaislapset ovat Suomessa ilman
vanhempiaan tai muuta huoltajaa. Siksi
yksintulleiden tilanteeseen, hyvinvoinnin
tukemiseen ja kotouttamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota myös
sosiaalityössä. Sosiaalityön näkökulmasta
eri kulttuuritaustoista tulevien lasten
määrän kasvu tarkoittaa
osaamisvaatimusten kasvua ja vaatii
erityistä herkkyyttä lapsen tarpeiden
tunnistamisessa.
Käytäntötutkimus paikantuu Espoon
lastensuojelun sosiaalityöhön, jossa
yksintulleiden asiakasmäärän huomattava
kasvu on luonut tarpeen yksintulleiden
lastensuojelun asiakkuuksien
käytäntötutkimukselliselle tarkastelulle.

TUTKIMUKSEN
TARKOITUS
Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tuottaa
tietoa Espoon lastensuojelun käyttöön
yksintulleiden alaikäisten
turvapaikanhakija- ja pakolaislasten
lastensuojelun asiakkuuksista.
Käytäntötutkimuksen tarkoituksena on
tutkia, mitä yksintulleiden lastensuojelun
asiakasasiakirjoissa kirjoitetaan
yksintulleiden lastensuojelun asiakkuuksien
erityispiirteistä, lastensuojelun
sosiaalityöstä ja lastensuojelun
palvelujärjestelmästä.
Tutkimuskysymykset ovat:

 Mitä ja miten yksintulleiden alaikäisten
turvapaikanhakija- ja pakolaislasten
lastensuojelun asiakasasiakirjoissa
kerrotaan yksintulleiden lastensuojelun
asiakkuuksien erityispiirteistä?
 Mitä ja miten yksintulleiden alaikäisten

turvapaikanhakija- ja pakolaislasten
lastensuojelun asiakasasiakirjoissa

kerrotaan lastensuojelun sosiaalityöstä ja
palvelujärjestelmästä?

AINEISTO JA
ANALYYSI
Käytäntötutkimuksen tutkimusaineisto
koostuu neljän yksintulleen alaikäisen
turvapaikanhakija- tai pakolaislapsen
lastensuojelun asiakasasiakirjoista, jotka
lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat
tutkielman tekijälle osoittaneet. Asiakirjoja
on yhteensä 332 yksipuoleista sivua, jotka
on tulostettu lastensuojelussa käytössä
olevasta asiakastietojärjestelmästä.
Tutkimusaineistoa on lähestytty kriittisten
tapahtumien menetelmää soveltaen, joka
mahdollistaa sosiaalityön työprosesseihin,
lapsen tilanteen arviointiin ja päätöksen
tekoon liittyvien kriittisten tekijöiden
tarkastelun. Lastensuojelun sosiaalityön
näkökulmasta kriittisiä tapahtumia ovat
erityisen poikkeavat ja mieleen jäävät
tapahtumat. Aineisto on analysoitu
sisällönanalyysina.

TULOKSET
1. Lastensuojelun asiakirjoissa korostuvat
yksintulleiden aikaisemmat traumaattiset
kokemukset ja erossa oleminen perheestä,
jotka vaikuttavat lasten hyvinvointiin.
Yksintulleiden kanssa työskentelyyn
vaikuttaa lisäksi lapsen kielellinen ja
kulttuurinen tausta sekä kotoutuminen,
joiden huomiointi lapsen tilanteen
arvioinnissa ja päätöksen teossa on
asiakirjojen perusteella satunnaista.

2a. Viranomaistoimijat kokevat olevansa
uudessa tilanteessa yksintulleiden
lastensuojelun asiakkuuksien määrän
lisäännyttyä nopeasti. Uudeksi koetuissa
tilanteissa ei usein ole valmiita
toimintamalleja. Viranomaistoimijoiden
keskinäinen tehtävänjako näyttäytyy
paikoin epäselvänä ja yhteistyö
jäsentymättömänä. Lisäksi viranomaisten
tulkinnat asiakkaiden tilanteista ja niiden
ratkaisutavoista ovat toisinaan keskenään
ristiriitaisia. Eri lakien väliset suhteet ja
lakien soveltaminen kyseiseen

asiakasryhmään vaativat selventämistä.

2b. Eri toimijat esittävät huolta ja jopa
kritiikkiä sen suhteen, vastataanko lapsen
tarpeisiin oikealla tavalla ja onko
lastensuojelussa tarpeeksi tietoa ja
osaamista yksintulleiden kanssa
työskentelyyn. Lasten sopeutumista
lastensuojelulaitoksessa asumiseen
vaikeuttavat lisäksi lapsen heikko
suomenkielen taito sekä lapsen
puutteellinen ymmärrys lastensuojelun
toimenpiteistä tai tarvitsemastaan
psyykkisestä avusta.

IDEAT
KEHITTÄMISEEN
Käytäntötutkimuksen tutkimusaineisto ei
ole edustava otos kaikista yksintulleista
lastensuojelun asiakkaista määrällisesti tai
valinta kriteeriensä vuoksi. Käytännön
työntekijöiden näkökulmasta kiinnostavia ja
erityisiä tekijöitä sisältävien
asiakastapausten tarkastelu mahdollistaa
kuitenkin käytäntötutkimukselle ominaisen
työn käytännöistä lähtöisin olevaan
tiedontarpeeseen vastaamisen.
Tutkimustulosten perusteella erityisesti
lastensuojelun sosiaalityön kehittämisen
näkökulmasta voidaan perustellusti kysyä:

• Tuntevatko eri viranomaistoimijat
tarpeeksi toistensa toimintaa ja palveluita
ja onko viranomaisten välisen yhteistyön
kehittämiselle tarvetta?

• Tarvitsisivatko lastensuojelun työntekijät
lisää tietoa yksintulleisiin
turvapaikanhakijoihin liittyen?

• Onko lastensuojelun sosiaalityöntekijän
mahdollista huomioida palveluita
kartoittaessaan yksintulleiden erityiset
tarpeet?

• Vastaako lastensuojelun
palvelujärjestelmä yksintulleiden
tarpeisiin?
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