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Espoon lastensuojelun 
perehdytysmallin 
nykytila ja kehittäminen

TUTKIMUKSEN
KONTEKSTI JA 
TARKOITUS

Tutkimuksemme paikantuu Espoon 
lastensuojelun neljään avohuollon 
aluetoimistoon, joita ovat Leppävaaran 
toimisto, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan 
toimisto, Espoon keskuksen toimisto ja 
Espoonlahden toimisto. 

Tutkimuksemme tarkoitus on tuottaa tietoa 
Espoon lastensuojelun perehdytysmallin 
nykytilasta ja kehittämisen tarpeista. 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja 
tehokkaamman ja yhtenäisemmän 
lastensuojelun perehdytysmallin 
kehittämiseen koko Espoon tasolla.

Hyvä perehdytys on kriittisen tärkeää 
sosiaalityön ja etenkin lastensuojelun 
nykyhetkessä, jossa henkilöstövaihdokset ovat 
ajankohtainen haaste. Uskomme tutkimuksen 
tuottavan arvokasta tietoa perehdyttämisen 
nykytilasta. Tutkimus on myös hyödyllinen 
työkalu perehdyttämisen organisoinnissa ja 
kehittämisessä. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevan lain 7 § ja 12 §
rajoittavat sitä, kuka saa toimia sosiaalityöntekijän virassa 
vakituisesti tai määräaikaisesti. Uusi laki asettaa haasteita 
perehdytykselle työntekijävaihdosten myötä.

AINEISTO JA 
ANALYYSI

Tutkimuksen tekemiseksi haastattelimme 
yhteensä neljää sosiaalityöntekijää kolmesta 
eri Espoon lastensuojelun aluetoimistosta. 
Lisäksi haastattelimme yhteensä viittä 
johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä 
ryhmähaastattelussa. Haastattelut olivat 
puolistrukturoituja. Haastatteluiden 
litteroidun aineiston analysoimme 
sisällönanalyysin keinoin.  

TULOKSET

Perehdytyksessä on toimistokohtaisia eroja, 
mutta perusstruktuuri on sama  eri 
toimistojen käyttämiä perehdyttämisen 
menetelmiä ovat esimerkiksi keskustelut, 
tutorin käyttö, koulutukset sekä 
omatoiminen perehtyminen

Perehdyttämisen tavoite on lastensuojelun 
työn oppiminen, mutta perehdyttämisellä 
nähtiin merkitystä myös uuden työntekijän 
työyhteisöön integroitumisen ja viihtymisen 
kannalta

Uusien työntekijöiden riittävä ja toimiva 
perehdyttäminen nähtiin asiakkaiden lisäksi 
koko työyhteisön etuna

Kiire on perehdyttämisen merkittävä haaste, 
sillä esimerkiksi jo sovitut perehdytysajat 
voi joutua akuutimpien asioiden vuoksi 
joskus perumaan 

Uudelta työntekijältä toivotaan uskallusta 
tarvittaessa  kysyä apua myös muilta 
työyhteisön jäseniltä

 Sekä sosiaalityöntekijät että johtavat 
sosiaalityöntekijät esittivät toiveen 
perehdytyskansiosta, joka sisältäisi 
esimerkiksi tietoa työsuhteen käytännön 
asioista sekä erilaisia käytännön työtä 
tukevia päätös- ja asiakirjamalleja

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN

Espoon lastensuojelun perehdytysmallia voisi 
kehittää esimerkiksi siten, että mallinnettaisiin 
kaikkien lastensuojelutoimistojen kesken 
yhteinen perehdytyskansio, joka sisältäisi 
tietoa niin työsuhteeseen liittyvistä käytännön 
asioista kuin myös itse ajankohtaista 
perehdytysmateriaalia ja erilaisia päätös- ja 
asiakirjamalleja. 

Kaikkien toimistojen kesken yhteinen 
esimerkiksi sähköisessä muodossa oleva 
perehdytyskansio säästäisi aikaa 
yksinkertaisiin ja helposti itse opittaviin 
asioihin perehdyttämiseltä. Se myös loisi aivan 
uudenlaista pohjaa perehdytysmallin 
yhtenäiselle kehittämiselle ja ajankohtaisena 
pitämiselle – ajankohtaisuuden tarkistamisen 
vastuuta voisi esimerkiksi jakaa eri toimistojen 
kesken.

Perehdytysprosessi tulee suunnitella alusta 
alkaen hyvin ja kunnolla, sekä varata sille 
riittävästi aikaa. Ennen uuden työntekijän 
aloittamista kannattaa hänen lähtökohtansa 
huomioon ottaen pohtia aina tapauskohtaisesti 
sitä, kannattaako hänelle listata jo heti alkuun 
omia asiakastapauksia hoidettavakseen. 

Joissakin toimistoissa käytössä olevan 
tutormallin jatkokehittäminen ja sen käyttöön 
ottaminen muissakin toimistoissa voisi olla 
yksi tapa viedä eteenpäin lastensuojelun 
perehdytyksen kehittämistä. Työntekijät ovat 
tulosten pohjalta kokeneet tutormallin hyvänä 
ja toimivana. Kiireen keskellä vastuun jako 
ylipäätään eri toimijoiden kesken on hyvä idea, 
mikäli siihen on mahdollisuus.
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