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Lastensuojelulaki vai 
sosiaalihuoltolaki?

Kuinka työntekijät 
päättävät, soveltaako 
sosiaalihuoltolakia vai 
lastensuojelulakia?
Tutkimukseni sijoittuu neljän 
eteläsuomalaisen kunnan - Hollolan, 
Asikkalan, Padasjoen ja Kärkölän -
muodostaman Peruspalvelukeskus 
Oivan lapsiperhepalveluiden yksikköön, 
jossa tarjotaan sekä sosiaalihuoltolain 
että lastensuojelulain mukaisia 
palveluja lapsille, nuorille ja heidän 
perheilleen. Tutkimuksessani olen 
halunnut selvittää, miten edellä 
mainitsemiani kahta lakia, 
lastensuojelulakia ja 
sosiaalihuoltolakia, sovelletaan 
kyseisessä kuntayhtymässä. 

Työpaikalla työntekijät miettivät usein 
perusteluja ja rajanvetoja lain 
soveltamisessa. Kuntayhtymä siirtyi 
osaksi suurempaa hyvinvointiyhtymää 
vuoden 2017 alusta, ja tässä yhteydessä 
eri yksiköiden käytäntöjä haluttiin 
harmonisoida. Tutkimustani on 
mahdollista käyttää harmonisoinnin 
apuna.

Aineisto haastatteluista 
ja asiakirjoista
Olen lähestynyt tutkimusaihetta 
aineistolähtöisen analyysin 
menetelmällä kahta kautta: toisaalta 
työntekijöiden laatimien asiakirja-
aineistojen, toisaalta työntekijöiden 
ryhmähaastattelujen avulla.

Asiakirja-aineistoani ovat olleet 
lapsiperhepalvelujen työntekijöiden 
laatimat palvelutarpeen arvioinnin 
dokumentit Effica-tietojärjestelmässä. 
Olen etsinyt niistä kriteerejä ja 
perusteluja, joiden perusteella 
työntekijät ovat katsoneet 
asiakaslapsen kuuluvan 

jommankumman lain piiriin. 

Ryhmähaastatteluissa pyrin saamaan 
työntekijöiltä tietoa siitä, kuinka he 
toimintaperiaatteen tasolla näkevät 
lakien välisen eron ja syyt jotka 
vaikuttavat jommankumman lain 
valitsemiseen. 

”Sit ne jää niiku jokaisen tiimin 
niinku mietittäväksi et sinne 
tänne tuonne, kuka menee 
minnekin, kun jotenkin 
keskitetysti tätä pystys jotain 
isoja linjauksia tekemään ja se 
antais raamia jokaiselle ja sitä 
yhtenäistä linjaa asiakkaille.” 

Lain valitseminen koetaan 
vaikeaksi, ratkaisu voi 
riippua tilanteesta tai 
työntekijästä
Työntekijät mainitsivat haastatteluissa 
useaan otteeseen päätöksenteon 
vaikeuden tai epäselvyyden. Tämä 
vaikeus tuli esille lähes jokaisen 
haastateltavani kommenteissa. 

Työntekijät kertoivat myös tekevänsä 
ratkaisuja joko tilanteen vakavuuden ja 
lapseen kohdistuvan vaaran suuruuden 
perusteella, tai vaihtoehtoisesti sillä 
perusteella, että tietynlainen asiakkuus
mahdollistaisi perheelle ja lapselle 
tämän tarvitsemat palvelut. Monet 
tarjolla olevat palvelut on kuitenkin 
käytännössä mahdollista tarjota 
kumman hyvänsä lain piirissä. 

Asiakirja-aineistojen analysointi antoi 
tukea työtekijöiden näkemykselle, että 
päätöksenteko on ainakin jossain 
määrin tilanne- ja työntekijäkohtaista.

Yhteinen linja 
keskustelujen kautta?
Tutkimukseni perusteella monelle 
sosiaalialan ammattilaiselle oli ainakin 
jossain määrin epäselvää, kumpaa lakia 
lasta koskevassa asiassa tulee noudattaa 
ja millä perustein. Täsmällisten ylhäältä 
annettujen toimintaperiaatteiden ja 
ohjeistusten puuttuessa tilaa syntyi 
työntekijöiden tulkintojen 
erilaisuudelle. 

Haastatellut työntekijät katsoivat, että 
tiimien välillä ei ole juuri käyty 
keskusteluja toimintatapojen tai -
näkemysten yhdenmukaistamiseksi. 

Kehitysideana, asiakkaiden välisen 
yhdenvertaisuuden varmistamiseksi 
katson, että työntekijöiden kesken 
käytäviin keskusteluihin perustuva 
tarkempi ohjeistus lakien rajanvedosta 
ja sen perusteluista olisi hyödyllistä.

”Mä en tiedä minkälaisia 
perheitä tällä SHL-puolella on 
asiakkuudessa. Mä niinku
tiedän minkälaisella 
problematiikalla ne sit niinku
on, et ne tuntuu sit aika hurjilta 
sit kun ne siirtyy tonne
(lastensuojeluun) Sit ollaan mun
mielestä tosi pitkällä.” 
(Sitaatit työntekijöiden haastatteluista)
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