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ESIPUHE

Huostaanottojen kriteerien vertailu pääkaupunkiseudun eri kunnissa 
nousi keskeiseksi kysymykseksi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaa-
miskeskuksessa (Pääks/Socca) syksyllä 2003. Idea oli tullut Espoon 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniltä. Suunnitelmat alkoivat hahmot-
tua seuraavana keväänä, ja toteutukseen päästiin, kun Annina Myllär-
niemi aloitti hankkeessa tutkijana syksyllä 2004. Työ eteni pikavauhtia ja 
jo vajaan vuoden kuluttua selvityksen tekemisen aloittamisesta kuultiin 
ensimmäiset tulosesittelyt.  

Se, kuinka pääkaupunkiseudun kunnat poikkeavat toisistaan huostaan-
ottopolitiikkansa suhteen, ei ole helppo selvityskohde. Espoolaisten 
päättäjien rohkeus nostaa hankala asia käsittelyyn ansaitsee erityismai-
ninnan. Tämän eettisesti vaikean aiheen tarkastelussa Annina Myllär-
niemi selviytyi hienosti. Huostaanottojen kriteerien vertailuhankkeessa 
yhdistyy mainiolla tavalla pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö ja 
monipuolinen osaaminen. Aihe koettiin yhteisesti tärkeäksi. Konkreetti-
sen aiheen kautta hahmottuivat myös monet muut toimintakulttuurierot 
kuntien välillä huostaanottokäytäntöjen lisäksi. Luotettavan vertailu-
tiedon keräämiseksi dokumentointi- ja tilastointikäytännöt olisi myös 
saatettava lähemmäksi toisiaan. 

Raportissa on runsaasti niin yksityiskohtaista tietoa kuin pidemmälle vie-
tyjä johtopäätöksiäkin lastensuojelun erilaisista ilmiöistä ja ongelmakoh-
dista. Toivomme, että raportti puhuttelee kaikkia lasten hyvinvoinnista 
kiinnostuneita ja että selvityksen tulokset tarjoavat pohjan, jolta kukin 
kunta voi omaa lastensuojelun kehittämistyötään viedä eteenpäin.  

Heidi Hållman
Kirsi Nousiainen

Erja Saurama
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ALKUSANAT

Tarve pääkaupunkiseudun kuntien huostaanottojen kriteerejä vertailevaan 
selvitykseen heräsi ensi kerran Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 
Keväällä 2004 Soccan johtoryhmässä päätettiin selvitystyön aloittami-
sesta. Työ alkoi marraskuussa 2004 esiselvityksellä, johon koottiin tietoa 
pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojelutilastoista, sijoitusprosesseista, 
lastensuojelun rakenteista ja toimintaympäristöistä. Esiselvitys osoitti jat-
kotutkimuksen tarpeen. Tavoitteena oli jäsentää huostaanottojen kriteerejä 
ja niiden määrittymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Lastensuojelun kehittämistarpeita on kartoitettu Soccassa yhteistyössä 
pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalitoimien kanssa. Polttavimmaksi kehit-
tämisen kohteeksi on nostettu avohuollon työprosessien systematisoiminen 
ja menetelmien kehittäminen. Siksi myös tämän tutkimuksen tarkastelu-
kulma on ollut avohuollossa, jossa sijoitusten ja huostaanottojen tarvetta 
arvioidaan ja sijoituspäätökset valmistellaan. 

Vuoden aikana työtä on tehty vuoropuhelussa pääkaupunkiseudun kun-
tien sosiaalitoimien edustajien kanssa. Työn suunnitteluun ja toteutukseen 
on osallistunut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Soccasta sosiaalityön 
erityissuunnittelija Hanna Heinonen, Helsingin sosiaalivirastosta perhekes-
kustoiminnan päällikkö Sisko Lounatvuori, Vantaalta sosiaalityön yksikön 
esimies Riitta Salonen, Kauniaisista sosiaalipalvelupäällikkö Taru Kaikkonen, 
Espoosta johtava sosiaalityöntekijä Marja-Liisa Rosenholm ja projektipääl-
likkö Elina Virokannas sekä Helsingin yliopistosta yhteiskuntapolitiikan 
laitoksen sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori Erja Saurama. 

Ilman ohjausryhmäläisten kontakteja kentälle, osaamista ja näkemyksiä 
selvityksestä ei olisi tullut näin monipuolinen. Kiitos ohjausryhmäläisille 
innostavista keskusteluista ja palautteesta! Niin ikään kiitokset kuuluvat 
myös kyselyyn vastanneille lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja haastatel-
luille johtaville sosiaalityöntekijöille. Suurimmat kiitokset kuuluvat Soccan 
erityissuunnittelija Hanna Heinoselle, joka on toiminut tutkimushankkeen 
organisoijana, kommentoijana ja kannustajana työn jokaisessa vaiheessa. 
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Lisäksi haluan kiittää Tarja Heinoa, Päivi Sinkoa ja Niina Pietilää, jotka ovat 
kommentoineet käsikirjoitusta.

Olen iloinen, että olen saanut tehdä tutkimustyötä Soccan kannustavas-
sa työyhteisössä. Haluan mainita Soccan johtajan Kirsi Nousiaisen, profes-
sori Erja Sauraman ja sosiaaliviraston kehittämispäällikön Eija Bergmanin, 
joiden myötävaikutuksella tutkimushanke on ollut mahdollinen. Socca on 
tarjonnut oivat puitteet tämän selvitysprosessin kaltaiselle seudulliselle so-
siaalityön käytäntötutkimukselle. Tutkimus on ollut antoisa tekijälleen. Sen 
lisäksi se on tuottanut monipuolista ja ajankohtaista tietoa lastensuojelusta 
ja huostaanottojen kriteereistä eli siitä, miten, miksi ja millaisin perustein 
lapsia otetaan huostaan pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä 9.11.2005

Annina Myllärniemi
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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa on paneuduttu lastensuojelun sijoitusten, erityisesti huos-
taanottojen kriteerien määrittelyyn ja jäsentämiseen. Lisäksi on kartoitettu 
pääkaupunkiseudun lastensuojelun nykytilaa. Tutkimus kokoaa tietoa huos-
taanottopäätösten dokumentoinnista, huostaanoton tarvetta aiheuttavista 
lasten kasvuolojen riskitekijöistä sekä siitä, miten lastensuojelun käytännöissä 
pystytään niihin vastaamaan.

Aineistoina ovat pääkaupunkiseudun kunnista kootut lastensuojelun 
tilastotiedot, huostaanottopäätösasiakirjat (n=134), kysely lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöille (n=87) ja johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelut. 
Huostaanottoasiakirja- ja lomakekyselyaineistoa on tarkasteltu kvantitatiivi-
sesti (SPSS ja Excel). Kvantitatiivista tarkastelua on syvennetty laadullisella 
tarkastelulla, jossa on sovellettu sekä sisällön analyysin että tapaustutkimuksen 
lähestymistapoja.

Yhtenä keskeisenä tuloksena on, että huostaanotettujen lasten ikä selittää 
sekä avohuollon asiakkuuden kestoa, aiempia sijoituksia että käytettyjä tukitoi-
mia. Yleinen kehityssuunta näyttää olevan se, että yhä suurempi osa huostaan-
otettavista lapsista on 13−17-vuotiaita nuoria. Espoossa nuorten suhteellinen 
osuus huostaanotetuista on suurempi kuin Vantaalla ja Helsingissä. Tarkempaa 
selvitystyötä edellyttää sen jäsentäminen, missä määrin on kyse siitä, että mur-
rosikäiset todella joutuvat niin sanottuine näkyvine ja kuuluvine ongelmineen 
helpommin sijaishuoltoon, ja missä määrin taas siitä, että avohuollon keinot 
puuttua ja sitouttaa nuoria työskentelyyn ovat riittämättömät. 

Nuorten huostaanoton kynnystä näyttää madaltavan se, että entistä use-
ammin – enemmän kuin joka toisen nuoren kohdalla – vanhemmat toivovat 
huostaanottoa. Myös vastaanottoyksiköiden toiminta vaikuttaa siihen, ettei 
nuoria sijoiteta useammin avohuollossa. Nuorten ja heidän perheittensä kanssa 
tapahtuva avohuollon työskentely on tukimuotojen määrällä ja asiakkuuden kes-
tolla mitattuna vähäisempää ja lyhytkestoisempaa kuin pienemmillä lapsilla. 

Pienillä lapsilla on pitemmät asiakkuudet, enemmän avohuollon tukitoimia 
ja muita useammin aiempia sijoituksia ennen huostaanottoa. Vauvaperheille 
näyttää olevan tarjolla enemmän työmuotoja avohuollossa kuin murrosikäisille. 
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Aineiston valossa näyttääkin siltä, että mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, 
sitä korkeammalla avohuollon tukitoimien riittämättömyyskynnyksen ja siten 
myös huostaanoton kynnyksen voidaan ajatella olevan. Sosiaalityön arjessa 
etenkin pienten lasten sijoitusten tarvetta puntaroidaan jatkuvasti sen tosi-
seikan edessä, että laissa oleva sijoituksen ehto ”uhkaa vakavasti vaarantaa…” 
ei riitä sijoituksen, etenkään tahdonvastaisen huostaanoton perusteeksi. 

Huostaanotettujen lasten perheisiin kasautuu monenlaisia ongelmia: lapsilla 
on keskimäärin 6,4 sellaista kasvuolojen riskitekijää, joiden sosiaalityöntekijät 
arvioivat vaikuttavan lapsen sijaishuollon tarpeeseen. Huostaanotettujen lasten 
vanhemmilla esiintyy suhteellisen usein päihdeongelmia, mielenterveyson-
gelmia ja uupumusta, perheissä on vuorovaikutuksen vaikeuksia ja sisäisiä 
ristiriitoja, vaikeuksia sopeutua ympäristöön ja yhteiskunnan normeihin. 

Tavallisin alle 12-vuotiaiden lasten huostaanoton tarvetta aiheuttava 
tekijä on vanhempien päihteidenkäyttö. Tällöin on useimmiten kyse äidin 
päihteidenkäytöstä. Tästä huolimatta vanhempien päihdehoitotahojen kanssa 
tehtävä yhteistyö on yhä suhteellisen vähäistä. Yhteistyön selkeyttämisessä 
vanhempien hoitotahojen, kuten päihdehuollon kanssa, on omat haasteensa. 
13–17-vuotiailla nuorilla tavallisin huostaanoton tarvetta aiheuttava tekijä 
on lapsen oma rajaton ja sopeutumaton käytös. Nuorten huostaanottojen 
lisääntyminen kertoo jotakin siitä, että nuorten ongelmiin vastaaviin riittävän 
sitouttaviin, rajaaviin ja tukeviin avohuollollisiin työmuotoihin ei ole panos-
tettu riittävästi.

Pääkaupunkiseudun kuntien välillä on eroja avohuollon tukitoimien käy-
tössä ja tarjonnassa. Helsingissä avohuollon tukitoimia käytetään laajemmassa 
skaalassa (keskimäärin 6,1 tukimuotoa lasta kohden) kuin Vantaalla (5,4) 
ja etenkin Espoossa (3,3). Helsingissä lähes kaikilla lapsilla on ollut ennen 
varsinaista huostaanottoa avohuollon sijoitus tai kiireellinen huostaanotto. 
Espoon aineistossa oli muita kaupunkeja enemmän lapsia, joilla ei ole ollut 
varsinaista avohuollon asiakkuutta ennen sijoitusta. Jatkossa tulee tarkemmin 
selvittää sitä, missä määrin kysymys on lasten ja perheiden peruspalvelujär-
jestelmässä olevista turvaverkon ja varhaisen puuttumisen aukoista ja missä 
määrin avohuollon resurssien puutteellisuudesta.

Tutkimus osoittaa, että lastensuojelun ehkäisevän työn, erityispalvelujen 
ja rakenteiden epämääräisyys, työprosessien ja vastuunjakojen määrittelemät-
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tömyys, resurssien vähäisyys ja sijoitusprosessien erilaisuus heijastuvat avo-
huollon palveluihin ja niiden vaikuttavuuteen sekä siten väistämättä sijoitusten 
kriteereihin. Kaiken kaikkiaan tarkastelussa korostuu lastensuojelun avohuollon 
suunnitelmallisuuden puute ja tarjottavien työmuotojen erilainen kirjo pääkau-
punkiseudun kuntien välillä. Erityistuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden 
tilannetta tulee voida arvioida ja seurata säännöllisesti. Koska lastensuojelun 
sosiaalityön keskeinen tehtävä on nimenomaan asiakkaan tilanteen ja tuen 
tarpeen jatkuva arviointi, on sen suunnitelmallisuutta lisättävä. 

Lapsiperheiden palvelujärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on, että 
erityistuen tarpeessa olevien lasten ongelmat tunnistetaan ja niihin pystytään 
reagoimaan ajoissa. Jatkossa pääkaupunkiseudulla tarvitaan arviointia siitä, 
millä tavalla eri-ikäisten lasten erilaisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan 
entistä oikea-aikaisemmin ensisijaisesti peruspalveluissa ja lastensuojelun 
avohuollossa. Varhaisesta puuttumisesta on tullut työorientaatio, jonka nimiin 
vannotaan niin hallinnossa, toimenpideohjelmissa kuin kuntien strategisissa 
linjauksissa. Varhaisen tuen toteutus vaatii edelleen kuntien vastuulla olevan 
peruspalvelu- ja yhteistyörakenteen selkeyttämistä sekä työmuotojen kehittä-
mistä. Selvitys osoitti, että usein lasten ongelmat eivät tule riittävän ajoissa 
lastensuojelun tietoon; toisaalta lastensuojelussa ei ole resursseja tehdä eh-
käisevää avohuollon työtä.

Huostaanottojen kriteerien osalta jatkossa tulisi selvittää tarkemmin sitä, 
millaisia puolia avohuollon tukitoimien oikeassa ja oikea-aikaisessa mitoit-
tamisessa voidaan nähdä lasten kannalta. Lapsen edun periaatteen korostu-
minen lainsäädännössä, kansainvälisissä sopimuksissa ja yhteiskunnallisissa 
keskusteluissa ei ole poistanut kysymyksiä siitä, mitä kulloinkin lapsen edulla 
tarkoitetaan. Tällä hetkellä puuttuu täsmällisempi ja yhtenäinen ohjeistus siitä, 
millä tavalla lapsen etua vaarantavia kehityksellisiä riskitekijöitä pitäisi seura-
ta, selvittää, arvioida ja määritellä. Vaihtelut sijoitusten kriteereissä kertovat 
siitä, että lapsen edun tulkinta voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin saman lain 
tulkinnan pohjalta. 

Avainsanat: lastensuojelu, huostaanotto, huostaanoton kriteerit, avohuolto
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1. JOHDANTO

Pääkaupunkiseudulla on pohdittu keinoja, miten vastata kasvavien asia-
kasmäärien ja kasautuvien lastensuojeluongelmien asettamiin haasteisiin. 
Yli puolet maan huostaanotoista tehdään Etelä-Suomen alueella (Etelä-
Suomen lääninhallitus 2004). Niin ikään tämän tutkimuksen taustalla 
ovat olleet havainnot siitä, että sekä avohuollossa asiakkaana olevien että 
huostaanotettujen lasten suhteelliset lukumäärät poikkeavat toisistaan pää-
kaupunkiseudun kunnissa. Espoossa on keskimääräistä vähemmän lapsia 
avohuollon tukitoimien piirissä muuhun Uuteenmaahan verrattuna. Myös 
sijoitettujen lasten suhteellinen osuus lapsiväestöstä on Espoossa pienempi 
kuin Helsingissä ja Vantaalla. Kauniainen erottuu muista pääkaupunkiseu-
dun kunnista sillä, että lastensuojelun tarve on hyvin vähäistä.

Tässä tutkimuksessa on paneuduttu lastensuojelun sijoitusten, eri-
tyisesti huostaanottojen kriteerien määrittelyyn ja jäsentämiseen. Toisin 
sanoen tavoitteena on ollut etsiä vastauksia kysymykseen siitä, miten, 
miksi ja millaisissa tilanteissa lapsia otetaan huostaan pääkaupunkiseudulla. 
Lisäksi on kartoitettu pääkaupunkiseudun lastensuojelun nykytilaa. Tutki-
musta varten on kerätty empiirinen aineisto, jonka avulla on saatu tietoa 
huostaanottopäätösten dokumentoinnista, sijoitusten tarvetta aiheuttavista 
lapsen kasvuolojen riskitekijöistä, sijoitettujen lasten asiakkuuspoluista ja 
avohuollon tukitoimista sekä käytännöistä sijoitusprosesseissa. 

Tutkimuksen kohteena oleva asiakasryhmä, sijaishuollon tarpeessa 
olevat lapset ja perheet, on avohuollossa vaikeimmin autettava ja tarvitsee 
usein monenlaisia erityispalveluita. Viime vuosina on käyty vilkasta kes-
kustelua lastensuojeluasiakkaiden ongelmien vaikeutumisesta. Sellaista ei 
voida todentaa tämän tutkimuksen perusteella vertailukohdan puuttuessa, 
mutta tulokset kertovat lasten kasvuolojen riskitekijöiden kasautumisesta, 
kompleksisuudesta ja auttamisen haasteellisuudesta.

Lapsiperheiden palvelujärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on, 
että erityistuen tarpeessa olevien lasten ongelmat tunnistetaan ja niihin 
pystytään reagoimaan ajoissa. Jatkossa pääkaupunkiseudulla tarvitaan 
arviointia siitä, millä tavalla eri-ikäisten lasten erilaisiin tarpeisiin pystytään 
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vastaamaan entistä oikea-aikaisemmin ensisijaisesti peruspalveluissa ja 
lastensuojelun avohuollossa. Varhaisesta puuttumisesta on tullut työorien-
taatio, jonka nimiin vannotaan niin hallinnossa, toimenpideohjelmissa kuin 
kuntien strategisissa linjauksissa. Tutkimus on tuottanut sellaista empiiristä 
tietoa lasten kasvuolojen riskitekijöistä ja asiakkuuksista sekä lastensuojelun 
toimintaympäristöstä, joka osoittaa, että varhaisen tuen toteutus vaatii 
edelleen kuntien vastuulla olevan peruspalvelu- ja yhteistyörakenteen 
selkeyttämistä sekä työmuotojen kehittämistä.

Huostaanottojen kriteerien jäsentäminen on osoittanut niiden mää-
rittelyn vaikeuden. Jatkossa tarvitaan tutkimus- ja kehittämistyötä, jossa 
paneudutaan sen työvaiheen jäsentämiseen ja mallintamiseen, jossa sosi-
aalityöntekijä joutuu arvioimaan ja perustelemaan

– lapsen kehitykselliset ja kasvuolojen vakavat riskitekijät
– avohuollon tukitoimien riittämättömyyden tai mahdottomuuden
– lapsen edun, sijoituksen tarpeen sekä sijoituspykälän ja -muodon pe-

rusteet. 

Selvityksen lähtökohdat ja näkökulma ovat lastensuojelun avohuollon 
työssä. Tarkastelu paikantuu avohuollossa alueelle, jossa joudutaan arvi-
oimaan lapsen kasvuolojen riskitekijöiden haitallisuutta ja seurauksia sekä 
toisaalta avohuollon auttamiskeinojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. 
Tätä työvaihetta voidaan alkuvaiheen tilannearvioinnin tapaan nimittää 
sijoituksen tarpeen arvioinniksi. Mikäli avohuollon tukitoimin lapsen ja 
perheen tilannetta ei voida auttaa, tulee arvioida sijaishuollon ja korjaavien 
interventioiden tarve ja vaikutukset. Tällöin tarkastelu ulottuu myös sijoi-
tuskäytäntöihin, sijaishuollon paikkatarjontaan, asiakasohjaukseen sekä 
avohuollon ja sijaishuollon yhteistyöhön ja vastuunjakoihin. 

Pääkaupunkiseudun lastensuojeluongelmilla on suurkaupunkiympäris-
tölle ominaiset erityispiirteet, intensiteetti ja luonne. Tiheä asutus, raken-
teelliset muutokset, alueellinen erilaistuminen, työttömyys, muuttoliike, 
lisääntynyt päihteidenkäyttö, monikulttuurinen väestö, palvelujen tarjonnan 
kirjo, erityispalvelujen riittämättömyys, ylisektoraalisten palveluketjujen 
toimimattomuus ja moniammatillisen verkostotyön vakiintumattomat käy-
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tännöt tuottavat ongelmia, joita viimesijaisessa lastensuojelussa joudutaan 
kohtaamaan ja ratkomaan. 

Tämän tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen liittyi esiselvitystyö, joka 
osoitti tutkimuksen tarpeen. Sen tavoitteena oli pääkaupunkiseudun kuntien 
huostaanottokäytäntöjen vertailu. Lastensuojelun työmuodot, käytettävät 
toimenpiteet ja sijoitusprosessit näyttivät vaihtelevan kaupunkien välillä. 
Kun lähtökohtana on vertailuasetelma kaupunkien huostaanottojen kritee-
reistä, on se jo itsessään eettisesti jännitteinen asetelma. Vertailu ei ole ollut 
helppoa tutkittavan ilmiön haltuunoton vaikeuden, vertailtavien kuntien 
lähtökohtien erilaisuuden ja ennen kaikkea lastensuojelukentän yleisen 
määrittelemättömyyden takia. Pyrkimyksenä on ollut herättää keskustelua 
näistä ongelmakohdista ja esittää tulokset mahdollisimman avoimesti, 
rehellisesti ja perustellusti. 

Tutkimusprosessi on edellyttänyt pohdintoja siitä, mitä tutkimuksella 
tavoitellaan ja miten siitä saatavaa tietoa käytetään. Sen lisäksi, että 
tavoitteena on ollut koota empiirisesti tutkittua tietoa sijaishuollon tar-
peessa olevien lasten kasvuolojen riskitekijöistä ja huostaanottopäätösten 
dokumentoinnista, on selvitystyössä haluttu kartoittaa pääkaupunkiseu-
dun lastensuojelun ajankohtaisia haasteita. Myös kuntien lastensuojelu-
käytäntöjen ja toiminnan painopisteiden väliset erot on haluttu nostaa 
esille. Kunnissa tehtävän lastensuojelutyön laatua ei voida kuitenkaan 
arvioida tai vertailla tämän tutkimuksen perusteella. Haasteisiin voidaan 
vastata perustyön käytäntöjen kehittämisen ja käytäntötutkimuksen avulla. 
Kaiken kaikkiaan selvitystyö on osoittanut sen, että pääkaupunkiseudun 
kunnissa on erityisen vahvaa lastensuojeluosaamista ja aktiivista kehit-
tämistoimintaa.

Lapsiperheiden palvelujärjestelmän haasteet pääkaupunki-
seudulla ovat:

• suurkaupunkiympäristölle ominaisten sosiaalisten ilmiöiden, erityisesti 
lasten kasvuolojen riskitekijöiden tunnistaminen varhaisessa vaihees-
sa, niihin vastaaminen avohuollollisin keinoin ja moniammatillisessa 
yhteistyössä



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

14

• lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon tarpeessa olevien lasten ikära-
kenteen muutokset ja tästä seuraava lasten eri ikävaiheiden edellyttämä 
erityisosaamisen tarve

• lastensuojelun avohuollon työmuotojen suunnitelmallisuuden lisäämi-
nen, riittävä resursointi ja oikea-aikainen kohdentaminen erityisen tuen 
tarpeessa oleville lapsiperheille

• avohuollon käytäntöjen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen vai-
kuttavuuden arvioinnin, alkuvaiheen tilannearviomallin ja sijoituksen 
tarpeen arvioinnin mallintamisen avulla

• dokumentoinnin, tietojen tilastoinnin ja raportoinnin monipuolistami-
nen ja yhdenmukaistaminen

• ehkäisevän lastensuojelun toimijoiden (koulujen, päiväkotien, neuvo-
loiden ym.) keskeinen rooli varhaisessa puuttumisessa ja lastensuoje-
luprosessissa

• vanhempien hoitotahojen (esim. päihde- ja terveydenhuolto) sekä 
muiden erityispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön selkeyttäminen 
ja lisääminen

• lastensuojelulain uudistamistarpeet asiakkaiden oikeusturvan näkökul-
masta

• pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys työssä sekä las-
tensuojelun erityisosaamisen turvaaminen

• seudullisten yhteistyömuotojen luominen 
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2. ESISELVITYSTYÖ JA TUTKIMUS

Työ alkoi loppuvuodesta 2004 esiselvityksellä, johon koottiin tietoa 
pääkaupunkiseudun kuntien lastensuojelun rakenteista ja toimin-
taympäristöistä. Esiselvityksen painopiste oli sen tarkastelussa, 
miten kunnissa tilastoidaan lastensuojelun tietoja ja ilmeneekö kun-
takohtaisia eroja eri sijoituspäätösmuotojen käytössä ja perusteissa. 
Työtä on tehty vuoropuhelussa Helsingin, Kauniaisten, Espoon ja 
Vantaan sosiaalitoimien edustajien kanssa. Työn suunnitteluun ja 
toteutukseen on osallistunut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet 
Soccasta sosiaalityön erityissuunnittelija Hanna Heinonen, Helsingin 
sosiaalivirastosta perhekeskustoiminnan päällikkö Sisko Lounatvuori, 
Vantaalta sosiaalityön yksikön esimies Riitta Salonen, Kauniaisista 
sosiaalipalvelupäällikkö Taru Kaikkonen, Espoosta johtava sosiaali-
työntekijä Marja-Liisa Rosenholm ja projektipäällikkö Elina Virokannas 
sekä Helsingin yliopistosta yhteiskuntapolitiikan laitoksen sosiaali-
työn käytäntötutkimuksen professori Erja Saurama. 

Esiselvitystyössä on koottu tietoa kuntien lastensuojelun si-
joituksiin liittyvistä käytännöistä. Taustamateriaaliksi on kerätty 
tietoa lastensuojeluasiakkaiden ja sijoitusten lukumääristä ja niiden 
suhteellisista osuuksista sekä kunnan väestötasolla että suhteessa 
lastensuojeluasiakasmääriin.1 Lisäksi on kartoitettu siitä, millaisia 
lastensuojelun asiakastietoja kunnissa tilastoidaan ja mitä kehittä-
mistarpeita tiedon keräämisessä ilmenee. 

Esiselvitystyön pohjalta nousseita havaintoja on jäsennetty tutki-
muskysymyksiksi, joihin on haettu vastauksia empiirisen aineiston 
avulla.

1 Esiselvitysvaiheessa käytössä olivat kuntien sosiaalitoimien omat tilastotiedot, Etelä-Suo-
men lääninhallituksen tilastoaineistoihin perustuvat arvioinnit, Kuusikko-/ Viisikko -työn 
vertailut ja Stakesin lastensuojelun valtakunnalliset tilastot).
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1. Millaisin kriteerein huostaanottoihin päädytään (lapsen kasvuolojen 
riskitekijät)?

2. Millaisia avohuollon asiakkuuspolkuja sijoitetuille lapsille muodostuu 
ja miten tukitoimia on käytetty ennen sijoitusta?

3. Miten huostaanottopäätökset dokumentoidaan?

2.1 Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistot on koottu kevään 2005 aikana pääkaupunkiseudun kun-
nista. Tutkimuslupa on saatu sekä kunnista että Sosiaali- ja terveysministe-
riöstä. Koska kyseessä on useamman kunnan alueella tapahtuva tutkimus, 
varsinaisen tutkimusluvan on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö (ks. 
myös Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 28 §). 

Tutkimusaineisto koostuu:
– lastensuojelutyöntekijöille suunnatusta lomakekyselystä
– kuntien sosiaalitoimien asiakastietojärjestelmistä tulostetuista huos-

taanottopäätösasiakirjoista 
– lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden haastatteluista
– kuntien asiakastietojärjestelmistä ja lastensuojelun tilastoinnista vas-

taavilta henkilöiltä saaduista tiedoista.

Tietojenkeruulomakkeilla (liite 1.) (n=87) on kerätty tietoa lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiltä. Lomakkeessa sosiaalityöntekijöitä on pyydetty arvi-
oimaan sijoituskohtaisesti tekijöitä, jotka liittyvät sijoituksen taustatekijöi-
hin, prosessiin ja ajoitukseen. Lomake on jaettu alkukevään 2005 aikana 
Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin ohjausryhmän yhteyshenkilöiden 
kautta. Helsingissä lomaketta on jaettu sähköpostijakelulla. Vastausaikaa 
oli yhteensä reilu kuukausi. Lomakekyselyjä palautettiin yhteensä 87, joten 
vastausaktiivisuutta voidaan pitää kohtuullisena. Helsingistä kyselyyn 
vastasi 30 lastensuojelun sosiaalityöntekijää, Espoosta 32, Vantaalta 24 
ja Kauniaisista 1. Sosiaalityöntekijä saattoi täyttää lomakkeen, mikäli hän 
parhaillaan valmisteli tai oli hiljattain tehnyt lastensuojelun sijoituksen. 
Tarkkaa vastausprosenttia ei ole voitu laskea, koska ei tiedetä tarkalleen, 



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

17

kuinka hyvin lomakkeet tavoittivat sijoituksia valmistelleita sosiaalityön-
tekijöitä.

Huostaanottopäätöksistä koostuva asiakirja-aineisto on koottu Hel-
singin, Espoon ja Vantaan sosiaalitoimien asiakastietojärjestelmistä. 134 
huostaanottopäätösasiakirjan otos koostuu pääkaupunkiseudulla vuosien 
2002−2005 välisenä aikana tehdyistä huostaanottopäätöksistä. Helsingistä 
(n=43) ja Vantaalta (n=42) on tehty satunnaispoiminta vuosien 2002−2004 
välisenä aikana tehdyistä päätöksistä. Poiminnassa on käytetty hyväksi 
satunnaisuutta siten, että havaintoyksikön joukkona ovat olleet kaikki 
kyseisinä vuosina asiakastietojärjestelmiin kirjatut huostaanottopäätökset, 
joista otanta on otettu systemaattista eli tasavälistä satunnaisotantaa 
käyttäen. Asiakastietojärjestelmien listoista on tehty tasavälinen poiminta 
siten, että haluttu lukumäärä on saatu. Espoon otannassa ei ole hyödyn-
netty satunnaistusta (n=49), vaan asiakirja-aineisto koostuu kaikista ajalla 
1.11.2004−12.4.2005 tehdyistä huostaanottopäätöksistä. Syynä tähän on 
ollut, että Espoossa on siirrytty lokakuussa 2004 uuteen asiakastietojär-
jestelmään Effi caan ja tätä edeltävältä ajalta huostaanottopäätökset ovat 
pääosin manuaalisia päätöksiä, joiden kokoaminen olisi ollut työlästä. 

Huostaanottopäätösasiakirjalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
lastensuojelulain 16 §:n mukaista huostaanottopäätöstä perustelu-
teksteineen ja päätökseen liitettyine huoltosuunnitelmineen. Tämän 
lisäksi Helsingin otoksen huostaanotettujen lasten asiakastiedoista 
on tulostettu lastensuojeluasiakkuuden arviointinäyttö, jossa näkyy 
asiakkuuden alkuajankohta sekä asiakkuuden ja huostaanoton tar-
vetta aiheuttavien tekijöiden erittely.2

2 Asiakkuuden keston osalta kuntien välistä vertailua on hankaloittanut se, että Espoon 
ja Vantaan asiakastietojärjestelmissä ei ole toistaiseksi käytössä asiakkuuden alkuarvioin-
tiin tarkoitettuja näyttöjä/ lomakkeita, joten tällaista näyttöä ei ollut mahdollista tulostaa 
huostaanottopäätöksen yhteydessä. Sekä Espoossa että Vantaalla suunnitellaan alkuarvi-
ointinäytön käyttöönottoa.
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2.2 Menetelmät ja analyysi

Koko tutkimusprosessissa voi ajatella olevan piirteitä niin sanotusta kar-
toittavasta tutkimuksesta, jossa esiselvitysvaiheessa ongelmaa on valaistu 
ilman systemaattista tieteellistä analyysia (esim. Heikkilä 2001). Tutkimuk-
sessa on hyödynnetty erilaisia aineistoja ja useampia tutkimusmenetelmiä 
täydentämään toisiaan. Huostaanottopäätösasiakirja-aineistoa voidaan 
pitää tutkimusongelman kannalta relevanttina ja taloudellisena tutkimus-
aineistona, koska se on ollut suhteellisen helppo kerätä eikä sosiaalityön-
tekijöitä ole jouduttu vaivaamaan sen kokoamisessa.3 Tässä tutkimuksessa 
asiakirjoja on käytetty ensisijaisesti tutkimuksen lähteenä, keinona saada 
suhteellisen objektiivista tietoa tutkimuksen kohteesta eli huostaanottojen 
kriteereistä ja huostaanotettujen lasten kasvuolojen riskitekijöistä (vrt. Kää-
riäinen 2003, 15−16; Kitinoja 2005, 114). Virallisille asiakirja-aineistoille 
onkin usein annettu eräänlainen faktaluonne, sillä ensisijaisesti ne on 
tuotettu hallinnon tarpeisiin (mm. Saurama 2002, 51). Toisaalta Saurama 
(mt. 52) painottaa aiheellisesti lastensuojeluasiakirjojen toimeenpanevaa 
voimaa, koska niiden varassa päätöksiä tehdään.

Huostaanottoasiakirja- ja lomakekyselyaineistoa on tarkasteltu kvan-
titatiivisesti (SPSS ja Excel).4 Huostaanottoasiakirja-aineiston tekstit ovat 
laajuudeltaan keskimäärin 1–3 sivua päätöstä kohden. Niiden tarkastelua on 
syvennetty laadullisella analyysilla. Tämä on antanut moniulotteisemman 

3 Asiakirja-aineiston tulostuksen teki Helsingin otoksesta tutkijasosiaalityöntekijä 
väliaikaisilla asiakastietojärjestelmän käyttäjätunnuksilla ja Espoon ja Vantaan otos-
ten tulostuksen suorittivat asiakastietojärjestelmistä teknisesti vastaavat henkilöt. 
Täsmällisintä ja laajapohjaisinta tietoa tutkimusongelmasta olisi saatu analysoi-
malla otantaan tulleiden huostaan otettujen lasten kaikki asiakkuutta koskevat 
dokumentit, joiden tutkimista olisi voitu täydentää asianomaisia sosiaalityönteki-
jöitä haastattelemalla. Näin ei kuitenkaan voitu toimia tämän tutkimushankkeen 
rajallisten resurssien ja ajan puitteissa. Myöskään sosiaalityöntekijöitä ei haluttu 
työllistää aineistonkeruussa.)
4 Huostaanottoasiakirjoista koodattuja muuttujia on tallennettu ja käsitelty Excel 
-ohjelmalla. Lomakyselyaineisto on tallennettu, koodattu ja analysoitu SPSS
-ohjelmalla.
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kuvan ilmiöstä. Analyysissa on sovellettu sekä kvantitatiivisen tarkastelun, 
arviointitutkimuksen, sisällön analyysin että tapaustutkimuksen lähesty-
mistapoja. Yin (1994, 13) määrittelee tapaustutkimuksen yleisellä tasolla 
tutkimukseksi, jossa jotain nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä tarkastellaan 
sen todellisessa tapahtumakontekstissa, eli siinä ympäristössä, jossa ilmiö 
tapahtuu. 

Huostaanottopäätösasiakirja-aineiston analyysia, muuttujien valintaa, 
tekstiaineiston jäsennystä ja luokittelua ovat suunnanneet tutkimuskysy-
mykset. Huostaanottojen kriteerejä on jäsennetty seuraavien muuttujien 
avulla:

– huostaanotetun lapsen ikä, sukupuoli ja kulttuuritausta
– avohuollon asiakkuuden kesto, tarjotut ja käytetyt avohuollon tukitoi-

met, aiemmat sijoitukset
– huostaanoton tarvetta aiheuttavat lapsen kasvuolojen riskitekijät ja 

niiden luokittelu
– huostaanoton tahdonvastaisuus, muiden asiantuntijoiden lausunnot 

ja tieto siitä, onko perheen muita sisaruksia sijoitettu. 

Näistä tiedoista on tarkasteltu muun muassa huostaanotettujen lasten ikäja-
kaumia, käytettyjen avohuollon tukitoimien määrällisiä luokitteluja, erilaisia 
ristiintaulukointeja ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita. Tarkastelua 
on tehty sekä kokonaisaineistossa että kaupunkeja keskenään vertaillen. 
Lisäksi asiakirjatekstejä on tarkasteltu laadullisesti päätöksen rakenteen ja 
väliotsikoinnin sekä kirjaamisen sisällön, tyylin ja laajuuden osalta. Tässä 
yhteydessä on pohdittu myös asiakastietojärjestelmiin, niiden dokument-
tipohjiin ja niissä kerättäviin tietoihin liittyviä kysymyksiä. 

Huostaanottopäätösten perustelutekstejä on lähestytty sisällön analyy-
sin avulla. Kyngäs ja Vanhanen (1999, 6–7) nimittävät aineistosta lähtevää 
sisällön analyysia induktiiviseksi sisällön analyysiksi. Keskeistä on tällöin 
aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Pelkistämisellä tarkoi-
tetaan tässä sitä, että aineistosta on koodattu ilmaisuja tai ilmiöitä, jotka 
liittyvät tutkimustehtävään. Asioiden ryhmittelyssä on laskettu teksteissä 
esiintyviä huostaanoton tarvetta aiheuttavien tekijöiden mainintoja, tietty-
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jen ilmausten ja ilmiöiden esiintymistä ja tapausten välisiä yhtäläisyyksiä. 
Samaa tarkoittavat tekstin ilmaisut on yhdistetty kategoriaksi, jolle on an-
nettu sen sisältöä kuvaava nimi. Siten huostaanoton tarvetta aiheuttavien 
tekijöiden osalta kyseessä on ollut laadullisen tekstiaineiston kvantifi oimi-
sen lisäksi eräänlainen aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen.

Laadullisen tarkastelun kohteeksi on otettu myös lomakekyselyn avo-
vastaukset, joita on lähestytty kvantitatiivisen tekstianalyysin ja sisällön 
erittelyn periaatteilla. Avovastaukset on kirjoitettu taulukkokehikkoon siten, 
että vaakariveille on kirjattu lomakekohtaiset ja sarakkeisiin kysymys- tai 
muuttujakohtaiset tiedot. Näistä on muodostunut tekstiaineisto, jota on 
lähdetty jäsentämään toistuvien ilmausten kvantifi oinnin, erilaisten sisäl-
löllisten luokittelujen, sanahakujen ja ilmaisujen esiintymisfrekvenssien 
laskemisen avulla. 

Analyysia ja pohdintaa on tehty jonkin verran jo aineistonkeruun aikana 
laatimalla esimerkiksi yhteenvetoa haastatteluissa esille nousseista asiois-
ta. Lomakekyselyn alustavista tuloksista on myös keskusteltu johtavien 
sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa. Aineistoista on vähitellen alkanut 
hahmottua toistuvia teemoja, yhteenkuuluvia asioita ja aihekokonaisuuk-
sia. On ollut tärkeää tarkastella sekä aineiston osia että näistä syntynyttä 
kokonaiskuvaa. Eri aineistojen käsittely on ollut siten myös eräänlaista 
synteesiä, ajatuksellista yhteen kokoamista.

2.3 Tulosten yleistettävyydestä ja eettistä pohdintaa

Keskeinen eettinen näkökulma koskee tutkimusaineistoa. Arkaluontoista 
ja salassa pidettävää tutkimusaineistoa käytettäessä on erityisen tärkeää 
kiinnittää huomiota aineiston käsittelyyn ja tutkittavien anonymiteetin 
kunnioittamiseen myös raportoinnissa. Asiakkaiden anonymiteetin suo-
jaamisen osalta tulee pyrkiä siihen, ettei edes tutkittavien lähiympäristö 
saisi tunnistaa heitä. Kuitenkaan ei voida pois sulkea, että lomakyselyyn 
vastanneet tai huostaanottopäätöksen kirjanneet sosiaalityöntekijät tun-
nistaisivat itsensä tai asiakkaansa.

Huostaanottoasiakirja-aineiston otoksen (n=134) ja lomakekyselyaineis-
ton (n=87) edustavuutta voidaan pitää suhteellisen hyvänä kvantitatiivisen 
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tarkastelun osalta. Kuntaa kohden otokset ovat sen verran pieniä, ettei 
aineiston perusteella voi tehdä yleistyksiä perusjoukkoon. Tuloksia voidaan 
pitää kuitenkin suuntaa-antavina. Luotettavuutta on pyritty lisäämään 
käyttämällä vertailukohtana kunnista koottuja tilastotietoja. Monipuolista 
aineistoa voidaan pitää tutkittavan ilmiön kannalta riittävän edustavana. 

Validiteettia ja reliabiliteettia voidaan arvioida myös laadullisen aineiston 
osalta laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet huomioiden. Laadullisen 
analyysin luotettavuus on osittain yhteydessä aineiston keruun luotettavuu-
teen. Tässä tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty lisäämään moninaisen 
aineiston avulla. Aineisto on sekä sekundaarista että primääristä, mutta 
molemmissa tapauksissa aineistoa on kerätty sieltä, missä tutkimuksen 
kohteena oleva ilmiö esiintyy. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa niin ikään 
se, miten lomakekysymysten laadinta, asiakirja-aineiston muuttujien ja 
haastattelukysymysten valinta on onnistunut. Onnistumisen arvioiminen 
jää viime kädessä lukijan tehtäväksi. 

Myös tutkimuksesta saatavan tiedon raportointiin, käyttämiseen ja 
levittämiseen liittyy eettisiä kysymyksiä. On pohdittava kenelle ja kenen 
hyödyksi tutkimusta tehdään. On selvää, että kuntien huostaanottoja 
koskeva tiedonintressi kohdistuu myös palvelujen kehittämiseen ja tehos-
tamiseen. Sosiaalityöntekijöiltä kootusta aineistosta voidaan päätellä, että 
haastatteluihin osallistuneilla ja lomakekyselyyn vastanneilla sosiaalityönte-
kijöillä on ollut motivaatio osallistua tutkimukseen ja niin ikään kiinnostusta 
kehittää työtään. Haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät toivat avoimesti 
esiin myös käytäntöjen epäkohtia ja kehittämisen tarpeita. Kehittämisen 
kohdat näyttäytyivät haastatteluissa samansuuntaisina. Haastateltujen 
näkemykset myös tukivat muun aineiston pohjalta tehtyjä havaintoja ja 
toisaalta toivat niihin selvennystä.

Laadullisen analyysin luotettavuuden reliabiliteettiongelmat voivat liittyä 
aineiston koodaukseen tai virhetulkintoihin. Erilaisissa sisällön luokitte-
luissa joudutaan väistämättä käyttämään tutkijan tulkintaa. Esimerkiksi 
huostaanoton tarvetta aiheuttavien tekijöiden luokittelu pohjautuu tutki-
jan tulkintaan. Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan tällaisen sisällön 
analyysin haasteellisuutena pidetään sitä, miten aineisto onnistutaan 
pelkistämään ja muodostamaan kategoriat niin, että ne kuvaavat luotet-
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tavasti tutkittavaa ilmiötä. On pystyttävä osoittamaan yhteys tuloksen ja 
aineiston välillä eli tutkimustulosten on vastattava aineistoa. Tähän on 
pyritty määrällisen havainnollistamisen ja aineiston lainauksien avulla. Li-
säksi pelkistäminen on ollut luokittelussa vähäistä. Kategorioihin luokittelu 
on kuitenkin edellyttänyt myös kontekstisidonnaista tulkintaa siitä, mitä 
(lastensuojelu)kulttuurissa oletetaan jollain asialla tarkoitettavan. Tulkinta-
prosessin luotettavuutta on todennäköisesti lisännyt se, että tutkijalla on 
kokemusta lastensuojelutyön käytännöistä.

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkijalla ja 
tutkittavilla on yhteinen ymmärrys käytetyistä käsitteistä. Lastensuojelun 
tutkimisen yhtenä akilleenkantapäänä näyttäisi olevan se, että lastensuo-
jelussa käytetyt käsitteet eivät ole yhteneväisiä, ne voivat olla monitulkin-
taisia ja niillä viitataan eri asioihin. Esimerkiksi ajankohtainen keskustelu 
avohuollon tukitoimien vaikuttavuudesta ja niiden arvioinnista näyttäisi 
herättävän ristiriitaisia ajatuksia: toisten mielestä sosiaalityöntekijällä ei ole 
pätevyyttä minkäänlaiseen arviointiin, kun taas toiset näkevät arvioinnin 
lastensuojelutyöhön sisäänrakennettuna ydinosaamisena. Monitulkintai-
siksi ovat osoittautuneet myös ajankohtaiset keskustelut esimerkiksi lapsen 
kuulemisesta lastensuojelukäytännöissä tai varhaisesta puuttumisesta 
lastensuojelussa. Lastensuojelukentän haltuunoton ja kehittämisen yhtenä 
haasteena näyttää olevan sitä kuvaavien ja ohjaavien käsitteiden riittävän 
konkreettinen ja yhdenmukainen määrittely.
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3. LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN 
PROSESSI JA SIJOITUKSET

Lastensuojelun kokonaisuus voidaan jäsentää eri tehtävävaiheiden kaut-
ta: 
1. Ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen (koulut, päiväkodit, neuvolat, 

terveydenhuolto, varhaisen tuen hankkeet)
2. Lastensuojeluasiakkuuden alkuarvio
3. Avohuollon työskentely

– avohuollon tukitoimien tarpeen arviointi ja palvelutarpeen kartoi-
tus

– huoltosuunnitelma, sen mukainen työskentely ja seuranta (tilanne-
arviot)

– moniammatillinen verkostoyhteistyö
4. Avohuollossa tehtävä sijoituksen tarpeen tilannearviointi

– sijoituspykälä (joko kiireellinen huostaanotto, avohuollossa tai 
huostaanotto)

– sijoitusmuoto (sijaishuoltopaikka)
– sijoitusprosessi ja yhteistyö sijaishuollon kanssa

5. Sijaishuolto ja huoltosuunnitelma
6. Jälkihuolto

Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaaksi ohjautuvat erityisen tuen ja avun 
tarpeessa olevat lapset ja perheet. Lastensuojeluprosessin käynnistää taval-
lisimmin omais- ja sukulaisverkostosta tai lapsen kanssa työskenteleviltä 
ammattilaistahoilta tullut lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulain (40 §) 
mukaan sosiaalityöntekijä on ilmoitusten vastaanottaja, selvittelijä sekä 
lastensuojeluasiakkuuden tarpeen arvioinnin suorittava taho. Lastensuoje-
luasiakkuuden indikaatiot arvioidaan lapsen kannalta. Näitä ovat puutteet 
lapsen perushoidossa, perustarpeissa, hyvinvoinnissa, toimintakyvyssä tai 
kasvuoloissa, vuorovaikutusongelmat perheessä, puutteet vanhemmuudes-
sa, lapsen oireilu, asosiaalinen tai omaa terveyttä vaarantava käytös. 
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Perheiden avuntarvetta ja auttamiskeinoja arvioidaan ja kartoitetaan 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä yhteistyössä perheen ja mahdol-
lisesti muiden ammattitahojen kanssa. Tällöin voidaan tarjota lastensuo-
jelun omia tukitoimia, esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityön tapaamiset 
ja suunnitelmat, läheisneuvonpito, perhetyö tai avohuollon sijoitukset tai 
ohjata ja kirjoittaa lähetteitä muun avun piiriin. Mikäli avohuollon toimet 
osoittautuvat riittämättömiksi, mahdottomiksi tai epätarkoituksenmukai-
siksi, tulee arvioida lapsen sijaishuollon tarve.

3.1 Sijoituksen tarpeen arviointi moniammatillisesti

Koska lastensuojeluasiakkaat ovat usein myös muiden erityispalvelujen pii-
rissä, moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö ovat keskeisiä työmuotoja. 
Lastensuojelun avohuollossa suunnitellaan perheen palvelukokonaisuutta 
ja tehdään verkostotyötä. Lomakekyselyn vastauksissa painotettiin sekä 
asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön että lastensuojelutyön intensiivisyy-
den merkitystä. Kun sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin, miten lastensuojelun 
arviota on lapsen asiakkuuden aikana tehty, mainittiin lastensuojelun 
tapaamisten säännöllisyydestä tai tiiviydestä 36 lomakkeen avovastauk-
sessa. Eri ammattitahojen kanssa tehtävä verkostotyö mainittiin niin ikään 
keskeisenä työtapana 37 kertaa. Sosiaalityöntekijöiden käyttämiä termejä 
olivat: yhteistyö, verkostoyhteistyö, yhteistyöpalaverit, yhteistapaamiset 
ja yhteistyökumppanit. Lastensuojelun tehtävänä on ylläpitää perheen 
tilanteesta eräänlaista kokonaisnäkemystä. Tästä havainnollistavat seuraavat 
vastaukset avohuollon tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista ja 
seurannasta:

”Perheen, lastensuojelun ja perhetyöntekijöiden kesken (yhdessä ja 
virkamiesneuvotteluissa) on tavattu tiiviisti ja keskusteltu perheen tilan-
teesta sekä perhetyön tavoitteista. Myös lastenpsykiatrian ja perhetyön 
kanssa on pidetty yhteistapaamisia, joissa on arvioitu avun vaikut-
tavuutta. Vanhemman hoitotahon (mielenterveyspalvelut) kanssa on 
arvioitu hoidon etenemistä ja sairauden vaikutusta vanhemmuuteen”. 
(Helsinki, lomake 1)
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”Nuorelle ja perheelle on tehty kirjallisia suunnitelmia, joita on päivitetty 
ja arvioitu noin kahden kuukauden välein. Tapaamisia sosiaalitoimessa 
on ollut säännöllisesti” (Vantaa, lomake 53)

”Nuorta ja vanhempia on tavattu säännöllisesti 1–2 kuukauden välein 
ja tarvittaessa useammin. Nuorisopsykiatrian poliklinikan ja nuoren 
sekä vanhempien kanssa on pidetty verkostotapaamisia 3–4 kuukauden 
välein.”(Vantaa, lomake 9)

Helsingissä ovat vuoden 2004 alusta toimineet niin sanotut alueelliset 
moniammatilliset arviointiryhmät, jotka toimivat osana sijaishuollon keski-
tettyä asiakasohjausta. Arviointiryhmät ovat moniammatillisia konsultoivia 
ryhmiä, joiden tehtävänä on arvioida avohuollon tukitoimien vaikuttavuutta 
ja suunnitelmia sekä sijaishuollon tarvetta. Ryhmät kokoontuvat säännöl-
lisin määräajoin. Kukin sosiaalityöntekijä toimittaa arvioitavan tapauksen 
asiapaperit etukäteen ryhmän konsultoitavaksi. Ryhmä arvioi ja antaa 
suosituksensa avohuollon tukitoimista tai sijoituksen tarpeesta. Espoossa 
ei ole avohuollon puolella varsinaisia moniammatillisia arviointiryhmiä. Sen 
sijaan sijoitusvaiheessa hyödynnetään laitosten ja vastaanottoyksiköiden 
ammattilaisten arvioita. Vantaalla moniammatilliset arviointiryhmät ovat 
sijaishuollossa eli lastensuojelun erityispalveluissa, jossa tehdään pääasi-
allinen arvio sijaishuollon tarpeesta.
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Taulukko 1.

Ketkä osallistuivat lapsen kokonaistilanteen ja sijoituksen tarpeen arvioin-
tiin?

Arviointi tapahtui yksinomaan lastensuojelun sosiaalityön toimesta 
Helsinki  27 %
Espoo  22 %
Vantaa 17 %
kaikki 22 %

Perhetyöntekijät osallistuivat 
Helsinki  40 %
Espoo  22 %
Vantaa 17 %
 26 %

Lapsiperheiden kotipalvelu osallistui
Helsinki  20 %
Espoo   0 %
Vantaa  0 %
 7 %

Lapsen kanssa työskentelevät tahot (koulu, päiväkoti ym,) osallistuivat
Helsinki  67 %
Espoo  47 %
Vantaa 54 %
 56 %

Vanhempien hoitoyksiköt (esim. päihde- ja mielenterveysyksiköt) osallistuivat 
Helsinki  30 %
Espoo  22 %
Vantaa 4 %
 19 %

Vastaanottoyksiköt osallistuivat
Helsinki  57 %
Espoo  44 %
Vantaa 63 %
 54 %

Lastenpsykiatria, perheneuvola, erityispäivähoito tai muu erityispalveluyksikkö 
osallistui 
Helsinki  50 %
Espoo  41 %
Vantaa 46 %
 45 %
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Sijoituksen tarvetta arvioitaessa moniammatillinen yhteistyö näyttäisi 
lomakekyselyn perusteella olevan pääkaupunkiseudulla enemmän käytän-
tö kuin poikkeus. Tavallisimmat yhteistyökumppanit sijoituksen tarpeen 
arvioinnissa (taulukko 1.) ovat lapsen kanssa työskentelevät tahot, kuten 
koulun, päiväkodin tai neuvolan henkilöstö (Helsingissä 67, Espoossa 47 
ja Vantaalla 54 prosenttia). Sen sijaan vanhempien hoitoyksiköiden, kuten 
päihde- ja mielenterveysyksiköiden, kanssa oltiin yhteistyössä huomatta-
vasti vähemmän: 19 prosentissa tapauksista. Tässä oli myös eroa kuntien 
välillä: kun Helsingissä 30 prosenttia vastaajista arvioi valmistelleensa 
sijoitusta yhteistyössä vanhempien hoitotahojen kanssa, Espoossa vastaava 
osuus oli 22 prosenttia ja Vantaalla ainoastaan 4.

Perhetyöntekijöiden arvioitiin osallistuneen 26 prosentissa tapauksis-
ta sijoituksen valmisteluun (Helsingissä 40, Espoossa 22, Vantaalla 17 
prosenttia). Lapsiperheiden kotipalvelu korostuu työmuotona ja yhteis-
työkumppanina Helsingissä, kun helsinkiläisistä jopa 20 prosenttia arvioi 
kotipalvelun osallistuneen työskentelyyn.. 

54 prosentissa lomakkeista (Helsingissä 57, Espoossa 44, Vantaalla 63 
prosenttia) yhteistyökumppaneiksi mainittiin vastaanottolaitoksen, kuntou-
tusyksikön tai sijaishuollon henkilöstö. Myös erityispalvelujen ammattilaiset 
kuten lastenpsykiatrian, perheneuvolan, erityispäivähoidon tai muun hoi-
toyksikön henkilöstö mainittiin 45 prosentilla (Helsingissä 50, Espoossa 41, 
Vantaalla 46 prosenttia). Avovastausvaihtoehdon ”muu, mikä” valitsi 22 
prosenttia vastaajista. Tavallisimmin mainitut yhteistyötahot tässä kohtaa 
olivat muun muassa erilaiset nuorten päihdearviointi- ja hoitoyksiköt, 
sukulaisverkosto, ensikodit ja nuorisotoimen erityisprojektit.

Mielenkiintoisena tuloksena voidaan pitää sitä, että 22 prosenttia 
vastaajista (Helsingissä 27, Espoossa 22, Vantaalla 17 prosenttia) vastasi 
sijoituksen arvioinnin tapahtuneen yksinomaan lastensuojelun sosiaalityön 
toimesta. Siitä huolimatta, että tämä vaihtoehto oli valittu, saatettiin myös 
valita jokin arviointiin osallistunut yhteistyökumppani. Eräs sosiaalityön-
tekijä perusteli asiaa seuraavasti:
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”Esimerkiksi päiväkodilla tai A-klinikalla ei ole ammatillista pätevyyttä 
arvioida huostaanoton tarpeellisuutta eikä myöskään tuntemusta las-
tensuojelulaista. Em. tahot voivat arvioida tilannetta, mutta kokonais-
tilanne ei ole heidän tiedossaan, esim. A-klinikka ei tee kotikäyntejä, 
päiväkoti ei tapaa muita yhteistyötahoja jne.

Sijoituspäätöksen perustelut lähtevät lastensuojelulain sille antamista 
määreistä. Sijoitus laaditaan viime kädessä lastensuojelun sosiaali-
työntekijän toimesta. Toki kuullaan muita tahoja, mutta päätöksen 
lainmukaisuudesta vastaa lastensuojelu.”(Helsinki, lomake 16)

Lastensuojelun tehtäviksi määriteltiin muun muassa verkoston kokoaminen, 
kokonaisuuden arviointi, kokonaisnäkemyksen luominen ja sijoituksen tar-
peen arviointi. Sosiaalityöntekijä on verkostossa viranomainen, joka kokoaa 
yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa kokonaisarvion avohuollon tu-
kitoimista, huostaanoton tarpeellisuudesta ja edellytyksistä sekä valmistelee 
ja laatii huostaanoton päätösesityksen. Lastensuojelun erityistehtävänä ja 
osaamisen alueena painottuvat toiminnan lainmukaisuuden arviointi ja sen 
arviointi, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on lapseen. 

Haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät peräänkuuluttivat selkeytystä 
lastensuojelun sosiaalityön ydintehtävään ja rooliin verkostotyössä. Yh-
täältä korostettiin sitä, että osallisten selkeä vastuun ja tehtävänjako on 
edellytyksenä sille, että moniammatillinen arviointi toimii. Toisaalta tuotiin 
esiin toiveita siitä, että lapsen etu nostettaisiin selkeämmin verkostotyön 
keskeiseksi periaatteeksi. Seuraava esimerkki tekee näkyväksi lastensuojelun 
viimesijaisuuden ammattilaisverkostoissa. Lastensuojelun on toimittava 
ja perusteltava toimintansa, vaikka asiakasosapuoli irtisanoutuisi kaikesta 
yhteistyöstä.

”Arviointi tapahtui yksinomaan lastensuojelun toimesta, koska perhe 
lipesi kaikesta tarjotusta tuesta. Muiden ammattilaistahojen arviointeja 
ei tästä syystä saatu.”(Helsinki, lomake 20)
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Ongelmakohtina tuotiin esiin niin ikään yhteistyökumppanien epäre-
alistiset odotukset lastensuojelua kohtaan sekä se, että salassapitoa, 
ilmoitusvelvollisuutta ja sijoitusten perusteita ei tunneta riittävän hyvin. 
Eri hallintosektoreiden välisessä tiedonkulussa nähtiin parantamisen va-
raa. Irkka Peltonen (2004, 329) kirjoittaa näistä lastensuojelukäytäntöjen 
eettisistä sudenkuopista. Viranomaisyhteistyössä kontrolli tulee helposti 
esiin piiloviesteinä. Kun muiden toimipisteiden periaatteina ovat vapaaeh-
toisuus tai asiakkaan motivoituneisuus, jätetään kontrolli lastensuojelulle. 
On helppo yhtyä Peltosen kummasteluun siitä, miten eettistä on, ettei 
omassa toiminnassa hyväksytä kontrollia, mutta hyväksytään se toisen 
tekemänä. Peltosen mukaan tämä on teema, jota pitäisi yhteisesti avata 
palveluverkostoissa. (Mts.) 

3.2 Sijoituspäätökset ja niiden perusteet

Lastensuojelussa lapsi voidaan sijoittaa joko avohuollon tukitoimena 
tai ottaa sosiaalilautakunnan huostaan joko kiireellisesti tai toistaiseksi. 
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän tehtävä on viime kädessä 
arvioida, minkä sijoituspykälän kriteerit täyttyvät ja mikä sijoitusmuoto 
on lapsen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisin. Tämä selvitystyö on 
osoittanut, että lastensuojelun paikalliset toimintakulttuurit, rakenteiden 
epämääräisyys, avohuollon puutteellinen resursointi sekä työprosessien ja 
eri sijoituspykälien perusteiden määrittelemättömyys heijastuvat sijoitus-
pykälien kriteereihin.
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Lastensuojelulain 14 §:n mukainen avohuollon sijoitus

Laitoshoitoa voidaan järjestää avohuollon tukitoimena lapselle tai 
perhehoitona yhdessä hänen vanhempiensa kanssa. Avohuollon 
sijoituksen edellytyksinä voidaan pitää seuraavia:

1. sijoitus on lapsen edun mukaista
2. LsL:n 13 §:n mukaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä tai tarkoituk-

senmukaisia
3. huoltajilta on saatu suostumus
4. 12 vuotta täyttäneeltä lapselta (ja kehityksen mukaisesti nuorem-

miltakin) on saatu suostumus. Lasta on kuultu. Alle 12-vuotiaan 
avohuollon sijoitus voi kestää enintään 3 kuukautta, ellei sitä eri-
tyisestä syystä eri päätöksellä jatketa. Yli 12-vuotiaan avohuollon 
sijoitus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi. 

5. sijoitus on kasvatusta tukeva, tavoitteellinen, suunnitelmallisesti 
ja yhteistyössä toteutettu

6. huostaanoton tarvetta ei ole.

Lastensuojelulain 16 §:n mukainen huostaanotto

Huostaanotto voi olla asianosaisten suostumuksella tehty tai tahdon-
vastainen, jota yli 12-vuotias lapsi tai huoltaja(t) vastustaa tai asian-
osaisia ei ole voitu kuulla asiassa. Lähtökohtana on se, että kunta on 
velvollinen huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen, mikäli: 

1. puutteet lapsen huolenpidossa uhkaavat vakavasti vaarantaa lap-
sen terveyttä tai kehitystä tai lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa 
vakavasti terveyttään (negaatiot, negatiivinen ehto, jonka osalta 
arvioidaan puutteen tai ei toivotun seikan vaikutusta lapsen tilan-
teeseen)

2. jos avohuollon tukitoimiksi tarkoitetut toimet eivät ole tarkoituk-
senmukaisia, mahdollisia tai riittäviä (avohuollon riittämättömyys-/ 
mahdottomuuskynnyksen arviointi ja palvelujärjestelmän rakenteet, 
ns. optimaalisuuden periaate) 
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3. jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista (yksilö-
päätös ja ns. positiivinen ehto: huostaanoton voidaan ennakoida 
olevan lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen hänen etunsa mukaista, 
suurin hyöty tai pienin paha (Vrt. Mikkola 2004)

Huostaanoton kolmen ehdon on täytyttävä samanaikaisesti, jotta 
huostaanotto on perusteltu. Huostaanotto määritellään toistaiseksi 
voimassa olevaksi niin kauan kuin huostaanoton edellytykset ovat 
olemassa. Tätä arvioidaan huoltosuunnitelmassa. 

Lastensuojelulain 18 §:n mukainen kiireellinen
huostaanotto

Kiireellisen huostaanoton perusteet ovat samat kuin 16 §, mutta kritee-
rit määrittyvät vaaran välittömyyden mukaan. Kiireellinen huostaanotto 
lakkaa 14 päivän kuluttua. Huostaanottoa on mahdollista jatkaa 16 
päivän ajan sekä asian vaatimista erityisistä syistä johtuen toiset 30 
päivää. Huostaanotto lakkaa, ellei asiaa tänä aikana oteta lastensuo-
jelulain 17 §:ssä tarkoitettuna huostaanottoasiana valmisteltavaksi. 
Tänä aikana sosiaalityöntekijän tulee arvioida lapsen kokonaistilanne, 
kotiuttaminen tai mahdollinen sijaishuollon tarve ja aloittaa huostaan-
ottoasian valmisteleminen.

3.2.1 Sijoitusten kriteerit ja niiden ongelmakohdat 
pääkaupunkiseudulla

Eri sijoituspykälien suhteelliset määrät ja käytön perusteet vaihtelevat kunti-
en välillä. Vaihtelu selittyy osittain sijoitusprosessien eli moniammatillisten 
työryhmien sijoittumisen, asiakasohjautumisen ja vastaanottotoimintojen 
erilaisuudella. Tarkasteltaessa kuntien vuosittaisia sijoitusmääriä nähdään, 
että Vantaalla käytetään suhteellisesti muita kaupunkeja enemmän kii-
reellisiä huostaanottoja. Espoossa avohuollon sijoituksia tehdään vähi-
ten, kun Helsingissä avohuollon sijoituksia käytetään muita kaupunkeja 
enemmän.
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Vantaalla on ollut vuoden 2004 loppuun saakka käytäntö, että kaikki 
lapset sijoitetaan aina ensin kaupungin omaan vastaanotto- tai arvioin-
tiyksikköön joko kiireellisellä huostaanotolla tai avohuollon sijoituksella. 
Muutoksen myötä myös alueilta voidaan sijoittaa suoraan laitoksiin, mikäli 
omissa vastaanottoyksiköissä ei ole tilaa. Myös päihdehoito- ja koulu-
kotisijoitukset tehdään alueilta. Vantaalla sijaishuollossa lastensuojelun 
erityispalveluissa tehdään varsinainen arvio sijaishuollon tarpeesta. Alueen 
avohuollon sosiaalityöntekijä on prosessissa mukana siihen saakka, kun var-
sinainen huostaanotto tehdään. Tämän jälkeen lapsen vastuutyöntekijyys 
siirtyy sijaishuoltoon. Haastatellut vantaalaiset johtavat sosiaalityöntekijät 
pohtivatkin, että lastensuojelun sijoitusprosessin rakenne saattaa osittain 
selittää runsaampaa kiireellisten huostaanottojen käyttöä. Kiireellinen 
huostaanotto ja sijoittaminen vastaanottoyksikköön mahdollistavat siten 
moniammatillisen arvion, koska moniammatilliset arviointiryhmät ovat 
lastensuojelun erityispalveluissa.  Seuraavassa lomakevastauksessa van-
taalainen sosiaalityöntekijä kuvaa prosessia:

”Työryhmä, joka arvioi varsinaisen huostaanoton tarpeellisuuden 
kiireellisen huostaanoton jälkeen oli ammattitaitoinen laajasta ammat-
tikunnasta koostuva työryhmä (psykologi, toimintaterapeutti, lääkäri, 
ohjaaja).” (Vantaa, lomake 2)

Espoossa asiakasohjautuminen tapahtuu niin ikään vastaanottotoimintojen 
kautta, jossa useimmilla lapsilla sijaishuoltoa edeltää vastaanottotoiminnan 
arviointijakso. Helsingissä arvio sijoituksen tarpeesta tehdään avohuollon 
sosiaalityössä, jossa myös on vastuu prosessista. Arvioinnissa hyödynne-
tään avohuollon moniammatillista arviointiryhmää ja tapauksesta riippuen 
myös vastaanottoyksiköitä ja kriisiperheitä. Mikäli avohuolto arvioidaan 
riittämättömäksi, asia siirtyy lasten sijaishuollon keskitettyyn asiakasohja-
ukseen ja niin sanottuun lohkokäsittelyyn, josta lapselle osoitetaan hänen 
tarvettaan vastaava sijaishuoltopaikka. 

Myös avohuollon sijoitusten kriteereissä esiintyy kirjavuutta. Helsingissä 
käytetään suhteellisen runsaasti avohuollon sijoituksia. Tämän tutkimuksen 
aineistot osoittavat, että Helsingissä huostaanotetuille on tavallisesti ensin 
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tehty avohuollon sijoitus. Avohuollon sijoituksena tehtävät arviointijaksot 
vastaanottoyksiköissä tuottavat sosiaalityöntekijälle tarpeellista tietoa lap-
sen kokonaistilanteesta ja avohuollon keinoista vaikuttaa tilanteeseen.

Espoossa avohuollon sijoituksia tehdään muita kaupunkeja selvästi 
vähemmän. Haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät arvelivat tähän vai-
kuttavan ennen kaikkea sijaishuollon rakenteiden ja paikkapulan vastaan-
ottoyksiköissä: Espoon johtavien sosiaalityöntekijöiden mukaan vastaanot-
tokodit eivät ota avohuollossa sijoitettuja lapsia tai joutuvat priorisoimaan 
kiireellisesti huostaanotettuja ja huostaanotettuja. Toisaalta myöskään 
pitempiaikaisempaa hoitoa tarjoavat laitokset ja yksiköt eivät välttämättä 
ota avohuollon sijoitettuja nuoria joko paikkapulan takia, tai siksi, että 
avohuollossa nuoriin ei ole mahdollista kohdentaa rajoitustoimenpiteitä 
(ks. Hallituksen esitys 225/2004 lastensuojelulain muuttamisesta). 

Pääkaupunkiseudulla on tarpeeseen nähden riittämättömästi vastaan-
ottopaikkoja, ja monet vastaanottoyksiköistä ovat viime vuosina toimineet 
jatkuvasti ylipaikoilla. Ylipaikkatilanteeseen on pyritty vastaamaan Espoossa 
tekemällä vuodeksi 2005 ostopalvelusopimus vastaanottopaikoista ja Van-
taalla mahdollistamalla sijoittaminen tarvittaessa suoraan laitoksiin.

Voidaan siis ajatella, että pääkaupunkiseudun lastensuojelussa esiintyy 
käytäntöä, jossa avohuollon sijoitusta ja toisaalta kiireellistä huostaanottoa 
käytetään myös eräänlaisena huostaanoton esiselvitysvaiheena tai val-
misteluna. Ääritapauksissa lakia saatetaan tulkita niinkin, että avohuollon 
sijoitusta on kokeiltava tai odotettava kiireellistä tilannetta ennen kuin 
varsinaiseen huostaanottoon edes ryhdytään. Tämä kertoo siitä, että eri 
sijoituspykälien perusteiden välinen rajanveto on häilyvä. 

Kirjavuutta on myös sen tulkinnassa, miten pitempiaikaista avohuollon 
sijoitusta tulisi käyttää. Tulkintaongelmia tuottaa avohuollon sijoituksen kri-
teeri ”huostaanoton tarvetta ei ole” suhteessa lievimmän tehokkaan puuttu-
misen periaatteeseen. Lain henki kun on ehdoton siinä, että huostaanottoon 
on ryhdyttävä – aina ja viivytyksettä – kun sen perusteet ovat olemassa. 
Periaatteen soveltaminen ei ole kuitenkaan käytännössä yksinkertaista 
silloin, kun kyseessä on yli 12-vuotias lapsi, jonka avohuollon sijoituksen 
kaikki osapuolet hyväksyvät ja voidaan arvioida, että sijoituksen tarve on 
pitkäaikainen esimerkiksi koulunkäynnin ja lapsen hoidon turvaamiseksi 
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eivätkä kodin olosuhteet ole muuttuneet. Ratkaistavana kysymyksenä on, 
tuleeko tällöin noudattaa lievimmän tehokkaan puuttumisen periaatetta, 
jonka mukaan avohuollon keinot ovat aina ensisijaisia sijaishuoltoon 
nähden (esim. Gottberg 2002) ja jatkaa hyvin sujunutta avohuollon si-
joitusta. Vai tuleeko huostaanottoon ryhtyä, vaikka nähdään, että lapsen 
kotiuttaminen ei ole pitkään aikaan näköpiirissä, kodin olosuhteet eivät 
ole muuttuneet ja lisäksi avohuollon sijoituksessa nuori saattaa menettää 
oikeutensa jälkihuoltoon?

Myös alle 12-vuotiaiden kohdalla avohuollon sijoituksen aikarajat 
tuottavat tulkintaongelmia. Kritiikkiä on esitetty, ettei kolme kuukautta 
kestävä sijoitusjakso välttämättä ole riittävän pitkä esimerkiksi vanhemman 
päihdeongelman hoitamiseksi. Ongelmallinen on myös tilanne, jossa lapsi 
itse vaatii avohuollon sijoitusta tai kieltäytyy palaamasta kotiin. 

”Sijoitus olisi voinut tapahtua aiemmin. Aiemmin ollut avohuollon 
sijoitus, jossa kolme kuukautta ei ollut riittävän pitkä aika vanhemman 
kuntoutumiseen. Silloinen sijaisperhe lähti asiakkaan mukaan ja toimi 
viranomaisia vastaan.”(Helsinki, lomake 20)

Myös kiireellisten huostaanottojen käyttöperusteissa esiintyy vaihtelua. 
Kaupunkien sijaishuollon rakenteet, erityisesti vastaanottopaikkojen re-
surssit ja toiminta sekä asiakasohjauksen rakenteet selittänevät osaltaan 
käytäntöjen eroja, mutta vakiintuneilla toimintakulttuureilla lienee myös 
vaikutuksensa. 

Epäkohtana voidaan pitää sitä, että ei ole mitään ohjeistusta siitä, 
montako kiireellistä huostaanottoa samalla lapsella saa olla. Kuten tässä 
tutkimuksessa jäljempänä osoitetaan, ja myös muissa tutkimuksissa on 
havaittu, yhä useammin samalle lapselle kasaantuu elämänsä aikana usei-
ta sijoituksia (mm. Bardy & Salmi & Heino 2001, 93). Toisaalta on myös 
tilanteita, joissa kiireellisen huostaanoton kriteerit täyttyisivät, mutta päätös 
kierretään toistuvasti esimerkiksi toimittamalla lapsi sukulaisten luo, jolloin 
vältetään tahdonvastainen sijoittaminen. 

Keskustelua ovat herättäneet myös kiireellisen huostaanoton 14 vuoro-
kauden voimassaoloaika ja sen takaama jatkoaika varsinaisen huostaanot-
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toasian käsittelemiseksi. Yhtäältä asiakasosapuolen oikeusturvan kannalta 
on hyvä, että viranomaiset pakotetaan huostaanottoasian ratkaisemisen 
osalta nopeisiin toimenpiteisiin. Toisaalta tietyntyyppisissä ongelmatilan-
teissa, kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa asianosaisia ei tavoiteta, aika 
on todella niin lyhyt, ettei asiaa voida ehtiä valmistella sen vaatimalla 
perusteellisuudella. Tämä voi osaltaan lisätä sijoitus−kotiuttamis-kierteitä. 
Valmisteluajan lyhyydestä kertoo se, että käytännössä lähes poikkeuksetta 
turvaudutaan lain sallimaan 30 päivän jatkoaikaan, jotta huostaanottoasia 
ehditään valmistella. Asiakkaan oikeusturvan kannalta epäkohta on myös 
se, että kiireellisen huostaanoton jatkopäätös ei ole oma päätöksensä, 
johon asiakas voisi hakea muutosta.

Myös lastensuojelulain uudistustyöhön raportin valmistellut sosiaalityön 
substanssityöryhmä on päätellyt sijoituspykälien käytön perusteiden olevan 
joissain tapauksissa monitulkintaisia (ks. Sinko 2005, 31). Eri sijoituspykä-
lien käytöstä ei säädetä eikä ohjeisteta laissa riittävän yksiselitteisesti.

3.2.2 Sijoitusten päätöksenteko pääkaupunkiseudulla

Helsingissä johtava sosiaalityöntekijä allekirjoittaa avohuollon sijoitus-
päätöksen. Huostaanottopäätöksen allekirjoittaa delegointisäännön 4 §:
n 2 kohdan mukaan sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö (vuoden 
2005 alusta perhekeskuksen päällikkö). Kiireellisen huostaanottopäätök-
sen allekirjoittaa toinen kuin asiaa valmistelevan perhekeskuksen johtava 
sosiaalityöntekijä. Kiireellisen jatkopäätöksen päättää perhekeskuspäällikkö. 
Silloin, kun asianosaisia ei ole kuultu tai he vastustavat huostaanottoa, 
huostaanottopäätöksen tekee sosiaalilautakunta. Tällöin päätös voidaan 
alistaa hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. 

Vantaalla sijoituspäätökset on määritelty sosiaalihuollon delegointioh-
jeessa. Avohuollon sijoituksesta, huostaanotosta ja kiireellisestä huostaan-
otosta päättää avohuollon johtava sosiaalityöntekijä. Tahdonvastaisista 
huostaanotoista päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto.

Espoossa ja Kauniaisissa sosiaalityöntekijä voi allekirjoittaa tekemänsä 
avohuollon sijoituspäätöksen itse. Johtava sosiaalityöntekijä allekirjoittaa 
muut sijoituspäätökset sekä niiden jatkopäätökset. Tahdonvastaisista huos-
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taanotoista päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Huostaanoton 
allekirjoittaa sosiaalipalvelupäällikkö, tahdonvastaiset menevät sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätettäväksi. Kiireelliset huostaanotot voivat allekir-
joittaa joko sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämät sosiaalityöntekijät 
tai sosiaalipalvelupäällikkö. Virka-ajan ulkopuolella päätöksen voi tehdä 
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen päivystävä sosiaalityöntekijä.

Sijoituspäätösten päätöksentekokäytännöissä on siis kaupunkien vä-
lillä jonkin verran eroja. Helsingissä päätösvalta on viety kauimmas asiaa 
valmistelevasta sosiaalityöntekijästä, kun Espoossa ja Kauniaisissa sosiaa-
lityöntekijä voi itse allekirjoittaa tekemänsä avohuollon sijoituspäätöksen. 
Mitä kauemmas päätöksenteko viedään asian valmistelijasta, sitä enemmän 
voidaan lisätä vastuunjakoa ja päätöksenteon objektiivisuutta. Toisaalta sen 
haittoina voidaan pitää prosessin monimutkaistumista ja hidastumista. 

Viime vuosina on käyty keskustelua huostaanottoprosessin päätöksen-
teosta ja sen uudistustarpeista. On kritisoitu sitä, että maallikoista koostuva 
sosiaalilautakunta tekee huostaanottoa koskevan päätöksen. Päätöksente-
koa on ehdotettu siirrettäväksi käräjäoikeuksiin. Tätä päätöksentekomallia 
on kritisoitu siitä, että myös käräjäoikeuksista puuttuu lastensuojelun ja 
sosiaalisen diagnoosin (esim. Mikkola 2004, 77) asiantuntemus. Osa asi-
antuntijoista on vaatinut perheasioihin erikoistuneen perhetuomioistuimen 
perustamista. Uuden elimen perustaminen edellyttäisi kuitenkin laajempia 
rakenteellisia muutoksia. Sen sijaan jo olemassa olevan sosiaalihuoltolain 
puitteissa päätösvaltaa voidaan delegoida ns. asiantuntijakollegioille. 

Meneillään oleva lastensuojelulain uudistamistyö voisi mahdollistaa 
sen, että kunta voi siirtää päätöksenteko-oikeuden sosiaalilautakunnalta 
lastensuojelun asiantuntijaryhmälle tai jollekin muulle elimelle. Mallissa5 

5 Asiantuntijakollegiomallia on julkisuudessa esittänyt muun muassa Turun Las-
tenhuoltotyöntekijöiden puheenjohtaja ja Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen 
jäsen Markku Lehtinen. Kollegioissa istuisivat esimerkiksi huostaanottoa valmiste-
levat ja esittelevät sosiaalityötekijät, lastenpsykiatri, lakimies, psykologi ja neuvolan 
terveydenhoitaja. Puheenjohtajana voisi toimia sosiaalilautakunnan nimeämä luot-
tamusmies. Malli olisi toimiva suurissa kaupungeissa. Pienemmät kunnat voisivat 
sopia yhteisen asiantuntijaryhmän perustamisesta seutukunnallisesti.
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päätöksenteko siirtyisi alan asiantuntijoista koostuvalle yhteistyöelimelle. 
Huostaanottokollegion tekemät päätökset tulisi tarvittaessa edelleen alistaa 
hallinto-oikeuden ratkaistaviksi. Lastensuojelulain osauudistukseen raportin 
valmistellut sosiaalityön substanssityöryhmä esittää, että päätöksenteko 
siirrettäisiin lautakunnilta hallinto-oikeuksiin (Sinko 2005, 8). 

3.3 Lastensuojelun juridisoituminen pääkaupunkiseudulla

Lastensuojelulain soveltamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
vanhempien ja lapsen oikeusturvan toteutumiseen (Räty 2004, 86). 
Huostaanotto on luonteeltaan niin sanottu hallinto-oikeudellinen vapau-
denriisto. Sosiaalityön substanssityöryhmän näkemyksen mukaan keskeistä 
lastensuojelulain uudistuksessa on selkiyttää juuri sijoitus- ja huostaanot-
totilanteita (Sinko 2005, 8). 

Sosiaalityön suhde juridiikkaan on ambivalentti, vaikka lastensuojelu-
instituutio on aina ollut oikeudellisen sääntelyn piirissä. (ks. Sinko 2004 
48, 56) Lastensuojelussa liikutaan usein sellaisessa rajapinnassa, jossa 
joudutaan selvittämään juridiikan, yhteiskunnan moraalin ja arvojen sekä 
yksilöiden etujen keskinäisiä suhteita. Huostaanoton juridisten kriteerien 
ohella keskeisiä ovat myös kysymykset huostaanoton moraalisista ja eetti-
sistä perusteluista ja seuraamuksista. Erityisen tärkeitä ne ovat silloin, kun 
lastensuojelun tehtävä on auttaa perheitä, jotka eivät ole pyytäneet apua 
tai eivät ole motivoituneita sen vastaanottamiseen.

Haastateltujen johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä välittyi 
lisääntynyt tietoisuus siitä, että lastensuojelutoiminta on tiukasti oikeudel-
lisen valvonnan alaista, eikä tätä näkökulmaa voi enää arjen käytännöissä 
sivuuttaa. Haastateltavien mukaan lastensuojelutoimet on yhä useammin 
pystyttävä perustelemaan lainsäädännöllä. Ilmiötä on kutsuttu lasten-
suojelun juridisoitumiseksi (esim. Sinko 2004). Eniten tämä näkyy juuri 
huostaanotoissa, sosiaalityön asiakirjoissa ja dokumentoinnissa ylipäätään. 
Huostaanoton tarvetta pitää perustella tarkemmin ja niin sanotusta näyttö-
kysymyksestä on tullut oleellinen. Kaiken kaikkiaan lastensuojelutyö tulee 
dokumentoida entistä tarkemmin sekä erilaisia juridisia prosesseja että 
asiakkaan oikeusturvaa varten. (ks. Sinko 2004, 6-8.) Asiakkaan asemaa 
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turvaavat muotoseikat, kuten asianosaisten kuulemiset, huostaanottopää-
töksen tiedoksiannot ja muutoksenhakumahdollisuudet ovat muuttuneet 
entistä tärkeämmiksi (ks. myös Sinko 2004).

Haastatellut johtavat kuvasivat työlle tulleen uudenlaisia vaatimuksia, 
kun entistä isompi osa työajasta saattaa kulua erilaisten muistutusten, 
valitusten ja muutostenhakujen käsittelyyn. Vantaalaisen johtavan sosiaa-
lityöntekijän mukaan juridisen näkemyksen ”painoarvo” näkyy myös siinä, 
että entistä useammin viraston lakimiehet ovat mukana tahdonvastaisten 
huostaanottojen valmistelussa. Sosiaalityön selvitystä ei nähdä useinkaan 
riittävänä, vaan lakimiehet painottavat muiden ammattilaisten lausunto-
ja. Espoosta ovat huhtikuuhun 2005 puuttuneet perheoikeudellisiin ja 
lastensuojelukysymyksiin erikoistuneet lakimiespalvelut ja vakiintuneet 
yhteistyökäytännöt. Tilanne on muuttunut, kun Espoossa on aloittanut 
lastensuojeluasioita hoitava lakimies, joka osallistuu myös alueiden työsken-
telyyn. Tämän lisäksi on aloitettu lakikoulutukset sosiaalityöntekijöille.

Lastensuojelun lainsäädäntö ja ohjeistus huokuvat yleislausekkeita jotka 
ovat väljiä ja erilaisia vaihtoehtoja sallivia (Mahkonen 1991).  Huostaan-
ottoihin perehdyttäminen ja ohjeistukset ovat pääkaupunkiseudun kun-
nissa vaihtelevia ja työyksikkökohtaisia. Juridisoitumisen myötä keskeinen 
lastensuojelun kehittämiseen liittyvä kysymys on, miten lakia voitaisiin 
paremmin hyödyntää työvälineenä. Nykyinen lastensuojelulaki ei riittävästi 
ohjeista, miten lapsen etua ja lapsen tervettä kasvua ja kehitystä vaarantavia 
riskitekijöitä pitäisi selvittää ja arvioida.

Helsingin sosiaalivirastossa on laadittu Sosiaalihuollon käsikirjaohjeet 
lastensuojelusta. Huostaanotosta ja sijaishuollosta on 2001 lukien laadittu 
pysyväisohje. Myös avohuollon perhehoidosta ja laitoshuollosta on laadittu 
ohje. Pysyväisohjeet ovat sosiaalityöntekijöiden saatavilla sosiaaliviraston 
sisäisiltä intranet-sivuilta. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden konsultoitavissa 
on sosiaaliviraston lakimiesyksikkö. Johtavan lastensuojelutyöntekijän 
tulee toimia huostaanottoa (LsL 16 §), sijaishuollon muuttamista (LsL 22 
§) tai yhteydenpidon rajoittamista (25 §) koskevaa päätöstä valmistelevan 
sosiaalityöntekijän ohjaajana. 

Vantaalla on intranetissä lastensuojelun perehdytyskansio, jossa on 
sekä huostaanottoja että avohuoltoa koskeva ohjeistus. Lastensuojelun 
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linjatyöryhmä vastaa ohjeiden päivityksestä. Lisäksi Vantaalla on ohjeistettu 
toimintamalli perheväkivaltatilanteissa. Sosiaalityöntekijä valmistelee huos-
taanoton parityönä johtavan sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Tarvittaessa 
konsultoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lakimiehiä. Espoossa 
ei ole käytössä varsinaisia omia toimintaohjeoppaita huostaanottoa varten. 
Espoossa on käytössä Espoon lastensuojelun käsikirja (päivitetty 2003), 
Etelä-Suomen Lääninhallituksen Lastensuojelun käsikirja (1/2001), Seri 
-ohjeet ja ohjeet lausuntotyöskentelyyn (1987). Kauniaisissa on käytössä 
kiireellisiä huostaanottoja koskien sisäinen ohje. Lisäksi sovelletaan Las-
tensuojelun käsikirjaa.
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4. PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
LASTENSUOJELUN ERITYISPIIRTEET 
TILASTOJEN VALOSSA

4.1 Tilastotiedon vertailun pulmakohdat ja tilastointitarve

Jos lastensuojelun rakenteiden tarkastelu tapahtuu yksinomaan lastensuo-
jelusta koottavien tilastolukujen pohjalta, jää näin muodostunut kokonais-
kuva todennäköisesti monelta osin puutteelliseksi ja jopa virheelliseksi. 
Lastensuojelun asiakkuuden kriteerit, kirjaaminen, työmuodot ja käytetyt 
käsitteet eivät ole kunnissa sisällöllisesti yhtenäisiä. Tämä vaikeuttaa asia-
kasmäärien, tehdyn lastensuojelutyön volyymin ja työn kuormittavuuden 
yhteismitallisia vertailuja. 

Esiselvityksessä kartoitettiin, mitä tietoja pääkaupunkiseudun kunnissa 
kerätään lastensuojelun avohuollon asiakastiedoista. Kartoitus osoittaa, että 
vaihtelua ei ole ainoastaan tilastoinnissa ja kerättävissä tiedoissa, vaan myös 
siinä, mistä lastensuojelun toimenpiteistä tehdään virallinen päätös asiakas-
tietojärjestelmään ja miten tietoja kirjataan. Esimerkiksi Espoossa perhetyöstä 
tehdään virallinen päätös, kun muissa kunnissa ei tehdä. Vaihtelua on siinä, 
mitkä päätökset tulkitaan lastensuojelupäätöksiksi eli tehdäänkö esimerkiksi 
turvakoti- tai ensikotijaksosta vanhemmalle, lapselle vai molemmille avohuol-
lon sijoituspäätös. Lisäksi eräät muut toimintamuodot, kuten päiväosasto-
toiminnat, tehdään avohuollon sijoituksina. Kaiken kaikkiaan tilastolukujen 
vertailua vaikeuttavat kunnissa olevat erilaiset hoitoyksiköt, vastaanotto- ja 
kuntoutus-, ja hoitoyksiköiden määrä, kapasiteetti, toiminnan painopisteet 
ja muut toimintamuodot sekä niihin liittyvät päätöskäytännöt.

Kunnissa tehtyjen sijoituspäätösten volyymin ja määrien vertailua 
vaikeuttaa se, että lastensuojelun valtakunnallisia tilastoja (Stakes ja Kuu-
sikkokunnat) ei kerätä tehtyjen sijoitusten mukaani vaan lapsikohtaisesti 
tarkasteluvuoden viimeisimmän sijoitusperusteen mukaan. Valtakunnalliset 
sijoitusten kertymätilastot antavat siis tiedon lapsen vuoden viimeisimmän 
sijoitusperusteen mukaan, vaikka samalla lapsella on saattanut olla vuoden 
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aikana avohuollon sijoituspäätös, kiireellinen huostaanotto, varsinainen 
huostaanotto tai joku näistä. Tällöin osa tehdyistä sijoituspäätöksistä 
katoaa tilastoista. 

Puutteena on se, että eri sijoituspykälien (avohuolto, kiireellinen tai 
huostaanotto) osuuksia ei eritellä valtakunnallisissa tilastoissa. Toisin sanoen 
tilastointitapa ei kuvaa kunnissa vuoden aikana tehtyjen sijoitusten kokonais-
volyymia. Tällöin tilastot eivät kerro, missä määrin eri sijoituspykäliä käytetään 
ja missä määrin samoilla lapsilla on ollut eri sijoituksia. Lastensuojelutyön 
rakenteiden tarkastelun kannalta informatiivisempaa olisikin tilastoida vuoden 
aikana tehdyt kaikki sijoituspäätökset eriteltyinä sijoituspykälien mukaan. 
Tämän lisäksi olisi tarpeellista tietää sijoitettujen lasten lukumäärä. Näin 
saataisiin tieto miltä osin samoille lapsille on tehty useita sijoituksia.

Sekä lastensuojelun avohuollon asiakkaista että sijoitettujen lasten osalta 
olisi tarpeen koota systemaattisesti kertymätiedot lasten ikäjakaumista, 
sijoitukseen johtaneista syistä6 sekä mahdollisesti muita avohuollon tausta-
tietoja, kuten asiakkuuden kesto ja käytetyt avohuollon tukitoimet (ks. myös 
Heino & Kuoppala & Säkkinen 2005). Asiakkuuden dokumentointiin liittyen 
on käyty keskustelua myös lastensuojeluilmoitusten kirjaamisesta ja niiden 
tilastoinnista (mm. Stakesin LASU2005 -työryhmä). Laajentamalla lasten-
suojelun tilastotietojen tietopohjaa saataisiin monipuolisempaa sisällöllistä 
tietoa työn kehittämisen, hallinnon ja operatiivisen suunnittelun tueksi.

Kun lastensuojelun asiakkaana olevien lasten määrä on Stakesin las-
tensuojelutilaston mukaan lisääntynyt vuosi toisensa jälkeen, on päädytty 
tarkistamaan tilastointitapoja (esim. Heino & Kuoppala & Säkkinen 2005). 
Epätarkkuuden alkuperä lienee lastensuojeluasiakkuuden määrittely-, aloit-
tamis- ja päättämiskäytäntöjen kirjavuudessa. Lastensuojeluasiakkuuden 
määrittelyn vaikeuden (Heino 1997) ja sen alun ja lopun tulkinnanvaraisuu-
den on nähty vaikeuttavan avohuollon tietojen keruuta ja tilastointia. Myös 
se, että jälkihuoltonuoret tilastoidaan avohuollon lastensuojeluasiakkaisiin, 
lisää epätarkkuutta.

6 Helsingissä lastensuojelun avohuollon asiakastietojärjestelmästä poimitaan 
lastensuojelun ja sijoitusten tarvetta aiheuttavat tekijät, avohuollon asiakkaat ja 
sijoitukset iän ja alueen mukaan.
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Tiedon systemaattinen kokoaminen ja vertailukelpoisen tilastotiedon 
kerääminen edellyttää kuntien asiakastietojärjestelmien ja kirjaamistapojen 
yhtenäistämistä. Edelleen on kuntia, joissa asiakastilastoja ei ylläpidetä 
systemaattisesti ja suuri osa tilastoinnista on manuaalista. (ks. myös 
Heino ym.  2005). Tilastotiedon luotettavuuden lisääminen edellyttää 
niin ikään asiakkuuden kriteerien määrittelyä sekä asiakastietojärjestelmien 
muokkaamista. Helsingin asiakastietojärjestelmässä on jo käytössä alkuar-
viointinäyttö, johon asiakkuuden alkuarvio ja sen päättymisajankohta tulee 
merkitä kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta (Pietilä 
2005). Vantaalla ja Espoossa alkuarviointimallia käyttöönotetaan ja siihen 
liittyviä asiakastietojärjestelmän muutoksia on suunnitteilla

4.2 Sijoitukset pääkaupunkiseudulla vuosina 2003 ja 2004

Espoo ja Vantaa ovat Helsinkiin nähden hieman nuoremman väestöraken-
teen kuntia. Vuosina 2003 ja 2004 Helsingissä 0−17-vuotiaiden osuudet 
koko väestöstä olivat 17,5 ja 17,4 prosenttia, kun Vantaan vastaava osuus 
pysyi muuttumattomana eli 23,4 prosentissa. Espoon osuudet vuosina 
2003−2004 olivat 24,3 ja 24,2 prosenttia. 

Sijoitettujen osuus kuntien lapsiväestöstä on yleensä noussut kunnissa 
viimeisten vuosien aikana. (Kuusikko-työryhmän raportti 2004.) Sijoitusten 
kokonaismäärät ovat kasvaneet keskimäärin muutaman prosentin vuo-
dessa. Kuusikkokuntien raporttiin on eritelty vuoden 2004 aikana uusina 
sijoitettujen lasten osuudet ikäryhmänsä lapsista (liitetaulukko 1.). Kuusik-
kotarkastelu osoittaa, että 13−17-vuotiaita sijoitetaan eniten suhteutettuna 
ikäryhmänsä lapsiin kaikissa kunnissa. Espoon osalta korostuu se, että alle 
12−vuotiaita on ikäryhmistään sijoitettuna vähemmän kuin muissa kun-
nissa, mutta 16−17-vuotiaita on sijoitettu isompi osuus ikäryhmästä kuin 
Vantaalla ja Helsingissä. Vuonna 2003 ja 2004 uusina sijoitetuista lapsista 
nähdään sijoitettujen lasten ikärakenne (liitetaulukko 2.) eli eri-ikäisten 
lasten osuudet kaikista vuoden aikana sijoitetuista. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olleita lapsia suhteutet-
tuna lapsiväestöön oli vuonna 2003 Helsingissä 5,9 prosenttia ja vuonna 
2004 6,3 prosenttia. Vantaalla vastaavat osuudet olivat 5,9 ja 6,0 prosenttia 
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ja Espoossa 4,4 ja 3,9 prosenttia. (Kuusikkotyöryhmän raportti 2004 ja 
2005). Avohuollon piirissä olleiden lasten kokonaismäärä on viimeisen 
vuosikymmenen aikana melko tasaisesti lisääntynyt.7

Seuraavissa taulukoissa olevat luvut on pyydetty kunnista tätä tutkimus-
ta varten. Seuraaviin taulukoihin koottuja sijoituksia koskevia lukuja ei ole 
poimittu Stakesin ja Kuusikkokuntien tilastointiperiaatteella (lapsikohtaisesti 
vuoden viimeisen sijoitusperusteen mukaan), vaan luvut kuvaavat vuoden 
2004 aikana pääkaupunkiseudulla tehtyjen kaikkien sijoituspäätösten 
määriä. Tällöin osa päätöksistä on tehty samoille lapsille. Sijoituspäätöksiä 
tarkastelemalla saadaan kuvaa vuoden aikana tehtyjen päätösten volyymis-
tä, eri sijoituspykälien osuuksista ja siitä, miten paljon eri-ikäisille tehdään 
sijoituspäätöksiä eri sijoituspykälillä.

Helsingissä tehtiin vuonna 2003 kiireellisiä huostaanottoja 254 ja vuon-
na 2004 324. Kun vuonna 2003 tehtiin 323 uutta varsinaista huostaanottoa, 
oli vuonna 2004 vastaava luku 350. Alkoholiverotuksen muutosten myötä 
monien asiantuntijoiden ennustama raju huostaanottojen määrän kasvu 
on siten ollut ennustettua maltillisempaa. Huostaanottojen määrän kasvu 
näkyy sen sijaan kiireellisissä huostaanotoissa, mikä saattaa olla juuri seu-
rausta lisääntyneestä väkevien alkoholijuomien käytöstä.

Vantaalla tehtiin vuoden 2003 aikana yhteensä 369 uutta sijoitusta. 
Huostaanottoja niistä oli 223 kappaletta, joista kiireellisiä oli 137. Näyttää 
siltä, että vuonna 2004 kiireellisten huostaanottojen osuus kaikista sijoi-
tuksista on hieman vähentynyt, eikä kiireellisten huostaanottojen kokonais-
määrässä ei ole tapahtunut kasvua. Espoossa tehtiin vuoden 2003 aikana 
yhteensä 189 sijoitusta. Espoo erottuu Vantaasta ja Helsingistä vähäisillä 
avohuollon sijoituksilla, joita vuonna 2003 tehtiin 54. Huostaanottoja oli 
79, joista kiireellisiä 56. Vuonna 2004 sijoitusten kokonaismäärässä on 
tapahtunut jonkin verran kasvua verrattuna vuoteen 2003.

7 Helsingissä uusia asiakkaita on vuosien 2000−2003 välisenä aikana tullut vuo-
sittain yli 1200 lasta, kun kymmenen vuotta aikaisemmin vuosina 1991−1993 
vastaava lisäys oli noin 1000 lasta. Helsingissä avohuollossa oli vuonna 2003 
asiakkaina 6848 lasta ja vuonna 2004 7235, Vantaalla vastaavat luvut olivat 2756 
ja 2844 ja Espoossa 2540 ja 2367. (Stakesin tilastotiedote 17/2004).
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Tarkastelemalla sijoituspäätöksiä (taulukot 2−4.) iän mukaan nähdään, 
minkä ikäisille lapsille sijoituspäätöksiä tehdään ja millä sijoituspykälillä. 
Tämä mahdollistaa vertailun, miten tehdyt sijoituspäätökset jakautuvat 
ikäryhmittäin. Huomion arvoista on, että nimenomaan varsinaisista huos-
taanotoista (§ 16) huomattavan suuri osa tehdään murrosikäisille kaikissa 
kolmessa kaupungissa. Kun Helsingissä huostaanotoista 41 prosenttia 
tehtiin murrosikäisille, oli Espoossa vastaava osuus 54 ja Vantaalla 50 
prosenttia. Kiireellisissä huostaanotoissa huomio kiinnittyy siihen, että 
Vantaalla myös kiireellisesti huostaanotetuista yli puolet on 13−17-vuoti-
aita, kun vastaavat osuudet ovat Helsingissä 39 ja Espoossa 32 prosenttia. 
Vantaalla kiireellisesti huostaanotetuista murrosikäisten osuus on edelleen 
kasvanut vuodesta 2003, jolloin 43 prosenttia oli murrosikäisiä.

Taulukko 2.

Helsinki v. 2004 aikana tehdyt sijoituspäätökset *

 LsL 14 §  LsL 18 §  LsL 16 §  kaikki päätökset

0-2 v. 108 47% 43 15% 46 13% 197 22%

3-6 49 21% 57 19% 64 18% 170 19%

7-12 37 16% 68 23% 97 28% 202 23%

13-17 36 16% 128 43% 143 41% 307 35%

yht: 230 100% 296 100% 350 100% 876 100%

* Helsingin luvut ovat lapsikohtaisia

Taulukko 3.

Vantaa v. 2004 aikana tehdyt sijoituspäätökset

 LsL 14 §  LsL 18 §  LsL 16 §  kaikki päätökset

0-2 v 35 24% 18 13% 20 12% 73 16%

3-6 45 31% 25 18% 28 17% 98 22%

7-12 45 31% 25 18% 36 22% 106 24%

13-17 19 13% 70 51% 83 50% 172 38%

yht: 144 100% 138 100% 167 100% 449 100%

Yht. 288 sijoitettua lasta: 161 lapsella useampia sijoituksia vuoden aikana
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Taulukko 4.

Espoo v. 2004 aikana tehdyt sijoituspäätökset 

 LsL 14 §  LsL 18 §  LsL 16 §  kaikki päätökset

0-2 v 15 30% 20 24% 15 16% 50 22%

3-6 11 22% 21 25% 17 18% 49 21%

7-12 11 22% 17 20% 12 13% 40 17%

13-17 13 26% 27 32% 52 54% 92 40%

yht: 50 100% 85 100% 96 100% 231 100%

Yht. 190 sijoitettua lasta: 41 lapsella useampi sijoitus vuoden aikana

Helsingin sosiaalivirastossa tilastoidaan asiakastietojärjestelmään koo-
dattujen tekijöiden perusteella lastensuojeluasiakkuuden, sijoitusten ja 
huostaanottojen tarvetta aiheuttavat tekijät.8 Sosiaalityöntekijä merkitsee 
huostaanottopäätökseen kolme ensisijaista syytä huostaanotolle. Syyt 
tulee valita asiakastietojärjestelmään valmiiksi koodatuista niin sanotuista. 
tilastosyistä, joita on yli 100 (liitetaulukko 3.). Helsingissä lastensuojelun 
tarvetekijöiden tilastointi tehdään ainoastaan ensisijaiseksi merkityn syy-
tekijän perusteella, jolloin tilastoinnin avulla ei saada kokonaiskuvaa lasten 
kasvuolojen riskitekijöistä.

Vantaan avohuollon asiakastietojärjestelmässä ei ole tilastosyitä. Sen 
sijaan Vantaan omissa lastensuojelulaitoksissa kootaan sijoitettujen lasten 
taustatekijöitä. Vantaan omien lastensuojelun sijaishuollon ja perhekuntou-

8 Lastensuojeluasiakkuudentarvetta aiheuttavat tekijät poimitaan Helsingin sosiaalivirastossa 
’lastensuojeluasiakkuuden arviointi’ (ARVLS-näytöltä). Sijoitusten ja huostaanottojen tarvet-
ta aiheuttavat tekijät on poimittu sijoituspäätös-näytöltä ensimmäiseksi merkitystä tekijästä. 
Syyt on luokiteltu kolmeen pääryhmään, joista ensimmäiseen kuuluvat lapsen kasvuoloja, 
perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaavat tekijät. Toisen pääluokan tekijät koos-
tuvat lapseen ja lapsen toimintaedellytyksiin liittyvistä tekijöistä. Kolmantena pääluokkana 
ovat niin sanotut muut taustatekijät. Huostaanoton ja kiireellisen huostaanoton tilastosyiden 
tarkastelu osoittaa, että riskitekijöistä tavallisimpia ovat vanhemmuuteen liittyvät syyt. 
Vanhempien päihteidenkäyttö korostuu yksittäisenä lastensuojelun tarvetta aiheuttavana 
tekijänä, vuonna 2004 erityisesti uusien kiireellisesti huostaanotettujen osalta.
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tuksen laitoksista (4 laitosta, Puustinen-Korhonen 20039 on SPSS -ohjelmal-
la luotu tilastopohja ja muuttujaluettelot, joilla tehdään lapsen tulotilanteen 
kartoituksia. Kartoituksessa kootaan tietoa tulosyistä sijoituspäätöksessä, 
sijoitusta edeltävästä palvelujen käytöstä sekä tulotilannetta edeltävistä 
olosuhteista. Taustatekijöiden tilastointiperiaate on dikotominen, jolloin 
lasten riskitekijöistä saadaan kattavampi kokonaiskuva.

Myöskään Espoossa avohuollon lastensuojelusta ei tilastoida sijoitus-
ten tarvetta aiheuttavia tekijöitä. Tosin lokakuussa 2004 käyttöönotetusta 
Effi casta on mahdollista poimia tietojärjestelmään omia syykoodeja (lii-
tetaulukko 4.) Koodeja on kaiken kaikkiaan 24, joista ainoastaan 17 on 
lastensuojelun sijoituspäätöksen perusteiksi sopivia. Siten tilastosyyluoki-
tus on suppea, eikä anna riittävän kattavaa kuvaa lastensuojelun tarvetta 
aiheuttavista tekijöistä.

9 Tarkastelussa on tiedot vuonna 2001−2003 asiakkaiksi tulleista lapsista (n=764) Viertolan 
vastaanottokodista, joka on 12−17-vuotiaiden nuorten vastaanottolaitos, Tammirinteen 
vastaanottokodista, joka on alle 12-vuotiaiden laitos ja Kuuselan perhekuntoutuskeskuksesta, 
joka on avohuollollinen laitos sekä Vaahteramäen yksiköstä, joka on Kuuselan yksikkö, jonne 
lapset sijoitetaan ilman vanhempia. (Puustinen-Korhonen 3/2004) Tilastoista on poimittu 
vuonna 2003 sijoitetuista kiireellisesti huostaanotettujen osuus, joka on 51 prosenttia. 
Kun tarkastellaan ainoastaan vastaanottokoteihin sijoitettuja, kiireellisten osuus on 82,5 
prosenttia. Vuonna 2003 Kuuselan perhekuntoutukseen, Tammirinteen ja Viertolan vas-
taanottokoteihin tulleista lapsista (n=257) on poimittu tulotilannekartoituksen syytekijät. 
Puutteet vanhemmuudessa oli yleisin taustatekijäluokka. Jokin tähän luokkaan kuuluva syy 
oli merkitty 75,5 prosenttia lapsista yhdeksi taustatekijäksi. Luokkaan kuuluvista syytekijöistä 
tavallisimmin mainittuja olivat: vanhemman vaikeus vastata lapsen tarpeisiin (30 prosenttia 
lapsista), vanhemman syvä uupumus (29 prosenttia) ja vaikeus ymmärtää lapsen tarpeita 
(29 prosenttia). Vanhempaan liittyvä tulosyy oli toisiksi yleisin syyluokka (73,5 prosenttia 
lapsista). Luokan syytekijöistä useimmin mainittuja olivat: vanhemman uupumus (29 
prosenttia lapsista), äidin päihteiden käyttö (21,4 prosenttia) ja äidin mielenterveyteen 
liittyvät syyt (18,7 prosenttia) Vaikeudet lapsen kasvatuksessa tai hoidossa olivat tulosyynä 
62,6 prosenttia lapsista.  Näistä useimmin mainittuja olivat puutteet lapsen kasvatuksessa 
ja hoidossa (61 prosenttia), koulunkäyntivaikeudet (22,2 prosenttia), lapsen käytöshäiriöt 
(varastelu, karkailu) (18,7 prosenttia). Lapseen liittyvä tulosyy päätöksessä oli mainittu 
56,8 prosenttia. Useimmin mainittuja olivat lapsen koulunkäyntivaikeudet (14 prosenttia), 
lapsen karkailu (13,6 prosenttia), lapsen päihteidenkäytön epäily tai päihteidenkäyttö (11,7 
prosenttia) ja lapsen pahoinpitely (6,2 prosenttia).
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4.3 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ja 
työn kuormittavuus

Sosiaalityöntekijäkohtaisten lastensuojelun asiakasmäärien yhteismitalli-
nen vertailu kuntien välillä on hankalaa. Syynä tähän on, että työntekijä- ja 
työyksikkökohtainen asiakastilastointi ovat pääosin manuaalisia. Myös 
sosiaalityöntekijöiden työnkuvien eroavaisuudet vaikeuttavat yhteismi-
tallista vertailua. Työn sisällöt ja työmuodot vaihtelevat kunnittain, jopa 
toimistoittain. Asiakasmäärien tarkastelu on ainoastaan suuntaa-antava 
mittari siinä tapauksessa, että halutaan tarkastella työn kuormittavuutta, 
sillä erilaisten asiakkuuksien ja työprosessien kuormittavuus vaihtelee 
suurestikin. Myöskään tehtyjen päätösten määrien vertailu ei anna oikean-
laista kuvaa työn sisällöistä ja kuormittavuudesta, koska päätöskäytännöt 
vaihtelevat.

Valtakunnallinen suositus sosiaalityöntekijöiden määrästä ja sosiaali-
työn resursoinnista on vähintään 1 sosiaalityöntekijä 2000 asukasta kohti. 
Suositus ei huomioi riittävästi sosiaalisten olosuhteiden eroja eri kuntien 
välillä ja lastensuojelun tarpeen kasvua pääkaupunkiseudulla. 

Helsingissä sosiaalivirastossa on asetettu tavoite yhden lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän kohtuullisesta asiakasmäärästä (40 lasta/ sosiaalityön-
tekijä). Tavoite ei nykyresursseilla toteudu. Helsingissä on tehty pääosin 
eriytettyä lastensuojelutyötä 1990-luvulta lähtien, tosin alueiden välillä 
on ollut erilaisia tapoja organisoida sosiaalityötä. Joillain alueilla on tehty 
osin yhdennettyä sosiaalityötä tai niin sanottua perhesosiaalityötä. Vuo-
den 2005 alusta lukien eriytettyä lastensuojelutyötä ja perheiden kanssa 
tehtävää sosiaalityötä on tehty alueellisissa perhekeskuksissa. Helsinki 
poikkeaa Espoosta ja Vantaasta siinä, että alueilla hoidetaan laitoksiin 
(vastaanottoyksiköihin ja pitempiaikaisiin) sijoitettujen lasten asiakkuudet 
ja jälkihuolto. Avohuollon sosiaalityöntekijät laativat myös huostaanotet-
tujen lasten huoltosuunnitelmat ja vastaavat niiden seurannasta. Laitoksiin 
sijoitettujen lasten asiakkuudet kuuluvat avohuollon sosiaalityöntekijöille 
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ja perhekoteihin sijoitettujen lasten asiakkuudet perhehoitoon.10 Per-
heoikeudelliset palvelut ja lasten huolto- ja tapaamisasiat on keskitetty 
perheasiainyksikköön.

Kun tarkastellaan sosiaalityöntekijäkohtaisia avohuollon asiakasmääriä 
(tilanne 31.12.2003), nähdään, että Helsingissä se on keskimäärin 48,3 
lasta sosiaalityöntekijää kohden. Alueiden kuormittavuuden välillä on 
eroja. Helsingissä on alueita, joissa lastensuojeluasiakkaita suhteutettuna 
0−17-vuotiaaseen lapsiväestöön on noin 10 prosenttia, kun osuus koko 
kaupungissa on alle kuusi prosenttia.

Vuonna 2004 Espoossa on siirrytty yhdennetystä sosiaalityöstä eriy-
tettyyn lastensuojelutyöhön. Uudistuksen myötä Espooseen on perustettu 
viisi alueellista perhekeskusta. Perhekeskuksen sosiaalityöntekijöiden 
keskimääräinen asiakasmäärä on peräti 76 lasta, mutta asiakasmäärät 
vaihtelevat alueellisesti. Espoossa on niin ikään eroja alueiden välillä sekä 
työn kuormittavuudessa että sosiaalityöntekijöiden työnkuvissa. Espoossa 
on alueita, joissa lastensuojelun sosiaalityöntekijät hoitavat myösperheoi-
keudelliset asiat aluejakoperiaatteella (lastenvalvojan työ, lasten huolto- ja 
tapaamislausunnot sekä nuorten henkilötutkinnat).

Vantaalla loppuvuoden 2003 työntekijäkohtaiset asiakasmäärät 
vaihtelevat 40−60 lapsen välillä. Vantaalla lastensuojelutyö on eriytetty 
syyskuussa 2003, tosin harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätöksen voi 
edelleen tehdä lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Perheoikeudellisiin asioi-
hin, kuten tapaamis- ja huoltoriita-asioihin liittyvien selvitysten tekeminen 
kuuluu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan aluekeskuksissa. 
Vantaan rakenne poikkeaa Helsingistä ja Espoosta sijaishuollon ja alueiden 
työnjaossa siinä, että huostaanotettujen ja pitempiaikaisesti sijoitettujen 
lasten vastuutyöntekijyys on sijaishuollossa, lukuun ottamatta päihdehoi-
tonuoria. Jälkihuollossa asiakkuus siirtyy jälleen sijaishuollolta alueelle, 
lukuun ottamatta perhehoidossa ja toisella paikkakunnalla asuvia nuoria, 
joiden jälkihuolto pysyy sijaishuollossa.

10 Tarkasteluajankohtana Helsingissä oli sijoitettuna kaiken kaikkiaan 2421 lasta, joista 
laitoshoidossa oli yli 50 prosenttia ja loput joko perhehoidossa tai ammatillisissa perheko-
deissa (Kuusikkovertailu 2003). 
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5. HUOSTAANOTTOPÄÄTÖSASIAKIRJOJEN 
JA LOMAKEKYSELYN ANALYYSI

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tätä tutkimusta varten koottua empiiristä 
aineistoa. Huostaanottoasiakirja-aineistossa on Helsingissä, Espoos-
sa ja Vantaalla vuosien 2002−2005 välisenä aikana huostaanotetun 134 
lapsen huostaanottopäätös (Helsinki n=43, Espoo n=49, Vantaa n=42). 
Lasten iät jakautuvat siten (taulukko 4.), että 0−2-vuotiaita vauvaikäisiä 
on 13 prosenttia, 3−6-vuotiaita leikki-ikäisiä 10 prosenttia, 7−12-vuotiaita 
ala-asteikäisiä 24 prosenttia ja 13−17-vuotiaita murrosikäisiä 53 prosenttia. 
Vauvaikäisten (0−2-vuotiaiden) ikäryhmä on erotettu leikki-ikäisistä (3−6-
vuotiaat). Tämä mahdollistaa lapsen ikä- ja kehitysvaiheiden kannalta 
aineiston tarkemman tarkastelun. 

Taulukko 5.

Helsinki, Espoo ja Vantaa (n=134) huostaanotettujen 
ikäjakauma

0-2 v.
13%

3-6 v.
10%

7-12 v.
24%

13-17 v.
53%

Aineiston huostaanotetuissa tyttöjä on 52 prosenttia. Sukupuolijakaumas-
sa Helsingissä huostaanotetuista 47 prosenttia on tyttöjä, kun Espoossa 
ja Vantaalla tyttöjä on 57 prosenttia. Tahdonvastaisia huostaanottoja on 
27 prosenttia. Vantaalla tahdonvastaisten huostaanottojen osuus oli 30 
prosenttia, Helsingissä 26 ja Espoossa 24 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla 
tahdonvastaisten huostaanottojen osuus näyttäisi olevan hieman suurempi 
kuin koko valtakunnan tasolla (vrt. Stakesin lastensuojelutilastot 2004). Myös 
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pitemmän seuranta-ajan tilastojen mukaan tahdonvastaisten osuus kaikista 
huostaanotoista on hieman kasvanut (Bardy & Salmi & Heino 2001, 94). 
30 prosentilla huostaanotetuista lapsista oli sijoitettuja sisaruksia. Maahan-
muuttajataustaisia tai etniseen vähemmistöön kuuluvia on kaiken kaikkiaan 
15 prosenttia. Maahanmuuttajataustaisia lapsia on Helsingin aineistossa 
jonkun verran enemmän (21 prosenttia) kuin Espoossa (14 prosenttia) ja 
Vantaalla (10 prosenttia).

Taulukko 6.

Helsinki (n=43) huostaanotettujen ikäjakauma

0-2 v.
14%

3-6 v.
14%

7-12 v.
33%

13-17 v.
39%

Espoo (n=49) huostaanotettujen ikäjakauma

3-6 v.
12%

7-12 v.
10%13-17 v.

70%

0-2 v.
8%

Taulukko 7.
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Taulukko 8.

Vantaa (n=42) huostaanotettujen ikäjakauma

0-2 vuotiaat
14%

3-6 v.
10%

7-12 v.
29%

13-17 v.
47%

Verrattaessa aineistoa kuntien välillä (taulukot 6−8) nähdään, että Helsingin 
aineistossa lasten iät jakaantuvat siten, että 0–2-vuotiaita on 14 prosenttia, 
3−6-vuotiaita 14, ala-asteikäisiä on 33 ja murrosikäisiä 39 prosenttia. Es-
poossa 0−2-vuotiaita on 8 prosenttia, 3−6-vuotiaita 12, 7−12-vuotiaita 10 ja 
13−17-vuotiaita peräti 70 prosenttia. Vantaalla lasten iät jakaantuvat siten, 
että vauvaikäisiä on 14 prosenttia, leikki-ikäisiä 10, ala-asteikäisiä 29 ja mur-
rosikäisiä 47 prosenttia. Helsingissä murrosikäisten osuus on pienempi kuin 
Vantaalla ja Espoossa. Kuten vuositilastoissakin, Espoon osalta aineistossa 
korostuvat sekä murrosikäisten huomattavan suuri osuus huostaanotetuista 
(70 prosenttia) että ala-asteikäisten 7−12-vuotiaiden suhteellisen pieni osuus 
(10 prosenttia).

Lomakekyselyssä sosiaalityöntekijöitä pyydettiin täyttämään kysely 
lähiaikoina tai parhaillaan sijoittamansa lapsen tapaus mielessään. Toisin 
sanoen lomakevastauksiin valikoitujen tapausten pohjalta ei voida tehdä 
tilastollisia yleistyksiä sijoitetuista lapsista. Voidaan olettaa, että sosiaali-
työntekijät ovat valinneet tapauksen, jonka ovat kokeneet haasteellisena, 
erikoisena tai ylipäätään sellaisena, joista ovat halunneet kertoa jotakin. 
Tästä kertoo se, että lomakekyselyyn on valikoitunut huomattavan iso osa 
tahdonvastaisia huostaanottoja. Lomakevastausta koskeva sijoitus sai olla 
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joko avohuollon sijoitus, kiireellinen huostaanotto, sen jatkopäätös tai huos-
taanotto.11 Lasten iät jakautuivat siten, että 0−2-vuotiaita oli 17 prosenttia, 
3−6-vuotiaita 17 prosenttia, 7−12-vuotiaita 21 prosenttia ja 13−17-vuotiaita 
45 prosenttia. 

5.1 Huostaanoton kriteerien määrittäminen

Tässä tutkimuksessa huostaanoton kriteerit määritellään siten, että ne 
muodostuvat sekä huostaanoton tarvetta aiheuttavista lapsen kasvuoloja 
vaarantavista riskitekijöistä että lastensuojelun avohuollon työskentelystä 
eli keinoista vaikuttaa riskitekijöihin. Määritelmän lähtökohtana on las-
tensuojelulaissa huostaanotolle asetetut ehdot. Lain mukaan ei riitä, että 
voidaan todentaa lapsen tervettä kasvua ja kehitystä vaarantavien tekijöiden 
olemassaolo, vaan lisäksi tulee voida selvittää, mitä apua perheelle on 
avohuollossa tarjottu ja miksi tai miten nämä keinot ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi. 

On syytä korostaa, että tässä tutkimuksessa huostaanoton kriteerejä 
on tarkasteltu nimenomaan lastensuojelulain sekä sosiaalityön käytäntöjen 
ja huostaanottopäätösten dokumentoinnin näkökulmista. Päätösasiakirja-
aineistoa tutkimalla ei siis ole voitu tehdä analyysia otantaan osuneiden 
huostaanotettujen lasten elämästä tai asiakkuushistoriasta. 

Huostaanoton kriteerien perustana ovat ne lapsen kasvuoloja ja tilannet-
ta kuvaavat riskitekijät, jotka sosiaalityöntekijä on kirjannut päätöstekstiin. 
Toisin sanoen analyysissa on tarkasteltu sitä, millaisia tekijöitä huostaanot-
topäätösasiakirjoissa mainitaan huostaanoton tarvetta aiheuttavina tekijöi-
nä ja miten huostaanottopäätöksen perusteluteksti rakentuu. Kun lisäksi on 
tarkasteltu lasten asiakkuuksien kestoja ja käytettyjä tai tarjottuja tukitoimia, 
saadaan kuvaa siitä, millaisin kriteerein huostaanottoihin ryhdytään.

11 Sijoituspykälien osalta lomakeaineisto jakautui siten, että avohuollon sijoituksia oli 12 
prosenttia, kiireellisiä huostaanottoja 16 prosenttia, sen jatkopäätöksiä 5 prosenttia ja 
huostaanottoja 68 prosenttia.
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Huostaanottojen kriteerejä on jäsennetty seuraavien muuttujien avulla: 
– huostaanotetun lapsen ikä, sukupuoli ja kulttuuritausta
– avohuollon asiakkuuden kesto, tarjotut ja käytetyt avohuollon tukitoi-

met, aiemmat sijoitukset
– huostaanoton tarvetta aiheuttavat lapsen kasvuolojen riskitekijät ja 

niiden luokittelu
– huostaanoton tahdonvastaisuus, muiden asiantuntijoiden lausunnot 

ja tieto siitä, onko perheen muita sisaruksia sijoitettu. 

5.2 Huostaanottopäätösten dokumentointi

Huostaanottopäätöksen perustelutekstin kirjoittaminen tapahtuu las-
tensuojelulain pohjalta tietyn formaatin mukaisesti. Huostaanotolle on 
lastensuojelulaissa asetettu kriteerit, joiden täyttyminen tulee osoittaa huos-
taanottopäätöksessä. Vuonna 1983 voimaan astuneen lastensuojelulain 
laatimisesta vastanneen Matti Mikkolan (2004, 78) mukaan huostaanoton 
perusteluissa sosiaalityöntekijän tulee huomioida kolme periaatetta tai 
tunnusmerkkiä, joiden on täytyttävä yhtäaikaisesti. Ensimmäinen niistä on 
negatiivinen tunnusmerkki. Sen mukaan puutteen tai ei-toivotun seikan 
vaikutusta tulee arvioida lapsen tilanteeseen. Kriteerinä on, että olosuhde 
tai käyttäytyminen vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Op-
timaalisuuden periaate on huostaanoton toisessa kriteerissä. Se edellyttää 
interventioon ryhtymistä vain silloin, kun huostaanotto on optimaalinen 
ratkaisu. Avohuollon tukitoimien riittämättömyyden tai mahdottomuuden 
osoittamisen lisäksi kriteerinä edellytetään, että lastensuojelun tarve on 
korostuneesti olemassa. Kolmannen, positiivisen ehdon täyttymisen edel-
lytyksenä on, että huostaanoton voidaan arvioida olevan siinä tilanteessa 
lapsen edun mukainen. Tällöin edellytetään, että toimenpide on lapsen 
tulevaisuutta silmällä pitäen hänen etunsa mukaista – suurin hyöty tai 
pienin paha. (Mts.)

Huostaanotto on sekä konkreettinen toimi asiakasperheen ja lastensuo-
jelun kannalta että hallinto-oikeudellinen interventio. Voimaan astuakseen 
se edellyttää muoto- ja menettelytapasääntöjen mukaisesti laaditun viran-
omaisen päätöksen, josta on laadittava asiakirja. On kiinnitettävä erityistä 
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huomiota siihen, kuinka asiakirjat laaditaan. Viranomaisella on päätöksen 
perusteluvelvollisuus. Hyvän hallinnon vaatimuksiin kuuluvat lisäksi asi-
anosaisten kuuleminen sekä virkakielellä kirjoitettujen perusteiden selkeys. 
(ks. Räty 2004, 86−87.)

Dokumentaatiolla on keskeinen tehtävä niin päätösesitysten valmis-
telussa ja laatimisessa kuin sijaishuollon tarpeen arvioinnissakin. Doku-
mentointi kietoutuu vahvasti vaikuttavuuden arviointiin ja siten laajemmin 
sosiaalityön käytäntöihin ja kehittämistoimintaan. Paitsi että dokumentaatio 
on viime vuosina ollut vahvasti esillä sosiaalityön kehittämiseen ja arvi-
ointiin liittyvässä keskustelussa (ks. esim. Kääriäinen 2003; Satka 2000; 
Saurama 2002; Tapola 2003), voidaan ajatella, että sosiaalityöntekijöiden 
kirjaamat huostaanottoasiakirjat heijastelevat laajemminkin lastensuojelun 
käytäntöjä ja tavoitteenasetteluja.

Vaatimukset niin sanottujen näyttöön perustuvien (evidence-based) 
työmenetelmien käytöstä ovat tuoneet omat vaatimuksensa lastensuoje-
lun dokumentointiin. Lasten tilannetta tulee voida seurata säännöllisesti 
ja arvioida systemaattisesti, jolloin etenkin dokumentoinnilta kaivataan 
yhdenmukaisuutta ja selkeyttä. Vaikuttavuuden arviointi mahdollistuu, 
kun raportoidaan selkeästi työn tavoitteet, toiminnot ja niiden tulokset. 
Dokumentointiin liittyvät vaatimukset kytkeytyvät myös kysymyksiin asi-
akkaiden oikeuksista ja oikeusturvasta. 

Huostaanottopäätöstä valmisteltaessa sosiaalityöntekijä joutuu arvi-
oimaan lapsen kasvun vakavan vaarantumisen tai todennäköisen vaaran-
tumisen ja perustelemaan sen. Arvioinnin perustana sosiaalityöntekijällä 
tulee olla tietoa lastensuojelun palvelujärjestelmästä, huostaanoton edelly-
tyksistä, lapsen kehityksestä ja tarpeista eri ikäkausina, niihin vaikuttavista 
tekijöistä sekä kyseessä olevan asiakkaan historiasta ja elämäntilanteesta. 
Arviointi edellyttää sosiaalityöntekijältä tietämystä palvelujärjestelmästä, 
käytettävistä tukitoimista ja niiden vaikuttavuudesta. 

Lapsen asiakkuutta koskevaan dokumentoituun tietoon (muistiinpanot, 
suunnitelmat, arvioinnit, aiemmat päätökset) perustuen sosiaalityöntekijä 
tekee lapsikohtaisen kokonaisarvion avohuollon keinojen tarkoituksen-
mukaisuudesta ja riittävyydestä. Lapsen edun määrittämistä suuntaa 
ensisijaisesti lapsen yksilöllinen tilanne eli tilannekonteksti (vrt. Kääriäinen 
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2003, 130). Huostaanoton perusteet arvioidaan aina viime kädessä yksilö-
päätöksenä – interventio perustellaan aina juuri kyseisen lapsen tilanteella, 
perusteiksi eivät riitä niin sanotut objektiiviset asiantilat, ennakoinnit tai 
yleinen etu (vrt. Gottberg 2002).

Lastensuojelun dokumentaatioon ja asiakirjoihin liittyvät kysymykset 
koskettavat myös sijoitusten kriteerejä. Haastatteluissa ja lomakeaineistoissa 
kävi ilmi, että avohuollon dokumentoinnin sisällöissä ja hyödyntämisessä 
nähtiin joiltain osin puutteellisuuksia. Haastatellut johtavat sosiaalityönte-
kijät näkivät kirjaamisessa enemmän kehittämisen varaa kuin lomakekyse-
lyihin vastanneet sosiaalityöntekijät. Espoossa kehittämisen kohtia nähtiin 
ennen kaikkea avohuollon asiakkuuksien dokumentoinnissa, seurannassa 
sekä asiakastietojärjestelmään ja asiakirjapohjiin liittyvissä teknisissä 
puutteellisuuksissa. Kaikissa kunnissa nähtiin myös kirjaamisen sisällöissä 
kehittämisen varaa. Erityisesti Helsingissä kehittämisen kohteeksi nostettiin 
huoltosuunnitelmien kirjaaminen ja niiden tehokkaampi hyödyntäminen 
työn arvioinnin ja seurannan välineenä. 

Lomakekyselyssä sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin sijoitetun lapsen asiak-
kuuden dokumentaation riittävyydestä. Dokumentointi arvioitiin riittäväksi 
58 prosentissa tapauksista. Helsingissä lastensuojelun oma dokumentaatio 
koettiin riittäväksi 77 prosentissa lomakevastauksista. Espoossa vastaava 
osuus oli 38 ja Vantaalla 58 prosenttia.

60 prosentista lomakevastauksissa itse sijoituspäätös laadittiin pohjau-
tuen sekä lastensuojelun omiin että yhteistyötahojen laatimiin kirjauksiin, 
23 prosenttia laati päätöksen pohjautuen ensisijaisesti lastensuojelun 
omiin kirjauksiin ja 17 prosenttia laati tekstin ensisijaisesti yhteistyötahojen 
dokumenttien tai lausuntojen perusteella. Johtavien haastatteluissa nousi 
esiin huoli myös siitä, että huostaanottopäätösten teksteissä lastensuo-
jelun oma ammatillisuus häviää eikä päätösteksteihin uskalleta kirjata 
lastensuojelun omaa arvioita, vaan tukeudutaan muilta ammattilaisilta 
koottuihin lausuntoihin.
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5.2.1 Muiden ammattilaisten lausunnot

Huostaanottojen, etenkin tahdonvastaisten, yhteydessä sosiaalityöntekijät 
tekevät lausuntopyyntöjä muille perheen ja lapsen kanssa työskenteleville 
asiantuntijatahoille. Huostaanottoasiakirja-aineistosta tarkasteltiin muilta 
ammattilaisilta pyydettyjä päätökseen liitettyjä lausuntoja.12 Keskimäärin 
lausuntoja huostaanottopäätöstä kohden oli Helsingissä 1,75, Espoossa 1,1 
ja Vantaalla 3. Keskihajonnat ovat tässä suuria, eli 40 prosentissa päätök-
sistä lausuntoja ei ollut lainkaan ja osassa päätöksistä lausuntoja oli toista 
kymmentä. 1−2 lausuntoa oli 31 prosentissa päätöksistä, 3−4 lausuntoa 
16 prosentissa ja 5 tai enemmän lausuntoja oli 13 prosentissa päätöksistä. 
Vantaan päätöksissä oli eniten lausuntoja ja Espoon päätöksissä vähiten. 

Tavallisimmin lausunnonantajataho oli 

• Helsingin päätöksissä perhetyötekijä
• Espoossa koulukuraattori 
• Vantaalla vastaanottoyksikön tai muun laitoksen henkilöstön edusta-

ja.

Muita yleisiä lausunnonantajatahoja olivat muun muassa päiväkodin, 
perheneuvolan, päivystys-/ kriisiperheen, perhetukikeskuksen, ensikodin, 
päihdearviointi- ja hoitoyksikön henkilöstön edustajat sekä opettajat, 
psykiatrit, psykologit ja lääkärit.

5.2.2 Huostaanottopäätösten perustelujen rakenne

Huostaanottopäätösasiakirjoja on tarkasteltu myös niiden rakenteen, 
perustelutekstien laajuuden ja sisällön kannalta. Aineisto on mahdollis-
tanut sen tarkastelun, miten sosiaalityöntekijät esittävät huostaanoton 

12 Liitelausunnot eivät olleet tämän tutkimuksen aineistona. Lausuntoja tarkasteltiin siltä osin 
kuin huostaanottopäätöksissä mainittiin liitteenä olevista lausunnoista. Osasta päätöksistä 
(Helsinki  2, Espoo 13 ja Vantaa 3) puuttui tiedot lausunnoista.
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vaihtoehdottomuuden sekä avohuollon tukitoimien riittämättömyyden 
tai mahdottomuuden päätösteksteissä. Tällöin he joutuvat selvittämään 
käytettyjä ja tarjottuja avohuollon tukitoimia ja arvioimaan niitä suhteessa 
lastensuojeluasiakkuuteen ja lastensuojelun auttamiskeinoihin. Päätösten 
perustelutekstien pituudet vaihtelivat vajaasta yhdestä sivusta kolmeen 
sivuun. Perustelutekstien laajuudessa saattoi havaita toimintakäytäntöihin 
ja -kulttuureihin vakiintuneet erot kuntien välillä: Vantaan päätösten perus-
telutekstit olivat pisimpiä ja Espoon päätökset selvästi suppeimpia.

Huostaanottojen päätöspohjat, ja siten itse perustelutekstit, on otsikoi-
tu kolmen ehdon mukaisesti siten, että ensin kirjataan ”lapsen terveyttä 
ja kehitystä vakavasti vaarantavat tekijät”, toiseksi ”selvitys avohuollon 
tukitoimista” ja kolmanneksi ”lapsen etu”. Otsikoinnissa on kuntien 
asiakastietojärjestelmien tietopohjissa pieniä eroja. Helsingissä selvitystä 
avohuollon tukitoimista on täydennetty lisäyksellä ”niiden epätarkoituk-
senmukaisuus, riittämättömyys tai mahdottomuus”. Espoossa kolmannen 
ehdon otsikko on muodossa: ”selvitys siitä, miten huostaanotto edistää 
lapsen etua tulevaisuudessa”. Vantaalla ja Espoossa otsikointia on joissain 
päätöksissä täydennetty neljännellä kohdalla ”sosiaalityöntekijän arvio 
lapsen tuen tarpeesta sijaishuollon aikana”, mitä voidaan sinänsä pitää 
tarpeellisena näkökulmana.

Haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät kritisoivat sitä, että sijoitus-
päätökset kirjataan joiltain osin kaavamaisesti, mallinmukaisesti ja luet-
telomaisesti. Niihin kaivattaisiin lisää sosiaalityön ammatillista arviointia 
ja ennakointia sekä lapsen yksilöllisestä tilanteesta lähtevää perustelua. 
Voidaan pohtia, missä määrin huostaanoton kolme ehtoa ja niiden pohjalta 
asiakastietojärjestelmään rakennetut asiakirjapohjaformaatit ”otsikoineen” 
suuntaavat kirjoittamista kaavamaiseksi. Toisaalta voidaan pohtia sitäkin, 
onko tällainen kaavamaisuus osaltaan myös takaamassa asiakkaiden oike-
usturvaa ja yhdenvertaista kohtelua.

Huostaanoton legitimoinnin edellytys on lapsen kehitystä ja hyvinvoin-
tia vaarantavien vahingollisten seikkojen todentaminen ja lastensuojelun 
työskentelyn arvioiminen perustelutekstissä. Valtaosa perusteluteksteistä 
rakentuukin lapsen terveyttä ja kehitystä vaarantavien tekijöiden kuvauksen 
varaan. Teksti on paikoitellen hyvin yksityiskohtaista tosiasiatapahtumien 
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ja lapsen tosiasiallisten olosuhteiden kuvausta. Käytännössä tämä tapah-
tuu pienten lasten päätöksissä kuvaamalla vanhempien epätoivottavaa 
tilannetta ja toimintaa, heikkoa vanhemmuutta tai vanhempien heikkoa 
sitoutumista tarjottuun apuun. 

Lastensuojelun asiakirjoja on kritisoitu siitäkin, että niissä äärimmäisen 
harvoin kerrotaan mitään positiivista lapsesta, vanhemmista tai heidän voi-
mavaroistaan (ks. esim. Kitinoja 2005, 108; Jokinen 2005, 8). Huostaanot-
topäätöksen perustelut laaditaan kuitenkin intervention välttämättömyyden 
perusteluksi ja hallinnollisia tarpeita varten siinä missä asiakastakin varten. 
Lapsen kasvuolojen ja kehityksen vaarantumisen osoittaminen on välttä-
mätön edellytys huostaanoton kriteerien täyttymiselle. Kuten Juha Jokinen 
(2005, 8) esityksessään toimenpiteistä huostaanottomenettelyn kehittämi-
seksi toteaa, suunnitelmatekstissä lieneekin tarkoituksenmukaisin paikka 
perheen voimavarojen ja kuntoutumismahdollisuuksien pohtimiseen.

Lasten omaa toimintaa kuvataan huostaanottopäätösteksteissä vähem-
män. Siltä osin kuin lapsia kuvataan, heitä kuvataan pääsääntöisesti ongel-
ma- tai häiriökeskeisesti (vrt. Kitinoja 2005, 27). Mikäli lapsella on oireilua, 
ikätasostaan poikkeavaa käytöstä tai sosiaalista sopeutumattomuutta, 
kuvataan tätä. Tapa, jolla sosiaalityöntekijät kuvaavat päätöksissä vanhem-
pia, poikkeaa kuitenkin sävyltään tavasta, jolla lasten ongelmia kuvataan. 
Mielenkiintoinen havainto on, että lähtökohtaisesti vanhempien toiminta 
kuvataan epätoivottavana ja kielteisenä, kun taas lapsen oireilu ilmaistaan 
usein runsaana tuen tarpeena. Murrosikäisten nuorten päätöksissä sävy on 
usein jälleen yksilö- ja ongelmakeskeisempi, ja perustelu rakentuu pääasiassa 
nuoren oman epätoivottavan toiminnan ja käyttäytymisen kuvaukseen. 

Manu Kitinoja (2005, 26–27) on väitöskirjassaan pohtinut käyt-
täytymishäiriön käsitettä ja muiden samaa asiaa kuvaavien käsitteiden 
soveltamista koulukotiin sijoitettujen lasten kohdalla. Kitinojan (mt. 28) 
mukaan käytöshäiriö on lääketieteessä, psykiatrisessa diagnostiikassa ja 
erityispedagogiikassa enemmän käytetty käsite. Sosiaalityöntekijöiden 
ammattikielestä, koulutuksesta ja teoreettisista sitoumuksista näyttää tä-
män tutkimuksen aineistossa kertovan jotakin se, että sosiaalityöntekijät 
kuvaavat asiakirjateksteissä käytöshäiriöitä pääasiassa termein, jotka liittyvät 
nuoren sosiaaliseen sopeutumattomuuteen, asosiaaliseen käytökseen ja 
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ikäryhmänsä sosiaalisten normien rikkomiseen. Toisin sanoen sosiaali-
työntekijöiden teksteissä painottuu ongelmakäyttäytymisen sosiaalinen 
ulottuvuus. Pitkään jatkuvan tai vaikean sopeutumattomuuden nähdään 
palautuvan nuoren oman kasvun häiriintymiseen.

Lapsen kasvuolojen riskitekijöiden kuvauksessa kysymys on aina niin sa-
notun faktamateriaalin keräämisestä, ei sosiaalityöntekijöiden mielipiteestä. 
Asiakirjateksteistä ilmenee usein selkeästi, konkreettisesti ja seikkaperäises-
tikin, minkälaiset kodin olosuhteet ovat ja millaiset puutteet huolenpidossa 
tai kasvatuksessa on voitu havaita. Teksteissä käytetään harvoin kantaa-
ottavia tai moraalista paheksuntaa ilmaisevia sanoja. Kuitenkin erityisesti 
vanhempien, mutta myös nuorten toiminnasta tuodaan esille seikkoja, 
jotka poikkeavat normatiivisesta käytöksestä, esimerkiksi äitien vaihtuvat 
miesystävät, vanhempien seksikäyttäytyminen, rikollinen elämäntapa, tiivis 
kanssakäyminen poliisin kanssa tai nuoren raskaaksi tuleminen. 

Perustelutekstit eivät voi olla pelkästään tosiasiatapahtumien kuvausta, 
vaan sosiaalityöntekijän tulisi ammattitietonsa valossa pyrkiä myös arvioi-
maan ja ennakoimaan tapahtumien ja lapsen tosiasiallisten olosuhteiden 
vaikutuksia lapsen kehitykseen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn nyt ja 
tulevaisuudessa. Toisin sanoen tosiasiatapahtumien kuvauksen tulee johtaa 
arviointiin siitä, millaisia seurauksia kuvatuilla seikoilla on ammatillisen 
tiedon valossa lapsen kasvulle ja kehitykselle. Myös uhka lapsen terveydelle 
tai kehitykselle tulee voida osoittaa.

Sosiaalityöntekijän tulee arvioida, miten puutteet lapsen huolenpidossa 
ja arkielämässä tai kodin olosuhteet aiheuttavat vaaraa lapsen terveydelle tai 
kehitykselle, mitkä ovat lapsen oireet sekä näiden oireiden tai käyttäytymisen 
syy-yhteys huolenpidon puutteisiin tai puutteellisiin kodin olosuhteisiin. 
Mielenkiintoinen havainto on se, että syy-seuraus–suhde rakennetaan teks-
teissä pääsääntöisesti implisiittisesti siten, että kodin olosuhteet, perheen 
tilanne ja vanhemman epätoivottava toiminta selittävät ja ennakoivat lapsen 
oireilua. Itse asiassa tämä kausaalioletus näyttäisi olevan niin itsestään 
selvä, ettei sen nähdä edes edellyttävän selitystä.

Lastensuojelun avohuollon työskentelyä kuvataan useimmissa pää-
töksissä melko yksityiskohtaisesti. Tässä kohden kuntien välillä saattoi 
kuitenkin havaita eroja: kun Vantaan päätöksissä selvitys avohuollon 
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työskentelystä oli paikoitellen melko seikkaperäistä, Espoon päätöksissä 
oli joukossa päätöksiä, joissa oli selvityksen kohdalla ainoastaan yhdellä 
lauseella toteamus siitä, että ”tilanteessa avohuollon tukitoimet ovat 
riittämättömiä”. Tahdonvastaisten huostaanottojen yhteydessä tulee 
kirjoittaa erillinen sosiaalityön selvitys. Vantaalla oli myös muutamassa ei-
tahdonvastaisessa huostaanotossa kirjoitettu ”erillinen selvitys avohuollon 
tukitoimista” liitteeksi. Kaiken kaikkiaan avohuollon tukitoimia koskevissa 
selvityksissä voisi olla enemmän arvioivaa tai jopa kantaa ottavaa arviointia 
siitä, miten tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi.

Huostaanoton kolmannen ehdon eli lapsen edun arvioinnin osalta pe-
rustelutekstit olivat suppeimpia. Tämän ehdon kuvauksessa näkyy joissain 
määrin myös kaavamaisuus. Lapsen etua arvioitaessa tulisi ottaa huomioon 
sekä kokonaistilanne että kyseisen lapsen tilanteen ominaispiirteet. Osasta 
päätöksistä puuttuu lapsen edun yksilötason arviointi. 

Sellaisten seikkojen kuten 
– lapsen iän ja kehitysvaiheen, 
– erityistarpeiden, 
– elämänkokemusten ja niiden vaikutukset lapsen kehitysedellytyksiin 

ja
– vanhempien kuntoutusmahdollisuuksien ja tuen tarpeen arviointi  (vrt. 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, pysyväisohje 2001...) osalta arvi-
ointi on usein liian vähäistä. Seuraavista esimerkkilainauksista ensim-
mäisessä sosiaalityöntekijä perustelee lapsen edun lapsen yksilöllisestä 
tilanteesta käsin ja jälkimmäisessä lapsen etu todetaan hyvin yleisellä 
tasolla:

”Huostaanotto on Artturin edun mukaista tässä tilanteessa. Artturi on 
levoton, hämmentynyt ja energinen lapsi, joka tarvitsee aikuisjohtoista 
huolenpitoa ja tukea itsenäistymiseen ikäänsä vastaavalle tasolle. 
Sijaishuollossa pystytään turvaamaan Artturille vakaat kasvuolot ja 
riidaton, turvallinen kasvuympäristö ja arki siksi aikaa kun vanhempien 
olosuhteet kohenevat. Jotta Artturi voisi kotiutua turvallisesti äidin 
luokse, tarvitaan äidin päihteettömyydestä näyttöä pitkältä ajalta. 
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Mahdollisuutta sijoittaa lapsi isälle vanhempien välisessä ristiriitati-
lanteessa vaatii suunnitelmallisuutta ja selkeää näyttöä isän voimava-
roista ja kyvyistä huolehtia lapsesta. Tähän suuntaan työskennellään 
huostaanoton aikana.” (Helsinki, huostaanottopäätös 1)

”Lapsen etu on, että hänelle järjestetään riittävän tukeva ja turvallinen 
sijaishuoltopaikka” (Helsinki, huostaanottopäätös 16)

Huostaanoton kolmen ehdon kirjaamisesta päätösasiakirjoihin voi todeta 
sen, että kaksi ensimmäistä edellytystä muodostavat varsinaiset perustelut 
lapsen sijaishuollon tarpeelle, kun kolmannen ehdon voidaan nähdä ikään 
kuin toteavan tai kiteyttävän lapsen parhaan ja kokonaisvaltaisen huollon 
tarpeen. Toisaalta kolmannen ehdon kohdalla voisi olla tarpeen pohtia 
enemmän myös sijaishuollon mahdollisuuksia turvata lapsen hoito ja 
kasvatus sekä yhteydenpitoa lapselle läheisiin henkilöihin (vrt. Helsingin 
kaupungin sosiaalivirasto, pysyväisohje 2001...)

5.2.3 Suunnitelmien dokumentointi 

Huostaanoton yhteydessä laadittavan suunnitelman on tarkoitus olla vi-
rallinen asiakirja lapsen huostaanottoasiasta ja työskentelystä sijaishuollon 
aikana. Lisäksi sen tulisi olla työväline, jonka avulla sijaishuollon tarvetta 
arvioidaan ja seurataan. Suunnitelmassa tulee konkretisoida, mitä huostaan-
otto käytännössä tarkoittaa ja mihin sillä pyritään (Taskinen 1999; Jokinen 
2005). Suunnitelma on tarkoitettu yhteiseksi työvälineeksi työntekijälle 
ja asiakkaalle. Lastensuojelun käytännöissä se kuitenkin useimmiten jää 
viralliseksi asiakirjaksi, jota vähemmän käytetään konkreettisena asiakas-
työn välineenä.

Suunnitelmanäytöt ovat otsikoitu seuraavasti pääkaupunkiseudun 
asiakastietojärjestelmissä. Helsingissä otsikkoina ovat ”toimenpiteet sijais-
huollon aikana (yhteydenpito lapselle tärkeisiin henkilöihin, sijaishuollon 
kesto, erityistuki ja yhteistoiminta)” ja ”kustannukset”. Vantaalla otsikot 
ovat ”tilanne”, ”arvioitu kesto/ yhteydenpito”, ”erityistuen järjestäminen” 
ja ”arviointi”. Espoossa otsikointina on ”sijaishuoltosuunnitelma ja yhte-
ydenpito lapselle tärkeisiin henkilöihin”.
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Tapauskohtainen vaihtelu on suurta suunnitelmien pituudessa ja sisäl-
löissä. Myös kuntien välillä on eroja. Vantaalla suunnitelmat ovat pisimpiä 
ja Espoossa selvästi suppeimpia. Kaikissa kunnissa suunnitelmaan kirjataan 
tavallisesti, keitä tavataan suunnitelmaneuvotteluissa, suunnitelmien tar-
kistamisen vaihteluväli (tai arvio siitä) sekä sijaishuoltopaikkaa koskevat 
suunnitelmat. 

Espoon suunnitelmissa on useimmiten mainittu yhteydenpidosta 
lapselle tärkeisiin henkilöihin. Melko monissa Vantaan ja Helsingin suun-
nitelmissa kirjataan lisäksi jotakin työskentelyn tavoitteista. Ongelmana on 
se, että tavoitteet kirjataan hyvin yleisellä tasolla. Sama koskee tarjottavaa 
tukea koskevia suunnitelmia. Vain harvassa suunnitelmassa on eritelty 
konkreettisia osatavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. 

Huoltosuunnitelmien tarkastelu vahvistaa muissa tutkimuksissa tehtyjä 
havaintoja siitä, että suunnitelmien laadintaa ja hyödyntämistä, seurantaa, 
arviointia ja konkretisointia on syytä tehostaa. Huoltosuunnitelmien osalta 
olisi syytä miettiä, miten niiden kirjaaminen saataisiin sosiaalityöntekijöiden 
työtä tukevaksi seurannan välineeksi ja paremmin palvelemaan lastensuo-
jelutyön prosesseja.

”Dokumentointi ei ollut riittävää, ennen avohuollon sijoitusta lapsi 
oli roikkunut viisi vuotta asiakkaana, mutta yhtään varsinaista 
huoltosuunnitelmaa ei oltu tehty. Jotain sopimuksia sosiaalityön muis-
tiinpanoissa oli, mutta niistä ei löytynyt kirjauksia, kuinka ne olivat 
toteutuneet jne.” (Vantaa, lomake 1)
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5.3 Huostaanottojen tarvetta aiheuttavat lapsen 
kasvuolojen riskitekijät

Huostaanottopäätösasiakirjojen analyysin perusteella on tehty kuntien 
tilastosyitä yksityiskohtaisempi luokitus huostaanottojen tarvetta aiheutta-
vista tekijöistä. Niitä voidaan tarkastella lastensuojelun asiakkaana olevan 
lapsen kehityksellisinä ja kasvuolojen riskitekijöinä. Huostaanot-
toasiakirjojen perusteluteksteihin kirjatut tekijät on analyysissa luokiteltu 
neljään pääkategoriaan (I–IV), jotka ovat: 

I perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaavat tekijät
II lapsen toimintaedellytyksiä kuvaavat tai lapsinäkökulmasta
kuvatut tekijät
III nuoren ongelmia tai itseä vaarantavaa käytöstä kuvaavat tekijät 
IV lastensuojeluasiakkuutta ja avohuollon työskentelyä kuvaavat 
tekijät. 

Taulukko 9.

I PERHEEN ELINOLOJA JA VANHEMPIEN TILANNETTA KUVAAVAT
TEKIJÄT (yhteensä 225 mainintaa)

1. Vanhempien päihdeongelmat
1. Äidin alkoholinkäyttö (29 mainintaa koko aineistossa) 
2. Äidin huumeidenkäyttö/ sekakäyttö (16)
3. Vanhempien päihteidenkäyttö (25)

2. Vanhemman uupumus, mielenterveysongelmat, sairaus, sairaalahoito
4. Äidin väsymys, uupumus, masennus (20)
5. Äidin mielenterveysongelmat/ psyykkinen sairaus (18)
6. Vanhemman somaattinen sairaus/ laitoshoitojaksot/ kuolema (7)

3. Isästä johtuvat tekijät
7. Isästä johtuvat tekijät (mainintoja: seksuaalinen hyväksikäyttäjä, väkivaltai-
nen, huumeongelmainen, rikollinen, isän saama lähestymiskielto) (10)

4. Vaikeudet perheen vuorovaikutuksessa ja kaoottinen perhe-elämä
8. Perheen sisäiset ristiriidat/ kaoottinen perhe-elämä/ perhe-elämän enna-
koimattomuus (22)
9. Vanhempien väliset tai toisen vanhemman ja uuden puolison ristiriidat (13)
10. Vanhempien välinen väkivalta (20)
11. Perheen vuorovaikutuksen vaikeudet/ roolien sekoittuminen (7)
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5. Maahanmuuttajaproblematiikka/ kulttuurieroista johtuvat vaikeudet (7)

6. Vaikeudet/ kyvyttömyys vanhemmuudessa
12. Äidin/ vanhempien kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin/ arvioida lapsen 
tarpeita (18)
13. Vanhemman kasvatusvaikeudet (18)
14. Rajojen asettamisen vaikeus/ vanhemman voimattomuus (15)
15 Vanhemman ja lapsen väliset ristiriidat (kodin säännöt) (3)
16. Lapsen tarpeiden laiminlyönti (4)

7. Vanhempien epänormatiivinen elämäntapa
17. Äidin vaihtuvat miesystävät / vanhempien seksikäyttäytyminen lasta
haittaavalla tavalla (4)
18. Vanhemman rikokset (rattijuopumus, huumerikos, varkaudet)/ rikollinen 
elämäntapa (11)
19. Poliisihälytykset ja –ilmoitukset/ häiritsevä elämäntapa (18)
20. Asumishäiriöt/ häädöt/ vaihtuvat asumisolosuhteet/ asunnottomuus (7)

II LAPSEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN/ LAPSINÄKÖKULMASTA KUVATUT 
TEKIJÄT (91 mainintaa)
8. Lapsen psyykkinen, sosiaalinen ja psykosomaattinen oireilu

21. Lapsen oireilu, sosiaaliset ja psyykkiset vaikeudet (12)
22. Lapsen tunne-elämän vaikeudet / puutteellinen tunteiden hallintakyky (9)
23. Ahdistus / poissaolokohtaukset (2)
24. Raivokohtaukset, aggressiivisuus (7)
25. Lapsen turvattomuus/ pelkotilat (5)
26. Ikätasoaan korkeampi aikuisen ohjauksen ja tuen tarve (5)
27. Ikätasoaan korkeampi vastuunkanto (5)
28. Tuhriminen/ itsensä satuttaminen (2)
29. Yliseksuaalinen käytös ja puheet (5)

9. Lapsen diagnoosit
30. Somaattiset tekijät, vammaisuus (1)
31. Kehitysviivästymät, neurologiset sairaudet, oireyhtymät, kielenkehityksen 
viivästymät (5)

10. Lapsen perushoidon puutteet
32. Puutteet perushoidossa (vaatetus, ravinto, puhtaus) (25)
33. Vakavat vaaratilanteet/ heitteillejätöt (11)
34. Puutteet perusturvassa (emotionaalinen, psyykkinen, sosiaalinen) (31)
35. Lapsen vaihtuvat hoitajat (6)
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11. Lapsen kaltoinkohtelu
36. Lapsen emotionaalinen laiminlyönti tai kaltoinkohtelu (3)
37. Lapsen pahoinpitely (8)
38. Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö/ sen epäily (6)

III NUOREN ONGELMIA KUVAAVAT TEKIJÄT TAI ITSEÄ VAARANTAVA 
KÄYTÖS (178 mainintaa)
12. Kouluvaikeudet

39. Poissaolot, koulunkäymättömyys (26)
40. Asosiaalinen, sopeutumaton, uhmakas tai rajaton käytös koulussa (16)
41. Erityis- tai mukautetun opetuksen riittämättömyys (8)

13. Rajaton käytös, ristiriidat kotona
42. Karkailu, rajaton käytös, rajaton liikkuminen (32)
43. Yöpoissaolot, vaihtuvat asuinpaikat (17)
44. Ristiriidat vanhempien kanssa/ tulehtuneet välit (10)

14. Nuoren psyykkinen oireilu
45. Psyykkiset vaikeudet (10)
46. Masentuneisuus, ahdistuneisuus (9)
47. Itsetuhoiset ajatukset, puheet, toiminta (viiltely, itsemurhayritykset) (9)

15. Nuoren päihteidenkäyttö
48. Alkoholi (15)
49. Sekakäyttö (10)
50. Kannabis (11)
51. Amfetamiini, subutex (2)

16. Nuoren muu asosiaalinen oireilu/ syrjäytymisriski
52. Asosiaalinen oireilu, sopeutumattomuus / voimakas rajoittamisen tarve 
(esim.suljettu laitos) (9)
53. Aggressiivisuus (14)
54. Pahoinpitelyt (5)
55. Näpistykset (5)
56. Rikokset (7)
57. Syrjäytymisriski (2)

17. Nuoren epänormatiivinen käytös
58. Vuorokausirytmin sekoittuminen (6)
59. Seksisuhteet/ raskaus/ isäksi tuleminen (3)
60. Seurustelu täysi-ikäisten kanssa (4)
61. Internetriippuvuus, chattailu/ rahapeliongelma (3)
62. Alakulttuurien, päihdekulttuurien ihailu, alttius huonoille vaikutteille (6)
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IV LASTENSUOJELUASIAKKUUTTA- / TYÖSKENTELYÄ KUVAAVAT
TEKIJÄT (130 mainintaa)
18. Lastensuojeluilmoitukset  (27)

19. Vanhemman sitoutumattomuus yhteistyöhön / vanhemman riittämätön 
hoito

63. Äidin kyvyttömyys yhteistyöhön/ heikkolahjaisuus/ kypsymättömyys (19)
64. Kieltäytyminen tukitoimista/ sitoutumattomuus lastensuojelun
yhteistyöhön (9)
65. Vanhemman riittämätön päihdeongelman hoito (13)
66. Vanhemman riittämätön mielenterveysongelman hoito (2)
20. Lapsen hoidon/ tutkimusten turvaaminen
67. Lapsen psyykkisen tilan tutkimisen tarve (arvioinnin ja hoidon
turvaaminen) (20)
68. Nuoren katkaisuhoidon tarve (päihdehoidon turvaaminen) (4)
21. Asianosaisten toive sijoituksesta
69. Vanhemman toive sijoituksesta (39)
70. Lapsen toive sijoituksesta (6)

Pääkategorialuokittelu (taulukko 9.) on tehty sen mukaan, mistä tai kenen 
näkökulmasta päätöstä kirjoittava sosiaalityöntekijä huostaanoton tarvetta 
aiheuttavaa tekijää kuvaa. Perusteluteksteissä huostaanoton tarvetta aiheut-
tavien tekijöiden kuvaamiselle tyypillistä on ongelmakeskeisyys. Yksittäisten 
tekijöiden määrittely tiettyihin ongelmaluokkiin ei ole ollut yksiselitteistä. 
Ongelmat eivät ole selvärajaisia, ne voivat esiintyä päällekkäisinä tai yh-
täaikaisina. Sosiaalityöntekijät voivat käyttää erilaisia termejä ja käsitteitä 
samaa ilmiötä kuvatessaan tai päinvastoin. Toisaalta ongelmia kuvataan 
sekä hyvin konkreettisin ilmaisuin mutta myös abstraktimmalla tasolla ja 
ammattikäsittein.

Jokainen kategoria on jaettu useampaan pääluokkaan (1-21), joihin on 
poimittu huostaanottopäätöksiin kirjatuista tekijöistä (1-70) kaikki, jotka on 
mainittu vähintään kahdesti aineistossa. Huostaanoton tarvetta aiheuttavia 
ekijöitä on mainittu keskimäärin 6,4 lasta kohden.
• Helsingissä tekijöitä on mainittu 7,6, 
• Vantaalla 7,0
• Espoossa 4,6. 
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Tämä kertoo siitä, että huostaanoton kriteerit eivät täyty yhden tai muu-
taman riskitekijän vaikutuksesta, vaan edellyttävät lähes aina useamman 
eri tekijän yhteisvaikutusta. Toisaalta tulos viittaa siihen, että riskioloissa 
kasvaville lapsille kasaantuu useita tervettä kasvua ja kehitystä uhkaavia 
riskitekijöitä.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat periaatetta, jolla analyysin ensi-
vaiheessa syytekijät poimittiin kustakin päätöstekstistä luettelomaisesti 
taulukkoon. Tekijät luokiteltiin ja kategorisoitiin dikotomisiksi syytekijä-
muuttujiksi, joiden esiintyminen koodattiin kustakin päätöksestä sen 
mukaan esiintyykö kyseinen tekijä lapsen päätöksessä: 

”Lukuisat lastensuojeluilmoitukset, nuoren väkivaltainen, uhmakas 
ja itsetuhoinen käytös, karkailu, alkoholin ja kannabiksen käyttö, 
vaihtuvat ja täysi-ikäiset poikaystävät, viiltely, masentuneisuus, nuori-
sopsykiatrian arvion tarve ja turvaaminen, riidat kotona, vanhempien 
toive sijoituksesta” (Vantaa, päätös 17)

”Perheen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet, äidin ja tyttären vaikea 
suhde, vanhemman kypsymättömyys ja kasvatusvaikeudet, nuoren 
päihteiden sekakäyttö, karkailu, sopeutumattomuus sijoitukseen, 
nuoren alttius huonoille vaikutuksille ja seksuaalisen hyväksikäytön 
epäilyt” (Helsinki, päätös 35)

Pääluokkien (1–21) maininnat (yhteensä 624) on laskettu lapsikohtaisesti 
eli kuinka monen lapsen päätöksessä mainitaan yksi tai useampi pääluokan 
tekijöistä. On tärkeää huomata, että syytekijöistä (1–71) on laskettu kaikki 
maininnat aineistossa. Tällöin yhdessä päätöksessä voi olla mainittu myös 
useampi saman pääluokan syytekijöistä (saman lapsen päätöksessä voi 
olla mainittu sekä ”äidin päihteidenkäyttö” että ”vanhempien päihteiden-
käyttö”). Eri tekijöiden mainintoja on aineistossa kaiken kaikkiaan 826 
kappaletta. Kaikkia mainittuja tekijöitä tarkastelemalla saadaan kattavampi 
kokonaiskuva huostaanottojen tarvetta aiheuttavista lasten kasvuolojen 
riskitekijöistä kuin tarkastelemalla ainoastaan ensisijaiseksi merkittyä 
syytekijää. 
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Seuraavaan taulukkoon 10. on koottu, miten huostaanoton tarvetta 
aiheuttavat tekijät esiintyvät ikäryhmittäin. Taulukon prosenttiosuus 
kuvaa, kuinka suurella osalla kunkin ikäryhmän lapsista (n=134) jokin tai 
useampi kyseisen pääluokan tekijöistä on mainittu huostaanottopäätösten 
perusteluteksteissä.

Taulukko 10.

PERHEEN ELINOLOJA JA
VANHEMPIEN TILANNETTA
KUVAAVAT TEKIJÄT
(yht. 225 mainintaa)

0–2-
vuotiaat
(n=18)

3–6-
vuotiaat
(n=14)

7–12-
vuotiaat
(N=32)

13–17-
vuotiaat
(n=70)

kaikki
(n=134)

Vanhempien päihdeongelmat 72% 64% 63% 21% 43%

Vanhemman uupumus,

mielenterveysongelmat, sairaus 44% 43% 34% 16% 27%

Isästä johtuvat tekijät 11% 21% 6% 4% 7%

Vaikeudet perheen
vuorovaikutuksessa/
kaoottinen perhe-elämä 39% 43% 41% 20% 30%

Maahanmuuttajaproblematiikka/
kulttuurieroista johtuvat vaikeudet 11% 0% 6% 4% 5%

Vaikeudet / kyvyttömyys
vanhemmuudessa 39% 21% 38% 34% 34%

Vanhempien epänormatiivinen

elämäntapa 44% 21% 31% 11% 22%

LAPSEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN
LIITTYVÄT/ LAPSINÄKÖKULMASTA
KUVATUT TEKIJÄT
(yht. 91 mainintaa)

0–2-
vuotiaat
(n=18)

3–6-
vuotiaat
(n=14)

7–12-
vuotiaat
(N=32)

13–17-
vuotiaat
(n=70)

kaikki
(n=134)

Lapsen psyykkinen, sosiaalinen tai
psykosomaattinen oireilu 6% 14% 47% 11% 19%

Lapsen diagnoosit 6% 14% 3% 3% 4%

Lapsen perushoidon puutteet 39% 64% 53% 14% 32%

Lapsen kaltoinkohtelu 6% 14% 19% 10% 12%
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NUOREN ONGELMIA KUVAAVAT
TEKIJÄT, ITSEÄ VAARANTAVA
KÄYTÖS (yht. 178 mainintaa)

0–2-
vuotiaat
(n=18)

3–6-
vuotiaat
(n=14)

7–12-
vuotiaat
(N=32)

13–17-
vuotiaat
(n=70)

kaikki
(n=134)

Kouluvaikeudet 0% 0% 16% 50% 30%

Rajaton käytös, ristiriidat kotona 0% 0% 9% 54% 31%

Nuoren psyykkinen oireilu 0% 0% 0% 33% 17%

Nuoren päihteidenkäyttö 0% 0% 1% 37% 20%

Muu asosiaalinen oireilu/
syrjäytymisriski 0% 0% 16% 31% 20%

Muu epänormatiivinen käytös 0% 0% 3% 26% 14%

LASTENSUOJELUASIAKKUUTTA/
TYÖSKENTELYÄ KUVAAVAT
TEKIJÄT (yht. 130 mainintaa)

0–2-
vuotiaat
(n=18)

3–6-
vuotiaat
(n=14))

7–12-
vuotiaat
(N=32)

13–17-
vuotiaat
(n=70)

kaikki
(n=134)

Lastensuojeluilmoitukset 22% 21% 34% 13% 20%

Vanhemman sitoutumattomuus
yhteistyöhön/riittämätön hoito 67% 29% 38% 13% 28%

Lapsen hoidon/ tutkimusten

turvaaminen 0% 7% 25% 20% 17%

Asianosaisten toive sijoituksesta 11% 7% 13% 51% 32%

Koko aineistoa tarkasteltaessa eniten mainittuja huostaanoton tarvetta 
aiheuttavia tekijöitä olivat:
1. Vanhempien päihdeongelmat (yksi tai useampi luokan tekijä mainittu 

43 prosentilla lapsista)
2. Vaikeudet tai kyvyttömyys vanhemmuudessa (mainittu 34 prosentilla 

lapsista), 
3. Lapsen perushoidon ja –turvan puutteet (mainittu 32 prosentilla lap-

sista)
Asianosaisten toive sijoituksesta (mainittu 32 prosentilla lapsista),
4. Kouluvaikeudet (mainittu 30 prosentilla lapsista) 
5. Vanhemman sitoutumattomuus yhteistyöhön tai riittämätön hoito 

(mainittu 28 prosentilla lapsista). 
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Ikäryhmittäin tarkasteltuna 0−2-vuotiailla eniten mainitut tekijät liitty-
vät vanhempien päihdeongelmiin (72 prosentilla alle kaksi vuotiaista). 
3−6–vuotiailla mainittiin lapsen perushoidon ja perusturvan puutteista sekä 
vanhempien päihdeongelmista yhtä usein eli 64 prosentilla. 7−12-vuotiailla 
tavallisimmin mainittu tekijä liittyi niin ikään vanhempien päihdeongelmaan 
(63 prosentilla).  13−17-vuotiailla huostaanoton tarvetta aiheutti eniten 
nuoren oma rajaton käytös (54 prosentilla). 

Melko yllättävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että nuorten ikäryhmässä 
toiseksi eniten mainittu yksittäinen tekijä on asianosaisen toive sijoituksesta 
(51 prosentilla 13−17-vuotiasta). Koko aineistossa huostaanottoa on toivo-
nut joku perheenjäsen peräti 32 prosentissa päätöksistä ja tämä mainitaan 
huostaanoton perusteluissa. Näistä valtaosassa tapauksista toivomuksen 
on esittänyt vanhempi ja alle viidenneksessä lapsi. Muutamassa tapauksessa 
huostaanottoa ovat toivoneet sekä lapsi että vanhemmat. Huomio kiinnittyy 
siihen, että nimenomaan 13−17-vuotiaiden ikäryhmässä enemmän kuin 
joka toisen nuoren kohdalla vanhempi on toivonut huostaanottoa.

Huostaanottopäätösten perusteluissa mainitaan useammin sosiaalisista 
ongelmista eli ulospäin suuntautuneesta negatiivisesta käyttäytymisestä 
(esimerkiksi lapsen aggressiivisuus tai sopeutumattomuus koulussa) kuin 
emotionaalisista ongelmista eli sisäänpäin suuntautuneesta negatiivisesta 
käyttäytymisestä (esimerkiksi ahdistuneisuus tai depressiiviset oireet) (ks. 
myös Kitinoja 2005, 36−37, 197). On syytä huomioida, että murrosikäisten 
13−17-vuotiaiden osuus huostaanotetuista on suhteellisen suuri, jolloin 
murrosikäisten problematiikkaa kuvaavat tekijät saavat myös suhteellisen 
runsaasti mainintoja. Myös muissa tutkimuksissa on tehty havaintoja, 
että niin sanotut näkyvät ongelmat, kuten juuri nuorten asosiaalinen tai 
sopeutumaton käyttäytyminen, saavat helposti enemmän huomiota ja 
saattavat esimerkiksi käynnistää useampia hankkeita, kun taas esimerkiksi 
laiminlyödyt vauvat jäävät helpommin näkymättömiin (ks. Bardy & Salmi 
& Heino 2001, 84−85).

Ensimmäisen pääkategorian ”perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta 
kuvaaviin tekijöihin” luokiteltuja riskitekijöitä esiintyi eniten aineistossa 
(yhteensä 225 mainintaa). Tulos ei liene yllättävä, sillä niin vahvasti van-
hemmuuteen, perheeseen, kotiin ja lapsen kasvuympäristöön liittyvien 
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puutteiden nähdään ennustavan ja selittävän lapsen suojelun tarvetta ja 
sopeutumatonta tai asosiaalista käytöstä. Toisenlaiseen tulokseen päätyi 
Kitinoja (2005, 202), jonka väitöskirja-aineistossa lasten koulukotisijoi-
tukseen johtaneet ongelmat olivat useimmiten lapseen itseensä liitettyjä 
ongelmia. Toisaalta tulokset eivät ole vertailukelpoisia, koska Kitinojan 
aineistossa oli yksinomaan koulukotiin sijoitettuja nuoria.

Huostaanotettujen lasten perheisiin kasautuu monenlaisia ongelmia. 
Tämän aineiston tarkastelu ei kuitenkaan oikeuta puhumaan niin sanotusta 
huono-osaisuudesta. Ensinnäkään käytettävissä ei ollut tietoja perheiden 
sosioekonomisista asemista.13 Huono-osaisuutta indikoivat tekijät, kuten 
työttömyys, vähävaraisuus tai vuokra-asuminen, liitetään useissa tutkimuk-
sissa lastensuojeluperheisiin (esim. Kivinen 1994; Forssén 1993; Kitinoja 
2005). Mielenkiintoinen havainto on, että huostaanottopäätösasiakirjoista 
puuttuu kokonaan maininnat tällaisista tekijöistä. Tämä saattaa liittyä 
siihen, että työttömyys, taloudelliset vaikeudet tai edes asunnottomuus 
eivät saa vaikuttaa ratkaisuun huostaanotosta. Lisäksi sosiaalityöntekijät 
haluavat välttää asiakkaiden leimaamista. 

Sen sijaan moniongelmaisuudesta kertoo jotakin se, että tämän aineis-
ton lapsilla on keskimäärin 6,4 sellaista kasvuolojen riskitekijää, joiden 
sosiaalityöntekijät arvioivat vaikuttavan lapsen sijaishuollon tarpeeseen. 
Huostaanotettujen lasten vanhemmilla esiintyy suhteellisen usein päihde-
ongelmia, mielenterveysongelmia ja uupumusta; perheissä on vuorovaiku-
tuksen vaikeuksia ja sisäisiä ristiriitoja, vaikeuksia sopeutua ympäristöön 
ja yhteiskunnan normeihin. 

Tavallisimmin mainitaan erityisesti äitien ongelmista. Pääsyyluokassa 
”vanhemman uupumus, mielenterveysongelmat, sairaus tai sairaalahoito” 
valtaosa maininnoista koski äitejä. Se, että äitien ongelmista mainitaan 
huomattavasti useammin kuin isien, vahvistaa myös muissa tutkimuksissa 
tehtyä havaintoa siitä, että äitien jaksamisen tai kyvykkyyden on osoitettu 
olevan lastensuojeluperheissä voimavara, jonka loppuminen johtaa huos-

13 Espoon ja Vantaan huostaanottopäätöksiin on merkitty huoltajien ammatit, Helsingin 
päätöksissä tietoja ei ole.) 
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taanottoihin (ks. myös Kitinoja 2005, 62). Toisaalta tätä voi osittain myös 
selittää sillä, että eronneiden vanhempien lapset asuvat tavallisimmin äi-
tiensä kanssa ja lastensuojeluperheissä on suhteellisen paljon yksinhuoltajia 
(ks. myös esim. Kivinen 1994).

Tavallisimmin mainittu syy huostaanotolle on vanhempien päihteiden-
käyttö. Alle 12-vuotiailla peräti 67 prosentilla huostaanoton syynä on 
mainittu vanhempien päihteidenkäyttö. Tämän pääluokan sisällä huomio 
kiinnittyy äitien päihteidenkäytön suureen osuuteen: kaikista luokan 
maininnoista 64 prosenttia koskee nimenomaan äitien päihteidenkäyttöä. 
Tulos heijastanee jo pitempään jatkunutta naisten päihteidenkäytön li-
sääntymistä, mutta toisaalta se edelleen vahvistaa käsitystä siitä, että äidin 
päihteidenkäyttö on huostaanoton riskitekijänä merkittävämpi tekijä kuin 
isän päihteidenkäyttö, ja siksi siitä myös mainitaan. 

Vanhemmuuden vaikeuteen liittyviä tekijöitä on mainittu toiseksi 
eniten (34 prosentissa päätöksistä). Siinä vanhempien kasvatusvaikeuksia 
koskevista maininnoista suurin osa on 13−17-vuotiaiden päätöksissä, kun 
taas vanhemman kyvyttömyydestä vastata lapsen tarpeisiin mainitaan 
pienempien lasten kohdalla. Valtaosassa (66 prosentilla) niiden alle 12 
-vuotiaiden päätöksistä, joissa mainitaan vanhemman kyvyttömyydestä 
vastata lapsen tarpeisiin, esiintyy myös vanhempien päihteidenkäyttöä. 
Huolestuttavaa on, että pienemmillä huostaanotetuilla lapsilla nämä kaksi 
tekijää näyttävät esiintyvän usein yhdessä. Se, että tekijöiden yhteisvaikutus 
johtaa usein huostaanottoon, kertonee siitä, että pienten lasten vanhem-
pien päihteidenkäyttö nähdään erityisen vahingollisena lapsen turvallisten 
kiintymyssuhteiden kehittymisen ja siten kokonaiskehityksen kannalta. 

Sikiöaikana vanhempien päihteidenkäytölle altistuneita lapsia tutkinut 
Anne Koponen (2005) osoittaa tutkimuksessaan, että vanhempien päih-
teidenkäytölle altistuneille lapsille kasautuu useita tervettä kasvua ja kehi-
tystä vaarantavia riskitekijöitä. Hän (mt. 91) lainaa Greenbergiä (1999), joka 
on eritellyt neljä riskitekijäryhmää. Yksi riskitekijä on lapsen ominaisuudet 
tai toimintakyky, toinen on kiintymyssuhteen laatu, kolmas vanhempien 
kasvatusmenetelmät ja neljäntenä perheen ekologia. 

Perheen vuorovaikutuksen vaikeuksiin ja kaoottiseen perhe-elämään 
liittyvät tekijät (22 mainintaa) voidaan nähdä eräänlaisena kaatoluokkana, 
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joka kuvaa lastensuojeluperheille tavanomaista ei selkeästi määriteltävää 
problematiikkaa. Toisaalta siihen liittyvät tekijät voidaan nähdä seurauksena 
muista ongelmista, kuten päihteidenkäytöstä. Tähän pääluokkaan on sisäl-
lytetty myös vanhempien välinen väkivalta (20 mainintaa), vanhempien 
keskinäiset ristiriidat (13 mainintaa) ja perheen jäsenten roolien sekoittu-
minen (7 mainintaa), jotka liittyvät niin ikään usein päihteidenkäyttöön. 
Tästä havainnollistavat seuraavat esimerkit: 

”Pitkään jatkunut lastensuojelullinen huoli, lasten epävakaat ja vaihtu-
vat perhesuhteet ja asumisolosuhteet, lukuisat lastensuojeluilmoitukset 
neljän vuoden ajalta liittyen äidin päihteidenkäyttöön, lasten jääminen 
vaille ikätasonsa mukaista huolenpitoa, lapsen asuessa isän kanssa 
tämän päihteidenkäyttö ja naisystävään kohdistunut perheväkivalta...” 
(Espoo, päätös 12)

” Vanhempien rankka päihteidenkäyttö, lapsen arkielämän ennakoimat-
tomuus ja epävarmuus, äidin joutuminen väkivallan uhkaamaksi, 
lapsen kokema perheväkivalta, poliisihälytykset kahden vuoden ajalta 
40 kertaa, vanhempien huumeidenkäyttö, isän vankeustuomio, äidin 
varkaudet, jatkuvat häädöt asunnoista...” (Helsinki, päätös 13)

Lapsen toimintaedellytyksiin liittyviä tekijöitä mainittiin selvästi vähemmän 
(91 mainintaa) kuin muihin pääkategorioihin liittyviä tekijöitä. Lapsen 
psyykkinen, sosiaalinen ja psykosomaattinen oireilu (52 mainintaa), diag-
noosit (6 mainintaa), perusturvan (31 mainintaa) ja perushoidon (yhteensä 
42 mainintaa) vakavat puutteet sekä lapsen vakavampi kaltoinkohtelu (17 
mainintaa) liittyvät lastensuojelun kannalta haastavimpiin ja vakavimpiin 
asiakastilanteisiin. Kun lapsen vakavampi kaltoinkohtelu, kuten pahoinpitely 
ja seksuaalinen hyväksikäyttö, on erotettu omaksi syyluokakseen, voidaan 
havaita, että niistä on maininta 12 prosentilla lapsista. Tähän kategoriaan 
liittyvät lapsen kasvuolojen riskitekijät ovat eniten erityistä ammattitaitoa 
vaativia. Näille riskitekijöille altistuvat lapset tarvitsevat kipeästi nimenomaan 
lastensuojelun puuttumista. Sen lisäksi, että he usein tarvitsevat myös muita 
erityispalveluja, kuten psykiatrisia palveluja, nämä riskitekijät kajoavat välit-
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tömimmin juuri lapsen perus- ja erityisoikeuksiin, kuten lapsen oikeuteen 
integriteettiin, hoivaan ja suojeluun (esim. Mahkonen 2005, 147).

Lapseen liittyvistä tekijöistä tavallisimmin mainittiin lapsen perushoidon 
ja perusturvan puutteisiin liittyviä tekijöitä. Pääluokan ”lapsen perushoidon 
puutteet” tekijöitä mainittiin suhteellisesti eniten 3–6-vuotiaiden ikäryh-
mässä. Lastensuojeluongelmien laadullisesta muutoksesta ja monimutkais-
tumisesta voi kertoa jotakin, se, että sosiaalityön avohuollollisen tuen ja 
ohjauksen keinoin pystytään useammin vaikuttamaan lasten fyysisessä ja 
materiaalisessa perushoidossa oleviin puutteisiin kuin esimerkiksi vuorovai-
kutuksen ongelmiin tai lapsen emotionaalisten tarpeiden laiminlyöntiin.

Kolmanteen syykategoriaan on luokiteltu erityisesti nuorten proble-
matiikkaan liittyvät tekijät (yhteensä 178 mainintaa). Siitä, että ulospäin 
suuntautuvaan oireiluun kiinnitetään huomiota, antaa viitteitä myös se, että 
nuoren rajaton käytös mainitaan tavallisimpana syytekijänä 54 prosentilla 
13–17-vuotiaista nuorista. Koulunkäyntivaikeudet on mainittu nuorten pää-
töksissä useammin (50 prosentilla) kuin nuoren päihdeongelmat (37 pro-
sentilla) tai psyykkinen pahoinvointi (33 prosentilla). Useissa tutkimuksissa 
erilaisten oppimisvaikeuksien, itsetuhokäyttäytymisen ja päihteidenkäytön 
on osoitettu olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tavallisimmin rajaton 
käytös ja koulunkäyntivaikeudet nähdään kuitenkin seurauksena tai oirei-
na psyykkisestä pahoinvoinnista tai päihteidenkäytöstä. Tämä selittänee 
osittain sitä, että koulunkäyntivaikeudet ja rajattomuus ovat saaneet niin 
runsaasti mainintoja. Nuorten ongelmia koskevassa kategoriassa näyttäytyy 
lisäksi uusia ongelmailmiöitä, kuten internet- ja rahapeliriippuvuudet sekä 
vuorokausirytmin sekoittuminen. Tästä havainnollistaa seuraava esimerkki 
huostaanoton syistä:

”Nuoren suuri tuen tarve, nuoren masennusoireinen mielialahäiriö, 
unirytmin sekoittuminen, nettiriippuvuus, äidin keinottomuus tukea...” 
(Espoo, päätös 33)

Neljäs pääkategoria (yhteensä 130 mainintaa) on lähtökohtaisesti hieman 
toisenlainen kuin kolme ensimmäistä. Huostaanottoa perustelevina syinä 
luokkaan kootut tekijät ovat niin ikään ongelmalähtöisesti asetettuja, 
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mutta perustelevat huostaanoton vaihtoehdottomuutta nimenomaan 
lastensuojeluasiakkuuden ja avohuollon työskentelyn riittämättömyyden 
tai epätarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. 

”Äidin päihteidenkäyttö, yhteistyökyvyttömyys, kyvyttömyys arvioida 
lapsen hoidon ja avun tarvetta (psykiatrisen hoidon arviointi, perhe-
neuvola) ja kyvyttömyys suojata lasta väkivallalta, äidin väkivaltaiset 
miesystävät, lapsen näkemä väkivalta ja vakava oireilu koulussa...” 
(Helsinki, päätös 6)

”Äidin huumeiden ja päihteiden käyttö jo raskauden aikana, äidin heik-
ko sitoutuminen tukitoimiin ja päihdehoitoihin, epävakaa elämäntilan-
ne, äidin kyvyttömyys vastata vauvan tarpeisiin” (Helsinki, päätös 9)

Tällaisina tekijöinä mainittiin muun muassa vanhemman haluttomuus tai 
kyvyttömyys sitoutua yhteistyöhön auttajatahojen kanssa, heikkolahjaisuus 
tai riittämätön päihde- tai mielenterveysongelman hoito. Huomio kiinnittyy 
siihen, että tämän luokan tekijöitä on mainittu selvästi useammin 0-2-vuo-
tiailla kuin muissa ikäryhmissä. Isompien lasten päätöksissä on sen sijaan 
mainintoja lapsen oman hoidon tai tutkimusten tarpeen turvaamisesta 
huostaanoton avulla. 

Lastensuojeluasiakkuutta kuvaavaan kategoriaan on lisäksi luokiteltu 
maininnat lastensuojeluilmoituksista (20 prosentilla lapsista), joiden osalta 
sosiaalityöntekijät käyttivät määrällistä vakuuttamista retorisena keinona 
(vrt. Kääriäinen 2003). Myös asianosaisten toive huostaanotosta on luo-
kiteltu tähän kategoriaan.

”37 lastensuojeluilmoitusta, äidin kyvyttömyys turvata lapsille turval-
lisia kasvuolosuhteita, kyvyttömyys suojata lapsia väkivallan uhalta 
ja sen näkemiseltä, äidin joutuminen usein pahoinpidellyksi, äidin 
alkoholinkäyttö” (Vantaa, päätös 27)

”27 lastensuojeluilmoitusta, vanhempien päihteidenkäyttö, vanhempien 
keskinäinen että lapseen kohdistunut väkivalta, lapsen asosiaalinen, 
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uhmakas käytös koulussa, näpistelyt, toisten lasten pahoinpitelyt, ilki-
valta, itsetuhoinen ja uhmakas oireilu, vanhempien voimattomuus...” 
(Vantaa, päätös 5)

5.4 Sijoitusten tarvetta aiheuttavat tekijät 
kyselylomakkeissa

Lomakekyselyssä sijoituksen taustatekijät olivat valmiina vaihtoehtoina, 
joista sosiaalityöntekijät saattoivat valita sijoituksen tarvetta aiheuttavat 
tekijät. Ne on luokiteltu perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaa-
viin tekijöihin, lapseen tai lapsen toimintaedellytyksiin liittyviin tekijöihin 
tai muihin syihin. Sosiaalityöntekijöitä on pyydetty merkitsemään kaikki 
ne tekijät, jotka ovat olleet sijoituksen taustatekijöinä. 

Taulukko 11.

Perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaavat tekijät 
Ensisijaisena syynä 63 prosentilla
Vanhempien kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin 63 prosentissa lomakkeista
Kasvatuskysymyksiin liittyvät vaikeudet 50 %
Vanhempien päihteiden käyttö 48 %
Perheen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet 37 %
Vanhemman psyykkinen sairaus 28 %
Vanhempien keskinäinen väkivalta tai lapseen kohdistama väkivalta 26 %
Vanhempien ihmissuhdevaikeudet 23 %
Vanhempien ero 16 %
Vanhemman fyysinen sairaus 7 %

Lapseen ja lapsen toimintaedellytyksiin liittyvät tekijät
Ensisijaisena syynä 36 prosentilla
Lapsen psyykkisen hyvinvoinnin puutteet (esim. tunne-elämän ongelmia) 68 %
Kouluvaikeudet 46 %
Lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet 35 %   
Lapsen hoidon puute 33 %
Lapsen asosiaalinen käytös, karkailu tai rikostelu 30 %
Lapsen fyysisen hyvinvoinnin puutteet (esim. psykosomaattinen oireilu, 
somaattinen sairaus 26 %
Lapsen päihteidenkäyttö 24 %

Muut taustatekijät (mainittu vanhemman vankilatuomio)
Ensisijaisena syynä yhdellä prosentilla 



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

77

Lomakekyselyn ja huostaanottopäätösasiakirjojen vertailu sijoitusten 
syytekijöiden osalta antaa mielenkiintoisen tuloksen. Lomakekyselyn 
vaihtoehdoista eniten mainittiin (68 prosentissa lomakkeista) ”lapsen 
psyykkisen hyvinvoinnin puutteet”.  Toisaalta lähes yhtä usein (63 prosen-
tilla) mainittiin ”vanhempien kyvyttömyydestä vastata lapsen tarpeisiin”. 
Sosiaalityöntekijöiden huomio on saattanut kohdentua lomakearvioinnissa 
huostaanottopäätöstekstejä enemmän lapseen liittyviin tekijöihin siksi, että 
kyselyssä sosiaalityöntekijät ovat arvioineet lasten tilannetta nimenomaan 
tutkimuksen tarkoitusta varten. Tutkimukseen liittyvä kysely on myös 
saattanut antaa enemmän tilaa ammatilliseen arviointiin kuin huostaan-
ottopäätöksiä kirjatessa, koska kaiken päätöstekstiin kirjattavan täytyy olla 
mahdollisimman yksiselitteisesti osoitettavissa niin sanottuna faktanäyttönä 
silmällä pitäen mahdollista jaoston tai hallinto-oikeuden käsittelyä.

Annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi lomakkeessa kysyttiin avokysy-
myksellä sitä, mihin tekijöihin kyseessä olleen sijoituksen perusteet 
painottuivat. Edellisten tekijöiden lisäksi sosiaalityöntekijät perustelivat 
sijoituksia:

Lapsen psyykkisen tilan arvioinnin, tutkimusten tai hoidon tur-
vaamisella

”Lapsi tarvitsi psyykkisen tilan tutkimukset ja mahdollisesti pitkäaikais-
ta hoitoa eikä huoltaja katsonut pystyvänsä huolehtimaan lapsesta.” 
(Lomake 4, Vantaa)

”Ongelmina olivat vanhempien epävakaa elämäntilanne, elämänhal-
linnan puutteet, minkä vuoksi lapsella ei ollut pysyvää asuinpaikkaa. 
Lapsella oli psyykkisen puolen tutkimusten ja hoidon tarve, jotka piti 
turvata. Isällä laitospäihdehoito ja tulossa vankeustuomio. Isä kannatti 
sijoitusta, äiti vastusti, mutta ei ollut kykeneväinen huolehtimaan 
lapsesta.” (Lomake 12, Vantaa)



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

78

Vanhemman riittämättömällä hoidolla tai sitoutumattomuudella 
hoitoihin

”Perheellä ollut usean vuoden ajan runsaasti avohuollon tukitoimia ja 
perhe otti niitä mielellään vastaan. Äidin päihdeongelma oli kuitenkin 
sen laatuinen, että tukitoimet eivät riitä tukemaan perheen tilannetta.” 
(Lomake 46, Espoo)

”Arvioinnin kohteena vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen vaike-
udet, vanhemman jaksaminen, vanhemman sitoutumattomuus omiin 
jatkohoitoihinsa. Tavoitteena olosuhteiden aikaansaaminen, jossa 
lapsella olisi turvallinen ja vakaa elinympäristö ja päivärytmi. LsL 14 
§ alkaessa sijoituksen tarve arvioitiin väliaikaiseksi, mutta vanhem-
pien tilanteen vuoksi tarve todettiin pitkäaikaiseksi, jolloin päädyttiin 
huostaanottoon.” (Lomake 9, Helsinki)

Avohuollon sijoituksen (alle 12-vuotiaan) keston riittämättö-
myydellä esimerkiksi vanhemman päihdehoitoon tai kuntout-
tamiseen

”Vanhempien päihdeongelman osalta avohuollon tukitoimet osoittau-
tuivat riittämättömiksi. Vanhempien kuntoutuminen vaatii pidemmän 
ajan, kuin avohuollon sijoitus sallii.” (Lomake 25, Helsinki)

Vanhemman toiveella nuoren sijoituksesta

”Nuori vaaransi terveytensä päihteidenkäytöllä, eikä halunnut lähteä 
selviämisasemalta vanhempien mukaan. Nuoren itsetuhoisuus, runsas 
päihteiden käyttö ja asunnottomuus. Nuorella ei ollut paikkaa minne 
mennä. Vanhemmat toivoivat sijoitusta. (Lomake 12, Espoo)

5.5 Lastensuojeluasiakkuus

Lastensuojelulain uudistamiseen osaraportin laatinut sosiaalityön substans-
sityöryhmä (Sinko 2005, 15; ks. myös Heino 1997) toteaa, että edelleen 
vallitsee epäselvyyttä siitä, kenestä ja mistä puhutaan, kun puhutaan 
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lastensuojelun asiakkaasta. Työryhmä esittää, että lain tasolla määriteltäi-
siin, että lastensuojelun asiakkaana on vanhempien lisäksi lapsi. Lapsi on 
iästään ja kehitystasostaan riippumatta työskentelyn päähenkilö, jota tulee 
kuulla kaikkien lastensuojelutoimien yhteydessä.(Mts.) Jotta asiakkuus 
voidaan selkeästi perustella myös perheelle, edellyttää se asiakkuuden 
sisällön ja kriteerien täsmällisempää määrittelyä lastensuojelutyöskentelyn 
näkökulmasta. Tämä voi tapahtua vain arvioimalla systemaattisesti perheen 
lastensuojelullisen avun tarvetta sekä lastensuojelun keinoja auttaa ja tar-
jota tukitoimia (Sinko 2005, 25). Substanssityöryhmä päätyy niin ikään 
esittämään alkuarvioinnin kirjaamista lakiin velvoitteeksi. 

Kokemukset alkuarvioinnista tuotiin pääsääntöisesti myönteisessä 
valossa esiin pääkaupunkiseudun kunnissa. Lomakekyselyaineisto osoitti 
sen, että niistä aineiston sijoitetuista lapsista, joilla oli avohuollon asiakkuus 
ennen sijoitusta, oli valtaosalla asiakkuuden alkupäivämäärä tiedossa ja 
kirjattuna. Tiedot lasten asiakkuuksista jakautuivat siten, että 

• 63 prosentilla oli asiakkuus kirjattuna
• 23 prosentilla oli asiakkuus, mutta sen tarkka alkuajankohta ei ollut 

tiedossa
• 14 prosentilla ei ollut avohuollon asiakkuutta ennen sijoitusta.

Helsingissä oli selvästi eniten niitä, joilla lapsen asiakkuus oli tiedossa ja 
kirjattuna (83 prosenttia). Espoossa vastaava osuus oli 53 ja Vantaalla 50 
prosenttia. Tulokseen vaikuttanee se, että alkuvaiheen tilannearviomalli on 
Helsingissä käyttöönotettu jo vuonna 2003, kun Espoossa ja Vantaalla pilot-
tivaiheet ovat yhä käynnissä.  Lisäksi Helsingissä asiakastietojärjestelmään 
on tehty asiakkuuden arviointia sekä aloittamis- ja lopettamisajankohdan 
kirjaamista helpottavia muutoksia. Kaiken kaikkiaan tulosten valossa näyt-
täisi kuitenkin siltä, että asiakkuuden kirjaamisessa ollaan pääkaupunkiseu-
dulla edelläkävijöitä valtakunnallisesti. Esimerkiksi Kitinojan (2005, 161) 
tutkimuksessa koulukotiin sijoitettujen lasten asiakkuuden alkuajankohta 
oli tiedossa tai ilmeni asiakirjoista ainoastaan 33 prosentilla lapsista. 

Huomio kiinnittyy siihen, että lomakeaineistossa Espoossa oli useita 
sijoitettuja lapsia, joilla ei ollut lainkaan avohuollon asiakkuutta ennen 
sijoitusta. Tällaisia ”suoraan sijoitettuja” lapsia oli Helsingissä 7 ja Van-
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taalla 8 prosenttia, kun Espoossa vastaava osuus oli peräti 25 prosenttia. 
Se, että lapsen lastensuojeluasiakkuus alkaa sijoituksella, saattaa kertoa 
lapsiperheiden palvelujärjestelmän turvaverkon aukoista, lastensuojelun 
avohuollon puutteellisista resursseista, lastensuojelun asiakkuuden kritee-
rien epämääräisyydestä tai jossain tapauksissa myös siitä, että työtä on 
tehty kirjaamatta lasta asiakkaaksi.

5.5.1 Asiakkaiden kuuleminen sijoitusprosessissa

Lomakekyselyssä selvitettiin, millä tavalla lapsen ja vanhempien 
kanssa keskusteltiin sijoituksesta ja minkä painoarvon heidän 
näkemyksensä saivat sekä kuultiinko lasta. Lapsikeskeisyydestä on 
tullut lastensuojelukäytäntöjen kehittämistä suuntaava ideologia (esim. 
Muukkonen & Tulensalo 2004; Kohtaavaa lastensuojelua hankekuvaus 
2003; Oranen 2001 ja 2005; Hurtig 2003; Pietilä 2005). Taulukosta 12. 
nähdään, että 62 prosenttia sosiaalityöntekijöistä vastasi, että lasta oli 
kuultu sijoitusasiassa. Yli 12-vuotiaista lapsista lähes kaikkia oli kuultu, 
mutta 0−6-vuotiaista vain muutamaa. 

Taulukko 12.

Kuultiinko lasta sijoitusasiassa?

 kyllä % ei % kaikki  

0–2 v. 1 7% 13 93% 14 100%

3–6 v. 2 15% 11 85% 13 100%

7–12 v. 12 67% 6 33% 18 100%

13–17 v. 37 95% 2 5% 39 100%

yht. 52 62% 32 38% 84 100%

Kysely osoittaa, että alle 12−vuotiaiden lasten kuuleminen, ja etenkin alle 7 
-vuotiaiden kuuleminen, on sijoitusten yhteydessä edelleen sattumanvarais-
ta. Mikäli lasta ei kuultu, perusteltiin sitä useimmiten lapsen nuorella iällä. 
Tulosten tulkinnassa on ongelmallista se, että ilmeisesti osa vastaajista on 
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tulkinnut kysymyksen tarkoittavan sijoitusta koskevaa virallista mielipiteen 
kuulemista ja osa taas epävirallista keskustelua lapsen kanssa. Lapsikeskei-
syyden idut näkyivät kuitenkin siinä, että lasten kuulemista painotettiin 
monessa vastauksessa ja vaikka pieniä lapsia ei virallisesti sijoitusasiassa 
kuultaisikaan, heitä havainnoidaan ja tavataan muuten:

”Vanhempien kanssa käytiin neuvotteluja lapsen hoidon turvaami-
sesta. Lasta tavattiin ja havainnoitiin päiväkodissa. Neuvotteluja oli 
päiväkodin ja äitiä hoitavan sairaalan lääkärin kanssa. Lapsi oli niin 
pieni, ettei hänen mielipidettään voitu varsinaisesti kuulla, mutta hänen 
hyvinvointiaan seurattiin koko prosessin ajan.” (Lomake 5, Helsinki)

”Lapsen ja vanhemman kanssa on keskusteltu sijoituksen tarpeesta sekä 
yhdessä että erikseen. Lapsen kanssa asiasta ovat myös keskustelleet 
sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijät että turvatalon työn-
tekijät. Lapsen näkemyksen painoarvo on tässä ollut erityisen suuri.” 
(Lomake 48, Vantaa)

Myös lastensuojelulain uudistustyön yhteydessä on käyty keskustelua 
lapsen asianosaisuutta ja puhevaltaa koskevista ikärajoista ja niiden tarkoi-
tuksenmukaisuudesta. Lapsi tulisi nähdä lastensuojeluasiassa asianosaisena 
ja päähenkilönä iästään riippumatta. Nykyiset 12 ja 15 vuoden ikärajat on 
nähty usein sekavina tai vaikeasti perusteltavina. Toisaalta lasten osallisuutta 
korostavissa keskustelussa olisi myös tärkeää muistaa, että lapsen etua ei voi-
da pelkistää lapsen mielipiteen kuulemiseen. Lastensuojelussa on tilanteita, 
joissa lapsen ilmaisema mielipide on ristiriidassa hänen oman etunsa kanssa, 
toisaalta on tilanteita, joissa lapsi ei myöskään halua tulla kuulluksi. 

”Asiasta keskusteltiin vanhempien kanssa säännöllisissä tapaamissa 
ja yhteistyössä tehtiin suunnitelmaa ja paikkavarausta. Vanhemmat 
kävivät tutustumassa etukäteen sijoituspaikkaan. Lapsi ei halunnut 
tulla lainkaan kuultavaksi, mutta tuli tutustumiskäynnille sijoituspaik-
kaan.”(Lomake 9, Helsinki)

”Sekä nuoren että vanhempien kanssa keskusteltiin useaan otteeseen 
ja pitkään sijoituksesta. Nuoren kanssa tehtiin yhdessä suunnitelmaa 
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tukitoimista. Nuori ei kuitenkaan sitoutunut suunnitelmaan eikä nähnyt 
tilanteensa vakavuutta itse, jolloin oli välttämätöntä turvata nuoren ti-
lanne ja ruveta valmistelemaan huostaanottoa hänen vastustuksestaan 
huolimatta. Vanhempien näkemys tilanteesta oli olennainen.”(Lomake 
11, Helsinki)

Vastausesimerkeistä välittyy, kuinka sijoitusasian työstäminen perheen 
kanssa on merkittävä osa lastensuojelun työskentelyprosessia, vaikka 
sijoitukseen voidaan lopulta joutua myös vastoin lapsen tai vanhempien 
tahtoa. Vastauksista välittyy lastensuojelun viimesijaisuus sekä se, että 
lastensuojelua sitoo lapsen edun arvioinnin velvollisuus. Lastensuojelun 
kehittämisohjelman alkuarviointi- ja avohuoltotyöryhmä esittää välira-
portissaan (Oranen 2005), että tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys 
voidaan tehdä vastoin vanhempien tai lapsen tahtoa, mutta tähän tarvitaan 
perustelut tai erillinen päätös. Tilanteissa, joissa osapuolten välillä vallitsee 
intressiristiriita, on sosiaalityöntekijällä julkisen vallan käyttäjänä ja asiaa 
valmistelevana viranomaisena velvollisuus arvioida lapsen kokonaisetua 
sekä myös mahdollisen edunvalvojan tarvetta (Araneva 2001). Käytännössä 
huostaanottoasioissa edunvalvojia käytetään harvoin. 

5.5.2 Avohuollon tukitoimet sijoitetuilla lomakeaineistossa

Lomakkeessa kysyttiin sijoitetulle lapselle tarjotuista ja toteutuneista14 
tukitoimista. Sosiaalityöntekijät saattoivat valita useamman vaihtoehdon 
seuraavista lomakyselyyn valmiiksi luokitelluista tukitoimityypeistä. Taulu-
kon 13. prosenttiosuudet kuvaavat sitä, kuinka suuressa osassa lomakkeista 
kyseinen vaihtoehto on merkitty toteutuneeksi tukitoimeksi.

14 Erotukset tarjottujen ja toteutuneiden tukitoimien välillä ovat melko pieniä. 
Helsingissä sijoitetuille lapsille on tarjottu keskimäärin 0,9 tukitoimea enemmän 
kuin niitä toteutui, Espoossa erotus oli 0,4 ja Vantaalla 0,8.



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

83

Taulukko 13.

Toteutuneet tukitoimet

Lastensuojelun sosiaalityön omat tukitoimet/ lastensuojelusta kirjoitetut lähetteet  
Helsinki  87 %
Espoo  44 %
Vantaa 65 %
kaikki 64 %

Perhetyö 
Helsinki  43 %
Espoo  34 %
Vantaa 35 %
 37 %

Lapsiperheiden kotipalvelu
Helsinki  30 %
Espoo   0 %
Vantaa  4 %
 13 %

Yhteistyö lapsen kanssa työskenteleviin tahoihin: koulu, päiväkoti ym.
Helsinki  83 %
Espoo  59 %
Vantaa 70 %
 71 %

Yhteistyö vanhempien hoitoyksiköihin: esim. päihde- ja mielenterveysyksiköt
Helsinki  60 %
Espoo  31 %
Vantaa 22 %
 40 %

Taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein
Helsinki  67 %
Espoo  50 %
Vantaa 57 %
 57 %
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Avohuollon sijoitus
Helsinki  60 %
Espoo  22 %
Vantaa 39 %
 40 %

Lapsen tukiperhe 
Helsinki  17 %
Espoo  16 %
Vantaa 22 %
 18 %

Perhekuntoutus
Helsinki  13 %
Espoo   6 %
Vantaa 13 %
 11  %

Muut erityispalvelut: perheneuvola, lasten- tai nuorisopsykiatria, erityispäivä-
hoito, intensiivinen erityisperhetyö jne.
Helsinki   50 %
Espoo   44 %
Vantaa  52 %
  49 %

Muu(t), mikä? (nuorten avopäihdeyksiköt, maahanmuuttajaprojekti,
läheisneuvonpito, äitiyspoliklinikka, ensikoti, turvakotisijoitus, nuorisotoimen
erityisprojekti)
Helsinki  27 %
Espoo   3 %
Vantaa 30 %
 20 %

Huomio kiinnittyy siihen, että sosiaalityöntekijän arvion mukaan vain 64 
prosentille sijoitetuista lapsista on toteutettu lastensuojelun omia tuki-
toimia tai kirjoitettu lastensuojelusta puoltolausunto tai lähete muihin 
palveluihin. Tässä kuntien välillä on ero. Kun Helsingissä 87 prosenttia 
ja Vantaalla 65 prosenttia sosiaalityöntekijöistä arvioi asiakkuuden aikana 
olleen lastensuojelun tukitoimia, on vastaava osuus Espoossa ainoastaan 
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44 prosenttia. Tuloksen valossa olisi syytä pohtia tarkemmin, mitkä työ-
muodot mielletään ja sisällytetään lastensuojelun omiksi työmuodoiksi, 
mitä tulos kertoo lastensuojelun sosiaalityön ammatillisuudesta ja miten 
lastensuojelun sosiaalityön sisältöä ja osaamista voidaan jäsentää.

Lapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on 
eniten käytetty työmuoto kaikissa kunnissa. Yllättävänä tuloksena voidaan 
pitää sitä, että vaikka suurimmalla osalla lapsista mainitaan vanhempien 
päihde- tai mielenterveysongelma tai uupumus huostaanoton tarvetta 
aiheuttavana tekijänä, vanhempien päihde- ja mielenterveyshoitotahojen 
kanssa tehtävä yhteistyö on huomattavan vähäistä etenkin Espoossa ja 
Vantaalla.

Kuntien välisessä vertailussa nähdään myös, että avohuollon sijoituksia 
on käytetty tukitoimena Helsingissä enemmän kuin muissa kaupungeissa. 
Lapsiperheiden kotipalvelua käytetään selvästi eniten Helsingissä ja jonkun 
verran Vantaalla. Espoossa ei ole lapsiperheiden kotihoitoa palvelumuotona, 
vaan se on siirtynyt osaksi lastensuojelun perhetyötä.

Lomakekyselyssä toteutuneita tukitoimia on keskimäärin 4,2 sijoitettua 
lasta kohden. Helsingissä vastaava luku on 5,5, Espoossa 3,1 ja Vantaalla 
4,2. On hyvä huomioida, että vastausvaihtoehdoissa yksi tukitoimityyppi 
(esimerkiksi ”muut erityispalvelut”) voi sisältää useita eri tukitoimia. Kysely 
ei myöskään selvittänyt, oliko samaa tukimuotoa ollut kerran vai useita eri 
kertoja.  Toisin sanoen tukimuotojen määrät kuvaavat eri työmuotojen ja 
niitä toteuttavien yhteistyökumppaneiden repertuaarin laajuutta.

Lomakekyselyssä tukitoimimäärien keskihajonta on Vantaalla suurin, 
jossa oli myös suurin yksittäinen tukitoimimäärä 10. Espoon lomakkeissa 
oli 19 prosenttia sijoitettuja lapsia, joilla ei ole ollut lainkaan toteutuneita 
tukitoimia. Helsingin lomakeaineistossa tällaisia lapsia ei ollut ja Vantaalla 
oli yksi. 
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Taulukko 14.
Toteutuneiden tukitoimityyppien määrä luokiteltuna lomakekyselyssä

Helsinki Espoo Vantaa kaikki
0-2 tukitoimea 2 7% 13 41% 6 26% 21 25%
3-5 tukitoimea 15 50% 14 44% 12 52% 41 48%
vähintään 6 13 43% 5 16% 5 22% 23 27%
yht. 30 100% 32 100% 23 100% 85 100%

Taulukosta 14. nähdään, että lomakeaineistossa valtaosalla lapsista eri 
tukitoimimuotoja on ollut 3−5. Helsingissä sijoitetuilla lapsilla käytettyjen 
avohuollon työmuotojen repertuaari on laajin kolmesta kunnasta. Kun 
Helsingissä on vain muutama lapsi, joilla on ollut 0−2 tukitoimea, on 
Vantaalla vastaava osuus 16 ja Espoossa peräti 41 prosenttia. Lisäksi Hel-
singin aineistossa on selvästi suurin osuus lapsia, joilla on ollut tukitoimia 
6 tai enemmän.

5.5.3 Avohuollon tukitoimet huostaanotetuilla

Huostaanottoasiakirja-aineiston avulla on tarkasteltu huostaanotetuilla lap-
silla käytettyjä avohuollon tukitoimia. Lasten asiakkuudesta ja tukitoimista 
ei kuitenkaan asiakirja-aineiston valossa voi saada aukotonta kuvaa, koska 
sosiaalityöntekijät kirjaavat selvityksen tukitoimista pääasiassa asiakkuuden 
dokumentaation perusteella, joka saattaa olla puutteellinen.

Tukitoimien laskemisperuste on ollut sellainen, että maininta esimerkiksi 
perhetyöstä, läheisneuvonpidosta tai lastensuojelun tiiviistä tapaamisista 
vanhempien kanssa on kukin laskettu yhdeksi tukitoimeksi. Tarkastelussa 
ei ole eroteltu sitä, onko kyseistä tukimuotoa ollut kerran vai useita kertoja 
asiakkuuden aikana. Toisin sanoen on tarkasteltu sitä, kuinka laajalla reper-
tuaarilla eri tukimuotoja on käytetty huostaanotettua lasta kohden. 
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Taulukko 15.

Avohuollon tukitoimet huostaanotetuilla, Helsinki, Espoo 
ja Vantaa (n=127, 7 puuttuvaa tietoa)

vähintään 7 
tukitoimea

28%
0-3 tukitoimea

30%

4-6 tukitoimea
42%

Taulukko 16.

Taulukko 17.

Avohuollon tukitoimet huostaanotetuilla, Helsinki

vähintään 7 
tukitoimea

46%

0-3 tukitoimea
19%

4-6 tukitoimea
35%

Avohuollon tukitoimet huostaanotetuilla, Espoo

vähintään 7 
tukitoimea 2%

0-3 tukitoimea 
55%

4-6 tukitoimea 
43%
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Taulukko 18.

Avohuollon tukitoimet huostaanotetuilla, Vantaa

0-3 tukitoimea
19%

4-6 tukitoimea
48%

vähintään 7 
tukitoimea

33%

Helsinki, Espoo, 
Vantaa (N=127, 7 
puuttuvaa tietoa)

 0-2 v 3-6 v 7-12 v 13-17 v tukitoimet yhteensä

0-3 tukitoimea 2 12% 3 21% 6 19% 28 43% 39 30%

4-6 tukitoimea 8 47% 5 36% 11 35% 29 45% 53 42%
vähintään 7 
tukitoimea 7 41% 6 43% 14 45% 8 12% 35 28%

yhteensä 17 100% 14 100% 31 100% 65 100% 127 100%

Taulukoista 16−18 nähdään, että Helsingissä tukitoimia on tarjottu tai 
käytetty eniten, keskimäärin 6,1 lasta kohden, kun vastaava luku on Van-
taalla 5,4 ja Espoossa 3,3. Merkittävin ero kuntien välillä näkyy siinä, että 
kun Helsingin otoksessa lähes puolella lapsista on ollut hyvin runsaasti eli 
vähintään 7 tukitoimea, Espoossa tällaisia lapsia on yksi. Aineiston suurin 
yksittäinen tukitoimimäärä on 14, ja se on Vantaan aineistossa. 

Taulukko 19.

Ikämuuttujan ja avohuollon tukitoimien luokitellun muuttujan yhteistar-
kastelu ja korrelaatiokerroin osoittavat, että muuttujien välillä on yhteys. 
Ristiintaulukoinnissa ikä näyttää selittävän avohuollon tukitoimien käyttöä 
siten, että mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, sitä vähemmän avo-
huollon tukitoimia todennäköisesti on. Ikäryhmässä 13−17-vuotiaat on 
vain 12 prosenttia sellaisia, joilla on käytetty vähintään 7:ää tukitoimea, 
kun 0−2- ja 3−6-vuotiaiden ikäryhmissä vastaavat osuudet ovat 41 ja 43 
prosenttia.
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Kun iän ja avohuollon tukitoimien ristiintaulukointia tarkastellaan kun-
nittain (liitetaulukko 5.), korostuu Helsingin aineistossa se, että 0−2-vuoti-
aista ja 3−6-vuotiasta lähes kaikille on käytetty tukitoimia hyvin runsaasti eli 
vähintään 7 tukitoimea. Espoon osalta taas korostuu se, että murrosikäisistä 
valtaosalle (64 prosentille) on käytetty ainoastaan 0–3 tukitoimea. 

5.5.4 Asiakkuuden kestot ja sijoituksen ajoitus

Tukitoimien laskemisperiaatteen15 havainnollistamiseksi on koottu muuta-
mia esimerkkejä huostaanottoaineiston tapauksista, joissa tukitoimia on 
käytetty neljä. Neljä on tavallisin tukitoimimäärä eli moodi aineistossa. 
Esimerkeissä on myös tieto kyseisen asiakkuuden kestosta. Tämä osoit-
taa, että työskentelyn pituudet vaihtelevat, vaikka käytettyjen tukitoimien 
repertuaari olisi määrällisesti yhtä laaja.

”Lastensuojelun keskustelutuki ja selvittelytyö, perhetyö, perheen talou-
dellinen tukeminen lastensuojelullisin perustein ja verkostotyö koulun 
kanssa” (Asiakkuuden kesto 7 vuotta, Hki, huostaanottopäätös 27)

”Lastensuojelussa äidin ja nuoren tapaamiset, verkostotapaamiset 
nuorten kriisipoliklinikalla, ohjaus nuorisoasemalle (päihdehoito) ja 
katkaisuhoitojakso päihdeyksikössä” (Asiakkuuden kesto 1,5 vuotta, 
Vantaa, huostaanottopäätös 24)

”Nuoren henkilökohtaiset tapaamiset, nuorisopsykiatrian hoitojakso, 
tarjottu nuorelle paikkaa nuorten vertaisryhmässä, perhetyö kotona” 
(Asiakkuuden kesto 2,5 vuotta, Vantaa, huostaanottopäätös 28)

”Äidin ja lasten perhepaikkasijoitus avohuoltona, äidin ohjaus a-klini-
kalle, ehkäisevä toimeentulotuki, isän ohjaus lyömättömään linjaan” 
(Asiakkuuden kesto 7 vuotta, Espoo, huostaanottopäätös 12)”

15 Huostaanottoasiakirja-aineiston käsittelyn yhteydessä avohuollon tukitoimet 
on ensivaiheessa poimittu perusteluteksteistä päätöskohtaisesti luetteloiksi.
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Seuraavasta esimerkistä nähdään, kuinka neljä vuotta kestäneen asiak-
kuuden aikana lastensuojelun työskentely on ollut erittäin monipuolista. 
Kyseinen huostaanotto on ollut tahdonvastainen, joten voidaan olettaa, että 
tämä on lisännyt tarvetta tukitoimien laajaan käyttöön ja tarjoamiseen.

”Tiivis lastensuojelun työskentely kotona ja toimistossa, verkostoyh-
teistyö koulun kanssa, äidin ohjaaminen ja tukeminen lähestymiskiel-
toasian hoitamisessa, yhteydenpito poliisin kanssa, lapsen kiireellinen 
huostaanotto ja sijoitus kriisiperheeseen, sijoituksen jatkaminen 
avohuoltona, tiivis perhetyö, läheisneuvonpito ja seuranta, lähetetty 
perhettä perheneuvolaan, äitiä ohjattu psykiatriseen hoitoon, tarjottu 
lapsille tukiperhettä ja leiritoimintaa.” (Asiakkuuden kesto 4 vuotta, 
Hki, huostaanottopäätös 36)

Vähintään 7:ää tukitoimea on käytetty useammin tahdonvastaisesti huos-
taanotetuilla kuin ei-tahdonvastaisesti huostaanotetuilla (liitetaulukko 6.). 
Helsingin aineistossa huostaanotetuilla tukitoimia on keskimäärin 5,4, kun 
tahdonvastaisissa niitä on 7,8. Espoossa vastaavat luvut ovat 3 ja 4,4. 
Vantaalla vastaavaa eroa ei ole, sillä luvut ovat 5,4 ja 5,5. 

Pohdittaessa lastensuojelun avohuollon työskentelyä huostaanotetuilla 
lapsilla on syytä kiinnittää huomiota myös lastensuojeluasiakkuuksien 
kestoon.16 Asiakkuuden kestoa on tarkasteltu (liitetaulukot 7. ja 8.) sekä 
suhteellisena kestona (asiakkuuden kesto suhteutettuna lapsen ikään 
huostaanottohetkellä) että absoluuttisena asiakkuuden kestona puolen 
vuoden tarkkuudella. 

16 Asiakkuuden keston tarkastelua hankaloittaa se, että Espoon ja Vantaan so-
siaalitoimien asiakastietojärjestelmissä ei ole erillistä lomaketta/ näyttöä, johon 
lastensuojeluasiakkuuden arvio ja alkuajankohta merkitään. Vantaan päätöksistä 
valtaosassa ja Espoon päätöksistä yli puolessa asiakkuuden alkuajankohta on kui-
tenkin mainittu päätöstekstissä tarkkuudella (kk ja vuosi tai muodossa ”asiakkuus 
ollut keväästä 2000 alkaen”, jolloin asiakkuuden on voinut laskea kuukausien 
tarkkuudella. Espoon päätöksistä tieto puuttui 20 päätöksestä ja Vantaalla 7:stä.
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Asiakkuuksien suhteellisen keston ja lasten iän yhteistarkastelut 
osoittavat, että muuttujien välillä on käänteinen riippuvuus. Ikä selittää 
asiakkuuden kestoa siten, että mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys,  
sitä suhteellisesti pitempi avohuollon  asiakkuus todennäköisesti on. 0−2-
vuotiaista huostaanotetuista valtaosa eli 89 prosenttia on ollut lähes koko 
ikänsä lastensuojelun asiakkaana, päinvastoin kun murrosikäisistä valtaosa 
eli 79 prosenttia on ollut 0-25 prosenttia iästään asiakkaana. Yllättävää on, 
että vastaava tulos saadaan, kun asiakkuuden kestoa tarkastellaan abso-
luuttisena. Huomio kiinnittyy 13−17-vuotiaiden nuorten huostaanotettujen 
lyhyisiin avohuollon asiakkuuksiin. Heistä peräti 40 prosenttia on ollut vain 
0−1 vuotta asiakkaana ennen huostaanottoa. 

Lapsen iän, tukitoimien määrän ja asiakkuuden keston yhteistarkastelut 
osoittavat, että käytettyjen tukitoimien määrään ei vaikuta yksinomaan 
lastensuojeluasiakkuuden kesto, vaan myös lapsen ikä. Toisin sanoen 
huostaanotetuilla pienillä lapsilla on suhteessa pitemmät asiakkuudet ja 
enemmän avohuollon tukitoimia kuin murrosikäisillä. 

Lomakeaineistossa asiakkuuden kestojen tarkastelussa nähtiin, että 
niiden sijoitettujen lasten, joilla asiakkuus oli kirjattuna, asiakkuuden kes-
kimääräinen kesto oli 3,2 vuotta. Helsinkiläisillä avohuollon asiakkuuden 
pituus oli keskimäärin 3,9 vuotta, espoolaisilla 2,3 vuotta ja vantaalaisilla 
2,9 vuotta. Keskihajonnat ovat suuria, koska kestot vaihtelevat kahdesta 
kuukaudesta 17 vuoteen, jonka vuoksi keskiarvojen tarkastelu ei ole ko-
vinkaan informatiivista. Koko aineistossa 42 prosentilla asiakkuuden kesto 
on alle 2 vuotta. Lastensuojeluasiakkuudet on lähtökohtaisesti tarkoitettu 
väliaikaisiksi ja lyhytkestoisiksi. Kuitenkin useat tutkimukset ovat osoitta-
neet lastensuojeluasiakkuuksien olevan paikoitellen pitkäaikaisia ja jopa 
ylisukupolvisia. 

Huomionarvoista on se, että kun lomakekyselyssä sosiaalityöntekijöitä 
pyydettiin arvioimaan tekemänsä sijoituksen ajoitusta, 49 prosenttia arvioi 
”lapsen sijoituksen tapahtuneen liian myöhään”. Kuntien välillä oli 
tässä selvä ero, kun 

• Helsingissä 77 prosenttia
• Espoossa 25 
• Vantaalla 50 
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vastaajista arvioi sijoituksen tapahtuneen liian myöhään. Tahdonvastais-
ten huostaanottojen kohdalla peräti 74 prosenttia arvioi huostaanoton 
tapahtuneen liian myöhään. Se, mitä tämä tulos kertoo lastensuojelutyön 
vaikuttavuudesta, puuttumiskeinoista ja oikea-aikaisuudesta, vaatii tar-
kempaa selvitystä ja pohdintaa jatkossa. Kuten seuraavat vastausesimerkit 
havainnollistavat, sijoitusten oikea-aikaisuuteen vaikuttaa myös muiden 
ammattilaisten osuus prosessissa.

”Sijoitus tehtiin liian myöhään, nuoren päihteidenkäyttöön olisi pi-
tänyt puuttua tiukemmin aikaisemmin. Ongelmana olivat runsaat 
työntekijävaihdokset. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työskentely 
nuoren päihdeongelman kanssa ei toteutunut avohuollossa.” (Helsinki, 
lomake 17.)

”Sijoitus tehtiin liian myöhään, koska tieto perheen tilanteesta (lasten-
suojeluilmoitukset) tulivat lastensuojeluun liian myöhäisessä vaiheessa 
(koulusta ja vanhempien hoitoyksiköistä). Varhaisemmalla puuttumi-
sella olisi päästy parempiin tuloksiin.” (Helsinki, lomake 8.)

5.5.5 Aiemmat sijoitukset

Tarkasteltaessa huostaanotetuilla lapsilla olleita aiempia sijoituksia (liite-
taulukko 9.), nähdään, että valtaosa lapsista on ollut jossain vaiheessa 
ennen huostaanottoa aiemmin sijoitettuna. 80 prosentilla lapsista on ollut 
joko avohuollon sijoitus, kiireellinen huostaanotto tai molemmat.17 Iällä ja 
aiemmilla sijoituksilla on niin ikään melko yllättävä yhteys: 0−2-vuotiaista 
kaikki ja 3–6-vuotiaista lähes kaikki (92 prosenttia) ovat olleet sijoitettuna 

17 Muuttuja koodattiin siten, että mikäli lapsella ei ollut aiempia sijoituksia lainkaan, 
koodattiin se nollalla, jos lapsella oli avohuollon sijoitus tai useita, koodattiin se 
numerolla 1, jos lapsella oli kiireellinen huostaanotto tai useita, koodattiin se nume-
rolla 2 ja mikäli lapsella oli sekä avohuollon sijoitus että kiireellinen huostaanotto tai 
useita, koodattiin muuttuja numerolla 3. Analyysissa ei ole siten eritelty montako 
sijoitusta yhdellä lapsella on ollut, joten niitä voi olla yksi tai useampia.
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ennen huostaanottoa. Toisin sanoen pienemmillä lapsilla on muita use-
ammin aiempia sijoituksia takanaan kuin murrosikäisillä.

Kuntakohtaisessa vertailussa voidaan havaita eroja (taulukot 20.−22.). 
Kun Helsingin aineistossa on ainoastaan yksi huostaanotettu lapsi, jolla ei 
ole aiempia sijoituksia lainkaan, Espoossa vastaava osuus on 40 prosenttia 
ja Vantaalla 17 prosenttia. Vantaalla 51 prosentilla ja Espoossa 42 prosentilla 
huostaanotetuista lapsista on kiireellinen huostaanotto takanaan, kun Hel-
singissä vastaava osuus on 19 prosenttia. Sen sijaan Helsingissä käytetään 
selvästi enemmän avohuollon sijoituksia: kahdeksan kymmenestä on ollut 
avohuollon tukitoimena sijoitettuna ennen huostaanottoa.

Kyselylomakeaineistossa 68 prosentilla lapsista on ollut aiempia sijoi-
tuksia. Koska lomakeaineistossa on myös muilla pykälillä sijoitettuja kuin 
varsinaisesti huostaanotettuja, on oletettavaa, että aiemmin sijoitettujen 
osuudet ovat pienempiä. Helsingissä lomakeaineistossa aiemmin sijoi-
tettujen osuus on 73 prosenttia, Espoossa 53 prosenttia ja Vantaalla 79 
prosenttia. Iällä ja aiemmilla sijoituksilla ei ollut lomakeaineistossa yhtä 
selkeää yhteyttä kuin huostaanottoasiakirja-aineistossa. Tosin myös lo-
makeaineistossa ikäryhmässä 0−2-vuotiaat oli muita ikäryhmiä enemmän 
aiempia sijoituksia (80 prosentilla).

Lomakeaineistossa Helsingissä on käytetty avohuollon sijoituksia eniten, 
kun Espoossa ja etenkin Vantaalla sijoitetuilla on ollut suhteellisesti enem-
män kiireellisiä huostaanottoja. Helsingissä 59 prosentilla oli avohuollon 
sijoitus takanaan, kun Espoossa vastaava osuus oli 16 ja Vantaalla 29 pro-
senttia. Kiireellinen huostaanotto oli Helsingissä 43 prosentilla, Espoossa 
47 ja Vantaalla peräti 63 prosentilla.  Kiireellisen jatkopäätös oli Helsingissä 
30 prosentilla Espoossa 25 ja Vantaalla 42 prosentilla. 
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6. LASTENSUOJELUN KEHITTÄMIS-
TARPEET JA JATKOTUTKIMUS-
EHDOTUKSET

Sijoitusten tarvetta aiheuttavia tekijöitä tarkastelemalla saadaan suuntaa-
antavaa tietoa siitä, millaisiin avohuollon työmuotoihin ja palveluihin 
pääkaupunkiseudun kunnissa kannattaa panostaa. Asiakastyön ja sen 
kehittämisen kannalta erottuu kaksi keskeistä haastetta. 

Entistä tehokkaampi puuttuminen vanhempien päihdeongelmiin on kes-
keinen haaste. Päihdehoitotahojen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen 
ja selkeyttäminen edellyttävät verkostotyöhön liittyvien vastuunjakojen, 
ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuksien ja salassapitosääntöjen selkeyttä-
mistä. Lastensuojelussa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota pienten 
lasten vanhempien päihdeongelmiin puuttumiseen sekä niiden hoitoon ja 
seurantaan. Jos vanhemmalla on päihdeongelma ja hän kieltäytyy tilan-
teen selvittämisestä, tulee lastensuojelutarpeen selvitys voida tehdä tästä 
huolimatta (myös Oranen 2005).

Lisääntyvää tarvetta on päihdeperheiden kanssa työskentelyyn so-
veltuvien työmuotojen kehittämiseen, kuten päihdeperheiden lasten 
kanssa työskentelyyn, perheiden päihdekuntoutuksiin, vertaisryhmiin ja 
pitkäkestoisiin ja riittävän tukeviin avohoitomuotoihin. Yhtälailla lasten-
suojelullista näkemystä ja toimintavalmiutta tulisi lisätä myös terveyden- ja 
päihdehuollon ammattilaisten keskuudessa. Alkoholinkäyttöön liittyvät 
ongelmat tulee voida ottaa puheeksi myös terveydenhuollossa erityisesti 
niiden kohdalla, joilla on lapsia. 

Toinen keskeinen haaste on lastensuojelun työmuotojen kehittäminen 
lasten ikätason mukaisesti.  Työmuotojen kehittämisen lähtökohtana tulisi 
entistä tietoisemmin ja jäsentyneemmin olla eri- ikäisten lasten erilaiset 
tarpeet. Haaste liittyy siihen, millä tavalla eri-ikäisten lasten tarpeisiin pys-
tytään vastaamaan entistä oikea-aikaisemmin ensisijaisesti peruspalveluissa 
ja avohuollossa. 
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Kun huostaanottoja tehdään yhä enemmän murrosikäisille, tulisi 
huomiota kiinnittää jo varhaisnuorten ongelmiin ja niihin puuttumiseen 
ajoissa. Ongelmien pahenemisen ehkäisy edellyttää ennen kaikkea tii-
viimpää verkostotyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen välillä, erityisesti 
koulujen oppilashuollon ja sosiaalitoimen välillä. Esimerkiksi sosiaalitoimen 
osallistuminen oppilashuoltoryhmiin on mahdollista salassapitosääntöjen 
puitteissa. Puuttuminen edellyttää panostusta koulujen, nuorisotoimen, 
sosiaalitoimen ja päihdehuollon yhteisiin erityistuen projekteihin. Erityis-
tä tukea tulee suunnata jo ala-asteikäisille, joiden oireilu usein pahenee 
murrosikäisenä. 

Tosiasia on, että nuoret tarvitsevat usein intensiivistä, rajoja asettavaa ja 
toiminnallista tukea. Tällaisia työmuotoja ei ole avohuollon sosiaalityössä 
riittävästi tarjolla. Entistä useammin vanhemmat toivovat nuorten sijoit-
tamista. Olisikin syytä miettiä keinoja, kuinka sitouttaa sekä nuoria että 
heidän vanhempiaan avohuollolliseen työskentelyyn. 

Pienten lasten kohdalla on tarvetta jämäköittää ja strukturoida erityisesti 
sijoituksen ja huostaanoton tarpeen arviointia. Varhaisen tuen toteutus 
edellyttää ylisektoraalisten työmuotojen kehittämistä, kuten perhetyön 
erilaisia muotoja päivähoidossa, neuvoloissa ja kouluissa. Osa perheistä ja 
lapsista tarvitsee kuitenkin myös erityistä tukea ja lastensuojelun korjaavaa 
työtä; intensiivistä perhetyötä, perhekuntoutusta ja sijoituksia. Varhaisen 
puuttumisen ohella tuleekin painottaa sitä, että kaikkia perheitä ei voida aut-
taa riittävästi avohuollossa. Tämän arvioiminen kuuluu lastensuojelulle.

6.1 Lastensuojelun tarve ja siihen vastaaminen 
avohuollossa

Liitetaulukkoon 10. on tehty lastensuojelun palvelutarpeen ja työmuotojen 
koonti. Se on laadittu huostaanottojen tarvetta aiheuttavien tekijöiden luo-
kittelun pohjalta ja lastensuojelutyön tavoitteidenasettelun näkökulmasta. 
Koska lastensuojelun sosiaalityöntekijä koordinoi, suunnittelee ja arvioi 
perheen palvelutarvetta ja toimii yhteistyössä muiden asiantuntijoiden 
kanssa, koonnissa on mukana myös muut ammattitahot. Avohuollon 
työmuotojen koonti on mahdollista ainoastaan suuntaa-antavasti, koska 
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lastensuojelun asiakkaiden ongelmat ovat usein toisiinsa liittyviä, moni-
ulotteisia ja päällekkäisiä ja useampaan tarpeeseen pyritään vastaamaan 
saman työmuodon avulla. Lisäksi palvelutarjonta ja käytössä olevat työ-
muodot vaihtelevat kunnittain ja jopa niiden sisällä. Lastensuojelun omiin 
työmuotoihin on luettu muun muassa:

– sosiaalityöntekijän tukikeskustelut, ohjaus, neuvonta
– suunnitelmien teko, seuranta ja palvelukokonaisuuden arviointi ja 

kirjaaminen
– sosiaalityön menetelmät (esim. vanhemmuuden roolikartta, Pesäpuu 

ry:n työvälineet)
– lähettäminen erityispalvelujen piiriin tai erityispalvelujen ostaminen
– läheisneuvonpito
– moniammatillinen verkostoyhteistyö
– muu verkostotyö
– perhetyön erilaisten muodot
– lapsiperheiden kotipalvelu
– ryhmätoiminta, perheleiritoiminta ja muut toiminnalliset työmuodot
– tukihenkilö- ja lomatoiminta ja tukiperheet
– sijoitusten tarpeen arviointi ja valmistelu
– taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein

Lastensuojelulakimme rakentuu ns. lievimmän tehokkaan puuttumisen 
periaatteelle, joka tarkoittaa sitä, että avohuollon tukitoimien tulisi aina olla 
erityisen ensisijaisia sijaishuoltoon – etenkin tahdonvastaiseen – nähden. 
Lisäksi avohuollon työmuotojen tehostaminen on kriittinen tekijä, kun 
lastensuojelusta aiheutuvia kustannuksia halutaan hillitä. Kohdentamalla re-
sursseja kunnan peruspalveluihin sekä lastensuojelun avohuollon menetel-
mien kehittämiseen ja niiden suunnitelmallisuuden lisäämiseen vaikutetaan 
myös sijaishuollon tarpeeseen ja siten lastensuojelun kustannuksiin. 

Lastensuojelun kustannukset jakautuvat suurissa kaupungeissa siten, 
että avohuollon osuus on alle 20 prosenttia ja sijaishuollon osuus yli 80 
prosenttia kustannuksista, vaikka sijaishuollossa olevien lasten osuus 
on noin 30 prosenttia lastensuojelun piirissä olevista lapsista. Vuosina 
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1999−2003 sijaishuollon kustannukset ja hoitovuorokausien määrä ovat 
jatkaneet kasvuaan (Kuusikko-raportti 2004, 21). 

Vuoden 1984 lastensuojelulakia valmistellut Matti Mikkola (2004) nos-
taa lapsiperheiden palvelujärjestelmämme keskeiseksi toimintaperiaatteeksi 
”mainstream -periaatteen”, joka viittaa siihen, että ongelmiin tulee puuttua 
ensisijaisesti siellä, missä lapset ovat ja ongelmat ilmenevät. Mikkolan 
mukaan erityinen vastuu puuttua on asetettu neuvoloille, päivähoidolle ja 
kouluille (LsL 7 ja 11 §). (Mts. 79.) Ehkäisevän toiminnan tehostamisen 
ensisijaiset painopistealueet ovat muilla sektoreilla kuin lastensuojelussa. 
Lastensuojelutarpeen synnyn ehkäisyyn vaikuttavat terveydenhuolto, 
neuvola, koulutoimi, päivähoito, nuorisotoimi, iltapäivätoiminta ja alue-
suunnittelu. Toisin sanoen mainstream -periaatteella viitataan siihen, että 
muiden sektorien tehtävinä on ehkäistä lastensuojelun tarpeen syntyä, 
puuttua erityistuessa olevien lasten ja perheiden tilanteisiin ja ohjata las-
tensuojelun piiriin sen tarpeessa olevat.

Lastensuojelullinen ennaltaehkäisy ja varhaisen puuttumisen konkreetti-
nen toteutus vaativat selkeytystä vastuunjakoihin perus- ja erityispalvelujen 
välillä. Usein lasten ongelmat eivät tule lastensuojelun tietoon riittävän 
ajoissa. Päivähoidon, koulujen ja neuvoloiden kanssa tarvitaan uudenlaisia 
yhteistyömuotoja ja pelisääntöjä. Peruspalveluissa kaivataan tiedotusta 
lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuudesta ja lastensuojelun toimintaperi-
aatteista. Haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät toivat esiin, että muiden 
ammattilaisten ilmoituskynnyksessä on kaksi puolta. Yhtäältä edelleen on 
paljon kehitettävää siinä, että ongelmat tuotaisiin ajoissa lastensuojelun 
tietoon. Ilmiön toisena puolena on kuitenkin se, että silloin kun ollaan 
varhaisessa vaiheessa yhteydessä lastensuojeluun, ei tilanteessa yleensä 
ole lastensuojeluasiakkuuden kriteereitä eikä lastensuojelulla resursseja 
vastata tilanteeseen. Lainaus vantaalaisen sosiaalityöntekijän vastauksesta 
kiteyttää nykytilanteen: 

”Nykyinen työskentelyn painopisteen siirto ennaltaehkäisevään ja 
sijoituksia vähentävään suuntaan on ajatuksena loistava... Valitetta-
vasti näillä työmäärillä ennaltaehkäisevä työ jää jäävuorenhuipuksi.” 
(lomake 17, Vantaa)
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Eri sektoreiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittämisellä ja selkeyttämi-
sellä voidaan sekä tehostaa varhaista puuttumista lastensuojeluongelmiin 
että hidastaa lastensuojeluasiakasmäärien kasvua ja siten turvata lastensuo-
jelun sosiaalityön toimintaedellytykset. Viranomaisyhteistyössä on omat 
pulmakohtansa. Lastensuojelullinen selvittämis-, tietojenluovuttamis- ja 
ilmoitusvelvollisuus eivät ole aina selkeätulkintaisia myöskään aikuisten 
kanssa työskentelevien tahojen − kuten terveyden- ja päihdehuollon 
yksiköiden − toiminnassa. Tiiviimpi yhteistyö eri ammattitahojen välillä 
edellyttää salassapitosääntöjen tarkkaa tuntemista ja niiden tarkempaa 
määrittelyä. Tietoisuutta lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuudesta ja sen 
sitovuudesta on lisättävä. 

Myös sosiaalityöntekijät joutuvat näyttöä kerätäkseen usein odottamaan 
lapsen vaurioitumisen kannalta liian pitkään. Siihen, että huostaanottojen 
tekeminen lykkääntyy, vaikuttaa se tosiseikka, että huostaanoton tarvetta 
pitää perustella entistä tarkemmin. Niin sanotusta näyttökysymyksestä 
on tullut monella tapaa ratkaiseva. Lastensuojeluasiakkuus ja -työ tulee 
dokumentoida entistä tarkemmin sekä erilaisia juridisia prosesseja että 
asiakkaan oikeusturvaa varten. (ks. Sinko 2004, 6-8). 

”Vaikka tiedetään, miten lapseen vaikuttavat monet seikat perheessä, 
kuten päihteidenkäyttö. Tiedetään, että varhainen, jopa radikaali puut-
tuminen, parantaa lapsen selviytymismahdollisuuksia, silti sijoituksen 
kanssa odotetaan. Tämän päivän ajatuksena vaikuttaa olevan, että 
lapsen täytyy jo todistettavasti oireilla ja voida huonosti ennen kuin 
voidaan sijoittaa.” (lomake 25, Espoo)

Lastensuojelutapauksissa tavalliset ongelmat, kuten lapsen emotionaalinen 
laiminlyönti tai lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ongelmat, eivät 
ole helposti esitettävissä juridisten näyttöjen edellyttäminä faktuaalisina 
tapahtumina tai tosiseikkoina. Asioiden syy-seuraus–suhteiden osoitta-
minen ja lapsen vaurioitumista ennakoiva, niin sanottu pehmeä todistelu 
eivät välttämättä riitä hallintotuomioistuimessa näytöksi (ks. Sinko 2004). 
Oikeustuomioistuimissa sosiaalityöntekijää ei myöskään välttämättä nähdä 
”asiantuntijana”, kuten esimerkiksi lastenpsykiatri nähdään. Myös tästä 
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syystä yhteistyö muiden lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoiden 
kanssa on lapsen kokonaistilanteen selvittämiseksi tärkeää.

Kaiken kaikkiaan lastensuojelun avohuollon prosessien jäsentämiseen 
ja kehittämiseen on suurin tarve. Avohuoltoon kaivataan menetelmiä, 
välineitä ja selkeämpiä toimintatapoja. Suunnitelmallisuuden ja resurssien 
puute näkyy avohuollossa ja sijaishuollon tarpeen synnyssä:

”Mikäli intensiivisempi työskentely olisi ollut mahdollista aikaisemmin, 
olisi sijoitus ehkä vältetty tämän lapsen kohdalla. Mielestäni Espoossa 
lasten sijoituksiin joudutaan joissakin tapauksissa riittämättömän 
avohuollollisen työskentelyn vuoksi. Avohuollon työskentelylle (esim. 
läheisneuvonpito, verkostokokoukset) jää liian vähän aikaa” (lomake 
17, Espoo)

Erityistuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden sekä lastensuojeluasi-
akkaiden tilannetta tulee voida arvioida ja seurata säännöllisesti. Koska 
lastensuojelun sosiaalityön keskeinen tehtävä verkostoissa on nimenomaan 
asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen jatkuva arviointi, on sen suunnitel-
mallisuutta lisättävä. Tähän tarpeeseen on pääkaupunkiseudulla vastattu 
kehittämällä esimerkiksi asiakkuuden alkuarvioinnin mallia, kohtaavaa 
lastensuojelua ja läheisneuvonpitoa. 

Toisaalta myös sijaishuollon resurssipula, erityisesti vastaanottoyksi-
köissä, heijastuu avohuoltoon. Yksi jatkotarkastelua vaativa näkökulma on 
sijaishuollon toimintaperiaatteet ja avo- ja sijaishuollon yhteistyökäytännöt 
sekä niiden välimaaston työmuodot. Sijaishuollon resurssit, rakenteet ja 
toimintatavat vaikuttavat välillisesti myös sijoitusten kriteereihin. Erityisesti 
Espoon johtavat sosiaalityöntekijät toivat esiin huoltaan nuorille sovel-
tuvien vastaanottoyksiköiden paikkatilanteista, koska laitokset eivät ota 
nuoria avohuollon sijoituksella. Tämän voi olettaa vaikuttavan nuorten 
huostaanottokynnyksen alentumiseen.
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6.2 Huostaanottojen vaatima erityisosaaminen 

Sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus 
sisältävät periaatteet siitä, että lapsella on lähtökohtainen vahva oikeus 
olla vanhempiensa huollettavana. Kuitenkaan kaikkia lapsia ja perheitä ei 
voida peruspalvelujen ja avohuollon avulla auttaa, siksi on tärkeää turvata 
lastensuojelun erityisosaaminen, huostaanoton kriteerien riittävä yhden-
mukaisuus sekä erityispalvelujen ja sijaishuollon saatavuus. 

Huostaanottoa tulee tarkastella lapsen tarpeiden ja oikeuksien toteut-
tamisen näkökulmasta. Kyseessä on ihmis- ja perusoikeuskysymyksiin 
vahvasti kytkeytyvä oikeudellinen interventio, ts. hallinto-oikeudellinen 
vapaudenriisto (ks. Räty 2004, 86.) Asiakkaan näkökulmasta huostaanotto 
on puuttuminen vanhempien ja lapsen itsemääräämisoikeuteen, oikeu-
teen päättää omista asioistaan. Usein huostaanotto näyttäytyy perheelle 
kriisinä. Siksi huostaanoton tarpeen arviointi, huostaanottomenettely, 
asiakastyöskentely ja päätöksen valmistelu edellyttävät sosiaalityöntekijältä 
erityisosaamista. Päivi Sinkon (2005) mukaan huostaanottoon liittyvä eri-
tyisosaaminen käsittää osaamista ainakin seuraavilla osa-alueilla: juridinen 
osaaminen, eettinen osaaminen (laillisen vallankäytön hyväksyminen ja 
asiakkaan kunnioitus vaikeassa tilanteessa), menetelmällinen osaaminen, 
yhteistyöosaaminen ja lapsen kuuleminen. 

Lastensuojelun dokumentaatio on olennainen osa lastensuojelun 
erityisosaamista. Dokumentaatio- ja tilastointikäytäntöihin tarvitaan 
yhdenmukaisuutta ja ohjeistusta. Sekä käynnissä oleva lastensuojelulain 
uudistustyö että sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun kehittä-
misohjelma alahankkeineen tuonevat valtakunnallista ohjeistusta arvioin-
tiin, dokumentointiin ja päätöksentekokäytäntöihin. Tässä tutkimuksessa 
haastatellut johtavat sosiaalityöntekijät näkivät hyvän kehityssuunnan 
lastensuojeluasiakkuuden dokumentoinnin suhteen. Suurimmat puutteet 
nähtiin edelleen sekä avohuollon asiakkuuksien kirjaamisen että suunni-
telmien kirjaamisen ja seurannan osalta.

Kun työlle ei ole yhtenäistä rakennetta, on liiaksi yksittäisen työnteki-
jän arvion varassa, mitä selvitetään, missä ajassa ja millä keinoin (myös 
Laiho 2005). Sijoituksen tarpeen arvioinnin tueksi tarvitaan myös erilaisia 
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’riskianalyyseja’ (esim. Warner 2003), joissa empiirisessä tutkimuksessa 
tunnistettuja lapsen kasvuolojen riskitekijöitä ja niiden käytännön arvioinnin 
keinoja mallinnettaisiin. Tällä hetkellä lastensuojelusta puuttuu ohjeistus sii-
tä, millä tavalla lapsen etua vaarantavia kehityksellisiä riskitekijöitä ja niiden 
yhteisvaikutuksia pitäisi seurata, selvittää ja arvioida. Myös lapsikeskeinen 
työskentelyyn ja lapsen edun käsitteen hyödyntämiseen työn välineenä on 
toivottu selkeytystä. Nämä avohuollon ongelmakohdat heijastuvat myös 
sijaishuoltoon.

Avohuollon suunnitelmallisuuden lisäämistä voidaan lähestyä lasten-
suojeluprosessin kolmen kriittisen ongelmakohdan tai työvaiheen kautta:

1. avohuollon asiakkuuden määrittyminen (vrt. alkuarviomalli)
2. avohuollon tukimuotojen suunnittelu, seuranta ja arviointi
3. sijoituksen tai huostaanoton tarpeen arviointi. 

Erityisosaamisen turvaamiseksi ja lisäämiseksi pääkaupunkiseudulla tulee 
kiinnittää lisäksi huomiota seuraaviin näkökohtiin.
– Lastensuojelulain uudistamistarpeet ja (valtakunnallisesti) yhtenäinen 

työn ohjeistus
– Sosiaalityöntekijöiden pysyvyys, pätevyys, työhön perehdytys, täyden-

nyskoulutus, ammatillinen työnohjaus ja erikoistumismahdollisuudet. 
(ks. myös Mäkeläinen 2003)

– Esimiesohjaus ja parityöskentelykäytännöt ja niistä laadittujen ohjeiden 
ajantasaistaminen (ks. myös Mäkeläinen 2003)

– Sosiaalityön yliopistollisessa koulutuksessa on kiinnitettävä huomioita 
lastensuojelun edellyttämiin erityisvalmiuksiin ja -osaamiseen (mm. 
juridinen osaaminen) 

– Moniammatillisen yhteistyön käytäntöjen vastuunjakojen selkeyttäminen 
(salassapitosäännökset ja ilmoitusvelvollisuudet)

– Dokumentaation ohjeistus ja kehittäminen
– Alueellisten ja seudullisten rakenteiden ja yhteistyömuotojen luominen 

Lasten kasvuolojen riskitekijöiden parempi tunnistaminen ja lastensuoje-
lutyön suunnitelmallisuuden lisääminen edellyttävät laajamittaisemman 
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empiirisen tiedon kokoamista yhtäältä lasten asiakkuuksista ja toisaalta 
lastensuojelun toimintakäytännöistä. Tämän selvitysprosessin aikana on 
useassa yhteydessä noussut esiin tarve pohtia ja eritellä tarkemmin avo-
huollon työmuotoja ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Asiakasperheiden 
elinoloista ja työn vaikuttavuudesta tarvitaan tietoa, jotta voidaan jatkossa 
tunnistaa oikea-aikaisesti erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja perheitä, 
sekä toisaalta määritellä palveluprosessit ja tarvittavat työmuodot. Niistä 
päästään asiakasprosessien kriittisten vaiheiden jäsentämiseen ja mallinta-
miseen. Sijoituksen tarpeen arviointi on lastensuojeluprosessissa kriittinen 
vaihe, jonka arviointia ja mallinnusta tarvitaan jatkossa.
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7. POHDINTAA TULOKSISTA

7.1 Eri-ikäisten lasten tarpeet ja huostaanoton kriteerit

Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että huostaan-
otettujen lasten ikä näyttää selittävän sekä avohuollon asiakkuuden kestoa, 
aiempia sijoituksia että käytettyjä tukitoimia. Lastensuojelutyötä tulisikin 
jatkossa kehittää paremmin huomioiden lasten eri ikä- ja kehitysvaiheet ja 
niiden edellyttämät toimenpiteet ja erityisosaamisen tarve. 

Yleinen kehityssuunta sekä lastensuojelutilastojen että tämän aineiston 
valossa on entistä selvemmin se, että yhä suurempi osa huostaanotettavis-
ta lapsista on 13−17-vuotiaita nuoria. Tarkempaa selvitystyötä edellyttää 
sen jäsentäminen, missä määrin on kyse siitä, että murrosikäiset todella 
joutuvat niin sanottuine näkyvine ja kuuluvine ongelmineen helpommin 
sijaishuoltoon, ja missä määrin voi olla kysymys siitä, että avohuollon keinot 
puuttua ja sitouttaa nuoria työskentelyyn ovat riittämättömät. 

Nuorten huostaanoton kynnystä näyttäisi madaltavan myös se, että 
entistä useammin − enemmän kuin joka toisen nuoren kohdalla − van-
hemmat toivovat huostaanottoa. Tämä näkyy myös paikoitellen nuorten 
huostaanottopäätösten perusteluissa, jotka ovat usein suppeampia. Huos-
taanotettujen nuorten asiakkuuksista piirtyy aineiston valossa kuva, jonka 
mukaan nuoren tilanne tulee lastensuojelun tietoon esimerkiksi koulusta, 
poliisilta tai uupuneilta vanhemmilta. Avohuollon työskentely saattaa jäädä 
lyhytkestoiseksi, ja kun tilanne pahenee tai kriisiytyy, vanhempi pyytää 
nuoren huostaanottoa. 

Avohuollon tukitoimien vähäisempi käyttö nuorilla antaa viitteitä siitä, 
että nuorille suunnattu auttamiskeinojen repertuaari on suppea. Toisaalta 
on hyvä pohtia myös, missä määrin kyse voi olla siitä, että avohuollon 
sosiaalityön keinot sitouttaa murrosikäisiä ja heidän vanhempiaan työs-
kentelyyn ovat vähäisiä. Se, että murrosikäisten vanhemmuudesta ollaan 
valmiita luopumaan, voi kertoa jotakin vanhemmuuden normin muuttu-
misesta. Se voi kertoa myös siitä, että lastensuojelua koskevat käsitykset 
ovat muuttuneet myönteisemmiksi ja apua uskalletaan pyytää.
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Toisaalta voidaan miettiä, kertooko nuorten suuri osuus huostaanotet-
tavista itse asiassa siitä, että lastensuojelussa ja muualla lapsiperheiden 
peruspalveluissa ei ole oikea-aikaisia resursseja tukea perheitä ja puuttua 
ongelmiin silloin, kun lapset ovat pieniä. Mitä tämä kertoo varhaisen 
puuttumisen tehokkuudesta? On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämän 
tutkimuksen aineisto on siinä mielessä rajallinen, ettei siitä saada kattavaa 
kuvaa, kuinka moni huostaanotetuista nuorista on ehkä ollut varhaisem-
massa lapsuudessaan lastensuojelun piirissä. Asiakastietojärjestelmistä 
ei välttämättä löydy vanhoja merkintöjä, tai työntekijät eivät huomioi 
tällaista kirjatessaan päätöksiä. Pohdittavaksi jää myös se, missä määrin 
nuorten huostaanottojen lisääntymistä voidaan selittää laman jälkeisten 
hyvinvointipalvelujen leikkauksien jälkiseuraamuksena.

Näyttää siltä, että nuorten ja heidän perheittensä kanssa tapahtuva 
avohuollon työskentely on eri tukimuotojen määrässä ja asiakkuuden 
kestolla mitattuna vähäisempää ja lyhytkestoisempaa kuin pienemmillä 
lapsilla. Pienillä lapsilla on pitemmät asiakkuudet, enemmän avohuollon 
tukitoimia ja muita useammin aiempia sijoituksia. Päättelyt siitä, että niin 
sanotut näkyvät ongelmat, kuten nuorten asosiaalinen käyttäytyminen, 
saavat enemmän huomiota ja saattavat siksi esimerkiksi käynnistää use-
ampia hankkeita vauvojen jäädessä helpommin näkymättömiin, eivät siten 
näyttäydy yksioikoisina tämän aineiston valossa. Päinvastoin näyttäisi 
siltä, että nimenomaan vauvaperheille on avohuollossa tarjolla enemmän 
palveluja ja työmuotoja kuin murrosikäisille. Kysymys voi osittain olla 
siitäkin, että pienten lasten tilanteet arvioidaan lastensuojelullisesti usein 
huolestuttavimmiksi, jolloin resursseja ja panostusta kohdistetaan pieniin 
lapsiin. 

Tarkastelu herättää kysymyksen, ovatko huostaanoton kriteerit jo 
lähtökohtaisesti erilaiset pienten lasten ja nuorten kohdalla.  Aineiston 
valossa näyttäisi siltä, että mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä 
korkeammalla avohuollon tukitoimien riittämättömyyskynnyksen ja siten 
huostaanoton kynnyksen voidaan ajatella olevan. Tulos jättää pohtimaan, 
turvaavatko lastensuojelujärjestelmän resurssit, osaaminen ja keinot riittä-
västi pienten lasten yhtäläiset oikeudet sijaishuoltoon? 
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Sosiaalityön arjessa etenkin pienten lasten sijoitusten tarvetta punta-
roidaan jatkuvasti sen tosiseikan edessä, että laissa oleva sijoituksen ehto 
”uhkaa vakavasti vaarantaa…” ei riitä sijoituksen, etenkään tahdonvastaisen 
huostaanoton perusteeksi. Pohdinnan aihetta antaa se, että nimenomaan 
pienimpien alle kaksivuotiaiden lasten päätöksissä mainittiin useammin 
kuin muissa ikäryhmissä vanhemman haluttomuus tai kyvyttömyys sitou-
tua yhteistyöhön auttajatahojen kanssa, heikkolahjaisuus tai riittämätön 
päihde- tai mielenterveysongelmien hoito. 

Koposen (2005) tutkimuksessa, jossa tutkittiin helsinkiläisiä päihteille 
jo sikiövaiheessa altistuneita lapsia, nähtiin, että lapsen sijoitusikä oli 
taustamuuttujista eniten yhteydessä lapsen kehitystä kuvaaviin muuttujiin. 
Alle kolmevuotiaana sijoitettujen lasten kokonaiskehitys oli parempi kuin 
myöhemmin sijoitettujen lasten. Varhain sijoitetuilla oli myös vähemmän 
käytös- ja tarkkaavaisuusongelmia. Mitä enemmän lapsilla oli vaikeita 
elämänkokemuksia, sitä enemmän heillä oli käytösongelmia ja vähemmän 
tunneilmaisua ja empatiakykyä. (Mt.)

Tavallisin alle 12-vuotiaiden lasten huostaanoton tarvetta aiheuttava 
tekijä on vanhempien päihteidenkäyttö. Kun lisäksi huomioidaan se, että 
vanhempien hoitotahojen kanssa tehtävä yhteistyö on suhteellisen vähäistä, 
voidaan kysyä, onko yhteistyökäytäntöjen selkeyttämiseen ja kehittämiseen 
panostettu riittävästi. Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että valtaosalla 
samoista lapsista, joiden vanhemmilla on päihteidenkäyttöä, on myös van-
hemman kyvyttömyyttä vastata lapsen tarpeisiin. Näiden kahden riskitekijän 
yhdistelmä näyttäytyy lapsen kehitystä vakavasti vaarantavana tekijänä.

Eniten huostaanoton tarvetta aiheuttavat vanhempien päihdeongel-
mat, vaikeudet tai kyvyttömyys vanhemmuudessa, lapsen perushoidon ja 
perusturvan puutteet, lasten kouluvaikeudet ja vanhemman sitoutumat-
tomuus yhteistyöhön tai riittämätön hoito. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 
0−2-vuotiailla useimmin mainittu tekijä liittyi vanhempien päihdeongelmiin 
(72 prosentilla alle kaksivuotiaista). 3−6–vuotiailla mainittiin lapsen pe-
rushoidon ja perusturvan puutteista sekä vanhempien päihdeongelmista 
yhtä usein. 7−12–vuotiailla tavallisimmin mainittu tekijä liittyi niin ikään 
vanhempien päihdeongelmaan.  13−17-vuotiailla nuorilla huostaanoton 
tarvetta aiheutti eniten nuoren oma rajaton käytös.
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Huostaanotettujen lasten perheisiin kasautuu monenlaisia ongelmia. 
Moniongelmaisuudesta antaa viitteitä se, että lapsilla on keskimäärin 6,4 
sellaista kasvuolojen riskitekijää, joiden sosiaalityöntekijät arvioivat vaikutta-
van lapsen sijaishuollon tarpeeseen. Huostaanotettujen lasten vanhemmilla 
esiintyy suhteellisen usein päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja uu-
pumusta, perheissä on vuorovaikutuksen vaikeuksia ja sisäisiä ristiriitoja, 
vaikeuksia sopeutua ympäristöön ja yhteiskunnan normeihin. Perheen 
vuorovaikutuksen vaikeudet ja kaoottinen perhe-elämä voidaan nähdä 
eräänlaisena kaatoluokkana, joka kuvaa lastensuojeluperheille tavanomaista 
ei selkeästi määriteltävää problematiikkaa. Lapsen toimintaedellytyksiin 
liittyviä tekijöitä mainittiin selvästi vähemmän kuin muihin pääkategorioi-
hin liittyviä tekijöitä. Lapseen liittyvistä tekijöistä eniten mainittiin lapsen 
perushoidon ja perusturvan puutteisiin liittyviä tekijöitä.

7.2 Lasten yhdenmukainen oikeus avohuollon tukitoimiin

Toisena keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että kuntien välillä on 
eroja avohuollon tukitoimien käytössä ja työmuotojen repertuaarissa. 
Helsingissä avohuollon tukitoimia käytetään laajemmassa skaalassa kuin 
Espoossa. Voidaan pohtia, onko runsaampi tukitoimien käyttö yksinomaan 
merkki suunnitelmallisen avohuollon työskentelyn lisääntymisestä ja siten 
myönteinen kehityssuunta, vai kenties vähemmän myönteinen osa juridisoi-
tumisilmiötä? Miten tätä tulee tulkita sen valossa, että kyselyyn vastanneista 
helsinkiläisistä sosiaalityöntekijöistä lähes kahdeksan kymmenestä arvioi 
lapsen sijoituksen tapahtuneen liian myöhään? 

Helsingissä lähes kaikilla lapsilla on ollut ennen varsinaista huostaanot-
toa avohuollon sijoitus tai kiireellinen huostaanotto. Päivi Sinko (2005, 34) 
on puhunut huostaanottojen kriteerien yhteydessä ”kaikkea on kokeiltava”- 
periaatteesta, joka näyttäisi olevan vahvempi juuri pienten lasten kohdalla. 
Kertooko tämä siitä, että lievimmän tehokkaan puuttumisen periaatetta 
tulkitaan niin, että kaikki olemassa olevat tukitoimet ja muut sijoitukset tulee 
käydä läpi ennen kuin huostaanottoihin ryhdytään? Jatkossa tulisi selvittää 
ja pohtia tarkemmin sitä, millaisia aspekteja avohuollon tukitoimien oikeassa 
ja oikea-aikaisessa mitoittamisessa voidaan nähdä lasten kannalta.
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Espoon vähäisempi tukitoimien käyttö selittynee osin huostaanotettujen 
ikäjakauman painottumisella murrosikäisiin, joille tukimuotoja näyttäisi 
olevan vähemmän. Espoolaisten johtavien sosiaalityöntekijöiden haas-
tatteluissa kuitenkin ilmeni, että kaiken kaikkiaan avohuollon tukitoimien 
resursointi koettiin puutteelliseksi ja avohuollon suunnitelmallinen ja 
pitkäjänteinen työskentely nähtiin yhä melko vähäisenä. Yllättävää on se, 
että joukossa on suhteellisen monta lasta, joilla ei ole ollut varsinaista 
avohuollon asiakkuutta ennen sijoitusta. Jatkossa tulee tarkemmin selvittää 
sitä, missä määrin kysymys on lasten ja perheiden palvelujärjestelmässä 
olevista turvaverkon ja varhaisen puuttumisen aukoista. Asiaan ei voi 
myöskään olla vaikuttamatta lastensuojelun avohuollon työmuotojen ja 
seurannan tehottomuus. 

Pohdittavaksi jää, kuinka hyvin lasten yhdenmukainen oikeus lasten-
suojelun avohuollon tukitoimiin ja toisaalta sijaishuoltoon turvataan, kun 
lastensuojelun kriteereistä, työmuodoista, toteutuksesta ja riittävyydestä 
ei vallitse yksimielisyyttä. Tutkimuksen tarkasteluissa korostuu avohuol-
lon suunnitelmallisuuden puute ja tarjonnan kirjo pääkaupunkiseudun 
kuntien välillä. Kiristyvän kuntatalouden aikana on syytä miettiä, jättääkö 
nykyinen laki lastensuojelun liiaksi ”kuntien hyvän tahdon varaan”. Kun 
kysymys on lapsen perusoikeuksista ja erityisoikeudesta suojeluun, tulisi 
sosiaalilautakunnan järjestämisvastuun olla riippumatta määrärahoista. 
(myös Sinko 2005.) Lapsiperheiden palveluketjujen toimivuus edellyttää 
kuntien vastuulla olevaa peruspalvelurakennetta sekä riittäviä erityispalveluja 
erityistuen tarpeessa oleville lapsille. 

7.3 Huostaanoton kriteerit ja lapsen etu

Lapsen sijoituksella turvataan lapsen turvalliset kasvuolot ja kasvatus, oli 
kyseessä sitten huostaanotto tai avohuollon sijoitus. Sosiaalilautakunnalla 
on ehdoton velvollisuus ryhtyä lapsen huostaanottoon, silloin kun laissa 
säädetyt kriteerit täyttyvät. Huostaanottojen kriteereistä ei kuitenkaan vallit-
se yhdenmukaista käsitystä. Niiden määrittyminen edellyttää aina tapaus- ja 
kontekstisidonnaista tulkintaa ja on riippuvainen toimintaympäristöstä. 
Huostaanoton ratkaiseva kriteeri on aina lapsen etu. 
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Tutkimus osoitti, että lapsen etuun huostaanottojen kriteerejä määrit-
tävänä periaatteena toivottiin selkeytystä lastensuojeluammattilaistenkin 
parissa. Huostaanoton kolmannen ehdon eli lapsen edun arvioinnin osalta 
tutkitut huostaanottopäätösten perustelutekstit olivat myös suppeimpia ja 
joiltain osin kaavamaisia. Lapsen etua arvioitaessa tulee ottaa huomioon 
kyseisen lapsen tilanteen ominaispiirteet. Huostaanottopäätösten teksteissä 
yksilötason arviointi on vähäisempää sellaisten seikkojen kuten lapsen iän 
ja kehitysvaiheen, erityistarpeiden, elämänkokemusten, kehitysedellytysten 
ja vanhempien kuntoutusmahdollisuuksien ja tuen tarpeen arvioinnin 
osalta. Lähtökohtaisesti vanhempien toiminta kuvataan huostaanottopää-
tösteksteissä epätoivottavana, kun lapsen oireilu ilmaistaan runsaana tuen 
tarpeena. Nuorten päätöksissä perustelu rakentuu pääasiassa nuoren oman 
epätoivottavan toiminnan ja käyttäytymisen kuvaukseen.

Tutkimus herättää kysymyksen, voidaanko huostaanoton kriteerejä edes 
määritellä yleispätevästi? Lastensuojelun lähtökohtana on kulttuurinen käsi-
tys lapsuudesta erityisenä suojeltavana ikäkautena. Taustalla on eräänlainen 
ideaali hyvästä lapsuudesta eli käsitys siitä, mitä hyvän lapsuuden tulisi 
olla. Mittapuina ovat kulttuuriset käsitykset lapsen eri ikäkausien mukaisesta 
normaalista ja toivottavasta kasvusta ja elämänkulusta. Käsitykset lapsen 
edusta ja hyvästä lapsuudesta liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Lastensuojelua koskevat normit ja kriteerit saavat sisältönsä aina tapaus-
kohtaisen tulkinnan kautta. Näin on erityisesti lapsen etua mietittäessä. 
Lastensuojelussa liikutaan usein sellaisessa rajapinnassa, jossa joudutaan 
selvittämään sekä juridiikan että yhteiskunnan moraalin ja arvojen sekä 
yksilöiden etujen keskinäisiä suhteita. Huostaanoton juridisten kriteerien 
ohella keskeisiä ovat myös kysymykset huostaanoton moraalisista ja eetti-
sistä perusteluista ja seuraamuksista. Erityisen tärkeitä ne ovat silloin, kun 
lastensuojelun tehtävä on auttaa myös perheitä, jotka eivät ole pyytäneet 
apua tai eivät ole motivoituneita sen vastaanottamiseen.

Lapsen edun korostuminen lainsäädännössä, kansainvälisissä sopimuk-
sissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa ei ole poistanut kysymyksiä siitä, 
mitä kulloinkin lapsen edulla tarkoitetaan. Tällä hetkellä puuttuu ohjeistus 
siitä, millä tavalla lapsen etua vaarantavia kehityksellisiä riskitekijöitä pitäisi 
seurata, selvittää, arvioida ja määritellä. Sijoitusten kriteerien vaihtelut kerto-
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vat siitä, että lapsen edun tulkinta voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin saman 
lain tulkinnan pohjalta. Lapsen edun käsitteellä ainoastaan viitataan lapsen 
abstraktiin oikeuteen tasapainoiseen kehitykseen ja virikkeelliseen ympä-
ristöön. Määritelmä sisältää implisiittisen huomautuksen siitä, että lapsen 
edun käsite määräytyy aina historiallisten ja kulttuuristen erityistekijöiden 
sekä omaksuttujen arvokäsitteiden kautta ja on näin ollen kategoristen 
määritelmien ulkopuolella (Uusikylä 1994, 25–28.). Jatkossa on enemmän 
kiinnitettävä huomiota sen pohtimiseen, kuinka palveluja voidaan arvioida 
paremmin lasten tarpeiden ja oikeuksien näkökulmasta.
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Liitetaulukot 

Liitetaulukko 1. 

Vuoden 2004 aikana 
uudet sijoitetut % 
ikäryhmästä  
(Kuusikko 2004) Helsinki Espoo Vantaa
0-2-vuotiaat 0, 67% 0,48% 0,71% 
3-6-vuotiaat 0,81% 0,52% 0,73% 
7-12-vuotiaat 0,75% 0,30% 0,53% 
13-15-vuotiaat 1,00% 0,67% 0,80% 
16-17-vuotiaat 0,59% 1,03% 0,67% 

Liitetaulukko 2. 

Vuoden 2003 aikana uudet sijoitetut   (Kuusikko 2004)
Helsinki   Espoo   Vantaa   Kaikki 

0-2-vuotiaat 97 13% 39 18% 38 13% 174 14% 
3-6-vuotiaat 168 22% 30 14% 70 24% 268 21% 
7-12-vuotiaat 265 34% 38 17% 89 31% 383 30% 
13-17-vuotiaat 235 31% 113 51% 89 31% 437 35% 
yht.  756 100% 220 100% 286 100% 1262 100% 
         
         
Vuoden 2004 aikana uudet sijoitetut  (Kuusikko 2005) 

Helsinki   Espoo   Vantaa   Kaikki 
0-2-vuotiaat 113 15% 47 17% 53 19% 213 16% 
3-6-vuotiaat 165 22% 63 22% 67 23% 295 22% 
7-12-vuotiaat 244 32% 56 20% 78 27% 378 29% 
13-17-vuotiaat 231 31% 115 41% 90 31% 436 33% 
yht.  753 100% 281 100% 288 100% 1322 100% 
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Liitetaulukko 3. 
Lastensuojelun huostaanoton ja kiireellisen huostaanoton tarvetta aiheuttavat tekijät 2004

Huos- Niistä uu- Kiireelli- Niistä uudet
tassa det huos- sesti huos- kiireellises-
olleet taan- taanotetut ti huos-
yhteensä % otetut % yhteensä % taanotetut %

Yhteensä lapsia 1846 358 299 66
Yhteensä  syytekijöitä 1846 100 358 100 299 100 66 100
Lapsen/nuoren kasvuolot/perheen
elinolot yhteensä 1226 66 219 61 184 62 45 68

Päihteet 582 32 88 25 77 26 26 39
Vanhemman/huoltajan alkoholin käyttö 365 20 59 16 55 18 19 29
Vanhemman/huoltajan huumeiden käyttö/
lääkeriippuvuus 117 6 13 4 10 3 4 6
Vanhemman/huoltajan päihteiden sekakäyttö,
muun perheenjäsenen päihteiden  käyttö 100 5 16 4 12 4 3 5
Vanhemman/huoltajan päihteiden sekakäyttö 0 0 0 0
Muun perheenjäsenen  päihteiden käyttö 0 0 0 0
Fyysinen ja  psyykkinen terveys 211 11 29 8 23 8 3 5
Vanhemman/huoltajan mielisairaus, muu sairaus 93 5 7 2 5 2 2 3
Vanhemman/huoltajan mielisairaus 0 0 0 0
Vanhemman/huoltajan mielenterveyden häiriöt 118 6 22 6 18 6 1 2
Vanhemman/huoltajan somaattinen sairaus/vammaisuus 0 0 0 0
Vanhemman/huoltajan neurologinen sairaus 0 0 0 0
Sosiaalinen vuorovaikutus 119 6 38 11 32 11 4 6
Perheenjäsenten vuorovaikutukseen/
ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet 68 4 26 7 21 7 3 5
Vanhempien/huoltajien/perheen muut ihmis-
suhdevaikeudet 19 1 4 1 3 1 0 0
Kaoottinen elämäntilanne, muu vaikeus 32 2 8 2 8 3 1 2
Vanhempien/huoltajien/perheen muut ihmissuhdevaikeudet 0 0 0 0
Vanhemman/huoltajan muut ihmissuhdevaikeudet 0 0 0 0
Perheen eristäytyneisyys, sosiaalisen 
verkon tuen puute, ihmissuhteiden puute 0 0 0 0
Kaoottinen elämäntilanne 0 0 0 0
Muu elämänhallintaan liittyvä vaikeus 0 0 0 0
Kulttuuriristiriidat 0 0 0 0
Kasvatuskysymykset 117 6 24 7 15 5 1 2
Lapsen/nuoren kasvattamisen pulmat 79 4 21 6 14 5 1 2
Vanhemman/huoltajan kypsymättömyys 
vanhemmuuteen/avuttomuus 38 2 3 1 1 0 0 0
Huolto- ja tapaamispulmat 13 1 3 1 2 1 0 0
Huolto- ja tapaamisristiriidat 0 0 0 0
Avo- tai avioero 0 0 0 0
Muu elämäntilanteen/elinolojen äkillinen muutos 0 0 0 0
Hoidon laiminlyönti 54 3 9 3 8 3 4 6
Lapsen hoidon laiminlyönti, muu laiminlyönti 45 2 5 1 4 1 1 2
Lapsen hoidon laiminlyönti 0 0 0 0
Lapsen heitteillejättö 9 0 4 1 4 1 3 5
Lapsen fyysisen hoidon puute 0 0 0 0
Lapsen terveyden ja sairauden laiminlyönti 0 0 0 0
Muu hoidon laiminlyönti 0 0 0 0
Väkivalta 40 2 11 3 10 3 1 2
Perheen aikuisten keskinäinen fyysinen/henkinen väkivalta 0 0 0 0
Lapseen kohdistunut fyysinen väkivalta 0 0 0 0
Lapseen kohdistunut henkinen väkivalta 
ja muu kaltoinkohtelu 0 0 0 0
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö / insesti 0 0 0 0
Lapsen seksuaalinen muu hyväksikäyttö 0 0 0 0
Muut perheen elinoloihin liityvät vaikeudet 90 5 17 5 17 6 6 9
Vanhemman/huoltajan väsymys 28 2 10 3 10 3 3 5
Vanhemman /huoltajan kuolema/katoaminen 56 3 3 1 3 1 0 0
Muu tekijä 6 0 4 1 4 1 3 5

Lastensuojelun tarvetta aiheuttava tekijä1



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 7/2006

116

Lapsen/nuoren toimintaedellytykset
ja/tai niiden puutteet            329 18 91 25 74 25 19 29
Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 107 6 28 8 13 4 1 2
Fyysinen turvallisuus 0 0 0 0 0 0
Turvallisuuden tunne  (psyykkinen) 9 0 0 0 0 0
Diagnosoitu psyykkinen sairaus 28 2 3 1 0 0
Tunne-elämän ongelmia 34 2 3 1 0 0
Psykosomaattinen oireilu 4 0 0 0 0 0
Somaattinen sairaus tai vammaisuus 9 0 0 0 0 0
Neurologinen sairaus 4 0 0 0 0 0
Kouluvaikeudet 61 3 14 4 15 5 8 12
Koulumotivaatio/kouluhaluttomuus 13 1 2 1 2 1 1 2
Luvattomia poissaoloja/koulunkäynin 
laiminlyönti,muu vaikeus 48 3 12 3 13 4 7 11
Heikko koulumenestys 1 0 0 0 0 0
Erityiset oppimisvaikeudet 3 0 0 0 0 0
Koulupelot 0 0 0 0 0 0
Luvattomia poissaoloja/koulunkäynin laiminlyönti 60 3 7 2 0 0
Sosiaalinen vuorovaikutus 51 3 10 3 9 3 3 5
Lapsen ikään ja kehitystasoon nähden liiallinen vastuunotto 2 0 0 0 0 0
Kaverivaikeudet/kaverittomuus 0 0 0 0 0 0
Kiusatuksi joutuminen 0 0 0 0 0 0
Kiusanteko(Kiusaaja) 0 0 0 0 0 0
Vaikeuksia kanssakäymisessä ihmisten kanssa 1 0 0 0 0 0
Uhoaminen / voimakkaat suuttumistilanteet 15 1 1 0 0 0
Väkivaltaisuus 11 1 1 0 0 0
Piittaamattomuus perheen säännöistä 11 1 3 1 0 0
Piittaamattomuus yhteisön säännöistä 4 0 0 0 0 0
Kulttuuriristiriidat 0 0 0 0 0 0
Kaottisuus arkisissa asioissa 0 0 0 0 0 0
Kypsymättömyys/avuttomuus 3 0 1 0 0 0
Itsenäistymisen tuen tarve/epäitsenäisyys 25 1 0 0 0 0
Nuoren raskaus/synnyttäminen 4 0 3 1 0 0
Muu sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä tekijä 1 0 0 0 0 0
Rikolliset teot 27 1 5 1 5 2 0 0
Näpistely ym. alle 15v tehty teko 10 1 1 0 0 0
Rikollinen teko 5 0 2 1 0 0
Rikoskierre 12 1 2 1 0 0
Kuljeskelu,  muu tekijä 30 2 15 4 16 5 4 6
Kuljeskelu 0 0 0 0
Karkailu, vaeltelu 27 1 3 1 0 0
Kaduilla eläminen 2 0 0 0 0 0
Päihteiden käyttö 53 3 19 5 16 5 3 5
Alkoholin käyttö 4 0 1 0 0 0
Huumeiden käyttö 40 2 9 3 0 0
Imppaus 1 0 0 0 0 0
Päihteiden sekakäyttö 9 0 1 0 0 0
Muu lapsen/nuoren toimintaedel-
lytyksiin liittyvä tekijä 0 0 0 0
Lomavirkistyksen tarve 1 0 0 0 0 0
Muu äkillinen elämäntilanteen muutos 0 0 0 0 0 0
Muut taustatekijät               18 1 3 1 4 1 0 0
Yksinhuoltajuus 18 1 1 0 0 0
Siirtolaisuus/paluumuutto 1 0 0 0 0 0
Pakolaisuus/Turvapaikan haku/perheen yhdistäminen 0 0 0 0 0 0
Vähemistökulttuuriin liittyvät tekijät 2 0 0 0 0 0
Uusperhe 1 0 0 0 0 0
Asunnon menetys 2 0 3 1 0 0
Asunnottomuus 3 0 1 0 0 0
Muut asumisen puutteet 1 0 0 0 0 0
Toimeentulovaikeudet 0 0 0 0 0 0
Ylivelkaantuminen 0 0 0 0 0 0
Työttömyys 0 0 0 0 0 0
Vanhempien ansiotyö/opiskelu 0 0 0 0
Aiemmat elämänolosuhteet 2 0 0 0 0 0
Vankilassaolo 1 0 0 0 0 0
Muun palvelujärjestelmän toimimattomuus/riittämättömyys 0 0 0 0 0 0
Ei tietoa 2 273 15 45 13 37 12 2 3
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Liitetaulukko 4. 

Espoo Effica, lastensuojelupäätös/ tilastosyyt
Akuutti kriisitilanne perheessä
Edunvalvojan esittäminen lapselle
Epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
Henkilötutkinta
Huoli lapsesta
Huoltajan esittäminen lapselle
Jälkihuolto
Koulunkäyntivaikeudet
Lapseen kohdistunut pahoinpitely
Lapsen itsetuhoinen käytös
Lapsen päihteidenkäyttö
Lapsen tunne-elämän ongelmat
Muu syy
Perhetyö
Perheväkivalta
Ristiriidat lapsen huollosta ja tapaamisesta
Sairaus
Sijaisperheen tarve
Tapaturma
Tukihenkilön tai -perheen tarve
Vammaisuus
Vanhempien mielenterveysongelmat
Vanhempien päihteidenkäyttö
Varakodin tarve

Espoo, Effican tilastosyypoiminnat (huostaanotot ajalta 1.11.2004-15.4.2005, N=52)
Vanhempien päihteiden käyttö 12
Koulunkäyntivaikeudet 7
Vanhempien mielenterveysongelmat 6
Lapsen tunne-elämän ongelmat 6
Lapsen päihteiden käyttö 4
Huoli lapsesta  6
Akuutti kriisitilanne perheessä 3
Ristiriidat lapsen huollosta ja tapaamisesta 2
Perheväkivalta 2
Lapsen itsetuhoinen käytös 2
Sairaus 1
Lapseen kohdistunut pahoinpitely 1
* tilastopoiminnoista otettu kustakin huostaanottopäätöksestä ensisijaiseksi merkitty syy
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Liitetaulukko 5. 

H e ls in k i (N = 4 3 )  0 - 2  v 3 -6  v 7 -1 2  v 1 3 - 1 7  v tu k i to im e t  y h t e e n s ä

0 - 3  t u k i to im e a 0 1 3 4 8 1 9 %

4 - 6  t u k i to im e a 1 1 4 9 1 5 3 5 %
v ä h in t ä ä n  7  
tu k i t o im e a 5 4 7 4 2 0 4 7 %

y h t e e n s ä 6 6 1 4 1 7 4 3 1 0 0 %

E sp o o  (N = 4 2 )  0 -2  v 3 -6  v 7 -1 2  v 1 3 -1 7  v tu k ito im et yh te en sä

0 -3  tu k ito im ea 1 1 3 1 8 23 55 %
4 -6  tu k ito im ea 2 4 2 1 0 18 43 %
väh in tään  7  
tu k ito im e a 1 0 0 0 1 2 %
yh te en sä 4 5 5 2 8 42 100 %

V a n ta a  (N = 4 2 )  0 -2  v 3 -6  v 7 -1 2  v 1 3 -1 7  v tu k ito im e t  y h te e n s ä

0 -3  tu k i to im e a 1 1 0 6 8 1 9 %

4 -6  tu k i to im e a 4 1 5 1 0 2 0 4 8 %
v ä h in tä ä n  7  
tu k ito im e a 1 2 7 4 1 4 3 3 %

y h te e n s ä 6 4 1 2 2 0 4 2 1 0 0 %

Liitetaulukko 6. 
Helsinki, 
Espoo, Vantaa 
(N=124, tieto 
puuttuu 10)

huostaanotetut tahdonvastaisesti 
huostaanotetetut

0-3 tukitoimea 31 34% 6 18% 37 30%

4-6 tukitoimea 37 41% 15 44% 52 42%

vähintään 7 
tukitoimea 22 24% 13 38% 35 28%

yhteensä 90 100% 34 100% 124 100%
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69

Liitetaulukko 7. 

Helsinki, Espoo, Vantaa 
(N=107, puuttuvia tietoja 27)

 0-2 v 3-6 v 7-12 v 13-17 v

asiakkuuden 
suhteellinen kesto, 0-25 
% lapsen iästä

0 0% 1 8% 5 20% 41 79% 47 44%

asiakkuuden kesto 25-
50 % iästä 1 6% 1 8% 5 20% 4 8% 11 10%

asiakkuuden kesto 50-
75 % iästä 1 6% 5 42% 8 32% 4 8% 18 17%

asiakkuuden kesto 75-
100 % iästä 16 89% 5 42% 7 28% 3 6% 31 29%

yht 18 100% 12 100% 25 100% 52 100% 107 100%

Liitetaulukko 8. 

Helsinki, Espoo, Vantaa 
(N=107, puuttuvia tietoja 27)

 0-2 v 3-6 v 7-12 v 13-17 v

asiakkuuden kesto 0-1 
vuotta 12 67% 2 17% 2 8% 21 40% 37 35%

asiakkuuden kesto väh. 
2 vuotta 6 33% 3 25% 3 13% 15 28% 27 25%

asiakkuuden 3-4 vuotta 0 0% 4 33% 5 21% 7 13% 16 15%

asiakkuuden kesto väh. 
5 vuotta 0 0% 3 25% 14 58% 10 19% 27 25%

yht 18 100% 12 100% 24 100% 53 100% 107 100%

Liitetaulukko 9. 

Helsinki, Espoo, Vantaa 
(N=130, 4 puuttuvaa 
tietoa)

 0-2 v 3-6 v 7-12 v 13-17 v yhteensä

ei sijoituksia 0 0% 1 8% 5 16% 20 29% 26 20%

avohuollon sijoitus 4 22% 2 15% 5 16% 9 13% 20 15%

kiireellinen 
huostaanotto 8 44% 5 38% 11 35% 28 41% 52 40%

molemmat 6 33% 5 38% 10 32% 11 16% 32 25%

yhteensä 18 100% 13 100% 31 100% 68 100% 130 100%
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Liitetaulukko 10. 

LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TYÖMUOTOJEN KOONTI 

Vanhempien päihdeongelmat 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Kotikäynnit 
- Velvoittaminen ja ohjaaminen päihdearvioon ja /tai -hoitoon lastensuojelullisin perustein 
- Terveysasemat, yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuudesta 

tiedottaminen 
- A-klinikat, yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuudesta tiedottaminen 
- Vertaisryhmätoiminta päihdeperheiden lapsille ja vanhemmille 
- Koko perheen päihdekuntoutusyksiköt
- Avohuollon päihdehoitomuotojen kehittäminen
- Verkostoyhteistyö ja sen kehittäminen, 
- Lastensuojelullisesta ilmoitusvelvollisuudesta tiedottaminen terveyden- ja päihdehuollon 

ammattilaisille
- Päihde- ja huumepoliklinikat, seulonta
- Sijoitukset

Vanhempien psyykkiset ongelmat, väsymys, uupumus ja sairaalahoidon tarve 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Terveydenhuolto, yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuudesta 

tiedottaminen 
- Jalkautuvien työryhmien ja kriisipalvelujen resursointi ja niistä tiedottaminen lastensuojelussa 
- Kotikäynnit 
- Mielenterveyspoliklinikat, yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuudesta 

tiedottaminen 
- Psykiatrian konsultaatioapu lastensuojelulle 
- Terapiat 
- Vertaisryhmätoiminta lapsille ja vanhemmille 
- Perheryhmätoiminta 
- Läheisneuvonpito
- Verkostoyhteistyö
- Perheneuvola
- Tuki- ja lomaperhe
- Päivähoito lastensuojelun tukitoimena
- Sijoitukset

Vaikeudet perheen vuorovaikutuksessa tai vanhemmuudessa 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Kotikäynnit 
- Tukikeskustelut, ohjaus ja neuvonta lapselle ja vanhemmille 
- Vanhemmuuden roolikartta ja sen työstäminen 
- Lastensuojelun perhetyö 
- Intensiivinen erityisperhetyö 
- Vauvaperhetyö 
- Verkostotyö 
- Läheisneuvonpito 
- Tukiperheet, loma- ja tukihenkilötoiminta 
- Lapsiperheiden kotipalvelu 
- Ohjaaminen alueella olevien palvelujen piiriin (kerhot, asukaspuistot, ryhmätoiminta)
- Päivähoito lastensuojelun tukitoimena
- Päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyökäytännöt
- Koulujen (oppilashuollon) ja lastensuojelun yhteistyökäytännöt
- Perheneuvola
- Perheterapia
- Perhekuntoutusyksiköt
- Perheryhmätoimintamuodot 
- Toiminnalliset työmuodot (esim. käsikynkkä) 
- Perheleiritoiminta 
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- Ensikodit ja muu intensiivinen perhetyö 
- Vuorovaikutusyksiköt 
- Lasten- ja nuortenpsykiatria 
- Huolto- ja tapaamissopimukset, selvitykset ja lausunnot, perheoikeudelliset palvelut 
- Avohuollon sijoitukset

Perheväkivalta 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Lapsen kuuleminen/ lapselle tarjottava intensiivinen tuki 
- Turvakotityö ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö 
- Väkivallan uhrin ohjaus, tukeminen ja palveluista tiedottaminen 
- Väkivallan tekijän ohjaus ja velvoittaminen (esim. Jussi-työ, lyömätön linja) 
- Terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö 
- Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö (esim. ilmoitukset ja perheväkivaltahälytysten raportointi ja seuranta) 
- Rikosilmoitus/ selvityspyyntö poliisille ja avustaminen lähestymiskieltoasioissa 
- Vanhempien ohjaus velvoittaminen lastensuojelullisin perustein 
- Intensiivinen perhetyö 
- Perheneuvola 
- Avohuollon ja kiireelliset sijoitukset 
- Huostaanotto ja sijaishuolto

Maahanmuuttajuuteen tai kulttuuriristiriitoihin liittyvät ongelmat 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Maahanmuuttajakonsultaatio/ maahanmuuttajaperhetyö 
- Maahanmuuttajatyöntekijät kouluissa (esim. kuraattorit) 
- Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyö: kielen opetus, suomi 2-kielenä ym. 
- Yhteistyö maahanmuuttoviranomaisten kanssa 
- Lapsiperheiden kotipalvelu 
- Perhetyö 
- Ohjaus monikulttuurisuutta tukevaan toimintaan ja palveluista tiedottaminen 

Vanhempien epänormatiivinen elämäntapa/ asumishäiriöt/ häädöt/ asunnottomuus 
- Kriisiasunnot 
- Ehkäisevä toimeentulotuki lastensuojelullisin perustein
- Toimeentulotuen kanssa tehtävä yhteistyö 
- Asuntotoimen kanssa tehtävä yhteistyö 
- Perhetyö 
- Lapsiperheiden kotipalvelu 
- Sijoitukset
- Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö (kotihälytysten raportointi ja seuranta)
- Ohjaus aikuisten sosiaaliseen muutostyöhön 

Lapsen oireilu, sosiaaliset ja psyykkiset vaikeudet, perusturvan puutteet tai kaltoinkohtelu 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Lapselle tarjottava keskustelutuki  
- Lapsen arjen ja hyvinvoinnin arviointi erilaisin menetelmin (esim. Pesäpuu, Kohtaavaa 

lastensuojelua) 
- Vanhempien velvoittaminen, ohjaus, neuvonta ja tukeminen 
- Vanhemmuuden roolikartta 
- Lapsikeskeinen perhetyö 
- Lapsen havainnointi 
- Vertaisryhmät 
- Lapsiperheiden kotipalvelu 
- Perhetyö 
- Intensiivinen tai erityisperhetyö 
- Perhe- ja päiväosastotoiminnat 
- Yhteistyö lasten kanssa työskentelevien tahojen kanssa (koulut, päiväkodit) 
- Päivähoito tukitoimena 
- Erityispäivähoito 
- Terapia 
- Perheneuvola 
- Verkostotyö ja läheisneuvonpito 
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- Toimintaterapia, puheterapia 
- Erityisopetus ja muut opetustoimen erityistukimuodot 
- Lastenpsykiatrin ja terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö 
- Nuorisopsykiatrian poliklinikat 
- Vuorovaikutusyksiköt 
- Tuki- ja lomaperheet 
- Tukihenkilöt 
- Muun erityispalvelujen ja -hoidon järjestäminen
- Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö (rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt) 

Lapsen kouluvaikeudet 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Oppilashuollon kuraattorin ja koulupsykologin kanssa tehtävä yhteistyö (esim. koulun 

perhetyöntekijät) 
- Oppimiskykytutkimuksiin ohjaus 
- Erityisopetus ja muut opetustoimen erityistukimuodot 
- Koulun, perheen ja lastensuojelun yhteistyö
- Koulunkäynnin seuranta (esim. läheisneuvonpito)
- Vertaisryhmät (myös esim. läksykerhot)
- Perhetyö
- Intensiivisen ja/ tai erityistuen projektit, nuorisotoimen kanssa tehtävä yhteistyö 
- Avohuollon sijoitukset 
- Erityisopetus

Lapsen/ nuoren rajaton käytös, rikolliset teot ja muu asosiaalinen tai psyykkinen oireilu 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Keskustelutuki, ohjaus ja neuvonta (esim. SPR:n turvatalotoiminta, Nuorten kriisipäivystys, auttavat 

puhelimet) 
- Opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa tehtävä yhteistyö 
- Perhetyö 
- Tukihenkilötoiminta 
- Intensiivisen tuen projektit, nuorisotoimi ja sosiaalitoimi 
- Terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö 
- Nuorisopsykiatrian poliklinikat 
- Intensiiviset arviointijaksot (sijoitukset tai päiväryhmätoiminta) 
- Yhteistyö opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa 
- Yhteistyö poliisin kanssa 
- Nuorisotoimi 
- Rikosten ehkäisyyn tähtäävä projektitoiminta 
- Nuorisoryhmät, henkilötutkinnat, rikossovittelu 
- Yhteistyö poliisin kanssa 
- Lähetteet nuorisopsykiatrian poliklinikoille ja yhteistyö 
- Nuorisoaseman sosiaaliterapia 
- Perhetyö 
- Sijoitukset

Lapsen/ nuoren päihteiden käyttö 
Palvelun tarjoajat ja työmuodot: 
- Terveydenhuollon ja koulujen kanssa tehtävä verkostotyö 
- Seulonta
- Päihdearviointijaksot avopäihdehoitoyksiköissä 
- Matalan kynnyksen neuvontapisteet 
- Kurvi ym. päihdehoitoyksiköt 
- Nuorisoasemat, terapia 
- Katkaisuhoidot 
- Sijoitukset päihdehoitoon erikoistuneisiin lastensuojelulaitoksiin 
- Poliisiyhteistyö 
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Liitteet

Liite 1.

SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUN SIJOITUKSISTA

Hyvä lastensuojelun sosiaalityöntekijä,

Tällä lomakkeella kerättäviä tietoja käytetään Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus SOCCASSA tehtävässä lastensuojelun sijoituskäytäntöjä koskevassa 
selvityksessä. Selvityksessä kerätään tietoja lastensuojelun sijoituskäytännöistä ja eri 
sijoitusmuotojen kriteereistä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella. 

Tarkempia tietoja selvitystyöstä saat osoitteesta: www.socca.fi tai tutkija-sosiaalityöntekijä:
Annina Myllärniemi p. 310 42203.

TIETOJENKERUULOMAKE LAPSEN ASIAKKUUDESTA JA SIJOITUKSESTA 

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä täyttää lomakkeen. Lomakkeeseen ei tule 
sosiaalityöntekijän eikä asiakkaan tunnistetietoja!

Pyydän Sinua pitämään mielessä tietyn asiakastapauksen, jonka osalta täytät lomakkeen. 

HUOM! Lomakkeen voi täyttää joko sellaisen lapsen kohdalla: 
- jolla on hiljattain ollut sijoitus  
TAI sijoitusta valmistellaan parhaillaan.

Sijoituspykälä voi olla avohuollon sijoitus (LsL 14 §) tai huostaanotto, kiireellinen tai sen 
jatko (LsL 16, 18, 17 §).

KIITOS AVUSTASI! 

Lomakkeen palautus 15.4.2005 mennessä  
sähköisesti annina.myllarniemi@hel.fi
TAI postitse os: Annina Myllärniemi/ Socca, Käenkuja 3a A 2. krs
PL 8505, 00099 Helsingin kaupunki
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I Lapsen taustatiedot 

Lapsen ikä:

0-2 vuotta
3-6 v.
7-12 v.
13-17 v.

Sukupuoli:
Tyttö
Poika

Kotikunta

 Helsinki
 Espoo 
 Vantaa 
 Kauniainen

Lapsen lastensuojelun asiakkuus ja sen kesto: 

Ns. uusi asiakas; lapsella ei ollut asiakkuutta ennen sijoitusta.
Asiakkuus on. Alkaen (pvm/kk/vuosi)      
Asiakkuus on, mutta alkuajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. 

Muuta, mitä       

*****************************************************************************
II Sijoituspykälä ja asiakkuuspolku 

1. Lapsen viimeisin sijoitus oli/ tuleva sijoitus on…. 

 avohuollon sijoitus LsL 14 §
 kiireellinen huostaanotto LsL 18 § 
 kiireellisen huostaanoton jatko LsL 17 § 
 huostaanotto LsL 16 § 
 tahdonvastainen huostaanotto 

2. Lapsella on aiemmin ollut … Lisää eri sijoitusten lukumäärä ruutuun, jos sijoituksia on 
useampia.

 ei aiempia sijoituksia 
 avohuollon sijoitus LsL 14 §
 kiireellinen huostaanotto LsL 18 § 
 kiireellisen huostaanoton jatko LsL 17 
 huostaanotto LsL 16 § 
 tahdonvastainen huostaanotto 
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3a. Mitä avohuollon tukitoimia lapselle ja vanhemmille on tarjottu tai mihin ohjattu? (voit valita 
useita vaihtoehtoja) 

Lastensuojelun sosiaalityön omat tukitoimet/ lastensuojelusta kirjoitetut lähetteet  
Perhetyö
Lapsiperheiden kotipalvelu
Yhteistyö lapsen kanssa työskenteleviin tahoihin: koulu, päiväkoti ym. 
Yhteistyö vanhempien hoitoyksiköihin: esim. päihde- ja mielenterveysyksiköt 
Taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein (esim. lasten harrastustoiminnan 

tukemiseksi) 
Avohuollon sijoitus/(kset) 
Lapsen tukiperhe 

 Perhekuntoutus 
Muut erityispalvelut: perheneuvola, lasten- tai nuortenpsykiatria, erityispäivähoito, 

intensiivinen perhetyö, perhetyö jne.
Muu(t) mikä?      

3b. Mitkä avohuollon tukitoimet ovat toteutuneet? 

Lastensuojelun sosiaalityön omat tukitoimet/ lastensuojelusta kirjoitetut lähetteet  
Perhetyö
Lapsiperheiden kotipalvelu
Yhteistyö lapsen kanssa työskenteleviin tahoihin: koulu, päiväkoti ym. 
Yhteistyö vanhempien hoitoyksiköihin: esim. päihde- ja mielenterveysyksiköt 
Taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein (esim. lasten harrastustoiminnan 

tukemiseksi) 
Avohuollon sijoitus/(kset) 
Lapsen tukiperhe 

 Perhekuntoutus 
Muut erityispalvelut: perheneuvola, lasten- tai nuortenpsykiatria, erityispäivähoito, 

intensiivinen perhetyö, perhetyö jne.
Muu(t) mikä?      
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2. Ketkä osallistuivat avohuollon sosiaalityön lisäksi lapsen kokonaistilanteen ja sijoituksen 
tarpeen arviointiin? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

Arviointi tapahtui yksinomaan lastensuojelun sosiaalityön toimesta  
Perhetyöntekijät
Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät
Lapsen kanssa työskentelevät tahot, esim. koulun tai päiväkodin henkilöstö 
Vanhempien hoitoyksiköiden henkilöstö, esim. päihde- ja mielenterveysyksiköistä 
Vastaanottolaitoksen tai kuntoutusyksikön henkilöstö 
Lastenpsykiatrian, perheneuvolan, erityispäivähoidon tai muun hoitoyksikön 

henkilöstö
Muu mikä ? (voit  myös tarkentaa tähän vastausta halutessasi) 

3.  Millä perusteella sijoitusmuoto (ts. -pykälä) valittiin? (voit valita useamman vaihtoehdon)

Kaikki asianosaiset toivoivat sijoitusta 
Joku asianosainen oli sijoituksen kannalla 
Sijoituksen tarve oli väliaikainen 
Lapsi oli välittömässä vaarassa 
Avohuollon tukitoimet olivat riittämättömiä tai mahdottomia 
Sijoituksen tarve oli pitkäaikainen 
Lapsen terve kasvu ja kehitys on pitkällä tähtäimellä vaarassa 

Koska asianosaiset eivät olleet yhteistyössä, ei lastensuojelun näkökulmasta jäänyt 
muita vaihtoehtoja
Muu mikä? Voit myös halutessasi kuvata tilannetta omin sanoin      

4. Tehtiinkö sijoitus mielestäsi lapsen kannalta: (voit valita myös useamman vaihtoehdon)
oikeaan aikaan
liian myöhään     
turhaan (sijoituksen tavoitteet eivät toteutuneet tai toteudu) 
oikein perustein
väärällä sijoituspykälällä
väärin perustein  

Jos haluat perustella näkemyksiäsi, voit vastata tähän       

5. Mihin tekijöihin lastensuojelun arviointi ja sijoituksen perusteet painottuivat tämän 
lapsen kohdalla? 

III Sijoituksen tarpeen arviointi 

1. Miten tukitoimien vaikuttavuutta ja riittävyyttä on arvioitu ja seurattu?       
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1a. Sijoituksen syy- tai taustatekijät on luokiteltu kolmeen pääluokkaan.  
Merkitse numeroin pääluokat, mikä on sijoituksen ensisijainen tai halutessasi myös toissijainen 
ja kolmas syy. 

 Perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaavat tekijät 
 Lapseen ja lapsen toimintaedellytyksiin liittyvä tekijät 
 Muut syyt 

1b. Merkitse myös rastilla kaikki ne tekijät, jotka ovat olleet sijoituksen taustatekijöinä. Jos 
oikeaa syytä ei löydy vaihtoehdoista, voit kirjoittaa sen alapuolelle tai muuten vain tarkentaa.

1. Perheen elinoloja ja vanhempien tilannetta kuvaavat tekijät (esim.) 
vanhempien päihteiden käyttö 
vanhemman psyykkinen sairaus
vanhemman fyysinen sairaus 
vanhempien keskinäinen väkivalta tai lapseen kohdistama väkivalta 
perheen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet (esim. sosiaalisen verkoston 

puute)
vanhempien kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin   
huoltajien ihmissuhdevaikeudet
vanhempien ero 
kasvatuskysymyksiin liittyvät vaikeudet  

Muu(t) syy(t) ja/ tai tarkennukset

2. Lapseen ja lapsen toimintaedellytyksiin liittyvä tekijät (esim.)

lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeudet 
kouluvaikeudet
lapsen psyykkisen hyvinvoinnin puutteet (esim. tunne-elämän ongelmia) 
lapsen fyysisen hyvinvoinnin puutteet (esim. psykosomaattinen oireilu, somaattinen 

sairaus)
lapsen hoidon puute 
lapsen päihteiden käyttö  
lapsen asosiaalinen käytös, karkailu tai rikostelu 

Muu(t) syy(t) ja tarkennukset       

3.
 Muut taustatekijät (esim. vanhemman vankilatuomio, pakolaisuus) 

Muu(t) syy(t) ja tarkennukset       

IV Sijoituksen syyt/ taustatekijät 
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V Sijoituspäätöksen valmistelu ja menettelykäytännöt 

1. Millä tavalla lapsen ja vanhempien kanssa keskusteltiin sijoituksesta?  
Kuultiinko lasta? Minkä painoarvon lapsen tai vanhempien näkemykset saivat? Tehtiinkö 
suunnitelmaa?       

2. Oliko lapsen asiakkuudesta mielestäsi riittävästi dokumentointia? Mihin tietoihin/ 
dokumentteihin pohjautuen laadit sijoituspäätöksen?        

3. Kuinka selkeänä pidit/pidät kyseessä olevaa sijoituspäätöstä ja sen perustelujen laatimista? 

****************************************************
IV Muuta 

Onko jotakin muuta mitä haluat tuoda esiin tämän lapsen sijoituksesta tai lastensuojelun 
sijoituskäytännöistä yleensä?        

Onko jotakin, mitä haluat viestittää selvityksen tekijälle?       

KIITOS VASTAUKSESTASI!
Lomakkeen palautus 15.4.2005 mennessä  
joko sähköisesti annina.myllarniemi@hel.fi
tai postitse os: Annina Myllärniemi/ Socca, Käenkuja 3a A 2. krs
PL 8505, 00099 Helsingin kaupunki 
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