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1 Johdanto 
Globaalit kysymykset näkyvät Suomessa muun muassa lisääntyvänä maahanmuuttona erityisesti 

isoissa kaupungeissa. Nopeasti kasvava maahanmuutto edellyttää kotouttavaa työtä, jotta Suomeen 

muuttaneet henkilöt pääsevät osaksi yhteiskuntaa. Hyvä kotoutuminen edistää eri väestöryhmien 

välisiä suhteita ja kannustaa maahanmuuttajia toimimaan aktiivisina yhteiskunnallisina toimijoina. 

Sekä kunnilla että sosiaalityöllä on tärkeä rooli kotouttamisessa. Kuntien tulee palveluja suunnitel-

lessaan ottaa huomioon, miten kotouttavaa työtä tehdään ja miten sitä voidaan toteuttaa monien eri 

toimijoiden kesken. Kotoutuminen on prosessina monisäikeinen ja -osainen, ja siihen vaikuttavat 

monet eri tekijät. Kotoutuminen muotoutuu ja muodostuu muun muassa vallitsevista yhteis-

kunnallisista rakenteista ja normeista, mutta samalla myös kotoutujan omista tarpeista, oman 

kulttuurin ja taustan yhteensovittamisesta uuden kulttuurin kanssa sekä kohtaamisista valtaväestön 

kanssa. (Kuntaliitto 2017, 4; Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010; Valtonen 2008; Berg 

2012, 16–17; Schubert 2013, 64–65.)  

 

Kunnilla ja niiden sosiaalitoimilla sekä TE-toimistolla on virallinen vastuu Suomeen muuttaneiden 

henkilöiden ja perheiden kotouttamisessa. Jotta tätä kotouttavaa työtä voidaan tehdä mahdol-

lisimman hyvin, tarvitaan erilaisia työtapoja ja menetelmiä työn tueksi. Yksi näistä on sosiaalityön 

dokumentointi. Dokumentoinnin avulla voidaan tehdä muistiinpanoja asiakastapaamisista, mutta 

myös esimerkiksi kehittää ja parantaa palveluiden laatua. Dokumentointi on olennainen sosiaalityön 

osa-alue, joka hyödyttää sekä ammattilaisia että asiakkaita ja mahdollistaa suunnitelmallisen työ-

otteen. (Kotouttamisen osaamiskeskus 2017; Laaksonen et al 2011.) Esimerkkejä maahanmuuttajien 

kanssa tehtävässä asiakastyössä laadituista dokumenteista ovat muun muassa sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot sekä lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, 

jäljempänä kotoutumislaki) mukaiset kotoutumissuunnitelmat. Kotoutumissuunnitelmat tehdään 

kunnassa niille henkilöille, jotka eivät kuulu TE-toimiston palveluiden piiriin, kuten kotiäideille tai 

vanhuksille. (Kotouttamisen osaamiskeskus 2017.)  

 

Koska dokumentointi on tärkeä osa kotouttavaa työtä, tutkimme tässä käytäntötutkimuksessa 

maahanmuuttajien kanssa tehtävässä asiakastyössä laadittuja dokumentteja ja niiden laadullista 

sisältöä. Olemme tehneet tutkimuksen yhteistyössä Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa. 

Maahanmuuttajapalvelut ovat osa Espoon kunnan aikuissosiaalityötä ja vastaanottaa kuntaan 

muuttavia pakolaisia. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa palvelutarpeen arvioiden ja 
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kotoutumissuunnitelmien laadullisesta sisällöstä ja tämän tiedon pohjalta kehittää sosiaalityön 

käytännölle parannusehdotuksia arvioiden ja suunnitelmien laatimiseen, jotta niiden avulla 

voitaisiin tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaiden kotoutumista.  

2 Tutkimuksen toimintaympäristö, tausta ja työnjako  
Maahanmuuttajapalveluiden tehtävä on tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa kotoutumista 

Suomeen ja kuntaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä antaa heille 

tarvittavia sosiaalipalveluja koko asiakkuuden ajan. Asiakkuus maahanmuuttajapalveluissa kestää 

noin 1–3 vuotta henkilökohtaisesta kotoutumisajasta riippuen alkaen ensimmäisestä väestörekisteri-

merkinnästä. Espoon maahanmuuttajapalveluissa työskentelee kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, 

sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja ohjaajia. Tämän lisäksi organisaatiossa on kolme palvelu-

neuvojaa, jotka palvelevat asiakkaita päivittäin maahanmuuttajapalveluiden toimistolla ilman ajan-

varausta. Organisaation sisällä työ on jaettu erikseen maahanmuuttajapalveluiden jälkihuoltoon, 

joka antaa sosiaalipalveluja alaikäisenä yksin Espooseen muuttaneille pakolaisille, sekä aikuis-

palveluihin. (Espoo 2017.)  

 

Maahanmuuttajapalveluissa joko sosiaalityöntekijä ja/tai sosiaaliohjaaja laatii yhdessä asiakkaan 

kanssa palvelutarpeen arvion tai kotoutumissuunnitelman. Espoon maahanmuuttajapalveluiden 

johtavan sosiaalityöntekijän Jenni Lemercierin kertoman mukaan organisaatio käyttää tällä hetkellä 

määrämuotoista kirjaamisen Kansa-koulu hankkeen valtakunnallista mallia palvelutarpeen arvioita 

laatiessa (kts liite 1), mutta kotoutumissuunnitelmien kohdalla valtakunnallista mallia ei ole pidetty 

kovin hyvänä. Tämän vuoksi organisaatio on päätynyt käyttämään asiakastietojärjestelmä Effican 

mallia kotoutumissuunnitelmien kohdalla (kts liite 2). 

 

Idea ja aloite dokumenttien laadulliseen tutkimiseen on tullut Espoon maahanmuuttajapalveluilta. 

Johtava sosiaalityöntekijä Lemercier on poiminut tarkasteltavat aineiston asiakirjat kuluneen 

vuoden aikana tehdyistä asiakirjoista. Lemercier on myös toiminut yhteyshenkilönämme 

organisaatioon päin ja vastannut tarvittaessa lisätiedusteluihimme. Muihin organisaation työn-

tekijöihin emme ole tutkimuksen puitteissa olleet yhteydessä.  

 

Olemme tehneet tämän tutkimuksen parityönä. Ennen tutkimuksen aloittamista kävimme maahan-

muuttajapalveluiden toimistolla keskustelemassa tutkimuksen toteuttamisesta sekä tarkempien 

tutkimuskysymysten asettamisesta. Muotoilimme tutkimukseen lopulta kaksi tutkimuskysymystä, 
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joista kumpikin otti yhden tarkasteltavakseen. Näin ollen olemme molemmat tarkastelleet tutkimus-

kysymyksiemme osalta koko aineistoa. Emme kuitenkaan rajanneet työskentelyämme vain omiin 

tutkimuskysymyksiimme, vaan kumpikin on antanut panoksensa ja näkökulmansa myös toisen 

tarkastelemaan tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen raportoinnin jaoimme vastaavasti. Raportin 

taustateoriat ja muut osiot olemme kirjoittaneet vuorovaikutteisessa yhteistyössä eri osioita 

painottaen.  

3 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen aloituskeskustelussa kävi ilmi, että organisaatiossa kaivattaisiin tarkempaa tietoa siitä, 

millaisia perheiden palvelutarpeen arvioiden ja kotiäideille tehtyjen kotoutumissuunnitelmien 

sisällöt ovat. Epäselvää oli myös se, miten dokumenteissa huomioidaan perheen tarpeet ja 

kotoutuminen kokonaisuutena. Jäsentelimme näistä käytännön tarpeista kaksi tutkimuskysymystä, 

jotka ovat seuraavat: 

 

1. Miten koko perhe näkyy tehdyissä palvelutarpeen arvioissa ja kotoutumissuunnitelmissa? 

 

2. Millaisia ihmisen kotoutumista ja osallisuutta tukevia tekijöitä palvelutarpeen arvioista ja 

kotoutumissuunnitelmista on löydettävissä? 

4 Keskeiset käsitteet ja teoreettinen tausta  

4.1 Palvelutarpeen arviot ja kotoutumissuunnitelmat 

Palvelutarpeen arvio on sosiaalihuoltolaissa määritelty dokumentti, jonka avulla arvioidaan, onko 

henkilö sosiaalihuollon palvelutarpeen piirissä. Asiakirjasta tulee käydä ilmi sosiaalialan ammatti-

henkilön, esimerkiksi sosiaalityöntekijän, yhteenveto ja mielipide asiakkaan tilanteesta, johto-

päätökset asiakkuuden edellytyksistä sekä arvio omatyöntekijän tarpeesta. Lisäksi asiakirjaan tulee 

kirjata asiakkaan oma mielipide ja arvio palvelutarpeesta. Palvelutarpeen arvio tehdään yhdessä 

asiakkaan tai asiakkaiden kanssa ja sitä tehdessä tulee ottaa huomioon asiakkaan itsemääräämis-

oikeus. Erityisesti lasten, nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuteen 

on kiinnitettävä huomiota. (Sosiaalihuoltolaki 36–37 §.) 

 

Kotoutumissuunnitelma puolestaan on kotoutumislaissa määritelty maahanmuuttajalle tehtävä 

yksilöllinen suunnitelma, jossa kirjataan henkilölle tarkoituksenmukaiset palvelut ja toimenpiteet, 
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jotka tukevat hänen osallisuuttaan yhteiskunnassa sekä joko suomen tai ruotsin kielen oppimista. 

Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon henkilön yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä mahdollisten 

jatkokoulutuksien tarve. Kotoutumissuunnitelma laaditaan joko TE-toimiston tai kunnan toimesta 

silloin, kun alkukartoituksen jälkeen todetaan henkilön tarvitsevan kotoutumissuunnitelmaa. 

Alkukartoituksessa kartoitetaan, millaiset maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut 

kotoutumisvalmiudet ovat. (Kotoutumislaki 9–11 §.) 

4.2 Dokumentointi 

Tässä tutkimuksessa tarkoitamme dokumentoinnilla sosiaalihuollossa tehtävän asiakastyön 

dokumentointia. Dokumentointi on osana asiakastyötä syntyvän tiedon kirjaamista asiakirjoihin. 

Dokumentointi on myös palveluihin liittyvien tietojen tallentamista, kirjaamista ja kuvaamista. 

Kunnallisessa sosiaalihuollossa nämä tiedot kirjataan useimmiten kuntakohtaiseen sähköiseen 

asiakastietojärjestelmään määrämuotoisesti. Aiemmin kirjaamiskäytännöt pohjautuivat joko kunnan 

omaan ohjeistukseen, tai niiden puuttuessa työntekijän omaan kirjaamiskäytäntöön. (Laaksonen et 

al 2011, 6; Röntsä et al 2016, Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 4 §.)  

 

Sosiaalityön kirjaamista ohjaavat osaltaan sosiaalialan eettiset periaatteet (Talentia 2017). Lisäksi 

sitä ohjaavat monet eri lait (esim. Henkilötietolaki 523/1999, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 812/2000, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999), jotka säätelevät, 

miten asiakastietoja tulee käsitellä, mitä asiakirjoihin saa kirjata ja milloin dokumentointia saa 

perustellusti tehdä (Laaksonen et al 2011, 16–17; Rötsä et al 2016). Tämän lisäksi on laissa 

säädettyjä sosiaalihuollollisia tehtäviä, joita toteutetaan dokumentoinnin avulla. Esimerkkejä tästä 

ovat muun muassa aiemmissa kappaleissa mainitut sosiaalihuoltolain 36 §:ssä määritellyt palvelu-

tarpeen arviot sekä kotoutumislain 11 § ja 12 §:ssä määritellyt kotoutumissuunnitelmat. 

 

Dokumentoinnin avulla voidaan siis tehdä muistiinpanoja asiakastapaamisista, mutta myös 

esimerkiksi kehittää ja parantaa sosiaalityössä annettujen palveluiden laatua. Kääriäinen nostaa 

esiin dokumentoinnin tärkeän tehtävän tiedonmuodostajana asiakkaan ja työntekijän välisessä 

suhteessa. (Kääriäinen 2005; Laaksonen et al 2011, 8–14.) Kääriäinen (2003) tarkastelee 

väitöskirjassaan dokumentoinnin merkitystä lastensuojelun sosiaalityön tiedonmuodostuksessa ja 

ammattikäytännöissä. Dokumentteja käytetään asiakastyössä sekä tiedon keräämiseen että 

tallentamiseen, mutta ne mahdollistavat samalla myös uuden tiedon syntymisen ja eteenpäin 
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viemisen. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että kaikki se tieto jota ei kirjata tai huomioida 

tekstissä, ei myöskään päädy virallisesti osaksi asiakkaan kanssa tehtyä työtä. (Taylor 2008, 29.) 

 

Kääriäinen (2003, 167) toteaa sosiaalityöntekijöiden valitsevan kirjaamisensa intentionaalisin 

perustein, jotta kirjatut asiat tukisivat ja kuvaisivat tehtyä käytännön työtä. Aivan kaikkea tehtyä 

työtä on ymmärrettävästi mahdoton kirjata. On myös huomioitava, että dokumentit eivät aina 

välttämättä heijasta todenmukaisesti tehtyä asiakastyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että dokumenttien 

laatijat, tässä tapauksessa sosiaalityöntekijät, voivat tahallisesti tai tahattomasti esimerkiksi heikon 

havainnoinnin myötä tai riittämättömän kuvaamisen kautta vaikuttaa dokumenttien luotettavuuteen. 

(Platt 1981, 214–215.) Huomionarvoista on myös se, kuinka paljon pelko virheellisistä tulkinnoista, 

tiukka työtahti ja sosiaalityöntekijöiden kielteiset asenteet vaikuttaa dokumentointiin (Kääriäinen 

2005, 159–161). 

 

Puutteellinen tai epätäydellinen dokumentointi ei siis välttämättä ole merkki huonosta asiakastyöstä 

tai hyvä ja kattava dokumentointi hyvästä asiakastyöstä. Dokumentointi pitää ymmärtää dynaami-

sena tiedonmuodostusprosessina, johon vaikuttavat yhtä lailla lait, organisaation omat kirjaamis-

käytännöt kuin myös itse sosiaalityöntekijän yksilölliset tavat tehdä dokumentointia. (Kääriäinen 

2003, 5, 181.) Tehtyyn työhön palatessa tai sitä arvioidessa dokumentit toimivat silti tiedonlähteenä 

siitä, mitä on tehty. Mikäli tätä tietoa ei ole, tai annettua palvelua kuvataan vain osittain, on 

mahdotonta viitata tehtyyn työhön. Myös työn vaikuttavuutta on hyvin haastavaa arvioida. 

(Kääriäinen 2005, 168.) Myös asiakkaan oikeusturvaa ja etua ajatellen on tärkeää, että laaditut 

asiakirjat myös heijastavat tehtyä työtä (Laaksonen et al 2011, 7; Laki sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista 4 §). 

4.3 Osallisuus  

Osallisuus tunnustetaan yleisesti tavoiteltavaksi arvoksi. Sitä pidetään keskeisenä yksilön hyvin-

voinnin tekijänä ja sen lisäämisen nähdään heijastuvan yhteiskuntaan muun muassa sosiaalisena 

eheytenä sekä luottamuksen lisääntymisenä. Osallisuuden käsitteen sisällöstä ei kuitenkaan vallitse 

yksimielisyyttä, mikä jättää paljon tulkinnanvaraa esimerkiksi toimenpiteille tai toiminnalle, joilla 

osallisuuteen pyritään vaikuttamaan. Osallisuus voi esimerkiksi hahmottua samanaikaisesti sekä 

itsenäiseksi tavoitteeksi että keinoksi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja sosiaalista koheesiota. 

Osallisuuden voikin mieltää kattomääritelmäksi, joka sisältää erilaisia lähestymistapoja ja näkö-

kulmia käsitteineen. (Raivio & Karjalainen 2013, 12–13, 19.)  
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Erik Allardtin (1976, 38–50) hyvinvointiteoriassa ihmisen hyvinvoinnin ulottuvuudet koostuvat 

perustarpeista, joita ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen 

muodot (being). Elintasolla Allardt viittaa fysiologisiin tarpeisiin ja edelleen materiaalisiin 

olosuhteisiin, kuten taloudellisiin tekijöihin, asumiseen, työllisyyteen, koulutukseen ja terveyteen. 

Maslow’n tarvehierarkiaan nojaten Allardt hahmottaa elintason ensisijaisuuden hyvinvoinnissa, 

toisaalta hän jakaa sen tarve- ja preferenssialueeksi, joista jälkimmäinen koostuu keinotekoisista 

tarpeista silloin, kun tarpeiden minitaso on jo ylitetty. Yhteisyyssuhteet puolestaan käsittää ihmisen 

tarpeen olla yhteydessä muihin ihmisiin esimerkiksi perheessä, ystävyyssuhteissa tai muissa 

yhteisöissä. Toteutuakseen ne edellyttävät ymmärrystä, kykyä asettua toisen asemaan sekä yhteistä 

kieltä ja Allardt korostaakin yhteisyyssuhteiden kielellistä luonnetta. Itsensä toteuttamisen muotoja 

ovat Allardtin mukaan esimerkiksi osallistuminen harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan sekä 

poliittinen aktiivisuus.   

  

Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet voidaan katsoa osallisuutta tukeviksi ja osallisuuden perus-

edellytyksiksi. Raivio ja Karjalainen (2013, 16–17) jakavatkin osallisuuden Allardtia mukaillen 

kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat taloudellinen (having), toiminnallinen (acting) sekä yhteisöllinen 

(belonging) osallisuus. Osallisuus ei voi toteutua täysimääräisenä, mikäli yksikin näistä 

ulottuvuuksista jää täyttymättä. Samalla ulottuvuuksien tasapaino vaikuttaa kokemukseen 

osallisuudesta. Osallisuuden vastapariksi Raivio ja Karjalainen määrittävät syrjäytymisen, joten 

vajaus jollain kolmesta osallisuuden ulottuvuudesta tarkoittaa samalla syrjäytymisriskin lisään-

tymistä.   

  

Osallisuuden ja samalla myös osattomuuden katsotaan usein olevan ensisijaisesti yksilöllisiä 

kokemuksia tai tunteita. Osallisuus on siis ennen kaikkea kokemusta yhteiskunnan jäsenyydestä, 

toisaalta se hahmottuu myös toimintakykynä ja toimintamahdollisuuksina. Osallisuus on siis myös 

mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa yhteiskunnan eri yhteisöissä. Osallisuuden vastakohta, 

osattomuus, voi olla osattomuutta esimerkiksi työmarkkinoista, sosiaalisista suhteista tai muusta 

yhteiskunnassa tärkeinä pidetystä asiasta. Se ilmenee esimerkiksi puutteellisena itsemääräämis-

oikeutena sekä vaikeutena hallita omaa elämäänsä. (Närhi et al 2013, 115–116, 130; Raivio & 

Karjalainen 2013, 14–15.)   

 

Osallisuus on kokemuksellisena käsitteenä laajempi kuin pelkkä osallistuminen. Osallistuminen 

voidaankin hahmottaa keinona osallisuuden edistämiseksi. (Leeman et al 2015, 5.) Alilan ym. 

(2011, 13) mukaan osallistuminen tapahtuu sekä virallisten että epävirallisten sosiaalisten suhteiden 
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ja verkostojen kautta. Nämä verkostot asettuvat eri tasoille yksilöstä ja perheestä lähtien aina 

valtakunnalliseen tasoon asti. Ne voivat ylittää sosiaalisia, etnisiä ja uskonnollisia rajoja ja samalla 

lisätä suvaitsevaisuutta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tällöin myös luottamus ja turvallisuus 

lisääntyvät. Osallisuuteen liittyy yhteisten normien hyväksyminen ja vastavuoroisuus sekä 

yksilöiden että ryhmien välillä. Näiden edellytyksenä on luottamus toisia ihmisiä ja yhteiskuntaa 

kohtaan.   

  

Siisiäinen (2014, 31) jakaa osallistumisen ja osallisuuden neljään eri ulottuvuuteen sen mukaan, 

miten ne edellyttävät aktiivisuutta toimijaltaan, ja toisaalta sen mukaan, syntyykö osallistumiseen 

ajava tekijä toimijasta itsestään vai onko toiminta ulkoa käsin määrättyä. Nämä neljä ulottuvuutta 

Siisiäinen on nimennyt (aidoksi) osallisuudeksi, sopeutumiseksi, sitoutumiseksi sekä pakotta-

miseksi. Näistä osallisuus ja sitoutuminen ovat ulottuvuuksia, jossa toimija itsessään on aktiivinen. 

Siisiäisen (mt., 37–38) määritelmässä sitoutuminen eroaa aidosta osallisuudesta siten, että sitoutu-

misessa toiminnan alulle paneva voima on jokin muu taho kuin henkilö itse. Tällöin passiiviseksi, 

syrjäytyneeksi tai syrjäytymisvaarassa oleviksi katsottuja henkilöitä pyritään aktivoimaan tai 

valtauttamaan aktiivisiksi toimijoiksi. Osallisuutta pyritään toisin sanoen saamaan aikaan taivuttele-

malla tai suostuttelemalla. Sitoutuminen voi kuitenkin muuttua myös aidoksi osallisuudeksi, mikäli 

kritiikille ja avoimelle dialogille annetaan tilaa.  

  

Osallisuus ei voi koskaan olla pakollista, vaan siihen liittyy olennaisesti yksilön valinnan vapaus ja 

vallan tunne. Aito osallisuus muodostuu näin toiminnasta, johon toimija kokee itse olevansa 

motivoitunut ja johon tämä on tietoisesti ja riittävin tiedoin varustettuna ottanut osaa. Vapaa-

ehtoisuuden lisäksi osallisuus hyvinvointivaltion palveluissa tai kansalaistoiminnassa edellyttää 

toimijalta kuitenkin myös taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa sekä sitä, että toimijan 

arvot tulevat tunnustetuksi toiminnan kentällä.  (Raivio ja Karjalainen 2013, 14; Siisiäinen 2014, 

33–35.) 

  

Työelämäosallisuuden katsotaan usein olevan merkittävin työikäisen henkilön osallisuuden muoto, 

ja sen tukeminen nähdään pohjana muulle hyvinvoinnin rakentamiselle. Tavoitteeksi asettuvat 

tällöin erityisesti sellaiset toimet, joilla voidaan lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien 

osallisuutta ja edelleen ennen kaikkea työelämäosallisuutta. (Raivio ja Karjalainen 2013, 12–13.) 

Työelämäosallisuus voikin kattaa kaikki kolme Raivion ja Karjalaisen määrittelemät osallisuuden 

ulottuvuudet. Työelämäosallisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi työllistymisen edistämisellä, 

koulutuksen lisäämisellä  sekä työ- ja toimintakyvystä huolehtimalla. Osallistumisen edistämisen ei 
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kuitenkaan tule Raivion ja Karjalaisen mukaan typistyä pelkästään työllistämiseksi, vaan 

osallisuuteen kuuluvat keskeisesti kokemukset myös yhteiskunnan muilta saroilta. Muuta 

osallisuutta voidaan lisätä muun muassa asumisesta huolehtimisella, työ- ja toimintakyvystä 

huolehtimisella, elämän laadun lisäämisellä ja pienituloisuuden vähentämisellä. Esimerkiksi elämän 

laatua lisääviksi toimenpiteiksi voi edelleen hahmottaa muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalvelut, 

palvelujen jalkauttamisen sekä matalan kynnyksen paikkojen ja muiden osallistumis-

mahdollisuuksien lisäämisen. (Mt., 22–31.)  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, millaisia osallisuutta tukevia asioita maahanmuuttaja-

palveluiden tuottamissa asiakirjoissa tulee esiin. Yleisellä tasolla maahanmuuttajien osallisuuden 

edistämisen keinoiksi nähdään usein erityisesti osallistumismahdollisuuksien edistäminen sekä 

yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen sekä maahanmuuttajien kieliopintojen kehittäminen (THL 

2017). Syksyllä 2017 Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu 

monikulttuurisessa työssä toimivien antamia merkityksiä maahanmuuttajien osallisuudelle. 

Tutkielmassa maahanmuuttajien osallisuuden osatekijöiksi hahmottuvat muun muassa ystävyys-

suhteet kantaväestön kanssa sekä muut sosiaaliset verkostot esimerkiksi työyhteisön kautta. 

Osallisuutta edistäviksi tekijöiksi nähdään ennen kaikkea kielitaito, myös arjen tasolla, sekä 

tasavertaisuus suomalaisten kanssa. Lisäksi mahdollisuus toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa, 

yksilön oma asenne ja aktiivisuus nähdään tärkeinä osallisuuden edistämisen edellytyksinä. 

Osallisuuden edistämisen haasteena näyttäytyy puolestaan esimerkiksi yksilön mielenterveydelliset 

ongelmat. (Hautala 2017, 42–50.) Tulemme kiinnittämään huomiota muun muassa näihin tekijöihin 

ja siihen, kuinka nämä esiintyvät tutkimuksemme aineistossa.  

4.4 Kotoutuminen ja kotouttaminen 

Kotoutuminen käsitteenä ja prosessina on moniulotteinen ja laaja. Maahanmuuttajan kotoutuminen 

tapahtuu yhteiskunnan ja yksilön välisessä vuorovaikutuksessa usean eri toimijan avulla. Tähän 

prosessiin vaikuttavat myös kotoutujan yksilölliset resurssit sekä tekijät, kuten oma kulttuuritausta. 

Kotouttaminen puolestaan on kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista erilaisten 

toimenpiteiden tai palveluiden avulla. (Alitolppa-Niitamo et al 2013; kotoutumislaki 3 §.)  

 

Kotoutumisprosessia voi kuvata tapahtumaketjuna, jossa maahanmuuttaja oppii uudessa 

asuinmaassaan tarpeellisia tietoja, taitoja ja toimintatapoja. Myös uusien sosiaalisten verkostojen 

luominen on olennainen osa tätä prosessia. Näiden tekijöiden kautta kotoutuva yksilö tulee 

osalliseksi ympäröivässä yhteiskunnassa, toisin sanoen osallisuus on kotoutumisen päämäärä. Tämä 
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prosessi ei kuitenkaan ole vain yksilöstä lähtevä, vaan kaksisuuntainen: myös vastaanottavan yhteis-

kunnan ja sen rakenteiden tulee löytää ja käyttää toimintatapoja, joilla voidaan vastata tulijoiden 

tarpeisiin. Viranomaiset, poliittiset päättäjät sekä koko valtaväestö luovat ne edellytykset, joiden 

puitteissa tulijat voivat yhteiskunnassa toimia. Rakenteellinen epätasa-arvo ja erilaiset ulos-

sulkemisen mekanismit vaikuttavat merkittävästi maahanmuuttajien mahdollisuuksiin päästä yhteis-

kunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Esimerkiksi maahanmuuttajapalveluiden työntekijät ovat olennai-

sessa roolissa siinä, miten tulijat vastaanotetaan ja miten he lopulta pääset osallisiksi uudessa 

asuinmaassaan. (Alitolppa-Niitamo & Säävälä 2013, 6–7; Valtonen 2015, 82.) 

 

Kotoutuminen on hyvin paljon uusiin asioihin ja toimintatapoihin tutustumista sekä samalla vanhan 

ja totutun jättämistä. Monet maahanmuuttaja-asiakkaat kamppailevat samankaltaisten haasteiden 

kanssa. Näitä ovat muun muassa asumiseen liittyvät ongelmat, sosiaalisen verkoston ja aikuis-

kontaktien puute, toimettomuus, terveysongelmat, monilapsisuus, yksinhuoltajuus tai huoli vielä 

ulkomailla olevista perheenjäsenistä. Kotoutumisen alkuvaiheiden haasteiden hallinnassa on 

kuitenkin suuria eroja yksilöiden välillä. Nämä erot johtuvat osittain yksilöistä itsestään, osittain 

niiden juuret ulottuvat sosioekonomisiin sekä psykososiaalisiin tekijöihin. Sosioekonomiset 

ongelmat vaikuttavat herkästi esimerkiksi siihen, kuinka paljon uuden asuinmaan tapoihin, kieleen 

ja toimintamalliin on motivaatiota tutustua. Valtaväestön kanssa solmitut ystävyyssuhteet, koulutus 

sekä työn tai uuden sosiaalisen elämän löytäminen uudella kielellä vaikuttavat puolestaan 

positiivisesti kotoutumiseen. (Berg 2012, 15–17; Schubert 2013, 64–65.)  

 

Perinteisesti kotouttamisessa on keskitytty maahanmuuttajien osallisuuteen työelämässä ja elämän 

muut osa-alueet on nähty kotoutumisesta irrallisina, yksilön henkilökohtaisten valintojen kenttänä. 

Valtonen (2015, 23, 64–65, 83) puhuu rakenteellisesta tai institutionaalisesta kotoutumisesta, joka 

käsittää erityisesti koulutuksen ja työllistymisen sekä laajemmin esimerkiksi taloudellisen kentän. 

Työelämäosallisuus korostuu siis myös maahanmuuttajien kotouttamis- ja osallistamistavoitteissa. 

Työllistyminen ja ansiotulojen saaminen onkin tärkeä edellytys yksilölle tai perheelle taloudellisen 

autonomian ja riippumattomuuden saavuttamiseksi. Elintasoon ja turvallisuuteen liittyvien 

tarpeiden tyydyttäminen menettää kuitenkin ajan myötä merkitystään, mikäli yksilön tarve 

osallistua ja toteuttaa itseään sosiaalisena olentona ei täyty. Kotoutumisen sosiokulttuurinen 

näkökulma huomioikin myös sosiaaliset ja yhteisölliset tekijät sekä kulttuurisen aktiivisuuden ja 

vuorovaikutuksen ja esimerkiksi kotoutumislain esitöissä (HE 185/2010, 80) kotoutumista 

edistäviksi toimenpiteiksi ja palveluiksi on kirjattu myös toimintaa, joka tukee maahanmuuttajaa 

hankkimaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät yhteiskuntaan osallistumista eri tavoin. Tällaiseksi 
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palveluksi voidaan katsoa esimerkiksi kirjastot. Myös eri väestöryhmien tutustuminen ja 

kanssakäymisen vahvistaminen nähdään tärkeäksi kotoutumisen ja edelleen osallisuuden edistä-

misessä. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme muun muassa rakenteellisen kotoutumisen sekä 

kotoutumisen sosiokulttuurisen näkökulman näkymistä aineiston asiakirjoissa. Käytämme näistä 

jatkossa myös käsitteitä muodollinen ja epämuodollinen kotoutuminen. 

4.5 Perhe kotoutujana 

Perheen voi määritellä monella eri tapaa, eikä käsite rajaudu vain ydinperhe-määritelmään (isä, äiti 

ja lapset), vaan voi kuvastaa hyvinkin monimuotoisia ryhmittymiä. Litmala (2003, 120–121) 

esimerkiksi määrittää perheen ryhmäksi ihmisiä, jotka tuntevat vastuuta ja velvollisuuksia toisiaan 

kohtaan. Suomalaisessa lainsäädännössä perhe määritellään puolestaan hyvin suppeasti koostuvaksi 

puolisoista ja mahdollisista alaikäisistä lapsista. Tätä perhe-käsitettä käytetään virallisemmissa 

yhteyksissä, kun taas perheellä puhekielessä tarkoitetaan hyvinkin erilaisia ja monimuotoisia 

kokoonpanoja ihmisiä. (Säävälä 2011, 14–15.) Perhe on myös eräänlainen systeemi, jota voidaan 

systeemiteorian mukaisesti käsitellä osana sekä itsenäistä mikrosysteemiään sekä isompaa 

makrorakennetta. Systeemiteorian mukaan perhe on vuorovaikutusjärjestelmä, jossa jokainen yksilö 

vaikuttaa perheen systeemiin. Näin ollen vaikuttamalla yhden perheenjäsenen käytökseen voi 

systeemiteorian mukaisesti vaikuttaa koko perheeseen. Kun perhettä käsitellään systeeminä, pitää 

kuitenkin huomioida, että vuorovaikutussuhteet eivät ole staattisia tai pysyviä, vaan ne peilaavat 

perheen vuorovaikutustapoja tietynlaisissa tilanteissa ja muuttuvat ajan kanssa. (Rönkkö & 

Rytkönen 2010, 89–95.) 

Yhtenä Litmalan (2003) kuvailemana perhetyyppinä voidaan määrittää maahanmuuttajaperheet. 

Näitä perheitä on toisaalta hyvin hankala, tai jopa mahdotonta, määritellä. Keskinäisessä vertailussa 

nämä perheet voivat olla hyvin heterogeenisiä esimerkiksi kooltaan, kokoonpanoltaan sekä 

taustaltaan. On silti syytä tarkastella näitä perheitä myös ryhmänä, sillä heitä yhdistää maahan-

muuton tapahtumaketjut sekä sitä seuraavat prosessit, jota jokainen perhe käy omalla tavallaan läpi. 

(Säävälä 2011 14 –16.) 

Maahanmuuttajaperheet kohtaavat arjessaan monenlaisia haasteita, kuten esimerkiksi kulttuurierot, 

syrjintä sekä taloudelliset ja kielivaikeudet. On myös todettu, että osassa maahanmuuttaja perheistä 

perhevelvoitteet ja perhekäsitys poikkeavat verrattain paljon suomalaisesta näkökulmasta. Joissain 

perheissä esimerkiksi perheen etu ohittaa hyvin vahvasti yksilön edun, mikä suomalaisesta 

yksilökeskeisestä näkökulmasta voi tuntua oudolta. Sekä maahanmuuttajaperheiden vähäinen 

osallisuus yhteiskunnassa että sosiaalisten ongelmien suurempi keskittyminen kielivät myös 
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perheiden poikkeavasta asemasta kantaväestön perheisiin verrattuna. (Säävälä 2011, 71–73.) 

Maahanmuuttajaperheiden tilanteet ja lähtökohdat ovat monesti lähtökohtaisesti raskaita ja 

kriisiytyvät herkästi arkisia vaikeuksia kohdattaessa. Monesti kotoutumisprosessi muuttaa myös 

kulttuurisesti määräytyneitä vanhemmuuden käytäntöjä. Suomeen muuttaneille perheille ja 

vanhemmille saattaa lisäksi tuottaa runsaasti haasteita myös erilaisten perheille suunnattujen 

palveluiden löytäminen sekä niiden toiminnan tai tavoitteiden ymmärtäminen. (Alitolppa-Niitamo 

& Leinonen 2013, 99; Berg 2012, 24; Kuittinen & Isosävi 2013, 85.) 

 

Usein maahanmuuton myötä naiset jäävät ilman äidin tai muiden vanhempien naisten raskausaikaan 

tai lapsen hoitoon liittyviä neuvoja. Sosiaalisissa verkostoissa tapahtuneet muutokset voivatkin 

vaikuttaa suuresti vanhemmuuteen ja perheiden hyvinvointiin. Sosiaalisen tuen puute vaikuttaa 

erityisesti pienten lasten tai vauvojen äiteihin. Tuen puute, eristyneisyys sekä yksinäisyys altistavat 

synnytyksen jälkeiselle masennukselle, kun taas kulttuuristen perinteiden ylläpito ja oman 

kulttuuriyhteisön tuki puolestaan suojaavat äitejä masennukselta. (Kuittinen & Isosävi 2013, 86.)  

Maahanmuuttajaperheissä perheen merkitys usein korostuu muiden sosiaalisten verkostojen 

heiketessä. Perhe-elämä ja vanhemmat vaikuttavat voimakkaasti myös lasten ja nuorten 

kotoutumiseen. Lasten näkökulmasta koko perheen hyvinvointi onkin hyvin tärkeä tavoite erilaisten 

tukien tarpeita pohdittaessa. Näin ollen on tärkeää ymmärtää maahan muuttamiseen liittyvää 

psykososiaalista kriisiä, jotta voidaan edelleen ymmärtää asiakkaan ja tämän perheen uudessa 

yhteiskunnassa kohtaamiaan vaikeuksia. Vanhempana toimimisen edellytyksiin vaikuttaa usein 

kokemus vähentyneestä vaikutusvallasta sekä oman elämän että lapsien suhteen. Vanhempien 

stressi, yksinäisyys tai taloudelliset vaikeudet ovat usein läsnä maahanmuuttajaperheissä ja ne 

vaikuttavat lasten psyykkiseen hyvinvointiin. Kotoutumisprosessin määrittelemässä haasteellisessa 

elämäntilanteessa vanhempien inhimilliset, sosiaaliset ja taloudelliset voimavarat määrittelevät 

voimakkaasti vanhemmuuden toteutumista ja sen antamia edellytyksiä lapsen ja nuoren 

hyvinvoinnille ja kotoutumiselle. Vanhemmuuteen ja kasvatuskysymyksiin tarjottava kulttuuri-

sensitiivinen tuki onkin tärkeää erilaisten kotoutumiseen ja kasvatustehtävään liittyvien 

hankaluuksien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. (Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 96–101; 

Anis 2013, 159; Berg 2012, 23; Schubert 2013, 69–70.)  

Vaikka perhe saattaa hajota maahanmuuton yhteydessä, ei se vähennä perheyhteisöjen merkitystä 

uudessa asuinmaassa. Perhe-elämä on kietoutunut vahvasti ihmisen perustarpeisiin, ja tämä 

korostuu, mikäli perheenjäsenet eivät ole turvassa. Kotoutuja-asiakkaat voivatkin kokea vain 
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Suomessa asuvien perheenjäsenien huomioimisen ja lakeihin vetoamisen loukkaavana ja estävän 

perheestä huolehtimisen mahdollisuutta. Kotoutumisprosessin mahdollistuminen edellyttää elämän 

ensisijaisten tarpeiden, kuten turvallisuuden tunteen toteutumista, mutta huoli muualla olevien 

perheenjäsenien puolesta heikentää tätä tunnetta. Näin ollen esimerkiksi perheenyhdistämis-

prosessin ollessa kesken moni kotoutumisen osa-alue saattaa tuntua asiakkaasta turhalta. (Berg 

2012, 30; Turtiainen 2012, 39–41, 50.) 

Tutkimuksien perusteella on todettu, että perheenjäsenten hyvinvointi, perheen vuorovaikutus-

suhteet ja perheen toimintamallit vaikuttavat toisiinsa. Sama koskee myös yksittäisen maahan-

muuttajaperheen jäsenen ja perheen vuorovaikutussuhdetta ja kotoutumista. (Alitolppa-Niitamo & 

Söderling 2005, 44–46; Lansford et al 2001.) Näin ollen, kun perhe ja sen jäsenien vaikutus 

toisiinsa huomioidaan myös yksilötyössä, hyötyvät sekä yksilö että perhe, ja tehdyn työn tulokset 

voivat kantaa paljon pidemmälle kuin jos työ kohdistuu ainoastaan yksittäiseen asiakkaaseen. 

(Säävälä 2011, 73.) 

5 Tutkimusaineisto ja analyysimenetelmä 

5.1 Tutkimusaineisto 

Tämän tutkimuksen aineistona ovat valmiit dokumentit. Nämä dokumentit ovat Espoon 

maahanmuuttajapalveluissa tehtyjä palvelutarpeen arvioita ja kotoutumissuunnitelmia. Tutkimuksen 

aineisto on poimittu yksinkertaisella satunnaisotannalla viimeisen vuoden aikana Espoon maahan-

muuttajapalveluissa tehdyistä arvioista ja suunnitelmista. Tarkasteltavia palvelutarpeen arvioita oli 

yhteensä 13, kotoutumissuunnitelmia puolestaan yhteensä yhdeksän.  

 

Tutkimussuunnitelman mukaan aineisto oli tarkoitus toimittaa tutkijoille valmiiksi anonymisoituna, 

mutta tutkimustyön alkaessa kävi ilmi, että anonymisointi jäisi pientä osaa lukuun ottamatta 

tutkijoiden tehtäväksi. Olemme suorittaneet asiakirjojen anonymisoinnin ja salassapidon hyvien 

tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 8, 10). Olemme 

poistaneet asiakirjoista tunnistettavat nimet, päivämäärät sekä paikat.  

5.2 Sisällönanalyysi 

Analysoimme tässä tutkimuksessa aineistoamme laadullisen sisältöanalyysin kautta. Sisällön-

analyysiä voidaan kuvailla väljänä teoreettisena viitekehyksenä, mutta myös yksittäisenä metodina, 

jossa tarkoituksena on tutkia tiettyä, kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa. Yksittäisenä metodina 
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aineistoa analysoidaan etsien siitä yhtäläisyyksiä ja eriäväisyyksiä sekä annetaan tiivistetysti kooten 

tutkittavasta asiasta yleistettävä kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93, 105.) Sisällönanalyysiä 

tehdessä tulee tutkijan ensin yksinkertaistaa ja jakaa aineisto teemoihin, jonka jälkeen teemat 

luokitellaan, jotta aineistoa on helpompi analysoida. Tutkija voi muodostaa kategoriat, jotka 

nostetaan suoraan aineistosta tai aikaisemmasta tutkimuksesta poimittujen kategorioiden 

mukaisesti. Tämän jälkeen tulee kategorioita valaista sitaateilla ja esimerkiksi laskea kuinka usein 

teemat mainitaan aineistossa. Teemojen määrän perusteella ei silti kannata vetää johtopäätöksiä 

siitä, mikä on tekstissä keskeisintä, mutta luvut voivat kuvailla, mitä kirjoittaja tai haastateltava 

painottaa tai haluaa tuoda esiin. Analyysin viimeisessä vaiheessa verrataan havainnointeja 

keskenään sekä etsitään niiden samankaltaisuuksia, eroavaisuuksia ja syitä näille. (Jacobsen 2012, 

146 –151.) 

  

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä kolmella eri lähestymistavalla: aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti 

ja teoriaohjaavasti. Käytimme tässä tutkimuksessa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoriaohjaavaa 

analyysiä tehdessä analysoivat yksiköt valitaan aineistosta samalla tavoin kuin aineistolähtöisessä 

analyysissä, mutta analyysivaiheessa aiempi tieto ja teoria voi tukea analyysin tekemistä.  (Tuomi & 

Sarajärvi  2003, 97–99.)  

6 Dokumenttiaineiston analyysi 
Tässä tutkimuksessa muodostimme ensin teemoja, jotka nostimme esiin aineistosta aiemman tiedon 

ja teorioiden perusteella, jonka jälkeen muodostimme kolme kategoriaa tutkimuskysymyksistämme. 

Käytimme analyysissä seuraavia kategorioita: 1. Kotoutumiseen liittyvät kirjaukset, 2. Osallisuutta 

tukevat toimenpiteet sekä 3. Perheen huomioivat kirjaukset. Alateemoiksi kahdessa ensimmäisessä 

kategoriassa muodostuivat muun muassa kielen oppiminen, sosiaaliset verkostot, matalan 

kynnyksen palvelut sekä fyysinen ja psyykkinen terveys. Kolmannen kategorian alateemoja olivat 

eri perheenjäseniä koskevat kirjaukset sekä perhettä systeeminä käsittelevät kirjaukset. 

 

Analysoimme aineiston käyttämällä apunamme Word-ohjelman etsintätyökalua ja tekstin koodausta 

väritystoiminnon avulla. Kun aineisto oli värikoodattu ja teemoiteltu, kokosimme sitaatteja 

aiemmin mainittujen kategorioiden alle. Tämän jälkeen aloitimme kategorioiden analysoinnin ja 

vertailun aiempaan teoriaan ja tietoon. Perheeseen ja sen jäseniin liittyvät kirjaukset ja niiden 

määrän laskimme tukkimiehen kirjanpidolla. Tämän teimme saadaksemme käsityksen siitä, miten 

usein dokumenteissa esimerkiksi puhutaan lapsista tai käsitellään perhettä systeeminä. 
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Analyysiä tehdessämme huomasimme, että osassa dokumenteissa käytettiin kirjauksessa termiä 

”asiakas”. Tämä hankaloitti osittain dokumenttien teemoittelua, koodausta ja analysointia, sillä aina 

ei ollut selvää tarkoittaako työntekijä koko perhettä, ainoastaan perheen isää, vanhempia tai äitiä. 

Tämän takia on osittain epävarmaa, kuinka paljon vanhempia, päämiestä tai perhettä on huomioitu 

kirjauksissa ja aineistomme dokumenteissa.  

6.1 Palvelutarpeen arviot 

Koska otsikot ohjaavat asiakirjojen sisällön laadintaa, tulee sisältöä analysoidessa ottaa huomioon 

myös otsikko, toisin sanoen konteksti, jonka alla kulloinkin puhutaan. Esimerkiksi taloudelliset 

asiat ja asuminen käsitellään kaikissa palvelutarpeen arvioissa melko yhdenmukaisesti omien 

otsikoidensa alla, ja enemmän sisällöllistä vaihtelua on muiden otsikoiden, kuten päiväaikainen 

toiminta, sosiaaliset taidot, itsestä ja kodista huolehtiminen, asiakkaan voimavarat sekä yhteenveto, 

alla. Myös otsikon perhe, lapset ja läheisverkosto alla oleva sisältö ja sen laajuus vaihtelee. 

Palvelutarpeen arvion otsikoiden voi ymmärtää koskevan koko perhettä, eikä se dokumenttina ole 

tehty ainoastaan yhdelle perheenjäsenelle. Suurin osa kirjauksista kuitenkin henkilöityy johonkin 

tiettyyn perheenjäseneen, aikuiseen tai lapseen, eikä perhettä vuorovaikutusjärjestelmänä käsitellä 

kovinkaan paljon. Joidenkin otsikoiden alla käsitellään ainoastaan yhden perheenjäsenen asioita, 

kun taas joidenkin otsikoiden alle on aina tai suurimmaksi osaksi tehty dokumentointia, joka 

huomioi kaikki perheenjäsenet sekä mahdollisesti koko perhettä koskevia asioita. 

 

Perhe, lapset ja läheisverkosto -otsikon alla on eritelty perheen jäsenet, mutta useissa asiakirjoissa 

on käyty läpi myös laajempaa läheisverkostoa tai toisaalta mainittu, ettei perheellä mahdollisesti ole 

tuttavia tai muuta sukua Suomessa. Kahdessa asiakirjassa on otsikon alle kirjattu enemmän tekstiä 

liittyen lapseen, lapsen kasvatukseen ja vanhemmuuden haasteisiin. Tämän otsikon alla on 

kuitenkin ainoastaan kolme kirjausta perheestä systeeminä ja perheestä yksikkönä. Muut kirjaukset 

käsittelevät perheenjäseniä erikseen.  

 

Päiväaikainen toiminta -otsikon alla kirjatut asiat ovat hyvin erilaisia eri asiakirjoissa. Kirjausten 

pääpaino on kuitenkin muodollisen kotoutumiskoulutuksen ja lasten päivähoidon tai koulun 

tilanteen läpikäymisessä. Muuta kuin työelämäosallisuutta tukevaa päivätoimintaa ei muutamia 

asiakirjoja lukuun ottamatta ole tämän otsikon alla juurikaan kirjattu. Tämän otsikon alla kirjaukset 

on tehty aina jonkun tietyn perheenjäsenen asiasta. Kirjauksia, jotka käsittelevät perhettä 

systeeminä, löytyy myös verraten paljon tämän otsikoinnin alta, jopa viidestä dokumentista.  
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A [vanhempi] on käynyt TE-toimiston järjestämässä kotoutumuskoulutuksessa kaupungissa XX lokakuusta asti 

ja B [lapsi] on ollut päiväkodissa kaupungissa XX. Nyt B:llä ei kuitenkaan ole uutta päivähoitopaikkaa 

Espoossa, vaikka A on käynyt itsenäisesti jättämässä hakemuksen kodin lähellä olevaan päiväkotiin, sillä 

vapaita paikkoja ei päivähoidossa nyt ole. 

 

A on työvoimakoulutuksessa Espoossa xx.2017 lähtien. B on päivähoidossa Espoossa. (PTA 11) 

 

Toimintakyky ja arjen hallinta -yläotsikon alla on palvelutarpeen arviossa neljä alaotsikkoa, jotka 

ovat osallisuutta lisäävien elementtien kannalta kiinnostavia. Näitä ovat taloudellinen tilanne, 

terveys ja hyvinvointi, sosiaaliset taidot sekä itsestä ja kodista huolehtiminen. Kotoutumisen alku-

vaiheessa olevat maahanmuuttajaperheet ovat usein pienituloisia ja sitä kautta taloudellinen 

osallisuus on heillä heikkoa. Asiakirjoissa käydäänkin useimmiten läpi perheen tukihakemuksia ja 

niiden tilannetta.  
Tuloina toimeentulotuki, työmarkkinatuki, asumistuki ja lapsilisä. 

Käyty läpi toimeentulotuki ja selitetty, millä perusteella eri etuuksia maksetaan. (PTA 8) 

 

Keskustelua käydään myös osallisuutta lisäävistä, täydentävään toimeentulotukeen kuuluvista ja 

sosiaalityöntekijän harkinnalla myönnettävistä asioista, kuten talvivaatteista, huonekaluista, polku-

pyöristä tai lasten harrastuksista. Useammassa asiakirjassa onkin kirjattu lasten harrastustoiveita ja 

käsitelty niihin mahdollisesti saatavaa tukea. Aikuisten kohdalla vapaa-ajasta tai sen taloudellisesta  

tukemisesta ei kuitenkaan puhuta polkupyöriä lukuun ottamatta.  

 

Kolmessa asiakirjassa käsitellään ainoastaan yhden perheenjäsenen terveyttä. Suurimmassa osassa 

dokumenteista mainitaan erikseen sekä lasten että vanhempien terveydentila. Kirjauksia vuoro-

vaikutusjärjestelmänä löytyy ainoastaan kahdesta dokumentista. Jos jollain perheenjäsenellä on 

todettu jokin merkittävä sairaus tai terveydellinen vaiva, on siitä pidempi kirjaus. On merkille-

pantavaa, että asiakkaiden terveydentilaa käsitellään vain fyysisen terveydentilan näkökulmasta, 

eikä psyykkisiä ongelmia tuoda otsikolla alla esille. Psyykkisiä ongelmia sivuutetaan muutamassa 

palvelutarpeen arviossa jonkin toisen otsikon, esimerkiksi kodista ja itsestä huolehtiminen, 

kohdalla. Eräässä tällaisessa tapauksessa asiakas, yksinhuoltajaäiti, kertoo väsymyksestään, jolloin 

tätä kehotetaan kertomaan siitä tulevassa lastenpsykiatrian tapaamisessa. 
A [vanhempi] on tuonut esiin olevansa aika väsynyt. Hän kokee ajoittain lasten kasvatuksen haasteet 

raskaiksi. Lasten puheet vaikuttavat hänen mielialaansa. Haasteita on A:n mukaan erityisesti B:n 

[lapsi] kanssa. Sosiaalityöntekijä on ohjeistanut asiakasta puhumaan B:n haasteista seuraavan viikon 

lastenpsykiatrian työntekijöiden kotikäynnillä. (PTA 6) 



 16 

Palvelutarpeen arviossa todetaan asiaan palattavan seuraavassa tapaamisessa, mutta asiaan ei tartuta 

heti eikä asiakkaalle ryhdytä etsimään esimerkiksi sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista kotipalvelua.  

 

Osiot sosiaaliset taidot ja itsestä ja kodista huolehtiminen voisivat otsikoidensa perusteella sisältää 

paljon asiakkaan osallisuutta ja sen rakentamista edesauttavia elementtejä. Nämä osiot on kuitenkin 

jätetty useimmissa palvelutarpeen arvioissa tyhjiksi. Yhdessä palvelutarpeen arviossa on 

sosiaalisten taitojen osalta käsitelty asiakkaan toimijuutta ja sen rajoittuneisuutta tilanteessa, jossa 

lapsella on pelkotiloja. 
B [lapsi] pelkää ulkona liikkumista, mikä rajoittaa perheen mahdollisuuksia tutustua lähiympäristöön. 

Stt kehotti menemään perheen kanssa yhdessä lähipuistoihin ja tutustumaan paikkoihin pikkuhiljaa. 

(PTA 6) 

 

Myös itsestä ja kodista huolehtiminen on pääasiallisesti jätetty käsittelemättä palvelutarpeen 

arvioissa. Vain kahdessa arviossa on aiheesta tehty kirjauksia, lisäksi yhdessä arviossa on kirjattu 

erillisen ’muut’-alaotsikon alle tietoja, jotka sopivat aihepiiriltään itsestä ja kodista huolehtimiseen. 
Perhe kertoo kokeneensa vaikeita asioita, jonka seurauksena he tarvitsevat kertomansa mukaan lomaa. 

Kerrotaan, ettei matkoihin myönnetä täydentävää toimeentulotukea. (PTA 10) 

 

Huomionarvoista kyseisessä aineistositaatissa on myös se, että perheen kertomaan vaikeisiin 

asioihin ei ole palattu muualla asiakirjassa. Asiakkaan esille tuoma asia käsitellään siis vain 

taloudellisen tuen näkökulmasta. 

 

Palvelutarpeen arvioihin kirjatut asiakkaan voimavarat voidaan jakaa sosiaalisiin verkostoihin, 

asiakkaan aktiivisuuteen, kielitaitoon ja muuhun osaamiseen liittyviin vahvuuksiin. Asiakkaan oma 

aktiivisuus ja itsenäinen asioiden hoitaminen nähdään muuallakin palvelutarpeen arvioissa 

poikkeuksetta positiivisiksi asioiksi, joihin tulee pyrkiä. Voimavarakirjaukset koskevat myös  

huomattavasti enemmän perheen vanhempia kuin perheen alaikäisiä lapsia. Ainoastaan yhdessä 

dokumentissa on lapset mainittu.  
Kaksi aikuista lasta Suomessa, jolta saavat apua ja tukea. Pyrkivät itsenäisesti ratkaisemaan ongelmiaan mm. 

ovat itse etsineet edullisempaa asuntoa ja tehneet suunnitelman vuokranmaksusta. (PTA 2) 

 

Asiakkaalla on Espoossa serkku, joka auttaa häntä esimerkiksi löytämään paikkoihin. Asiakas pystyy hyvin 

tuomaan omia ajatuksiaan ja haasteitaan esiin, ja ottaa hyvin vastaan työntekijöiden neuvoja. (PTA 5) 

 

Asiakkaan toiveiden ja muuten tarkoituksenmukaisten palveluiden avulla asiakkaan kotoutumista ja 

osallisuutta voidaan tukea. Kaikissa palvelutarpeen arvioissa asiakkaan arviota palvelutarpeestaan ei 
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kuitenkaan ole selvitetty tai kirjattu erikseen, vaan se puuttuu kolmesta asiakirjasta. Lisäksi yhdestä 

asiakirjasta puuttuvat sekä asiakkaan että työntekijän arvio palvelutarpeesta. 

 

Palvelutarpeen arvioiden sisältöä määrittävät siis pitkälti otsikot, toisaalta sisällöissä on valmiista 

otsikoinnista huolimatta vaihtelua. Arviot on tehty koko perheelle, mutta useimmiten kirjaukset 

kohdistuvat johonkin tiettyyn perheenjäseneen ja perhettä systeeminä käsitellään vähemmän. 

Kirjausten pääpaino läpi asiakirjojen on muodollisessa kotoutumisessa ja kotoutumisen sosio-

kulttuurinen näkökulma jää tämän varjoon. Asiakirjoissa korostuvat muun muassa aikuisten 

kielikurssit, työelämä ja etuudet. Yhteisöllinen osallisuus ja sosiaaliset verkostot tulevat jonkin 

verran esiin, mutta monissa on keskitytty vain ydinperheeseen. Lapsilla korostuvat päivähoidon 

sekä koulun aloitus, mutta osassa asiakirjoista käsitellään myös lasten harrastuksia. Aikuisten 

vapaa-ajan viettoa ei juurikaan sivuta. Terveydentila näyttäytyy pitkälti fyysisenä, ja psyykkinen 

hyvinvointi saa asiakirjoissa hyvin vähän tilaa. Sosiaaliseen osallisuuteen otsikollaan viittaavat 

osiot (so. sosiaaliset taidot sekä itsestä ja kodista huolehtiminen) on useissa asiakirjoissa jätetty 

tyhjiksi. Lisäksi useassa asiakirjassa on jätetty kirjaamatta asiakkaan oma arvio hänen palvelu-

tarpeestaan. 

6.2 Kotoutumissuunnitelmat 

Kotoutumissuunnitelmat ovat sisällöltään huomattavasti suppeampia kuin palvelutarpeen arviot, 

toisaalta otsikkotasolla suunnitelmat sisältävät useita asiakasta osallistavia kohtia liittyen 

esimerkiksi asiakkaan omiin toiveisiin ja ajatuksiin. Kotoutumissuunnitelmissa kirjaukset koskevat 

suurimmaksi osaksi perheen äitiä. Perheen isää tai mahdollista kumppania koskevia kirjauksia ei 

juurikaan ole. Myös lapsia käsitellään hyvin vähän. Perhettä yksikkönä käsittelevät kirjaukset 

liittyvät suurimmaksi osaksi asumiseen, eikä perhettä vuorovaikutusjärjestelmänä myöskään 

käsitellä kuin kirjauksissa, jotka liittyvät palveluun ohjauksiin. Kotoutumissuunnitelmien ylätason 

otsikoita ovat oleskelulupa-asiat, asuminen, koulutus ja työllistyminen, toimeentulo/sosiaalietuudet, 

terveys, lasten suunnitelmat, omat toiveet/tavoitteet sekä ohjaus palveluihin. Useissa, ei kuitenkaan 

kaikissa, suunnitelmissa otsikko koulutus ja työllistyminen käsittää useita alaotsikoita, joissa 

käsitellään muun muassa asiakkaan aiempaa osaamista, kielitaitoa sekä omia toiveita ja haaveita 

kielitaitoon ja työllistymiseen liittyen. Näissä kohdissa asiakas onkin saanut tuoda esiin myös 

toiveitaan tulevaisuuttaan, työtä ja opiskelua ajatellen. Määrällisesti kirjauksia on tehty eniten juuri 

tämän yläotsikon ja alaotsikoiden alle. Asiakas on näin saanut osallistua kotoutumissuunnitelman 

sisällön laatimiseen, mutta myös itse määritellä lähitulevaisuuden tavoitteitaan, joita kohti hän 
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kotoutumisprosessissaan tähtää. Asiakkaan oma, aiempi osaaminen tuodaan myös näkyväksi. Myös 

muu, kuin muodollinen koulutus on saatettu huomioida. 
- muut erityistaidot ja osaminen ( esim. atk-taidot): 

Asiakkaan erityistaito on ruoanlaitto. (KOTO 8) 

 

Kuten palvelutarpeen arvioissa, myös kotoutumissuunnitelmissa käydään läpi asiakkaan saamat 

etuudet ja neuvotaan niiden haussa. Vastaavasti molemmissa asiakirjatyypeissä myös terveys 

supistuu pääsääntöisesti vain fyysiseksi terveydentilaksi. Yhdessä kotoutumissuunnitelmassa on 

kuitenkin kirjattu asiakkaan voinnin olevan psyykkisesti huono sota-alueella olevien sukulaisten 

vuoksi.  

 

Lasten osalta suunnitelmat ovat lyhyitä, ja niissä käsitellään pääsääntöisesti perheen nuorimman 

lapsen päivähoitoa, vaikka osassa perheissä on muitakin lapsia. Lasten asioita käsitellään hyvin 

aikuislähtöisesti. Yhdessä kotoutumissuunnitelmassa työntekijä kuitenkin ottaa esille sen, että 

lapsen on hyvä saada seuraa myös muista lapsista, eikä vain tätä kotona hoitavasta vanhemmasta. 

Työntekijä painottaa asukaspuiston ja avoimen päiväkodin käyntien tärkeyttä lapsen näkökulmasta.  

 

Omien toiveiden ja haaveiden alla jokaisessa suunnitelmassa asiakkaan ensisijaiseksi haaveeksi 

nousee suomen kielen oppiminen. Tämän jälkeen asiakkaat hahmottavat haaveikseen joko kesken 

jääneiden opiskeluiden jatkamisen tai uuden ammatin opiskelemisen. Yhdessä kotoutumis-

suunnitelmassa asiakas kuitenkin ilmoittaa kielenoppimisen lisäksi haaveenaan olevan se, että 

lapsilla sujuu elämä hyvin Suomessa.  

 

Kotoutumissuunnitelmien lopussa asiakasta ohjataan edelleen palveluihin. Jokaisessa 

suunnitelmassa asiakas ohjataan kielikurssille, useimmiten lasta kotona hoitaville tarkoitetulle, 

koska suunnitelmien kohderyhmänä on lasta kotona hoitava vanhempi. Kielikurssin lisäksi 

jokaisessa suunnitelmassa nostetaan kuitenkin esille kaupungin tarjoamat lapsiperheiden matalan 

kynnyksen palvelut, toisin sanoen avoimet päiväkodit sekä asukaspuistot. Joissain suunnitelmissa 

on todettu, että näistä paikoista on kerrottu asiakkaalle, kun taas joihinkin suunnitelmiin on jopa 

kirjattu, kuinka monta kertaa viikossa asiakkaan tulee tällaisessa paikassa käydä. 
1) A käy poikansa, B:n, kanssa tutustumassa XX:n asukaspuistoon ja käy siellä jatkossa vähintään 

kaksi kertaa viikossa. (KOTO 9) 

 

Kuten palvelutarpeen arvioissa, myös kotoutumissuunnitelmissa otsikot määrittävät pitkälti 

asiakirjojen sisällön. Kotoutumissuunnitelma on perheen äidille tehty dokumentti, ja tämän vuoksi 
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kirjaukset koskevat suurimmaksi osaksi äidin kotoutumista. Tätä käsitellään suurimmaksi osaksi 

aiemman osaamisen, kielitaidon ja mahdollisen tulevan kurssin tai koulutuksen näkökulmasta, eikä 

ns. epävirallista kotoutumista juurikaan mainita tai käsitellä. Terveyttä ei käsitellä kuin fyysisen 

terveyden näkökulmasta. Äitejä ohjataan dokumenteissa hakeutumaan kunnan matalan kynnyksen 

palveluihin, mutta mitään muita järjestötoimintaa tai kolmannen sektorin toimijoita ei mainita.  

7 Tulokset 
Määrämuotoinen dokumentointi ja valmiiksi asiakastietojärjestelmästä annetut otsikot ohjaavat 

hyvin paljon molempien asiakirjatyyppien sisältöä. Näin ollen palvelutarpeen arvioissa ja 

kotoutumissuunnitelmissa näkyvä kotoutuminen on pitkälti niiden asiakirjarakenteen ohjaamaa, ja 

asiakirjoissa nouseekin esiin ennen kaikkea muodollinen kotoutuminen ja sen kautta tavoiteltava 

työelämäosallisuus sekä laajemmin taloudellinen osallisuus. Asiakirjat antavat otsikkotasolla 

kuitenkin myös paljon tilaa asioille, joita voi mieltää epämuodolliseen kotoutumiseen ja 

toiminnalliseen sekä yhteisölliseen osallisuuteen kuuluvaksi, kuten perhe- ja läheisverkoston 

kartoittamista, sosiaalisia taitoja, itsestä ja kodista huolehtimista tai asiakkaan omia toiveita ja 

haaveita. Molemmat asiakirjat otsikkorakenteineen voisivat siis tukea myös toiminnallisen ja 

yhteisöllisen osallisuuden esille tuomista. Analyysi tuo kuitenkin esille, että muodollinen 

kotoutuminen, kielikurssit ja työllistyminen ja näiden kautta ennen kaikkea työelämäosallisuus 

hallitsevat maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tehtävän työn dokumentointia. Työelämäosallisuus 

katsotaan usein työikäisten tärkeimmäksi osallisuuden muodoksi, jonka tukeminen rakentaa pohjaa 

muulle hyvinvoinnin rakentamiselle Se kattaakin kaikki Raivion ja Karjalaisen (2013, 20–22) 

määrittelemät osallisuuden ulottuvuudet: taloudellisen, toiminnallisen ja yhteisöllisen. 

Työelämäosallisuuden rinnalle on kuitenkin syytä nostaa myös muita osallisuustavoitteita, kuten 

työ- ja toimintakyvystä huolehtimisen, elämän laadun lisäämisen ja pienituloisuuden vähentämisen.  

 

Aikuisten osalta asiakirjoissa ei käsitellä harrastuksia tai muuta vapaa-ajan toimintaa, vaikka 

erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja -mahdollisuudet voisivat lisätä yksilön elämän laatua ja sitä 

kautta osallisuuden tunnetta (Raivio & Karjalainen 2013, 26). Sen sijaan useissa asiakirjoissa tulee 

esiin lapsille haetut avustukset polkupyörien hankintaan. Monet asiakirjat käsittelevät myös lasten 

harrastustoiveita, ja lasten oma ääni saattaakin kuulua asiakirjassa vain silloin, kun on kyse 

harrastustoiveista. Lapsista tehdyt kirjaukset ovat suurimmaksi osaksi vanhempien sanelemia eikä 

lasten omaa mielipidettä ole juurikaan dokumentteihin kirjattu harrastustoiveita lukuun ottamatta. 

Lapsien kotoutuminen on hyvin vahvasti kietoutunut vanhempien kotoutumisen ja perhe-elämän 
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ympärille (Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013). Tätä ei ole dokumenteissa huomioitu, eikä koko 

perheen hyvinvointia ja kotoutumista juurikaan käsitellä. Dokumentit heijastavat siis huomattavasti 

enemmän perheen aikuisten kotoutumista ja tarpeita. 

 

Perhettä vuorovaikutusjärjestelmänä ja systeeminä ei juurikaan käsitellä dokumenteissa. Usein 

kirjaukset koskevat perheenjäseniä erikseen, joko lapsia tai vanhempia, eikä heitä kuvata 

dynaamisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Säävälän (2011, 73) mukaan yksilön kanssa tehtävässä 

työssä perheen ja sen toisten yksilöiden vaikutuksen huomioiminen hyödyttävät sekä perhettä että 

yksilöä. Myös perheen hyvinvointi ja sen sisäiset vuorovaikutusjärjestelmät vaikuttavat toisiinsa 

(Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 44–46; Lansford et al. 2001). Kirjaukset, jotka liittyvät 

perheeseen systeeminä, käsittelevät lasten ja vanhempien päivätoiminnan yhteensovittamista tai 

jonkun perheenjäsenen sairauden vaikutusta muuhun perheeseen. Mikäli kirjauksia perheestä 

systeeminä olisi dokumenteista enemmän, voisi näitä kirjauksia hyödyntää paremmin perheen 

kokonaisvaltaista tilannetta arvioidessa ja edelleen tukea paremmin koko perheen hyvinvointia ja 

samalla sen jäseniä. 

 

Erik Allardtin (1976, 42–46) hyvinvointiteoriassa yksi hyvinvoinnin ulottuvuuksista on yhteisyys-

suhteet, mikä käsittää ihmisen tarpeen olla yhteydessä muihin ihmisiin eri tasoilla. Yhteisöllinen 

ulottuvuus on myös yksi Raivion ja Karjalaisen (2013, 16–17) määrittelemistä osallisuuden 

ulottuvuuksista, eikä osallisuus voi toteutua täysimääräisenä, mikäli yksikin ulottuvuuksista jää 

täyttymättä. Osattomuus voikin usein olla osattomuutta sosiaalisista suhteista. Erityisesti valta-

väestön kanssa solmittujen ystävyyssuhteiden katsotaan myös vaikuttavan positiivisesti 

kotoutumiseen. (Närhi et al 2013, 115–116; Schubert 2013, 65.) Näin ollen uusien sosiaalisten 

verkostojen ja niiden laajentamisen tukeminen olisi ensiarvoisen tärkeää kotoutuja-asiakkaan 

kotoutumisen ja osallisuuden edistämisessä. Sosiaaliset verkostot onkin palvelutarpeen arvioissa 

kartoitettu ja tunnistettu usein myös voimavaraksi, mutta tämän lisäksi niitä ei arvioissa juurikaan 

käsitellä. Kotoutumissuunnitelmissa sosiaalisia verkostoja ei puolestaan käsitellä laisinkaan. Näin 

ollen myöskään niiden vahvistamista tai laajentamista ei asiakirjoissa tueta. On kuitenkin 

huomattava, että vaikka sosiaalisia verkostoja ei ole kotoutumissuunnitelmissa kartoitettu, löytyy 

kotoutumissuunnitelmien sisällöistä paljon mainintoja esimerkiksi matalan kynnyksen lapsiperhe-

palveluista ja asiakkaita ohjataan niiden toimintaan. Palvelutarpeen arvioissa näitä palveluita ei sen 

sijaan juurikaan mainita. Tämä voi johtua ainakin osittain siitä, että kotoutumissuunnitelmien 

kohderyhmänä ovat kotiäidit, mutta toisaalta palvelutarpeen arviointien tulisi koskea koko perhettä, 

myös kotona olevaa vanhempaa ja lapsia. On myös syytä pohtia, ovatko asukaspuistot ja avoimet 
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päiväkodit ainoita matalan kynnykset palveluita, joihin kotoutuvan maahanmuuttajavanhemman 

voisi ohjata, vai olisiko palveluvalikoimaa ja toimintamuotoja olemassa laajemmin. Kotoutumislain 

esitöissä (HE 185/2010 vp., 80) tällaisiksi palveluiksi ja toimiksi on mainittu muun muassa 

kirjastopalvelut, kansalaistoimintaan osallistuminen sekä ystäväpalvelut. Esimerkiksi järjestöjen 

mahdollisesta toiminnasta ei asiakirjoissa kuitenkaan mainita laisinkaan. 

 

Lasten osalta muodollisen kotouttamisen areenaksi voi hahmottaa päivähoidossa tai koulussa 

käymisen. Päivähoitoa ja koulua käsitelläänkin kaikissa aineiston asiakirjoissa. Päivähoito ja koulu 

kotouttavat lapsen viralliseen yhteiskuntaan, sen sääntöihin ja järjestelmiin, mutta samalla ne 

toimivat paikkana, jossa lapset tutustuvat toisiin, myös valtaväestön, lapsiin ja pääsevät luomaan 

sosiaalisia verkostoja ja kasvattamaan omaa osallisuuttaan uudessa yhteisössään ja ympäristössään. 

(vrt. kotoutumislaki 26 §.) Näin ollen päivähoitoon tai kouluun pääseminen lisäävät lasten 

osallisuutta monin tavoin muun muassa kielitaidon ja sosiaalisten verkostojen laajentumisen kautta. 

Lasten osallisuus tulee asiakirjoissa esiin myös matalan kynnyksen perhepalveluiden, kuten asukas-

puistojen ja avoimien päiväkotien, palveluiden piiriin ohjaamisen kautta.  

 

Työ- ja toimintakyvystä huolehtiminen on eräs keino edistää yhteiskunnallista osallisuutta (Raivio 

& Karjalainen 2013, 22). Sekä palvelutarpeen arvioissa että kotoutumissuunnitelmissa onkin käyty 

läpi asiakkaan terveydentilaa. Terveydentilaa on kuitenkin käsitelty pitkälti fyysisenä, eikä 

psyykkisestä kuormituksesta juurikaan puhuta. Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa kuitenkin 

keskeisesti yksilön kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn. Joillain maahanmuuttajaryhmillä on 

tutkimuksissa havaittu esimerkiksi vakavia masennus- ja ahdistusoireita selkeästi enemmän kuin 

verrokkiryhmässä ei-maahanmuuttajia. Naisilla erot kantaväestöön ovat suuremmat kuin miehillä. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa erityisesti pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla on havaittu olevan 

kantaväestöä enemmän mielenterveysoireita. (Castaneda et al. 2012, 145–146.) Näin ollen voisikin 

olla perusteltua nostaa myös psyykkinen terveys vahvemmin esille asiakirjoihin. On myös 

huomattava, että esimerkiksi vanhempien stressi vaikuttaa myös lasten psyykkiseen hyvinvointiin ja 

näin ollen edelleen myös lasten kotoutumiseen ja osallisuuden tunteeseen (Turtiainen 2012, 41). 

  

Pienituloisuuden vähentäminen on yksi keino lisätä osallisuutta ja etuuksissa neuvominen lisääkin 

asiakkaan taloudellista osallisuutta (Raivio & Karjalainen 2013, 22). Täydentävää toimeentulotukea 

käytetään polkupyörien hankintaan, muuttoavustuksiin sekä lasten harrastuksien tukemiseen. Voisi 

kuitenkin pohtia, voisiko täydentävää toimeentulotukea tuoda palvelutarpeen arvioissa ja 

kotoutumissuunnitelmissa sosiaalityön työvälineeksi jopa enemmän. Esimerkiksi saatavilla olevat 
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kulttuuri- ja liikuntapalvelut voivat osaltaan lisätä asiakkaan elämän laatua ja tätä kautta 

osallisuutta. 

 

Osallisuuden lähtökohtana on vapaaehtoisuus (Siisiäinen 2014, 33). Palvelutarpeen arvioissa 

asiakkaan toiveille ei ole omaa, itsenäistä otsikkoaan, vaan toiveista on saatettu keskustella muiden 

asioiden yhteydessä tai viimeistään siinä kohtaa, jos on kuultu asiakkaan näkemystä palvelu-

tarpeelle. Kotoutumissuunnitelmiin puolestaan on nostettu jo otsikkotasolle myös asiakkaiden 

toiveet. Aikuisten asiakkaiden toiveet liittyvät lähes poikkeuksetta kielen oppimiseen tai 

työelämään pääsemiseen, vaikka suunnitelmissa toiveet ovat otsikkotasolla itsenäisiä kokonai-

suuksia, eivätkä sidottuja erityisesti näihin kahteen kotoutumisen osatekijään. Tämä kertoo siitä, 

että kielen oppiminen on ensisijaisen tärkeää aikuisen ihmisen pääsemisessä osalliseksi kaikissa 

yhteiskunnan toiminnoissa ja osa-alueilla. Esimerkiksi Allardt (1976, 45) korostaa yhteisyys-

suhteiden kielellistä luonnetta. Toiveet kertovat myös työelämäosallisuuden suuresta merkityksestä 

aikuiselle ihmiselle. Samalle toiveet kuitenkin kertonevat myös siitä, että kotoutumissuunnitelma ja 

sen laatiminen kietoutuu vahvasti muodolliseen kotoutumiseen. Onkin syytä pohtia kriittisesti 

tarkastelluissa asiakirjoissa esiin tulevia ja sovittuja toiveita, toimia ja niiden vapaaehtoisuutta; 

onko esimerkiksi ajatus tietystä määrästä käyntejä viikossa asukaspuistossa lähtenyt asiakkaasta vai 

työntekijästä, ja kokeeko myös asiakas tämän mielekkääksi järjestelyksi? Voiko tällainen sopimus 

lisätä asiakkaan osallisuutta esimerkiksi silloin, jos asiakkaan muu elämä on hyvin kuormittunutta 

eikä hänen jaksamisensa tue uusien sosiaalisten kontaktien luomista? Toisaalta tällaisessakin 

tilanteessa käynnit voivat lisätä kuitenkin lapsen osallisuutta ja kokemuksia ikätovereistaan. 

 

Asiakkaan aktiivisuus ja itsenäinen asioiden hoitaminen hahmottuu poikkeuksetta voimavaraksi ja 

asiaksi, johon tulee pyrkiä. Esimerkiksi etuuksien hakemisessa neuvominen ohjaa asiakkaita omaan 

toimijuuteen. Myös työllistymiseen tähtäävät toimet pyrkivät siihen, että asiakas voisi saavuttaa 

itselleen ja perheelleen taloudellisen autonomian. Palveluista riippuvuus ja passiivisuus 

hahmottuvat näin samalla asioiksi, joista tulisi pyrkiä eroon. Uuteen maahan ja ympäristöön 

muuttaminen heikentää kuitenkin väistämättä ihmisen autonomiaa, koska aiemmin hankitut tiedot ja 

taidot harvoin pätevät sellaisenaan uusissa olosuhteissa. Uuden autonomian rakentamisessa on 

oleellista huomata ja tunnistaa, milloin asiakkaalla on riittävästi valmiuksia, tietoa ja huolenpitoa 

osatakseen hoitaa itse asioitaan ja ymmärtääkseen tekemiensä päätösten seurauksia elämässään 

uudessa ympäristössä. (Turtiainen 2011, 140, 149.)  
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Palvelutarpeen arvioissa on lopussa yhteenveto, joka sisältää asiakkaan ja työntekijän arvion 

asiakkaan palvelutarpeesta. Sosiaalihuoltolain 37 §:n mukaan palvelutarpeen arvion tulee sisältää 

asiakkaan mielipide omasta palvelutarpeestaan ellei siihen ole ilmeistä estettä. Lain esitöiden 

mukaan tämä tarkoittaa, että asiakkaan näkemys tulisi kirjata siis aina, jollei se ole käytännössä 

mahdotonta (HE 164/2014 vp., 132). Useimmissa asiakirjoissa asiakkaan arvio onkin kirjattu ja 

työntekijän arvio on hyvin yhteneväinen asiakkaan arvion kanssa. Aineistossa on kuitenkin neljä 

asiakirjaa, joissa asiakkaan arviota ei ole kirjattu, ja yhdestä näistä puuttuu lisäksi työntekijän arvio. 

Asiakkaan oman näkemyksen kuuleminen on keino lisätä asiakasosallisuutta, ja palveluiden 

suunnittelun perustana tulisi olla vahvasti asiakkaan itse kokema tuen tarve (mt. 130). Näin ollen 

voisi olla syytä pohtia sitä, miten asiakkaita voitaisi osallistaa paremmin myös omaan palvelu-

tarpeen arviointiprosessiinsa. 

7.1 Tulosten yhteenveto  

Aineisto on verrattain pieni ja tämä tulee huomioida kriittisesti tuloksia lukiessa. Aineiston 

perustella voidaan kuitenkin todeta, että kotoutumista käsitellään maahanmuuttajapalveluiden asia-

kirjoissa pitkälti muodollisena prosessina ja kotoutumisen sosiokulttuurinen näkökulma jää asia-

kirjoissa vähemmälle. Samalla osallisuus näyttäytyy ennen kaikkea työelämäosallisuutena. Esi-

merkiksi asiakkaan elämän laadun parantaminen ei hahmotu asiakirjoissa työskentelyn tavoitteeksi. 

Aikuisten kohdalla ei esimerkiksi käsitellä vapaa-aikaa, vaan harrastuksia käsitellään vain lasten 

osalta. Myöskään sosiaalisten verkostojen vahvistamista ja laajentamista ei asiakirjoissa juurikaan 

tueta, vaikka niiden merkitys voimavarana onkin tunnistettu. Matalan kynnyksen kotoutumista 

tukevat palvelut tulevat kuitenkin esiin erityisesti kotoutumissuunnitelmissa, mutta tällöinkin 

palveluista on mainittu vain asukaspuistot ja avoimet päiväkodit. Järjestöjen toiminnasta ei 

asiakirjoissa puhuta.  

 

Terveys typistyy asiakirjoissa fyysiseksi hyvinvoinniksi, eikä psyykkisestä kuormituksesta 

juurikaan puhuta, vaikka se vaikuttaa keskeisesti yksilön kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn. 

Vanhempien psyykkinen hyvinvointi on myös vahvasti sidoksissa lasten hyvinvointiin ja kotoutu-

misen edellytyksiin. Perheen systeemistä olemusta ja perheenjäsenien vaikutusta toisiinsa ei 

olekaan juuri tuotu esiin asiakirjoissa, vaan niissä käsitellään perheenjäseniä yleensä selkeästi 

erikseen. Samalla lapset jäävät asiakirjoissa pääasiassa aikuisten varjoon.  

 

Asiakirjoissa asiakkaan aktiivisuus ja asioiden itsenäinen hoitaminen nähdään voimavarana ja 

tavoiteltava asiana. Asiakkaan aktiivisuutta suhteessa omaan palvelutarpeen arviointiprosessiinsa ei 



 24 

ole kuitenkaan aineiston perusteella aina pyritty tukemaan, vaikka näin voitaisiin osaltaan lisätä 

asiakkaan osallisuutta. Joissain palvelutarpeen arvioissa on esimerkiksi jätetty kirjaamatta asiakkaan 

oma arvio palvelutarpeestaan. Toisaalta kotoutumissuunnitelmissa asiakkaan toiveille on annettu jo 

otsikkotasolla paljon tilaa. Vapaaehtoisuus onkin osallisuuden tärkeä edellytys. Asiakkaiden toiveet 

koskevat aiheesta riippumatta kielen oppimista ja työelämään pääsyä, mikä voi osaltaan kertoa 

työelämäosallisuuden ja kielen oppimisen tärkeydestä, mutta toisaalta myös kotoutumis-

suunnitelman laatimisprosessin painottumisesta muodolliseen kotoutumiseen. 

8 Pohdinta 
Palvelutarpeen arvion voi mieltää sosiaalityön välineeksi (Kääriäinen 2005). Osallisuuden 

edistäminen on yksi sosiaalialan eettisistä periaatteista, mitä on myös ihmisen elämän kokonais-

valtainen huomioiminen. Tämä tarkoittaa, että sosiaalialan ammattihenkilön tulee ottaa huomioon, 

että asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi esimerkiksi sosiaaliset 

verkostot, asuinyhteisö, saatavilla olevat palvelut sekä poliittinen toimintaympäristö. Kokonais-

valtaisuus tarkoittaa myös asiakkaan omien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista. (Talentia 2017, 

16–20.) Voi pohtia, toteutetaanko maahanmuuttajille tehdyissä palvelutarpeen arvioissa eettisesti 

korkealaatuista sosiaalityötä silloin, jos tuotetut asiakirjat typistyvät lähinnä muodollista 

kotoutumista käsitteleviksi asiakirjoiksi. 

 

Tutkimuksemme tulosten perusteella asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja osallisuuden 

edistämiseen pohjautuva sosiaalityö ei juurikaan näy tehdyissä palvelutarpeen arvioissa ja 

kotoutumissuunnitelmissa. Allardtin (1976, 38–50) hyvinvointiteorian mukaiset yhteisyyssuhteet ja 

itsensä toteuttaminen saavat vain vähän tilaa asiakirjoissa, vaikka näiden tukemisen voi katsoa 

olevan sosiaalityön tehtävä vähintään yhtä paljon kuin elintason turvaaminen esimerkiksi etuuksista 

huolehtimalla ja muodollista kotoutumista tukemalla. Voi kuitenkin pohtia, johtuuko asiakirjojen 

sisällön painottuminen esimerkiksi siitä, että palvelutarpeen arvio tai kotoutumissuunnitelma 

tehdään ihmiselle siinä vaiheessa, kun tämän elämä on vasta alkamassa rakentua uudessa 

kotimaassa. Tällöin voisi ajatella ensisijaisten tarpeiden, kuten taloudellisen selviytymisen, olevan 

kaiken etusijalla. Vai onko painotusten ensisijainen syy kuitenkin pikemminkin esimerkiksi 

organisaatioon muotoutunut työkulttuuri? Väistämättä mieleen tulee myös työn resursointi ja se, 

onko sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille annettu riittävästi aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja 

asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen haltuunottoon. Tämä kaikki tiedostaen on syytä pysähtyä 

tarkastelemaan työkäytäntöjä ja sen resursointia, jotta ihmisen elämän kokonaisvaltaiselle 
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huomioimiselle löytyy tilaa viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmisen akuutit, esimerkiksi asumiseen 

tai etuuksiin liittyvät pulmatilanteet on ratkaistu. 

 

Kuten Kääriäinen (2003) toteaa, on dokumenttien laatijoiden mahdotonta kirjata kaikkea tehtyä 

työtä, ja silloin voi olla että tärkeä osa työstä, esimerkiksi epämuodollinen kotouttaminen, jää 

dokumenteista pois. Riittämätön tai epätäydellinen kirjaus voi silti vaikuttaa dokumenttien 

luotettavuuteen ja myös hankaloittaa dokumentoinnin funktiota esimerkiksi tiedon tallentamisessa, 

suunnitelmallisen työn tekemisessä ja tiedon eteenpäin viemisessä (Kääriäinen 2005; Platt 1981, 

214–215). Negatiiviset asenteet kirjaukseen, sosiaalityöntekijöiden omat kirjaamiskäytännöt tai 

kiire voivat esimerkiksi olla tekijöitä jotka myös vaikuttavat siihen mitä dokumentteihin kirjataan 

(Kääriäinen 2005).  Riittämätön tai epätäydellinen dokumentointi ei ole merkki huonosta työstä, 

mutta vaikuttaa siihen, mitä huomioidaan virallisesti tehtynä työnä (Kääriäinen 2003). Tutkimus-

tulosten valossa työyhteisössä onkin syytä miettiä, heijastaako dokumentointi tällä hetkellä toden-

mukaisesti tehtyä kotouttavaa työtä, ja mitkä seikat työssä ja työyhteisössä vaikuttavat kirjauksiin. 
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9 Kehitysehdotuksia työyhteisöön 
Tulosten pohjalta olemme laatineet kehitysehdotuksia, joilla kotoutuvan asiakkaan osallisuutta ja 

kotoutumista voidaan tukea kokonaisvaltaisesti palvelutarpeen arvioinneissa ja kotoutumis-

suunnitelmissa. 

 

1. Selkeä ohjeistus palvelutarpeen arvioiden ja kotoutumissuunnitelmien sisällöstä jokaisen 

otsikon kohdalta. Otsikoiden alle tulee aina kirjata jotain, eikä otsikoita saa poistaa. 

Ohjeessa jokaisen otsikon tulee sisältää esimerkkejä asioista ja sisällöistä, joita otsikon alla 

voi käsitellä. 

2. Palvelutarpeen arviointiprosessin selkeyttäminen ja eriyttäminen asiakkaan akuuteista, 

nopeaa reagoimista vaativista tilanteista (esim. vuokran maksuun liittyvät pulmatilanteet), 

jolloin sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan aika vapautuu itse palvelutarpeen arvion tai 

kotoutumissuunnitelman laatimiseen.  

3. Palvelutarpeen arvioinnin ja kotoutumissuunnitelman laatimisen porrastus: esimerkiksi 

ensimmäisellä tapaamisella käsiteltävänä muodolliseen kotoutumiseen liittyvät asiat, toisella 

tapaamisella sen sijaan voisi keskittyä asiakkaan psykososiaaliseen hyvinvointiin, sen ja 

yleisesti epämuodollisen kotoutumisen tukemiseen. Esimerkiksi aikuisen vapaa-ajan 

tukeminen. 

4. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkisen hyvinvoinnin esille tuominen asiakirjojen 

laadintaprosessissa. 

5. Perheen systeemisen olemuksen tunnistaminen ja perheen kokonaisvaltaisen tilanteen 

arvioiminen palvelutarpeen arvioissa: esimerkiksi vanhemman kuormittuneen tilanteen 

tukeminen, sen vaikutus lapsiin ja tästä johtuva lasten mahdollinen tuen tarve. 

6. Dokumenteissa tulee myös käsitellä asiakkaan omaa näkökulmaa ja kirjata tarkemmin 

asiakkaan toiveita liittyen kotoutumiseen ja omaan hyvinvointiin. 

7. Laajempi matalan kynnyksen palveluista ja järjestötoiminnasta tiedottaminen asiakkaille ja 

niihin ohjaaminen. Matalan kynnyksen palveluvalikoiman ja järjestötoiminnan pitäminen 

ajan tasalla ja tiedon helppo saatavuus työntekijöille. 
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11 Liitteet 
Liite 1 

Palvelutarpeen arvio 

 

Paikka:  
Päivämäärä:  
Läsnäolijat:  
  
  
PERHE JA YMPÄRISTÖ  

  
Perhe, lapset ja läheisverkosto:   
  
  
Asuminen ja esteettömyys:   
  
  
Päiväaikainen toiminta:   
  
  
TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA  
  
Taloudellinen tilanne:  
  
  
Terveys ja hyvinvointi:  
  
  
Sosiaaliset taidot:   
  
  
Itsestä ja kodista huolehtiminen:  
  
  
  
ASIAKKAAN VOIMAVARAT  

  
  
YHTEENVETO  
  
Asiakkaan arvio palvelutarpeesta:  
  
  
Työntekijän arvio palvelutarpeesta:  
  
  
Yhteenveto ja jatkosuunnitelma:  
  
  



 32 

Liite 2 
 
  
Kotoutumissuunnitelma  
 
  
OLESKELULUPA-ASIAT : 
 
ASUMINEN : 
 
KOULUTUS JA TYÖLLISTYMINEN : 
 
TOIMEENTULO/SOSIAALIETUUDET:  
 
TERVEYS : 
 
LASTEN SUUNNITELMAT : 
 
OMAT TOIVEET/TAVOITTEET:  
 
OHJAUS PALVELUIHIN:  
 
SEURANTA : 
  
  
  
  
  
 


