
 

 

 

 

 

 

  

Ei tarvetta lastensuojeluun 

Sosiaalityöntekijöiden perusteluja 

lastensuojelun asiakirjoissa 

 

 

 

 

 

Päivikki Hoolan 

Helsingin yliopisto 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalityö 

Pro gradu -tutkielma 

Elokuu 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Laitos – Institution – Department  
Sosiaalitieteiden laitos 

Tekijä – Författare  – Author 
 Päivikki Hoolan 

Työn nimi – Arbetets titel – Title 
 Ei tarvetta lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijöiden perusteluja lastensuojelun asiakirjoissa 

Oppiaine – Läroämne – Subject 
Sosiaalityö 

Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro gradu -tutkielma 

Aika – Datum – Month and 
year 
27.8.2018 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of 
pages 
76 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 

 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee lastensuojelun palvelutarpeen arvioihin liittyvää 

päätöksentekoa. Tutkin lastensuojelun palvelutarpeen arvioiden asiakirjoja ja niissä 

esiintyviä perusteluja lastensuojelun tarpeettomuudesta. Tutkimusaineisto koostuu 

eteläsuomalaisen kunnan lastensuojelussa vuonna 2017 tehtyjen lastensuojelun 

palvelutarpeen arviointien asiakirjoista. Asiakirjamateriaalissa on mukana 

sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien asiakas- ja verkostotapaamisista sekä puheluista 

tehdyt kirjaukset, ja arvioiden yhteenvedot. Aineisto muodostuu tapauksista, joissa 

palvelutarpeen arvion asiakkaat eivät valikoidu lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkaiksi. 

 

Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaalisesta konstruktionismista, 

diskurssianalyysistä ja kategoria-analyysistä. Käsitän todellisuuden vuorovaikutuksessa 

rakentuvana ja neuvoteltavissa olevana. Todellisuus rakentuu paikallisissa 

tulkintakäytännöissä, joissa tuotetaan ja ylläpidetään arkielämän moraalista järjestystä. 
Analysoin aineistoa diskurssianalyyttisesti. Käytän analyysin metodina kategoria-analyysiä. 

Kategoriat ovat kiinteä osaa sosiaalista toimintaa. Niitä luodaan ihmisten nimetessä ja 

luokitellessa asioita ja toisia ihmisiä. 

 

Tutkimuksen perusteella palvelutarpeen arvioiden johtopäätöksissä rakentui neljä 

lastensuojelun tarpeettomuuden kategoriaa. Lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvissä 

arvioissa tapauksia määriteltiin ainutlaatuisiksi tilanteiksi, ei tällä hetkellä toimenpiteitä 

vaativiksi, vääriksi hälytyksiksi ja ohimeneviksi haastaviksi elämäntilanteiksi. Aineistossa 

esiintyi kuitenkin vain harvoin pelkkä lastensuojeluilmoituksessa esiintyvän ongelman 

kategorisointi johtopäätösten perusteluna. Paikansin aineistossa lisäksi kaksi arvioiden 

johtopäätöksiä vahvistavaa kategoriaa. Yhtäältä sosiaalityöntekijät käyttivät toisten 

viranomaisten tai yhteistyökumppaneiden lausuntoja vahvistamaan omia johtopäätöksiään. 

Toisaalta arvioihin kirjattiin havaintoja perheiden, ja etenkin vanhempien moraalisesta 

kunnollisuudesta todisteena lastensuojelun tarpeettomuudesta. Asiakasvanhempien 

moraalisen kunnollisuuden arviot rakentuivat teksteissä sosiaalityöntekijöiden omista 

havainnoista vanhempien vastuullisuudesta ja lasten normaalista käytöksestä ja lapsuudesta.  
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
lastensuojelu, sosiaalityö, asiakirjat, asiakasvalinta, diskurssianalyysi, kategoria-analyysi 



SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 1 

2 LASTENSUOJELUN ASIAKASVALIKOINTI JA AIEMPI 

ASIAKIRJATUTKIMUS ................................................................................................. 4 

2.1 Asiakkaaksi valikoituminen sosiaalityön prosessina .............................................. 4 

2.2 Sosiaalityön asiakirjatutkimus ................................................................................ 6 

2.2.1 Kirjaamisen käytännöt ..................................................................................... 7 

2.2.2 Asiakirjojen roolit .......................................................................................... 12 

2.2.3 Asiakirjojen sisällöt ....................................................................................... 15 

3 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT ........................................................................ 19 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi, diskurssianalyysi ja kategoriat ............................. 19 

3.2 Satunnaisotanta aineistonkeruumenetelmänä ....................................................... 23 

3.3 Taustatietoja aineistosta ........................................................................................ 24 

3.4 Analyysin rakentuminen ....................................................................................... 28 

3.5 Tutkimuseettiset kysymykset ............................................................................... 30 

4 LASTENSUOJELUN TARPEETTOMUUDEN KATEGORIOITA ......................... 33 

4.1 Ensimmäinen kerta ............................................................................................... 33 

4.2 Ei vielä -asiakas .................................................................................................... 36 

4.3 Väärä hälytys ........................................................................................................ 42 

4.4 Tilapäinen haaste .................................................................................................. 47 

4.5 Toisten viranomaisten arviot ................................................................................ 51 

4.6 Vastuullinen vanhemmuus ................................................................................... 56 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ...................................................................... 63 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 67 

 



1 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä määritellään sosiaalisiksi ongelmiksi silloin, kun ne 

tuottavat yhteiskunnan tasolla niin suurta huolta, että niihin halutaan puuttua yhteisön 

tasolla. Sosiaalisiksi ongelmiksi määritellyt ilmiöt annetaan yleensä jonkin julkisen 

instituution hoidettavaksi. (Loseke 2007, 6–7.) Tällaisia sosiaalisia ongelmia ovat 

länsimaisessa kulttuurissa esimerkiksi työttömyys, köyhyys ja asunnottomuus. 

Sosiaalisten ongelmien katsotaan muodostavan suhteellisen vakaita luokkia tai 

kategorioita. Ne ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa, ja 

muutokset kulttuurisessa ilmapiirissä vaikuttavat myös sosiaalisten ongelmien 

kategorioihin liittyviin tulkintoihin. (Jokinen 2012, 248.)  

Tulkinnat siitä, mitkä sosiaaliset ongelmat kuuluvat lastensuojelun instituution 

ratkaistaviksi, vaihtelevat. 1900-luvun alun Suomessa vain orpojen ja vanhempiensa 

hylkäämien lasten katsottiin kuuluvan julkisen avun piiriin. Muutoin miespuoliset 

perheenpäät olivat vastuussa perheenjäsenten hyvinvoinnista. Rikollisesti käyttäytyvistä 

lapsista vastasi oikeusjärjestelmä. Vuoden 1936 lastensuojelulaki antoi ensi kertaa 

julkiselle vallalle oikeuden puuttua yksityiseen perhe-elämään, jos epäiltiin lapsen 

kaltoinkohtelua. (Hearn ym. 2004, 36.) Nykyään lastensuojelun ratkaistavaksi määrittyy 

pääosin muita kuin orpouteen liittyviä sosiaalisia ongelmia.  

Suomalaisissa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon asiakkaina olevien lasten 

taustoja kartoittavissa tutkimuksissa on ilmennyt, että pikkulasten lastensuojelutarpeen 

taustalla on vanhempien taloudellisia vaikeuksia, kuten työttömyyttä ja toimeentulotuen 

tarvetta, yksinhuoltajuutta, vanhempien päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia, 

perheväkivaltaa ja perherakenteiden muutoksia (Heino ym. 2016, 7; Heino 2013, 93–95; 

Heino 2007, 64–68; Hiilamo 2009, 179; Lämsä 2009, 90–91; Kivinen 1994, 131). 

Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Uudessa Seelannissa ja Kanadassa tehdyissä 
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tutkimuksissa (Filipelli ym. 2017; Keddell 2011). Nuorten lastensuojelutarpeen taustalla 

olivat useimmiten lapseen itseensä liittyvät seikat, kuten ongelmat identiteetin 

rakentumisessa, vaikeudet toverisuhteissa, ristiriidat vanhempien kanssa, koulunkäynnin 

ja opiskelun vaikeudet, psyykkinen oireilu ja päihteiden käyttö (Heino ym. 2016, 7; 

Hiilamo 2009, 183; Lämsä 2009, 97). 

Entä minkälaisia ilmiöitä liittyy niihin perheisiin, joiden ei lastensuojelun asiakkaaksi 

valikoitumisen prosessissa katsota tarvitsevan lastensuojelun palveluja? Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelutilaston (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017, 15) 

mukaan päätöksiä lastensuojelun tarpeettomuudesta tehdään asiakasvalinnassa vuosittain 

runsaasti. Tilaston mukaan vuonna 2016 yli 50 prosentilla lastensuojelun alkuvaiheen 

arvioinnissa olleista perheistä ei katsottu olevan tarvetta lastensuojelun palveluille.  

Ilmiö on laaja, mutta siitä on vain vähän tutkimustietoa. Asiakkaaksi valikoitumisen 

prosessin ja lastensuojeluun kuulumattomien ilmiöiden tutkimusta on kuitenkin pidetty 

tärkeänä ainakin kahdesta näkökulmasta. Tutkijat ja muut lastensuojelun toimijat ovat 

tuoneet esille, että asiakasstatuksen puuttuminen ei välttämättä tarkoita 

lastensuojelutarpeen puuttumista. Olisi tarpeen tutkia sitä, miten lastensuojelun 

ongelmiksi tulkitut ilmiöt ilmenevät niissä perheissä, jotka eivät ole lastensuojelun 

piirissä (Pekkarinen 2011, 53).  Tärkeänä on pidetty myös sitä, että sosiaalityön tulkintoja 

ja päätöksenteon prosesseja yleensä tuodaan päivänvaloon (Mäkitalo 2014, 43; Jokinen 

2012, 265; Pekkarinen 2011, 53; Keddell 2011; Pösö 2010, 324). Lisäksi kunnassa, jossa 

tutkimusta teen, ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaisia perhetilanteita ja ongelmia liittyy 

tapauksiin, joissa lastensuojelun palvelut arvioidaan tarpeettomiksi.   

Tarkastelen tutkimuksessani lastensuojelun asiakkaaksi valikoitumisen prosessia ja niitä 

ilmiöitä, jotka jäävät lastensuojelun toimintakentän ulkopuolelle. Tutkimuksen aineisto 

koostuu lastensuojelun palvelutarpeen arvioiden asiakirjoista. Lähestyn aineistoa 

diskurssianalyyttisesti suuntautuneen kategoria-analyysin keinoin. Tutkin 

dokumentteihin kirjattuja perusteluja ja sitä, miten ja minkälaiset 

lastensuojeluilmoituksessa sosiaalisiksi ongelmiksi tulkitut ilmiöt määrittyvät 

palvelutarpeen arvion perusteella lastensuojelun toimintakenttään kuulumattomiksi. 
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Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Minkälaisia lastensuojelun tarpeettomuuden kategorioita 

palvelutarpeen arvioinnin asiakirjoissa rakentuu? 2) Minkälaisten muiden 

kategorisointien avulla lastensuojelun tarpeettomuutta perustellaan? 

Tutkimustehtäväni on siis kaksitahoinen. Olen yhtäältä kiinnostunut siitä, miten 

kategorisoidaan sellaisia ilmiöitä, jotka määrittyvät lastensuojelun toimikenttään 

kuulumattomiksi. Toisaalta olen kiinnostunut muista, esimerkiksi asiakasperheiden 

vanhempiin liittyvistä kategorisoinneista, joiden avulla perustellaan 

lastensuojelupalvelujen tarpeettomuutta.  
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2 LASTENSUOJELUN ASIAKASVALIKOINTI JA AIEMPI 

ASIAKIRJATUTKIMUS 

 

Lastensuojelun asiakkaaksi valikoituminen on lainsäädännössä tarkoin kuvattu ja 

säädelty prosessi. Sosiaalityön käytäntönä se on kuitenkin tunnustelevaa ja neuvottelevaa 

työskentelyä, johon vaikuttavat sosiaalityötekijän henkilökohtaiset arvot, tiedot ja taidot 

sekä myös vallitsevat kulttuuriset, taloudelliset, hallinnolliset ja poliittiset puitteet (Heino 

1997, 366–374; Kivinen 1994, 150–151). Kuvaan tässä luvussa ensin lyhyesti 

lastensuojelun asiakkaaksi valikoitumisen prosessia sosiaalityön käytäntöjen ja 

lainsäädännön näkökulmasta. Luvun pääasiallisena sisältönä on aikaisemman 

sosiaalityön asiakirjatutkimuksen esittely.  

 

2.1 Asiakkaaksi valikoituminen sosiaalityön prosessina 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvio on lastensuojelulain (LsL 417/2007) mukainen 

lastensuojelutyöskentelyn alkuvaiheen arvio. Prosessi käynnistyy tilanteessa, jossa 

lapsesta on tehty lastensuojelulain §25 mukainen lastensuojeluilmoitus tai hakemus 

sosiaalihuoltolain (ShL 1301/2014) mukaiseen palvelutarpeen arvioon (ShL 35§). 

Palvelutarpeen arvion asiakkaana oleva perhe on sosiaalihuoltolain (ShL) mukaisessa 

asiakassuhteessa (ShL 36§, LsL 26§). Lastensuojelun palvelutarpeen arvio tulee lain 

mukaan aloittaa seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta ja se on 

saatava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa (LsL §26). Asiakkaaseen tulee siis ottaa 

yhteyttä ensimmäisen kerran seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta ja 

arvio tulee saada päätökseen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen 

saapumisesta.  

Suunnitelmallinen työ alkaa, kun perheen palvelutarve on arvioitu ja siinä on todettu tarve 

lastensuojelun avohuollon palveluille. Kun lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi, että 
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syytä lastensuojelun palveluille ei ole, sosiaalihuollon asiakkuus päättyy ja asiakas palaa 

peruspalveluiden piiriin. Palvelutarpeen arvion kuuluu myös asiakkaan palveluneuvonta. 

Tilanteessa, jossa arvioidaan, että asiakas tarvitsee muita kuin lastensuojelun palveluja, 

hänet ohjataan palveluiden piiriin ja sovitaan mahdollinen yhteispalaveri, johon 

lastensuojelun työntekijä ottaa osaa lähettävänä viranomaisosapuolena. Palvelutarpeen 

arvion päättymisestä tiedotetaan asiakkaalle, ja hänelle lähetetään lastensuojelun 

työntekijöiden allekirjoittama yhteenveto (ShL 37§).  

Lastensuojelun palvelutarpeen arviossa selvitetään lapsen kasvuolosuhteita, lapsen omaa 

käytöstä ja lastensuojelun palvelujen tarvetta (LsL 27§). Lain mukaan selvitystä tekevän 

sosiaalityöntekijän tulee olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin ja eri 

yhteistyötahoihin ja viranomaisiin selvityksen vaatimassa laajuudessa (LsL 26§, ShL 

41§). Laissa määritelty ”arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä 

laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä 

muiden toimijoiden kanssa” (ShL 36§) jättää sosiaalityöntekijän arvioitavaksi keitä 

tavataan, missä kokoonpanossa ja kuinka monta kertaa. 

Käytäntönä tutkimuskunnassa on, että palvelutarpeen arvion aikana tavataan vanhempia 

ja lasta sekä sosiaalitoimistolla että perheen kotona. Lisäksi käytäntönä on, että lasta 

tavataan ilman vanhempien läsnäoloa, esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa, lapsen iästä 

riippuen. Lasta voidaan tavata myös kotona omassa huoneessa vanhempien ollessa 

toisessa tilassa. Vauvoja ja pieniä lapsia tavataan vanhempiensa kanssa joko kotona tai 

sosiaalitoimistolla. 

Myös palvelutarpeen arvioprosessiin liittyvää kirjaamista säätelee lastensuojelulaki (LsL 

26§ ja 33§). Lain mukaan työntekijöiden on merkittävä lapsen asiakasasiakirjoihin 

lastensuojeluasian vireille tulosta lähtien kaikki lapsen lastensuojeluun liittyvien 

päätösten ja toimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden 

suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.  

Laki ei kuitenkaan anna yksityiskohtaisia ohjeita dokumentoinnin tuottamisesta tai 

sisällöistä. Työntekijöillä onkin paljon vapauksia tekstin tuottamisessa. Britanniassa on 
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siirrytty pitkälti määrämuotoiseen kirjaamiseen, jossa lomakemuotoiseen dokumenttiin 

kirjataan otsikoiden mukaiset asiat (Hall ym. 2010; White ym. 2009). Suomeen 

määrämuotoinen kirjaaminen on kuitenkin vasta tulossa ja sosiaalityöntekijöiden harkinta 

vaikuttaa paljon kirjauskäytäntöihin (Huuskonen & Vakkuri 2015, 794, Vierula 2012, 

150–151; kuitenkin Günther 2015; Raitakari ja Günther 2008). Tutkimuskunnassa 

lastensuojelun palvelutarpeen arvioiden dokumentit kirjataan vapaana tekstinä 

palvelutarpeen arvion kertomuksiin. Ainoastaan yhteenvetodokumentissa on otsikointi. 

Yhteenvedon dokumentti ei kuitenkaan ole lomake, ja sosiaalityöntekijä voi muokata 

dokumenttia ja sen otsikoita haluamallaan tavalla.  

 

2.2 Sosiaalityön asiakirjatutkimus 

Asiakirjoista tutkimuksen kohteena on sosiaalityössä keskusteltu 1920-luvulta lähtien 

(esim. Burgess 1928). Kaglen ja Kopelsin (2008, 17–18) mukaan tutkimusta pidettiin 

1900-luvun alussa asiakirjojen olemassaolon tärkeimpänä syynä. Sosiaalityön 

laadullisessa tutkimuksessa asiakirja-aineistot ovat kuitenkin olleet toissijaisessa 

asemassa muihin, esimerkiksi havainnointiin ja haastatteluihin perustuviin aineistoihin 

verrattuna. Asiakirjojen tutkimus on yleistynyt vasta 2000-luvulla, mahdollisesti osana 

sosiaalityön prosessien ja tuotosten kriittistä itsetutkiskelua, jota ihmistieteissä laajemmin 

on alettu harjoittaa. (Taylor 2008, 26–28.)  

Sosiaalityön asiakirjatutkimusta on jaoteltu eri tavoin. Prior (2003, 4–5; myös Vierula 

2012, 150) jakaa sosiaalityön asiakirjatutkimuksen kolmeen luokkaan: asiakirjojen 

tuottamiseen liittyvä tutkimus, asiakirjojen käyttöön liittyvä tutkimus ja asiakirjojen 

sisältöjen tutkimus. Karvinen-Niinikoski ja Tapola (2002, 10; myös Saurama 2002, 54) 

luokittelevat asiakirjatutkimuksen tiedonintressin mukaan faktatietoa paikantavaan 

tutkimukseen ja asiakirjojen kautta rakentuvan sosiaalisen todellisuuden tutkimukseen. 

Günther (2015, 38–43) taas seuraa Priorin jaottelua, mutta erottaa toisistaan ammatillisen 

kirjaamisen tutkimuksen ja asiakirjatutkimuksen.  
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Hahmotan aiempaa asiakirjatutkimusta seuraavaksi oman luokitteluni perusteella. 

Ymmärrän sosiaalityön asiakirjatutkimuksen laajasti siten, että se käsittää ammatillisen 

kirjaamisen käytäntöjen tutkimuksen, asiakirjojen roolin tutkimuksen ja asiakirjojen 

sisältöjen tutkimuksen. Toiseksi, käsitän asiakirjatutkimuksena sekä asiakirja-aineistoon 

perustuvia että esimerkiksi haastatteluaineistoon perustuvia tutkimuksia, kun niiden 

aiheena ovat sosiaalityön asiakirjat. Lisäksi olen huomioinut seuraavassa myös sellaisia 

tutkimuksia, jotka perustuvat vain osin asiakirja-aineistoon.  

 

2.2.1 Kirjaamisen käytännöt 

Ammatillisen kirjaamisen historiaa käsittelevän tutkimuksen mukaan kirjaamisen 

kulttuuri on muuttunut yhdessä sosiaalityön teoriamuodostuksen, roolin ja käytäntöjen, 

sekä laajemmin lainsäädännön ja poliittisen ajattelun vaihtelujen kanssa (Kagle & Kopels 

2008, 18–27). Karvinen-Niinikosken ja Tapolan (2002, 9–10) mukaan sosiaalityön 

ammattikirjaamisessa voidaan hahmottaa kaksi historiallista vaihetta: 

juridishallinnollinen ja case work -vaihe. Kirjaamisesta oli 1920-luvulla tullut 

sosiaalityön käytäntö (O’Rourke 2010, 2). Suomessa vuonna 1937 voimaan tulleet 

huoltolait vahvistivat juridishallinnollista perinnettä, jonka näkökulmasta dokumentit 

toimivat tehtyjen toimenpiteiden laillisuuden ja oikeaoppisuuden valvonnan välineinä. 

Sosiaalityön moninaistuttua 1940-luvulta lähtien myös kirjaaminen sai uusia 

ulottuvuuksia ja se alettiin nähdä sekä hallinnon, käytännön, tutkimuksen että 

harjoituksen välineenä (Günther 2015, 39). Case work -perinteessä kirjaaminen on 

ymmärretty etenkin asiakkaan diagnosoinnin välineenä, ja kirjaamisen on katsottu 

toiminnan ohella olevan osa tiedon ja osaamisen jäsentymisen prosessia.   

1960-luvulla sosiaalihuollon toimintatapoja alettiin kritisoida. Vaatimukset asiakkaiden 

aseman ja oikeuksien parantamisesta johtivat muun muassa siihen, että asiakkaiden 

oikeutta saada nähdä itseään koskevia asiakirjoja parannettiin. Alettiin myös kehittää 

avointa tai yhteisdokumentointia, jonka avulla tuettiin asiakkaan osallisuutta sosiaalityön 

prosesseissa. Kirjaamisen hallinnollisjuridiset vaatimukset voimistuivat taas 1970-

luvulla. Tällöin myös tietokoneet tulivat toimistoihin. (Karvinen-Niinikoski & Tapola 
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2002, 10). Kirjaamisen sähköistyminen on osaltaan vaikuttanut kirjaamiskäytäntöihin 

(Hall ym. 2006, 106).  

Uusliberalistinen ajattelu ja uusi julkisjohtaminen ovat vaikuttaneet ammatilliseen 

kirjaamiseen 1980-luvulta lähtien. Tuloksellisuuden vaatimukset ja lisääntynyt 

markkinaperusteisuus ovat lisänneet kirjaamisen volyymiä (Juhila 2006, 66–72) niin, että 

jopa 75% sosiaalityöntekijöiden työajasta kuluu kirjaamiseen (Huuskonen 2014, 17–18). 

Asiakirjojen uudeksi tehtäväksi on tullut tarjota näyttöä työntekijöiden tekemästä työstä 

ja työn vaikuttavuudesta (O’Rourke 2010, 71). Sosiaali- ja terveydenhuollon voidaankin 

sanoa olevan tekstualisoitunut. Lisäksi kirjaamisen prosesseja leimaavat 

tilivelvollisuuden vaatimukset. (Günther 2015, 39–40.) 

Tilivelvollisuuden ja tekstualisoitumisen teemat tulevat esille myös nykyisiä kirjaamisen 

käytäntöjä paikantavassa tutkimuksessa. Garfinkel (1967, 186–207) kiinnitti 

terveydenhuollon asiakirjojen tuottamiseen liittyvässä tutkimuksessaan huomiota siihen, 

miten sekavia ja katkonaisia tekstit olivat. Garfinkel havaitsi, että asiakasasioiden 

kirjaaminen tapahtui vakiintuneiden, työntekijöille itsestään selvien tapojen mukaisesti. 

Kirjaamisen käytäntöjä ohjasivat esimerkiksi ajankäyttöön ja työntekijän oikeusturvaan 

liittyvä harkinta. Toisaalta dokumentoinnin käytännöt olivat kietoutuneet 

monimutkaisella tavalla muihin organisaation rutiineihin. Sama pätee myös sosiaalityön 

asiakasasiakirjoihin. Useat tutkijat (Kääriäinen 2003; Taylor 2008, 29; Pithouse 1987; 

Hall ym. 2006, 91) ovat todenneet, että sosiaalityön asiakasasiakirjat eivät ole tyhjentäviä 

kuvauksia asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisista ja keskusteluista, vaan 

antavat katkonaisen, sekavan ja epätäydellisen kuvan vuorovaikutustilanteista. Kirjausten 

epätäydellisyys johtuu ainakin osaksi siitä, että sosiaalityön kirjaamista ohjaavat 

instituutionaaliset päämäärät, ja asiakirjoja tuotetaan institutionaalisten päämäärien 

edistämiseksi.  

Ajankäyttö ja oikeusturva ovat tulleet esille myös muissa sosiaalityön kirjaamista 

koskevissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa on todettu tiedon suodattumisen 

asiakaskohtaamisesta sosiaalityön asiakirjaan olevan sekä tahattomien että tietoisten 

prosessien seuraus. Tahattomien syiden osalta kirjaamisen haasteena oli ensinnäkin ajan 

puute. Sosiaalityöntekijät kokivat, että ajan puute vaikutti sekä asiakastyöhön että 
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dokumentointiin (Huuskonen ja Vakkuri 2015, 803–805; Kagle 1993, 190; Garrett 2012, 

246). Sähköinen asiakasrekisterijärjestelmä ei tukenut lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden työtä, eikä tietokoneiden tulo sosiaalitoimistoihin jouduttanut 

kirjaamistyötä vaan päinvastoin hidastutti sitä. Sähköisen järjestelmän byrokraattiset 

vaatimukset rajoittivat työntekijöiden itsenäistä toimintaa ja etäännyttivät työntekijät 

suorasta yhteydestä asiakasperheiden ja etenkin lasten kanssa (Hall ym. 2010, 409; 

Wastell & White 2014, 144).  

Muita tahattomia syitä tekstien suodattumiseen olivat vuorovaikutukseen ja ajan 

kulumiseen liittyvät seikat. Kun sosiaalityöntekijä tapasi asiakasta yksin, hän keskittyi 

vuorovaikutukseen ja luottamuksellisen asiakassuhteen luomiseen tai ylläpitämiseen. 

Muistiinpanojen kirjaaminen jäi tällöin taka-alalle, ja niiden laatu kärsi. Tekstien 

yksityiskohtaisuus kärsi myös, kun muistiinpanot oli kirjattu käsin huonolla käsialalla, ja 

kun niiden siirto sähköiseen tietojärjestelmään viivästyi. Sosiaalityöntekijät kirjasivat 

asiakastietoja tiivistelmänomaisesti ja joitain aihealueita jäi tällöin kokonaan kirjaamatta. 

(Huuskonen ja Vakkuri 2015, 803–805; Pithouse 1987, 39–41.) 

Tietojen suodattumiseen teksteihin vaikuttivat toisaalta tietoiset valinnat, jotka liittyivät 

sosiaalityöntekijöiden käsityksiin tekstien yleisöstä, käyttötarkoituksesta ja asiakasuran 

jatkumiseen liittyvistä suunnitelmista. Sosiaalityöntekijät punnitsivat näiden seikkojen 

perusteella, mitä ja miten paljon asiakastietoja teksteihin kirjattiin. Pithousen (1987, 39–

41) mukaan työntekijät tunnistivat tarpeen tietää, milloin tapauksessa tuli dokumentoida 

säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti. Vakavissa tapauksissa, kun epäiltiin esimerkiksi 

lapsen pahoinpitelyä, sosiaalityöntekijät kirjasivat tapahtumista ja tapaamisista tiiviisti ja 

pitkästi, ja lisäsivät tekstiin myös yksityiskohtaisia kuvauksia omista havainnoistaan (ks. 

myös Reamer 2005, 329.) Tiiviin kirjaamisen tavoitteena oli oman ja asiakkaan 

oikeusturvan takaaminen ja vakuuttavan todistusaineiston tuottaminen. Kokenut ja 

taidokas työntekijä dokumentoi sillä intensiteetillä, jota asiakastapaus vaati. 

Kevyemmissä tapauksissa myös dokumentointi oli kevyempää.  

Tutkimuksessa on myös osoitettu, että sosiaalityöntekijät jättivät kirjauksista tietoisesti 

pois omat käsityksensä, tuntemuksensa, aavistuksensa ja muun hiljaisen tietonsa, ja 
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suosivat sen sijaan faktuaalisen tiedon kirjaamista (Huuskonen ja Vakkuri 2015, 803–

805; Lillis 2017, 505). Kääriäinen (2003, 166) piti sosiaalityön oman ammatillisen arvion 

puuttumista asiakirjateksteissä ongelmallisena. Hänen mukaansa sosiaalityöntekijät 

kirjasivat lastensuojelun työskentelyssä osallisina olevien erilaiset näkemykset perheiden 

tilanteista, ja jättivät lukijan tehtäväksi tulkita mikä oli totuus.  

Taylor (2008, 31–37) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota sosiaalityöntekijöiden omien 

havaintojen valikoivaan kirjaamiseen. Taylor kuvasi sosiaalityöntekijöiden kirjaustapaa 

’näyttämisenä’ (showing) ja ’kertomisena’ (telling). ’Näyttäminen’ tarkoittaa 

tapahtumien tai kokemusten suoraa esitystä niin, että kirjoittajan persoona ja havainnot 

ovat tekstissä näkymättömissä. Tällaiset näyttämistekstit kirjoitettiin yleensä passiivissa 

ja lukijan oli muodostettava oma näkemyksensä tapahtumista tekstin perusteella. 

Kertovassa tekstissä (telling) kirjoittaja on sen sijaan läsnä havainnoimassa ja 

kommentoimassa tapahtumia omalla äänellään. Taylorin mukaan kirjoittajan intentioiden 

peittäminen näyttävän tekstin taakse oli tapa lisätä vaikutelmaa subjektiivisen kuvauksen 

totuudellisuudesta. Näyttämisellä kirjaamisen tyylinä oli myös defensiivinen elementti. 

Kirjoittajan toiminnan salaaminen peitti myös mahdolliset kirjoittajan 

vuorovaikutuksessa tekemät virheet. Kertova teksti sen sijaan mahdollisti lukijalle sekä 

viranomaisen että asiakkaan mielipiteiden ja näkökulmien arvioinnin. Kertovassa 

tekstissä käytettiin usein retorisia keinoja, joiden tarkoituksena oli tuottaa 

yhteisymmärrystä. 

Retoristen keinojen käyttöä sosiaalityön teksteissä ovat tarkemmin tutkineet esimerkiksi 

Kääriäinen (2003, 83–85) ja myös Hall ja kumppanit (2006, 91–93). Laajassa 

lastensuojelun avohuollon ja huostaanoton asiakirjatutkimuksessaan Kääriäinen tunnisti 

neljä retorista keinoa. Puhujakategorioilla oikeuttaminen oli valintojen tekemistä sen 

suhteen, keiden äänet teksteissä tulivat kirjatuksi. Kääriäinen totesi, että asiakkaiden 

äänet olivat pääosassa lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheessa. Huostaanoton jälkeen 

vanhempien äänet vaimenivat. Lasten puhe korostui huostaanoton mahdollisuuden 

lähestyessä ja huostaanoton jälkeen. Kääriäisen mukaan lasten ääni toimi tehokkaana 

päätöksenteon vaikuttamiskeinona (myös White 2003, 187; Hall ym. 2006, 93). Muiden 

viranomaisten äänet toimivat samoin perusteina ja lisänäyttönä päätöksenteolle (myös 

Stanley ym. 2010, 62; Raitakari & Günther 2008).  
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Toinen Kääriäisen (2003, 84) asiakirjoista löytämä retorinen keino oli kahden totuuden 

strategia. Sillä hän tarkoittaa tapaa, jossa asiakkaalta kirjattiin mahdollisimman tarkka 

asiakkaan omiin sanoihin perustuva kuvaus tilanteestaan ja käsityksistään. Esityksen 

jälkeen sosiaalityöntekijä kirjasi oman tai muun viranomaisen käsityksen tilanteesta 

tuottamaan näkemystä kuvausten yhteensopimattomuudesta ja ristiriitaisuudesta. Kolmas 

Kääriäisen mainitsema retorinen keino oli yksityiskohdilla vaikuttaminen, joka on tullut 

esiin myös Pithousen (1987) ja Huuskosen ja Vakkurin (2015) tutkimuksissa. 

Yksityiskohtaiset kirjaukset esimerkiksi asiakkaan kodin siisteydestä, hajuista, esineistä 

tai vuorovaikutuksesta lapsen kanssa lisäsivät tekstin totuusarvoa, ja toimivat vahvana 

todistusaineistona lastensuojelun suunnittelussa ja päätöksenteossa. Viimeisenä 

retorisena keinona lastensuojelun asiakirjoissa Kääriäinen tunnisti kategorisoinnin. 

Kääriäisen mukaan sosiaalityöntekijät välttivät asiakkaiden kategorisointia ja jättivät 

luokittelun toisille viranomaisille, joiden arviot sosiaalityöntekijät kirjasivat 

asiakasteksteihin. 

Sosiaalityön kirjaamisen käytäntöjen tutkimukseen liittyy vielä ainakin keskustelu 

kirjaamisen lomakkeistumisesta. Lomakkeiden käyttäminen asiakasasioiden 

kirjaamisessa on Britanniassa pitemmälle viety mutta myös Suomessa käynnissä oleva 

prosessi, jossa sosiaalityön kirjaaminen tapahtuu enenevässä määrin valmiisiin 

lomakkeisiin vapaan tekstin sijaan. Tällaisen myös määrämuotoiseksi kutsutun 

kirjaamisen katsotaan liittyvän uusliberalismin ja uuden julkisjohtamisen mukaiseen 

tehokkuusajatteluun ja näyttöön perustuvan tiedon vaatimuksiin (Günther 2015, 24–25; 

Karvinen-Niinikoski & Tapola 2002, 11). White ja kumppanit (2009, 1213–1214) 

tutkivat Britanniassa käyttöön otettua, lastensuojelussa toimivien ammattilaisten 

arviointityökalua Common Assessment Frameworkia (CAF). Tutkijoiden mukaan 

elektronisten lomakkeiden käyttö rajoitti ammattilaisten kirjaamista. Lomakkeiden 

tarkoituksena oli informoida ammattilaisia ja tuottaa ymmärrystä asiakkaiden tilanteista 

ja tarvittavista toimenpiteistä. Tutkijoiden mukaan CAFin rakenne kuitenkin erotti tiedon 

sen keräämisen kontekstista, henkilöistä, tapahtumista ja työskentelyprosessista. 

Määrämuotoinen kirjaaminen kadotti tutkijoiden mukaan tiedon keräämisen 

vuorovaikutuksellisen, narratiivisen (ks. Hall 1997) ja yksilöllisen ulottuvuuden ja tuotti 

pirstaleista päätöksentekoa.   
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Myös suomalaisessa määrämuotoista kirjaamista koskevassa tutkimuksessa on todettu, 

että valmis lomakepohja ohjasi suuresti työntekijöiden kirjaamista. 

Asiakasdokumentaation kirjaamista mielenterveystyössä tutkineen Güntherin (2015, 75) 

mukaan lomakkeisiin kirjaamisessa oli nähtävissä ammatillinen kieli, jossa painottuivat 

sairaanhoidolliset, lääketieteelliset ja psykososiaaliset puhetavat. Ammattilaiset 

kuvasivat, vertailivat ja selittivät lomakkeissa arvioinnin kohdetta ja sen toimintaa, ja 

tekivät omaa toimintaansa näkyväksi. Tiedot kirjattiin työntekijälähtöisesti, 

yksityiskohtaisesti ja moniäänisesti ja kirjauksia vahvistettiin tai perusteltiin 

asiantuntijalausunnoin. Asiakkaan oma kertomus elämästään jäi teksteissä taka-alalle. 

Günther (2016, 82) totesi tutkimuksensa johtopäätöksenä, että vallalla oleva 

arviointikulttuuri heijastuu myös ammatilliseen kirjaamiseen. Güntherin mukaan 

asiakastyön lomakkeissa oli paikannettavissa arvioinnin, vaikuttavuuden, tulosellisuuden 

ja laadunhallinnan kieli, joka toi arvioinnin kohteeksi asiakkaan lisäksi myös asiakirjan 

kirjoittajan, palveluntuottajan ja sen tilaajan. (Günther 2015, 75) 

 

2.2.2 Asiakirjojen roolit 

Dokumentoinnilla on sosiaalityössä merkittävä rooli. Asiakirjat tuottavat ja ylläpitävät 

institutionaalista vuorovaikutusta, instituution käytäntöjä ja sosiaalista todellisuutta 

(Günther 2015, 40; Taylor 2008, 27–28; Mäkitalo 2005). Dokumentoinnilla on tärkeä 

rooli tiedon tuottamisessa, säilyttämisessä ja jakamisessa (Jokinen 2012, 241). Asiakirjat 

pelkistävät ja tallentavat tehdyn työn tiedoksi, jota käytetään toiminnan suunnitteluun, 

päätöksentekoon ja arviointiin (Kääriäinen 2016, 189; O’Rourke 2010, 71). Etenkin 

valmiit lomakkeet tuottavat voimakkaasti organisaatiolle oleellisia asiakaskategorioita, 

joiden avulla tuotetaan instituution asiakasvalikointia ja asiakasuria (Jokinen 2012, 242; 

Vierula 2012, 151; Trace 2002, 143). Hallin ja kumppaneiden (2006, 91–97; ks. myös 

Olaison 2010, 512–513) mukaan sosiaalityöntekijät luokittelivat teksteissään 

asiakastapauksia organisaatiolle oleellisten asiakas- ja ongelmakategorioiden ja käytössä 

olevien toimenpiteiden ja palvelujen pohjalta. Asiakirjoissa luotiin monin tavoin 

perusteita lastensuojelun asiakasurille ja toimenpiteille.  
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Asiakirjat ovat enenevässä määrin myös hallinnoinnin välineitä. Asiakirjat toimivat 

organisaation esimiehille näyttönä työntekijöiden tehdystä työstä ja hyvän 

ammattikäytännön noudattamisesta. Asiakirjat kertovat, miten sosiaalityöntekijät 

tuottavat työskentelyään asianmukaisena, esimerkiksi lastensuojelutehtävän päämääriä 

toteuttavana toimintana. Kirjaukset olivat organisaation tavoitteiden mukaisesti tuotettuja 

tekstejä, jotka heijastivat ammatti-identiteettejä ja ammattilaisten määrittelyvaltaa 

asiakkaaseen nähden. (Parton ym. 1997, 77–79; Reamer 2005, 329; Trace 2002, 155.) 

Mäkitalon (2005, 445–446) mukaan asiakirjojen avulla valvottiin esimerkiksi 

asiakkaiden kuntoutumista, institutionaalisten tavoitteiden saavuttamista ja velvoitteiden 

toteutumista. Asiakirjojen käytöllä keskusteluissa asiakkaiden kanssa oli normalisoivia, 

toimintaan kehottavia ja kurinpidollisia seurauksia. Asiakirjat sitouttivat sekä asiakkaita 

että työntekijöitä tiettyyn instituution rajoittamaan toimintaan (ks. myös O’Rourke 2010, 

71).  

Dokumentaation keskeinen rooli organisaation todellisuudessa tulee esille erityisen 

selkeästi kriisitilanteissa (Prior 2003, 62–63; Taylor 2008, 29; Cummins ym. 2007, 247). 

Kun tutkittiin organisaation tekemiä virheitä, niukka, puuttuva tai laadultaan heikko 

dokumentaatio nähtiin organisaation toiminnan puutteena. Niukkojen ja epätarkkojen 

tekstien katsottiin tuottavan virheellistä päätöksentekoa. Priorin (2003, 62–63) mukaan 

kriisitilanteessa organisaation toimintaa ei arvioitu niinkään sen päivittäisten toimintojen 

vaan kirjattujen suunnitelmien, rekisterien ja arviointimenetelmien avulla.  

Sosiaalityön asiakirjoja on tutkittu myös asiakkaiden näkökulmasta. Asiakirjojen, 

asiakkaiden ja työntekijöiden suhdetta tutkinut Prince (1996, 180–181) totesi 

dokumentaation olevan sosiaalityöntekijöiden, heidän esimiestensä ja asiakkaiden 

valtasuhteen keskiössä. Princen mukaan sosiaalityöntekijät pitivät esimiestason 

vaatimuksia kirjaamisen käytännöistä mahdottomina saavuttaa. Asiakkaat taas kokivat 

ahdistusta siitä, mitä heistä kirjoitettiin. Prince totesi, että sosiaalityön kirjaaminen tuotti 

ja ylläpiti sosiaalityön valtasuhteita. Sekä sosiaalityöntekijät että asiakkaat olivat 

asiakirjojen kautta tarkkailun kohteina. Prince (ks. myös Tapola 2003) piti asiakkaan ja 

työntekijän yhteiskirjaamista ratkaisuna sosiaalityön valtasuhteiden tasapainottamisessa. 

Princen mukaan yhteiskirjaaminen lisäsi luottamusta ja antoi asiakkaille itseluottamusta. 
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Se vähensi asiakkaiden pelkoja salailusta ja vähensi myös tiedon valtaa. 

Yhteiskirjaaminen mahdollisti neuvottelut ideoista, kielestä ja merkityksistä.  

Sosiaalityön asiakkaiden suhdetta heistä kirjattuihin tietoihin tutkimut Vierula (2012, 

163–164) selvitti teemahaastattelujen avulla lastensuojelun asiakkaiden suhdetta 

lastensuojelun tietoon. Vierula löysi viisi erilaista suhdetta: käytännöllisen, traumaattisen, 

toiminnallisen, alistavan ja toissijaisen. Vierula totesi, että asiakkaat kokevat heistä 

kirjotetun tiedon hyvin eri tavoin. Myös Vierula piti yhteiskirjaamista ratkaisuna 

asiakassuhteen luottamuksen lisäämiselle ja jännitteiden vähentämiselle.  

Asiakkaan kannalta asiakirjojen tärkeä funktio on niiden vakaus ja seurauksellisuus 

(Günther 2015, 76; Jokinen 2012, 241; Taylor 2008, 36–37; Hall ym. 2006, 13; Teoh ym. 

2003). Taylor (2008, 36–37) muistuttaa, että lukeminen on yhtä aktiivista toimintaa kuin 

kirjoittaminenkin. Tekstien lukijat tuovat niiden tulkitsemiseen kulttuurisen 

tietovarantonsa. Tekstit eivät siis tuota yhtä tulkintaa, vaan jokaisella lukijalla on oma 

tulkintansa tekstistä. Toisaalta tekstit kiinnittävät merkityksiä tehokkaammin kuin puhe. 

Puhe on hetkellistä ja ohimenevää. Teksteissä merkitykset saavat lopullisen muotonsa 

etääntyneinä niiden kirjaamiseen liittyvästä puheesta ja alati muuttuvista olosuhteista. 

Asiakirjoihin kirjattu tieto muuttuu tekstinä viralliseksi totuudeksi. (Smith 1990, 210–

211.) Tekstien totuusarvo on hyvin säilyvä ja seuraa asiakasta pitkälle tulevaisuuteen 

erilaisissa viranomaiskonteksteissa (Jokinen 2012, 241).  

Dokumentoinnilla on rooli myös sosiaalityön kehittämisen välineenä (Tapola 2003, 15; 

Karvinen-Niinikoski & Tapola 2002). Tapolan mukaan dokumentoinnin kehittäminen 

liittyy kokonaisvaltaiseen ammattikäytäntöjen tarkasteluun, sillä se kietoutuu yhteen 

monen sosiaalityön periaatteellisen kysymyksen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

asiakkaan tilanteen hahmottaminen yksilöllisenä tai rakenteellisena ongelmana ja 

sosiaalityöntekijän roolin hahmottaminen asiantuntijana tai asiakkaan rinnalla kulkijana. 

Kaglen (1991, 2–5) mukaan dokumentointikäytäntöjä kehitettäessä tulisi pohtia 

sosiaalityön periaatteellisten kysymysten pohjalta dokumenttien eri tehtäviä ja sitä, 

millainen dokumentointi näihin tarpeisiin parhaiten sopisi. Tapola (2003, 15) esittää, että 
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dokumentointia tulisi pohtia myös esimerkiksi reflektiivisen ammatillisuuden1, 

itsearvioinnin, arviointitutkimuksen ja asiakkaan oikeuksiin ja oikeusturvaan liittyvien 

keskustelujen kautta. 

 

2.2.3 Asiakirjojen sisällöt 

Asiakirjojen sisältöjen tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on se, mitä dokumentit 

kertovat sosiaalisesta todellisuudesta. Asiakirjoja on käytetty historiallisten ja 

sosiologisten analyysien sekä sosiaalityön käytäntöjen käsitteellistämisen aineistoina 

(Kagle & Kopels 2008, 17–18). Tutkimuksessa on käsitelty esimerkiksi sosiaalityön 

käsitehistoriaa (Satka 1995), sosiaalityön ammatillistumisen historiaa (Tice 1998), 

huostaanottokäytäntöjen kehittymistä (Saurama 2002), sosiaalihuollon asiakkaiden 

kategorisointia (Lämsä 2009), lastensuojelun asiakkaaksi valikoitumista (Heino 1997) ja 

lastensuojelun asiakassuunnitelmien merkityksiä (Raitakari & Günther 2008). 

Tutkimuksessa on käsitelty myös sitä, miten asiakirjoissa tuotetaan todellisuutta. 

Tällaisen tutkimuksen aiheina on ollut esimerkiksi lasten poikkeavuuden määrittelyt 

koulukodeissa (Pösö 1993), nuorten institutionaalisen minuuden tuottamisen retoriikka 

tukiasumisyksikössä (Raitakari 2006), normaalin ja poikkeavan lapsuuden määrittely 

huostaanottoasiakirjoissa (Kataja 2012), kunnollisen vanhemmuuden määrittely 

huostanottoasiakirjoissa (Hiitola 2015) ja kontrollin merkityssisältöjä nuorten etsivässä 

työssä (Juvonen 2009).  

Esittelen aiemman asiakirjojen sisällön tutkimuksen osalta oman tutkimukseni kannalta 

mielenkiintoisia tutkimuksia. Lastensuojelun asiakkaaksi valikoitumista tutkinut Heino 

(1997, 366–374) totesi, että valikoitumisen prosessi on tunnustelevaa ja neuvottelevaa 

sosiaalityön käytäntöä, johon vaikuttavat sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset arvot, 

tiedot ja taidot, mutta myös vallitsevat kulttuuriset, taloudelliset, hallinnolliset ja 

                                                 

1 Sosiaalityön reflektiivisestä ammatillisuudesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Yliruka Laura (2006) 

Kuvastin: reflektiivinen itse- ja vertaisarviointimenetelmä sosiaalityössä. Helsinki: Stakes; Fook, Jan & 

Gardner Fiona (2007) Practising Critical Reflection. A Resource Handbook. Maidenhead: Open 

University Press.  
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poliittiset puitteet. Heinon mukaan työntekijän monenlaiset roolit edellyttivät 

suunnitelmallista dokumentointia. Työntekijä tutki ja arvioi, päätti asiakkuudesta ja tuki 

asiakkaita sekä järjesti heille palveluja tulkitsemansa tarpeen mukaan. Työntekijä myös 

valmisteli, päätti ja toimeenpani tekemänsä päätökset.  

Nuorten asumisyksikön tukisuunnitelmissa käytettyjä retorisia keinoja tutkineen 

Raitakarin (2006, 231–256) mukaan retoriikkaa käytettiin tukisuunnitelmissa tuottamaan 

käsitystä tekstistä totuutena. Raitakarin mukaan tukisuunnitelmissa tuotettiin kuvaa 

asumisyksiköstä vakuuttavana auttamisinstituutiona ja nuoresta kuvaa tuen tarvitsijana. 

Raitakarin tukisuunnitelmissa paikantamat retoriset keinot olivat ammatillisten 

kategorisointien käyttö, vetoaminen toisten asiantuntijoiden mielipiteeseen ja 

yksityiskohtiin sekä tukeutuminen sosiaalityön moraaliseen tehtävään eli nuorten 

elämänhallinnan parantamiseen. Tukisuunnitelmissa oikeutettiin nuoriin kohdistuvia 

toimenpiteitä ja kontrollointia siten, että lukijan oletettiin hyväksyvän kirjoittajan 

esittämät moraaliset ja eettiset perustelut yksikössä käytetyille interventioille.  

Lastensuojelun asiakassuunnitelmia tutkineet Raitakari ja Günther (2008, 186–190) 

havaitsivat, että asiakassuunnitelmia kirjoitettiin kuvaamaan palvelun tehokkuutta. 

Asiakkaan asiakasura rakentui suunnitelmissa päämääräorientoituneena prosessina 

asiakkaan ongelmataustasta henkilökohtaiseen kasvuun ja elämänhallintaan. Tutkijat 

huomasivat myös, että asiakassuunnitelmia kirjoitettiin toisille ammattilaisille ja 

asiakirjat olivat merkityksellisiä juuri ammattilaisten välisenä kommunikaationa. Niiden 

avulla asiakkaan tausta ja ongelmat käännettiin ammattikielelle.  

Roets ja kumppanit (2015, 205) ja White (2003, 183) totesivat, että lastensuojelun 

asiakirjoja voi lukea pyrkimyksenä sälyttää vastuu tilanteesta jollekin perheenjäsenelle. 

He havaitsivat, että lastensuojelun arviota tai toimenpiteitä vaativissa tapauksissa 

ongelmiin syyllisiksi leimautuivat aina vanhemmat (myös Stanley ym. 2010, 57). 

Tapauksesta saadun uuden tiedon myötä syyllisyys ja vastuu saattoivat myös siirtyä 

perheessä jäseneltä toiselle. Vaikka lastensuojeluun ohjatussa perheessä ongelmana 

esitettiin useimmiten lapsi, asiakirjoissa tuotettiin syy-seuraussuhteita, joiden mukaan 

vanhempi tai vanhemmat olivat vastuussa lapsen ongelmista. Vain lapsen 

sairausdiagnoosi muutti sosiaalityöntekijöiden arvioita tapausten syyllisistä. Tekstit, 
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joissa lapsi esitettiin ongelmana, sisälsivät usein arvioita vanhempien moraalisesta 

kunnollisuudesta. Toisaalta White huomasi, että sosiaalityöntekijät lievensivät 

teksteissään vanhempien syyllisyyttä viittaamalla esimerkiksi mielenterveyden 

ongelmiin tai vanhemman omaan lastensuojelutaustaan.  

Lämsä (2009, 131–144) tutki asiakastyyppejä sosiaalihuollon asiakirjoissa. Hän löysi 

asiakirjoista yhdeksän elämänhallinnan ja syrjäytymisen jatkumolla jäsentyvää 

asiakkuustyyppiä: elämänhallinta, integraatio, pikkuasiakkuus, karsiutuinen, 

syrjäytymisvaara, vakava syrjäytymisvaara, marginalisaatio, segregaatio, syrjäytyminen. 

Kiinnostavia kategorioita oman tutkimukseni kannalta ovat elämänhallinnan ja 

integraation asiakkaat. Elämänhallinnan ulottuvuuden asiakas määrittyi Lämsän 

tutkimuksessa autonomisena, itse tilanteeseensa apua hakevana, mutta kuitenkin omin 

voimavaroin ja lähiyhteisön tuen avulla ongelmistaan selviytyvänä ’ei-asiakkaana’. 

Integraation asiakas taas saattoi hetkellisesti tarvita yhteiskunnan peruspalveluita. 

Integraation asiakkaat olivat ’ei vielä’ tai ’ei enää’ asiakkaita, joiden erityispalvelujen 

tarve saattoi toteutua tulevaisuudessa.  

Normaalin ja poikkeavan lapsuuden käsitteen määrittymistä huostaanottoasiakirjoissa 

tutkinut Kataja (2012, 53, 175–177) totesi normaalin lapsuuden käsitteen kytkeytyvän 

vastuullisen vanhemmuuden käsitteeseen. Katajan mukaan lastensuojeluongelmat eivät 

asiakirjoissa näyttäytyneet selvärajaisina eikä käsitys normaalista tai poikkeavasta 

lapsuudesta ollut yksiselitteinen, vaan tilannesidonnainen. Poikkeavaa lapsuutta 

ilmensivät asiakirjoissa vanhemman tai lapsen tilanteisiin sopimaton käytös ja erilaiset 

ulkoiset normaaliin lapsuuteen sopimattomat tunnusmerkit, kuten asiakkaan ulkonäöstä 

tai kodista tehdyt havainnot. Normaalin lapsuuden määrittelyssä nousi Katajan 

tutkimuksessa esiin sukupolvelta toiselle siirtyvä ’vanhemmuuden taito’; elämisen ja 

olemisen tapa, joka tuli määritellyksi vasta, kun yhteisö reagoi sen puuttumiseen.  

Hiitola (2015, 158–421) luki tutkimuksessaan huostaanottoprosessiin liittyviä asiakirjoja 

diskurssi- ja kategoria-analyyttisesti. Yksi tutkimuksen keskeinen tulos oli, että lasten 

laiminlyönnin lisäksi hallinto-oikeuksien huostaanottopäätöksissä arvioitiin myös 

vanhempien kunnollisuutta. Hiitola eritteli huostaanottohakemusten vastineissa 

esiintyviä vanhempien itse tuottamia kunnollisen vanhemmuuden määrittelyjä. Näitä 
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olivat parisuhteen tasapainoisuus, koulutus, sosiaaliset verkostot ja materiaalinen 

hyvinvointi, kiintymyssuhteet ja rakkaudelliset tunteet lasta kohtaan, sekä arki ja hyvä 

hoiva. Viranomaisten määrittelyissä kunnollinen vanhemmuus oli taloudellista 

hyvinvointia ja koulutusta, kohtuullista alkoholinkäyttöä, olemista ja tekemistä, jota voi 

kuvailla Katajan sanoin ’vanhemmuuden taidoksi’ (vaikkei Hiitola sitä Katajaa lukeneena 

näin kuvailekaan), yhteistyökykyä lastensuojelun instituution kanssa, ja eronneiden 

vanhempien välistä yhteistyötä lasten kasvatuksessa, lasten koulumenestystä ja 

sosiaalisuutta, ja lapsen ikätasoista kehitystä.  
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3 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT 

 

Jokisen (1999, 41) mukaan tutkija on tutkimuksensa kautta mukana rakentamassa 

sosiaalista todellisuutta. Oma tutkimukseni on osa sitä kulttuuristen keskustelujen virtaa, 

jossa rakennetaan ymmärrystä etenkin lastensuojelun instituution rutiineista ja 

käytännöistä. Tutkimuksen läpinäkyvyyden kannalta on oleellista, että tuon esiin omat 

taustaoletukseni tutkimusaiheeseen liittyen. Käsittelen tässä luvussa tutkimuksellisia 

perusoletuksiani, metodologisia valintojani sekä aineistoon ja tutkimuksen etiikkaan 

liittyviä seikkoja. 

 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi, diskurssianalyysi ja kategoriat 

Perustan ajatteluni sosiaalisen konstruktionismin mukaiselle näkemykselle 

todellisuudesta historiallisesti ja kulttuurisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

rakentuvana ja neuvoteltavissa olevana (Burr 2003; Berger & Luckmann 1994/1966). 

Sosiaalinen konstruktionismi on teoreettinen sateenvarjokäsite tutkimussuuntauksille, 

joissa tarkastellaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa merkitysten ja sosiaalisen 

todellisuuden rakentumista (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12). Sosiaalisessa 

konstruktionismissa haastetaan perinteiset positivistiset ja empiristiset näkemykset 

tehtyjen havaintojen suorasta yhteydestä todellisuuteen. Objektiivisia faktoja ei ole, vaan 

tieto todellisuudesta rakentuu ajassa ja paikassa, ja aina jostain näkökulmasta tulkittuna. 

(Burr 2003, 3 ja 6). Konstruktionistisesti orientoituneessa tutkimuksessa mielenkiinnon 

kohteena ovat paikalliset tulkinnalliset käytännöt, joissa tuotetaan ja ylläpidetään 

arkielämän moraalista järjestystä (Jokinen ym. 1995, 13).  

Aineiston analysoinnin metodina käytän diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysi ei ole 

tiukkarajainen tutkimusmetodologia, vaan väljä kielifilosofinen ja teoreettinen 

tutkimusorientaatio, jonka sisällä on monenlaisia näkökulmia ja menetelmällisiä 
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sovelluksia (Potter & Wetherell 1987, 175; Wood & Kroger 2000, 3; Gergen 2009, 64). 

Kaikkea diskurssianalyyttistä tutkimusta yhdistää sosiaalisen konstruktionismin 

mukainen kiinnostus kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan suhteesta (Pietiläinen & 

Mäntynen 2009, 7). Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kieli nähdään toimintana, joka 

tuottaa seurauksia tiettyihin merkitysjärjestelmiin kiinnittyneille toimijoille. Tieto ja 

todellisuus nähdään ajassa ja paikassa rakentuvana. Samat ilmiöt voidaan kuvailla 

monella tavalla, joten kielenkäytössä syntyy ja elää rinnakkaisia ja kilpailevia 

merkitysjärjestelmiä. (Potter & Wetherell 1987, 35.) 

Jokinen ja kumppanit (2016, 11) jakavat diskurssianalyysin kahteen suuntaukseen. 

Ranskalainen, Michel Foucaultilta vaikutteita saanut suuntaus keskittyy kielenkäytön 

kriittiseen analyysiin ja erityisesti valtasuhteiden tunnistamiseen puheessa. Brittiläinen, 

tieteentutkijoiden, psykologien ja sosiaalipsykologien kehittämä diskursiivisen 

psykologian suuntaus keskittyy sosiaalisen todellisuuden moninaisuuden kuvaamiseen. 

Hyödynnän tutkimuksessani lähinnä brittiläisen, muun muassa Potterin ja Wetherellin 

(1987) kuvaaman suuntauksen näkemyksiä.  

Analysoin aineistoa kategoria-analyysin keinoin. Kategoria-analyysi voidaan käsittää 

omana tutkimussuuntauksenaan, tai kuten diskursiivisessa sosiaalipsykologiassa, 

analyysivälineenä (Juhila 2004, 171). Lähestyn kategorioita siitä näkökulmasta, miten 

niitä käytetään diskurssien rakentamisessa (Jokinen ym. 2012, 11). Kategoria-analyysi 

perusteesi on, että kategoriat jäsentävät merkittävällä tavalla ihmisten toimintaa. Suuri 

osa ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa on varastoitunut 

kategorioihin. Kategorioihin varastoitunut tieto muodostaa kulttuurisen tietovarannon, 

jota hyödyntämällä jäsennämme ymmärrystä itsestämme ja maailmasta ympärillämme. 

(Juhila 2004, 169–170.)  

Kategoriat ovat historiallisesti ja kulttuurisesti suodattuneita merkityksiä, joita annamme 

asioille, esineille ja ilmiöille. Ihmistä kuvaavia ilmaisuja voivat olla esimerkiksi nainen, 

äiti, vaimo, valtiotieteen maisteri, uimakandidaatti, sosiaalidemokraatti, sopraano ja 

kasvissyöjä. Ihmisellä voi siis olla jäsenyys eri kategorioissa. Kategoriat määrittyvät 

tilanteisesti, eli ihmistä kuvaavista kategorioista valitaan sopiva tilanteen mukaan. Jos 
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tiedän tuttavani olevan kasvissyöjä, en ehdota lounasta pihviravintolassa. Kategorioihin 

liittyykin odotus tietynlaisesta, kategoriasidonnaisesta, toiminnasta, kuten että 

kasvissyöjä välttelee lihaa. Kategoriat auttavat meitä suuntautumaan tilanteisiin ja 

kulttuurisiin odotuksiin, ja toimimaan odotusten mukaisesti. (Juhila ym. 2012, 27.) 

Usein kategorisoinnin kohteena on ihminen. Luokittelu tuottaa ihmisille identiteettejä. 

Kategoria-analyysissä ihmisiin liittyvän luokittelun kiinnostuksen kohteena on se, mihin 

henkilöille mahdollisiin identiteetteihin vuorovaikutuksessa orientoidutaan, ja millaisia 

identiteettejä kanssakäymisessä tuotetaan. (Suoninen 2012, 89–90; Hall ym. 2003, 1–19.) 

Kategoriat voivat esiintyä kokoelmina, kuten sosiaalidemokraatit, vihreät, kokoomus, 

keskusta, ruotsalainen kansanpuolue, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Ne ovat 

kaikki poliittisia puolueita. Usein kokoelman muodostaa kategoriapari, kuten äiti – lapsi 

tai asiakas – sosiaalityöntekijä. Kategoriaparit sisältävät jaettuja rooliodotuksia, jotka 

sujuvoittavat kanssakäyntiä, mutta asettavat myös rajoja hyväksyttävälle ja 

asianmukaiselle käytökselle. (Juhila ym. 2012, 28.)  

Potterin ja Wetherellin (1987, 116) mukaan kategoriat ovat institutionaalisen toiminnan 

keskiössä. Instituutioissa kategorioiden avulla saavutetaan erilaisia tavoitteita. 

Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaaksi valikoitumiseen, palveluihin ja toimenpiteisiin 

liittyvät päätökset tehdään asiakastapausten kategorisoinnin perusteella. Asiakkaat ja 

heidän ongelmansa sovitetaan institutionaalisesti relevantteihin kategorioihin, jotta 

heidän kanssaan voidaan työskennellä. Näin kategorioiden avulla tuotetaan ja 

ylläpidetään institutionaalista, moraalista ja sosiaalista järjestystä. (Mäkitalo 2014, 26–

29.)  

Sosiaalityössä kategorisoinnin kohteina ovat erityisesti sosiaaliset ongelmat ja 

asiakkaiden identiteetit, sillä sosiaalityön toimintakenttää ovat haitallisiksi määritellyt 

olosuhteet ja käyttäytyminen (Jokinen ym. 1995, 14). Sosiaalisia ongelmia voidaan 

konstruktionistisesta näkökulmasta kuvailla historiallisesti ja kulttuurisesti erityisinä, 

vuorovaikutuksessa rakentuvina merkitysjärjestelminä. Sosiaaliseksi ongelmaksi ilmiö 

määrittyy, kun se aiheuttaa niin suurta huolta, että se tunnistetaan yhteiskunnan tasolla 

asiaksi, jonka ajatellaan olevan inhimillisin toimin parannettavissa ja johon nähdään 
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tarvetta puuttua yhteisöllisesti. Sosiaalisten ongelmien hoitaminen annetaan usein 

instituutioiden tehtäväksi. (Loseke 2007, 6-9, 32; Hall ym. 2006, 41.) Lastensuojelulle 

olennaisia ongelmakategorioita ovat lapsen hyvinvointiin, heitteillejättöön ja 

hyväksikäyttöön liittyvät ilmiöt, esimerkiksi vanhemman päihteiden käyttö tai lapsen 

seksuaalinen hyväksikäyttö.  

Sosiaalisten ongelmien kategoriat kietoutuvat yhteen institutionaalisten 

identiteettikategorioiden kanssa. Sosiaaliset ongelmat liittyvät kysymyksiin 

syyllisyydestä ja vastuusta, normaaliudesta ja moraalisesta kunnollisuudesta (Hall ym. 

2003, 231; Taylor & White 2006, 941; Raitakari ym. 2013, 2). Loseken (2007, 3) mukaan 

ongelmiin liittyvät vastuukysymykset yksilöityvät helposti ja tuottavat ongelmallisia 

yksilöitä. Kun esimerkiksi äitiyteen liitetään alkoholin käyttö, identiteetin kantajasta tulee 

ongelmallinen ja moraalisesti epäilyttävä ihminen, jota instituution menetelmin ja 

palveluin pyritään muuttamaan sosiaalisesti hyväksyttävään suuntaan. Lastensuojelun 

kontekstissa alkoholia käyttävä äiti on ongelmallinen siksi, että hänet kategorisoidaan 

ensisijaisesti juuri äitinä. Kategoriapari ’äiti’ ja ’lapsi’ viittaavat niille luonteenomaiseen 

tai kategoriasidonnaiseen tapaan toimia: ’äiti’ rakastaa, suojelee ja hoitaa lasta, ja ’lapsi’ 

on suojelun ja hoidon kohteena. Alkoholia käyttävän äidin tulkitaan olevan kyvytön 

toimimaan äiti-kategorian mukaisesti.  

Toisaalta syy- ja vastuukysymysten ratkaisut tuottavat asiakkaiden määrittelyä ja 

luokittelua organisaation tehtävän kannalta olennaisiin luokkiin. Juhilan (2003, 93) 

mukaan julkisten instituutioiden asiakkaille on avoinna kaksi mahdollista identiteettiä. 

’Hyvä’ asiakas hyväksyy asiakasidentiteetin ja tarjotun avun, osoittaa halunsa tulla 

autetuksi, hyväksyy sosiaalityöntekijän ehdotukset kyseenalaistamatta niitä omalla 

tiedollaan, ei kritisoi työntekijää tai organisaatiota. ’Huono’ asiakas käyttäytyy 

päinvastaisesti. Kaiken kaikkiaan, kategoriasidonnaisesta toiminnasta poikkeaminen 

tuottaa asiakkaille negatiivisia moraali-identiteettejä. (White 2002, 414; Jokinen 2012, 

258.) Kategorioihin perustuvilla moraalikannanotoilla on kauaskantoisia seurauksia 

asiakkaille, sillä sosiaalityön päätöksenteon kannalta kannanotot asiakkaan moraalisesta 

kunnollisuudesta ovat keskeisessä asemassa (Hall ym. 2006, 20–21). Toisaalta 

kategorioiden voimakkaaseen seurauksellisuuteen vaikuttaa se, että instituutio ja 
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ammatillisuus legitimoivat institutionaalisen identiteetin. (Loseke 2007, 143–144). 

Kategorisointi on siis luonteeltaan moraalista toimintaa. Instituutiot rakentavat osaltaan 

yhteiskunnan moraalista järjestystä tuottamalla moraalikategorioita. (Jokinen 2012, 255).  

 

3.2 Satunnaisotanta aineistonkeruumenetelmänä 

Tutkimukseni aineisto koostuu eteläsuomalaisen kunnan lastensuojelussa vuonna 2017 

tehtyjen lastensuojelun palvelutarpeen arviointien asiakirjoista. Tällaista tutkijasta ja 

tutkimuksesta riippumattomasti syntynyttä aineistoa kutsutaan luonnolliseksi aineistoksi 

(Juhila & Suoninen 1999, 236–237). Asiakirjamateriaali muodostui 

sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien asiakas- ja verkostotapaamisista sekä 

puheluista tehdyistä kirjauksista, ja mahdollisesta arvion yhteenvedosta. Muodostin 

aineiston tapauksista, joissa palvelutarpeen arvion asiakkaat eivät valikoituneet 

lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkaiksi.  

Sain tutkimuskunnan lastensuojelun tietojärjestelmävastaavalta tutkijan tunnukset 

sähköiseen tietojärjestelmään, johon asiakastiedot kirjataan. Tietojärjestelmävastaava 

ajoi listan vuonna 2017 tehdyistä lastensuojelun palvelutarpeen arvioista. Arvioita oli 

kaikkiaan 1852. Muodostin niistä satunnaisotannalla 20 palvelutarpeen arvion 

aineistokokonaisuuden. Valitsin aineistooni arvioista joka 93:n (1852/20=93,1). Jos 93. 

arvio johti asiakkuuteen, valitsin listasta sitä seuraavan arvion, kunnes löysin sellaisen, 

joka ei johtanut asiakkuuteen.  

Kun ryhdyin lukemaan aineistoa, siitä karsiutui heti kolme tapausta. Kahdessa 

tapauksessa kirjaukset olivat niin niukat, ettei tietojen pohjalta ollut mahdollista 

analysoida lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvän arvion rakentumista. Kolmannessa 

tapauksessa asian arviointi siirtyi Suomesta toiseen maahan. Valitsin karsiutuneiden 

tapausten tilalle seuraavan sellaisen arvion, joka ei johtanut lastensuojelun eikä 

sosiaalihuollon asiakkuuteen.  
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Lastensuojelun palvelutarpeen arviosta vastaavan sosiaalityöntekijän tulee tehdä 

yhteenveto (ShL 36§). Yhteenvetoja ei kuitenkaan kaikkien palvelutarpeen arvioiden 

yhteydessä ole. Yksi syy yhteenvetojen puuttumiseen voi olla tutkimuskunnassa jo 

pidemmän aikaa jatkunut kiireinen työtilanne. Koska yhteenvedon olemassaolosta ei ollut 

varmuutta satunnaisotannalla valituissa palvelutarpeen arvioissa, käytin aineistona 

kaikkia palvelutarpeen arvioon liittyviä tekstejä.  

Tutkimuksen aineistoa luonnehtii pyrkimys kirjaamiseen lapsilähtöisen arviointimallin 

Framework for the Assessment of Children and Their Familes mukaisesti (United 

Kingdom Department of Health ym., 2000). Se on kehitetty Britannian 

lapsiperhepalveluissa. Tutkimuskunnassa malli on käytössä nimellä BBIC eli Barnets 

behov i centrum (Svenska Socialstyrelsen 2017), joka on ruotsalainen sovellus 

Britanniassa kehitetystä mallista. Malli kuvataan kolmiona, jossa kolmion sivut 

muodostuvat seuraavista aihealueista: lapsen ympäristö, lasten tarpeet ja vanhempien 

kyvykkyys. Mallin mukaisessa arvioinnissa käydään läpi mainitut lapsen elämänalueet. 

Myös lastensuojelun palvelutarpeen arvion yhteenvedon otsikot mukailevat BBIC-mallin 

aihealueita2.   

 

3.3 Taustatietoja aineistosta 

Ennen varsinaista analyysiä luokittelin aineistoa saadakseni siitä kokonaiskuvan. Vaikka 

tutkimusasetelmani on laadullinen, pidin kvantifioimista hyödyllisenä aineiston 

hahmottamisen kannalta. Aineisto käsitti 20 tapausta. Näistä yksitoista koski alle 12-

                                                 

2 Yhteenvedon yläotsikot ovat Perhe ja ympäristö, lapsen tarpeet, vanhemmuus ja yhteenveto. Perhe ja 

ympäristö -yläotsikon alaotsikot ovat: perhe ja lähiympäristö, asuminen ja esteettömyys, taloudellinen 

tilanne, osallisuus yhteiskunnassa ja lähiympäristön tuki. Lapsen tarpeet –yläotsikon alaotsikot ovat 

terveys, hyvinvointi ja turvallisuus, päivähoito, koulu ja oppiminen, vapaa-aika ja ystävyyssuhteet, 

sosiaaliset taidot ja sosiaalinen käyttäytyminen. Vanhemmuus-osion alaotsikot ovat perushoito ja 

kasvuolosuhteiden turvaaminen, turvallisuus, emotionaalinen läsnäolo, virikkeiden tarjoaminen, ohjaus ja 

rajojen asettaminen, arjen vakaus ja ennustettavuus. Yhteenveto jakautuu seuraaviin osioihin: lapsen 

mielipide ja näkemys palvelutarpeesta, sosiaalihuollon ammattilaisen johtopäätökset asiakkaan tilanteesta 

ja voimavaroista, arvio sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta, arvio omatyöntekijän tarpeesta. 
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vuotiasta lasta ja yhdeksän 13–17-vuotiasta lasta. Vain harvat aineiston tapaukset 

seurasivat tutkimuskunnassa käytössä olevaa palvelutarpeen arvion prosessin ohjetta. 

Aineiston arviot saatiin päätökseen pääosin lakisääteisessä kolmessa kuukaudessa. Vain 

kaksi arviota ylitti lakisääteisen ajan. Ilmoituksen tekijöitä olivat vanhempi itse (4), koulu 

tai varhaiskasvatus (4), terveydenhuolto (3), poliisi (3), yksityinen henkilö (2), 

asumisneuvoja (1), sosiaali- ja kriisipäivystys (2), sosiaalityöntekijä (1).  

Kaikkiaan seitsemässä tapauksessa palvelutarpeen arvion aikana tehtiin sekä kotikäynti 

että asiakasperhettä tavattiin lastensuojelun toimistolla. Neljässä arviossa tehtiin vain 

kotikäynti tai kotikäyntejä ja seitsemässä ainoastaan toimistokäynti tai käyntejä. Yksi 

arviointi tehtiin kokonaan puhelimitse, ja yhdessä perhettä tavattiin ainoastaan lapsen 

koululla. Alle 12-vuotiaita koskevista tapauksista kahdeksassa tehtiin kotikäynti. 

Yhdessä alle 12-vuotiasta lasta koskevassa tapauksessa arviointi tehtiin kokonaan 

puhelimitse, toisessa asiakasperhettä tavattiin ainoastaan lastensuojelun toimistolla ja 

kolmannessa ainoastaan lapsen koululla. Arvioissa, joissa asiakasperhettä tavattiin vain 

lastensuojelun toimistolla (6), kyseessä oli yhtä lukuun ottamatta teini-ikäinen lapsi.  

Lasta tavattiin aineistoni tapauksissa melkein aina, vaihtelevasti vanhempien kanssa tai 

yksin. Pieniä lapsia tavattiin vanhempien kanssa. Nuoria tavattiin joko vanhemman 

kanssa tai yksin, tai heille soitettiin. Kahteen nuoreen saatiin yhteys ainoastaan 

puhelimitse. Samoin kahdessa tapauksessa lapseen ei arvion aikana ollut minkäänlaista 

kontaktia. Toisessa tapauksessa nuori ei suostunut kontaktiin työntekijöiden kanssa, ja 

toisessa tapauksessa arvio tehtiin kokonaan puhelimitse vanhempien kanssa. Lasta 

tavattiin ilman vanhempia kolmessa tapauksessa.  
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Taulukko 1. Lastensuojeluilmoitusten syyt 

Ilmoituksen syy Tapaukset Kuvaus 

Lapsen käytös 5 Lapsen aggressiivinen 

käytös, raivokohtaukset, 

ahdistus, luvattomat 

poissaolot kotoa  

Koulunkäynti/päivähoito 3 Myöhästymiset, luvattomat 

poissaolot, epäsäännölliset 

haut päiväkodista tai 

iltapäiväkerhosta, 

alaikäinen hakemassa lasta, 

koulunkäynnin 

laiminlyönti 

Vanhemman/pien 

päihteiden käyttö 

2  Vanhempi toimitettu 

selviytymisasemalle  

Lapsen päihteiden käyttö  2  Huumeiden ja alkoholin 

hallussapito ja käyttö 

Lapsen pahoinpitely tai sen 

epäily 

2 Lapsen ruumiillinen kuritus 

Perheväkivalta tai sen uhka 3  Vanhempien välinen 

väkivalta tai aggressiivinen 

käytös 

Perheen kriisitilanne 3  Ero, lapsen sairaus, 

vanhemman työttömyys, 

masennus, uusi parisuhde, 

samassa taloudessa asuvien 

sisarusten päihteiden käyttö 

Taulukossa 1 olen esittänyt aineistoni lastensuojeluilmoituksissa ilmaistujen syiden 

perusteella. Lastensuojeluilmoituksen neljännellä ja viimeisellä sivulla on 36 kohdan 

luokittelu, johon ilmoituksen vastaanottaja merkitsee rastilla ilmoituksessa ilmenevän 

lapseen liittyvän huolen tai huolet. Kaikki ilmoittajat eivät olleet käyttäneet taulukkoa. 

Aineistossa oli myös kaksi ilmoitusta, jotka oli tehty yhteydenottoina sosiaalihuoltoon 

tuen tarpeen arvioimiseksi. Näissä lomakkeissa ei lastensuojeluilmoituksen kaltaista 

syyluokittelua ole. Päädyin näistä syistä luokittelemaan aineistoni tapaukset ilmoituksen 

syyn mukaan oman luokitukseni perusteella, jonka olen mukaillut 

lastensuojeluilmoituksen syyluokittelusta. Olen selkeyden vuoksi käyttänyt vain yhtä 

syytä tai huolenaihetta, vaikka joissain tapauksissa lapseen liittyviä huolia oli kaksi tai 

useampia, esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö ja perheväkivalta tai sen uhka.  
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Aineiston tekstien tyyli, määrä ja johdonmukaisuus vaihtelivat suuresti. Useimmat tekstit 

oli kirjoitettu ’näyttämisenä’, eli passiivissa (”Kerrottu isälle 

lastensuojeluilmoituksesta.”) (Taylor 2008). Arvioissa esiinnyttiin kuitenkin myös 

omalla nimellä, työntekijänä, me-muodossa tai monikon kolmannessa muodossa. Yksi 

teksti oli kirjoitettu minä-muodossa. Asiakasvanhempiin viitattiin isänä ja äitinä. Lapseen 

viitattiin hänen omalla nimellään. Myös muihin viranomaisiin viitattiin heidän nimillään. 

Tekstit olivat parhaimmillaan johdonmukaisia, mutta usein epäjohdonmukaisia, sekavia 

ja katkonaisia. Joissain kokonaisuuksissa lapsen tietoihin oli kirjattu toisten saman 

perheen lasten tietoja, vaikka näin ei pitäisi tapahtua. Jokaisen lapsen tiedot tulisi kirjata 

ainoastaan lapsen omiin tietoihin.  

Teksteissä pääosassa olivat asiakasperheiden kuvaukset lastensuojeluilmoitukseen 

liittyvästä tilanteesta. Asiakirjoihin oli kirjattu myös puhelut ja sähköinen viestittely 

asiakasperheen kanssa sekä puhelut muiden viranomaisten, kuten koulun tai päivähoidon 

henkilökunnan kanssa. Kuvausten kirjaamisen seikkaperäisyys vaihteli suuresti, ja 

jouduin myös hylkäämään alkuperäisestä aineistosta kaksi tapausta, joissa teksti oli niin 

niukkasanaista ja katkonaista, ettei sen perusteella ollut mahdollista saada kuvaa 

lastensuojeluilmoitukseen johtaneen tilanteen selvittelystä tai lastensuojelun 

tarpeettomuuden perusteluista.  

Työntekijät esiintyivät teksteissä vain harvoin aktiivisina osallistujina. Ammattilaisten 

arvio tilanteesta esitettiin vasta palvelutarpeen arvion yhteenvedossa. Yhteenvedot olivat 

aineiston tapauksissa usein lyhyitä, kahden sivun pituisia. Pisimmät olivat neljän sivun 

mittaisia. Lyhyissä yhteenvedoista oli poistettu BBIC-mallin mukaiset otsikot, ja jäljelle 

oli jätetty yhteenveto-osio, johon työntekijä kirjasi eri osapuolten mielipiteet sekä 

sosiaalihuollon ammattilaisen arvion tapauksesta ja päätöksen asiakasurasta. Kirjoittajan 

ääni näkyi teksteissä myös institutionaalisten tehtävien täyttämisen konteksteissa. 

Työntekijät kuvasivat antamaansa palveluohjausta ja neuvoja: ”Kannustetaan ottamaan 

yhteyttä perheasiain neuvottelukeskukseen perhesuhdeasioissa.” 

”Lastensuojeluilmoitukseen liittyen vanhemmille kerrotaan, että lapsille pitää taata 

rauhalliset olot kotona ja, ettei yöllä voi alkaa riitelemään.” Myös omia havaintoja 
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kirjattiin teksteissä jonkin verran: ”Vuorovaikutus isän ja lasten välillä vaikuttaa 

lämpimältä ja rauhalliselta.”  

Kirjausten yksityiskohtaisuus ja pituus vaihtelivat jonkin verran ilmoituksen vakavuuden 

mukaan (Huuskonen ja Vakkuri 2015; Hall ym. 2006; Kääriäinen 2003; Pithouse 1987; 

Garfinkel 1967). Esimerkiksi väkivallan epäilyyn perustuvat tapaukset oli kirjattu 

tiiviisti, seikkaperäisesti ja johdonmukaisesti. Teksteihin oli kirjattu myös työntekijän 

omia havaintoja. Niukka kirjaamistapa taas näkyi esimerkiksi nuorten alkoholikokeilujen 

teksteissä. Kuitenkin myös tapauksessa, jossa sosiaalityöntekijä näkemys oli, että perhe 

tarvitsi lastensuojelun tai vähintään sosiaalihuollon palveluja, sosiaalityöntekijän 

kirjaukset olivat niin niukkoja, että perustelut palvelujen tarpeelle jäivät melkein 

kokonaan rivien välistä luettaviksi. Aineistossa tulevat esiin siis sekä tarve taata oma ja 

asiakkaan oikeusturva vakavissa tapauksissa, että kirjoittajien yksilölliset kirjaamisen 

preferenssit ja rutiinit.  

 

3.4 Analyysin rakentuminen 

Aloitin tutkimusaineiston analysoinnin lukemalla tekstit läpi. Olin odottanut, että useista 

asiakirjakokonaisuuksista puuttuisi yhteenveto, mutta se puuttui vain kolmesta arviosta. 

Yhteenvedot olivat useissa tapauksissa kuitenkin niin niukkoja, ettei niitä lukemalla ollut 

mahdollista muodostaa näkemystä lastensuojelun tarpeettomuuden perusteluista. Käytin 

siis analyysin aineistona kaikkien arvioiden kaikkia kirjauksia, kuten olin alun perin 

suunnitellut. Tekstiliuskoja aineistossa oli kaiken kaikkiaan 151, rivivälillä 1. 

Ryhdyin työstämään aineistoa ensimmäisen lukukerran jälkeen luokittelemalla sitä 

määrällisesti. Perehdyin luokittelun jälkeen asiakirjakokonaisuuksiin yksi kerrallaan. 

Woodin ja Krogerin (2000, 87) mukaan diskurssianalyysi edellyttää aineiston lukemista 

useita kertoja. Lukukertojen määrä riippuu esimerkiksi tutkimuksen tarkoituksesta, 

aineistosta ja tutkimuskysymyksestä. Huolellinen aineistoon perehtyminen on 

diskurssianalyysin kannalta oleellista.  



29 

 

Wood ja Kroger (2000, 96) kuvaavat diskurssianalyyttistä analyysiprosessia tarkkuutta 

vaativana lukutapana, jossa valitut otteet puretaan ja järjestetään uudelleen tutkimuksen 

kannalta loogiseen järjestykseen. Luin asiakirjakokonaisuuksia siitä näkökulmasta, miten 

niissä käsiteltiin lastensuojeluilmoituksissa määriteltyjä ongelmia. Keskityin 

tekstikohtiin, joissa perusteltiin lastensuojelun tarpeettomuutta. Ryhmittelin aineiston 

tapaukset sen perusteella, miten lastensuojelun tarpeettomuuden perustelut rakentuivat. 

Löysin ryhmittelemällä neljä pääkategoriaa. Syvensin ja tarkensin ensimmäisen version 

pohjalta analyysiä lukemalla lisää teoriaa ja asiakirjakokonaisuuksia vielä useaan kertaan. 

Palasin toisella analyysikierroksella aikaisempien lukukertojen varrella syntyneisiin 

ajatuksiin ja tekstikohtiin, jotka olivat tutkimuksen kannalta merkittäviä, mutta jotka eivät 

sopineet ensimmäisellä analyysikierroksella löytämiini kategorioihin.  

Keskityin toisella analyysikierroksella tekstikohtiin, joissa kuvailtiin 

lastensuojeluilmoituksessa ilmenneiden ongelmien sijaan palvelutarpeen arvion 

asiakasperheitä. Koodasin värien avulla kuvauksia asiakasperheiden ”normaaliudesta”, 

yhteistyökyvystä ja kunnollisuudesta. Kuvaukset eivät liittyneet ensimmäisellä 

analyysikierroksella löytyneisiin lastensuojelun tarpeettomuuden kategorioihin. Ne 

määrittivät kuitenkin asiakasperheitä perheinä, joilla ei ollut tarvetta lastensuojelun 

palveluille. Ryhmittelyn tuloksena nimesin kaksi uutta kategoriaa.  

Toisen kategoriatyypin löydyttyä keskityin analyysin kirjoittamiseen. Analyysin tueksi 

valitsin aineistoesimerkkejä, jotka ilmaisivat mahdollisimman selkeästi kategoriaan 

liittyviä määreitä (Juhila ym. 2012, 87; Wood & Kroger 2000, 78). Analyysiin oli 

mahdotonta sisällyttää tekstiotteita kaikista tapauksista. Etenkin yhteen paikantamaani 

kategoriaan kuului analyysini perusteella peräti kahdeksan aineiston 

kahdestakymmenestä tapauksesta. Valitsin tämän kategorian esimerkeiksi kaksi 

mahdollisimman erilaista tapausta, jotka molemmat ilmensivät kategorialle tyypillisiä 

puhetapoja. 
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3.5 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) jakaa ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen 

eettiset periaatteet kolmeen osaan: tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

vahingoittamisen välttäminen ja yksityisyys ja tietosuoja (TENK 2009, 4). Käsittelen 

tutkimukseni eettisiä kysymyksiä jaottelun mukaisesti.  

Tutkin salassa pidettäviä asiakirjoja. Tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisen kysymykset, kuten tutkittavien informointi tai osallistumisen 

vapaaehtoisuus eivät ole relevantteja kysymyksiä tutkimukseni kannalta. Sen sijaan 

keskeisiä eettisiä kysymyksiä ovat tutkittavien yksityisyyden kunnioittaminen ja fyysisen 

ja henkisen vahingon aiheuttamisen välttäminen. Tutkimuksessani sekä yksityisyyden 

suojan että vahingoittamisen välttämisen kysymykset liittyvät paljolti tutkimusaineiston 

asianmukaiseen käsittelyyn ja käyttöön.  

Ensimmäinen tutkimusetiikan kannalta oleellinen tehtävä oli tutkimusluvan hakeminen. 

Sain tutkimusluvan vuoden 2017 joulukuussa. Tutkimuksen aineiston hain ja tulostin 

tutkijan tunnuksilla tutkimuskunnan lastensuojelun sähköisestä 

asiakastietojärjestelmästä. Turvatakseni asiakkaiden yksityisyyden poistin asiakirjoista 

nimet, osoitteet, henkilötunnukset ja muut tunnistetiedot (Kuula 2006, 109; TENK 2009, 

9). Järjestin aineiston loogisesti ja numeroin tapaukset yhdestä kahteenkymmeneen. 

Viittasin tapauksiin tutkimuksessa numeroinnin perusteella. Säilytin tulostettuja 

asiakirjoja kotona lukollisessa kaapissa ja tuhoan aineiston paperisilppurissa, kun olen 

saanut pro gradu -työstä arvosanan. (Kuula 2006, 113 ja 115.) 

Pyrin takaamaan lastensuojelun asiakkaiden yksityisyyden olemalla mainitsematta 

kuntaa, jossa teen tutkimusta. Viittaan myös kunnan lastensuojelupalveluihin geneerisillä 

nimillä, enkä esimerkiksi yksikköjen nimillä, mikä voisi paljastaa tutkimuskunnan. 

Analyysilukuun valikoituneiden tekstiotteiden osalta pyrin takaamaan tapausten 

perheiden anonymiteetin. Olen poistanut otteista kaikki nimet, päivämäärät, harvinaiset 

sairausdiagnoosit, paikannimet ja erilaiset virastojen ja terveydenhuollon toimipisteiden 
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nimet. (TENK 2009, 11). Tietojen poistamisen varjopuolena on, että otteissa, joissa 

anonymisoitavaa on paljon, monet hakasulkeet saattavat vaikeuttaa tekstien lukemista.  

Rauhalan ja Virokannaksen (2011, 238–239) mukaan Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan eettisiä periaatteita voi tulkita sekä väärintekemisen välttämisen että 

eettisten ongelmien näkökulmista. Etenkin itsemääräämisoikeuteen ja vahingon 

välttämiseen liittyy paljon sellaisia tilannekohtaisia ja ennalta-arvaamattomia eettiseen 

toimintaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittelyyn ei ole yksiselitteisiä sääntöjä tai 

vastauksia. Nämä kysymykset liittyvät usein tutkimuksen hyödyllisyyteen ja sen 

tuottaman tiedon arvoon tutkittavien ihmisten kannalta. Hahmotan oman tutkimukseni 

asianosaisiksi ensisijaisesti lastensuojelun työntekijät ja eri esimiestahot, sillä tutkin 

lastensuojelun arvioinnin ja päätöksenteon mekanismeja. Tavoitteeni on myös lisätä 

ymmärrystä niistä ilmiöistä, joiden tulkitaan jäävän lastensuojelupalvelujen ulkopuolelle.  

Tutkimuksen aiheen valinnassa yhdistyikin oma kiinnostukseni ja tutkimuskunnan 

lastensuojelun organisaation tiedontuotannon tarpeet. Lastensuojelun palvelutarpeen 

arvioinnista peruspalveluihin palautuvien perheiden suuri määrä on katsottu tärkeäksi 

tiedontuotannon kohteeksi työyhteisössä. Oma kiinnostukseni aiheeseen taas liittyy 

haluun kehittää oman työnteon refleksiivisyyttä ja ymmärtää paremmin lastensuojelun 

prosessien myötä tapahtuvaa institutionaalisen järjestyksen uusintamista. 

Lastensuojelun arvioinnin ja päätöksenteon mekanismien näkyväksi tekeminen 

mahdollistaa niiden tutkimisen ja kyseenalaistamisen. Näenkin, että tutkimukseni voi 

itseni lisäksi toimia laajemminkin työntekijöiden refleksiivisyyden harjoittamisen 

resurssina. Taylorin ja Whiten (2006, 949–950) mukaan refleksiivisellä työotteella 

tarkoitetaan oman työn tutkiskelua pohtimalla esimerkiksi sitä, mitä asioita pitää 

itsestäänselvyyksinä, tai sitä, minkälaisille teorioille ihmisen toiminnasta ja ongelmien 

syistä oma käytäntö perustuu. Refleksiivisyys työssä tukee työntekijöitä sietämään 

sosiaalityössä alati läsnäolevaa epävarmuuden ja epätietoisuuden tilaa.  

Lastensuojelu on julkinen palvelu ja sen tutkimisella voi olla vaikutuksia palvelun 

loppukäyttäjälle. Ollakseen Rauhalan ja Virokannaksen (2011) ajattelun mukaisesti 
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eettisesti kestävää, lastensuojeluun liittyvän tutkimuksen tulee hyödyttää myös 

lastensuojelun asiakasperheitä. Lastensuojelun asiakkaiden kannalta tutkimukseni 

tulokset voivat olla hyödyllisiä siitä näkökulmasta, että tulokset tuottavat taustatietoa 

tutkimuskunnassa tapahtuvan lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kehittämiseksi. 

Uuden tiedon valossa voidaan esimerkiksi välttää tarpeettomia ja aikaa vieviä siirtymiä 

lapsi- ja perhepalveluiden eri yksiköiden välillä. Lastensuojelun arvioivaa työtä voidaan 

kehittää tulosten pohjalta sujuvammaksi ja asiakkaiden tarpeisiin paremmin vastaavaksi. 

Ajattelen, että tutkimuksen vaikutukset ovat asiakkaiden kannalta joko neutraaleja tai 

positiivisia. Tutkimukseni ei ole eettisesti erityisen sensitiivinen asiakirjojen tietojen 

suojaamista lukuunottamatta, ja pidän epätodennäköisenä, että tulosten vaikutukset 

olisivat asiakasperheille vahingollisia.  

  



33 

 

4 LASTENSUOJELUN TARPEETTOMUUDEN 

KATEGORIOITA 

 

Palvelutarpeen arvioiden johtopäätöksissä lastensuojelun tarpeettomuutta tuotettiin 

määrittämällä lastensuojeluilmoituksissa raportoituja sosiaalisia ongelmia 

ainutlaatuisiksi tilanteiksi, ei tällä hetkellä toimenpiteitä vaativiksi, vääriksi hälytyksiksi 

ja ohimeneviksi haastaviksi elämäntilanteiksi. Aineistossa esiintyi kuitenkin vain harvoin 

pelkkä lastensuojeluilmoituksessa esiintyvän ongelman kategorisointi johtopäätösten 

perusteluna. Paikansin aineistossa lisäksi kaksi arvioiden johtopäätöksiä vahvistavaa 

kategoriaa. Yhtäältä sosiaalityöntekijät kirjasivat valikoiden toisten viranomaisten tai 

yhteistyökumppaneiden lausuntoja. Toisten viranomaisten arviot vahvistivat 

sosiaalityöntekijöiden johtopäätöksiä lisäämällä niiden totuusarvoa. Lausunnot loivat 

teksteissä vaikutelmaa siitä, että sosiaalityöntekijän johtopäätöksistä vallitsi moniääninen 

yhteisymmärrys. Toisaalta arvioissa tehtiin havaintoja perheiden, ja etenkin vanhempien 

moraalisesta kunnollisuudesta. Asiakasvanhempien moraalisen kunnollisuuden arviot 

rakentuivat teksteissä sosiaalityöntekijöiden omista havainnoista vanhempien 

vastuullisuudesta ja lasten normaalista käytöksestä ja lapsuudesta.  

 

4.1 Ensimmäinen kerta 

Lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvissä palvelutarpeen arvioissa korostuivat huolta 

herättävien tilanteiden ainutlaatuisuus ja uusiutumisen pieni todennäköisyys. 

Uudenlaiset, ensimmäistä kertaa perheessä esiintyvät sosiaalisiksi ongelmiksi määrittyvät 

tilanteet ja tapahtumat liittyivät aineistossa aikuisten väliseen riitelyyn ja väkivaltaan, 

nuorten päihdekokeiluihin ja aikuisten päihteiden käyttöön. Seuraavassa tapauksessa 

vanhempien riita on johtanut siihen, että isä on lyönyt äitiä nyrkillä kasvoihin.  
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Vanhemmat kertovat, ettei heidän välillään ole ollut fyysistä väkivaltaa ennen 

lastensuojeluilmoituksen johtanutta tilannetta. Vanhemmat kertovat, että aiemmin heidän väliset 

riidat ovat olleet sanallisia. Riitatilanteet ovat johtuneet enimmäkseen taloudellisista asioista ja 

ristiriitatilanteissa vanhemmat ovat välillä korottaneet ääntä.  

Vanhemmat ovat olleet yhdessä 20 vuotta. Vanhemmat kertovat, että suhteessa on ollut ylä- ja 

alamäkiä. Äiti kertoo, ettei tiedä vielä parisuhteen jatkosta. Äiti on käynyt kaksi kertaa [palvelu 

lähisuhdeväkivaltaa kokeneille] keskustelemassa tapahtuneen jälkeen. Vanhemmat suhtautuvat 

myönteisesti ulkopuoliseen keskusteluavun saamiseen. 

Vanhempien mukaan vanhempien välillä ei ole aiemmin ollut fyysistä väkivaltaa, eikä äiti kokenut 

sellaista uhkaa olevan jatkossakaan. (Tapaus 1) 

Tapauksen lyhyt palvelutarpeen arvio koostuu sosiaali- ja kriisipäivystyksen soitoista 

äidille, sekä vanhempien toimistokäynnin ja sosiaalityöntekijöiden kotikäynnin 

kirjauksista. Kotikäynnin teksti on kirjattu yhteenvetoon. Arviossa korostuu tilanteen 

ainutlaatuisuus. Väkivaltaa ei ole arvioon johtanutta tilannetta aiemmin ollut, eikä 

väkivallan uhri, äiti, pidä väkivallan uhkaa todellisena tulevaisuudessakaan. Parisuhde on 

kestänyt kauan. Toisaalta vanhemmat ovat valmiita ottamaan vastaan ammattiapua, ja äiti 

on jo ehtinyt olla yhteydessä kunnalliseen palveluun lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. 

Arviossa väkivalta ei kategorisoidukaan lastensuojelun sosiaalityön toimintakenttään 

kuuluvana perhesuhdeväkivaltana eli sosiaalisena ongelmana, vaan pitkän parisuhteen 

yhtenä alamäkenä. Riidan syyksi määrittyivät taloudelliset asiat. 

Toisessa aikuisten välisen väkivallan epäilyn tapauksessa isä ja äiti ovat eronneet 

äskettäin, ja isä on tullut äidin ja lasten kotiin ja haastanut äänekkäästi riitaa äidin kanssa.  

Äiti kertoo, että oma isänsä oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen [päivämäärä], mutta kyse oli 

väärinkäsityksestä. Äidin mukaan vanhemmilla oli tullut riitaa ja [lapsen nimi] oli vahingossa 

soittanut Ipadilla isoisän numeroon. Äidin mukaan isoisä luuli tilanteen vakavammaksi kuin mitä 

se oli ja soitti hätäkeskukseen. Äidin mukaan kyse ei ollut perheväkivallasta eikä isä 

aikaisemminkaan käynyt käsiksi.  

Äiti kertoo, että hän tuli itse 2-vuotiaana perheensä kanssa [valtion nimi] Suomeen. Myös isä on 

[kansalaisuus], mutta tuli Suomeen 21-vuotiaana. Äidin mukaan sen takia heillä saattaa olla myös 

erilaisia näkemyksiä esimerkiksi lasten kasvatukseen liittyen. Äidin mukaan hän on itse lempeä 

lapsille, mutta isän mielestä he tarvitsisivat enemmän kuria. Isän mielestä äiti antaa lasten liikaa 

leikkiä tabletilla ja puhelimella, ja tästä heillä oli myös silloin tullut riitaa. (Tapaus 15) 

Arviossa esitetään äidin näkemys siitä, että tilanne on virheellisesti määrittynyt 

väkivallaksi. Eronneet vanhemmat olivat riidelleet, ja isä oli korottanut ääntään, mitä ei 

ollut aikaisemmin tapahtunut. Riidan syyksi tilanteessa määrittyi äidin ja isän erilaiset 
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kasvatusmenetelmät. Tässäkään tapauksessa tilanne ei määrity perheväkivallaksi, vaan 

sekä väärinkäsityksenä että ensimmäisenä kertana, jolloin isä korottaa ääntään äidille.   

Myös seuraavassa, nuoren alkoholikokeiluun liittyvässä tapauksessa lastensuojelun 

palvelutarpeen arvion kirjauksissa tapausta kuvataan ensimmäisenä kertana, joka ei tule 

toistumaan. 

[Lapsen nimi] kertoi tapaamisessa, että oli ensimmäisen kerran kokeillut alkoholia jonkun nuoren 

18-vuotispäivän juhlimisen yhteydessä. Vanhemmat ovat samaa mieltä siitä, että aiemmin tällaista 

ei ole tapahtunut eikä [lapsen nimi] ole koskaan aiemmin juonut. [Lapsen nimi] itse katuu kovasti 

tapahtunutta ja on katuvaisen oloinen. [Lapsen nimi] mukaan vanhemmat olivat suhtautuneet 

asiaan ymmärtäväisesti. [--] 

[Lapsen nimi] toistaa vielä: ”Se oli virhe, että otin; en enää toiste.” Myös vanhemmat sanovat: ”ei 

toiste, huono kokemus”. [--] 

Työntekijöille ei herännyt lastensuojelullista huolta [lapsen nimi] tilanteesta. Kyseessä on 

todennäköisesti ollut yksittäinen päihdekokeilu. Palvelutarpeen arviointi päätetään. (Tapaus 8) 

Tässäkin tapauksessa lastensuojelun tarpeettomuuden arvio perustuu siihen, että kyseessä 

on ensimmäinen alkoholikokeilu. Nuori on maistanut ensimmäistä kertaa alkoholia toisen 

nuoren syntymäpäivillä. Lastensuojelun työntekijöiden toimistotapaamisella hän on 

”katuvaisen oloinen”. Lisäksi sekä nuori että vanhemmat vakuuttavat tapauksen 

ainutkertaisuutta ja sitä, että alkoholin nauttiminen ei tule toistumaan. Nuoren 

alkoholinkäyttö ei näyttäydykään tekstissä sosiaalisena ongelmana, eikä lyhyessä 

tekstissä oteta esille syyllisyyden tai vastuiden kysymyksiä. 

Äidin runsas alkoholinkäyttö on neljäs tapaus, jossa arvio lastensuojelun 

tarpeettomuudesta perustuu käsitykselle tapauksesta ainutlaatuisena tilanteena.  

Äiti kertoi, että hänellä on ollut stressiä opiskeluista ja töistä. Äiti on valmistunut lähihoitajaksi ja 

oli lähtenyt juhlimaan ja hän oli juonut liikaa alkoholia. Äidin kertoman mukaan poliisi oli 

löytänyt hänet ja viennyt [kaupunginosan nimi] selviytymishoitoasemalle. Äidin miesystävä 

[miehen nimi] kertoi, että äiti oli tullut kotiin taksilla noin 3:00 aikaa. [Miehen nimi] oli kotona 

[lapsen nimi] kanssa. [Lapsen nimi] oli ihmetellyt, missä äiti on, mutta seuraavan päivänä äiti oli 

kertonut [lapsen nimi] tapahtuneesta, ja lastensuojeluilmoituksesta. [Lapsen nimi] oli pelästynyt, 

että hänet viedään pois kotoa, mutta kerroin että näin ei käy. Äiti ja [miehen nimi] kertoivat, että 

äiti ei juo normaalisti noin paljon alkoholia ja tämä oli vain yksi kerta, kun hän oli juonut liikaa. 

Äiti sanoi, ettei ole tottunut juomaan ja arvelin sen vuoksi menneen huonoon kuntoon. (Tapaus 13) 

Arvio muodostaa yksityiskohtaisen kuvauksen ilmoitukseen johtaneista syistä. 

Tapauksessa lastensuojeluilmoituksen oli tehnyt poliisi. Tekstissä äidin kuvataan olleen 
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alkoholin nauttimisen takia hyvin huonossa kunnossa. Poliisi on löytänyt hänet ja vienyt 

selviytymisasemalle. Lastensuojeluilmoituksen mukaan ennen selviytymisasemalta 

lähtöään äiti oli puhaltanut 1,92 promillea. Sekä äiti että äidin miesystävä kertovat huonon 

kunnon johtuneen siitä, että äiti ei ole tottunut juomaan alkoholia. Äidille ei humalatilan 

vakavuudesta huolimatta kuitenkaan rakennu kuvauksessa syyllisen tai vastuullisen 

asemaa, eikä hän kategorisoidu lastensuojelun näkökulmasta ongelmalliseksi äidiksi 

alkoholinkäytön takia. Myöskään alkoholinkäyttö ei kategorisoidu sosiaaliseksi 

ongelmaksi, vaan se selittyy äidin työ- ja opiskelustressillä.  

 

4.2 Ei vielä -asiakas 

Lastensuojelun tarpeettomuutta perusteltiin aineistossa myös sillä, että vaikka perheellä 

ei tällä hetkellä ollut akuuttia palvelujen tai tuen tarvetta, tarve saattoi toteutua 

tulevaisuudessa. Aineistossa on kolme tapausta, jotka rakentuvat asiakirjoissa ei vielä –

asiakkuuksina. Lastensuojelun asiakkuutta tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvana 

statuksena tuotettiin vastahakoiselle perheelle, aiemmin lastensuojelun asiakkaana 

olleelle perheelle ja murrosikää oirehtivalle nuorelle. Kategoria vastaa Lämsän (2009, 

136) syrjäytymistutkimuksessaan paikantamaa ei vielä- tai ei enää -asiakaskategoriaa. 

Lämsä määrittää ei vielä - tai ei enää -asiakkaiksi sellaiset perheet, joiden 

erityispalvelujen tarve oli hetkellistä, ja joiden palvelutarve oli joko toteutunut 

menneisyydessä tai saattoi toteutua tulevaisuudessa.  

Ensimmäisessä kolmesta tapauksesta on kyse lapseen kohdistuneen väkivallan epäilystä. 

Perhe oli ollut aikaisemmin lastensuojelun asiakkaana useaan otteeseen, ja perheen lapset 

olivat olleet kiireellisesti sijoitettuina vanhempien alkoholinkäytön takia. Saapuneessa, 

nimettömässä lastensuojeluilmoituksessa perheen äitiä syytetään lapsen tönimisestä 

riitatilanteessa alkoholin vaikutuksen alaisena.  

Ilmoituksen osalta äiti toisti aikaisemmin kertomaansa, että jotain sanomista oli tullut [lapsen 

nimi] syömisestä, jolloin oli tönäissyt, mutta verta ei ollut tullut, minkä asian [lapsen nimi] sanoi 

pitävän paikkansa. [Lasten sukupuolet] puhuivat keskenään, että onko [lapsen nimi] nenästä tullut 

joskus verta muusta syystä. Äiti ilmaisi olevansa närkästynyt ilmoituksesta ja esitti epäilyjä, kuka 
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olisi sen tehnyt ja sanoi, että kuka voi nähdä, mitä heidän kodissa tapahtuu. Puhetta oli myös siitä, 

että äiti oli luullut ensin [lapsen nimi] tehneen itse kyseisen ilmoituksen. Äiti sanoi, että 

ilmoituksessa esitetty ei ole ollut oikeaa tietoa. 

[--] Äiti kertoi, että [lapsen nimi] kanssa voi kotona olla kestokiistoja syömiseen ja tietokone-

pelaamiseen liittyvistä asioista. [Lapsen nimi] puuttui äidin puheeseen ja sanoi naureskellen, että 

äiti sanoo hänelle, että hänen pitäisi lihoa, mutta hän ei vaan liho.  

[Sosiaalityöntekijän nimi] kyseli [lapsen nimi] ruoka-asioista tarkemmin. Äiti kertoi, että 

syöminen on ollut pitkäaikainen ongelma, mistä myös isä oli samaa mieltä. Äiti sanoi, että oli 

vienyt [lapsen nimi] pariinkin kertaan ravitsemusterapeutille, mistä oli saatu ohjeet oikeaan 

ruokavalioon liittyen. Äiti toi esiin turhautumista, että vaikka kotona tiedetään tarkkaan, mitä 

pitäisi syödä, ei [lapsen nimi] syö, eikä pelkkää pitsaakaan voi aina syödä. Äiti kertoi laittavansa 

esille pähkinöitä, saadakseen edes jotain tulosta ruokailun suhteen, mutta ongelma ei ole poistunut. 

(Tapaus 11) 

Toimistokäynnistä tehdyn kirjauksen lopussa sosiaalityöntekijä kirjasi vielä oman 

arvionsa tilanteesta.  

Sosiaalityöntekijä arvioi, että [lapsen nimi] hyödyttäisi koulun tuki, esimerkiksi keskustelut 

terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa. Nuorilla voi olla pelaamiseen liittyvää 

masentuneisuutta ja myös syömisen osalta voi olla tärkeää seurata [lapsen nimi] terveydentilaa. 

(Tapaus11) 

Lastensuojeluilmoituksessa kuvattua tilannetta on selvitetty äidin ja isän kanssa aiemmin 

puhelimessa. Molemmat vanhemmat ovat puhelimessa kieltäneet tönimisen. 

Toimistokäynnistä kirjatussa kertomuksessa äiti kuitenkin myöntää sekä olleensa 

humalassa, että tönäisseensä lasta riitatilanteessa. Äiti kiistää lapsen nenäverenvuodon 

tönimisen seurauksena. Nenäverenvuodon voidaan ajatella viittaavaan runsaaseen 

voimankäyttöön. Lapsilta kirjattu puhe nenäverenvuodoista vahvistaa äidin kertomaa. 

Äiti painottaa myös, että nimettömässä ilmoituksessa olevat tiedot eivät pidä paikkaansa. 

Lastensuojeluilmoitukseen johtaneen tilanteen lyhyen selvittelyn jälkeen kirjauksessa 

keskitytään selvittämään tönimisen syytä, eli äidin ja lapsen välisiä ”kestokiistoja” lapsen 

syömiseen ja tietokoneella pelaamiseen liittyen. Kirjauksen jatkuessa tuodaan esiin läsnä 

olevien aikuisten huoli liiallisen pelaamisen, puutteellisen ruokavalion ja valvomisen 

haitallisuudesta lapselle. Tekstissä lastensuojeluilmoitukseen johtaneen tilanteen syiden, 

seurausten ja vastuiden kysymykset siirtyvätkin äidistä lapseen ja hänen käytökseensä. 

Lapsen ruokavaliosta, pelaamisesta, koulunkäynnistä ja valvomisesta kirjataan tiiviisti ja 

monisanaisesti. Äidin alkoholinkäyttöön ja tönimiseen ei enää palata.  
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Äidistä rakentuu kirjauksen perusteella kuva vastuullisena vanhempana. Äiti käyttäytyy 

’äidin’ identiteettikategorialle luonteenomaisella tavalla: on huolissaan lapsen huonosta 

ruokavaliosta ja alhaisesta painosta ja on hakeutunut asianmukaisen palvelun piiriin 

lapsen ongelmien ratkaisemiseksi. Kotona äiti toimii asiantuntijan ohjeiden mukaan ja 

laittaa esille terveellisiä välipaloja.  

Arvion yhteenvedossa palataan lastensuojeluilmoitukseen johtaneeseen tilanteeseen. Ei 

vielä -asiakkuutta perustellaan sekä ratkaisemalla tapauksen syy- ja vastuukysymykset 

lapsen käytökseen liittyvinä että tuomalla esille perheen tilanteen epävarmuutta.  

Sosiaalihuollon ammattilaisen johtopäätökset asiakkaan tilanteesta ja voimavaroista.: [Lapsen 

nimi] on aiemmin tehty lastensuojelutarpeen selvityksiä ja hänellä on ollut lastensuojelun 

asiakkuus ainakin vuosina [vuosiluku]., [vuosiluku] ja [vuosiluku-vuosiluku]. [Lapsen nimi] on 

ollut myös kiireellisesti sijoitettuna vuonna [vuosiluku]. Asiakkuudet ovat liittyneet mm. 

vanhempien päihteiden käyttöön. Tapaamisella [päivämäärä] on sivuttu perheen aiempaa 

lastensuojelun historiaa. Vanhempien mukaan heillä on kuitenkin asiat tällä hetkellä hyvin, isä 

päivätyössä ja äidillä alkanut juuri opiskelu toisella paikkakunnalla. Lisäksi viimeisimmästä 

lastensuojeluilmoituksesta ennen tätä kulunut jo useampi vuosi aikaa. Äiti myöntää käyttävänsä 

alkoholia kohtuudella, mutta kiistää ehdottomasti runsaamman päihteiden käytön. Vanhempien 

mukaan lastensuojeluilmoituksessa [päivämäärä] kuvattu tilanne ei ole myöskään edennyt 

anonyymin ilmoittajan kertomalla tavalla. [--] 

Vanhempien kanssa on sovittu, että mikäli perheestä tulee vielä uusia ilmoituksia, käynnistetään 

perusteellisempi selvitys ja aloitetaan pitkäkestoisempi työskentely myös lasten kanssa. (Tapaus 

11) 

Perheen aiempaa lastensuojeluhistoriaa kuvataan aikana, jolloin lasten hoivaan ja hoitoon 

liittyi vakavia ongelmia. Lastensuojeluhistorian käsittelyä seuraa kuitenkin kuvaus 

tilanteen paranemisesta. Vanhemmat ovat työ- ja opiskeluelämässä. Aiemman 

lastensuojeluhistorian kuormaa minimoidaan lisäksi maininnalla, että viimeisestä 

lastensuojeluilmoituksesta on kulunut pitkä aika. Tekstissä rakentuu kuva vanhempien 

elämänhallinnan paranemisesta, tosin sanat ”tällä hetkellä” implikoivat tulevaisuuden 

epävarmuutta. Yhteenveto päättyy asiakkaiden ja työntekijöiden yhteiseen sopimukseen 

siitä, miten epävarman tulevaisuuden suhteen toimitaan.  

Ei vielä -asiakkuutena rakentuu myös tapaus, jossa äiti ei halua ottaa vastaan työntekijän 

perheelle hyödylliseksi katsomaa palvelua. Tapauksessa koulusta on tullut 

lastensuojeluilmoitus tilanteessa, jossa lapsi on ollut poissa koulusta kuusi päivää ilman 

huoltajan selvitystä. Ilmoituksessa mainitaan myös, että lapsella on yksi selittämätön 
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poissaolopäivä syksyltä, myöhästymisiä koulusta ja hän on ollut koulussa säähän nähden 

epäsopivasti puettuna. Ilmoituksessa mainitaan vielä kodin ja koulun välisen yhteistyön 

puutteellisuus ja se, että lapsi on kertonut joutuvansa kotona lukemaan iltasatuja 

nuoremmille sisaruksilleen. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen tehneeltä opettajalta on 

kirjattu tieto, että äiti on tehnyt aiemmin isästä lastensuojeluilmoituksen, ja että perhe on 

ollut lastensuojelun asiakkaana.  

Äiti kertoi, ettei [lapsen nimi] joudu kantamaan kotona vastuuta pienemmistä sisaruksista. Äiti 

kertoi, että [lapsen nimi] haluaa itse lukea satuja pikkusisaruksilleen. Äiti kertoi, että ensisijaisesti 

toivoisi koulupsykologin kontaktia [lapsen nimi]. Äidin mukaan hänellä on neuvottelu ensi 

viikolla opettajan kanssa, missä ottaa asian puheeksi. 

Tarjottu äidille lastenhoitoapua ja/tai tukihenkilöä [lapsen nimi]. Kerrottu palveluista. Äiti pohti, 

että hänellä on korkea kynnys sosiaalihuollon asiakkuuteen. Äiti kertoi, että hän haluaa enemmin 

tutun aikuisen hoitamaan lapsia ja kertoi pyytävänsä äitiään useammin. Äidin mukaan [lapsen 

nimi] hyötyisi kahdenkeskisestä ajasta äidin kanssa.  

Sovittu, että palvelutarpeen arviointi jätetään auki ja sosiaalityöntekijä [etu- ja sukunimi] on äitiin 

yhteydessä kuukauden kuluttua. Kerrottu, että tarjotut tukitoimet ovat mahdollisia vielä silloinkin. 

(Tapaus 2) 

Arvio muodostuu tiiviisti ja niukasti kirjatuista teksteistä. Puhelinkeskustelua, jossa äiti 

on antanut selityksen lastensuojeluilmoitukseen johtaneesta tilanteesta, ei ole kirjattu, 

vaan siihen on vain viitattu yhteenvetodokumentissa. Otteessa on kyseessä arvion aikana 

käyty toinen puhelinkeskustelu äidin kanssa. Äiti vastaa siinä lastensuojeluilmoituksen 

väitteeseen, jonka mukaan lapsi joutuu ottamaan vastuuta pienemmistä sisaruksistaan. 

Äidin mukaan väite ei pidä paikkaansa, vaan lapsi lukee satuja pikkusisaruksille 

vapaaehtoisesti. Äidin ja työntekijän välisestä puhelusta on kirjattu myös, että äiti toivoo 

lapsen käyvän koulupsykologilla. Äidin kerrotaan tiedostavan, että lapsi hyötyy äidin 

kanssa vietetystä kahdenkeskisestä ajasta. Lisäksi äidin kerrotaan sopineen lapsen 

asioissa koulupalaverin. Kirjatusta puhelinkeskustelusta äidistä muodostuu kuva 

vastuullisesta vanhemmasta, joka tunnistaa lapsensa tarpeet, on asianmukaisen 

huolestunut lapsen kehityksestä ja toivoo tämän tapaavan asiantuntijaa. Äidillä on myös 

selkeä suunnitelma ammattilaisen tuen hakemiseksi. 

Yhteisymmärrystä perheen palvelutarpeesta ei puhelussa saavuteta. Työntekijä katsoo 

äidin tarvitsevan ulkopuolista apua, jota hän äidille tarjoaa. Äiti kokee sosiaalihuollon 

asiakkuuden epätoivottavana identiteettinä, eikä halua vieraita ihmisiä hoitamaan 
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lapsiaan. Äiti tukeutuu mieluummin omaan tukiverkostoonsa. Yhteisymmärrystä ei 

synny ja työntekijä lupaa palata asiaan myöhemmin.  

Seuraava kontakti perheeseen on työntekijän kotikäynti jokin aika puhelinkeskustelun 

jälkeen. Kotikäynnistä tehdyssä kirjauksessa äidiltä kirjataan kertomusta oman 

tukiverkoston aktivoimisesta. 

Äidin mukaan lasten isä on ollut nyt itse aktiivisempi ja lapset ovat olleet joka toinen viikonloppu 

yhden yön isällään. Äiti kertoi, että isän vanhemmat ovat auttaneet kerran kuussa ja ottaneet lapset 

viikonlopuksi. Äiti kertoi, että hänen oma äitinsä on viikottain apuna. (Tapaus 2) 

Lisäksi lapsen tapaamisesta kotikäynnillä on kirjattu seuraavaa. 

Akuuttia huolta lapsen tilanteesta ei herännyt. 

Kotikäynnin kirjauksessa äidistä rakentuu kuva omatoimisena, itse apua tilanteeseensa 

hakevana, omin voimavaroin ja lähiverkoston tuen avulla ongelmistaan selviytyvänä 

yksilönä (ks. Lämsä 2009, 136). Äidin kerrotaan aktivoineen tukiverkostonsa, ja saavan 

nyt aikaisempaa enemmän apua lastenhoitoon. Äiti on toiminut ’hyvän’ 

julkisorganisaation asiakkaan (Juhila 2003, 93) tavoin: äiti on ottanut vastuuta ja tuottanut 

näyttöä siitä, että saa ja ottaa vastaan tukea tukiverkostoltaan. Tekstissä mainitaan lapsen 

tilanteesta hyvin lyhyesti, eikä lasta tekstien perusteella ole haastateltu. Kirjauksen tietona 

on, ettei lapsesta ole akuuttia huolta. 

Työntekijä pitää kuitenkin yhteenvetodokumentissa kiinni omasta näkemyksestään. 

Sosiaalityöntekijän arvion mukaan perhe voisi hyötyä esimerkiksi kotipalvelun tuesta arjen 

helpottamiseksi. Äiti on kuitenkin todennut, ettei halua ottaa tukitoimia vastaan.  Äiti on todennut 

tukeutuvansa nyt enemmän sukulaisverkostoon. Äidille on todettu, että asiaan on mahdollista 

palata matalalla kynnyksellä, mikäli tuen tarvetta ilmenee.   

  Palvelutarpeen arvio päätetään [päivämäärä]. Asiakkuutta ei toistaiseksi avata. (Tapaus 2) 

Kuten ensimmäisessä ei vielä -asiakkuuden kategorian tapauksessa, tämän arvion 

yhteenvedossa rakentuu kuva perheen tilanteen ja tulevaisuuden epävarmuudesta. Äidin 

tukiverkosto vaikuttaa toimivan tällä hetkellä, mutta tulevaisuus on epävarma, ja 

lastensuojelun ammattilainen arvioi, että ulkopuolinen, säännöllinen lastenhoitoapu 
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hyödyttäisi perhettä. Lastensuojelun, tai vähintään sosiaalihuollon, tarve näyttäytyy 

perheessä realistisena mahdollisuutena tulevaisuudessa.  

Tulkitsen mahdolliseksi tulevaisuuden asiakkaaksi vielä murrosikäistä nuorta koskevan 

tapauksen. Tapauksessa äiti on tehnyt hakemuksen sosiaalihuollon palvelutarpeen 

arvioimiseksi. Äiti on huolestunut nuoren masentuneisuudesta ja syrjäänvetäytyvyydestä.  

Äiti on huomannut [lapsen nimi] muuttuneen loppukeväänä ja nyt kesäloman aikana. Lapsi itkee 

herkästi, eikä hän ole enää halunnut tavata [kaupunginosan nimi] asuvaa hyvää kaveriaan. Äiti 

kertoi [lapsen nimi] nyt kesälomalla heräävän kymmenen jälkeen ja olevan ahdistuneen oloinen. 

Äiti kertoi lapsen ottavan    puhelimen käteensä herättyään ja muutoinkin pelaavan huoneessaan 

tosi paljon.  

Äiti kertoi [lapsen nimi] murrosiän olleen myöhässä ja talvella lääkärintarkastuksessa oli tehty 

lähete luustotutkimuksiin varmuuden vuoksi. Keväällä tehdyssä tarkastuksessa lääkäri oli todennut 

[lapsen nimi] murrosiän alkaneen.  

Äidin mielestä vetäytyminen ja itkuisuus ovat uusia ilmiöitä [lapsen nimi]. Työntekijät kysyivät 

[lapsen nimi] syömisestä, nukkumisesta ja perheen kanssa olemisesta. Äiti kertoi, että [lapsen 

nimi] tulee kyllä pyydettäessä syömään perheen kanssa, mutta saattaa syödä melko vähän. [Lapsen 

nimi] katsoo myös tv:tä olohuoneessa perheenjäsenten ollessa paikalla. Äiti ei ole varma, 

nukkuuko [lapsen nimi] heti silloin, kun hän menee huoneeseensa ja sulkee oven. Työntekijät 

kannustivat varmistamaan, ettei [lapsen nimi] valvo pitkälle yöhön esim. kännykän parissa. 

Työntekijät kertoivat, että osa äidin kuvailemista asioista kuulostaa murrosikään kuuluvilta. 

(Tapaus 16) 

 

Palvelutarpeen yhteenvedossa tapausta arvioidaan seuraavasti:  

Työntekijöiden arvion mukaan osa äidin kuvailemista asioista kuulostaa murrosikään kuuluvilta. 

[Lapsen nimi] ei kuitenkaan päästy kuulemaan koska hän lähti kotoaan karkuun työntekijöiden 

mennessä kotikäynnille. Työntekijät jäivät pohtimaan, miksi [lapsen nimi] lähti karkuun ja se 

osaltaan jäi huolestuttamaan. Äiti kuvaili [lapsen nimi] ujoksi ja herkäksi, joka saattoi vaikuttaa 

asiaan. [--] 

Sosiaalityöntekijä totesi, ettei [lapsen nimi] tilanne tällä hetkellä näyttäydy sellaiselta, että 

lastensuojelun asiakkuudelle olisi tarvetta. (Tapaus 16) 

Tapauksessa äiti on huomannut nuoren käytöksen muuttuneen radikaalisti lyhyessä 

ajassa. Nuori on itkuinen, ahdistuneen oloinen ja vetäytyy sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Lääkäri on diagnosoinut myöhästyneen murrosiän, ja todennut 

murrosiän alkaneeksi. Lyhyen lisäselvityksen jälkeen työntekijät arvioivat, että kyseessä 

on alkanut murrosikä, kuten lääkäri on todennut. Toisin kuin kahdessa muussa ei vielä -

asiakkuuden kategoriaan kuuluvassa tapauksessa, tässä tapauksessa nimettyyn 

sosiaaliseen ongelmaan – nuoren psyykkiseen pahoinvointiin – liittyvät syy – ja 

vastuukysymykset eivät aktualisoidu samalla tavalla kuin toisissa kategoriaan 
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paikantuvissa tapauksissa. Äidin vastuullisuus on todennettu jo ennen tapaamisia. Äiti on 

tehnyt ilmoituksen ja hakee apua lapselleen. Nuori selvästi oirehtii, mutta oireiden taustaa 

ei olla pysytty selvittämään, eikä lääkärin diagnoosia ole hyväksytty ilman lisäselvityksiä.  

Työntekijät eivät tyydy selittämään nuoren oireilua lääkärin diagnoosilla. Sen sijaan 

työntekijät selvittävät tapausta perinpohjaisesti. Äitiä tavataan arvion aikana kaiken 

kaikkiaan neljä kertaa, kaksi kertaa toimistolla ja kaksi kertaa kotona. Nuorta ei päästä  

tapaamaan, koska hän lähtee pois työntekijöiden tullessa kotikäynnille. Palvelutarpeen 

arvio onkin tunnusteleva. Arvio perustuu käsitykselle siitä, että nuoren oireet ovat osa 

alkanutta murrosikää. Työntekijät pitävät kuitenkin huolestuttavana sitä, että nuori on 

vältellyt työntekijöitä, eikä nuorta olla arvion aikana tavattu. Arviointi on jäänyt tältä osin 

vaillinaiseksi, eikä selkeätä päätöstä suuntaan tai toiseen nuoren palvelutarpeesta ole 

mahdollista tällä hetkellä tehdä. Arviossa korostetaan nuoren nykyistä tilannetta, ja sitä 

miltä se työntekijöille lääkärin diagnoosin ja äidin tapaamisten välityksellä näyttäytyy.  

 

4.3 Väärä hälytys 

Aineistossa oli viisi tapausta, joissa lastensuojelun tarpeettomuutta perusteltiin sillä, että 

lastensuojeluilmoituksen tiedot eivät pitäneet paikkaansa tai olivat lievempänä kuin mitä 

ilmoituksissa raportoitiin. Tulkitsen tällaisiksi vääriksi hälytyksiksi kaksi tapausta, joissa 

kyseessä oli lapsen pahoinpitelyn epäily, kaksi tapausta, jossa huolta oli lapsen ja teini-

ikäisen nuoren käytöksestä ja yhden vanhempien väliseen riitelyyn liittyvän tapauksen. 

Kirjatun selvitystyön perusteella tilanteet määrittyivät kokonaan erilaisina tai lievempinä 

kuin mitä lastensuojeluilmoitusten tiedot antoivat ymmärtää. Esittelen tässä kolme 

viidestä tapauksesta. 

Väärän hälytyksen kategoriaan paikantui kaksi lapseen kohdistunutta väkivaltaepäilyä. 

Ensimmäisessä tapauksessa perhe oli lastensuojelulle tuttu. Perheestä oli vuotta 

aikaisemmin tehty palvelutarpeen arvio samaan aiheeseen liittyen. Perheen äiti oli 
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vaikeasti sairas. Hän oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen henkilökohtaisen avustajan 

avulla isän sekä itseensä että lapseen kohdistamasta väkivallasta.  

[Isän etunimi] kertoo, ettei [äidin etunimi] kertomat [lapsen nimi] ja [äidin etunimi] kohdistamasta 

kaltoinkohtelusta pidä paikkaansa. Kertoo parkkipaikkatilanteen ollen sellaisen, että [lapsen nimi] 

lähtiessä juoksemaan auton alle oli hänen pakko pysäyttää [lapsen nimi] ottamalla nopeasti häntä 

päästä kiinni. [Äidin etunimi] on kerran jäänyt vahingossa ilman valoja vessan muutamaksi 

sekunniksi. Hän ei lyö [lapsen nimi] ja ei kerotmansa mukaan koskaan ole satuttanut [äidin 

etunimi] tahallaan. Hän on unohtanut [äidin etunimi] tyynyn laittamatta, mutta mennyt laittamaan 

sen pyydettäessä. [Isän etunimi] kertoo [äidin etunimi] huutavan illalla useita tunteja ja olevan 

puheissaan asiattoman. 

[Isän etunimi] kertoo [saattohoitokodin nimi] viikonlopuista 1 x kuukaudessa. [Äidin etunimi] ei 

viihdy siellä ja [isän etunimi] joutuu käymään siellä häntä katsomassa. [Äidin etunimi] on 

kommunikaattori. ja muutt tarvittavat apuvälineet. Hänelle on suositeltu psykiatrista tukea ja 

masennuslääkitystä. [Äidin etunimi] ei ota [Isän etunimi] mukaan mitään psyykkistä tukea ja 

hoitoa vastaan. (Tapaus 17) 

Isä kieltää kirjauksessa äidin ja lapsen kaltoinkohtelun. Äidin lastensuojeluilmoituksessa 

erittelemät tilanteet ovat isänkin mukaan tapahtuneet, mutta ne näyttäytyvät isän 

kertomuksessa uudessa valossa. Isä on pelastanut auton alle juoksevan lapsen ottamalla 

häntä kiinni päästä. Isä ei ole tahallisesti kaltoinkohdellut äitiä, vaan tilanteet ovat olleet 

lyhyitä ja johtuneet unohduksesta, ja isä on virheen huomatessaan toiminut nopeasti äidin 

toiveiden mukaisesti. Isä määrittyy tekstissä vastuullisena vanhempana ja hoivaavana 

aviomiehenä. Isä toimii ’isän’ identiteettikategorialle luonteenomaisella tavalla, eli hoitaa 

lasta vastuullisesti ja suojelee vaaroilta. Isä toimii myös aviomiehen identiteettikategorian 

odotusten mukaisesti. Hän on vaimonsa tukena vastoinkäymisissä. Kirjauksista käy ilmi, 

että isä toimii äidin omaishoitajana. Isä hoitaa äitiä kotona ja käy tämän luona myös 

hoitokodissa, vaikka tämä hoito on myönnetty äidille, jotta isä voisi levätä omaishoitajan 

tehtävästä.  

Myös isän kertomat asiat äidin psyykkisen voinnin huononemisesta vahvistavat arviota 

siitä, että kyseessä on väärä hälytys. Äidin psyykkisen ja fyysisen kunnon huononeminen 

on johtanut siihen, että äiti näkee vuorovaikutustilanteet isän ja pojan sekä isän ja itsensä 

välillä väkivaltaisina. Tärkein todistusaineisto tulee tapauksessa kuitenkin lapselta, jota 

on tavattu päiväkodissa. Tilanteesta on kirjattu, että lapsi istui haastattelun ajan 

omahoitajan sylissä. 
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[Lapsen nimi] kysytty että onko joku lyönyt häntä joskus poskelle. [Lapsen nimi] sanoo, ”ei ole”. 

Kysytty että onko lapset joskus päiväkodissa ikäviä hänelle. [Lapsen nimi] nyökkää tässä kohtaa.  

Kysytty onko isä tarttunut häneen jossain parkkipaikalla joskus. [Lapsen nimi] pyörittää päätään. 

Kysytty, että onko joskus isä joutunut nopeasti tarttumaan häneen pysäyttääkseen hänet. [Lapsen 

nimi] nyökkää. 

Kysytty onko [lapsen nimi] kylpyamme. Hän kertoo hänellä olevan sinisen ammeen jossa leikki 

ankkojen kanssa. Kysytty, istuuko isä hänen vierellään kun hän kylpee. [Lapsen nimi] sanoo että 

kyllä.  

Kysytty että onko isä jättänyt häntä yksin kylpemään jos vaikka äidille tullut asiaa. Onko isä 

lähtenyt pois pesuhuoneesta ja jättänyt [lapsen nimi] sinne yksin. [Lapsen nimi] nyökkää. Onko 

hän silloin pelännyt. [Lapsen nimi] sanoo, ei ole. (Tapaus 17) 

Tapauksen yhteenvedossa on todettu, ettei lapsesta ole huolta. 

Kotikäynnin ja päiväkotiin tehdyn käynnin sekä puheluiden perusteella [lapsen nimi] ei synny 

lastensuojelullista huolta. [Lapsen nimi] on hyvinvoiva ja sosiaalinen [lapsen sukupuoli], joka on 

ikätasoisesti kehittynyt. Päiväkodissa ei myöskään ole huolta pojasta tai hänen käytöksestään. 

(Tapaus 17) 

Lapsen haastattelussa käytiin läpi asioita, joita äiti on tekemässään 

lastensuojeluilmoituksessa tuonut esiin. Lapsi on kieltänyt väkivallan tai kaltoinkohtelun 

äidin mainitsemissa tilanteissa. Lapsi kertoo, että häntä ei ole lyöty poskelle, että isän on 

pitänyt nopeasti tarttua häneen vaaratilanteessa, ja että isä on jättänyt hänet yksin 

kylpyyn, mutta tilanne ei ole lapselle ollut pelottava. Whiten (2003) totuuden versioiden 

hierarkian mukaisesti lapsen haastattelu tilanteessa tuottaa keskeistä todistusaineistoa, 

eikä lapsen kertomaa voi helposti sivuuttaa. Arvion yhteenvedossa viitataankin tietoihin, 

joita työntekijät ovat saaneet kotikäynniltä isältä ja päiväkotikäynniltä lapselta ja tämän 

hoitajalta. Kertomukset tukevat toisiaan. Lisäksi työntekijöiden oma arvio lapsen 

sosiaalisuudesta, ikätasoisuudesta ja hyvinvoinnista tukee yhteisymmärrystä siitä, että 

kyseessä on väärä hälytys.   

Toisessa vääräksi hälytykseksi määrittyvässä lapsen pahoinpitelyepäilyn tapauksessa 

lapsi syyttää vanhempiaan itseensä kohdistuvasta väkivallasta. Myös tämän tapauksen 

arviossa lapsen oma kertomus tuottaa keskeistä todistusaineistoa tapauksen ratkaisusta. 

Samoin, arviossa lapsen kertomaa tukeva todistusaineisto on sekä vanhemmilta ja muilta 

perheen lapsilta kirjatut kertomukset että työntekijöiden omat havainnot. 

Lastensuojeluilmoitus on tullut koulun iltapäiväkerhotoiminnalta. Lapsi on kertonut 

iltapäiväkerhon ohjaajille, että vanhemmat pahoinpitelevät häntä kotona. Tapauksen 
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kirjauksissa käy ilmi, että lasten ja nuorten oikeuspsykologisen osaamiskeskuksen 

työntekijät ovat haastatelleet lasta, ja lastensuojelulle on annettu lupa aloittaa työskentely 

perheen kanssa.  

Perheen kesken käydään läpi ilmoituksen syytä eli iltapäiväkerhossa tapahtunutta tilannetta, jossa 

[lapsen nimi] on itkenyt ja kertonut kotona tapahtuvasta väkivallasta. Äiti kertoo, että ei heidän 

kotonaan ole koskaan oltu väkivaltaisia. [--] [Lapsen nimi] sanoo väliin, että hänen mielestään 

iltapäiväkerhon opettaja ei tykkää [lapsen nimi]. [Lapsen nimi] kertoo, että harmitti kun 

iltapäiväkerhon opettaja ei pyytänyt anteeksi, vaikka potkaisi [lapsen nimi] kovaa. Äiti sanoo 

[lapsen nimi], että se oli vahinko, ja siitä asiasta on jo keskusteltu. [--] [Lapsen nimi] kertoo vielä 

tilanteesta, että ei tiedä miksi sanoi mitä sanoi iltapäiväkerhossa. [Lapsen nimi] isosisko 

[sisaruksen nimi] kertoo [lapsen nimi] puolesta, että [lapsen nimi] vain harmitti tilanteessa niin 

paljon ja [lapsen nimi] halusi lohdutusta, eikä iltapäiväkerhon opettaja ollut edes pyytänyt 

anteeksi. (Tapaus 3) 

Lasta tavattiin myös yksin, ja lapsen kertomuksesta on kirjattu seuraavaa.  

Keskusteltu [lapsen nimi] tilanteesta iltapäiväkerhossa, jossa [lapsen nimi] on kertonut 

väkivallasta kotona. [Lapsen nimi] kertoo, ettei enää muista mitä kertoi, koska tapauksesta on jo 

aikaa. [--] [Lapsen nimi] kertoo, että kun harmittaa, niin sanoo ” mitä vain mitä tulee päähän”. 

[Lapsen nimi] kertoo osaavansa tekoitkua. [Lapsen nimi] kertoo, että iltapäiväkerhon opettaja on 

iso tyttö ja että hän potkaisi [lapsen nimi] nilkkaan vahingossa, ja se sattui. [Lapsen nimi] kertoo, 

että iltapäiväkerhon ope ei pyytänyt anteeksi ja sitten [lapsen nimi] harmitti ja hän sanoi siksi 

tällaisia asioita. [Lapsen nimi] kertoo, että potkusta tuli mustelma ja vähän vertakin. 

[Lapsen nimi] kertoo, (kun ilmoituksesta luetaan isän lyöneen) että isä ei ole lyönyt. Kysytty, onko 

isä siis vain uhannut piiskalla mutta ei ole toteuttanut sitä? [Lapsen nimi] sanoo, että isä ei ole 

uhannutkaan vihaisena. [Lapsen nimi] kertoo saaneensa kotiarestia siitä, että on valehdellut 

väkivallasta kotona. [Sosiaalityöntekijän nimi] kysyy, onko kukaan aikuinen koskaan satuttanut 

[lapsen nimi]. [Lapsen nimi] sanoo, että ei ole koskaan satuttanut tai kohdellut ”pahasti”. (Tapaus 

3) 

Kirjauksista käy ilmi, että iltapäiväkerhon ohjaaja on potkaissut lasta vahingossa jalkaan. 

Potku on tuottanut kipua, eikä lapsi ole tilanteessa tuntenut tulleensa lohdutetuksi. Lapsi 

on kertonut kotona tapahtuvasta väkivallasta saadakseen osakseen huomiota. Tämä käy 

ilmi sekä lapsen itsensä että hänen isosiskoltaan kirjatussa kertomuksessa. Lasta on 

tavattu ilman vanhempia, ja häneen sanomanaan on kirjattu sitaateissa, että kun harmittaa, 

voi sanoa mitä päähän pälkähtää. Lainattu lause toimii tehokkaana todistusaineistona 

tukemaan väkivallan epäilyn kumoamista.   

Lapseen kohdistuvan väkivallan epäily on lastensuojelussa vakava asia, ja 

sosiaalityöntekijän on sekä lapsen turvallisuuden että oman oikeusturvansa kannalta 

ensiarvoisen tärkeää selvittää asia perinpohjaisesti. Lapsen oma kertomus tekoitkusta ja 
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harmin tuottamasta tarpeesta saada huomiota keinolla millä hyvänsä on oleellinen 

sosiaalityöntekijän arvioinnin perustelu. Sitä puoltamaan tuotetaan työntekijöiden omia 

huomioita vanhempien kunnollisuudesta. Arviossa syiden, seurausten ja vastuiden 

kysymykset eivät lapsen kertomuksen perusteella todellistu, eli lapseen kohdistuvaa 

väkivaltaa ei ole perheessä tapahtunut, ja tapaus määrittyy vääräksi hälytykseksi.  

Väärä hälytys -kategorian kahden väkivaltaepäilyn tekstien ja johtopäätösten 

rakentumisen tavat tukevat aiemmassa asiakirjatutkimuksessa tehtyjä havaintoja 

sosiaalityön kirjaamisen käytännöistä. Kääriäinen (2003) ja White havaitsivat 

tutkimuksissaan, että lapsen ääni toimi tehokkaana vaikuttamiskeinona ja lisäsi tiedon 

faktanomaisuutta. Toisaalta, tekstit ovat pitkiä ja yksityiskohtaisia ja niihin on kirjattu 

myös työntekijöiden omia havaintoja lapsesta, vanhemmista ja kodeista. Kirjaamisen 

tyyli vastaa Pithousen (1987) ja Reamerin (2005) tutkimusten tuloksia, joissa vakava 

epäily sai työntekijät kirjaamaan vastaavalla tavalla.   

Tulkitsen vääräksi hälytykseksi myös teini-ikäisen nuoren käytökseen liittyvän 

ilmoituksen. Tulkinnan logiikka on tässä tapauksessa erilainen kuin ensimmäisessä 

kahdessa tapauksessa. Kyseessä on murrosikäinen lapsi, jonka käytös herättää huolta. 

Arviossa nuoren oireilua ei kumota paikkansapitämättömänä, kuten kahdessa edellisessä 

tapauksessa. Tulkintani väärästä hälytyksestä perustuu nuoren tapauksessa siihen, miten 

lastensuojeluilmoituksessa kuvailtu oireilu vastaa palvelutarpeen arvioprosessissa 

kirjattuja tietoja.  

Naapurit ovat tehneet lastensuojeluilmoitukseen viereisen asunnon nuoren raivoamisen 

äänistä. Naapurit ovat jo keskustelleet lapsen vanhempien kanssa, mutta ovat seinän takaa 

kuuluvan metelin jatkuessa päätyneet tekemään lastensuojeluilmoituksen. 

Puhelinkeskustelussa isän ja äidin kanssa vanhemmat normalisoivat lapsensa käytöstä.  

Isä sanoo, että [lapsen nimi] saattaa suuttua, kun ei saa tahdonsa läpi, esim. ei saa olla ulkona 

pidempää aikaa. Raivokohtauksia liittyvät rajaamistilanteisiin. Isän mielestä hänellä on tyypillistä 

murrosikään liittyviä raivokohtauksia. Isä sanoo, että seuraavana päivänä [lapsen nimi] käyttäytyy 

täysin eri tavalla kuin riitatilanteessa. Raivokohtauksissa [lapsen nimi] huutaa ja saattaa paiskata 

ovet. Isä kokee, ettei heillä ole kotona ongelmia [lapsen nimi] kanssa ja eivät vanhemmat koe 

keinottomuutta asiaan suhteen. [--] 
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Äiti kertoo, että [lapsi] harrastaa voimistelua ja hänellä oli tosi rankka vuosi. [Lapsen nimi] on 

päättänyt että [vuosiluokka] hän vähentää treenejä, jotta hän voisi keskittyä kouluasioihin. [Lapsen 

nimi] menee hyvin koulussa. Äidin mukaan riitatilanteista aina keskustellaan. Äiti sanoo, että 

vaikka raivokohtauksia tulee, näitä ei ole useita viikossa, kuten ilmoituksessa lukee. Äiti ei näe, 

että [lapsen nimi] tarvitsisi ulkopuolista apua ja perhe osaa hakea apua lapselleen. [--] (Tapaus 6) 

Isää ja nuorta tavattiin toimistotapaamisella. 

[Lapsen nimi] kokee, että riitoja kotona välillä on, mutta ei huolestuttavan usein. Riidoista aina 

sovitaan. [Lapsen nimi] mukaan riidat tulee siitä, kun häntä jokin ärsyttää. Kysyttäessä [lapsen 

nimi] kertoo, että isä on huolehtivainen, rakastava ja hän osaa keskustella. Äiti on rakastavainen, 

hän huolehtii [lapsen nimi] ja opettaa häntä. (Tapaus 6) 

Tapaus määrittyy vääränä hälytyksenä vanhempien kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen 

ja nuorelta saatujen tietojen kirjauksissa. Vanhemmat pitävät nuoren käytöstä normaalina, 

murrosikään kuuluvana käytöksenä. Lapsen käytöksen normaaliutta korostaa se, että 

vanhemmat eivät koe olevansa keinottomia nuoren kanssa. Kirjauksessa viitataan 

vanhempien kykyyn säädellä nuoren kotiintuloaikoja ja keskustella nuoren kanssa. 

Nuoren käytökselle löytyy tekstissä myös syy, vaikka äidin mukaan 

lastensuojeluilmoituksessa liioitellaan raivokohtausten määrää. Nuorta on viimeisen 

vuoden ajan kuormittanut intensiivisen harrastamisen ja koulunkäynnin 

yhteensovittaminen. Toimistotapaamisella lapselta saadut tiedot vahvistavat tapauksesta 

rakentuvaa kuvaa. Tässä tapauksessa väärän hälytyksen perusteena on se, että 

lastensuojeluilmoituksessa epäilty epänormaali käytös näyttäytyy palvelutarpeen arvion 

selvitystyössä normaalina kehitysvaiheena, eikä lastensuojelun toimintakenttään 

kuuluvanan sosiaalisena ongelmana, joka vaatisi toimenpiteitä.  

 

4.4 Tilapäinen haaste 

Aineistosta nousi esiin kahdeksan tapausta, joissa lastensuojelun tarpeettomuutta 

perusteltiin perheen tai nuoren haastavan tilanteen tilapäisyydellä. Palvelutarpeen arvio 

oli alkanut perheissä kuormittuneen elämäntilanteen takia. Haastava elämäntilanne 

muuttui kuitenkin arvion aikana parempaan suuntaan, eikä lastensuojelun toimenpiteille 

arvioitu enää selvityksen aikataulun mukaisen kolmen kuukauden jälkeen olevan tarvetta. 
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Haastaviksi elämäntilanteiksi määrittyvissä lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvissä 

palvelutarpeen arvioissa tilanteet näyttäytyivätkin väliaikaisina. Aineistossa näyttäytyi 

haastavina elämäntilanteina aviokriisi, lapsen sairaus, taloudelliset ongelmat, 

yksinhuoltajuus, aikuisten välinen kielimuuri, työttömyys, lapsen syntymä, muutto, 

nuoren käytös ja vanhemman sairaus. Perheissä kuormitusta aiheutti joko näiden syiden 

jokin yhdistelmä, tai vain yksi syistä. En esittele kaikkia tilapäisen haasteen kategorian 

tapauksia tässä, vaan olen valinnut kaksi mahdollisimman erilaista tapausta, joissa 

kummassakin lastensuojelun tarpeettomuutta perustellaan huolestuttavan tilanteen 

tilapäisyydellä ja huolen väistymisellä palvelutarpeen arvion aikana. 

Ensimmäinen arvio toimii esimerkkinä tilapäisen haasteellisen elämäntilanteen 

kategoriaan paikantuvista tapauksista, joissa tilapäinen haaste koskee perheen aikuisia. 

Näiden tapausten arvioiden kuluessa käy ilmi, ettei aikuisten haastava elämäntilanne ole 

vaikuttanut lapsiin, tai huoli tilanteen vaikutuksista lapsiin on vähäinen. Tapausten 

vanhemmat näyttäytyvät vastuullisina ja lapset normaalia lapsuutta elävinä. 

Ensimmäisessä tapauksessa isää sairaalassa hoitanut lääkäri on tehnyt perheestä 

yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Isä on uupunut ja työkyvytön 

vanhempien aviokriisin takia. Perheessä on myös erityislapsi, jonka psykiatriset 

tutkimukset ovat vielä kesken. Isä kertoo puhelinkeskustelussa sosiaalityöntekijän kanssa 

huolistaan. 

Isä kertoi perheen kuulumisia. Isällä on sovittu tapaaminen aikuissosiaalityössä [päivämäärä] siellä 

isä kertoi keskustelevansa asuntopuoltoasiasta. Isä kertoi, että heillä on ollut kontakteja eri 

tahoihin esikoisen erityislapsen vuoksi. Perhe on käynyt perheneuvolassa ja lastenpsykiatrialla.  

Isä kertoi, että vanhempien välit ovat hieman huonot avioeron vuoksi, mutta pystyvät toimimaan 

yhdessä ja hoitamaan asioita. Isä toivoo tukea, apua, koska elämäntilanne tällä hetkellä hieman 

epäselvä monella elämän osa-alueella. Isää huolettaa tulevaisuudessa mm. asuntoasia, lasten 

tilanne, avioero, raha, työttömyys ja jaksaminen.  

Isä toi puhelimessa esille, että perheessä on tukiverkostoa ja lapset ovat välillä sukulaisten luona 

hoidossa ja kylässä. [--] (Tapaus 12) 

Arviosta välittyy isän huolia voimakkaammin perheen voimavarat ja lähiverkoston 

tuki. Vanhempien ero näyttäytyy ongelmattomana. Isä kuvaa vanhempien välejä vain 

’hieman’ huonoiksi, eikä parisuhteen loppuminen estä vanhempia toimimasta yhdessä. 

Perheen oman tukiverkoston lisäksi vanhemmat ovat omatoimisesti hakeutuneet 

palveluihin, jotka tarjoavat sitä tukea, mitä perhe tarvitsee. Jo tämän 
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puhelinkeskustelun perusteella tapaus määrittyy tilapäiseksi haasteeksi, josta perhe 

kykenee omien voimavarojensa ja erilaisista palveluista saadun tuen avulla 

selviytymään ilman lastensuojelun toimenpiteitä. Vanhempia ja lapsia on arvion 

kuluessa tavattu, mutta vasta sen lopulla, kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen 

saapumisesta. Tapaamista vanhempien kanssa oli suunniteltu aikaisemmin. Tapauksen 

teksteistä ei käy ilmi, miksi sovittu tapaaminen ei toteutunut. Kun vanhempia tavattiin, 

perheen tilanne näyttäytyy jo huomattavasti parempana. 

Isä kertoi, että on öytänyt oman asunnon. Asunto sijaitsee lähellä äitiä. Vanhemmat pitävät lapsia 

luonaan vuoroviikoin, he ovat tehneet sopimuksen keskenään, mutta ovat menossa lastenvalvojalle 

tekemään virallisen sopimuksen toukokuussa. Vanhemmat kertoivat, että heidän välit ovat hyvät 

tällä hetkellä, ja perhe tekee paljon asioita yhdessä. Vaikka ero on uusi tilanne vanhemmillehe ovat 

hieman hämillään tilanteesta. Isällä kontakti [päihde- ja mielenterveyspalvelun nimi] ja 

aikuissosiaalityöhön, perheneuvola kontakti. (Tapaus 12) 

Arvion yhteenvedossa tapauksesta kirjataan seuraavaa. 

Vanhemmat vastaavat hyvin lasten tarpeisiin, eikä sosiaalityöntekijöille nouse huolta vanhempien 

kyvystä tarjota lapsille turvallinen, kehityksellinen ja tasapainoin kasvatus. (Tapaus 12) 

Arviossa vahvistuu käsitys haasteellisen tilanteen tilapäisyydestä ja kriisin nopeasta 

väistymisestä. Vanhemmat ovat kyenneet tekemään eron jälkeisiä järjestelyjä lasten 

parhaaksi, ja perheellä on paljon ulkopuolista tukea. Huolta lapsista ei ole, kuten 

sosiaalityöntekijä yhteenvedossa arvioi. Tapaus määrittyy Lämsän (2009) 

tutkimuksessaan hahmottamien asiakastyyppien mukaisesti pikkuasiakkuuden 

kategoriaan. Pikkuasiakkuuksille oli Lämsän mukaan luonteenomaista lyhyet 

sosiaalihuollon asiakkuudet elämänmuutokseen liittyen. Pikkuasiakkaat tunnistivat 

palvelutarpeensa ja hakeutuivat palveluihin oma-aloitteisesti.   

Esittelen toiseksi tapauksen, joka toimii esimerkkinä tilapäisen haasteellisen 

elämäntilanteen kategoriaan määrittyvistä tapauksista, joissa huolen aiheena on lapsi tai 

nuori. Tässä tapauksessa nuoren huumeiden käytön määrittyy tilapäiseksi haasteeksi. 

Vanhemmat ovat tehneet lastensuojeluilmoituksen nuoren huumeiden käytöstä. 

Vanhempia on tavattu sosiaalitoimistolla. 

Vanhemmat kertoivat löytäneensä [lapsen nimi] ensimmäisen kerran kannabista [kuukausi] 

puolenvälin jälkeen. Tapaamisaamuna isä on tutkinut [lapsen sukupuoli] repun ja hän on löytänyt 
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sieltä pussin, jossa oli kannabista. Isä näytti sitä pussia työntekijöille ja kysyi mitä hänen tulee 

tehdä sille. vanhemmat kertoivat hävittäneensä aikaisemmat kannabis -löydöt heittämällä ne 

roskiin kodin ulkopuolella. Vanhempia kehotettiin viemään kannabiksen poliisille. Vanhempien 

mukaan [lapsen nimi] myöntää kannabiksen käytön olevan laitonta, mutta hän suhtautuu 

kannabikseen tosi positiivisesti. [--] 

Vanhemmat kertoivat, ettei [lapsen nimi] suostu puhumaan kenellekään ja [sukupuoli] on sanonut, 

ettei hän voi luottaa kehenkään. Vanhempien mielestä [lapsen nimi] luonne on muuttunut. He 

kokevat, että [lapsen nimi] on ahdistunut. [Lapsen nimi] on sanonut vanhemmilleen, ettei kukaan 

välitä. Vanhemmat epäilevät, että [lapsen nimi] kannabiksen käyttö on [lapsen nimi] pakokeino. 

vanhemmat sanoivat, etteivät he usko, että [lapsen nimi] käyttäisi muita aineita. (Tapaus 5) 

Nuoren huumeiden käyttö määrittyy sosiaalisena ongelmana, joka on annettu 

lastensuojelun instituution hoidettavaksi. Lastensuojelun toimenpiteet ongelman 

hoitamiseksi vaihtelevat. Yleensä nuori velvoitetaan käymään terveyskeskuksessa 

päihdeseuloissa ja mahdollisesti myös päihdepsykiatrisessa arviossa. Lastensuojelusta 

voidaan myöntää kotiin perhetyötä, jonka avulla tuetaan nuorta, perheen vuorovaikutusta 

ja vanhemmuutta. Jos päihteiden käyttö arvioidaan vakavaksi, nuori voidaan sijoittaa 

kiireellisesti vastaanottokotiin tai päihdearviointiyksikköön.  

Tilanne näyttäytyy vanhempien tapaamisesta tehdyn kirjauksen perusteella vakavana. 

Vanhemmat ovat löytäneet nuorelta kannabista jo useamman kerran. Vanhemmat 

kokevat, ettei heillä ole keinoja puuttua nuoren päihteidenkäyttöön. Lisäksi nuori 

suhtautuu positiivisesti kannabiksen käyttöön, vaikka tietää sen olevan laitonta. Nuorta ei 

selvitystyössä tavattu, koska hän ei suostunut yhteistyöhön lastensuojelun työntekijöiden 

kanssa. Vanhempia tavattiin kahdesti. Työntekijät kehottivat vanhempia olemaan 

yhteydessä poliisiin, jos nuorelta löytyy lisää kannabista. Vanhemmat toimivat ohjeiden 

mukaisesti. Arvion viimeisessä puhelusta tehdyssä kirjauksessa tilanne isä kuvaa nuoren 

tilanteen muuttumista. 

Ohjaaja soitti isälle ja kysyi mitä perheelle kuuluu. Isä kertoi, että heillä on mennyt hyvin. Isä 

kertoi kokevansa, että [lapsen nimi] on ottanut itseään niskasta kiinni. Isän mukaan [lapsen nimi] 

on lopettanut väärissä porukoissa liikkumisen. Poika on ollut paljon kotona ja treenannut 

aktiivisesti. Isä kertoi uskovansa, ettei [lapsen nimi] ole enää käyttänyt kannabista. Isä kertoi 

olevansa tyytyväinen myös siitä, että [sukupuoli] on alkanut kommunikoimaan kotona. (Tapaus 5) 

Tapauksen yhteenvedossa haastavan tilanteen arvioidaan helpottuneen. 

Perheen tilanteen helpottuessa ja vanhempien huolien vähentymisen jälkeen päädyttiin, ettei ole 

tarpeen jatkaa työskentelyä. [Lapsen nimi] itse oli myös antanut ymmärtää, ettei hän ole halukas 
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sitoutumaan sellaiseen. Työntekijöillä ei ollut huolta isän ja äidin vanhemmuudesta tai heidän 

voimavaroistaan.  (Tapaus 5)  

Isän puhelusta kirjatun tekstin mukaan nuori on tehnyt toiminnassaan täyskäännöksen. 

Nuori viettää taas aikaa kotona, kommunikoi vanhempiensa kanssa ja harrastaa urheilua. 

Isä ei usko, että nuori käyttää enää huumeita. Palvelutarpeen arvion yhteenvedossa päätös 

lastensuojelun palveluiden tarpeettomuudesta perustuu isän puhelinkeskustelussa 

kuvaamaan helpottuneeseen tilanteeseen, nuoren yhteistyöhaluttomuuteen ja vanhempien 

voimavaroihin. Vakavalta kuulostava, lastensuojelun interventiota vaativa tilanne 

rakentuu yhteenvedossa tilapäisenä haasteena. Äiti ja isä määrittyvät tapauksessa 

vastuullisina, vanhemman identiteettikategorian mukaisesti toimivina vanhempina. 

Toisaalta myös tapauksen nuoren voidaan katsoa toimivan nuoren identiteettikategorian 

mukaisesti. Suomalaisessa kulttuurissa päihdekokeilut voidaan nähdä nuorille 

luonteenomaisena toimintana. Nuoren tapauksessa kategoriasidonnaisuuden raja oli 

kuitenkin ylittymässä huumeiden säännöllisen käytön ja välittämisen suuntaan. Nämä 

toiminnat määritellään kulttuurissamme sekä rikokseksi että yhteiskunnalliseksi 

ongelmaksi, joka vaati hoitoa ja toimenpiteitä.  

 

4.5 Toisten viranomaisten arviot 

Sosiaalityössä tehdään yhteistyötä monien alojen ammattilaisten kanssa. 

Tutkimusaineistossani työntekijät olivat yhteydessä ainakin varhaiskasvatuksen, koulun, 

lasten ja nuorten oikeuspsykologisen osaamiskeskuksen, terveydenhuollon, 

nuorisotoimen ja vammaispalvelujen ammattilaisiin sekä poliisiin. Useissa sosiaalityön 

asiakirjatutkimuksissa on todettu, että monialainen yhteistyö kirjattiin teksteihin 

todistusaineistona lisäämään arvion luotettavuutta ja tekstin totuusarvoa (ks. esim. 

Raitakari & Günther 2008, 187; Hall ym. 2006, 91; Kääriäinen 2003, 85; Stanley ym. 

2010, 62). Toisten viranomaisten äänet olivat tutkimuksen mukaan sosiaalityössä 

arvostettujen äänten hierarkiassa korkealla. Whiten mukaan (2003, 187) ne olivat 

totuusarvoltaan toisella sijalla heti lapsen äänen jälkeen. Oman tutkimukseni valossa tämä 

näyttäisi pitävän osittain paikkansa.  
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Aineistossani toisia viranomaisia oli oma-aloitteisesti konsultoitu kolmessa tapauksessa. 

Toisaalta viranomaisiin oltiin yhteydessä, kun lastensuojeluilmoitus oli tullut 

viranomaistaholta. Näitä tapauksia oli neljä. Jos lastensuojeluilmoituksen on tehnyt 

viranomainen, tutkimuskunnassa on käytäntönä, että ilmoittajaan ollaan yhteydessä ja 

kerrotaan arvion etenemisestä ja lopputuloksesta. Myös ilmoittajan ja perheen 

yhteispalavereita järjestetään. Yhdessä aineiston tapauksessa näin olikin tapahtunut. 

Viranomaisilmoittajaan ei kuitenkaan aineiston tietojen mukaan oltu järjestelmällisesti 

yhteydessä arvion aikana.  

Analyysini perusteella muiden viranomaisten lausuntoja käytettiin tuottamaan 

moniäänistä yhteisymmärrystä arviosta, kun sosiaalityöntekijä pyysi niitä oma-

aloitteisesti. Kun viranomainen oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen, tilanne oli erilainen. 

Vain yhdessä neljästä arviosta, joissa lastensuojeluilmoitus tuli toiselta viranomaiselta, 

työntekijä yhtyi viranomaisen huoleen ja tarjosi perheelle sosiaalihuollon palveluja. 

Toisessa neljästä tapauksesta lastensuojeluilmoituksessa esiintyvän ongelma määriteltiin 

vääräksi hälytykseksi. Jäljelle jäävissä kahdessa tapauksessa viranomaisen 

lastensuojeluilmoituksessa esittämä huoli poistui palvelutarpeen arvion selvitystyön 

yhteydessä. Tulkitsen, että tapauksissa erityisesti lapsen oma kertomus vaikutti 

päätökseen lastensuojelun tarpeettomuudesta. Toisten viranomaisen lausuntojen 

todistusarvoon lastensuojelun palvelutarpeen arvioissa vaikutti siis se, pyysikö 

sosiaalityöntekijä arviota oma-aloitteisesti vai tuliko viranomaisen arvio tilanteesta 

lastensuojeluilmoituksen muodossa. Kun työntekijä valikoi viranomaisen äänen muiden 

äänten joukosta, viranomaisen lausunto näyttäytyy arviota vahvistavana äänenä. Kun 

viranomainen ilmaisi huolensa lapsesta lastensuojeluilmoituksen muodossa, 

sosiaalityöntekijä arvioi tilannetta itsenäisesti ja muodosti oman arvionsa tapauksesta 

viranomaisen arviosta riippumatta. 

Erittelen seuraavassa sosiaalityöntekijöiden suhdetta muiden viranomaisten arvioihin. 

Analysoin ensin kaksi arviota, joissa sosiaalityöntekijä on pyytänyt toisen viranomaisen 

lausuntoa. Esittelen sen jälkeen tapauksen, jossa viranomaisen tekemä 

lastensuojeluilmoitus on johtanut lastensuojelun palvelutarpeen arvioon. Seuraavassa 

täysikäistyvän nuoren tapauksessa tulkitsen, että viranomaisen näkemyksen kirjaamisen 
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tehtävänä oli vahvistaa nuoren lastensuojelun asiakasurasta tehtyä arviota. On 

harvinaista, että asiakasura aloitetaan pian 18 vuotta täyttävän nuoren kanssa, sillä 

lastensuojelun palvelut päättyvät, kun nuori täysikäistyy. Tällaisissa arvioissa tulee 

useimmiten kyseeseen palveluohjaus nuorten aikuisten palveluihin niiden jatkuvuuden 

turvaamiseksi.  

Tapauksessa nuori on viettänyt öitä poissa kotoa, eikä vanhemmilla ole tietoa, missä nuori 

oleilee. Vanhemmat eivät ole saaneet nuoreen puhelinyhteyttä. Tilanne, jossa nuori on 

poissa kotoa öitä ilman vanhempien lupaa, otetaan lastensuojelussa vakavasti. Tälloin 

pohditaan keinoja nuoren turvallisuuden takaamiseksi. Kun nuori on täysikäistymässä, 

eikä lain mukaan enää pian vanhempiensakaan suojelun tarpeessa, tilanteeseen 

suhtaudutaan toisin. Lausunto lastensuojelun yhteistyökumppanin palvelun 

jatkuvuudesta vahvistaa johtopäätöksiä lastensuojelun tarpeettomuudesta.  

[--] [Työntekijän sukunimi] kertoi, että [lapsen nimi] on käynyt sovitusti hnen tapaamisillaan. 

[Lapsen nimi] ei aina ole tullut kovin mielellään, mutta on kuitenkin tullut. [Lapsen nimi] on 

käynyt [työntekijän sukunimi] kanssa läpi itsenäistymisen teemoja, kuten vastuunottoa omista 

asioistaan sekä niistä huolehtimisista, taloudellista toimeentuloa sekä koulutusta tai muuta 

työtoimintaa. 

[Lapsen nimi] on kertonut [työntekijän sukunimi] osallistuvansa [nuorten palvelu]toimintaan 

säännöllisesti. 

Keskusteltu [lapsen nimi] tuen tarpeesta. [Nuorten palvelun työntekijän sukunimi] kertoi, että 

[lapsen nimi] voi jatkaa heidän asiakkaanaan vielä pitkään, ja he kartoittavat ja ohjaavat 

tarvittaessa [lapsen nimi] esimerkiksi aikuissosiaalityön palveluihin, auttavat kouluhakemuksissa 

ja käyvät läpi esimerkiksi omaan kotiin muuttamiseen liittyviä asioita. (Tapaus 20) 

Puhelinkontaktissa nuorten aikuisten palvelun työntekijän kanssa sosiaalityöntekijä 

varmistuu siitä, että nuoren kontakti palvelussa on aktiivinen ja jatkuu tarvittaessa vielä 

pitkään. Nuoren sitoutuminen palveluun näyttäytyy tekstissä ristiriitaiselta. 

Palvelutarpeen arvion yhteenvedon johtopäätelmät rakentuvat kuitenkin osin nuorten 

palvelujen työntekijän lausuntoon.  

[Lapsen nimi] vanhemmat ovat olleet huolissaan [lapsen nimi] liikkumisesta ja pitkistä 

poissaoloista, joiden aikana [lapsen nimi] ei tavoita puhelimitse. Vanhemmilla on ollut myös 

huolta [lapsen nimi] rahankäytöstä. Äiti on tuonut esille, että nämä huolenaiheet ovat lieventyneet 

ja [lapsen nimi] on taas helpommin tavoitettavissa. [--] 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkemyksen mukaan [lapsen nimi] saa riittävän tuen [palvelun 

nimi] kautta. [Palvelun nimi] työntekijä [etu- ja sukunimi] kanssa on sovittu, että hän tapaa [lapsen 

nimi] ja ohjaa tätä tarvittaessa muun tuen piiriin. (Tapaus 20) 
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Yhteenvedosta käy ilmi, että nuoren huolestuttava tilanne on palvelutarpeen arvion 

aikana muuttunut parempaan ja vanhemmat saavat nuoreen yhteyden tarvittaessa. 

Nuorten palvelujen työntekijän lausunto toimii arviota vahvistavana äänenä.  

Toisten viranomaisten sosiaalityöntekijän arviota vahvistavat lausunnot ovat erityisen 

tärkeitä vakavissa tapauksissa, kuten kun epäillään lapsen pahoinpitelyä. Ne korostavat 

arvion luotettavuutta ja jakavat vastuuta arvion johtopäätöksistä.  

[Lapsen nimi] käytös päivähoidossa ei hoitajan mukaan viittaa siihen, että häneen olisi kohdistunut 

väkivaltaa. Hän ei aristele mitään jäseniään ja antaa koska itseään. Hän ei ole koskaan pelännyt 

mitään erityisesti päiväkodissa. Hän kertoo asioistaan avoimesti päiväkodissa. Käytös ja leikki 

eivät viittaa hoitajan mukaan, että häneen olisi kohdistunut jotakin kaltoin kohtelua. (Tapaus 17) 

Arvio siitä, että kyseessä on väärä hälytys, nojaa tapaukseessa isän ja erityisesti lapsen 

antamiin tietoihin. Isä on kieltänyt äidin syytökset väkivallasta. Lapsen kertomus äidin 

lastensuojeluilmoituksessa mainitsemien tilanteiden kulusta täsmää isän kertomuksen 

kanssa. Kun epäillään lapsen vakavaa kaltoinkohtelua, todistusaineistoa kerätään 

mahdollisimman kattavasti. Päiväkodin hoitajan lausunto, ettei mikään lapsen 

toiminnassa tai olemuksessa viittaa kaltoinkohteluun, on tärkeä lisätodiste arvion 

paikkansa pitävyydestä.   

Esittelen vielä tapauksen, jossa viranomainen on arvioinut perheen tilanteen 

huolestuttavaksi ja tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Viranomaisen huolen ilmaisu vaatii 

lastensuojelun sosiaalityön selvitystä. Kyseessä on tapaus, jossa varhaiskasvatus on 

tehnyt lapsesta lastensuojeluilmoituksen. Perheen äiti on juuri synnyttänyt, ja perhe on 

muuttanut kuntaan vain vähän aikaa sitten.  

Soitin [päiväkodin nimi] ja [päiväkodin nimi] johtaja [etu- ja sukunimi]. [Etunimi] kertoi että 

päiväkodin henkilökunnalla on iso huoli perheestä. Perheelle on kerrottu 

lastensuoejluilmotuksesta. Perheen äiti ei koskaan vastaa puhelimeen ja päiväkoti on hoitanut 

asioita vanhemman tyttären kautta, joka myös alaikäinen. Tyttö käy yläkoulua ja on töissä sekä 

huolehtii perheen asioista. [Lapsen nimi] päiväkodin johtaja kertoi, että lapsi on aina puhtaissa 

vaatteissa, mutta häntä haetaan miten sattuu päiväkodista. Lapsen mummo on luku-ja 

kirjoitustaidoton eikä tunne kelloa. (Tapaus 10) 

Viranomaisilla ei kirjauksen perusteella vaikuttaisi olevan varsinaista huolta lapsesta, 

vaan siitä, että yhteistyö kodin kanssa ei toimi. Äitiin ei saada yhteyttä, ja lapsen asioita 
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on pitänyt hoitaa lapsen vanhemman, mutta alaikäisen sisaruksen kanssa. Lasta myös 

haetaan päiväkodista epäsäännöllisinä aikoina. Varhaiskasvatuksen huoli näyttää lapsen 

sijasta liittyvän siihen, että perheen äiti ja isoäiti eivät noudata varhaiskasvatuksen 

instituution hyvän asiakkaan toimintatapoja.  

Sosiaalityöntekijä on tavannut lasta päiväkodin pihalla. 

[Lapsen nimi] kertoi, että syksyllä on menossa kouluun mutta odottaa sitä ennen kesälomaa. 

Kysyin tarkemmin [lapsen nimi] kesälomasuunnitelmista. [Lapsen nimi] kertoi, että ovat menossa 

[kaupungin nimi] kesälomalla. Heillä on siellä suomalainen mummo, [etunimi], joka pitää lapsista. 

[Lapsen nimi] kertoi, että hänen perheeseensä kuuluu äiti, oma mummo, isoveli ja isosisko sekä 

pikkusisko. [--] Oma mummo eli [maanosan nimi] mummo [etunimi] asuu [kaupunginosan nimi] 

ja hän pitää myös paljon huolta [lapsen nimi]. 

[Lapsen nimi] kertoi, että eskarissa kivintä on äidinkieli. Matikasta [Lapsen nimi] ei niin paljon 

pidä. [Lapsen nimi] kertoi, että kun hän aamulla herää, hän syö leipää ja juo mehua ja myöhemmin 

eskarissa puuroa. Aina [lapsen nimi] ei ehdi syödä kotona, mutta eskarissa on puuroa. Eskarissa 

[lapsen nimi] on paljon kavereita ja parhaita heistä ovat [etunimi] ja [etunimi]. Eskarin jälkeen 

[lapsen nimi] menee kotiin ja tekee sellaiset eskaritehtävät, mitä ei eskarissa ehtinyt tehdä, isosisko 

auttaa niissä.  Nukkumaan [lapsen nimi] kertoi käyvänsä kahdeksalta. Sitä ennen perhe lukee 

iltarukoukset yhdessä. (Tapaus 10) 

Sosiaalityöntekijä on kirjannut palvelutarpeen arvion johtopäätöksenä seuraavaa.  

Lasten perushoito on hyvää ja [lapsen nimi] käy säännöllisesti esikoulua ja jatkaa kouluun 

syksyllä. Äidin on jatkossa huolehdittava siitä, että koulun ja kodin yhteistyö toimii ja hän on 

puhelimitse tavoitettavissa koulupäivän aikana. (Tapaus 10) 

Lapsen oma kertomus laajasta tukiverkostosta, säännöllisestä päivärytmistä, hyvistä 

ikätasoisista sosiaalisista suhteista ja integraatiosta varhaiskasvatukseen vahvistavat 

käsitystä lapsen hyvästä perushoidosta. Myös varhaiskasvatus on myöntänyt sen. 

Tulkitsen, että sosiaalityöntekijä tekee tapauksessa lapsen tapaamisen perusteella arvion 

lastensuojelun tarpeettomuudesta. Lapsesta ei ole lastensuojelullista huolta. Lisäksi 

perheen haastava tilanne on tilapäinen. Äiti on palannut synnytyslaitokselta kotiin ja 

pystyy taas pitämään yllä arjen rutiineja.  
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4.6 Vastuullinen vanhemmuus 

Lastensuojelun institutionaalinen tehtävä on lasten hyvinvointiin negatiivisesti 

vaikuttavien sosiaalisten ongelmien hoito. Ongelmanäkökulmaan liittyy usein myös 

ihmisiä arvottava ja sitä kautta moraalinen ulottuvuus (Jokinen 2016, 141). Myös 

lastensuojelun tarpeettomuuteen ja sosiaalisten ongelmien poissaoloon päätyvissä 

lastensuojelun palvelutarpeen arvioissa otettiin kantaa perheiden kunnollisuuteen. 

Aineistossani korostui asiakasvanhempien moraalinen arvottaminen, mikä on tullut esiin 

myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Hiitola 2015; Roets ym. 2015; Stanley 2013; kataja 

2012; White 2003). Erittelen seuraavassa sitä, miten eri tavoin vastuullisen vanhemman 

identiteetti aineistossani määrittyi.   

Vanhempien päihteiden käytön kartoittaminen on tärkeä osa lastensuojelun arviovaiheen 

selvitystyötä. Lastensuojelun kontekstissa alkoholia käyttävä äiti on ongelmallinen siksi, 

että hänet kategorisoidaan ensisijaisesti juuri äitinä. Alkoholia runsaasti käyttävän äidin 

ei nähdä kykenevän toimimaan äiti-kategorialle ominaisella tavalla. Jos arvioidaan, että 

vanhempi tai vanhemmat käyttävät huumeita tai runsaasti alkoholia, lastensuojelun 

asiakkuus ja toimenpiteet tulevat ajankohtaisiksi. Aineistossani vanhempien 

alkoholinkäyttöä oli selvitetty vain, jos alkoholin käyttö oli syynä 

lastensuojeluilmoitukseen. Tällöin vanhempien alkoholinkäytöstään antamia selityksiä 

oli kirjattu yksityiskohtaisesti. Seuraavassa otteessa sosiaalityöntekijät arvioivat 

vanhempien alkoholinkäyttöä.  

Isä kertoo omasta alkoholinkäytöstään, että juo harvakseltaan joskus ja muutaman oluen kerta-

annoksena. Isä kertoo, ettei juo kirkasta viina. Isä kertoo vielä, että tapahtunut oli ainoa kerta, kun 

hän ajoi päihtyneenä. Äiti kertoo juovansa harvakseltaan. Äiti oli tapahtumailtana juonut pari 

lasillista viiniä. Vanhemmilta kysytään, mitä he ajattelevat alkoholinkäytöstä lasten läsnäollessa. 

Äiti kertoo miettineensä asiaa ja on sitä mieltä, että yhden viinilasillisen voi juoda. Äiti toteaa, että 

muussa tapauksessa pitää lähteä kodin ulkopuolelle juomaan. Vanhemmilla on yhteneväiset 

näkemykset alkoholin käytöstä lasten läsnäollessa. (Tapaus 1) 

Arvioon on kirjattu molempien vanhempien yksilölliset juomatavat ja äidin käsitys siitä, 

kuinka paljon lasten läsnä ollessa voi nauttia alkoholia. Otteessa sana ’harvakseltaan’ 

toistuu kuvauksena molempien vanhempien alkoholinkäytöstä. Isän painottama ’ainoa 

kerta’ korostaa juopuneena ajamisen ainutkertaisuutta. Työntekijä arvioi lopuksi itse 
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suopeasti vanhempien yhteneväistä näkemystä alkoholinkäytöstä lasten läsnä ollessa, 

vaikkei isän käsitystä asiasta tuodakaan kirjauksessa selkeästi esille. Vanhempien 

alkoholinkäyttö määrittyy arviossa kohtuulliseksi ja heidän näkemyksensä 

alkoholinkäytöstä lasten läsnä ollessa vastuulliseksi.  

Kun kyseessä on entinen lastensuojelun asiakas, arviointi on tunnustelevampaa.  

Äiti myöntää käyttävänsä alkoholia kohtuudella, mutta kiistää ehdottomasti runsaamman 

päihteiden käytön. 

Isän mukaan äidillä on alkoholinkäyttöä, mutta se ei ole päivittäistä. Isä kertoo olevansa kotona 

aina selvinpäin ja käyvänsä töissä. Isä kertoo, viettävänsä vakituisesti aikaa äidin ja lasten luona, 

vaikka hänellä on omakin asunto. Isä kertoo menevänsä töistä suoraan äidin ja lasten luokse. 

Todettu, ettei ole hyvä että vanhempi on humalassa lasten kanssa ja että kotona täytyy olla ainakin 

toinen vanhemmista selvinpäin. Isä sanoo keskustelleensa asiasta äidin kanssa ja että hän itse on 

kotona selvinpäin. (Tapaus 11) 

Yhteenvedossa äidin alkoholinkäytöstä ja arvion päätelmistä on kirjattu seuraavaa: 

Vanhempien kanssa on sovittu, että mikäli perheestä tulee vielä uusia ilmoituksia, käynnistetään 

perusteellisempi selvitys ja aloitetaan pitkäkestoisempi työskentely myös lasten kanssa. (Tapaus 

11) 

Perhe on ollut aikaisemmin lastensuojelun asiakkuudessa vanhempien alkoholinkäytön 

takia, ja lapset olivat olleet kiireellisesti sijoitettuina vastaanottokotiin. Vanhempien 

alkoholinkäytön kartoittaminen on siis lastensuojelun institutionaalisen tehtävän kannalta 

keskeistä. Arvioon onkin kirjattu äidin kuvaus omasta alkoholinkäytöstään. Äiti kertoo 

käyttävänsä alkoholia kohtuullisesti ja kiistää voimallisesti alkoholin liiallisen käytön. 

Isän kertomuksen teksti on jossain määrin ristiriidassa äidin kirjauksen kanssa. Tulkitsen, 

että isän raittius kompensoi arviossa äidin runsaampaa alkoholinkäyttöä. Isän kerrotaan 

viettävän paljon aikaa lasten ja äidin luona ja olevan lasten kanssa aina päihteettömänä. 

Vanhempien alkoholinkäyttö jää kaiken kaikkiaan tapauksen selvittelyssä sivuosaan. 

Selvittämisen prosessissa ongelmaksi määrittyy äidin tönimisen ja alkoholinkäytön sijaan 

lapsen oma käytös. Lopullisia johtopäätöksiä vanhempien alkoholinkäytöstä tai lapsen 

käytöksestä ei selvityksen perusteella tehdä, vaan sosiaalityöntekijä jää odottavalle 

kannalle. Lastensuojelun toimenpiteet voivat tulevaisuudessa tulla ajankohtaiseksi.  
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Toiseksi, eronneiden vanhempien vastuullisuutta arvotetaan lastensuojelussa heidän 

kyvyllään hoitaa lasten asioita hyvässä yhteistyössä. Kun eronneet vanhemmat ovat 

molemmat lasten huoltajia ja heidän välinsä ovat riitaisat, vanhemmuus näyttäytyy 

ongelmallisena lastensuojelun institutionaalisen tehtävän kannalta. Vanhempien välinen 

riittely lasten asioissa merkityksellistyy lasten hyvinvointia vähentävänä ilmiönä. Lapsen 

katsotaan kärsivän siitä, että vanhemmat eivät kykene hoitamaan lasten asioita 

yhteistuumin. Lastensuojelun tarpeettomuutta tuotettiinkin aineistossa työntekijöiden 

havainnoilla eronneiden vanhempien sopuisasta yhteistoiminnasta lasten asioissa.  

Vanhemmat ovat elokuusta lähtien olleet asumuserossa ja hakeneet avioeroa. Äidin mukaan he 

ovat hyvissä väleissä, ja isä on lähes joka päivä auttamassa [lasten sukupuoli] kanssa. (Tapaus 15)  

Isä on tullut äidin asuntoon ja huutanut tälle kovaäänisesti. Arviossa kirjataan äidin 

näkemys siitä, että vanhempien välit ovat niin hyvät, että isä on erosta huolimatta mukana 

perheen elämässä päivittäin. Kotikäynnin aikana tavataan myös isää, joka tulee äidin 

sanojen mukaisesti äidin ja lasten kotiin suoraan töistä. Arvio vanhempien hyvästä 

yhteistyökyvystä vahvistaa näkemystä siitä, ettei perheessä yleensä riidellä kovaäänisesti, 

eikä tarvetta lastensuojelun palveluille yhden ylilyönnin perusteella ole.  

Isä kertoi, että vanhempien välit olivat hieman huonot avioeron vuoksi, mutta pystyvät toimimaan 

yhdessä ja hoitamaan asioita. [--]  

Vanhemmat kertoivat, että heidän välit ovat hyvät tällä hetkellä, ja perhe tekee paljon asioita 

yhdessä. (Tapaus 12) 

Vanhemmat ovat juuri eronneet. Vanhempien välinen suhde ja yhteistyökyky määrittyvät 

tilanteesta huolimatta hyvinä. Arviossa on kirjattu isän näkemys siitä, että vanhempien 

välit ovat huonontuneet vain vähän avioeron seurauksena. Myöhemmin vanhempien 

yhteisellä kotikäynnillä molempien vanhempien näkemyksenä on kirjattu, että välit olivat 

parantuneet lyhyessä ajassa niin paljon, että perhe vietti erosta huolimatta paljon aikaa 

yhdessä. Arvio vanhempien hyvästä yhteistyökyvystä vahvistaa tässäkin tapauksessa 

käsitystä siitä, ettei perheessä ole tarvetta lastensuojelun palveluille. 

Vanhempien vastuullisuutta tuotettiin teksteissä myös havainnoilla perheen asumisesta. 

Mainintoja oli tehty vain pieniä lapsia koskevissa arvioissa, kun perheessä oli joko 

väkivallan epäily tai aviokriisi tai molemmat. Perheen asunnon kunnon ja siisteyden 
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arviointi määrittyy lastensuojelun sosiaalityön instituution tehtäväksi osana lasten 

kasvuolosuhteiden arviointia. Suurimmassa osassa aineiston tapauksia lasten kotia ei 

kuitenkaan oltu havainnoitu. Kodin siisteyden kommentointi näytti liittyvän haluun 

korostaa vanhempien vastuullisuutta lisäperusteena arviossa tehtäville johtopäätöksille. 

Jos vakavissa tapauksissa, joissa epäiltiin lapsen pahoinpitelyä tai kaltoinkohtelua, oltiin 

päätymässä arvioon lastensuojelun palvelujen tarpeettomuudesta, vanhemman 

moraalisen kunnollisuuden todistelu korostui, ja kodin tilojen ja siisteyden kuvailu oli osa 

kunnollisuuden määrittelyä. 

Molemmilla vanhemmilla on lapsien tarpeita vastaavat kodit, [lapsen nimi] on oma huone, [lapsen 

nimi] ja [lapsen nimi] on yhteinen huone. (Tapaus 12) 

Perhe asuu siistissä, viihtyisässä ja tilavassa asunnossa. Tytöillä on yhteinen iso huone. (Tapaus15) 

Koti oli likaisempi kuin vuosi sitten käydyllä kotikäynnillä. Lattialla oli likaa, roskaa ja 

koirankarvoja, [lapsen nimi] leluja. [Äidin nimi] toi esille siivottomuutta puheissaan ja toivoo 

asialle tehtävän jotain. Todettu että näin asia on että koti näyttää nyt siivottomalta. (Tapaus 17) 

Ensimmäisessä ja toisessa arviossa työntekijät ovat havainnoineet yleisesti sitä, miten 

asunnot, joissa lapset viettivät aika, vastasivat heidän tarpeisiinsa. Lasten tarpeita 

vastaaviksi asunnoiksi määrittyivät arvioissa tilat, joissa lapsilla oli oma huone. Huone 

saattoi olla jaettu, tai vain yhden lapsen käyttöön tarkoitettu. Sosiaalityöntekijän 

kirjaamat havainnot vanhempien asunnoista lasten näkökulmasta korostavat vanhempien 

vastuullisuutta ja sitoutumista lapsiin myös eron jälkeen.  

Myös kodin epäsiisteyttä ja likaisuutta käytettiin todistusaineistona lastensuojelun 

tarpeettomuuden perusteluissa. Otteista viimeisessä, kodin likaisuutta kuvaavassa 

kirjauksessa isästä rakentuu kuva vastuullisena isänä ja aviomiehenä. Isä on tekstien 

mukaan kuormittunut, koska hän on yksin vastuussa sairaasta äidistä, lapsesta, perheen 

taloudesta ja kodinhoidosta. Kodin likaisuudesta kirjatun keskustelun voidaankin nähdä 

vahvistavan kuvaa isästä vastuullisena vanhempana. Isän aika ja voimat eivät ole 

riittäneet kodin siivoamiseen.  

Neljänneksi, perheen yhteinen tekeminen ja aikuisten lasten kanssa viettämä aika 

kertoivat vastuullisesta vanhemmuudesta ja esiintyivät perusteluina lastensuojelun 

tarpeettomuudelle. Etenkin lasten omat kertomukset perheen yhteisestä tekemisestä ja 
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vanhempien positiivisesta huomiosta merkityksellistyivät teksteissä arvioina vanhempien 

vastuullisuudesta.  

[Lapsen nimi] tykkää leipoa äidin ja pari vuotta nuoremman veljen kanssa. [Lapsen nimi] kertoo, 

että kotona luetaan paljon kirjoja, joita olikin hyllyssä runsain määrin. Isän luona [kunnan nimi] 

rakennellaan legoilla ja leikitään ”piirrä ja arvaa”-peliä. (Tapaus 4) 

Arviossa lapsi kertoo perheen yhteisestä tekemisestä kahdessa kodissa. Molempien kotien 

vanhemmat määrittyvät lapsen kertomuksesta kirjatun perusteella vastuullisina ja 

hoivaavina vanhempina, jotka tarjoavat lapselle rakastavan ja virikkeellisen 

kasvuympäristön. 

Viides aineistossa esiintynyt vanhempien vastuullisuutta määrittävä moraalikannanotto 

oli yhteistyö lastensuojelun kanssa. Yhteistyö lastensuojelun kanssa toimi osoituksena 

siitä, että asiakas oli omaksunut asiakasidentiteetin. Saapuminen sovituille tapaamisille 

on työntekijä-asiakas kategoriaparissa osa sekä asiakkaan että työntekijän 

kategoriasidonnaista toimintaa. (Juhila 2003, 93.)    

Siitä huolimatta, että perheen kanssa on alkuun ollut vaikeaa löytää yhteistä aikaa selvityksen 

tekemiseen, ovat vanhemmat kuitenkin tulleet tapaamiselle [päivämäärä] ja vielä uudelleen lasten 

kanssa [päivämäärä]. (Tapaus 11) 

Arvion yhteenvedossa esitetään, että vanhemmat ovat alkuvaikeuksien jälkeen toimineet 

työntekijöiden toivomusten mukaan ja saapuneet kahteen otteeseen lastensuojelun 

toimistolle selvittämään lastensuojeluilmoituksessa kuvattua tilannetta. Kirjaus 

vanhempien sopeutumisesta lastensuojelun palvelutarpeen arvion asiakkaan identiteettiin 

tuottaa lisäperusteita ja rakentaa osaltaan yhteisymmärrystä arvion johtopäätöksestä, että 

lastensuojelun toimenpiteet ovat tarpeettomia ainakin tällä hetkellä.  

Palvelutarpeen arvioiden asiakirjoissa määriteltiin vastuullista vanhemmuutta myös 

lasten käytöksen kautta. Aineistossa lapsen normaali käytös määriteltiin reippaudeksi, 

ikätasoisuudeksi, sosiaalisuudeksi, iloisuudeksi ja innostuneisuudeksi. Vanhemmuutta 

arvioitiin lasten käytöksen kautta tapauksissa, joissa vanhemman tai vanhempien tilanne 

tai käytös näyttäytyi ongelmallisena. Tapauksissa, jotka koskivat lasten omaa käytöstä, 

vanhemmuuden vastuullisuutta osoitti esimerkiksi se, että vanhempi oli tehnyt 
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lastensuojeluilmoituksen. Vanhemman vastuullisuus määrittyi tällaisissa tapauksissa 

muutenkin vanhemman oman käytöksen havainnoinnin kautta.  

Lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvissä palvelutarpeen arvioissa lapsen normaalin 

käytöksen kuvailu yhdistyi pienten lasten osalta lasten ja vanhempien välisen 

vuorovaikutuksen sekä vanhempien kasvatuskyvyn ja hyvän hoidon kuvauksiin.  

Molemmat [sukupuoli] ovat suloiset hyvin hoidetut pikku[sukupuoli], mutta myös vilkkaat ja he 

hakevat paljon äidin huomiota. Äiti vastaa heille kärsivällisesti ja rauhallisesti. (Tapaus 15) 

[Lapsen nimi] ja [lapsen nimi] olivat kotikäynnillä hyvin reippaita, avoimia ja läheisiä [lasten 

sukupuoli]. [--] Vanhempien kertoman mukaan [lasten sukupuoli] ovat sosiaalisia, ja helposti 

tutustuvat uusiin ihmisiin. [--] 

Vanhemmat vastaavat hyvin lasten tarpeisiin, eikä sosiaalityöntekijälle nouse huolta vanhempien 

kyvystä tarjota lapsille turvallinen, kehityksellinen ja tasapainoinen kasvatus. (Tapaus 12) 

[Lapsen nimi] oli kotikäynnillä toimelias ja otti kontaktia mukavalla tavalla työntekijöihin. Hän toi 

näytille omia askartelujaan ja näytti lelujaan. [Lapsen nimi] puhuu ikäisekseen hyvin selvästi. 

Liikkuminen on ikätasoista ja aktiivista. [Lapsen nimi] otti kontaktia isään enemmän kuin äitiin. 

[Äidin nimi] kertoi [lapsen nimi] tuo hänelle tavaroita ja hoitaa häntä. Kysytty [lapsen nimi] mitä 

tavaroita hän tuo äidille. [Lapsen nimi] kertoi, että ” hän tuo äidille vanhoja autoja”. (Tapaus 17) 

Ensimmäisessä ja toisessa otteessa pienten lasten vanhempien vastuullisuutta tuotetaan 

arvioimalla positiivisesti sekä lapsia että vanhempien kykyä vastata heidän tarpeisiinsa. 

Kolmannessa otteessa tuodaan voimakkaasti esiin lapsen normaaliutta. Kirjauksessa 

esitetään yksityiskohtaisia havaintoja lapsen käytöksestä ja vuorovaikutuksesta sekä 

vanhempien että työntekijöiden kanssa. Lasta kuvaillaan sosiaalisena, ikätasoisena ja 

ikäistään kehittyneempänä. Arvion perusteella kuva vanhemmista ja etenkin lapsen 

hoidosta päävastuussa olevasta isästä rakentuukin vastuullisena ja taitavanakin 

vanhempana.  

Vanhempien vastuullisuutta määritettiin palvelutarpeen arvion asiakirjoissa vielä hyvän 

lapsuuden kautta. Hyvään lapsuuteen kuului asiakirjojen perusteella koulunkäynnin 

sujuminen, hyödyllinen vapaa-ajan tekeminen ja lapsen hyvät vertaissuhteet. 

Harrastusten ja kavereiden puuttuminen määrittyivät arvioissa huolenaiheiksi. Lähes 

jokaisessa arviossa oli kirjattuna tietoja lapsen koulunkäynnistä, kaverisuhteista ja 

harrastuksista.  
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Kaikilla lapsilla on kavereita. [Lapsen nimi] harrastaa uintia ja käy sirkuskoulussa. [Lapsen nimi] 

käy temppukoulun jumpassa ja uimassa. (Tapaus 12) 

[Lapsen nimi] koulu sujuu hyvin, hänellä on koulussa kavereita. [Miehen nimi] ja äiti auttavat 

[lapsen nimi] haastavissa kouluaineissa. [Lapsen nimi] harrastaa jalkapalloa, ja tykkää jalkapallon 

pelaamisesta. Perhe pelaa yhdessä golffia. [Lapsen nimi] viihtyy vanhempien kanssa, perhe on 

käynyt yhdessä lomamatkoilla.  (Tapaus 13) 

Molemmissa arviossa vanhempien vastuullisuutta ja hyvää vanhemmuutta sekä 

lastensuojelun tarpeettomuutta korostetaan kuvauksella koulunkäynnin sujumisesta, 

lasten hyvistä kaverisuhteista ja harrastuksista.  

Harrastuksen puuttuminen ei kuitenkaan välttämättä ollut huono asia. Se voi 

merkityksellistyä myös toisen tärkeän hyvän lapsuuden elementin, koulunkäynnin, 

priorisointina. 

Harrastuksesta kysyttäessä [lapsen nimi] vastaa: ”nyt ei harrastus kiinnosta tällä hetkellä; haluan 

keskittyä kouluun”. (Tapaus 7) 

Arviossa nuoren antama selitys harrastuksen puuttumiselle toimii arvion tukena niin, että 

se kertoo lapsen sitoutumisesta koulunkäyntiin.  

Kaiken kaikkiaan, palvelutarpeen arvioiden asiakirjojen johtopäätöksiä lastensuojelun 

tarpeettomuudesta perusteltiin monenlaisin vanhempien kunnollisuuteen ja 

vastuullisuuteen liittyvin moraalikannanotoin. Kannanotoissa arvotettiin sekä 

vanhempien toimintaa että lasten arkea ja käytöstä. Moraalikannanottojen tehtävänä oli 

asiantuntijalausuntojen lailla vahvistaa tehdyn arvion luotettavuutta.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Sosiaalityötä on kutsuttu näkymättömäksi ammatiksi, koska se on tulkintoihin ja 

neuvotteluihin perustuvaa tunnustelevaa vuorovaikutustyötä, jonka käytännöt ja 

menetelmät eivät tule päivänvaloon (Pithouse 1987, 6–9). Olen tutkimuksessani nostanut 

esille lastensuojelun sosiaalityön kategorisoinnin käytäntöjä palvelutarpeen arvion 

prosessiin liittyen. Tutkimukseni perusteella asiakirjoissa esiin nousevat lastensuojelun 

tarpeettomuuden kategoriat rakentuivat sekä kannanottoina sosiaalisiin 

ongelmakategorioihin että asiakasvanhempien identiteetteihin. Tulokset osoittavat, että 

lastensuojelun sosiaalityössä perustellaan lastensuojelun tarpeettomuutta lastensuojelun 

instituution hoidettavaksi annettujen sosiaalisten ongelmien poissaololla tai 

vähäisyydellä sekä toisaalta vanhempien moraalisella kunnollisuudella. Lisäksi perusteita 

haetaan muiden viranomaisten lausunnoista. Asiakasvalikoinnin kysymykset ja 

rajanvedot tulevat kuitenkin aina olemaan epäselviä, epävarmoja ja kontekstisidonnaisia. 

Myöskään kategoriat eivät ole pysyviä, vaan niitä käytetään kunnes niitä tukevat 

merkitykset muuttuvat (Hall ym. 2006, 31). 

Tutkimuksessani lastensuojelun tarpeettomuuden kategorioita yhdisti se seikka, että 

sosiaaliset ongelmat, kuten vanhempien alkoholin käyttö, aikuisten välinen väkivalta tai 

lasten päihteiden käyttö, rakentuivat asiakirjoissa ongelmakategorioihin kuulumattomina 

ilmiöinä. Nuoren päihteiden käyttö merkityksellistyi ensimmäisenä kertana, joka ei tule 

toistumaan. Useimpien perheiden kuormittavat tilanteet osoittautuivat tilapäisiksi, tai 

tilanteissa ei arvioitu tarvittavan lastensuojelun puuttumista ainakaan vielä. Useat 

tapaukset merkityksellistyivät väärinä hälytyksinä, joissa vakavatkin syytökset 

määrittyivät selvitysten tuloksena aiheettomina. Toisaalta tutkimukseni asiakasperheet 

näyttäytyvätkin pärjäävinä ja yhteiskuntaan integroituneina yksikköinä. Asiakkaat olivat 

autonomimisia, ongelmiinsa apua hakevia, mutta kuitenkin omin voimavaroin ja 

lähiyhteisön tuen avulla ongelmistaan selviytyviä ’ei-asiakkaita’ tai yhteiskunnan 

palveluja hetkellisesti tarvitsevia ’ei vielä’ -asiakkaita (Lämsä 2009, 135–136).  
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Tilastotutkimuksen valossa lastensuojelun tarpeen taustalla oli taloudellisia ongelmia, 

työttömyyttä, yksinhuoltajuutta, päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia, 

perheväkivaltaa ja perherakenteiden muutoksia. Nuorten asiakkaiden taustalla oli 

ongelmia identiteetin rakentumisessa, vaikeuksia kaverisuhteissa, ristiriitoja vanhempien 

kanssa, vaikeuksia koulunkäynnissä ja opiskelussa, psyykkistä oireilua ja päihteiden 

käyttöä. Nuorten osalta aineistoni tapausten taustat olivat melko samankaltaisia. Eroina 

tutkimukseni nuorten tilanteissa näyttäytyivät täysi-ikäistyminen ja toimivat kontaktit 

relevantteihin palveluihin sekä tilanteiden tilapäisyys. Nuorilla oli myös vanhempien 

vahva tuki. Myös aineistoni alakouluikäisten lasten osalta syyt lastensuojeluilmoitusten 

taustalla näyttäytyivät samankaltaisina kuin lastensuojelun asiakkaiden taustat. Ongelmat 

näyttäytyivät lievinä, jopa väärinkäsityksinä. Toisaalta perheiden voimavarat ja 

läheisverkostot olivat hyviä. Vaikuttaa siltä, että lastensuojelun asiakasvalinnassa 

asiakkaiksi otettujen ongelmat eivät ole erilaisia, vaan syvempiä, ja perheiden voimavarat 

heikompia.  

Lastensuojelun tarpeettomuuteen päätyvissä arvioissa haasteiksi määrittyivät asiakkaiden 

sijaan asiaintilat, kuten myöhästynyt puberteetti, taloudelliset ongelmat, 

kasvatusperiaatteiden eriävyydet, sairaudet ja yksittäiset ylilyönnit. Arviot 

lastensuojelupalvelujen tarpeettomuudesta kytkeytyivät vahvasti vastuullisen 

vanhemman identiteettikategorialle. Katajan (2012, 175–177) mukaan vastuullinen 

vanhemmuus oli vanhemmuuden taitoa, joka määrittyi tilannekohtaisesti. Myös omassa 

aineistossani vastuullisen vanhemman identiteetti rakentui tilanteittaisesti monin eri 

tavoin sekä työntekijöiden havaintoina että vanhempien kertomuksina. Tulokseni 

vastasivat vastuullisen vanhemman identiteetin määrittelyjen osalta Hiitolan (2015, 158–

421) tutkimuksessaan identifioimia merkityksiä.  

Tutkimukseni vahvistaa myös aiemman tutkimuksen tuloksia siitä, että muiden 

viranomaisten lausunnot tuottavat (lastensuojelun) sosiaalityön teksteissä 

kategorisointeja, totuutta ja yhteisymmärrystä (Stanley ym. 2010; 62; Raitakari & 

Günther 2008; Hall ym. 2006, 93; Kääriäinen 2003, 84). Muiden viranomaisten arvioihin 

ja palvelulupauksiin vedottiin palveluntarpeiden arvioiden yhteenvedoissa, kun 

perusteltiin lastensuojelupalveluiden tarpeettomuutta. Aineistossa oli toisaalta viitteitä 
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siitä, että lapsen oma kertomus kantoi vahvempaa totuusarvoa kuin viranomaisten 

huolenilmaukset (ks. White 2003, 187). Etenkin tapauksissa, joissa toinen viranomainen 

ilmaisi huolta lapsesta ja pyysi lastensuojelun selvitystä, lapsen oma kertomus vaikutti 

sosiaalityöntekijän arvioon lastensuojelun tarpeettomuudesta.  

Tutkimukseni on osa lastensuojelun asiakasvalikointiin liittyvää tiedontuotantoa. 

Analyysin tulokset toimivat taustatietona tutkimuskunnassa käynnissä oleville 

asiakasvalikointiin liittyville organisaatiomuutoksille. Kunnan sosiaalipalveluissa 

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on eriytetty lastensuojelupalveluista. Prosessin 

tuloksena sosiaalihuoltalain mukaiset yhteydenotot kanavoituvat suoraan uuteen 

yksikköön. Asiakkaaksi valikoitumisen kysymykset ovat muutoksen jälkeen tuottaneet 

paljon epätietoisuutta ja puhuttaneet etenkin uuden yksikön työntekijöitä. Yksiköiden 

yhteispalavereissa on pohdittu asiakkaaksi valikoitumisen rajauksia lastensuojelun, 

sosiaalihuollon ja peruspalveluiden välillä. Samaa pohdintaa tehdään myös 

lastensuojelun sosiaalipäivystyksessä. Päivystys on yhdistynyt uuden sosiaalihuoltolakia 

toteuttavan yksikön päivystyksen kanssa. Päivystystä hoitaa nyt monialainen 

ensiarviointitiimi, jossa on mukana asiantuntijoita myös perheneuvolasta ja 

kotipalvelusta. Asiakasvalintaan liittyvä kategorisointi tukee taustatietona myös 

uudistunutta sosiaalipäivystystä.  

Lopuksi arvioin vielä tutkimustani kriittisesti. Aineistoni olisi voinut olla laajempi, koska 

siinä käsiteltiin ylätason kategorioita, eikä esimerkiksi syvempää analyysiä vaativaa 

tekstien nyanssien tulkintaa. Tutkimusta olisi myös vahvistanut moninäkökulmainen 

aiheen käsittely eli tiangulaatio. Tekstien tutkimuksen ohella olisin voinut esimerkiksi 

haastatella lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä heidän käsityksistään siitä, mitkä ilmiöt 

eivät kuulu lastensuojelun toimintakenttään. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa olisi 

mahdollisesti tullut esiin muita lastensuojelun tarpeettomuuden kategorioita. 

Haastatteluissa olisi voinut myös syventää keskustelua tekstistä nousevista kategorioista.  

Toisaalta, toisenlainen aineisto olisi voinut terävöittää analyysia. Olisin voinut valita 

analysoitavaksi vertailevan aineiston sekä lastensuojelun tarpeettomuuteen että 

lastensuojelun asiakkuuteen päätyvistä tapauksista. Arvioiden erojen analyysi olisi 
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mahdollisesti tuonut esiin kategorisoinnin nyansseja, joita ei samankaltaisiin tapauksiin 

perustuvassa aineistossa tullut ilmi. Kaiken kaikkiaan, diskurssianalyyttisessä 

tutkimuksessa yleistettävyyden kannalta on olennaista se, että väitteet voidaan yleistää 

tutkimuksen tasolla (Wood & Kroger 2000, 77). Tutkimukseni luotettavuus ja 

uskottavuus perustuvatkin siihen, että olen dokumentoinut tutkimukseen liittyvät 

valintani ja analyysiprosessin kulun. Lukija voi lisäksi analyysiosuuteen valittujen 

aineisto-otteiden perusteella arvioida, miten osuvasti ne kuvaavat esiin nostamiani 

kategorioita. 

Woodin ja Krogerin (2000, 4) mukaan diskurssianalyyttisen tutkimuksen tavoitteena on 

tuoda päivänvaloon niitä puhe- ja kirjoitustapoja, joiden avulla luodaan seurauksia 

merkitysjärjestelmiin kiinnittyneille toimijoille. Diskurssianalyyttisesti painottuneessa 

kategoria-analyysissä paneudutaan siihen, miten kulttuuristen ja moraalisten 

kategorioiden avulla rakennetaan diskursseja (Wood & Kroger 2000, 94; Jokinen ym. 

2012, 11). Tästä näkökulmasta katsottuna pidän metodivalintaani relevanttina, sillä 

tavoitteeni oli selvittää, minkälaisten kategorioiden avulla teksteissä perustellaan 

lastensuojelun tarpeettomuutta. Kategoria-analyysin soveltaminen jäi tutkimuksessani 

kategorioiden tunnistamisen tasolle. Kategoria-analyysissä olisin voinut kuvata ja tulkita 

tarkemmin kategorioihin liittyviä määreitä ja niihin johtavia päätelmiä. Myös 

kategorioiden kontekstisidonnaisuuden erittely jäi tutkimuksessani vähälle huomiolle. 

(Juhila ym. 2012, 86–87.) Jatkotutkimuksessa voidaan tarttua näihin aiheisiin. 
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