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1 JOHDANTO  

Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuudesta ja ammattitaitoon vaadittavista asioista on pal-

jon tietoa ja kokemusta, mutta on yksi asia, josta ei juuri puhuta. Se on leikin ja sosiaali-

työn yhdistäminen. Oma kokemukseni on, että leikki on sellaista hiljaista tietoa, mistä ei 

sosiaalityöntekijöiden kesken koskaan puhuta. Hänninen (2005, s. 107) toteaa, että hil-

jainen tieto luokitellaan myös sellaiseksi tiedoksi, joka on yleensä vain toimijan omaa 

tietoa. Kiinnostukseni tähän maisteritutkielmaan nousi syksyllä 2019 tehdystä käytäntö-

tutkimuksesta liittyen sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden käyttämiin toiminnallisiin 

menetelmiin. Fokusryhmäkeskustelussa sosiaalityöntekijät puhuivat paljon siitä, kuinka 

he leikkivät lasten kanssa ja millaista tietoa he siinä tilanteessa saavat. Minua alkoi kiin-

nostaa sosiaalityön ja leikin yhteensovittaminen sekä leikin merkitys sekä sosiaalityön-

tekijälle että lapselle. Koen, että on tärkeää nostaa esille sijaishuollossa käytettyä asia-

kastyön menetelmää eli leikkiä, jotta sitä voisi laajemmin hyödyntää lastensuojelun 

asiakastyössä.  

Sosiaalityö on tietotyötä, jossa tiedon saamisella on työn kannalta oleellinen merkitys.  

Varsinkin lastensuojelun sosiaalityössä on tärkeää tavoittaa lapsen oma tieto, kuulla hei-

dän kokemuksiaan sekä nostaa heidän ajatuksensa ja toiveensa esille (Tulensalo, Kum-

pulainen & Kekkonen, 2017, s. 22). Hurtig (2006, s. 178) toteaa, että lapsella on sel-

laista tietoa, jota kenelläkään muulla ei ole. Tämän tiedon saaminen lapselta edellyttää 

lapsen osallisuutta. Pajulammin (2013, s. 122–123) mukaan osallisuus ei toteudu ilman 

lapsen aitoa kohtaamista ja lapsen osallistamista hänen omassa elämässään. Sosiaali-

työntekijän tulee asettautua lapsen maailmaan sekä olla lapsen kanssa vuorovaikutuk-

sessa tavalla, joka on lapsen tarpeesta lähtevää. Leikki-ikäisen lapsen kohdalla se tar-

koittaa leikkiä ja leikkitilaa. Leikki muodostaa sosiaalityöntekijälle ja lapselle lapsen 

ikätasoisen tiedonvaihtoalueen, jossa edistetään yhteistä vuorovaikutusta (Pohjola, Pit-

känen & Koivisto, 2015). Kalliala (2007, s. 35) toteaa, että leikin merkitystä lapsen ke-

hitykselle ei voi tarpeeksi korostaa. Leikkiä ei voi korvata millään muulla toiminnalla. 

Leikki ei ole ”vain” leikkiä, vaan se mahdollistaa lähtökohdan lapselle hyvään elämään 

(Kyrönlampi-Kylmänen, 2010, s. 151). Mikäli leikin merkitystä lapselle ei ymmärretä, 

sitä vaikeampaa on sen hyödyntäminen sosiaalityön tiedonmuodostuksessa.   

Tässä maisteritutkielmassa tarkastelen sijaishuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta 

lastensuojelun asiakkuudessa rakentuvaa tiedonmuodostusta, kun leikki toimii vuoro-

vaikutteisena vaihtoalueena eli tiedonvaihtoalueena. Konkreettiseksi 
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tiedonvaihtoalueeksi tässä tutkielmassa muodostuu leikkitilanne, jossa sosiaalityöntekijä 

ja lapsi kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni lähtökohta nojaa siihen 

oletukseen, että sijaishuollon sosiaalityöntekijät leikkivät yhdessä lasten kanssa, kun he 

tapaavat lapsia. Sijaishuollolla tarkoitetaan sitä, että lapsen hoito ja kasvatus järjestetään 

lapsen kodin ulkopuolella huostaanoton tai muun syyn takia (Lastensuojelulaki 

2007/417 § 49).  

Jäsennän maisteritutkielmaani Urie Bronfenbrennerin ekologisen systeeminteorian 

kautta. Huostaanotettu, oman kotinsa ulkopuolelle sijoitettu lapsi elää mikrosysteemin 

ympäristössä, johon hän ei ole syntynyt. Lastensuojelun sijaishuollossa vastuusosiaali-

työntekijät vastaavat huostaanotetun lapsen edusta ja tuesta (LSL 2007/417 4§). Sijais-

huollon sosiaalityöntekijän tehtävänä on mennä tähän mikrosysteemiin, joka voi olla 

esimerkiksi sijaisperhe, ja olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Kun lapsi kohdataan 

siinä mikrosysteemissä missä hän elää, sosiaalityöntekijälle mahdollistuu saada lapselta 

tietoa hänen hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan sekä elämästä sijaisperheessä. Sosiaa-

lityötekijän ja lapsen tapaamisten tavoitteena on selvittää, millaista ohjausta ja yksilöl-

listä tukea sijoitettu lapsi tarvitsee. (Mantila, Mikkonen & Väinölä, 2008, s. 47, 82.)  

Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat välillisesti muutkin Bronfenbrennerin teori-

assa esiintyvät systeemit ja näiden systeemien välinen vuorovaikutus. Tässä tutkiel-

massa keskityn pääasiassa tarkastelemaan lapsen mikrosysteemiä.  

Lähestyn tutkimuskysymystäni, lapsen kasvuympäristön, sosiaalityöntekijän roolin ja 

vuorovaikutuksen kautta sekä kuvaamalla lapsen tiedonmuodostusta. Avaan tutkielmas-

sani osallisuuden merkitystä lapselle sekä leikkiä tiedonvaihtoalueena. Kuvaan myös 

leikin merkitystä lapsen kehitykselle. Tutkimusaineistoni koostuu yhdestä fokusryhmä-

keskustelusta, johon osallistui kuusi sijaishuollon sosiaalityöntekijää ja seitsemästä tee-

mahaastattelusta sijaishuollon sosiaalityöntekijöille. Tämä tutkimus tuo tietoa siitä, mil-

laiseksi tiedonvaihtoalue muodostuu leikin kautta, kuinka lapsi muodostaa tietoa leikin 

avulla ja kuinka sosiaalityöntekijä käsittelee tätä saatua tietoa omassa työtehtävässään 

toteuttaessaan lapsen etua sijaishuollossa. Tutkimus tuo tietoa siitä, mikä on sosiaali-

työntekijän rooli näissä leikkitilanteissa, mikä merkitys leikkitilanteella on lapselle sosi-

aalityöntekijän näkökulmasta ja miten leikkitilanne toimii tiedonvaihtoalueena. Tutki-

muksen näkökulma on sosiaalityöntekijästä lähtevä. 
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2 LAPSI MIKROSYSTEEMISSÄ 
 

Urie Bronfenbrenner tuo esille omassa ekologisessa systeemiteoriassaan ympäristön 

vaikutuksen kehittyvälle yksilölle, roolien merkityksen systeemeissä sekä systeemien 

välisen vuorovaikutuksen. Bronfenbrenner nimesi teoriansa myöhemmin ekologiseksi 

sosiaalistumisteoriaksi (kreikaksi oikos = talo, elinpiiri ja logos = tieto), kun hän lisäsi 

teoriaansa biologiset näkökulmat. (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas, 1991, s. 88; 

Härkönen, 2007, s. 22.) Tässä luvussa esittelen ekologisen systeemiteorian.  Ensimmäi-

sessä alaluvuissa tuon esille lapsen mikrosysteemiä eli kasvuympäristöä. Toisessa alalu-

vussa tuo esille sosiaalityöntekijän roolia, kun sijaishuollossa kohdataan sijoitettu lapsi 

ja kolmannessa alaluvussa vuorovaikutusta mikrosysteemissä. Tässä tutkielmassa keski-

tyn mikrosysteemiin, joka on lapsen konkreettinen kasvuympäristö. Käytän tässä tut-

kielmassa systeemi-sanaa kuvaamaan esimerkiksi mikrosysteemiä enkä mikrojärjestel-

mää kuten Anne Toppi on käyttänyt suomennoksessaan ”Ekologisten järjestelmien teo-

ria” (Bronfenbrenner,1997).  

 

Bronfenbrenner puhuu systeemeistä, joissa ympäristö ja yksilö ovat vuorovaikutuksessa 

neljän sisäkkäisen systeemin kautta. Hän kutsuu niitä mikro-, meso-, ekso- ja makrosys-

teemeiksi. Systeemit eivät ole irrallaan toisistaan, vaan kaikki systeemit vaikuttavat toi-

siinsa sekä yksilöön. (Bronfenbrenner, 1979, s. 22; Härkönen, 2007, s. 21, 32; Saarinen 

ym., 1991, s. 88.) Härkönen (2007, s. 33) tuo esille, että Bronfenbrenner ei ilmeisesti 

koskaan ole itse mallintanut teoriaansa, joten käytän tässä tutkielmassa Saarisen ym., 

(1991, s. 89) tekemää mallia (kuvio 1) Bronfenbrennerin ekologisesta sosiaalistumisteo-

riasta. Makrosysteemiin kuluu muun muassa sosiaalityöntekijän työtä ohjaavat lait ja 

asetukset. Eksosysteemissä on muun muassa sosiaalitoimi. Mesosysteemissä on esimer-

kiksi sijoitetun lapsen koulu ja päivähoito. Mesosysteemi puolestaan koostuu mikrosys-

teemeistä. Kuviossa on kaksi mikrosysteemiä. Toisessa niistä on muun muassa lapsen 

sijaisperhe ja ystävät. Lapsen toiseen mikrosysteemiin kuuluvat muun muassa biologiset 

vanhemmat ja lähisukulaiset. Lapsi on näiden mikrosysteemien keskellä, koska molem-

mat mikrosysteemit vaikuttavat lapseen ja hänen kehitykseensä. 
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Mikrosysteemi 1: 
Sijaisperhe, 

Päiväkotiryhmä, 

Koulukaverit 

ja ystävät 

 

Mikrosysteemi 2: 
Syntymävanhemmat, 

Sukulaiset ja muut läheiset 

 

Mesosysteemi: 
Päiväkoti, Koulu, 

Sijaisvanhempien työ 

 

Eksosysteemi: 
Sosiaalitoimi ja 

koululaitos 

 

Makrosysteemi: 
Yhteiskunta, Kulttuuri, 

Lait ja asetukset 

 

 

Kuvio 1. Bronfenbrennerin (1979) ekologinen sosiaalistumisteoria, jossa kuvataan yksi-

lön elinpiirit sekä esimerkkejä niiden sisällöistä (Saarinen ym., 1991,  s. 89). 

 

2.1 Lapsen kasvuympäristö 

Puroila ja Karila (2001 s. 205, 208) toteavat, että lapsen mikrosysteemi on se, jossa 

lapsi elää, jossa hän on aktiivisena osallisena ja jonka välittömän ympäristön kanssa hän 

on vuorovaikutuksessa. Lapsen kasvu ja kehitys tapahtuu systeemeissä, jotka ovat ni-

voutuneet toisiinsa ja ovat moniulotteisia sekä laajoja. Jokainen mikrosysteemi on 

omanlaisensa, kahta samalaista ei ole ja ne koostuvat erilaisista toiminnoista, ihmisten 

rooleista sekä ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista kyseisessä systeemissä (Bron-

fenbrenner, 1979, s. 22). Systeemiin vaikuttaa myös siinä olevien henkilöiden persoo-

nallisuus, temperamentti ja kehitystaso (Bronfenbrenner, 1997, s. 264). 

Härkönen (2007, s. 27) tuo esille, että mikrosysteemin kaksisuuntaiset vuorovaikutukset 

vaikuttavat lapsen kehitykseen voimakkaimmin, lapsi vaikuttaa kasvuympäristöönsä ja 

ympäristö lapseen. Merkittävää on myös millaisen merkityksen lapsi itse antaa tilan-

teille ja olosuhteille. Tämä kaksisuuntainen vaikutus esiintyy kaikissa systeemeissä ja 
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jokaisessa kerroksessa. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä laajemmaksi hänen 

elinympäristönsä kasvaa ja hänen vuorovaikutuksensa sen kanssa. (Härkönen, 2007, s. 

27; Saarinen ym., 1991, s. 88.)  

Lapsen elämään voi kuulua useampi mikrosysteemi samanaikaisesti, esimerkiksi lapsen 

aloitettaessa koulun ja uuden harrastuksen, näiden systeemien välille muodostuu yhteys 

ja prosessi, jota Bronfenbrenner kutsuu mesosysteemiksi (kuva 1) (Bronfenbrenner, 

1997, s. 264). Ei ole yhdentekevää, millaiset mesosysteemit lapsen elämään kuuluvat, 

sillä niillä on merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä sille, kuinka systeemit tu-

kevat lapsen kasvua ja kehitystä (Puroila & Karila, 2001, s. 208–209; Saarinen ym., 

1991, s. 89). Näissä systeemeissä erilaiset vuorovaikutussuhteet kietoutuvat toisiinsa 

kuten, esimerkiksi kodin ja koulun välinen vuorovaikutus. Tätä kautta lapsen elämä 

muovautuu osaksi hänen sosiaalista ympäristöään. (Pohjola, 2010, s. 61.)  

Riihelä (2012, s. 198) toteaa, että lapsen ympäristöillä on merkitystä, sillä niiden tulee 

tukea ja kehittää lasta sekä olla lapselle turvallisia. Sijoittamalla huostaanotettu lapsi 

toiseen ympäristöön kuin mihin lapsi syntyi, halutaan lastensuojelulailla turvata lapsen 

hyvä kasvu ja kehitys (LSL  417/2007 2§). Bronfenbrenner (1979, s. 21–22) toteaa, että 

kehittyvä yksilö on kuin tyhjä taulu systeemissä. Aina näin ei kuitenkaan ole lapsella, 

joka on sijoitettu esimerkiksi uuteen sijaisperheeseen tai laitokseen eli toiseen mikrosys-

teemiin. Sijaishuollossa olevaan lapseen vaikuttaa yhä edelleen se kasvuympäristö, jo-

hon hän on syntynyt. Nämä vaikutukset saattavat myös näkyä lapsessa, koska lapsella 

on jo jonkinlaisia käsityksiä ympäristöstä ja siinä elämisestä. Saarinen ym. (1991, s. 88) 

tuovat esille, että kehittyvä lapsi käsittelee ja haastaa omaa kasvuympäristöään omalla 

tavallaan. Kokemukset erilaisista mikrosysteemeistä elävät ja kulkevat koko ajan vah-

vasti lapsen elämässä mukana. Sijaishuollon sosiaalityöntekijän näkökulmasta on en-

siarvoisen tärkeää saada tietää, miten lapsi käsittää ja käsittelee sijoituksensa aikaista 

ympäristöään (Bronfenbrenner, 1997, s. 227–228).  

Sijoitetulla lapsella on oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä (Hämeen-Anttila, 2017, s. 

245). Lapsen tulee voida muun muassa turvallisesti lomailla biologisten vanhempiensa 

tai lähisukulaistensa luona (Riihelä, 2012, s. 198). Bronfenbrennerin (1979, s. 3) mu-

kaan kriittinen tilanne syntyy, kun lapsi siirtyy mikrosysteemistä toiseen. Bronfenbren-

ner puhuu näistä ekologisina siirtyminä. Sijoitettu lapsi liikkuu usein ainakin kahden 

erilaisen mikrosysteemin välillä, sijaisperheen ja syntymäperheen, mikä tarkoittaa kahta 
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erilaista ympäristöä ja vuorovaikutustapaa. Näissä erilaisissa mikrosysteemeissä voi olla 

erilaiset odotukset ja roolit, joihin lapsi joutuu vastaamaan ja jotka saattavat kuormittaa 

lasta (Puroila & Karila, 2001, s. 212).  

 

 

2.2 Sosiaalityöntekijän rooli lapsen kohtaamisessa 

Sijoitetun lapsen kasvuympäristöön eli mikrosysteemiin kuuluu ihmisiä, joilla on eri 

rooleja, kuten opettajan tai sijaisperheen äidin rooli. Rooleilla on ekologisessa systee-

missä oleellinen merkitys, koska ne määrittävät myös mikrosysteemiin kuuluvia asioita, 

erilaisia toimintoja ja systeemin sisällä ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita. Vuoro-

vaikutus eri rooleissa olevien henkilöiden kanssa edistää tai estää lapsen kehitystä. (Pu-

roila & Karila, 2001, s. 211–212.)  Erityisesti sijaishuollon sosiaalityöntekijän roolilla 

on sijoitetun lapsen elämälle suuri merkitys. Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tulee olla 

tietoinen lapsen hyvinvoinnista sekä kaikesta, mikä liittyy lapsen kasvuun ja kehityk-

seen kuten, hoidosta, ruuasta, terveydestä, asumisesta, vapaa-ajasta, sosiaalisista ja emo-

tionaalista olosuhteista sekä lapsen koko elämän kokonaisuudesta. (Bardy, 2013, s. 68–

69; Kaikko & Friis, 2013, s. 110.) 

Sosiaalityöntekijän roolia määrittää Bronfenbrennerin (1997, s. 266) teorian mukaisesti 

makrosysteemissä (kuvio 1) olevat ja sosiaalityöntekijän työhön heijastuvat lait, sovitut 

toimintatavat ja yhteisesti luodut säännöt, yhteiskunnan arvot ja asenteet, sosiaaliset toi-

mintatavat sekä kulttuuriset ominaisuudet. Makrosysteemi käsittää koko yhteiskunnan, 

jossa esimerkiksi poliittisilla toimenpiteillä turvataan hyvän kehityksen edellytyksiä lap-

sille ja nuorille muun muassa lainsäädännön ja erilaisten palveluiden avulla (Härkönen, 

2007, s. 32; Saarinen ym., 1991, s. 90). Makrosysteemi vaikuttaa epäsuorasti sijoitetun 

lapsen elämään, koska esimerkiksi lastensuojelulaki määrittää sosiaalityön käytännöt ja 

päätösten tekemisen sijoitetun lapsen suhteen.  

 

Sosiaalityöntekijän rooliin kuuluu olla tietoinen myös niistä systeemeistä, joihin lapsi ei 

itse aktiivisesti osallistu tai kuulu. Brofenbrenner nimeää nämä eksosysteemiksi (kuvio 

1). Eksosysteemeillä on merkitystä lapsen kehitykselle, ja ne vaikuttavat hänen mik-

rosysteemiinsä esimerkiksi vanhempien työn ja työajan kautta. Myös sosiaalitoimi kuu-

luu tähän systeemiin. (Bronfenbrenner, 1997, s. 264; Puroila & Karila, 2001, s. 209; 

Härkonen, 2007, s. 31; Saarinen ym., 1991, s. 89.)    
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Sijaishuollon sosiaalityöntekijän rooliin kuuluu tavata sijoitettuja lapsia vähintään kaksi 

kertaa vuodessa ensisijaisesti sijaishuoltopaikassa (Mantila ym., 2008, s. 47). Lapsen ja 

sosiaalityöntekijän tapaamisten tulee perustua aitoon kohtaamiseen ja ne tulee suunni-

tella etukäteen niin hyvin kuin mahdollista (Eskonen, Korppinen & Raitakari, 2006, s. 

43; Laitinen & Kemppainen, 2010, s. 160). Toisaalta kuten Möller (2004, s. 17) toteaa, 

suunnitelmallisuus on haasteellista lastensuojelutyössä, koska asiakastilanteet ovat yksi-

löllisiä ja lasten halukkuus vuorovaikutukseen vaihtelee. 

 

Sosiaalityöntekijän yksi tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa lapseen luottamuksellinen 

ja turvallinen vuorovaikutussuhde (Höykinpuro, Sauramäki & Välimaa, 2018, s. 115; 

Rostila, 2001, s. 33; Heino, 2005, s. 215). Luottamuksella on merkittävä tehtävä lasten-

suojelun tavoitteiden saavuttamisessa (Hotari, Oranen & Pösö, 2013, s. 161). Kun suhde 

lapsen ja sosiaalityöntekijän välillä on hyvä ja luottamuksellinen, lapsi uskaltaa avautua 

ja tarvittaessa pyytää tukea ja apua sosiaalityöntyöntekijältä ilman pelkoa (Hotari ym., 

2013, s. 161; Hurtig, 2006, s. 173).  Hyvärinen ja Pösö (2018, s. 11) tuovat esille, että 

tieto lapsen asioista auttaa sosiaalityöntekijää ymmärtämään lasta ja lisääntynyt ymmär-

rys lisää lapsen ja sosiaalityöntekijän välistä luottamusta.  

Puroilan ja Karilan (2001, s. 210–211) mukaan kahdenkeskisiä suhteita voi olla kolmen-

laisia. Ensimmäiseksi toinen vain havainnoi toista toisen siitä tietämättä. Sosiaalityössä 

havainnointi on oleellinen osa työtä ja varsinkin lasten tapaamisissa havainnoinnilla on 

merkitystä, kun sosiaalityöntekijä tekee arviota lapsen hyvinvoinnista. Toiseksi kyse voi 

olla yhteisestä toiminnasta, kuten yhteisestä leikkihetkestä. Kolmantena muotona voi 

olla se, että tarkoitus ja toiminto määrittävät, miksi lasta tavataan. Mitä parempi on kah-

den ihmisen välinen suhde, sitä parempi on heidän vuorovaikutuksellinen suhteensa.  

Sosiaalityöntekijän rooliin kuuluu antaa lapselle mahdollisuus tuoda esille omia näke-

myksiään, mielipiteitään, käsityksiään ja kokemuksiaan muun muassa sijaishuoltopai-

kasta ja omasta elämästään (Hoikkala, 2018, s. 93; Möller, 2004, s. 26). Tämä toteutuu 

parhaiten, kun sosiaalityöntekijä rohkeasti menee lapsen maailmaan ja pyrkii ymmärtä-

mään sitä maailmaa, missä lapsi elää (Mönkkönen, 2018, s. 113; Rostila, 2001, s. 31). 

Sosiaalityöntekijän on myös sopeutettava oma toimintansa lapsen ikätasolle sopivaksi 

(Heino, 2005, s. 215).   
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Sosiaalityöntekijän tehtävänä on pohtia, mitä hän tekee lapsen tapaamisella saamallaan 

tiedolla (Heinonen & Sinko, 2013, s. 125). Hoikkala (2018, s. 101) toteaa, että asioiden 

tulee olla lapselle läpinäkyviä ja vastavuoroisia. Sosiaalityöntekijän tulee kertoa lap-

selle, mitä hänen kertomallaan tiedolla tehdään ja mihin sitä käytetään. Tähän liittyy tär-

keä sosiaalityöntekijän työtä määrittävä seikka, salassapitovelvollisuus. Sosiaalityössä 

tulee tilanteita, jolloin lapsen kertomia asioita on vietävä eteenpäin. Tämä on kerrottava 

lapselle, jotta lapsi myös ymmärtää, miksi salassapito täytyy purkaa (Mönkkönen, 2018, 

s. 93).  

Lapsella on oikeus saada tietoa sosiaalityöntekijältä, esimerkiksi miksi hänellä on 

”oma” sosiaalityöntekijä (Mantila ym., 2008, s. 49). Sosiaalityöntekijän on kerrottava 

lapselle, mitkä ovat hänen oikeutensa sijoituksen aikana, esimerkiksi että sijoitetulla 

lapsella on oikeus tavata omaa sosiaalityöntekijäänsä kahden kesken ja päästä kerto-

maan itse omasta elämästään (LSL 2007/417). Sosiaalityöntekijän tulee käydä lapsen 

kanssa hänen elämäänsä kuuluvia asioita läpi ilman, että lapsi niistä edes kysyy. Tällai-

sia asioita ovat esimerkiksi huostaanottoon johtavat syyt ja mitä lapsen elämässä tapah-

tuu tai tulee tapahtumaan (Hämeen-Anttila, 2017, s. 244). 

Sosiaalityöntekijän tulee toimia ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaan, jol-

loin pienikin lapsi kohdataan arvokkaasti ja kunnioittavasti (Laitinen & Kemppainen, 

2010, s. 153; Raunio, 2009, s. 82). Sosiaalityöntekijän tulee olla tietoinen omasta roolis-

taan ja siitä, minkälaista valtaa hän asiakassuhteissaan käyttää (Rostila, 2001, s. 17). 

Mönkkönen (2018, s. 19, 21, 100) tuo esille, että valta-asema on aina jollain tavalla 

läsnä, jopa vuorovaikutuskin voi olla vallankäyttöä, jolloin työntekijän tulee pohtia 

omaa rooliaan työntekijänä. Sosiaalityöntekijän tulee toimia koko ajan niin, että hän tie-

dostaa ammattirooliin liittyvän vastuun.  

Sosiaalityöntekijä tekee arviointia jatkuvasti havainnoiden ja saamansa tiedon perus-

teella. Työntekijän on uutta tietoa saatuaan peilattava sitä jo olemassa olevaan tietoon ja 

sen pohjalta tehtävä uudenlaisia arvioita ja päätöksiä (Muukkonen, 2013, s. 173). Kart-

tunen ja Hietamäki (2017, s. 330) toteavat, että sosiaalityöntekijän tulee myös pohtia 

kriittisesti asioita, joita hän huomaa. Sosiaalityöntekijällä tulee olla riittävät arviointitai-

dot myös lasten tapaamistilanteissa, jotta hän voi arvioida lapsen tilannetta ja etua koko 

ajan. Saatu tieto peilautuu takaisin käytäntöön. Päätösten tulee arvioinnin pohjalta olla 

sellaisia, että ne ovat lapsen edun mukaisia. (Raunio, 2009, s. 123, 126.)  



13 
 

 
 

Sosiaalityöntekijän yhtenä tärkeänä lakisääteisenä tehtävänä on dokumentoida eli kirjata 

tietojärjestelmään asiakastapaamisilla saatu tieto. Dokumentointi ohjaa sosiaalityönteki-

jän työtä ja on merkittävä tietolähde, kun esimerkiksi sosiaalityöntekijä vaihtuu. Sillä on 

merkitystä myös lapsen oikeusturvan toteutumiseen ja valvontaan. (Lehmuskoski, 2017, 

s. 418.) 

 

2.3 Vuorovaikutus mikrosysteemissä 

Juhila, Mäkitalo ja Noordegraaf  (2014, s. 1, 9) toteavat, että sosiaalityö perustuu hy-

vään vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on sosiaalityöntekijän tärkein työskentelyvä-

line asiakkaan kanssa. Vuorovaikutus ei ole ainoastaan sosiaalityöntekijälle tärkeää, 

vaan sitä se on myös lapselle ja hänen vanhemmilleen. Vuorovaikutuksen kautta sosiaa-

lityöntekijä saa tietoa, tunnistaa ongelmia ja tukee asiakasta, arvioi ja tekee päätöksiä 

sekä asettaa tavoitteita. Mönkkönen (2018, s.14) toteaa, että vuorovaikutus asiakkaan 

kanssa on inhimillistä toimintaa ja siihen kuuluvat samat ilmiöt kuin muissakin vuoro-

vaikutustilanteissa. Sosiaalityön asiakastyössä vuorovaikutuksen tulee perustua hyvään 

viestintään, empaattiseen, mutta toisaalta määrätietoiseen puhumiseen ja kuuntelemi-

seen sekä taitoon tehdä oikeita kysymyksiä (Juhila ym., 2014, s. 1). Vuorovaikutus on 

kuitenkin muutakin kuin keskustelua, siihen liittyy paljon sanatonta viestintää, kuten 

eleet ja ilmeet (Höykinpuro ym., 2018, s. 85).   

Mönkkösen (2018, s. 19) mukaan, jokainen vuorovaikutustilanne on omanlaisensa, riip-

puen siitä, keitä siihen osallistuu. Lasten kanssa vuorovaikutustilanteissa ei voida sovel-

taa samoja menetelmiä kuin aikuisten kanssa, koska lasten ja aikuisten toiminnoissa on 

erilaiset kulttuuriorientaatiot. Lapsi tuottaa, prosessoi ja käyttää tietoa eri lailla kuin ai-

kuinen. Siinä missä aikuinen pystyy tuottamaan tietoa kysymysten kautta, lapsi ei tähän 

välttämättä kykene. Näin ollen sosiaalityöntekijän on keksittävä ne parhaimmat tavat 

toimia lapsen kanssa. (Karlsson, 2005, s. 173, 178, 183.) Heino (2005, s. 196) toteaa, 

että työntekijän on sopeutettava oma toimintansa lapsen tilanteeseen eikä päinvastoin. 

Sosiaalityöntekijällä saattaa olla asiakkaina lapsia, joiden puheenkehitys on viivästynyt 

tai lapsi on niin pieni, ettei hän ole vielä oppinut puhumaan. Tällöin sosiaalityöntekijän 

tulee tulkita lapsen sanatonta viestintää, esimerkiksi pieni lapsi voi esittää leikkiin kut-

sun ottamalla työntekijää kädestä kiinni ja johdattaa hänet leikkikalujen äärelle. 
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Sijaishuollon sosiaalityössä tarkoituksena on vuorovaikutuksen avulla rakentaa yhteistä 

todellisuutta lapsen kanssa (Laine 2014, s. 29). Sosiaalityöntekijän tulee mennä lapsen 

mikrosysteemiin ja löytää keino olla kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa lapsen 

kanssa (Karlsson, 2005, s. 185). Hyvärinen ja Pösö (2018, s. 21–22) toteavat, että lap-

silla on satoja kieliä ja sosiaalityöntekijän olisi hyvä opetella ainakin yksi niistä. Vuoro-

vaikutuksen on oltava sen kaltaista, että lapsikin ymmärtää, mistä on kyse ja sen tulee 

lähteä lapsen elämästä ja arjesta. Paras tapa toimia on antaa lapsen itse kertoa valitse-

mastaan aiheesta valitsemallaan tavalla sekä vielä erityisesti kehottaa lasta kertomaan 

lisää aiheesta ja antaa lapsen itse perustella kertomansa (Ervast & Tulensalo, 2006, s. 

39; Karlsson, 2005, s. 184).  

Parhaimmillaan vuorovaikutus on vastavuoroista, jolloin siinä rakentuu yhteinen ym-

märrys, tieto ja uusien ajatusten löytäminen yhdessä lapsen kanssa (Pohjola, 2010, s. 

45). Leikkitilanteesta voi muodostua tapahtuma sosiaalityöntekijän ja lapsen välille, 

jossa he voivat yhdessä ihmetellä ja pohdiskella lapsen arkea huomioiden lapsen kehi-

tystason ja lapsen senhetkisen tilanteen (Hotari ym., 2013, s. 160). Lapsi voi yhdessä ai-

kuisen kanssa pohtia, mitä hän haluaa vuorovaikutustilanteessa antaa, ja toisaalta aikui-

nen voi pohtia, mitä hän tilanteeseen tuo omalla vuorovaikutuksellaan (Hotari ym., 

2013, s. 155).  Lapselle tulee antaa myös lupa kysyä ja rohkaista häntä kysymään (Hur-

tig, 2006, s.189). Lapsella voi olla myös toiveita, joita hän haluaa tuoda sosiaalityönte-

kijälle tiedoksi (Rostila, 2001, s. 15). 

Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa kyse ei ole vain faktatietojen keräämisestä lapselta, 

vaan aito kiinnostus ja halu kuulla lasta sekä välttää ennalta tietämistä (Ervast & Tulen-

salo, 2006, s. 27, 33; Pajulammi, 2013, s. 96). Tärkeää on myös tehdä havaintoja, mitä 

lapsi tekee, jättää tekemättä tai on puhumatta. (Ervast & Tulensalo, 2006, s. 63.) Lasta 

ei saa kiirehtää kertomaan asioistaan, vaan lapselle täytyy tulla tunne, että aikuisella on 

aikaa kuunnella häntä (Hurtig, 2006, s. 189). Tähän tarvitaan aikaa, joka on yksi perus-

lähtökohta lapsen kanssa työskentelyssä (Kaikko & Friis, 2013, s. 109).   

Sijaishuollon sosiaalityöntekijän on oleellista selvittää lapsen ja hänen kasvuympäris-

tönsä sekä sen laajemman kontekstin välistä vuorovaikutusta (Bronfenbrenner, 1979, s. 

3; Puroila & Karila, 2001, s. 204). Sijaishuollossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten sys-

teemit toimivat keskenään ja millaista systeemien välinen vuoropuhelu lapsen asioissa 

on. Toisinaan sosiaalityöntekijän täytyy olla eri systeemien välillä viestinviejänä, jotta 



15 
 

 
 

onnistunut vuoropuhelu toimii. Vuorovaikutuksen tulisi olla mahdollisimman avointa 

kaikkien osapuolten kesken ja kaikkien yhteinen tahtotila olisi lapsen etu. (Puroila & 

Karila, 2001 s. 213.) Parhaimmillaan vuorovaikutus on yhteistyötä eri osapuolien 

kanssa ja sosiaalisesti jaettuja asioita, kuten sopimuksia. Toisaalta sosiaalityön vuoro-

vaikutussuhteissa on aina läsnä valta, kontrolli, tuki, vastuut ja velvollisuudet. (Karttu-

nen & Hietamäki, 2017, s. 330.)  

 

 

3 LAPSI, TIETO JA TIEDONVAIHTOALUE 

Kuvaan tässä luvussa ensin kahta erilaista tiedonmuodostusprosessia, joita voidaan sosi-

aalityössä käyttää: Nonakan ja Takeuchin tiedonmuodostusprosessin ja Karvinen-Niini-

kosken esittämät kaksi tiedonmuodostuksen päälinjaa. Ensimmäisessä alaluvussa ku-

vaan sitä, kun lapsi on tiedonmuodostajana sosiaalityössä. Toisessa alaluvussa tuon 

esille lapsen osallisuuden merkitystä tiedontuottamisessa. Kolmannessa alaluvussa esit-

telen leikin tiedonvaihtoalueen tilana, joka on vuorovaikutukselliseksi rakentuva tila. 

Neljännessä alaluvussa tuon esille leikin merkityksen lapselle, koska sosiaalityössä on 

hyvä ymmärtää leikin merkitys lapsen kehitykselle. 

Hussi (2005, s. 99–101) kuvailee Nonakan ja Takeuchin tiedonmuodostusprosessin nel-

jää vaihetta sosiaalityön näkökulmasta. Ensimmäisessä, sosialisaatiovaiheessa omaksu-

taan tietoa havainnoiden ja yhteisen tekemisen kautta, jolloin erilaiset taidot ja ymmär-

rys asioista lisääntyvät. Asiakkaan kohtaaminen toimii keskeisenä kosketuspintana asi-

akkaan elämään ja tilanteeseen. Toisessa vaiheessa käytännön tieto sanallistetaan pu-

heeksi eli ulkoistetaan. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutus on yksi keino sa-

noittaa asiakkaan kokemusmaailmaa ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Dokumen-

tointi on myös hyvä keino sanallistaa asioita. Työyhteisössä tietoa sanallistetaan palave-

reissa ja epävirallisissa tilanteissa, joissa työntekijät kohtaavat. Kolmannessa vaiheessa 

uutta ymmärrystä muodostetaan erilaisia käsitteellisiä tietoja yhdistelemällä, esimer-

kiksi sosiaalityöntekijän oman kokemustiedon ja tutkimustiedon yhdistämisellä. Neljän-

nessä vaiheessa uusi tieto muuttuu käytännön tekemisen myötä sosiaalityöntekijän osaa-

miseksi ja tiedostamattomaksi tietämiseksi eli hiljaiseksi tiedoksi. Tiedonmuodostumi-

nen ei tapahdu itsestään, vaan se edellyttää sosiaalityöntekijältä asiakastyön aktiivista 

havainnoimisesta, analysoinnista ja dokumentoinnista syntynyttä tietoa. 
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Tiedonmuodostuksessa tärkeää on myös työntekijän reflektointi tiedosta. Käytännön 

tieto voi sisältää myös virheellisiä oletuksia tai epäselvyyksiä asioiden syy-seuraussuh-

teista. 

Karvinen-Niinikoski (2010, s. 247–252) tuo esille kaksi tiedonmuodostuksen päälinjaa. 

Ensiksi ongelmanratkaisuun tähtäävän tiedonmuodostuksen perinteen, jossa nojataan 

tieteelliseen tietoon ja jossa tavoitteena on ongelmien ratkaisuun soveltuva tieto. Profes-

sionaalinen toiminta pohjaa tieteelliselle tiedolle ja siitä tehtyihin tulkintoihin. Toiseksi 

tiedonmuodostuksen linjaksi hän esittelee sosiaalityön refleksiivisen lähestymistavan, 

jossa pyritään välttämään asiantuntijuutta ja osallistamaan asiakas omaan asiakkuuspro-

sessiinsa. Valmiita ratkaisuja ongelmiin ei ole, vaan vuorovaikutuksella yhdessä asiak-

kaan kanssa pyritään etsimään ratkaisuja sen hetkisistä tarpeista käsin. Tieto rakentuu 

sosiaalityön käytännöissä ja päätelmien tekemisessä.   

 

3.1  Lapsi tiedonmuodostajana 

Hänninen, Karjalainen ja Lahti (2005, s. 4) puhuvat virallisesta ja toisesta tiedosta. Vi-

rallisessa tiedossa asiakkaita katsotaan kaukaa. Katsontatapa on ennemminkin instituuti-

oiden muovaamaan, jossa kyseessä on vallan ja tiedon suhde. Toinen tieto taas on koke-

muksellista, ihmettelevää, paljastavaa ja pohdiskelevaa tietoa, joka haastaa virallisen 

tiedon. Lastensuojelussa on tärkeää kuulla lasten omia kokemuksia, toista tietoa. Hurtig 

(2006, s. 169, 178) puhuu siitä, kuinka lapsen tieto on erityistä ja voidaan sosiaalityössä 

epähuomiossa tai kiireessä ohittaa. Näin ei saisi tapahtua, koska lapsen tuottamalla tie-

dolla on merkitystä ja sitä käytetään lastensuojelu tehtävän toteuttamiseksi. Lapsen tie-

don erityisyyttä pitäisi pysähtyä pohtimaan ja konkretisoimaan sosiaalityössä sitä, mitä 

sillä tarkoitetaan ja mitä sillä haetaan. 

Useat tutkimukset osoittavat, että lapsi pystyy tuottamaan itseään koskevaa tietoa. (Hy-

värinen & Pösö, 2018, s. 20; Karttunen & Hietamäki, 2017, s. 333; Möller, 2004, s. 27). 

Möller (2004, s. 27) tuo esille sen, että merkityksellistä ei ole se, onko lapsen tuottama 

tieto luotettavaa vaan se, että lapsi saa osallistua. Oleellista on, että lapsi voi kertoa 

niistä asioista, jotka ovat hänelle tärkeitä juuri sillä hetkellä. Lapsi voi kuvata omaa ar-

keaan, kokemuksiaan ja sitä, miten hän kokee hyvinvointinsa, esimerkiksi terveytensä, 

asumisolonsa, vapaa-aikaansa, turvallisuutensa tai sosiaaliset suhteensa (Höykinpuro 
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ym., 2018, s. 115). Lapsen vuorovaikutuksessa sosiaalityöntekijän kanssa tuottama tieto 

voi olla monimerkityksellistä tai sitten voi olla, että sillä hetkellä merkityksettömältä 

tuntuva lapsen tuottama tieto myöhemmin osoittautuu merkitykselliseksi näkökulmaksi 

(Holopainen, Lyytikäinen ja Niskanen, 2018, s. 49).  

Lapsen tuottaessa tietoa siitä hyötyy sekä lapsi itse että työntekijä. Lapsi siten, että sa-

malla kun lastensuojelun tietoa kertyy, lapsen oma ymmärrys ja kokemus omasta arjes-

taan konkretisoituu ja näin vaikuttaa lapsen elämään (Bardy & Heino, 2013, s. 22).  

Aina ei tiedon tarvitse olla pelkästään negatiivista tai huolta tuottavaa, vaan se voi olla 

asioita, joissa piilee mahdollisuus (Muukkonen, 2013, s. 172–173). Lapsen kanssa myös 

pohditaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Näin lapsi voi itsekin tuottaa tietoa siitä, 

mitä kyseessä olevista asioista ajattelee. (Muukkonen, 2013, s. 171; Möller, 2004, s. 

26.)  

Karlsson (2005, s. 173, 179–181) toteaa, että lapsilta voidaan saada tietoa monin eri kei-

noin. Kysymys kuuluukin, että mikä keinoista perustuu lapsilähtöiseen kohtaamiseen ja 

lapsen aitoon osallisuuteen omassa asiassaan. Karlsson tuo esille kolme erilaista tiedon 

keräämisen toimintatapaa. Ensimmäinen on itseään vahvistava toimintatapa, jossa työn-

tekijä kerää lapsen tuottamasta tiedosta sen, joka tukee hänen omaa näkemystään asi-

asta. Toisena on vaikuttamaan pyrkivä toimintatapa, jossa lapselta kerätään tietoa yksi-

puolisesti tai kerätään sitä tietoa, jota pidetään tärkeänä. Näissä edellä mainituissa ta-

voissa lapsi nähdään ainoastaan kohteena toiminalle. Kolmantena Karlsson tuo esille 

vastavuoroisen ja kohtaavan toimintatavan, jossa aikuinen on kiinnostunut siitä, mil-

laista tietoa lapsi tuottaa ja mitä lapsi ajattelee ja miksi. Tässä toimintatavassa tietoa 

tuotetaan yhdessä lapsen kanssa. Oleellisen tärkeää on kuitenkin huomioida se, että lasta 

ei saa asettaa vastuulliseksi tiedon tuottajaksi vaan vastuu on aina sosiaalityöntekijällä 

(Kääriäinen, 2006, s. 67). 

Lapsen tuottama tieto on yksilöllistä ja sitä voi käyttää vain juuri kyseisen lapsen asiaan 

(Juhila, 2006, s. 140). Ilman lapselta itseltään saatua tietoa on vaikea tehdä päätelmiä 

lapsen hyvinvoinnista, avun tarpeesta, arjen sujuvuudesta, läheisistä ihmissuhteista tai 

lapsen omista ilon ja surun hetkistä. Vasta lasta kuultuaan voi sosiaalityöntekijän näke-

mys ja arvio täydentyä siitä, mikä on lapsen sen hetkinen tilanne ja hän voi etsiä perus-

teluja omalle toiminnalleen. (Hurtig, 2006, s. 181; Muukkonen, 2013, s. 172; Möller, 

2004, s. 26.) Näin sosiaalityöntekijän ja lapsen tieto kietoutuvat yhteen osaksi isompaa 
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kokonaisuutta yhteisessä toiminnassa, jonka kehys muodostuu yhteiskunnan, kulttuurin 

ja organisaation rakenteista (Laitinen & Kemppainen, 2010, s. 153).  

 

3.2 Lapsen oikeus osallisuuteen 

 
Osallisuus on kuulumista johonkin ja olemista yhdessä muiden kanssa. Osallisuus muo-

dostuu yhteisessä vuorovaikutuksessa (Helin, Kola-Torvinen & Tarkka, 2018, s. 15). 

Lasten osallisuus on sitä, että lapsi on yhteiskunnan jäsen, ja lapsi kokee, että hän voi 

toimia siinä ja tulee kuulluksi ja nähdyksi (Bardy, 2013, s. 69; Brotherus & Kangas, 

2018, s. 20; Hotari ym., 2013, s. 162). Lasten oikeuksien sopimuksen artiklaan 12 on lii-

tetty lasten oikeus osallisuuteen omaan elämäänsä kuuluvissa asioissa (Hakalehto-Wai-

nio, 2013, s. 39). Lapsella on myös lastensuojelulain takaama oikeus osallisuuteen ja 

konkreettisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään koskevissa asioissa sekä oikeus il-

maista mielipiteensä ja toiveensa (Toivonen & Pollari, 2018, s. 74–75). 

Muukkonen (2013, s. 165, 167–168) toteaa, että osallisuus edellyttää tekoja. Teot voivat 

olla erilaisia asiakkuuden eri vaiheissa. Näitä voivat olla yksittäiset tapaamiset tai sitten 

näkökulmana on koko asiakkuusprosessi. Oleellista on, että sosiaalityöntekijä huomioi 

lapsen mukanaolon ja mahdollisuuden osallisuuteen koko ajan. Lapsella on myös oikeus 

olla osallistumatta, mikäli lapsi niin haluaa (Sinko, 2001, s. 143). Osallisuuden tulisi 

olla sensitiivistä ja lapsesta lähtevää vuorovaikutusta (Helin ym., 2018, s. 15). Lasta tu-

lisi osallistaa ikätasoisesti ja siten, millainen lapsen sen hetkinen tilanne on. Lapsen 

omia toiveita tulisi pyrkiä kuulemaan siitä, miten osallistuminen toteutuu, missä pai-

kassa toimitaan ja millä tavalla mitäkin tehdään. (Muukkonen, 2013, s.166.) Parhaim-

millaan osallisuus on jatkuvaa ja luonnollista yhteydenpitoa sosiaalityöntekijän ja lap-

sen välillä (Toivonen & Pollari, 2018, s. 76). 

Osallisuudella on merkitystä myös lapselle (Bardy & Heino, 2013, s. 22; Hurtig, 2006, 

s.167). Lapselle on tärkeää, että joku on kiinnostunut siitä, mitä hän omasta elämästään 

ajattelee (Möller, 2004, s. 27). Osallisuuden avulla lapsella on mahdollisuus saada oma 

äänensä esille (Pajulammi, 2013, s. 123). Osallisuus mahdollistaa lapselle tiedon tuotta-

misen. Sosiaalityöntekijä saa tietoa lapselta, mitä lapsi omasta elämästään ajattelee ja 

miten lapsi oman elämänsä jäsentää. (Muukkonen, 2013, s. 168, 172–173.) Osallisuu-

den kautta myös lapsi saa tietoa siitä, mitä tapahtuu ja miksi. Lapsen tulee myös saada 
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riittävästi tietoa, että hän voi muodostaa oman mielipiteensä asiasta, vaikka hän ei tietoa 

pyydäkään. (Muukkonen, 2013, s. 172; Sinko, 2001, s. 143; Toivonen & Pollari, 2018, 

s. 77.)  

Ilman lapsen osallisuutta ei lastensuojelussa voi edistää lapsen etua ja auttamista (Hur-

tig, 2006, s. 191; Pajulammi, 2013, s. 117).  Lapsen osallisuudella on merkitys sille, kun 

sosiaalityöntekijä tekee päätöksiä lapsen tuottaman tiedon perusteella (Toivonen & Pol-

lari, 2018, s. 78). 

 

3.3 Leikki tiedonvaihtoalueena 

Pohjola ym. (2015) tuovat esille vuorovaikutteiset vaihtoalueet, jotka mahdollistavat uu-

denlaisen, asiakkaita osallistavan toimintatavan sosiaalityössä. Vaihtoalueella tarkoite-

taan vuorovaikutuksen paikkaa, joka on koostunut käsitteistä, välineistä ja toimintata-

voista. Vaihtoalueella on merkitystä, koska se määrittää tietokäytännön ja sen, kuinka 

tieto käytännössä tuotetaan. Leikki-ikäisten lasten kohdalla leikki tekee tämän mahdol-

liseksi, koska leikki taipuu lasten tapaan olla vuorovaikutuksessa (Brotherus & Kangas, 

2018, s. 20; Helin ym., 2018, s. 15). Lapsen ja aikuisen välinen leikki muodostaa vuoro-

vaikutusympäristön, jossa lapsi toimii ja luo sosiaalisia suhteita (Ilkonen, 2006, s.160). 

Pohjola ym. (2015) kuvaavat vaihtoaluetta osaksi tietokäytäntöä, joka pysyy ja toisaalta 

jaetaan kohteiden muuttuessa ja kehittyessä. Näin ollen tieto rakentuu juuri siinä tie-

tyssä tilanteessa vuorovaikutuksessa kohteen kanssa. Vuorovaikutuksen vaihtoalue lap-

sia kohdatessa määrittelee sen, minkälaiseksi tieto muodostuu ja miten tieto rakentuu 

kyseisessä tilanteessa. Tilanteessa itse toiminta tai tuotettu asia tuottaa tietoa. Työnteki-

jälle esimerkiksi lapsen leikin seuraaminen on merkityksellistä, koska se antaa tietoa 

lapsen sen hetkisestä kehityksestä (Helenius & Vähänen, 2004, s. 36). 

 

 

 



20 
 

 
 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 2) havainnollistan, kuinka sosiaalityöntekijä ja lapsi koh-

taavat lapsen omassa mikrosysteemissään eli usein sijaisperheen kotona lapsen omassa 

huoneessa. Sosiaalityöntekijä pyrkii kohtaamaan lapsen ikätasoisesti ja usein se tapah-

tuu leikkien. Tällöin leikistä muodostuu tiedonvaihtoalue, jossa yhteisessä vuorovaiku-

tuksessa leikin kautta siirtyy tietoa lapselta sosiaalityöntekijälle ja päinvastoin. 

 

 Kuvio 2. Leikki tiedonvaihtoalueena 

 

Eskonen (2005, s. 41, 59–60) kirjoittaa väitöskirjassaan kertomistilasta. Kertomistila on 

tietty fyysinen paikka, jossa kahdenkeskinen vuorovaikutus voi tapahtua. Kertominen 

edellyttää tilaa ja paikkaa kertomiselle. Kertominen tapahtuu aina jonkin tilan ehdoilla. 

Tilasta riippuu mitä ja miten lapset asioistaan kertovat. Tilaa löytyy jokaisesta kodista, 

myös sijaisperheen kodista, johon lapsi on sijoitettuna. Leikki lähtee leikkiympäristöstä 

ja aikuisen suhtautumisesta leikkiin. (Kalliala, 2003, s. 207; Vähänen, 2004, s. 43.) Lei-

kin ainekset lapsi ottaa omasta ympäristöstään ja omasta elinpiiristään eli mikrosystee-

mistään (Helenius & Vähänen, 2004, s. 37–38).  

Sosiaalityöntekijän on pyrittävä tukemaan asiakkaana olevan lapsen osallisuutta ja toi-

mijuutta (Mönkkönen, 2018, s. 156). Vuorovaikutteisen vaihtoalueen yksi suurimmista 

eduista on se, että se vahvistaa asiakkaan osallisuutta. Lapsi saa olla aktiivinen yhteis-

toimija sosiaalityöntekijän kanssa ja toteuttaa sellaista toimintatapaa, joka sopii luontai-

sesti juuri hänelle. (Pohjola ym., 2015.) Leikki on keskeisessä asemassa osallisuuden 
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taitojen kehittymisessä, kuten vuorottelutaitojen, neuvottelutaitojen ja sosiaalisten taito-

jen kehittymisessä (Brotherus & Kangas, 2018, s. 22).  

Sosiaalityöntekijä ja lapsi ovat molemmat asiantuntijoita, joten sosiaalityöntekijän ym-

märrys lapsen tilanteesta muodostuu vuorovaikutussuhteessa leikin avulla lapsen 

kanssa. Tietoa tuotetaan yhteistoiminnallisesti ja vuorovaikutuksessa yhteisellä tiedon-

vaihtoalueella, jossa sekä sosiaalityöntekijä että lapsi jakavat yhteisen ymmärryksen 

siitä, miksi olemme tällä hetkellä tässä yhdessä toimimassa ja jakamassa tieto toisil-

lemme. Vaihtoalueen kautta sekä sosiaalityöntekijä että lapsi rakentavat uudenlaista tie-

toa. (Pohjola ym., 2015.) 

Sosiaalityössä tulee tarkastella asiantuntijuutta uuden näkökulman kautta. Se on muuttu-

massa entistä vuorovaikutteisemmaksi asiantuntijuudeksi, jossa yhdistyy asiakkaan eli 

lapsen kokemus ja sosiaalityön ammattilaisen osaaminen. (Pohjola ym., 2015.) Leikki 

mahdollistaa yhteistoiminnallisen suhteen lapsen ja sosiaalityöntekijän välille. Leikki 

antaa lapselle vapauden tehdä niitä ratkaisuja ja valintoja, joita hän sillä hetkellä, siinä 

leikissä haluaa tehdä. (Mönkkönen, 2018, s. 134, 156.) Leikkitilanne vaihtoalueena 

mahdollistaa sosiaalityöntekijälle ja lapselle yhteisesti jaetun käsitteistön, kielen ja arte-

faktit, joilla he pystyvät välittämään tietoa toisilleen. Tämä mahdollistaa erityisesti lap-

sen tiedon ja kokemuksen ymmärtämisen.  (Pohjola ym., 2015.) Keskeistä on se, että jo-

kainen voi muodostaa tietoa ja osallistua vuorovaikutukseen itselleen luontaisella ta-

valla. Jotta vuorovaikutteinen vaihtoalue pääsisi toteutumaan, tulee sosiaalityöntekijän 

pystyä luopumaan omasta asiantuntijaroolistaan ja vapauttamaan tilaa vuorovaikutteisen 

asiantuntijuuden toteutumiselle leikkimällä lapsen kanssa. (Pohjola ym., 2015.)  

 

3.4 Leikin merkitys lapselle 

Leikin tarkka määritteleminen ilmiönä on haasteellista, koska leikki voi olla niin mo-

nenlaista, että sitä ei voi laittaa tiettyyn kategoriaan. Se on yhtä aikaa kuvittelua ja totta. 

(Jantunen, Suutarla & Heino, 2019, s. 75; Vuorisalo, 2009, s. 158.) Leikki ei ole mitään 

tiettyä tekemistä vaan se on suhtautumistapa: mikä tahansa voi olla leikkiä tai ei-leikkiä, 

kuten kiven heittäminen veteen tai hyppiminen trampoliinilla (Kalliala, 2009, s. 41).  
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Vuonna 1938 Johan Huizinga (1984, s. 39) kuvasi leikkiä seuraavalla tavalla. 

Leikki on vapaaehtoista toimintaa tai askarointia, joka suoritetaan määrä-

tyssä ajassa ajan ja paikan rajoissa vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta 

ehdottomasti sitovien sääntöjen mukaan; sillä on oman tarkoitusperänsä, ja 

sitä seuraa jännityksen ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin, mikä on 

”toista” kuin ”tavallinen elämä”. 

Leikin avulla lapsi tekee omasta elämästään itselleen ymmärrettävän. Lapsi rakentaa 

omaa identiteettiään ja tunnetaitojaan leikissä. Leikkiessään lapsi harjoittelee erilaisten 

roolien ottamista ja niiden omaksumista. Leikkivä lapsi oppii ongelmanratkaisutaitoja 

sekä opettelee uusia taitoja. (Hakkarainen, 2001, s. 184; Hintikka, 2004, s. 25–27; Ky-

rönlampi-Kylmänen, 2010, s. 79.) Leikki lisää lapsen tietoisuutta maailmasta. Leikin 

avulla lapsi oppii omasta kulttuuristaan ja sisäistää sen toimintatapoja jäljittelemällä to-

dellisuutta leikin avulla. (Vuorisalo, 2009, s. 157.) Leikin avulla lapsi oppii asettumaan 

toisen asemaan ja ymmärtämään toisen mieltä, olemaan empaattinen. (Jantunen ym., 

2019, s. 185). 

Mielikuvituksen avulla lapsi vapautuu ajan ja paikan rajoitteista ja se on yksi leikin kan-

tavista voimista (Kyrönlampi-Kylmänen, 2010, s. 87). Leikin avulla, mielikuvitustaan 

käyttäen lapsi harjoittelee seuraavaa uutta taitoa, johon hänen taitonsa eivät muuten riit-

täisi (Jantunen ym., 2019, s. 31; Kalliala, 2009, s. 45). Lev Vygotsky on nimennyt tä-

män lähikehityksen vyöhykkeeksi. Leikin avulla lapsi kykenee ylittämään oman osaa-

mistasonsa (Hakkarainen, 2001, s. 197). Lapsi tarvitsee kuitenkin aikuisen apua lei-

keissä ja hyvää vuorovaikutusta aikuisen kanssa kehittyäkseen: oppiakseen nimeämään 

esineitä, kuvaamaan asioita ja kyselemään (Hakkarainen, 2001, s.193; Kalliala, 2003, s. 

191).  

Ketään ei voi pakottaa leikkimään. Leikkiin ryhdytään leikin itsensä vuoksi, koska se 

tuottaa mielihyvää ja riemua. (Kalliala, 2003, s. 186–187; Vuorisalo; 2009, s. 159.) 

Leikki myös muuttuu iän ja paikan mukaan (Kyrönlampi-Kylmänen, 2010, s. 81). Leik-

kiessä voi sukeltaa leikin maailmaan. Leikissä kaikki on helppoa ja kaikki sujuu, ollaan 

ikään kuin flow tilassa (Jantunen ym., 2019, s. 218).  

Leikin avulla lapsen omat kokemukset, elämykset ja tunteet siirtyvät lapsen omaan hal-

lintaan ja ymmärrykseen. Leikki auttaa lasta ilmaisemaan, mitä hän tietää maailmasta ja 

elämästään. Leikin avulla lapsi voi uudestaan ja taas uudestaan elää ne asiat, jotka häntä 

mietityttävät tai jotka hän haluaisi kokea uudestaan. Hän leikkii samaa leikkiä yhä 



23 
 

 
 

uudelleen, kunnes hän on sisäistänyt ja käsitellyt asian, joka hänellä on ollut mielessään. 

Näin  voi siirtää oman sisäisen kokemusmaailmansa itsensä ulkopuolelle ja turvallisesti 

käsitellä itseään mietityttäviä asioita. (Jantunen ym., 2019, s. 175–176; Kyrönlampi-

Kylmänen, 2010, s. 79.)  

 

4 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT 
 

4.1 Tutkimustehtävä 
 

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, miten sijaishuollon sosiaalityöntekijät 

suhtautuvat leikkiin ja sen merkitykseen, kun sosiaalityöntekijä tapaa lasta. Mantilan 

ym. (2008, s. 82) mukaan sijaishuollon sosiaalityöntekijän kuuluu olla selvillä sijoitetun 

lapsen elämään kuuluvista asioista ja millaista yksilöllistä tukea sijoitetut lapset tarvitse-

vat. Yhteinen leikkitilanne voi toimia tiedonvaihtoalueena, jolloin sosiaalityöntekijä saa 

tietoa lapsen elämästä lapsen omassa mikrosysteemissä. Saadun tiedon avulla sosiaali-

työntekijä voi muodostaa arviota lapsen sen hetkisestä tilanteesta.  

Maisteritutkielmani tutkimuskysymyksenä on: Millaiseksi tiedonvaihtoalue muodostuu 

leikin kautta sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden mukaan? 

 

4.2 Tutkimusaineisto  

Käytän tässä tutkielmassa kahta erillistä aineistoa, joista toinen koostuu sijaishuollon 

sosiaalityöntekijöiden teemahaastatteluista. Teemahaastattelu on strukturoidun ja struk-

turoimattoman haastattelun välimaastoon sijoittuva haastattelunmuoto, jota kutsutaan 

myös nimellä tutkimushaastattelu (Eskola, Lätti &Vastamäki, 2018, s. 25). Teemahaas-

tattelu on haastattelijan aloitteesta tapahtuva vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija 

pyrkii samaan selville haastateltavan ajatuksia ja kokemuksia tutkimuksen aihepiiriin 

kuuluvista asioista (Liite 1). Ruusuvuori ja Tiittula (2017, s. 39) toteavat, että teema-

haastattelua ohjaa tutkimuksen tavoite. Määrittelin haastattelun teemat ennalta tutki-

muksen mukaisesti. Teemahaastattelua voisi kuvata eräänlaiseksi luontevaksi keskuste-

luksi, jossa haastattelijalla on kysymyksiä valmiina, mutta niihin ei pidä takertua liian 

tiukasti (Eskola ym., 2018, s. 25–26). 
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Kutsuin sosiaalityöntekijät osallistumaan maisteritutkielmaani lähettämällä heille säh-

köpostilla kutsun haastatteluun (Liite 2). Seitsemän vapaaehtoista sosiaalityöntekijää il-

moitti kiinnostuksensa osallistua haastatteluun. Haastattelut toteutettiin touko- ja kesä-

kuussa 2020. Haastatteluajat ja -paikka sovittiin joustavasti, johtuen Suomen koronati-

lanteesta. Osa haastatteluista pidettiin sijaishuollon toimistolla ja osa etäyhteydellä. 

Haastattelujen kesto vaihteli 45 ja 90 minuutin välillä, haastattelun kesto oli keskimää-

rin 70 minuuttia. Haastattelut onnistuivat hyvin ja yksi syy tähän voi olla se, että haas-

tattelijaa ja haastateltavia yhdisti yhteinen ammatillinen käsitteistö ja kieli (Eskola ym., 

2018, s. 33). Haastatteluvastausten pituudet vaihtelivat suuresti, mutta etukäteen pohdi-

tut kysymykset saatiin kysyttyä. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti si-

ten, että vastaajan yksilöllinen puhetapa näkyy vastauksissa. Litteraatteihin ei ole kir-

jattu taukoja tai äänen painoja. Tein seitsemän haastattelua, joista tuli yhteensä 83 sivua 

litteroitua tekstiä.  

Toisen osan tutkimusaineistosta muodostaa syksyllä 2019 käytäntötutkimuksen jaksolla 

tehty fokusryhmäkeskustelu (Liitteet 3 ja 4), johon osallistui kuusi sosiaalityöntekijää. 

Fokusryhmäkeskustelu on foorumi, jonka tavoitteen kaikki osallistujat tietävät (Valto-

nen, 2005, s. 222). Toisen osan fokusryhmäkeskusteluaineistoa on 29 sivua. Lupa ai-

neiston käyttöön on saatu keskusteluun osallistuneilta ja sosiaalityöntekijöiden työnan-

tajalta. Yhteensä tutkimusaineistoa on siis 112 sivua litteroitua tekstiä. Aineistot on 

pseudonymisoitu eikä tutkimukseen osallistuneita voida tunnistaa aineistoista. 

 

4.3 Analyysin toteuttaminen 

Tämän maisteritutkielman aineiston analyysissa hyödynsin aineistolähtöistä sisällönana-

lyysin menetelmää. Se on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-

dullisissa tutkimuksissa. Tutkittavat dokumentit voivat olla esimerkiksi artikkeleita, päi-

väkirjoja, haastatteluita, raportteja ja keskusteluita. Tässä maisteritutkielmassa aineis-

tona on haastattelut ja fokusryhmäkeskustelu. Sisällönanalyysilla tarkoitukseni on sel-

keyttää aineistoa ja luoda uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Sisällönanalyysi perustuu mi-

nun omaan loogiseen päättelyyni, jossa oma tulkintani korostuu. Analysoin tutkimusai-

neisto hajottamalla se osiin, se käsitteellistettiin ja siitä tehtiin tulkintoja. Tämän jälkeen 

kokosin aineiston uudelleen. Analyysin jälkeen tein aineistosta johtopäätökset. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s.117, 122.) 
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Sisällönanalyysissä pelkistin ensin aineiston. Luin litteroidut aineistot monta kertaa läpi 

ja tein sivumuistiinpanoja. Pelkistin tutkimusaineiston siten, että karsin fokusryhmäkes-

kustelun ja haastatteluiden litteroidusta aineistosta pois kaiken sellaisen aineiston, joka 

ei liittynyt tutkimuskysymykseen. Etsin aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta mer-

kittävät ilmaisut joko pelkän sanan, lauseen tai kokonaisen ajatuskokonaisuuden perus-

teella. Merkitsin ilmaisut teksteissä eri värikoodein. Myöhemmin aineiston tarkastusvai-

heessa käytin vielä numerokoodeja etsiessäni aineistosta sellaista, joka oli minulta vielä 

mahdollisesti jäänyt huomaamatta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–123.)   

Koodatut tekstit erottelin tekstistä yhteenkuuluvuuden ja/tai eroavuuden perusteella ja 

ryhmittelin samaa tarkoittavat ilmiöt omiksi ryhmikseen. Tämän jälkeen luin vielä ne 

uudelleen ja tarkistin omia merkintöjäni. Erotin koodatut kohdat alkuperäisistä litteroin-

neista ja kokosin ne yhteen teemoittain word-tiedostoon,  jolloin niitä oli helpompi käsi-

tellä. Näistä muodostin alaluokat. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 124) toteavat, että luokit-

teluyksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi tutkittavan ilmiön piirrettä, ominaisuutta tai 

käsitystä. Alaluokat nimesin sisältöä kuvaavilla käsitteillä ja luetteloin listaksi kadotta-

matta mitään aineistosta. Aineisto tiivistyi, kun eri käsitteitä yhdistetiin toisiinsa luokan 

nimeä kuvaavalla käsitteellä. Alkuperäiseen aineistoon palasin monta kertaa tarkistaen, 

että mitään ei jäänyt puutumaan.  

Ryhmittelyvaiheessa erittelin omaksi ryhmäkseen haastateltujen sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluissa esiin nousseet taustatiedot. Fokusryhmäkeskusteluaineistossa näitä asi-

oita ei ole, koska niitä ei siinä keskustelussa otettu esille. Taustatiedoista olen jättänyt 

pois sellaisia asioita, jotka olisivat voineet vaarantaa haastateltavan anonymiteetin. 

Taustatiedoiksi valikoitui tähän tutkielmaan seuraavat asiat: kuinka usein asiakaslapsia 

tavataan, missä tapaamiset tapahtuvat, minkä ikäisten lasten työntekijät kertoivat leikki-

vän, ja mikä on sosiaalityöntekijän käsitys leikistä. 
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Taulukko 1. Aineiston käsitteellistäminen ala- ja yläluokkiin  

Alaluokat Yläluokat 

Kuinka usein tavataan Taustatietoja 

Missä tavataan  

Minkä ikäiset lapset leikkivät  

Sosiaalityöntekijän käsitys leikistä  

  

Tavoite Sosiaalityöntekijän rooli 

Ohjaus  

Hyvinvointi  

Ilmapiiri  
Ei tulkintaa  

Dokumentointi   

  

Yksilötasoista toimintaa Merkitys lapselle 

Mukava yhteinen hetki  

Lapsi tulee kohdatuksi  

Lapsi on toimija  

  

Sillanrakentajana  Leikkitilanne toimii 

Jatkumona  

Pehmentäjänä  

Sosiaalityöntekijä saa tietoa  

Sosiaalityöntekijä jakaa tietoa   

  

Hiljainen tieto Haasteet 

Ongelmakeskeisyys  

Ajan puute  

Koulutuksen puute  

 

Ryhmittelyvaiheessa aineistoista löytyi 29 erilaista ilmaisua, jotka koin tärkeiksi tutki-

muksen kannalta ja jotka vastasit tutkimuskysymykseeni. Nämä tiivistin 17 alaluokkaan 

(taulukko 1). Aineistosta löytyi myös haasteiksi koettuja asioita, jotka eivät suoraan tule 

tutkimuskysymyksestä, mutta jotka haluan tässä tutkielmassa nostaa esille. Niitä olivat 

aika, hiljainen tieto, ongelmakeskeisyys ja koulutuksen puute.  

Ryhmittelyn jälkeen aineisto käsitteellistettiin, jolloin ryhmittelyvaiheessa luodut pel-

kistetyt ilmaisut nimesin alaluokiksi. Alaluokat ryhmiteltiin viiteen yläluokkaan (tau-

lukko 1), joista kaksi olivat syntyneet jo heti analyysin alussa. Nämä olivat taustatiedot 

ja haasteet. Lopuille alaluokille muodostui kolme yläluokkaa, jotka olivat ”sosiaalityön-

tekijän rooli”, ”merkitys lapselle” ja ”leikkitilanne toimii”. Analyysissa yhdistin 
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käsitteitä niin pitkälle kuin aineiston näkökulmasta oli mahdollista. Aineisto tiivistyi 

vielä tutkimustuloksia kirjoittaessani 17 alaluokasta 15 alaluokkaan.  

Aineiston analyysissä näkyy koko ajan polku alkuperäiseen aineistoon (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 126). Tästä esimerkkinä taulukko 2. Olen aloittanut analyysin haastatelta-

van aineistokatkelmasta eli alkuperäisestä ilmauksesta. Tämän jälkeen pelkistin il-

mausta kuvaamaan lyhyesti sen sisältöä. Pelkistetyt ilmaukset on nimetty uudelleen ja 

kategorisoitu. Tämän jälkeen toin alaluokat yhteen yläluokan alle.  

Taulukko 2. Esimerkki analyysistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4.4 Tutkimuksen eettisyys 
 

Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla se, että tutkimus on luotettavaa ja tulokset uskotta-

via (Kuula, 2011, s. 25). Tämä tutkimus on tehty ja suunniteltu tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa rehellisyys ja 

huolellisuus tulosten esittämisessä ja tulosten arvioinnissa (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta, 2012). Tutkimuksessani olen ollut puolueeton ja pyrkinyt tuomaan esille kai-

ken oleellisen.  

Tämä tutkimus perustuu minun tekemiini valintoihin siitä, millaista kirjallisuusaineistoa 

olen tutkimukseeni valinnut ja kuinka olen tuonut sitä esille sekä ennen kaikkea siitä, 

mitä valintoja olen aineistosta tehnyt. Olen pyrkinyt käyttämään tutkimuksen suunnitte-

lussa, raportoinnissa ja toteutuksessa hyvää tieteellistä käytäntöä. Olen pyrkinyt rapor-

toimaan tutkimusprosessini mahdollisimman objektiivisesti, perusteellisesti ja luotetta-

vasti. 

Alkuperäinen il-

maus  
Pelkistetty il-

maus   

Alaluokka  Yläluokka  

”Lapsi tulee esitte-

lemään sitä huo-

nettaan ja näin ja 

sit niikun siitä ta-

vallaan lähtee joh-

dattelemaan sitä 

sen mukaan mitä 

siellä on ja mitä se 

lapsi haluaa 

tehdä.” 

lasten omat 

ehdotukset 

leikistä 

 

 

 

 

 

 

 

lapsi toimi-

jana 

 

 

 

 

 

  

Merkitys lap-

selle 
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Kuula (2011, s. 155) toteaa, että tutkijan tulee pitäytyä tutkijan positiossa koko tutki-

muksen ajan niin, ettei tutkija tuo omia ajatuksiaan esille. Tutkielmaa tehdessä olin tut-

kijanpositiossa. Olen kuitenkin myös työtoveri haastateltaville. Haastatteluissa olin 

haastattelijan positiossa. Se, että olin tuttu henkilö haastateltaville, saattoi vaikuttaa hei-

dän kommentteihinsa ja ajatuksiinsa. Voi olla, että haastattelutilanteissa korostui tahto-

mattani valta-asema, joka haastattelijalla haastattelutilanteessa on. Toisaalta haastatelta-

vien toimintaympäristön ja työtehtävien tunteminen auttaa minua tutkijana ymmärtä-

mään haastateltavia ja heidän työtehtäviään. Käytäntötutkimuksen fokusryhmäkeskuste-

luun en osallistunut, vaan olin keskustelun vetäjän roolissa. Tämä oli eettisesti hyvä 

päätös, koska jos olisin osallistunut keskusteluun, olisin voinut tahattomasti ohjata 

muita toivomaani suuntaan.  

Pohdin, kuinka paljon fokusryhmäkeskustelu menetelmänä vaikuttaa osallistujien va-

paaseen ilmaisuun ja omien mielipiteiden esille tuomiseen. Fokusryhmäkeskustelun ai-

kana oli havaittavissa, että toiset osallistujat ottivat enemmän puheenvuoroja kuin toiset 

sekä olivat vahvempia omien mielipiteidensä esille tuomisessa kuin toiset. Yksilöhaas-

tatteluissa tätä ilmiötä ei tule, vaan jokainen saa ilman muiden osallistujien mukanaan 

tuomia paineita ilmaista omia ajatuksiaan.  

Haastateltavien haasteellinen saaminen mukaan tutkielmaani tutusta työyhteisöstä yllätti 

minut. Pohdin, vaikuttiko se, että olen samasta työyhteisöstä. Minulle ei ehkä haluttu 

kertoa omista työtavoista tai jakaa omia ajatuksia vai olivatko sosiaalityöntekijät niin 

kiireisiä, ettei aikaa vain riittänyt mihinkään muuhun. Hyvän tutkimusperiaatteen mu-

kaisesti keskusteluun ja haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista (Liitteet 4 ja 5). 

Lopulta seitsemän vapaaehtoista ilmoittautui mukaan haastatteluihin.  

Käytäntötutkimuksessa ja haastatteluissa selvitettiin hyvissä ajoin osallistujille perustie-

dot tutkimuksesta, tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista (Liitteet 2 ja 6), jotta he 

voivat päättää, haluavatko he osallistua tutkielmaan (Kuula, 2011, s. 74). Osallistujilla 

oli myös mahdollisuus keskeyttää osallistumisessa keskusteluun ja haastatteluun. Fo-

kusryhmäkeskustelussa vapaus näkyi myös siten, että kukin osallistujista valitsi ja otti 

itselleen puheenvuoron niin halutessaan. Haastattelutilanteissa haastateltavat saivat itse 

kommentoida haastattelukysymyksiä parhaalla katsomallaan tavalla.  

Fokusryhmäkeskusteluun ja haastatteluihin osallistuneet ovat allekirjoittaneet suostu-

muksensa osallistua tutkimukseen (Liiteet 4 ja 5). Holmila (2005, s. 21) toteaa, että 
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vaikka tutkittavilta on pyydetty suostumus tutkimuksen tekoon, tutkijan vastuu ei silti 

poistu. Maisteritutkielmaan osallistuneiden henkilöiden tunnistetiedot on pseu-

donymisoitu. Pseudonymisointi on tehty muun muassa siten, ettei tutkimukseen osallis-

tuneita voi heidän sukupuolensa tai puhetapansa puolesta tunnistaa. Tutkimuksessa ei 

tuoda esille, missä kaupungissa sosiaalityöntekijät työskentelevät. Sosiaalityöntekijöistä 

käytetään aineistossa nimitystä S1, S2 ja niin edelleen. Tutkimuksessa ei eritellä erik-

seen, onko kyseessä ollut käytäntötutkimuksen vai haastattelujen avulla saatu tieto ryh-

mäfokuskeskusteluun osallistuneiden pseudonymisoinnin turvaamiseksi.   

Tutkimuksen kaikki aineistot on tallennettu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten 

edellyttämällä tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). Nauhoitetut ja litte-

roidut aineistot hävitetään heti maisteritutkielman valmistumisen jälkeen. Tällä välin ai-

neistoa säilytetään lukitussa paikassa (Kuula, 2011, s. 68). 

   

5 TUTKIMUSTULOKSIA 

Tutkimuksen sisällönanalyysin tulosten perusteella aineistosta nousi selkeästi kolme eri-

laista yläluokkaa, jotka olivat ”sosiaalityöntekijän rooli”, ”merkitys lapselle” ja ”leikki-

tilanne toimii”. Aineistosta nostin esiin tulleita sosiaalityöntekijöiden taustatietoja, josta 

tein oman yläluokan nimeltä taustatiedot. Taustatietoja kuvaavasta luvusta puuttuu ko-

konaan ryhmäfokuskeskustelun aineisto, koska niitä asioita ei keskustelussa käsitelty. 

Muissa luvuissa fokusryhmäkeskustelun aineisto on mukana. Selkeyden vuoksi puhun 

koko ajan haastateltavista tai sosiaalityöntekijöistä, kun esittelen tutkimustuloksia. Vii-

meiseksi poimin aineistosta sellaisia asioita, joita useat sosiaalityöntekijät nostivat haas-

teiksi ja tein siitä myös oman yläluokan, haasteet. Nämä kaksi viimeisintä yläluokkaa 

eivät siis vastaa tutkimuskysymykseeni, mutta sisältävät oleellisia tietoja. Esittelen pää-

luokkiin kuuluvat alaluokat (taulukko 1), jokaisen erikseen omana alalukuna ja tuon 

esille niistä keskeisimmät asiat. Olen ottanut aineistosta mukaan sosiaalityöntekijöiden 

suoria lainauksia kuvatakseni heidän autenttisia ilmaisujaan. 
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5.1 Taustatietoja 

Taustatiedoiksi tässä tutkimuksessa tarkentui, kuinka usein ja missä sosiaalityöntekijät 

tapaavat omia asiakaslapsiaan ja minkä ikäiset lapset heidän mielestään leikkivät ja mitä 

he ymmärtävät leikillä.   

Kaikki haastateltavat tapaavat asiakaslapsiaan kahden kesken. Tapaamiskertojen luku-

määrä on yhdestä kerrasta kuuteen kertaan vuodessa. Syynä sosiaalityöntekijän usealle 

vierailulle vuodessa saattaa olla ensimmäinen sijoitusvuosi, asiakaslapsen sijoitukseen 

liittyvä kriisi tai se, että sijoitus on päättymässä. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 

että asiakaslasten kahdenkeskiset tapaamiset ovat tärkeitä ja että lapsia pitäisi tavata 

useammin kuin suositusten mukaisesti kaksi kertaa vuodessa.  

Lapset tavataan pääasiassa sijaisperheessä. Konkreettisesti tapaaminen tapahtuu kahden 

kesken lapsen omassa huoneessa keskustellen sekä leikkien. Tapaamiset voidaan toteut-

taa myös ulkotiloissa, sään mukaan esimerkiksi hiekkalaatikolla leikkien, palloa potkien 

tai metsäretkillä. Isompia lapsia, lähinnä nuoria, on tavattu myös kahviloissa, hampuri-

laisbaareissa tai yhdessä kävelyllä. Toisaalta lasten tapaaminen saattoi myös tapahtua 

sijaishuollon toimistolla lasten tapaamishuoneessa juuri ennen asiakassuunnitelman te-

koa tai jossakin muualla, jos oli jokin asia, joka piti selvittää lapsen kanssa sijaisperheen 

kodin ulkopuolella.   

Sosiaalityöntekijät kokivat eri tavalla sen, minkäikäiset heidän asiakaslapsistaan leikki-

vät. Yksi haastateltavista totesi, että vauvatkin leikkivät ja toisena ääripäänä koettiin, 

että jotkut murrosikäiset nuoretkin leikkivät tapaamisella sosiaalityöntekijän kanssa. So-

siaalityöntekijät totesivat, että leikkiminen riippuu lapsen kehitystasosta ei niinkään 

iästä.  

Sosiaalityöntekijöiden haastattelussa ei ollut tarkoituksena määritellä leikkiä, mutta 

haastateltavilta kysyttiin, mitä leikki heille merkitsee. Kaikki totesivat leikin olevan 

merkityksellistä lapsen kehitykselle ja se on luonnollinen tapa olla leikki-ikäisen lapsen 

kanssa. Leikin todettiin olevan melkein mitä tahansa, rajatonta. Se voi olla vaikka tram-

poliinilla hyppimistä tai sitten ihan perinteistä leikkimistä nukeilla tai legoilla. Seuraa-

vassa katkelma haastateltavan ajatuksesta leikistä. 
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Semmonen perusajatus et leikki on jotenkin äärimmäisen tärkeetä, se on 

etenkin ehkä, jos miettii näitä sijoitettujakin lapsia, niin sehän on myös 

semmoinen, se on ihan elintärkeä. Se on yhtä tärkeä kuin se et syöt tai nu-

kut tai onko turvallista siellä kotona. Sä voit leikkiä, prosessoida asioita ja 

niin ku oikeasti heittätyä siihen. Se on todella hoitavaa ja se on tosi tera-

peuttista. Se voi olla tosi hyvä selviytymiskeino lapselle. (S1) 

Leikin koettiin soveltuvan moneen erilaiseen tilanteeseen, esimerkiksi vadelmien kerää-

miseen yhdessä lapsen kanssa. Toisaalta osa sosiaalityöntekijöistä sanoi erittelevänsä, 

että leikki on leikkiä ja pelien pelaaminen on pelaamista. Monet haastateltavat kokivat, 

että myös leikki ja leikillisyys kuuluvat lasten tapaamiseen ja ne ovat kaikessa olemi-

sessa mukana. Seitsemästä haastateltavasta ainoastaan yksi sosiaalityöntekijä sanoi, että 

hän ei leiki lasten kanssa. Kuitenkin kävi ilmi, että hän lähtee leikkiin mukaan, kun lapsi 

häntä siihen pyytää. 

 

5.2 Sosiaalityöntekijän näkemys omasta roolistaan lasten kohtaamisti-

lanteissa 

Tässä luvussa tuon esille, kuinka haastatellut sosiaalityöntekijät suunnittelevat lasten ta-

paamiset ja kuinka ne ovat usein hyvin tavoitteellisia tapaamisia. Sosiaalityöntekijän 

rooliin kuuluu varmistaa lapsen hyvinvointi sijaisperheessä sekä turvallisen ja luotta-

muksellisen ilmapiirin luominen. Kuvaan haastatteluissa esille noussutta leikkitilanteen 

ohjausta, tulkintojen välttämistä leikkitilanteista ja haastatteluissa esille noussutta sosi-

aalityöntekijän rooliin kuuluvaa dokumentointia. 

 

5.2.1 Leikkitilanne on tavoitteellista toimintaa 

Sosiaalityö on tavoitteellista muutokseen tähtäävää työtä (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 

15§). Jokaiselle sijoitetulle lapselle on tehty asiakassuunnitelma, johon on kirjattu muun 

muassa työskentelyn tavoitteet ja miten sosiaalityöntekijä pystyisi lasta tukemaan (Hä-

meen-Anttila, 2017, s. 244). Parhaimmillaan tavoitteet asetetaan asiakkaan tilanteeseen 

sopiviksi ja ne tukevat tulevaa työskentelyä (Muukkonen, 2008, s. 48).  Haastatteluissa 

tuli esille, että sosiaalityöntekijät miettivät, mikä on tapaamisen syy, tarve ja tavoite 

sekä mikä on lapsen tilanne sijaisperheessä. Mikäli lapsen elämässä on jokin kriisi, ta-

paamista suunnitellaan tarkemmin kuin silloin, kun tilanne on sijaisperheessä stabiili.  
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Mä suunnittelen sen, sen iän ja sitten sen tilanteen mukaan. Jutellaan siitä 

asiasta mikä on tärkeää. (S3) 

Tavoitteena voi myös olla vain mukavan yhteisenhetken viettäminen ja lapsen kuulu-

misten kuuleminen tai huolta herättäneen asian selvittäminen lapsen kanssa. Tavoitteena 

voi myös olla lapsen mielipiteen saaminen esimerkiksi biologisten vanhempien tapaa-

miseen. 

Onks se vaan sellainen tapaaminen ikään kuin et käydään vaan kuulumi-

sia läpi vai onko se se sellainen tapaaminen, jossa niinku johon liittyy jo-

tain huolia tai sellaista selvittelyä. (S8) 

Mitä paremmin sosiaalityöntekijä tuntee lapsen ja lapsen tilanteen sen paremmin voi 

käynnin sijaisperheeseen suunnitella. Sijaishuollossa sosiaalityöntekijällä on asiakkuu-

dessaan lapsia, jotka ovat olleet lastensuojelunasiakkaina vuosia ja lapsia, joiden sijais-

huolto on vasta alkanut. Kotikäynnin tavoitteena voi olla, että uutena työntekijä tutustuu 

lapseen ja yrittää muodostaa suhdetta lapseen sekä havainnoi lapsen toimintaa lapsen 

ehdoilla. Leikkiä ei suunnitella tapaamisiin, mutta usein lasten kanssa kuitenkin leiki-

tään, jotta päästäisiin tapaamisten tavoitteisiin.  

Kalliala (2007, s. 30) tuo esille sen, että sosiaalityöntekijän on oltava selvillä lapsen ti-

lanteesta, jotta hän pystyisi tukemaan lasta ja lapsen kehitystä. Haastateltavat kertoivat, 

että sosiaalityöntekijän yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa suhde lapseen. Ilman 

suhdetta lapseen on myös haastavampaa kuulla lasta.  

Taustalla vaan voi olla vaikka yhteisen kivan löytäminen ja yhteisen kivan 

tekeminen siinähän se suhde muodostuu. (S6) 

 

5.2.2 Leikkitilanteen ohjaus 

Haastateltavat toivat esille, että lapset keksivät tapaamisilla leikit ja lapsi saakin hyvin 

pitkälle ohjata leikkiä; mitä ja miten leikitään. Kuitenkin sosiaalityöntekijä on se, joka 

lopulta ohjaa ja rajaa leikkiä tarvittaessa ja tilanteen mukaan.  

Mä annan lapsen valita leikin, lapset leikkii ja mä tuun mukaan. (S7) 

Siinä voi olla sellaista mun ohjaamaa ja lapsen ohjaamaa, voi olla rinnak-

kain ja siinä peräkkäin. Se vähän riippuu, että totta kai joku lapsi saattaa 

jännittää sitä tilannetta. (S8) 
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Parhaimmillaan leikkihetki voi olla vuorotellen molempien ohjaamaa, vastavuoroista. 

Haastateltavat toivat esille, että sosiaalityöntekijän leikki on tietoista leikkimistä, jossa 

taustalla on jokin ajatus tai tavoite, kuten mielessä ajatus, josta olisi lapsen kanssa hyvä 

keskustella tai tarkoituksena voi olla vaan viettää mukava hetki yhdessä. Toisaalta sosi-

aalityöntekijän rooli voi vähän kasvaa myös siinä suhteessa, että hänen tehtävänään on 

rohkaista ja innostaa lasta leikkimään hänen kanssaan.  

 

5.2.3 Lapsen hyvinvoinnin varmistaminen 

Sosiaalityöntekijän tulee olla tietoinen lapsen erilaisista kasvuympäristöistä ja sijoitetun 

lapsen hyvinvoinnista, koska lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristö-

jensä kanssa (Bardy, 2013, s. 68–69). Haastateltavat kertoivat, kuinka he leikin kautta 

havainnoivat ja tekevät arviota siitä, kuinka lapsi voi ja kuinka arki sijaisperheessä su-

juu. 

Mä nää et sen kotikäynnin ja lapsen tapaamisen tärkein juttu on se, että 

mä varmistan, että hänellä on hyvä olla siellä sijaishuoltopaikassa. Miten 

mä sen muuten varmistan kuin pienen lapsen kanssa ku viettämällä hänen 

kanssaan aikaa? Et kyllähän se leikki on siinä se olennainen, et semmoista 

niinku jotenkin normaalia tavallista tekemistä, sen lapsen kanssa ja siinä 

samalla havainnoida sitä lasta ja sitä lasta siinä omassa sijaishuoltopai-

kassaan. (S3) 

Kylhän se tota siinä näkee kun lapsen kanssa leikkii siellä niin siitä elä-

mästä siellä perheessä ja siitä et miten hän jaksaa. (S4) 

Kalliala (2007, s. 30) toteaa, että leikki heijastaa lapsen sen hetkistä elämäntilannetta, 

kuten emotionaalista hyvin- tai pahoinvointia, sitä mistä lapsi on kiinnostunut ja ylipää-

tään lapsen omaa kokemusmaailmaa. Haastateltavat havainnoivat, millainen suhde on 

sijaisperheen ja lapsen välillä ja millaista heidän välisensä vuorovaikutus on. Sosiaali-

työntekijät havainnoivat myös sitä, kuinka sijaisvanhemmat toimivat ja kuinka lapsi rea-

goi tapahtumiin. 

Mä siin seuraan miten sijaisvanhemmat seurustelevat ja miten lapsi rea-

goi. (S10) 

Kun aikuinen havainnoi lapsen leikkiä, hän oppii ja huomaa, mistä asioista lapsi on 

kiinnostunut. Aikuinen saa tietoa myös lapsen temperamentista, lapsen luonteesta ja hä-

nen olemuksestaan. (Jantunen ym.,  2019, s. 108.) Leikin kautta sosiaalityöntekijät 
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havainnoivat, esimerkiksi kuinka lapsi leikkii ja puhuu, kuinka hän lähtee mukaan vuo-

rovaikutukseen, pystyykö lapsi olemaan kontaktissa aikuisen kanssa, millä mielellä 

lapsi on, kuinka hän kohtelee leluja, onko leikki iän mukaista, pystyykö lapsi keskitty-

mään, onko leikissä paljon aggressiivisuutta ja mihin mahdollinen aggressiivisuus koh-

distuu.  

Sosiaalityöntekijät havainnoivat, kuinka lapsi pystyy rauhoittumaan, kuka leikissä hoi-

taa ja ketä, keitä leikeissä on ja kuka tulee auttamaan sekä millaiset lapsen motoriset tai 

kognitiiviset taidot ovat, ovatko ne edellä vai jäljessä ikätasoa. Pitkällä aikavälillä ja 

useamman tapaamisen jälkeen sosiaalityöntekijät ovat myös pystyneet havainnoimaan, 

esimerkiksi kuinka lapsen itsetunto ja omakuva ovat vahvistuneet sijoituksen aikana tai 

kuinka lapsen leikki on kehittynyt vuorovaikutteisempaan suuntaan.  

 

5.2.4 Luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen 

Lastensuojelun keskeisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa turvallisuus. Se käsittää 

niin lapsen kasvuympäristön, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden kuin turvalli-

set ihmissuhteet. Sosiaalityöntekijän tulee edistää lapsen turvallisuuden tunnetta ja huo-

mioida se kaikissa tilanteissa, joissa hän tapaa lasta. (Hämeen-Anttila, 2017, s. 228.) 

Haastateltavat kertoivat, että lasten turvallisuuden tunnetta lisää se, että tapaamiset ovat 

siellä missä lapsen oma arkiympäristö on ja missä hänen omat tavaransa ovat. Sosiaali-

työntekijä voi omalla toiminnallaan ja olemuksellaan viestittää lapselle olevansa turval-

linen aikuinen. 

Ehkä mun strategia on ollu sellanen et haluan tehdä itseni heille tutuksi 

ihmiseksi ja sitten ajattelen et jostakin niin tulee joku vaikeempi tilanne 

niin se on helpompi mun kaa käsitellä kun olen tuttu ja turvallisen oloinen 

aikuinen ihminen heidän elämässä. (S2) 

Ennen kaikkea lapselle halutaan välittää sellaista tietoa, että sosiaalityön-

tekijä on kiinnostunut hänestä ja on turvallinen aikuinen, jolle voi puhua. 

(S3)  

Haastateltavat kertoivat, että tapaamistilanteista pyritään tekemään myös luottamukselli-

nen. Sosiaalityöntekijät kokivat, että mitä useammin lapsia pystyisi tapaamaan, sitä pa-

rempi se olisi luottamuksellisen suhteen luomiselle. Tutulle työntekijälle on helpompi 

kertoa omista asioistaan avoimesti.   
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He oppis luottaa meihin. Ja me saatais ajantasaista, varmaa tietoo ja ol-

tais silloin paikalla ku ne tarvis meitä. (S5) 

Kyrönlampi-Kylmänen (2010, s. 25) totesi, että mitä paremmin lapset luottavat aikui-

seen, sitä helpompi heidän on kertoa oman elämänsä asioista. Haastateltavat toivat 

esille, että mikäli jostain lapsen kertomista asioista pitää puhua muille aikuisille, siitä 

sovitaan yhdessä lapsen kanssa, ja sanotaan, että tästä asiasta pitää nyt puhua. Yksi 

haastateltavista toi esille, että myös leikki on luottamuksellista.  

Kalliala (2009, s. 56) toteaa, että aikuisella pitää olla sensitiivisyyttä ollessaan yhdessä 

leikki-ikäisen lapsen kanssa. Sosiaalityössä sensitiivisyys on toiminnallista herkkyyttä 

eli sitä, miten lapset kohdataan ja heihin suhtaudutaan (Pohjola, 2010, s. 65). Leikkiti-

lanteissa haastateltavat sosiaalityöntekijät kertoivat olevansa hyvin sensitiivisiä. Sosiaa-

lityöntekijät esimerkiksi kuulostelevat, miten lapsi jaksaa olla tilanteessa ja kuinka 

kauan lapset jaksavat leikkiä sekä kuinka lähelle lapsi on valmis sosiaalityöntekijän 

päästämään. Sosiaalityöntekijät ovat erityisen sensitiivisiä, jos he tapaavat lapsen en-

simmäistä kertaa. 

Yrittää ainakin olla silleen sensitiivinen, ja vähän niinku, jotkut lapsethan 

on niin ku, tosi rohkeita ja ottaa kädestä ja vie, mut sit toiset ei. (S5) 

Tapaamisen tarkoituksena voi olla, että tutustutaan rauhassa ja tehdään ilmapiiristä 

myönteinen lapsen kannalta. Ennen kaikkea tapaamisen ilmapiirin tulee aina olla mu-

kava ja sellainen, että lapsikin voi rentoutua ja kertoa avoimesti omista ajatuksistaan ja 

mielipiteistään.   

Mun mielestä jotenkin kohtaamisen idea on se, et mä luon sellaisen 

 mukavan hetken. (S3) 

 

5.2.5 Leikistä ei tehdä tulkintoja 

Alatalo (2019, s. 19, 42) tuo esille, että tulkintataidot ovat oleellisia sosiaalityössä, ja 

niiden tekemisessä täytyy olla erityisen varovainen, kun saadun tiedon perusteella muo-

dostetaan kuvaa asiakkaan tilanteesta. Haastatteluissa esille nousi johdattelevien kysy-

mysten tai tulkintojen tekeminen. Haastateltavat toivat esille, että täytyy olla varovainen 

omien tulkintojensa kanssa, esimerkiksi kun tekee havainnointia lapsen leikeistä.  
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Mä olisi vähän varovainen silleen et just tekemään semmosia niinku tul-

kintoja. (S1) 

Mun mielestä pitää olla fakta kuvaus ja omat ajatukset ja tulkinnat erik-

seen. (S4) 

Mönkkönen (2018, s. 62) toteaa, että joskus voidaan lapsen tilanteesta tehdä liian nope-

asti johtopäätöksiä ilman, että olisi esitetty tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavat toi-

vat esille, että lapselta itseltään tulee kysyä, mitä hän leikillään tarkoittaa. Tilanteisiin 

voi myös palata useamman kerran ja sen jälkeen voi ikään kuin tutkia, mitä lapsi haluaa 

kyseisellä leikillä viestittää.  

 

5.2.6 Dokumentointi 

Dokumentoinnilla on keskeinen merkitys sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijän tulee doku-

mentoida lasten tapaamisilla tapahtuneet asiat. Dokumentointi toimii apuvälineenä sosi-

aalityössä, kun pitää yksilöidä asiakkaan tilannetta ja arvioida asiakkuusprosessia. Kir-

jattuihin dokumentteihin voidaan palata aina uudestaan ja uudestaan. Haastateltavat ker-

toivat, että he lukevat edellisen kotikäynnin muistiinpanot tai lukevat viimeisimmän 

asiakassuunnitelman ja siten palauttavat mieleensä, mitä lapsen elämässä on edellisellä 

tapaamiskerralla ollut. Tallennettujen tietojen avulla pohditaan mennyttä ja suunnitel-

laan tulevaa. Dokumentointi toimii näin tiedonmuodostusprosessina. (Kääriäinen, 2003, 

s. 23.) Haastateltavat kertoivat, että tallennettuja dokumentteja käytetään myös silloin, 

kun sosiaalityöntekijän tulee kirjoittaa esimerkiksi lausuntoja hallinto-oikeudelle.  

Mä aattelen et lapselle itelleen on tärkeää saada itsestään tietoa jossain 

vaiheessa ja jos tarvii ni se on ehkä faktana jossain vaiheessa johonkin 

asiaan ja päätökseen, jos tarvii tehdä lapsen tilanteessa. (S2) 

Haastateltavat kokivat dokumentoinnin tärkeäksi. Haastateltavat totesivat, että he doku-

mentoivat tapaamisen juuri niin kuin se on ollut kuvaamalla konkreettisesti tapahtuneita 

tilanteita. Dokumentteihin kirjataan, mitä sosiaalityöntekijä on lapsen kanssa leikkinyt 

ja miten lapsi on siinä leikkitilanteessa toiminut.  
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5.3 Leikkitilanteen merkitys lapselle sosiaalityöntekijän näkökulmasta 

Tässä luvussa esitän, kuinka leikkitilanne mahdollistaa yksilötasoisen toiminnan sosiaa-

lityöntekijän ja lapsen tapaamisilla, kuinka se mahdollistaa mukavan yhteisen rennon 

hetken lapsen kanssa ja kuinka lapsi tulee kohdatuksi. Leikkitilanne mahdollistaa myös 

lapsen osallisuuden toimijana. 

 

5.3.1 Leikki mahdollistaa yksilötasoisen toiminnan 

Jokainen sosiaalityön asiakas on oma ainutlaatuinen yksilönsä, jolla on oikeus tulla hy-

väksytyksi ja kohdatuksi juuri sellaisena kuin hän on (Laitinen & Kemppainen, 2010, s. 

153).  Haastateltavat toivat esille, että lapsen tapaamista suunniteltaessa he pystyvät 

miettimään lapsen yksilöllisiä tarpeita, muun muassa mikä tilanne lapsella on sijoituk-

sen suhteen menossa. Lasten tapaamistilanteista sosiaalityöntekijä kertoi, että siinä on 

mahdollista miettiä, miten hän pystyisi tukemaan juuri tätä kyseistä lasta. Oleellista on 

nähdä lapsi yksilönä ja hänen omasta elämäntilanteestaan käsin (Hotari ym., 2013, s. 

156). Haastatteluista nousi esille, että leikkitilanne mahdollistaa myös sen, että sosiaali-

työntekijät pystyvät ottamaan lapsen oman persoonallisuuden paremmin huomioon ja 

toimimaan sen mukaisesti. 

                 Lapsi voi puhua paljon tai sitten lapsi voi olla tosi ujo. (S9) 

Mönkkönen (2018, s. 19) toteaa, että vuorovaikutustilanteissa, jollainen leikkikin on, on 

erilaisia hetkiä ja erilaisten menetelmien käyttö puolestaan riippuu niistä osapuolista, 

jotka  vuorovaikutukseen osallistuvat. Haastatteluista nousi esille, että leikistä muodos-

tuu juuri sellainen tilanne, johon lapsi kykenee sillä hetkellä ja tilanne riippuu siitä, mi-

ten hyvin lapsi ja sosiaalityöntekijä tuntevat toisensa. Haastateltavat kertoivat, että on 

tilanteita, joissa yläasteella oleva nuori haluaa leikkiä kotileikkiä tai pieni lapsi aina ju-

naleikkejä. Sosiaalityöntekijä kertoi, että leikki on lapselle luontevaa ikätason mukaista 

tekemistä, jolloin lapsen kanssa on helppo olla. Leikin avulla lapsi ei jännitä sosiaali-

työntekijän kanssa olemista ja leikki saa lapsen rentoutumaan nopeasti.   

Korostuu se leikki, jotta siitä tulee sellainen, et tää tyyppi tulee tänne, et 

tää on kivaa tää yhdessäolo ja sit voi ehkä rentoutua ja kertoa omista asi-

oistaankin. (S8) 
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5.3.2 Leikki on mukava yhteinen hetki 
 

Leikki voi olla vaan mukavaa yhdessäoloa (Jantunen ym., 2019, s. 108). Haastateltavat 

totesivat, että leikkimään ei voi pakottaa ketään ja leikkitilanteissa sosiaalityöntekijän 

kanssa lapsi saa leikkiä niitä leikkejä, jotka ovat hänestä mukavia. Leikkitilanteet ovat 

haastateltavien mukaan rentoja ja yhdessäolo on leikin kautta mukavaa myös aikuiselle.  

Kyl mä ajattelen, et se on kokemus siitä yhteisestä hetkestä, joka jää elä-

mään niinku lapselle. (S2) 

Haastateltava kertoi, että leikin kautta lapsi voidaan saada rauhoittumaan ja asettumaan 

tilanteeseen. Mikäli lapsi on sosiaalityöntekijälle vieras, saatetaan sijaisvanhemmilta 

kysyä, mistä lapsi tykkää ja tai mitä hän tykkää tehdä. Mukava yhteinen leikkikokemus 

kantaa myös seuraavaan tapaamiseen.  

 

5.3.3 Lapsi tulee kohdatuksi 

Sijaishuollossa lapsen kokemuksille ja aidolle kohtaamiselle täytyy antaa tilaa (Pohjola 

ym., 2015). Haastateltavat kokivat, että lapselle on tärkeää, että hän saa tuntea, että sosi-

aalityöntekijä on nimenomaan häntä varten ja että hänestä sekä hänen elämästään ollaan 

kiinnostuneita. Vuorovaikutussuhteella sosiaalityöntekijän kanssa voi olla lapselle suu-

rempikin merkitys kuin vain tuottaa tietoa. Se voi voimaannuttaa lasta ja auttaa oman 

minäkäsityksen muodostamisessa tai jopa antaa suojaa ja turvaa. (Muukkonen, 2013, s. 

169.)  

Leikin myötä jotenkin otetaan niinku oma itse ja muut ja koko maailma hal-

tuun ja ilman sitä on niinku kyllä tois vaikeampaa. (S1) 

Sosiaalityöntekijät kertoivat, että leikin kautta he voivat osoittaa kiinnostustaan lapsen 

maailmaa kohtaan ja asettautua lapsen maailmaan. Lapsi tulee kohdatuksi omana itse-

nään. Haastateltava kertoi, että aina ei tarvitse olla suurta suunnitelmaa leikkitilantee-

seen, vaan yhdessä leikkiminen riittää lapsen kohtaamiseksi.  

Lapsen maailman kautta, et aikuisille puhutaan aikuisten kieltä ja lapsille 

puhutaan lasten kieltä. (S4) 

Leikkiessään lapsi kertoo tarinaa itselleen, mutta myös aikuiselle, jolla on aikaa, halua 

ja kykyä kuunnella lasta. Haastateltavat toivat esille, että lasten kiinnostuksen kohteisiin 
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pystytään paneutumaan yksilöllisesti: yksi lapsi pitää paikallaan olemisesta ja leikkimi-

sestä, kun toinen pitää trampoliinilla hyppimisestä.  Leikki mahdollistaa aikuiselle por-

tin lapsen maailmaan, jossa hänelle selviää mitä lapsi ajattelee, tuntee ja kokee (Hele-

nius & Vähänen, 2004, s. 35). 

Lapselle on luonteenomaista leikin kautta ilmaista asioita. (S10) 

Leikin kautta lapsi tulee kuulluksi ja parhaimmillaan nähdyksi. (S1) 

Lasten tapaamistilanteissa sosiaalityöntekijät asettautuvat usein lattialle istumaan, lap-

sen tasolle. Kalliala (2007, s. 32) toteaa, että aikuinen pystyy omalla toiminnallaan vies-

tittämään kiinnostustaan lapsesta. Lattialle istuutuminen viestittää lapselle ”Olen käytet-

tävissä ja utelias tietämään mitä sinä puuhaat, leikitäänkö? ”  

No, ensiksi mä aina menen lattialle yleensä niin, että ollen siinä. (S9) 

 

5.3.4 Lapsesta tulee toimija 

Leikki mahdollistaa lapsen osallisuuden. Osallisuus takaa sen, että lapsi saa itse olla toi-

mijana omassa elämässään. Toimijuus voidaan ymmärtää siten, että se muuttuu ajasta, 

paikasta ja lapsen iästä riippuen. Toimijuuteen vaikuttaa myös ympäristö, jossa lapsi 

elää. (Pajulammi, 2013, s. 96.) Haastateltavat kertoivat, että he kysyvät usein lapselta, 

mitä lapsi haluaisi tehdä. Jos sosiaalityöntekijä on lapselle entuudestaan tuttu, lapsi saat-

taa itse ehdottaa, mitä hän haluaisi tehdä. Yleensä lapsi on se, joka tuo haluamansa lei-

kin yhteiseen tapaamistilanteeseen.  

Haastateltavat kertoivat, että he leikkivät usein yhdessä lapsen kanssa. Joskus lapsi kui-

tenkin haluaa leikkiä yksin ja silloin aikuisen seuraa lapsen leikkiä. Mikäli yhteinen ta-

paamistilanne tuntuu lapsesta vaikealta, niin sosiaalityöntekijän rooli korostuu ja hän 

yrittää keksiä, mistä asioista lapsi innostuisi. Haastateltavat kertoivat pyytävänsä lasta 

näyttämään oman huoneensa ja kertomaan asioista, joita siellä on. 

Millaisia leluja sulla on ja lapsi alkaa näyttämään lelujaan ja leikkimään 

ja pyytää minua osallistumaan. (S7) 

Lapsi tulee esittelemään sitä huonettaan ja näin ja sit niikun siitä taval-

laan lähtee johdattelemaan sitä sen mukaan mitä siellä on ja mitä se lapsi 

haluaa tehdä. (S8) 
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Sosiaalityöntekijät totesivat, että he leikkivät niillä leluilla, joita lapsella on tai joilla 

lapsi haluaa leikkiä. Leikit voivat olla auto-, rakennus-, nukke-, juna- tai dinosaurusleik-

kejä. Myös satujenlukemistilanteesta tai palapelien rakentamisesta voidaan saada leikki 

aikaiseksi. Yhteiset leikit ovat pitkälti myös mielikuvitusleikkejä, esimerkiksi teltasta 

tulee bussi ja sillä matkustetaan yhdessä jonnekin. Mikäli kyseessä on lapsen lempi-

leikki, sitä voidaan leikkiä jokaisella tapaamisella. Moni lapsi pitää legoilla leikkimi-

sestä, mutta leikki voi olla vaikka yhteistä piirtämistä, lautapelin pelaamista, piilosta tai 

juoksemista pitkin pihaa. Lapsen kasvaessa lapsen kiinnostukset muuttuvat. Lapsi saa 

olla tapaamissa toimija, mutta haastateltavat kokivat, että lapsen tapaamistilanteessa 

myös sosiaalityöntekijän tulee olla aktiivinen.  

 

5.4 Sosiaalityöntekijän näkemys leikkitilanteesta 

Tässä luvussa käsittelen haastateltujen sosiaalityötekijöiden näkemyksiä siitä, miten 

leikkitilanne sujuu heidän käydessään sijaisperheessä lasta tapaamassa. Leikki toimii 

sosiaalityöntekijän ja lapsen välillä kohtaamissa sillanrakentajana, vuorovaikutustilan-

teen pehmentäjänä ja tuo jatkuvuutta tapaamisiin. Haastatteluissa sosiaalityöntekijät 

kertoivat saavansa ja jakavansa tietoa.  

 

5.4.1 Leikki sillanrakentajana 

Leikin avulla aikuinen ja lapsi jakavat yhteisen todellisuuden. Parhaimmillaan leikki yh-

distää aikuisen ja lapsen (Ruismäki 2014). Leikki toimii ikään kuin sillanrakentajana 

lapsen ja aikuisen välillä. Leikin kautta aikuinen pääsee lapsen kokemusmaailmaan no-

peammin. Eräs sosiaalityöntekijä kertoi, että samalla kun he tekevät lapsen kanssa yh-

dessä jotain kivaa, he myös tutustuvat toisiinsa. Sosiaalityöntekijästä tulee helpommin 

lähestyttäviä leikin avulla ja sosiaalityöntekijä voi saada yhteyden lapseen helpommin.   

Leikki herättää niin tota semmosen yhteisyyden että sitä kautta voi saada 

yhteyden toiseen. (S4) 

 

Sosiaalityöntekijät kokevat, että pienen lapsen kanssa on puheen kautta haasteellista 

päästä asioissa eteenpäin. Pelkästään keskustelu ei toimi lasten kanssa, vaan lasta yrite-

tään saada vuorovaikutukseen leikin ja leikillisyyden avulla. Karlsson (2012, s. 40) 
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toteaa, että ”leikki ja leikillisyys on yhteisöllinen käsite, joka rakentuu ihmisten välillä.” 

Leikki toimii näin siltana yhteiseen vuorovaikutukseen. 

Mä en keksi oikein muuta tapaa lähtee sen lapsen kanssa vuorovaikutuk-

seen, pienen lapsen kanssa kuin jonkinlaisella leikillä. (S3) 

 

Tapa saada lapseen kontakti lapsen ehdoilla. (S4) 

 

5.4.2 Leikki toimii jatkumona 
 

Sijaishuollossa lasta saatetaan tavata vain kaksi kertaa vuodessa, joten pieni lapsi ei 

välttämättä aina muista, kuka häntä on käynyt tapaamassa. Haastateltavat kokivat, että 

yhteinen muisto siitä, mitä on leikitty yhdessä, kun viimeksi tavattiin, toimii luontevana 

jatkumona ja palauttaa tilanteen lapsen mieleen. Yhteinen muisto palauttaa mieleen 

myös sen, että kuka on tämä henkilö, joka tulee tänne meille. Mikäli lapsi ei muista, ai-

kuinen voi auttaa häntä palauttamaan mieleen tapaamisen. 

Se et aikuinen muistaa jonkin asian siitä yhteisestä leikistä vaikka et se 

leikki ei varsinaisesti jatkuisi, niin sanois et muistaks sä kun viimeksii toi-

han oli meillä mukana siinä toi sun norsu kun me oltiin sitä. (S1) 

Leikin avulla lapsi käsittelee menneisyyttä sitomalla sen nykyhetkeen ja tuo myös esille 

tulevaisuuden mahdollisuudet (Sinkkonen, 2007, s. 19). Haastateltavat kertoivat, että 

lapsi saattaa muistaa, mitä hän on sosiaalityöntekijän kanssa viimeksi leikkinyt ja toivoo 

tapaamisella sitä samaa leikkiä. Sosiaalityöntekijä voi kertoa lapselle, että kun seuraa-

van kerran tulen, niin silloin taas leikitään tätä samaa leikkiä, mikäli niin toivot. Sosiaa-

lityöntekijä voi tuoda esille niitä asioita, joita lapsi on itse tuonut esille edellisellä ker-

ralla, esimerkiksi että lapsi tykkää leikkiä junilla. 

Se on hyvä lähtökohta et saadaan se keskustelu pyörii joo kyllä, ja sitten et 

mä muistan et sä tykkäät tästä vihreestä väristä tai leikkiä junalla. (S9) 

Haastateltava kertoi, että voi tapaamisella tuoda esille jonkin asian, joka oli esillä edelli-

sellä tapaamiskerralla ja pohtia yhdessä lapsen kanssa, miten tämä tilanne on nyt lapsen 

mielestä. Tavoitteena on se, että lapsellekin tulisi tunne, että tapaamisilla sosiaalityönte-

kijän kanssa on jonkinlainen jatkumo. Höykinpuron ym. (2018, s. 118) mukaan luotta-

muksen turvaamiseksi tarvitaan jatkuvuutta ja säännöllisiä kahdenkeskisiä tapaamisia. 
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5.4.3 Leikki pehmentää tapaamistilannetta 

Jantunen ym. (2019, s. 108) toteaa, että leikin avulla lapsi keksii uusia ratkaisuja tilan-

teeseen ja omiin tarkoituksiinsa. Haastatteluista kävi ilmi, että leikki voi toimia haas-

teellisissakin tilanteissa pehmentämässä tunnelmaa. Leikki voi auttaa tilanteissa, joissa 

lapsi on jännittynyt. Leikki toimii vuorovaikutustilanteiden pehmentäjänä, jos sosiaali-

työntekijä ja lapsi ovat toisilleen vieraita. Haastateltavat kertoivat, että leikki toimii ti-

lanteisissa, joissa on tavoitteena keskustella lapsen kanssa jostain tietystä asiasta. Kes-

kustelun voi käydä leikin ohessa tai sitten ensin vähän leikitään ja sen jälkeen keskustel-

laan asiasta. 

Kyll mä kovasti vierastaisin sellaista et mä menisi ja olisin asialinjalla 

alusta loppuun että en koe sellaista omaksi sellaista ja että mä ajattelen 

että se jäykistää tilannetta ja ajattelen että todellakin lapsen on helpompi 

vastaanottaa vaikea asia kun siinä on joku tämmönen leikillisyys ollu mu-

kana siinä tapaamisessa. (S2) 

 

5.4.4 Sosiaalityöntekijä saa tietoa 

Heino (2005, s. 196) toteaa, että sosiaalityöntekijän tehtävänä on kuulla lapsen ajatuk-

sia, toiveita ja mielipiteitä niistä systeemeistä, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Lei-

kin kautta sosiaalityöntekijät kertoivat saavansa paljon tietoa lapsesta, ja lapsen maa-

ilma aukeaa heille leikin kautta. Näin haastateltavat kertoivat voivansa ymmärtää pa-

remmin lapsen ajatuksia ja tunteita. Haastateltavien mukaan leikkitilanne toimii hyvänä 

porttina siinä, kun yritetään saada lapsen ajatuksia ja mielipiteitä esille lapsilähtöisesti.  

Leikillä on arvo ihan sinällään  ei se ole mikään tiedon onkimiskeino  se 

on ehkä myös reitti siihen ymmärrykseen et  jos haluaa tietää mitä lapsi 

ajattelee.  (S1) 

Niin tota jotakin mielipidettä piti saada selville. niin tämmäseltäkin lap-

selta, joka ei koskaan tiedä-------- kun lapsi on joutunut tämmöseen risti-

riitaan--------- sovittiin et leikittään semmosta leikkiä et jos sanot et kyllä 

niin sit sä räpäytät silmiä ja jos sanot ei niin sit sä liikutat varpaita niinku 

alaspäin, niin se oli siitä hirveen hauskaa, niin saatiin siitä sit kanssa niin 

siinä selville et mitä haluaa, hänen mielipiteensä. Sitä nauratti ihan hirve-

ästi se joo, että näin tämmöisiä keinoja, kun lapset ei halua puhua. (S4) 

Holopainen ym. (2018, s. 49) toteavat, että lasten tapaamisissa työntekijän on ennen 

kaikkea kuunneltava lasta kärsivällisesti. Leikkitilanteessa lapsi voi kertoa sosiaalityön-

tekijälle tärkeistä ja läheisistä ihmisistä tai mitä hän ajattelee vanhempien tapaamisista. 
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Haastateltavat toivat esille, että leikin avulla lapsi saa tuotua hänelle läheiset ihmiset lä-

helleen ja kerrottua ikävästään, odotuksistaan tai peloistaan. Sosiaalityöntekijä voi saada 

tietoa siitä, miten se lapsi on ymmärtänyt esimerkiksi sen, että hän ei asukkaan synty-

mävanhempiensa kanssa ja miten lapsi sen kokee.  

Sosiaalityöntekijän on tärkeää saada lapselta sellaista tietoa, jota lapsella itsellään vain 

voi olla (Hyvärinen & Pösö, 2018, s. 19). Haastateltavat kertoivat, että leikkitilanne 

mahdollistaa tiedon saamisen vanhempien tapaamisista, keitä kotona oli, kuka lasta 

siellä lohdutti, mitä siellä tehtiin, vanhempien uusista puolisoista, arjesta kotilomilla, 

biologisten ja lapsen välisistä suhteista ja heidän vuorovaikutuksestaan.  Seuraavassa 

muutama esimerkki: 

Sit hän otti aika niinku aggressiivinen legoukko, joka oli isä ja sit hän ker-

too siitä ja sit hän kertoo aika suoraan ja rohkeasti et isä on aggressiivi-

nen ja näin. Se oli aika hyvä tapaaminen ja sieltä tuli aika konkreettisesti 

hän kertoi tämän äidin uusi poikaystävä, on kanssa aggressiivinen. (S9) 

 

Kyllähän hän saattaa kertoo siitä että vaikka että kotilomista että ketä 

siellä on kotona ja mitä siellä tehtiin ja kuka sitä lasta lohduttaa tai kyl mä 

ajattelen et se lapsihan tuo esille omia asioitaan peilaa siihen leikkii. (S8) 

Sosiaalityöntekijä kertoi, että lapsi on voinut tottua siihen, että kotiasioista ei ole lupa 

puhua tai hänelle on sanottu, että puhut näin ja näin. Leikki rentouttaa lapsen ja hän 

ikään kuin unohtaa sen, että näistä asioista häntä oli esimerkiksi biologisten vanhempien 

toimesta kielletty puhumasta. Leikin lomassa lapselta voi kysyä asioita, jotka olisivat 

sosiaalityöntekijän hyvä tietää. 

Välillä niin välillä leikitään ja taas tulee pikkusen sitä infoo tai sit voi ju-

tustella ja sanallistaa asioita niin et nyt sä et miten sulla menikään tai et 

sä olitkin viime viikonloppuna äidin luona ja ja että tota nyt me leikitään 

sun kanssa tässä tämmöstä mitäs sä leikit äidin kanssa ja sitten siis et sitä 

keskustelua voi punoo sinne tekemisen lomaan. (S1) 

Haastateltavat kertoivat, että leikkitilanteissa lapset saattavat myös esittää erilaisia toi-

veita sosiaalityöntekijälle, esimerkiksi että sosiaalityöntekijä kävisi tapaamassa lasta 

useammin tai toiveita vanhempien tai muiden sukulaisten tapaamisista. Tavoitteena on 

siis saada lapsi tuottamaan sellaista tietoa, joka on lapselle merkityksellistä juuri sillä 

hetkellä (Höykinpuro ym., 2018, s. 115). Lasten tapaamisilla sosiaalityöntekijät pyrki-

vät välittämään lapselle sitä, että he haluavat aidosti kuulla, mitä lapsella on mielessä. 
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Yritän ainakin välittää sellaista et se on tärkee se lapsi mä oon kiinnostu-

nut hänestä ja hänen mielipiteistään ja ne hänen mielipiteensä ovat tär-

keitä. (S4) 

Lapsen leikki tarjoaa aikuiselle aitiopaikan päästä lapsen sisäiseen maailmaan sekä nä-

kemään, millainen käsitys lapsella itsestään on (Sinkkonen, 2007, s.19). Haastateltavat 

kertoivat, että leikkitilanteissa he saavat tietoa lapsen hyvinvoinnista, lapsen tunteista ja 

ajatuksista. Tietoa saadaan lapsen arjesta ja sen sujuvuudesta, esimerkiksi koulupäivistä, 

harrastuksista ja ystävyyssuhteista. Leikin kautta saadaan sellaista tietoa, jota muuten ei 

välttämättä saisi. Yksi haastateltavista kertoi, että samalla kun leikkii lapsen kanssa, nä-

kee, kuinka lapsi kokee oman tilanteensa. 

Kyl mä välillä huolestun siitä et jos joku lapsi on sulkeutunut et ei vaikka 

puhu et jos joku on semmoinen jos lapsi on sellainen et se lähtee leikki-

mään se heittäytyy siihen leikkii ja se näyttää et sillä on kivaa ja se niin-

kun eläytyy ja näin jotenkin mä ajattelen et se voi hyvin ja tietyllä tapaa 

sillä on kapasiteettia siihen et sen ei tarvii kannatella mitään muuta asiaa. 

(S3) 

Hakkarainen (2001, s. 184) toteaa, että leikki toimii keinona olla vuorovaikutuksessa 

lapsen lähiympäristön kanssa ja se toimii myös tiedonhankintaprosessina lasta ympäröi-

västä todellisuudesta. Haastateltavat toivat esille, että leikkitilanteissa he saavat tietoa 

siitä, millaiseksi lapsi kokee olonsa sijaisperheessä, mitä sijaisperheessä tehdään, kuinka 

arki siellä sujuu ja leikitäänkö siellä sijoitetun lapsen kanssa yhdessä. Sosiaalityöntekijä 

saa tietoa myös siitä, millaiseksi lapsen ja perhehoitajan suhde on muodostunut ja miten 

vuorovaikutus sijaisperheessä sujuu, millainen sijaisperheen dynamiikka on ja ketkä 

ovat lapselle läheisiä, turvallisia ja luotettavia aikuisia. 

Jantunen ym. (2019, s. 15) toteaa, että leikkihetkessä voidaan pysähtyä lapsen maailman 

äärelle ja nähdä sekä kuulla jotain, mitä muuten ei näkisi eikä kuulisi. Haastateltavat toi-

vat esille, että leikkitilanteissa merkityksen saavat lapsen ilmeet, eleet ja oleminen siinä 

tilanteessa yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tietoa saadaan havainnoimalla ja ole-

malla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Eräs sosiaalityöntekijä kertoi saavansa tietoa 

siitä, kykeneekö lapsi vuorovaikutteiseen leikkiin, millaisia leikkejä lapsi leikkii tai mi-

ten lapseen saa kontaktia. Leikkitilanteissa sosiaalityöntekijä arvioi koko kokonaisuutta 

lapsen olemuksesta ja olemisesta.  

Sosiaalityö on tietotyötä, ja kuten on todettu lapsilta sosiaalityöntekijät saavat paljon 

tietoa, jota on kuitenkin osattava käyttää ja hyödyntää (Mönkkönen, 2018, s. 61). 
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Haastateltavat kertoivat, että leikkitilanteissa saatua tietoa on käytetty lapsen kannalta 

erittäin tärkeisiin asioihin, esimerkiksi kun on kartoitettu lapsen tuen tarvetta tai tehty 

yhteydenpidonrajoituspäätös, koska tapaamisten biologisten vanhempien kanssa on to-

dettu olevan haitallisia ja turvattomia lapselle. 

Siinä hetkessä mä olin iloinen et se tuli esiin koska se oli ollu niin, että se 

ei ollu tullu esiin ja kukaan ei tienny siitä mitä siellä tapahtuu kotilomilla, 

et se oli tärkee tieto. (S9) 

Leikistä saatua ja dokumentoitua tietoa on käytetty, kun on tehty lausuntoja esimerkiksi 

hallinto-oikeuteen. Tätä tietoa on käytetty tilanteessa, jossa sijoitetun lapsen läheiset 

väittivät, että lapsi on mennyt sijaisperheessä huonompaan suuntaa, vaikka tilanne oli 

sosiaalityöntekijän mukaan mennyt parempaan suuntaan. Leikistä saatua tietoa sosiaali-

työntekijä ei joudu pohtimaan yksin. Hänellä on tukenaan kollegat, esimies ja tarvitta-

essa psykologi.  

 

5.4.5 Sosiaalityöntekijä jakaa tietoa 

Sosiaalityöntekijä saa tietoa, mutta hänen toimenkuvaansa kuuluu myös jakaa tietoa lap-

sen ikätason mukaisesti (Mantila ym., 2008, s. 49). Kuten aikuisilla myös lapsilla on 

tarve ymmärtää hänelle tapahtuvia asioita. Leikkitilanteissa sosiaalityöntekijät pystyvät 

luontevasti esimerkiksi kertomaan lapselle, keitä he ovat ja miksi ovat tulleet tapaamaan 

lasta.  

Esimerkiksi ihmettelen ääneen sitä, no taas täällä kuule istuu tämmönen 

nainen leikkimässä että tota ompas hassu sana sosiaalityöntekijä et mitäs 

se oikein niinku tarkoittaa ja sit mennään, taas mennään vähän, joilla au-

toilla. (S1) 

Sosiaalityöntekijät kertovat lapsille heidän oikeutensa sijaishuollossa (LSL 2007/417). 

Lapsille kerrotaan, miksi heidät on sijoitettu sijaisperheeseen ja mitä se tarkoittaa. Sosi-

aalityöntekijä yrittää välittää lapselle tietoa lapsen omista biologista vanhemmista ja 

siitä, että biologiset vanhemmat välittävät lapsestaan, vaikka eivät aina pysty tapaamaan 

lasta. Esille nousi myös se, että sosiaalityöntekijöiden jakamat asiat eivät ole vain asia-

tietoa, vaan sosiaalityöntekijät yrittävät myös tapaamisilla välittää lapsille tärkeää emo-

tionaalista tunnetta. 



46 
 

 
 

Mut sit sitä semmosta sitä lapsen kohtaamisessa et se on tärkee ja häntä 

rakastetaan ja välitetään ja se mitä hän itse ajattelee ja tuntee, niin se on 

tärkeetä. Et tällaisia asioita mä yritän sit välittää. (S4) 

Haastateltavat kertoivat, että he jakavat lapsen tapaamisilla tietoa myös sijaisperheelle, 

esimerkiksi millaisista leikeistä lapsi pitää tai mitä lapsi tykkää tehdä. Sijaisvanhem-

mille ja syntymävanhemmille tuodaan lapsen elämästä esille sekä huolet että hyvät 

asiat. Heille tuodaan lapsen maailma näkyväksi. Syntymävanhemmille kerrotaan lap-

sesta asioita, esimerkiksi että äiti on ja pysyy lapsen mielessä ja että se näkyy leikkien 

kautta.  

 

5.5 Haasteet 

Haluan tässä luvussa nostaa esille niitä haasteita, joita suurin osa haastateltavista kertoi. 

Mönkkönen (2018, s. 39) on todennut, että aikaa asiakkaan kohtaamiseen toivottaisiin 

enemmän kuin kiireen vuoksi on mahdollista. Haastattelemani sosiaalityöntekijät olivat 

samaa mieltä. He kaikki toivat esille, että aikaa lasten kohtaamiseen on liian vähän. Ho-

lopainen ym. (2018, s. 52) tuovat esille, että kiire voi pahimmassa tapauksessa heiken-

tää työntekijän kykyä ajatella analyyttisesti, mikä saattaa johtaa siihen, ettei työntekijä 

kykene hyödyntämään lapselta saamaansa tietoa. Useampi koki, että kaksi tapaamista 

vuodessa on liian vähän, jotta lapseen todella pääsisi tutustumaan. Kahdenkeskinen aika 

lapsen kanssa koettiin liian vähäiseksi. Yhdellä käynnillä sijaisperheeseen saattaa joutua 

tapaamaan useamman samaan paikkaan sijoitetun lapsen ja sijaisperheen vanhemmilla 

voi myös olla paljon asioita, joita pitää yhdessä käydä läpi. Sijaishuollossa aikaa vie 

myös syntymävanhempien ongelmat.   

Näkisin, et tota aika paljon vaikuttavampaa työtä voitaisiin tehdä jos sitä 

aikaa olisi. (S1) 

Haastateltavat kokivat, että lasten tilanteista ei juuri millään foorumilla ole aikaa puhua. 

Sosiaalityöntekijät kertoivat, että kollegojen kanssa ei jaeta sitä, mitä omien asiakaslas-

ten kanssa on leikitty. Sosiaalityöntekijät kokivat, että leikistä ja sen tärkeydestä pitäisi 

puhua enemmän, mutta sille ei ole paikkaa ja aikaa. Mikäli lasten tilanteista puhutaan, 

se on puhetta siitä, että sosiaalityöntekijä tarvitsee apua tai tukea toisilta työntekijöiltä 

tai esimieheltä. Sosiaalityöntekijät kokivat, että puhe on usein ongelmakeskeistä.  
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Jos on ollu vaikee tapaaminen niin usein puhun et se on hankala ja kaipai-

sin semmosta reflektioa niistä hankalista tapauksista. (S8)  

Haastateltavat kokivat, että hyvistä kokemuksista ja omista uusista oivalluksista ei juuri 

puhuta. Koettiin, että tämä on sitä hiljaista tietoa, jota ei jaeta muiden kesken, mutta että 

sitä pitäisi jakaa. Kuusisto-Niemi ja Kääriäinen (2005) tuovat esille, että sosiaalityössä 

sellaista asiaa kuin hiljainen tieto ei edes pitäisi olla. Tiedon ja sen muodostustavan pi-

täisi olla näkyvää ja selkeää, jotta siitä voisi keskustella ja tarvittaessa kritisoida tai ky-

seenalaistaa.  

Haasteena koettiin myös riittämätön koulutuksenpuute lasten kohtaamisiin. Kahdenkes-

kiset tilanteet lasten kanssa ovat hyvin erilaisia. Lapsen iästä ja leikkitaidoista riippuu, 

minkälaiseksi tapaaminen muodostuu. Yksi haastateltavista totesi, että tilanteet voivat 

olla haastavia, mikäli lapsi ei kykene keskittymään ollenkaan. Heinonen ja Sinko (2013, 

s. 128) toteavat, että yliopistollinen peruskoulutus ei aina riitä vastaamaan lastensuoje-

lun erityisosaamisen tarpeisiin. Useampi sosiaalityöntekijä toi esille, että lisäkoulutuk-

sesta lasten kanssa toimimiseen olisi paljon hyötyä lastensuojelussa. 

Ei ole saanut yliopistolla sellaista koulutusta miten voi lasten kanssa olla. 

(S9) 

Neljällä haastatellulla sosiaalityöntekijällä oli sellaista koulutusta tai kokemusta, joita 

he voivat hyödyntää lasten tapaamisissa. Kahdella oli lastentarhanopettajan koulutus ja 

kahdella oli kokemusta lasten kerhojen vetämisestä. Osa koki omien lasten kasvun ja 

kehityksen seuraamisen olleen parasta koulutusta lastensuojelun sosiaalityössä vaaditta-

vaan lasten kohtaamiseen ja osalla lasten kohtaaminen lastensuojelussa oli itse opittua. 

Näin ollen tieto, jota sosiaalityöntekijät omassa työssään käyttävät perustuu aika pitkälti 

kokemuksesta nousevaan tietoon (Heinonen & Sinko, 2013, s. 128). Yksi sosiaalityön-

tekijä kertoi toimivansa oman intuitionsa varassa.  

Kyl niinkun kaipaisi jotain sellaista lapsen kohtaamiseen vaik on kuinka 

tähän asti menty aika intuitiolla. (S3) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET   

Tämän maisteritutkielman tarkoituksena oli selvittää millaiseksi, tiedonvaihtoalue muo-

dostuu leikin kautta sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden mukaan. Tämän tutkimuksen 

keskeinen tulos on, että leikkitilanteista muodostuu vuorovaikutuksellinen tila, jossa 

leikki toimii tiedonvaihdon välineenä ja leikin avulla yhteistoimijuus sosiaalityöntekijän 

ja lapsen välillä lisääntyy. Möller (2004, s. 30, 32) toteaa, että toiminnalliset välineet, 

kuten tässä tutkimuksessa leikki, mahdollisesti helpottavat lasta löytämään paremmin 

sanoja omalle ilmaisulleen ja ajatusten esille tuomiselle sekä auttavat lasta tuomaan 

esille tunteitaan sekä tunnistamaan niitä. Tutkimus osoitti, että leikki tiedonvaihtoalu-

eena muodostuu tilaksi, jossa sosiaalityöntekijän on mahdollista muodostaa nopeammin 

yhteys lapseen, luoda suhde häneen sekä toteuttaa lapsikeskeistä työskentelyä. Tämä 

tutkimus vahvisti sen, että sosiaalityöntekijät leikkivät lasten kanssa ja leikin kautta so-

siaalityöntekijästä tulee lapselle helpommin lähestyttävä. 

Tulensalo (2016, s. 9) toteaa, että yhteinen vuorovaikutustilanne, jossa muodostuu yh-

teinen jaettu todellisuus aikuisen ja lapsen välille, edellyttää tilan sekä välineen tiedon-

muodostuksen syntymiselle. Tämän tutkielman pohjalta voin todeta, että sosiaalityönte-

kijät menevät sijoitetun lapsen sen hetkiseen kasvuympäristöön ja ovat vuorovaikutuk-

sessa lapsen kanssa lapselle luontaisella tavalla. Leikistä tiedonvaihtoalueena muodos-

tuu tavoitteellinen tila, jonka avulla sijaishuollon sosiaalityöntekijä varmistaa lapsen hy-

vinvointia sijaishuoltopaikassa, seuraa, että lapsen etu toteutuu, välittää tietoa lapselle ja 

ennen kaikkea saa lapselta itseltään sellaista tietoa, jota kenelläkään muulla ei ole. Tällä 

lapselta saadulla tiedolla on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvointiin. Tämä tutkimus 

osoitti, että leikki asettuu lapsen ja sosiaalityöntekijän väliin ja muodostaa tiedonvaihto-

alueen, jonka kautta tiedonmuodostus rakentuu vuorovaikutuksen avulla, juuri siinä tie-

tyssä tilanteessa (Pohjola ym., 2015).  

Toivonen ja Pollari (2018, s. 81) toteavat, että tutkimusten mukaan lapsen osallisuus li-

sää lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunnetta. Tämän tutkimuksen mukaan leikkiti-

lanne tiedonvaihtoalueena mahdollistaa lapsen osallisuuden ja lapsen yksilötasoisen 

kohtaamisen, ja leikin kautta lapsi tulee kohdatuksi. Leikin kautta lapsesta tulee yksilö-

tasoinen toimija, joka saa osallistua päätöksiin yhteisestä tekemisestä, jolloin lapsen 

osallisuus omassa elämässään lisääntyy. Tiilikainen (2008, s. 137) esittää käsitteen toi-

minnallinen osallistuminen, jossa lapsi voi osallistua muullakin tavalla kuin puheen tai 

tiedon jakamisen kautta. Tutkimuksessa nousi esille, että yhteisessä leikkitilanteessa 
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sosiaalityöntekijän kanssa lapsi saa osallistua haluamallaan tavalla ja olla tilanteissa toi-

mija.  

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijän rooli lapsen tapaamistilanteissa on ta-

voitteellinen, jolloin leikistä tiedonvaihtoalueena tulee tavoitteellista toimintaa. Sosiaali-

huoltolain mukaan, sosiaalityö on muutoksen tähtäävää työtä, jonka tulee tukea ja vah-

vistaa yksilöä tavoitteellisesti ( 2014/ 1301 15§). Tapaamisen tavoitteena saattaa olla tu-

tustuminen lapseen tai lapsen mielipiteen kuuleminen esimerkiksi vanhempien tapaami-

seen. Leikkitilanne on viime kädessä sosiaalityöntekijän ohjaamaa toimintaa, jotta suun-

niteltuun tavoitteeseen päästäisiin.  

Tutkimuksessa nousi esille, että yhteyden ja suhteen luominen sekä tavoitteisiin pääse-

minen helpottuu, kun tapaamisen ilmapiiri on luottamuksellinen ja turvallinen. Hotari 

ym. (2013, s. 161) toteavat, että ilman keskinäistä luottamusta on vaikea tavoittaa työs-

kentelylle asetettuja tavoitteita. Leikistä, joka on lapselle luontaista, tulee merkitykselli-

nen tiedonvaihtoalue, koska se mahdollistaa luottamuksellisen ja turvallisen suhteen 

luomisen sosiaalityöntekijän ja lapsen välille.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että leikkitilanne toimii yhteydenmuodostajana sosiaalityönte-

kijän ja lapsen yhteisessä vuorovaikutushetkessä. Yhteinen leikkihetki saattaa toimia 

ikään kuin muistona tapahtuneesta. Se voi palauttaa lapsen mieleen, kuka on tämä hen-

kilö, joka tulee minua tapaamaan. Turunen (2016, s. 5) toteaa, että aikuiselle, joka leik-

kii yhdessä lapsen kanssa, muodostuu läheisempi suhde lapseen. On helpompi löytää 

yhteys toiseen ihmiseen yhteisen tekemisen kautta. Tutkimuksen mukaan leikki tiedon-

vaihtoalueena toimii myös alustana yhteisen suhteen rakentamiselle.  

Tiilikainen (2008, s. 138) toteaa, että toiminnallisten menetelmien kautta lapsi on 

helppo ottaa mukaan yhteiseen työskentelyyn ja samalla oppia tuntemaan lasta parem-

min. Näin vaikutti myös tässä tutkimuksessa olevan. Tulosten perusteella vaikutti siltä, 

että leikin kautta mahdollistuu lapsen kohtaaminen lapsilähtöisesti ja lapsen omien toi-

veiden mukaisesti lapselle luontaisessa leikkipaikassa, joka on usein oman huoneen lat-

tia. Leikkitilanne mahdollistaa mukavan ja rennon yhteisen vuorovaikutushetken, jossa 

sosiaalityöntekijä on läsnä lapselle.  

Tulensalo ym. (2017, s. 22–23) toteavat, että lapsen kokemuksella omasta arjestaan on 

konkreettinen vaikutus lapsen elämään, joten lapsen arjen tulee olla keskiössä yhteisen 
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tulkinnan ja ymmärryksen rakentamisessa. Tähän päästään vain aidon kohtaamisen 

kautta. Karlsson (2005, s. 187) toteaa, että aidon kohtaamisen tulee tapahtua lapselle 

luontaisella tavalla eli leikkien. Tutkimuksessa nousi esille, että yhteiset leikkitilanteet  

sosiaalityöntekijän ja lapsen kesken ovat tärkeitä. Sijoitetulle lapselle sosiaalityöntekijä 

on usein merkityksellinen henkilö, jolloin kohtaamiset leikin avulla voivat myös raken-

taa lapsen itsearvostusta merkittävällä tavalla. 

Mönkkösen (2018, s. 33) mukaan, kun sosiaalityöntekijä oivaltaa jotain uutta asiakkaan 

elämästä, hän on lähempänä asiakkaan omaa kokemusmaailmaa. Leikkitilanteessa lap-

sen ääni tulee selkeästi ja luontevasti esille, jolloin lapsen on luontevampaa leikin lo-

massa kertoa omista ajatuksistaan, kokemuksistaan, mielipiteistään tai toiveistaan. Lei-

kin kautta lapsi kertoo esimerkiksi arjestaan tai olostaan sijaisperheessä. Näin lapsen 

oma kokemustieto tulee sosiaalityöntekijän tietoon.  

Niemelä (2008, s. 24) tuo esille, että mikrotason sosiaalityössä tiedonmuodostuksen tar-

koituksena on selvittää, millaisia hyvinvoinnin vajeita asiakkaalla on ja miten ne voi-

daan selvittää. Lapsen hyvinvointi on laaja käsite ja sen tarkastelu vaatii huolellista 

työskentelyä. Tässä tutkimuksessa leikki tiedonvaihtoalueena mahdollistaa sosiaalityön-

tekijälle lapsen havainnoinnin. Sosiaalityöntekijän ja lapsen kahdenkeskisillä tapaami-

silla sosiaalityöntekijä havainnoi lapsen olemusta, kuinka lapsi tilanteessa toimii ja mitä 

lapsi tekee. Helenius ja Vähänen (2004, s. 36) toteavat, että leikin seuraaminen antaa ai-

kuiselle tietoa muun muassa lapsen taidoista ja kehityksestä. Näin sosiaalityöntekijä te-

kee omien havaintojensa pohjalta arviota lapsen hyvinvoinnista (Puroila & Karila, 2001, 

s. 210).   

Tässä tutkimuksessa lapset toimivat sosiaalityöntekijöiden mukaan tiedonmuodostajina. 

Sosiaalityöntekijät saavat lasta tapaamalla tietoa siitä, millaista tukea lapsi tarvitsee esi-

merkiksi kasvuympäristöönsä, arkeensa, kehitykseensä ja läheisten ihmissuhteittensa yl-

läpitämiseen. Holopainen ym. (2018, s. 49) toteavat, että sosiaalityöntekijälle on oleel-

lista muodostaa kokonaiskuva lapsen tuottamasta tiedosta. Ilman lapselta yhteisessä 

vuorovaikutuksessa saatua tietoa sosiaalityöntekijä ei voi muodostaa kokonaiskuvaa 

lapsen elämästä ja tehdä lapsen elämään vaikuttavia päätöksiä. Tutkimuksessa nousi 

esille, että leikillä tiedonvaihtoalueena on vaikutusta sosiaalityöntekijän työhön, koska 

siinä saatua tietoa käytetään varmistamaan lapsen etu esimerkiksi lapsen kehityksen ja 

hyvinvoinnin näkökulmasta sekä sijaisperheessä. Heino (2005, s. 196) toteaa, että 
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lapsen etu ei toteudu ilman, että huomioidaan lapsinäkökulma, lasta kuullaan, kuullut 

asiat dokumentoidaan asianmukaisesti, lapsen kokonaistilanne selvitetään ja tehdään jat-

kuvaa arviointia ja mahdolliset päätökset toteutetaan.  

Lastensuojelulain 54 §:n mukaan sosiaalityöntekijän tulee turvata lapsen läheisten ih-

missuhteiden ylläpito (LSL 2007/417). Tämän tutkimuksen mukaan leikki tiedonvaihto-

alueena mahdollistaa tiedon saannin lapsen toisista mikrosysteemeistä, joihin kuuluvat 

muun muassa lapsen syntymävanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat. Tutkimuksessa 

nousi esille, että sosiaalityöntekijät saivat leikkitilanteessa lapselta sellaista tietoa, jolla 

on vaikutusta lapsen hyvinvointiin kotilomilla ja turvallisiin ihmissuhteisiin. Kuten Här-

könen (2007, s. 26) toteaa, lapsen useat kasvuympäristöt, niissä olevat ihmiset ja näiden 

ihmisten roolit vaikuttavat lapsen elämään. Sosiaalityöntekijän tulee olla tietoinen näi-

den eri mikrosysteemien ympäristöistä sekä niiden vuorovaikutuksesta, näiden systee-

mien sisällä että niiden välillä.  

Tutkimuksessa nousi esille, että usein sosiaalityöntekijä myös välittää tietoa näiden 

mikrosysteemien välillä, kuten syntymävanhemmille, ja kohdatessaan lapsen. Tutkimus 

osoitti, että sosiaalityöntekijän rooli on muutakin kuin tiedon kerääjä. Kuten Karlsson 

(2005, s. 181) toteaa, että vastavuoroinen kohtaaminen ei voi olla pelkkää arviointia ja 

tiedon keräämistä. Tapaamisten tulee perustua siihen, että sekä lapsi että aikuinen ovat 

aktiivisia toimijoita ja vuorovaikutus on vastavuoroista. Tiilikainen (2008, s. 142) to-

teaa, että lapselle täytyy mahdollistaa asioiden kysyminen ja yhteinen pohdinta lasta 

mietityttävistä asioista yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tutkimuksessa nousi esille 

myös se, että leikkitilanne mahdollistaa tämän luontevasti. Haastatellut sosiaalityönteki-

jät kertoivat jakavansa lapselle tietoa leikin lomassa lapsilähtöisesti esimerkiksi kerto-

malla lapsen oikeuksista, huostaanottoon johtaneista syistä tai syntymävanhempien kuu-

lumisista. Tulensalon (2016, s. 265) mukaan tiedon välittäminen lapselle itselleen on 

merkityksellistä, näin lapsi osallistetaan omaan elämäänsä kuuluviin asioihin.  

Tutkimus osoitti, että leikkitilanteiden dokumentoinnilla on työn kannalta merkitystä. 

Kääriäinenkin (2005, s. 159) toteaa, dokumentointi on muutakin kuin vain asioiden kir-

jaamista ylös. Dokumentoinnilla on sosiaalityön tiedonmuodostuksessa keskeinen osa. 

Dokumentteihin sosiaalityöntekijät kertoivat kirjaavansa, mikä on faktaa ja miten asiat 

tilanteessa ovat olleet. Lastensuojelulain (LSL 2007/417 30§) mukaisesti kaikille lasten-

suojelun asiakaslapsille on tehtävä asiakassuunnitelma ja sosiaalityöntekijöiden työn 
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tulee pohjautua tähän suunnitelmaan. Tutkimus osoitti, että kirjauksiin ja asiakassuunni-

telmiin palataan ennen lapsen tapaamista. Leikin kautta saaduilla tiedoilla ja leikistä teh-

tyjen kirjauksien pohjalta sosiaalityöntekijät voivat tehdä lausuntoja esimerkiksi hal-

linto-oikeudelle, sosiaalityön päätöksiä tai seurata lapsen hyvinvoinnin lisääntymistä tai 

heikkenemistä sijaisperheessä.  

 

7  POHDINTA 

Tämä tutkimus vahvisti, että sijaishuollon sosiaalityöntekijät leikkivät sijoitettujen las-

ten kanssa jakaakseen yhteistä todellisuutta yhteisen leikin avulla. Samalla sosiaalityön-

tekijät saavat arvokasta tietoa lapsen arjesta ja voinnista sijaishuollon aikana. Lapsen 

kasvaessa leikit vaihtuvat peleihin, mutta yhdessä tekemisen tavoite on sama, yhteisesti 

ymmärretyn tiedon tuottaminen ja jakaminen lapsen kanssa. Haastatteluun osallistu-

neista ainoastaan yksi sanoi, että hän ei leiki. Hän kuitenkin kertoi, että mikäli lapsi 

pyytää häntä leikkimään hän menee leikkiin mukaan, mutta hän itse ei ole asiassa aktii-

vinen. Hänen kertomansa mukaan hän ei osaa leikkiä. Muut haasteltavat, jotka kertoivat 

leikkivänsä lasten kanssa, toivat esille, että heillä on aiempaa koulutusta, työelämän ko-

kemusta tai omia lapsia, minkä takia leikki oli heille luontaista ja mukavaa. Pohdin, joh-

tuuko se, että joku sanoo, ettei osaa leikkiä, siitä, että hänellä ei ole kokemusta tai kou-

lutusta lasten kohtaamisesta.  

Hoikkala (2018, s. 91) toteaa, että sosiaalityöntekijöillä tulisi olla valmiuksia osallistaa 

lapsi heitä koskevissa asioissa lapsilähtöisesti ja ikätasoisesti. Pohdin, että leikki mah-

dollistaisi myös sellaisten lasten osallisuuden, jotka eivät puhu, johtuen iästä tai omasta 

kehitysviiveestään tai muusta ongelmasta johtuen. Haastateltavat toivat esille sen, että 

he kaipaisivat lisää koulusta lasten kohtaamistilanteisiin. Yksi haastateltavista totesi, 

että sosiaalityön koulutuksesta puuttuu lasten kohtaamiseen tarvittava koulutus. Myös 

Karttunen ja Hietamäki (2017, s. 328) tuovat esille STM:n esityksen, jossa todetaan, 

että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tietämys lapsen kasvusta ja kehityksestä ei ole 

riittävää, koska sosiaalityön koulutusohjelmassa ei tarjota riittävää tietopohjaa. Lasten-

suojelu on vaativaa työtä, jossa vaaditaan ammattitaitoa ja osaamista elämän monilta 

alueilta myös lapsen kehityksen kannalta merkittävästä asiasta eli leikistä. Toisaalta tä-

hän tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät olivat sensitiivisiä, kuuntelivat lasta, 

tekivät aloitteita tilanteen mukaan, rohkaisivat ja innostivat lasta ja kannattelivat lapsen 
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toimijuutta. Lapset itse säätelivät, mitä ja miten he vuorovaikutukseen osallistuivat ja 

sosiaalityöntekijät kunnioittivat tätä.  

Lastensuojelussa vaitiolovelvollisuus on erittäin tarkkaa ja säänneltyä (Lastensuojelu-

laki 2007/417). Haastattelussa nousi esille merkittävä seikka, että leikkikin saattaa 

osoittautua salassa pidettäväksi tiedoksi, koska lapsi ilmaisee itseään leikkien. Sosiaali-

työntekijöiden tulisi pohtia tarkkaan, mitä ja miten sekä kenelle lapsen leikeistä puhu-

taan, varsinkin, kun siitä saatua tietoa käytetään lastensuojelutehtävän toteuttamiseen. 

Leikin kautta saatua tietoa tulisi pitää salassa ellei sitä yhdessä lapsen kanssa sovita jaet-

tavaksi muille. 

Pohdin sitä, kun haastatellut sosiaalityöntekijät kertoivat, että he eivät tee tulkintoja lap-

sen leikistä, vaan esimerkiksi dokumentoinnissa pyrkivät kirjaamaan selkeästi sen, mitä 

ovat konkreettisesti nähneet. Toisaalta sosiaalityössä tehdään aina jollain tasolla tulkin-

taa. Alatalo (2019, s. 14, 16) toteaa, että subjektiiviselta tulkinnalta ei voi välttyä. Kun 

sosiaalityössä kootaan tietoa eri lähteistä, tulkintataidot ovat tärkeitä. Tulkintojen tulee 

kuitenkin olla harkittuja. Yksi sosiaalityöntekijä sanoi, että hän kysyy aina lapselta itsel-

tään, onko hän tulkinnut oikein. Toisaalta sosiaalityön ammattilaiset ovat oppineet huo-

mioimaan lasta vuorovaikutustilanteissa ja havainnoimaan, onko lapsi esimerkiksi iloi-

nen tai vihainen tai miten hän leluja käsittelee ja sitten kirjaamaan nämä näkemänsä 

asiat. Karttunen ja Hietamäki (2017, s. 324–325) toteavat, että sosiaalityössä arvoste-

taan ammattitaitoa, joka perustuu kokemustietoon. Näkisin, että tämä yllä mainittu on 

sosiaalityöntekijöiden kokemustietoa. 

Sosiaalityöntekijöillä on paljon osaamista ja kokemusta, jota he ovat oman elämänsä tai 

työkokemuksen kautta saaneet. Sosiaalityössä kokemustiedolla on merkitystä. Karttu-

nen ja Hietamäkikin (2017, s. 326) toteavat, että kokemustieto on hyödyllistä. Toisaalta 

he toteavat myös, että mikäli sitä ei millään foorumilla eikä kenenkään kanssa pääse 

ikinä reflektoimaan, siitä saattaa muodostua valtaa tai stereotypioita ylläpitävä totuus. 

Leikki ja sen käyttäminen tiedonvaihtoalueena on sellaista hiljaista tietoa, jota ei jaeta 

millään foorumilla sijaishuollossa. Poikela (2005, s. 36) toteaa, että hiljainen tieto syn-

tyy, kun sanoja osaamisen selittämiselle ei löydy. Hiljainen tieto on yhdistelmä amma-

tillista asiantuntijuutta ja toimintakykyä. Hiljainen tieto liittyy työntekijän tekemiseen, 

toimintatapoihin ja rutiineihin (Korhonen, 2005, s. 209). Tämä sosiaalityöntekijöiden 

hiljainen kokemustieto pitäisi saada näkyväksi kaikille sekä sellaiseksi, että sitä voisi 
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edelleen kehittää sijaishuollon yhtenä menetelmänä kun kohdataan lapsia.  Kuten Kor-

honen (2005, s. 210) tuo esille, työyhteisöissä olevat verkostot voivat mahdollistaa tie-

don jakamisen ja näin hiljainenkin tieto tulisi näkyväksi.  

Korhonen (2005, s. 203) toteaa, että vuorovaikutuksella ja tiedon jakamisella on oleel-

lista merkitystä asiantuntijoiden kesken. Haasteltavat toivat esille, että he kaipaisivat li-

sää keskustelua asiakaslasten tilanteista. Keskustelua kyllä käydään, mutta se on ongel-

makeskeistä puhetta: keskustelua käydään silloin, kun sosiaalityöntekijä kokee, että hän 

tarvitsee apua jonkin ongelman selvittelyyn. Tähän saattaa vaikuttaa sosiaalityön kat-

sontatapa, joka on ongelmanratkaisutyötä, kuten Karvinen-Niinikoski (2010, s. 247) to-

teaa. Pohdin, että ongelmakeskeinen puhe lisää negatiivisuuden kierrettä. Positiivisten 

ja hyvien kokemusten jakaminen muille voimaannuttaisi työntekijää itseään sekä hyö-

dyntäisi muita ja uuden käytännön että toiminnan oppimisessa. 

Tämä tutkimus oli rajattu siihen mikrosysteemiin, jossa sijoitettu lapsi elää. Tutkimuk-

sessa kuvattiin, kuinka sosiaalityöntekijä menee lapsen sen hetkiseen kasvuympäristöön 

ja millainen merkitys sillä on sekä sosiaalityöntekijälle että lapselle. Kuitenkin muutkin 

systeemit vaikuttavat ainakin välillisesti lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamisiin, esi-

merkiksi mesosysteemissä yhdistyvät lapsen erilaiset mikrosysteemit, kuten syntymä-

vanhempien tai isovanhempien ympäristöt. Pohjola ( 2010, s. 61) tuo esille, että systee-

mien välillä ja niiden ympäristöissä erilaiset vuorovaikutussuhteet kietoutuvat toisiinsa. 

Näin mesosysteemillä on vaikutusta sille, kun sosiaalityöntekijä arvioi lapsen kehitystä 

ja hyvinvointia.  

Sosiaalityöntekijän on tarvittaessa yhteydessä lapsen mesosysteemiin kuuluviin toisiin 

mikrosysteemeihin, kuten kouluun tai terveystoimeen. Kuntatason päätökset taas vai-

kuttavat näihin toimijoihin, kuten onko koululla tarjota pienryhmiä tai muuta erityisope-

tusta, mikä puolestaan vaikuttaa sijoitetun lapsen elämään. Sosiaalityöntekijä keskuste-

lee myös lapsen huoltajien kanssa. Oleellista on siis kokonaiskuvan luominen ja vasta 

sen jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksiä. Haluan tuoda esille sen, että ainoastaan 

leikistä saadulla informaatiolla ei sijaishuollossa arvioita ja päätöksiä tehdä, mutta leikki 

on mitä suuremmissa määrin mukana siinä, kuinka pieniltä lapsilta tietoa saadaan ja 

heille tietoa annetaan.  

Eksosysteemissä, jossa sijaishuoltokin sijaitsee, on määritelty sijaishuollon työskentelyn 

reunaehdot. Kivipelto ja Saikkonen (2013) tuovat esille, että kun sosiaalitoimen 
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budjetista päätetään, on kuntapäättäjillä valta, jota he käyttävät. Sosiaalityöhön heijas-

tuu suoraan se, miten kuntapäätöksenteko toteutuu. Talouspolitiikka on vaikuttava tekijä 

sosiaalitoimessa ja se heijastuu muun muassa sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriin. Yh-

dellä sijaishuollon sosiaalityöntekijällä on 30 asiakaslasta, jolloin yksittäisiä lasten ta-

paamisia ei voi olla niin paljon kuin haluaisi tai pitäisi. Ajan riittämättömyys sosiaali-

työssä on tunnettu tosiasia. Aika ja sen puute koettiin myös tässä tutkielmassa haasteel-

liseksi alkaen siitä, kun lapsen tapaamista pitäisi ehtiä suunnittelemaan. Tähän haastee-

seen ei varmastikaan kenelläkään ole helppoa ratkaisua.  

Kivipelto ja Saukkonen (2013) toteavat, että makrosysteemissä sijaitsevat yhteiskunnal-

liset toimintatavat, lait ja asetukset sekä poliittiset päätökset vaikuttavat sosiaalityöteh-

tävän toteuttamiseen. Ne vaikuttavat esimerkiksi siihen, kun sijaishuollon sosiaalityön-

tekijän toteuttaa omaa työtänsä lastensuojelunpäätöksiä tehdessään. Kalliala (2003, s. 

199) toteaa, että lasten leikit heijastavat yhteiskuntaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 

Pohdin, että pieni lapsikin voi omalla tavallaan ilmaista asioita tai epäkohtia, joihin tu-

lisi tehdä rakenteellisia muutoksia. Hall ym. (2014, 178) toivat esille, että asiakkaan  ja 

työntekijän vuorovaikutuksen tulisi johtaa siihen, että heidän mikrotasonsa keskustelut 

nostaisivat esille asioita, joihin voisi ja pitäisi puuttua yhteiskunnallisin menetelmin.   

Pohdin, että lapsille niin tärkeä ja merkityksellinen leikki on aikuisille ajatuksena ”vain 

leikkiä” eli sille ei ole annettu sitä merkitystä ja arvostusta sosiaalityössä, jonka se mie-

lestäni kyllä ansaitsisi. Tutkimuksessa sosiaalityöntekijät kuvasivat leikkiä siten, että se 

voi olla melkein mitä vaan eli sen ei tarvitse olla barbeilla tai autoilla leikkimistä, vaan 

se voi olla trampoliinilla hyppimistä tai marjojen poimimista. Pohdin, että kyseessä on 

ehkä aikuisten oma asenne leikkiä ja sen vaikeutta kohtaan. Karlsson (2005, s. 178–179) 

tuo esille, että aikuisen olisi hyvä pohtia, millainen käsitys hänellä itsellään on lapsen 

leikistä. Lasten maailmaan ja elämään kuuluu erottamattomasti leikki, leikillisyys ja 

spontaanius. Tämä vaatii sosiaalityöntekijältä uskallusta pysähtyä lapsen äärelle, roh-

keutta nähdä lapsen tuottama tieto uudella tavalla sekä avoimuutta kohdata lapsi. 

Alatalo (2019, s. 2, 12) toteaa tutkimuksessaan, että lasta koskevan tiedonmuodostus 

tuottaa sosiaalityöntekijöille usein haasteita, koska lastensuojelun asiakkaana olevan 

lapsen oleminen tiedonmuodostuksen kohteena ei ole vakiintunut. Lasten tarpeet edel-

lyttävät asiakaslähtöisä ja luovia ratkaisuja, jotka toimivat eri tavalla eri lasten kohdalla. 

Pohdin, että leikki vastaa tähän haasteeseen.  
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Tutkielmani luotettavuutta voidaan pohtia sen näkökulman kautta, että haastateltavat 

toivat esille sen minkä haastattelutilanteessa halusivat tuoda esille. Vastausten pohjalta 

olen mahdollisimman luotettavasti ja objektiivisesti analysoinut ja raportoinut tuloksia 

sekä peilannut niitä aikaisempiin tutkimuksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163). Haas-

tatteluissa sekä fokusryhmäkeskustelussa olen pysynyt tutkijan asemassa. Tilanteeseen 

on saattanut hieman vaikuttaa se, että olen sen työyhteisön jäsen, jossa tutkimus tehtiin, 

mutta uskon sen vain olevan positiivinen asia, koska esille nousi myös kriittisiä näke-

myksiä. Toisaalta silläkin voi olla vaikutusta, että tiedän ja tunnen sijaishuollon sosiaali-

työntekijän tehtävät ja toimintatavat hyvin. Voidaan pohtia, että onko sillä ollut vaiku-

tusta siihen, että olenko ymmärtänyt asiat liian hyvin omien lähtökohtieni kautta jättäen 

joitakin oleellisen tärkeitä jatkokysymyksiä tekemättä? Olen kuitenkin pyrkinyt objek-

tiivisuuteen omassa tutkimuksessani. Haastateltavat olivat kaikki sijaishuollon sosiaali-

työntekijöitä, joilla oli kokemusta omasta työstään, ja näin he pystyivät vastaamaan ky-

symyksiini. Koen, että teemahaastattelu, toisena aineiston keruuna, oli tähän tutkimuk-

seen hyvä valinta, koska näin osallistujat saivat vastata kysymyksiini juuri niin lyhyesti 

tai pitkästi kuin itse halusivat. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 164.) 

Tutkimusaineistoni perustuu vain käytäntötutkimusaineistoon ja haastatteluaineistoon, 

joten se on todella pieni aineisto muutaman sosiaalityöntekijän ajatuksista ja mielipi-

teistä liittyen leikkiin tiedonvaihtoalueena. Mikäli haastateltavia olisi ollut enemmän, 

myös kriittisiä kannanottoja olisi saattanut esiintyä enemmän. Kahden erilaisen aineis-

ton käyttäminen oli mielestäni perusteltua, koska ajatukseni tähän tutkielmaan syntyi fo-

kusryhmäkeskusteluaineiston pohjalta. Tutkimusaineisto toimi tässä tutkimuksessa hy-

vin.  

Haastattelukysymyksillä sain vastauksen tutkimuskysymykseen. Mikäli tekisin tämän 

tutkimuksen uudelleen, valmistaisin haastateltavia paremmin haastattelutilanteeseen an-

tamalla haastattelukysymykset heille etukäteen. Toisaalta tämä voisi viedä spontaani-

suuden ja ennakoimattomuuden vastauksista sekä mahdollisesti rajata vastauksia. Muu-

tamat niin sanotut lämmittelykysymykset olivat turhia, koska haastateltavat olivat orien-

toituneet haastatteluun todella hyvin.  

Pohdin omaa teoreettista lähestymistapaani tähän tutkimuskysymykseen. Mietin, olisiko 

ollut myös jokin toinen teoreettinen lähestymistapa. Haasteena koin sellaisten tutkimus-

ten löytämisen, joissa olisi tutkittu sosiaalityöntekijän ja lapsen yhteistä leikkiä, enkä 
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näin päässyt suoraan peilaamaan omia tuloksiani jo tehtyihin tutkimuksiin nimenomaan 

leikistä tiedonvaihtoalueena. Toisaalta olen tyytyväinen, että lähdin tutkimuksessani 

liikkeelle siitä, kun sosiaalityöntekijä menee lapsen mikrosysteemiin. Tämä vastaa sii-

hen, mikä kuuluu sosiaalityöntekijän toimenkuvaan sijaishuollossa.  

Tämä tutkimus on tehty sosiaalityöntekijän näkökulmasta, mikä saattaa tehdä tästä tut-

kielmasta hieman vaillinaisen, koska lapsen oma ääni puutuu. Tutkimusta voisi täyden-

tää lasten omat kertomukset sosiaalityöntekijän kohtaamisesta ja siitä, millaisen merki-

tyksen he antavat yhteiselle leikille sosiaalityöntekijän kanssa. Lasten omia kertomuksia 

voisi sitten verrata sosiaalityöntekijöiden ajatuksiin ja tutkia, kohtaavatko ne missään 

kohtaa. Jatkotutkimuksen aiheena voisi myös olla se, kuinka leikkiä voisi hyödyntää si-

jaishuollossa, leikki-ikäisten lasten omassa mikrosysteemissä tai sijaisperheen ja lapsen 

välillä varsinkin ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. Leikin hyödynnettävyyttä voisi 

tutkia myös syntymävanhempien ja lasten välisissä tapaamisissa. Näkisin, että leikin tie-

toista käyttämistä, esimerkiksi tiedonvaihtoalueena, sijaishuollon yhtenä työmenetel-

mänä, pitäisi tutkia enemmän. Tutkielmassani on sivuttu tulkintojen tekemistä sosiaali-

työssä ja koen, että olisi merkityksellistä tutkia, mihin tulkinnat perustuvat ja miten ja 

millaisia tulkintoja sosiaalityössä tehdään, kun ollaan lapsen kanssa vuorovaikutuk-

sessa. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sijaishuollon sosiaalityössä, kun pohdi-

taan ja kehitetään sosiaalityöntekijän ja lapsen kohtaamistilanteita. Tämä tutkimus 

osoitti, että yhteistä keskustelufoorumia tarvitaan, jotta voidaan jakaa toisille työnteki-

jöille sitä hiljaista tietoa, mitä usealla sosiaalityöntekijällä on. Näkisin, että se olisi 

viime kädessä kaikkien etu, lapsen, työntekijän ja työnantajan, jos olisi yhteistä aikaa 

keskustella. Uskon, että sosiaalityöntekijöillä on lasten kanssa leikkimisen lisäksi muu-

takin hiljaista tietoa, josta ei puhuta ja joka olisi hyvä saattaa näkyväksi tiedoksi. Toi-

von, että tämä tutkimus lisäisi myös sosiaalityössä leikin arvostamista, sen tukemista ja 

ymmärrystä leikin kulumisesta osaksi lasten elämään.  
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                              Liite 1.   

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Kerro mikä sai sinut tulemaan sijoituksen sosiaalityöhön? 

Mikä sinua tässä työssä motivoi? Mikä sinusta on mielenkiintoista tässä sijoituksen sosiaali-

työssä? 

 

Kuinka monta asiakasta sinulla on tällä hetkellä? 

Kuinka usein tapaat asiakaslapsia? Ja missä tapaamiset tapahtuvat? 

Kuinka usein tapaat asiakaslapsiasi kahden kesken? 

Miten suunnittelet lasten tapaamiset? 

Mitä luulet, että lapset itse toivovat, että sinun ja lapsen tapaamisilla tapahtuisi? 

 

Oletko saanut lasten kohtaamiseen koulusta? Jos kyllä, niin millaista? Jos ei, niin kaipaisitko li-

säkoulutusta? 

Mitä ymmärrät leikillä? Mitä ajatuksia leikki sinussa herättää? 

Minkälainen muistikuva sinulla on omista lapsuudenleikeistäsi?  

Leikitkö lasten kanssa? Jos et, niin miksi et? Jos leikit lapsena, niin tuotko niitä samoja leikkejä 

lasten tapaamisille?  

 

Minkä ikäiset asiakaslapsesi leikkivät? Arvioi kuinka monen lapsen kanssa kohtaamisenne pai-

nottuvat leikin äärelle?  

Kerro mitä silloin tapahtuu? Kuka ohjaa leikkiä? 

Minkälainen kohtaaminen leikki on sinulle ja lapselle? 

Kuinka kauan leikit kestävät? Vaihtuuko leikki välillä? 

Leikittekö samankaltaisia leikkejä aina uudelleen, kun kohtaatte? 

 

Minkälaisia havaintoja teet lasten leikeistä ja leikkivästä lapsesta? 

Mitä lapsi kertoo sinulle leikin avulla omasta kokemusmaailmastaan?  

Minkälaista tietoa sinä pystyt lapselle leikkiessä välittämään? 

Miten leikki sinusta toimii tiedonvaihtoalueena? 

Jos et leikkisi lapsen kanssa, niin mitä tekisit, jotta osallistaisit lapsen ja kuulisit hänen ajatuksi-

aan omasta elämästään? 

Mitä etua/haittaa lapsen kanssa leikkimisestä on? 

Miten käytät leikin välityksellä saamaasi tietoa? 

 



66 
 

 
 

                     Liite 2. 

Hei kollega, 

 

opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja olen tekemässä maisteritutkielmaani. 

Maisteritutkielmani sijoittuu sijoituksen sosiaalityön kentälle ja erityisesti lasten sekä 

sosiaalityöntekijöiden kahdenkeskisiin vuorovaikutteisiin kohtaamisiin. Kiinnostukseni 

kohteena on tutkia sosiaalityön ja leikin kohtaamispintaa tiedonvaihtoalueella ja sen 

merkitystä sosiaalityön tiedonmuodostukselle. Maisteritutkielman tavoitteena on tutkia 

lapsen tiedonmuodostusta leikin avulla ja kuinka sosiaalityöntekijä tätä saatua tietoa kä-

sittelee omassa työtehtävässään.   

 

Tutkimuksen aineisto kerätään teemanhaastattelemalla sijoituksen sosiaalityöntekijöitä. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Teillä on mahdollisuus vetäytyä tutki-

muksesta haastatteluprosessin aikana ilman, että siitä aiheutuu seuraamuksia.  Haastat-

telu suoritetaan yhdessä sovittuna ajankohtana sijoituksen sosiaalityön toimiston tiloissa 

tai puhelinhaastattelulla. Haastattelu nauhoitetaan ja kirjoitetaan puhtaaksi analysointia 

varten. Haastatteluaineisto on vain minun käytössäni ja analysoin aineiston siten, ettei 

siitä ole mahdollista myöhemmin tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä. Työn valmistut-

tua nauhoitettu ja puhtaaksikirjoitettu aineisto hävitetään.  

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. 

 

Mikäli sinua kiinnostaa tutkimukseen osallistuminen, ole ystävällinen ja vastaa tähän 

sähköpostiin ja kerro halukkuudestasi osallistua tutkimukseen, niin sovimme yhteisen 

haastatteluajan sopivaksi ajankohdaksi.  Olen erittäin kiitollinen kaikesta siitä ajasta, 

jonka pystyt tähän maisteritutkielmaani antamaan. Haastatteluun osallistuneille tarjo-

taan pullakahvit/pullateet.  

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Teija Silvonen  

sijoituksen sosiaalityöntekijä/ 

Helsingin yliopiston VTM-opiskelija, sosiaalitieteet 
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             Liite 3.  

 

Hei kollega, 

 

opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja suoritan käytännöntutkimuskurssia. 

Käytäntötutkimukseni koskee sijaishuollon perhehoidon sosiaalityöntekijöiden lasten 

kohtaamista. Millaista tiedonmuodostamisen menetelmiä näillä kohtaamisilla käytetään, 

jotta lapsen osallisuus sekä ääni tulisi esille? Tutkimus suoritetaan fokusryhmäkeskuste-

luna. Tarkoituksena on, että samalla perhehoidon tiimi saa jakaa tietoaan muille ja oppia 

muilta toiminnallisten välineiden käytöstä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-

toista. Teillä on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta keskusteluprosessin aikana ilman, 

että siitä aiheutuu seuraamuksia.  Keskustelu suoritetaan yhdessä sovittuna ajankohtana. 

Keskustelu nauhoitetaan sekä kirjoitetaan puhtaaksi, analysointia varten. Keskusteluai-

neisto on vain opiskelijan käytössä ja aineisto analysoidaan siten, ettei siitä ole mahdol-

lista myöhemmin tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä. Tutkimuksesta kirjoitetaan ra-

portti ja tieteellinen posteri, joka mahdollisesti julkaistaan pääkaupunkiseudun sosiaa-

lialan kehittämisen ja tutkimuksen Soccan verkkosivuilla. Käytäntötutkimuksen tulokset 

esitellään ja käydään läpi tiimissä. Mikäli tutkimuksessa nousee esille jatkokehittämisen 

tarpeita tai toiveita, niin niihin palataan yhdessä sovittuna ajankohtana.   

 

Työn valmistuttua nauhoitettu aineisto hävitetään ja litteroitu aineisto säilytetään mah-

dollista maisteritutkielmaa varten ja maisteritutkielman valmistuttua litteroitu aineisto 

hävitetään.  

 

Annan mielelläni lisätietoja käytäntötutkimuksesta. 

 

Käytäntötutkimuskurssin vastuuopettajana toimii professori Elina Virokannas ja käytän-

nössä ohjaajana toimii XXXX XXXXX johtava sosiaalityöntekijä XXX XXXX.  

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Teija Silvonen  

perhehoidon sosiaalityöntekijä/ 

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden opiskelija 
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                     Liite 4.  

FOKUSRYHMÄKESKUSTELUN RUNKO 

 

Esittelykierros 

Kauanko olet työskennellyt perhehoidossa? 

Kuinka monta asiakasta sinulla on tällä hetkellä? 

 

Kertokaa, millainen on lapsilähtöinen lapsen kohtaaminen? 

- Mitä miltä olette toiminnallisten välineiden käytöstä lasten tapaamisilla? 

- Mitä hyötyä on toiminnallisten välineiden käytöstä? Antakaa esimerkki. 

- Miten päätätte, mitä toiminnallisia välineitä käytätte, kun suunnittelette asiakas-

tapaamisia? 

- Miten teidän tavassanne tehdä työtä lasten kanssa, näkyy jatkumo (prosessi) lap-

sen tapaamisilla eri kerroilla ja toiminnallisten välineiden käytössä? 

 

 

Kertokaa, miten näette toiminnallisten välineiden ja lasten osallisuuden yhteyden? 

- Mikä on teistä ollut erityisen hyvä toiminnallinen väline lapsen osallisuuden li-

säämiseksi?  

- Mistä sen huomaa?  

- Onko jokin asia estänyt teitä käyttämästä toiminnallisia välineitä? Jos, kyllä niin 

mikä? Ja miksi? 

- Kaipaatteko jotain lisää omaan työhönne, lisätäksenne lasten osallisuuden koke-

musta? 

 

 

Kertokaa, miten käsittelette sitä tietoa, mitä saatte lapselta toiminnallisten välineiden 

avulla? 

- Mitä te teette sillä tiedolla?  

- Kenen kanssa te keskustelette saamastanne tiedosta? 

- Kuinka dokumentoitte tiedon? Miten koette dokumentoinnin? Onko se helppoa 

vai haasteellista erityisesti, jos on käyttänyt toiminnallisia välineitä kohtaami-

sella? 

 

 

 

 

 

Kiitos osallistumisesta! 
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                Liite 5. 

 

SUOSTUMUS FOKUSRYHMÄKESKUSTELUUN OSALLISTUMISESTA 

 

Suostun vapaaehtoisesti Teija Silvosen käytäntötutkimukseen, Lapsen ääni perhehoidon 

sosiaalityössä. Tutkimus suoritetaan fokusryhmäkeskusteluna. Olen saanut tutkimuk-

sesta tietoa etukäteen ja tiedän, että keskustelu nauhoitetaan ja raportissa käytetään kes-

kustelussa saatuja suoria lainauksia. Olen tietoinen, että nauhoituksesta tehdään litte-

rointi ja nauhoitukset hävitetään litteroinnin jälkeen. Aineistoa käsittelee ainoastaan tut-

kimuksen tekijä. Tiedän, että tutkimuksesta kirjoitetaan raportti ja tieteellinen posteri, 

joka mahdollisesti julkaistaan pääkaupunkiseudun sosiaalialan kehittämisen ja tutki-

muksen Soccan sivuilla. Olen tietoinen tutkimuksen luottamuksellisuudesta ja minulle 

on selvitetty, ettei henkilöllisyyttäni pystytä tunnistamaan tutkimuksen missään vai-

heessa. Tiedän myös voivani vetäytyä keskustelusta, milloin tahansa, ilman että siitä ai-

heutuu minulle seuraamuksia. Käytäntötutkimus valmistuu tammikuussa 2020. 

Annan luvan käyttää tätä fokusryhmäkeskustelu aineistoa myös Teija Silvosen maisteri-

tutkielmassa. Olen tietoinen, että suostumuslomakkeista tehdään rekisteriseloste, joka 

hävitetään maisteritutkielman valmistumisen jälkeen vuonna 2020.  

 

Tätä suostumuslomaketta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää itsel-

leni ja toinen Teija Silvoselle. 

 

 ________________________________ ____________ 

 Paikka ja aika 

 

 ________________________________  

Allekirjoitus 

  

________________________________  

Nimen selvennys 

 

Teija Silvonen 

VTM-opiskelija, sosiaalitieteet 

Helsingin yliopisto 
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              Liite 6. 

 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta  

 

Annan suostumukseni siihen, että Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden sosiaalityön 

opiskelija Teija Silvonen haastattelee minua ja nauhoittaa haastattelun. Olen tietoinen 

siitä, että haastatteluaineistoa käytetään Teija Silvosen maisteritutkielmassa, Leikki tie-

donvaihtoalueena sijoituksen sosiaalityössä.  

Minulle on selvitetty riittävällä tavalla yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuk-

sessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen tutkimukseen osallistumisen va-

paaehtoisuudesta ja oikeudestani perua tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa 

syytä ilmoittamatta. Olen tietoinen, että henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja tut-

kimusaineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Teija Silvonen vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin koskien tätä maisteritutkielmaa. 

 

Suostumuslomaketta täytetään kaksi, toinen haastateltavalle ja toinen tutkijalle.  

 

 

Paikka ja aika   

_______________________________  

Allekirjoitus   

 _______________________________  

Nimenselvennys  

_______________________________  

 Teija Silvonen 

VTM-opiskelija, sosiaalitieteet 

Helsingin yliopisto 

 

 

 

 

 

 

                      


