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Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lapsen arkikokemuksen kirjaamista ja kirjaamisen tapoja 
lastensuojelun avohuollon asiakirjoista. Tutkimuksessa haetaan vastausta kahteen tutkimusky-
symykseen: 1) keiden annetaan kertoa lapsen arkikokemuksesta lastensuojelun avohuollon asia-
kirjoissa ja 2) millaisista kirjauksista lapsen arkikokemuksen kuvaukset lastensuojelun avohuollon 
asiakirjoissa koostuvat. Tutkimuksessa lasten arkikokemus ymmärretään laaja-alaisena lapsen 
näkökulman, mielipiteen ja lapsen läheissuhteiden vuorovaikutuksen muodostamana kokonai-
suutena.  

Tutkimusaineiston muodostivat lastensuojelun avohuollon asiakaskertomukset, perhetyön, am-
matillisen tukihenkilötoiminnan ja perhekuntoutuksen kuukausiraportit. Tutkimuksen otantaan 
kuuluivat 41 iältään 5–11-vuotiaan lapsen asiakirjat puolen vuoden ajalta. Tutkimuksen analyysi 
toteutettiin sisällönanalyysin keinoin. Teoreettiselta taustaltaan tutkimus nojautuu lapsen tiedolli-
sen toimijuuden tukemiseen sekä lasten kokemaan hyvinvointiin. 

Lastensuojelun avohuollon asiakirjoissa lapsen arkikokemusta pääsivät kertomaan lapsen van-
hemmat, lastensuojelun työntekijät ja vaihtelevasti myös lapset itse. Osa lapsista ei päässyt lain-
kaan kertomaan omasta arkikokemuksestaan. Lapsen arkikokemuksen kirjaukset jakautuivat lap-
sen kokemusta piilottaviin, lapsen näkökulmaan kutsuviin ja lapsen tiedollista toimijuutta tukeviin 
kirjauksiin.  

Lapsen kokemusta piilottavat kirjaukset välittävät joko vähän tai eivät lainkaan tietoa lapsen arki-
kokemuksesta. Lapsen näkökulmaan kutsuvat kirjaukset sisälsivät tietoa lapsen arkikokemuk-
sesta, vaikka asiakirjoissa painottuikin vanhempien välittämä tieto lapsen arkikokemuksesta. Lap-
sen tiedollista toimijuutta tukevissa kirjauksissa lapset olivat asiakirjoissa aktiivisesti esillä ja lap-
set kertoivat myös itse näkemyksiään. Lastensuojelun ydintehtävän näkökulmasta lapsen näkö-
kulmaan kutsuvat ja lapsen tiedollista toimijuutta tukevat kirjaukset mahdollistavat lapsen osalli-
suusoikeuden tukemisen ja lapsikeskeisen työskentelyn. Lapsen kokemusta piilottavat kirjaukset 
vaikuttavat lapsen osallisuusoikeuden ja lapsikeskeisen lastensuojelun näkökulmasta puutteelli-
silta.
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1 JOHDANTO 
Juurien tehtävänä on yhtäältä pitää kasvi kiinni kasvualustassaan ja toisaalta kuljettaa 

maan ravinteita kasvin tarvitsemaa kasvua varten, auttaen kasvia pysymään hengissä. 

Kun juuri törmää maaperässä olevaan esteeseen, se vaihtaa suuntaansa. Tietämättä en-

nalta, mikä sitä siellä odottaa. Toisilla kasveilla juuret ovat tiukasti kiinni kasvualustas-

saan, vaikka itse kasvualusta olisi kivikkoinen. Toisilla kasveilla juuria ei ole nimeksi-

kään. Juuria käytetään kielessä mitä erilaisimpien metaforien yhteydessä: Puhumme juu-

rettomista ihmisistä, paluusta juurilleen, juurisyistä ja toimintojen juurtumisesta käytän-

töön. Juuret sulautuvat siihen, mihin niiden ominaisuudet riittävät ja tekevät osansa koko 

kasvin elämälle. Se, millaiset juuret ovat, vaikuttaa siihen, miten kasvi voi kasvaa. Ajat-

telen lastensuojelun dokumentoinnin olevan kuin kasvin juuret. Asiakirjoja kirjoitetaan 

tietämättä tulevasta ja ne vaikuttavat asiakirjoja lukevien työntekijöiden ja asiakkaiden 

mahdollisuuksiin toimia sekä muodostaa käsitystään tapahtumista. Tämän seurauksena 

asiakasasiakirjoilla on osansa sekä sosiaalityön tiedon muodostuksessa että vaikutuk-

sensa tulevaan työn tekemiseen. 

 

Lastensuojelun työtä ja sen tapaa palvella lapsen oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista 

on tutkittu työstä tuotettujen asiakirjojen ja niissä olevien tekstien avulla (mm. Kääriäi-

nen, 2019; Toivonen, 2017; Tulensalo, 2015). Vaikka laaditut asiakirjat eivät edusta koko 

totuutta tehdystä työstä, ne ovat silti se osa työtä, johon voidaan jälkeenpäin palata (Kää-

riäinen, 2003). Dokumentointi herättää myös tunteita ja vaikuttaa lukijaansa. Tämän 

vuoksi dokumentointi vaikuttaa myös asiakassuhteeseen ja yhteisen työskentelyn mah-

dollisuuksiin. (Vierula, 2017.) Dokumentointi on menneisyyteen ja nykyisyyteen sidok-

sissa oleva prosessi, jolla on vaikutuksensa tulevaisuuteen. Asiakirjojen kirjoittajalla ei 

ole mahdollisuutta tietää, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan; hän kirjoittaa tietonsa 

tapahtuneesta, menneestä ja kirjoittamisen hetkellä hänen kirjoittamisen mahdollisuu-

tensa ovat sidottuina niin ajallisiin, fyysisiin kuin kirjoittajan henkilökohtaisiin resurs-

seihinkin. (Kääriäinen, 2003.) 
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Fyysisiltä ominaisuuksiltaan asiakirjat olivat ennen mustetta paperilla, nykyisten asiakas-

tietojärjestelmin avulla pikseleitä näyttöruudulla. Niihin pikseleihin pitäisi asiakirjoja laa-

tiessa saada mahtumaan asiakastapahtumat, päätösten perustelut, paikalla olleet ja moni-

ääniset jäsennykset tapahtumista. Niiden pitäisi sisältää tietoa, jota paikalla olijoilla tilan-

teesta tai tapahtumasta on. (mm. Laaksonen ym., 2011; Kääriäinen, 2003.) Koska asia-

kirjoissa tieto on muutettu sanoiksi, se on aina erilaista, kuin tapahtunut tilanne. Asiakir-

jan kirjoittaja kirjoittaa omaa kokemustaan, omia havaintojaan ja näkökulmaansa, mutta 

vuorovaikutukselliset kohtaamiset sisältävät aina muitakin viestinnän muotoja, kuin pu-

huttua ja sanottua. Eikä näitä ole aina tarkoituksenmukaista tai mahdollistakaan kirjoittaa 

näkyväksi asiakaskirjoihin. (Laaksonen ym., 2011, s. 38–39; myös Kääriäinen, 2003.) 

Asiakasasiakirjoihin on hyvä kirjoittaa siitä, mistä asiakkaan kanssa on puhuttu ja mitä 

sovittu (Laaksonen ym., 2011, s. 38–39). Tämä pätee ohjeena aikuisten kanssa tehtävään 

asiakastyöhön, mutta lasten kanssa tehtävän työn dokumentointiin tuovat omat erityiseh-

tonsa lasten tavat ilmaista tarpeitaan ja heidän kehitykselliset kykynsä tuoda esiin koke-

muksiaan sekä muodostaa mielipiteitä käsiteltävistä asioista. 

 

Lasten tapa kertoa ja viestiä tarpeistaan eri tavoin kuin aikuiset ei tarkoita sitä, että lapset 

eivät voisi olla aktiivisia toimijoita omassa arjessaan ja myös lastensuojelun asiakkuu-

dessaan. Lasten kanssa tehtyä työtä dokumentoitaessa vaaditaan työntekijältä kykyä ha-

vaita lasten erilaisia tapoja toimia, viestiä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Kiintymyssuhteiden näkökulmasta lapset itseasiassa pyrkivät pitämään yllä vuorovaiku-

tusta ja mukauttamaan omaa vuorovaikutustyyliään siitäkin huolimatta, että vuorovaiku-

tustyyli vaikuttaisi lapseen hänen kehitystään vaarantavasti. Ajatellaan, että syntyessään 

lapsi turvaa eloonjäämisensä vuorovaikutteista läheissuhdetta ylläpitämällä. Näissä var-

haisissa vuorovaikutussuhteissa opitut selviytymisen tavat ja vuorovaikutustyylit näkyvät 

ja vaikuttavat meissä aikuisinakin. (Sinkkonen, 2018.) Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 

on kiinnostavaa, että lapsen toimijuuden ja lapsen osallisuuden tutkimukseen ja työsken-

telyn lapsikeskeisyyden tärkeyteen on herätty hiljalleen vasta viime aikoina (mm. Petre-

lius ym. 2016; Stenvall, 2018). Näistä lähtökohdista tämän tutkielman tavoitteena on tar-

kastella lastensuojelun avohuollon arkisimmissa vuorovaikutuskohtaamisissa tuotettuja 

asiakirjoja ja niiden kirjoittamisen tapoja sekä selvittää, millä tavoin tuotetut asiakirjat 

mahdollistavat lapsen toimijuuden tukemisen osana lastensuojelun sosiaalityön käytän-

töjä. Tutkielma kiinnittyy tämän vuoksi sosiaalityön lapsuustutkimuksen ja lapsen osalli-

suustutkimuksen yhdyspintaan. 
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Tutkimusraportissa etenen kuvaamalla ensin lapsen oikeuksien sopimuksen asettamia 

velvoitteita sekä esittelemällä aiempia lapsen osallisuuteen liittyviä tutkimuksia. Kolman-

nessa luvussa kuvaan tutkimuksen teoreettiset ja käsitteelliset näkökulmat kiinnittämällä 

huomiota lapsen kehitykseen erityisesti lapsen haastattelun näkökulmasta ja kuvaamalla 

valtakunnallisesti käyttöön juurrutettavaa lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Tä-

män jälkeen siirryn kuvaamaan sosiaalityön dokumentointia tässä monitoimijaisessa toi-

mintaympäristössä ja hahmottelen aiempien teorioiden ja tutkimusten valossa dokumen-

toinnin merkitystä lapsen osallisuuden toteuttamisessa. Luku päättyy lapsen arkikoke-

muksen käsitteen kuvaamiseen. Neljännessä luvussa kerron tutkimustehtävän, joka tiivis-

tyy kahteen tutkimuskysymykseen: 1) keiden annetaan kertoa lapsen arkikokemuksesta 

lastensuojelun avohuollon asiakirjoissa ja 2) millaisista kirjauksista lapsen arkikokemuk-

sen kuvaukset lastensuojelun avohuollossa koostuvat. Tämän jälkeen kuvaan käyttämäni 

tutkimusaineiston sekä esittelen tutkimusaineiston asettamia rajoitteita tutkimuksen to-

teutukselle. Luku päättyy analyysin kuvaukseen. Tutkimuskysymyksiin vastaan luvuissa 

viisi ja kuusi. Raportti päättyy lukuun seitsemän, jonka ensimmäisessä alaluvussa esitän 

tutkimuksen tulosten ja aiemman kirjallisuuden perusteella tehtävät johtopäätökset sekä 

esiin nostamani jatkotutkimusehdotukset. Toisessa alaluvussa pohdin tutkimuksen luo-

tettavuuteen liittyviä näkökulmia. 

 

2 LAPSEN ÄÄNI JA OSALLISUUS SOSIAALITYÖSSÄ 

2.1 Lapsen oikeuksien sopimus 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin Yhdistynei-

den Kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1989. Suomessa lasten oikeuksien sopimus 

(60/1991) astui voimaan vuonna 1991. Lapsen oikeuksien sopimuksen (60/1991) laatimi-

nen ja sen voimaan saattamisen valmistelu oli kuitenkin aloitettu jo vuonna 1979, jolloin 

vietettiin kansainvälistä lapsen vuotta (Toivonen, 2017, s. 42). Timo Harrikari (2019, s. 

304–305) kuvaa ajankohtaa käänteenä, jolloin lapsen yksilölliset oikeudet nousivat jär-

jestelmä- ja perhekeskeisestä suojelusta kohti lapsen subjektisuutta ja sukupolvisuhteiden 

muutosta. Virve-Maria Toivonen (2017, s. 43) tuo esiin, että lapsen oikeuksien sopimuk-

seen (60/1991) on kirjoitettu lapsen olevan suojelua tarvitseva, koko ajan itsenäisyyteen 

kehittyvä ihminen, jolla on täysimääräiset ihmisoikeudet. Sekä Toivonen (2017, s. 44) 

että Suvianna Hakalehto (2018, s. 42–43) huomauttavat, että lapsen oikeuksien sopimus 
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(60/1991) asettaa kuitenkin vain vähimmäistason lapsen oikeuksien toteuttamiselle, jonka 

päälle kansallista lainsäädäntöä rakennetaan. 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (60/1991) näkökulmat voidaan jakaa neljään periaattee-

seen, joita ovat lapsen oikeus elämään ja kehitykseen, oikeus syrjimättömyyteen, osalli-

suuteen ja lapsen edun ensisijaisuuden huomioimiseen päätöksen teossa. Lapsen oikeus 

elämään ja kehitykseen alkaa lapsen syntymästä ja lapsen kehityksen turvaaminen on en-

sisijaisesti lapsen vanhempien tehtävä. Valtioiden on sopimuksen mukaan tuettava van-

hempia tehtävässään. Tähän kytkeytyy myös lapsen oikeus tulla suojelluksi häntä vahin-

goittava toiminnalta, kuten väkivallalta ja laiminlyönniltä. Lapsen oikeuksien sopimuk-

sen (60/1991) mukaan lapsen suojeltaviin kehityksen osa-alueisiin kuuluvat fyysinen, 

henkinen, moraalinen, sosiaalinen, hengellinen ja persoonan ulottuvuudet. (Hakalehto, 

2018, s. 42–45.) 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (60/1991) toinen artikla korostaa lasten tasavertaista oi-

keutta lain edessä. Lapsilla on oikeus syrjimättömyyteen sekä lapsen ominaisuuksista että 

hänen vanhempiensa ominaisuuksista huolimatta. Syrjimättömyyden osalta Lapsen oi-

keuksien komitea on tarkastellut oikeutta dynaamisesti, minkä vuoksi sopimusvaltioilla 

on komitean näkemyksen mukaan aktiivinen velvollisuus kiinnittää erityistä huomiota 

haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiryhmiin, joiden kohdalla aikuisten passiivinen toi-

minta voi johtaa lasten syrjintään. Tällaisilla lapsilla voi olla esimerkiksi kehityksellisistä 

tai muista syistä vaikeuksia ilmaista muodostamaansa mielipidettä. (Hakalehto, 2018, s. 

45–47.) 

 

Hakalehto (2018) huomauttaa, että vaikka lasten oikeuksien sopimuksen (60/1991) 12. 

artiklasta puhutaan yleisesti lapsen osallisuusoikeutena, artiklassa osallisuutta ei kuiten-

kaan sanana mainita. Lapsen osallisuus on kirjattu lapsen oikeuksien sopimukseen 

(60/1991) määräämällä, että sellaisella lapsella, jolla on mahdollisuus muodostaa mieli-

piteensä asiasta, on oikeus ilmaista ne ja lapsen ilmaisemille näkemyksille on annettava 

huomiota lasta koskevien asioiden käsittelyssä. Lapsella on 12. artiklan mukaan myös 

oikeus tulla kuulluksi itseään koskevan asian käsittelyssä. Hakalehto (2018) huomauttaa, 

että lapsen osallisuutta käsittelevä artiklan mukaan ainoastaan lapsen mielipiteen selvit-

täminen ei riitä, vaan lapsen mielipide ja näkemykset on konkreettisesti otettava huomi-

oon päätöksenteossa. Lapsen oikeuksien komitea on yleiskommentissaan ottanut kantaa 
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artiklan 12 velvoittavuuteen ja tuonut esiin, että oikeuden toteutuminen vaatii aikuisilta 

aktiivisia toimia sekä järjestelyitä, jotta lapsilla olisi mahdollisuus mielipiteensä muodos-

tamiseen ja näkemyksensä esittämiseen. Lapsen oikeuksien komitea on myös huomaut-

tanut, että aikuisilla tulee olla riittäviä taitoja lapsen osallisuusoikeuden toteuttamisen tur-

vaamiseen. (Hakalehto, 2018, s. 47–50.) 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (60/1991) kolmas artikla velvoittaa lapsen edun huomi-

oimiseen. Lapsen edun käsiteestä Hakalehto (2018) nostaa esiin sen suomennoksen sup-

peuden suhteessa lapsen oikeuksien sopimuksen alkuperäiseen sanamuotoon. Hän tuo 

esiin Toivosen (2017, s. 86–87) tavoin, että kyseessä on menettelyllinen velvoite, jossa 

erilaisia yksittäisen lapsen tapauksessa vaikuttavia ulottuvuuksia on tarkasteltava ky-

seessä olevaa päätöstä tehtäessä. Erilaisista päätösvaihtoehdoista on valittava se, joka par-

haiten turvaa yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän oikeuksien toteutumisen. Lapsen edun 

ensisijaisuus korostaakin päätöksen teossa lapsen erityisasemaa suhteessa aikuisiin, sillä 

lapset ovat ainoa ihmisryhmä, jonka edun ensisijaisuuteen päätöksen teossa on ensisijai-

sesti kiinnitettävä huomiota. Tässä suhteessa lapsen oikeuksien sopimuksen (60/1991) 

kolmannen artiklan ensimmäisen kohdan sisältö on poikkeuksellinen ja asettaa vakiintu-

neet yhteiskunnalliset toimintatavat kriittisen tarkastelun kohteeksi. (Hakalehto, 2018, s. 

51–54.) 

 

Mirjam Araneva (2016) huomauttaa, että lapsen oikeuksien sopimus (60/1991) ei ole 

Suomessa ainoastaan valtion tekemä sopimus, vaan sitä on sovellettava ja se on otettava 

huomioon esimerkiksi viranomaistoiminnassa samalla tavoin kuin muukin lainsäädäntö. 

Araneva (2016) jatkaa, että vaikka yleisesti lapsen oikeuksien sopimuksen ajatellaan ole-

van sisäänkirjoitettu esimerkiksi lastensuojelulakiin (417/2007), ei lasten oikeuksien so-

pimuksen sisältöä kuitenkaan tunneta riittävällä tarkkuudella, jotta se tosiasiallisesti to-

teutuisi. Hän viittaa myös lastensuojelulain valmistelun pohjalla olleeseen hallituksen esi-

tykseen (252/2006), jossa tuodaan esiin, ettei lastensuojelulakiin (417/2007) nähty tar-

peelliseksi kirjoittaa kaikkia lapsen oikeuksien sopimuksen kohtia, sillä nämä oli jo huo-

mioitu laissa muualla. Tämän vuoksi viranomaistoiminnassa lastensuojelulain soveltami-

sessa tulee ottaa huomioon niin lapsen oikeuksien sopimus kuin perustuslainkin turvaa-

mat oikeudet (731/1999). (Araneva, 2016, s. 6–8.) 
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Toivonen (2017) kiinnittää puolestaan huomiota lapsen oikeuksien sopimuksen kohtaa-

maan kritiikkiin, jossa tuodaan esiin sopimuksen olevan osaltaan aikansa tuote, eivätkä 

lapset ole itse osallistuneet sen valmisteluun. Tämän vuoksi lastenoikeuksien sopimuk-

sessa määritellyt lapsen ihmisoikeudet ovat aikuisten lasten puolesta määrittelemät ilman, 

että lapsilla itsellään on ollut mahdollisuutta tuoda näkyväksi omia näkemyksiään itsel-

leen tärkeistä oikeuksista ja oikeuksiensa turvaamisesta. (Toivonen, 2017, s. 44.) 

 

2.2 Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen juridiikassa 

Lastensuojelun toteutustavat ja suojelun kohteet ovat muuttuneet yhteiskunnallisen tilan-

teen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen mukana. Näiden muutosten kuluessa lapsi on 

irrotettu omaksi yksilökseen, ja katse on kääntynyt kokonaisesta perheyksiköstä yksittäis-

ten perheen jäsenten välisten suhteiden tarkasteluun. Samalla lapsista on tullut omien oi-

keuksiensa subjekteja, eli he omistavat omia henkilökohtaisia oikeuksiaan. Näihin lapsen 

subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvat suojelun kohteena olemisen ohella myös lapsen osal-

lisuusoikeudet. (Harrikari, 2019, s. 279–282; myös Stenvall, 2018, s. 21.) Lapsen osalli-

suusoikeuksien toteutumisen kannalta lastensuojelun toimintaan vaikuttavat erityisesti 

lapsen mielipiteen selvittäminen sekä kuuleminen. Lapsen mielipiteen selvittämisestä on 

säädetty niin sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, § 32), lastensuojelulaissa (417/2007, § 5, § 

20 ja § 21) kuin hallintolaissakin (434/2003, § 34). 

 

Oikeuskirjallisuudessa tuodaan esiin hallintolain (434/2003) mukaisen kuulemisen sekä 

lapsen mielipiteen selvittämisen välisiä eroja. Vaikka näillä molemmilla on tavoitteena 

toimia lapsen osallisuusoikeuden turvaajana, erityisesti hallintolain (434/2003) mukainen 

kuuleminen kytkeytyy hallinnolliseen menettelyyn, jossa yli 12-vuotiaalla lapsella on oi-

keus tulla asianosaisena kuulluksi itseään koskevan päätöksen teon valmistelun loppuvai-

heessa. Hallintolain (434/2003) mukaisessa kuulemisessa lapselle on hyvissä ajoin ennen 

kuulemisen järjestämistä ilmoitettava kuulemisesta sekä siitä, mitä asiaa kuuleminen kos-

kee. Kuulemisessa lapsen on saatava nähtäväksi asian valmisteluun vaikuttavat asiakirjat 

ja asiasta valmisteltu päätös, josta ilmenee päätöksen perusteet. Kuulemistilaisuudessa 

lapsen mielipide ja näkemys on kirjattava ylös ja otettava huomioon ennen päätöksen 

tekemistä. Lapsilla on oikeus sekä kirjalliseen että suulliseen mielipiteen ilmaisemiseen 

ja heillä on myös oikeus käyttää avustajaa. (Araneva, 2016, s. 203–206; Toivonen, 2017, 
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s. 127–132; Räty, 2019, s. 181–185.) Lapset itse ovat kritisoineet tätä hallintolain mu-

kaista menettelyä sen jäykkyyden ja muodollisuuden vuoksi (Toivonen & Pollari, 2018, 

s. 177). Lapsen mielipiteen selvittäminen ei ole puolestaan sidoksissa lapsen ikään, vaan 

lähtökohtaisesti kaikenikäisten lasten mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon. 

 

Lapsilla, jotka ovat täyttäneet 12-vuotta, on kuulluksi tulemisen lisäksi oikeus käyttää 

puhevaltaansa huoltajan ohella itseään koskevassa lastensuojeluasiassa (lastensuojelulaki 

417/2007, § 21). Puhevallan käyttö on kuulemista laajempi, juridinen käsite, jolla tarkoi-

tetaan sitä, että lapsella on tällöin oikeus tehdä hakemuksia, esittää vaatimuksia, tulla 

kuulluksi sekä saada esittämänsä vaatimuksen tai hakemuksen johdosta päätös. Yli 12-

vuotiaan lapsen kohdalla nämä oikeudet eivät ole sidoksissa hänen huoltajiensa näkemyk-

siin vaan lapsella on mahdollisuus myös huoltajansa kanssa eriävään, itsenäiseen näke-

mykseen. (Araneva, 2016, s. 208–209.) 

 

Lapsen mielipiteen selvittäminen poikkeaa hallintolain (434/2003, § 34) mukaisesta kuu-

lemisesta erityisesti menettelylliseltä osaltaan, sillä lapsen mielipiteen selvittäminen on 

vapaamuotoisempi ja voi tapahtua esimerkiksi lapsen ja vanhemman välistä vuorovaiku-

tusta havainnoimalla. Lapsen mielipiteen selvittämisessä on oleellista se, että lapselle an-

netaan tietoa siitä, mistä asiasta hänen mielipidettään selvitetään sekä siitä, mitä erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja tilanteessa on. Tämän vuoksi lapselle on mielipidettä selvitettäessä 

annettava riittävästi tietoa ensinnäkin itse asiasta, jota mielipiteen selvittäminen koskee, 

mutta myös siitä, mihin lapsen mielipide vaikuttaa. Näiden tietojen antamisessa tulee 

huomioida lapsen yksilölliset valmiudet. Koska lapsen mielipiteen selvittäminen kietou-

tuu hänen osallisuusoikeuteensa, lapsella on mahdollisuus myös kieltäytyä mielipiteensä 

kertomisesta, eikä häntä tule siihen silloin painostaa. (Toivonen, 2017, s. 128–129.)  

 

Vaikka lapsen mielipiteen selvittäminen kuuluu ensisijaisesti lapsen asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle, voi olla, että lapsen mielipide vaihtelee sen mukaan, kuka häneltä 

asiaa kysyy. Tapio Räty (2019) painottaakin, että lapsen tosiasiallisen mielipiteen selvit-

tämiseen voi kuulua laajankin asiakirja-aineiston kokoaminen. Tämä asiakirja-aineisto 

voi sisältää tapaamismuistioiden ja keskustelumuistioiden lisäksi myös esimerkiksi lap-

sen piirustuksia ja havaintoja lapsen toiminnasta esimerkiksi vanhemman kanssa tai si-

jaishuoltopaikassa. Lapsen mielipiteenilmaisut voivat olla myös keskenään ristiriitaisia, 
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jolloin lapsen mielipidettä selvittävän työntekijän on valittava käytössä olevista ratkaisu-

vaihtoehdoista se, joka parhaiten turvaa lapsen edun toteutumisen sekä riittävästi huomioi 

lapsen esittämät mielipiteet ja toivomukset. (Räty, 2019, s. 182–184.) 

 

Selvitettäessä lapsen mielipidettä mielipiteen selvittämisen ja toteuttamisen tapa tulee kir-

jata lapsen lastensuojelun asiakirjoihin. Näissä kirjauksissa ei tule esittää tulkintoja, vaan 

kirjoitettava se, mitä lapsi on sanonut ja mitä häneltä on kysytty. Lapsen mielipiteen sel-

vittäminen voidaan tarvittaessa myös videoida. Lapsen mielipiteeseen ei tule myöskään 

vaikuttaa, esimerkiksi johdattelemalla lasta. (Räty, 2019, s. 184–185.) Myös Toivonen 

(2017, s. 127) tuo esiin lapsen lastensuojeluasiakirjojen merkityksen lapsen mielipiteen 

selvittämisen osana. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ja lapsen mielipiteen selvittämisen 

sekä kuulemisen juridisia käytäntöjä verratessa tulee esille lapsen mielipiteen selvittämi-

sen prosessimainen luonne lapsen kuulemiseen verrattuna. 

 

2.3 Lapsen äänen etsintä asiakastyön dokumentoinnissa 

Lapsen äänen kuulumista, lapsen näkyvyyttä lastensuojelussa sekä lapsen osallisuutta 

osana lastensuojelun prosesseja on tutkittu erilaisin aineistoin ja eri lähestymistapoja hyö-

dyntäen. Lasta on paikannettu tai yritetty paikantaa lastensuojelun asiakirjoista useissa 

suomalaisissa tutkimuksissa (Törrönen, 1994; Kääriäinen, 2003; Kääriäinen, 2006a; Tu-

lensalo, 2015; Kääriäinen, 2019).  

 

Asiakirjoihin perustuvaa lapsen äänen etsimistä on tehty erilaissa ammatillisen dokumen-

toinnin tilanteissa. Varhaisin löytämäni suomalainen tutkimus (Törrönen, 1994) ajoittuu 

aineistonsa osalta 1980-luvun lopulle. Maritta Törrösen (1994) analyysien mukaan lapsi 

välittyy asiakirjoissa aikuisten kautta, eikä näy autonomisena, ihmisarvon omaavana yk-

silönä. Lapsen paikka asiakirjoissa oli Törrösen (1994) tulosten mukaan ennemminkin 

olla perheen elämäntilannetta heijastava kohde, eikä kuvauksia sosiaalityöntekijän ja lap-

sen välisestä vuorovaikutuksesta ollut juurikaan löydettävissä. Hän epäili tämän johtuvan 

siitä, että sosiaalityöntekijät eivät olleet tavanneet lasta. (Törrönen, 1994.) Väitöskirjas-

saan Aino Kääriäinen (2003, s.18) nosti puolestaan esiin, että 1980-luvun lopusta 1990-

luvun lopulle ajoittuneissa asiakirjoissa lapset näkyivät lastensuojelun teksteissä, vaikka-
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kin edelleen kuvauksia lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta oli vähän. Kää-

riäinen (2003) myös totesi, että asiakirjoissa kuvaukset olivat enimmäkseen viranomais-

ten näkemyksiä lapsen tilanteesta. 

 

Kääriäisen (2003) löytämä lapsen puhe osoitettiin tutkimuksen tulosten perusteella sekä 

sosiaalityöntekijälle, mutta myös muille aikuisille ja lapsen puheella oli vahva asema so-

siaalityön argumentointikeinona. Kääriäinen toi esille, että aineistona käyttämissään asia-

kaskertomusteksteissä ja huostaanottopäätöksissä lapsen puhetta oli määrällisesti vähän. 

Vaikka lapsen ääni ei missään vaiheessa kadonnut Kääriäisen aineistona olleista asiakir-

joista, sen määrä vaihteli asiakkuuden eri vaiheissa ja kasvoi lapsen iän karttuessa. (Kää-

riäinen, 2003, s. 64, 85; myös Kääriäinen 2006a, s. 64–65.) 

 

Lähimenneisyyteen sijoittuvia suomalaisia lastensuojelun asiakirjoja ovat tutkineet Tu-

lensalo (2015) ja Kääriäinen (2019). Tulensalo (2015) täydensi asiakirjojen tutkimusta 

sekä sosiaalityöntekijöiden että vanhempien kanssa käytyjen keskusteluiden avulla. Tut-

kimuksessaan Tulensalo (2015) paikansi lapsen tiedollista toimijuutta lastensuojelun so-

siaalityössä alle 12-vuotiaiden lasten osalta ja löysi lapsen tiedolliselle toimijuudelle 

kolme eri positiota. Näissä lapsen suhde tietoon on erilainen sekä riippuvainen lapsen 

toimijuuden positiosta. (Tulensalo, 2015.) Kääriäinen (2019) tutki puolestaan sitä, miten 

lapsen kuulemisesta kirjoitetaan olosuhdeselvityksissä. Hän havaitsi, että lasten kuulemi-

sesta kirjataan systemaattisesti ja kirjaukset sisältävät yksityiskohtaisia kuvauksia lapsen 

toiminnan havainnoimisesta, rakennettuja dialogeja sekä lojaliteettiristiriidan ja lasten 

kokemien turvattomuuden kokemusten kuvauksia. (Kääriäinen, 2019.) Kääriäisen (2019) 

havainnoista poiketen Toivonen (2017, s. 139–141) nosti tutkimuksessaan esiin, että 

huostaanottoasioissa lapsen kuulemisesta kirjoittaminen on puutteellista. 

 

Edellä esitetyt tutkimustulokset asettuvat keskinäiseen ristiriitaan. Lapset näkyvät ja eivät 

näy omissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa, kirjaukset ovat yksityiskohtaisia mutta 

samalla puutteellisia. Näitä eroja saattavatkin selittää niiden aineistona käytettyjen asia-

kirjojen sijoittuminen eri aikoihin, jolloin muuttuneet tulokset kertoisivat kirjaamiskäy-

täntöjen muutoksesta. Tai kuten Kääriäinen (2003) ehdotti, siitä, miten tutkija määrittelee 

lapsen näkyvyyden asiakasasiakirjoja tutkiessaan. 

 

 



11 

Toisaalta koko lapsen näkyvyyden käsitettä on kritisoitu (Ferguson, 2017). Tutkiessaan 

lapsen näkymättömäksi tulemista lasten ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden välistä 

vuorovaikutusta havainnoimalla ja sosiaalityötekijöiden kanssa keskustelemalla Harry 

Ferguson (2017) päätyy esittämään näkymättömyyden käsitteen olevan harhaanjohtava. 

Tutkimuksessaan hän tuo esiin, että joko-tai-asetelman sijaan työntekijän ja lapsen väli-

nen suhde vaihtelee syvyydeltään. Joissain tapauksissa työntekijät eivät ainoastaan kes-

kustelleet lasten kanssa vaan myös leikkivät ja osoittivat läheisyyttä lapsille, esimerkiksi 

halaamalla. Yli neljävuotiaiden kanssa keskusteltiin myös ilman vanhempaa. Ferguson 

(2017) kritisoi näkymättömien lasten käsitettä ja tuo esiin, että tutkimuksensa tulosten 

perusteella kyse on ennemminkin lapsista, joita ei ole pidelty (unheld). Tällä hän kuvaa 

fyysisen ja emotionaalisen vuorovaikutuksen vähyyttä lapsen kohtaamistilanteissa. Lop-

putuloksena hän esittää, että sosiaalityöntekijöillä tulee olla aikaa ja mahdollisuuksia ref-

lektoida asiakastapaamisten tapahtumia sekä niiden herättämiä tunteita, jotta heidän on 

mahdollista luoda aktiivista suhdetta lasten ja vanhempien kanssa. (Ferguson, 2017.) 

 

2.4 Lasten osallisuuden tutkimus lasten näkökulmasta 

Lasten osallisuuden toteutumista on tutkimusten avulla selvitetty myös lasten kokemus-

ten näkökulmaa painottaen. Pirjo Pölkki, Riitta Vornainen, Merja Pursiainen ja Marjo 

Riikkonen (2012) tutkivat lasten osallisuutta suomalaisessa lastensuojelun kontekstissa 

sosiaalityöntekijöiden ja lasten haastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastatellut lapset 

olivat iältään 7–17-vuotiaita. Pölkin ja muiden (2012) tutkimuksessa lapset toivat omana 

kokemuksenaan esiin, että heidän osallisuutensa toteutui tai jäi toteutumatta riippuen 

siitä, missä vaiheessa lastensuojelun asiakkuutta he olivat. Pölkin ja kumppaneiden 

(2012) mukaan lasten osallisuuden kokemukset parantuivat heidän siirryttyään lastensuo-

jelun avohuollon palveluista sijaishuollon palveluihin. Lapset olivat avohuollon työsken-

telyn aikana kokeneet, etteivät he tulleet kuulluiksi ja että heidän vanhempansa pystyvät 

peittelemään tapahtumia. Tutkimuksessa Pölkki ja tutkijakollegat (2012) toivat esiin, että 

siirryttyään lastensuojelun sijaishuoltoon lapset kokivat voivansa vaikuttaa paremmin 

tehtäviin päätöksiin ja asiakassuunnitelmiin. (Pölkki ym., 2012.)  
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Katrin Križ ja Dakota Roundtree-Swain (2017) ovat tutkineet lasten osallisuutta ja pai-

kantaneet syitä, jotka voivat tarjota selityksen tähän suomalaisessakin lastensuojelussa 

esiin tuotuun lasten osallisuuden kokemuksen vaihteluun eri asiakkuusvaiheiden välillä 

(Pölkki ym., 2012). Križ ja Roundtree-Swain (2017) tuovat lastensuojelun asiakkaina ol-

leiden haastatteluihin perustuneessa tutkimuksessaan esiin sen, että lasten osallisuus heitä 

koskevaan päätöksentekoon ilmenee yksilöllisellä, organisaation ja systeemin tasoilla. 

Heidän tulostensa mukaan muun muassa lapsen hyvät sosiaaliset ja itseilmaisun taidot 

vaikuttavat siihen, miten lapset saavat äänensä kuuluviin. Sosiaalityöntekijän lapsesta 

saama mielikuva vaikuttaa myös lapselle tarjottaviin osallisuuden mahdollisuuksiin. Li-

säksi osallisuuden toteutumiseen vaikuttavat systeemisen tason tekijät, joissa järjestelmän 

ja lapsen tavoitteet voivat tutkijoiden mukaan olla vastakkaiset. (Križ & Roundtree-

Swain, 2017.) 

 

Lain hengen ja käytännön toiminnan välillä olevaa ristiriitaa on paikannettu myös eri 

maiden väliseen vertailuun perustuvassa tutkimuksessa (Archard & Skivenes, 2009). Da-

vid Archard ja Marit Skivenes (2009) ovat käyttäneet aineistona Norjan ja Iso-Britannian 

lastensuojelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden haastatteluita. Heidän tulostensa 

perusteella sosiaalityöntekijöillä on osaamista lapsen mielipiteen selvittämiseen ja lapsen 

kuulemiseen, mutta heidän näkemyksensä mukaisesti lapsen kuulemiset koostuvat väli-

neellisistä ja moraalisista syistä kuulluksi tulemiseen. Moraalinen syy kertoo siitä, että 

lapsilla on oikeus saada näkemyksensä kirjatuksi, mutta lapset eivät saa päättää kaikesta, 

ja välineellinen syy lapsen mielipiteen selvittämiseen on lapselta saatavan tiedon vuoksi. 

Tutkimuksessaan Archard ja Skivenes nostavat myös esiin sen, miten vähän sosiaalityön-

tekijät pohtivat lapsen kehityksellisiä valmiuksia mielipiteen muodostamiseen ja ilmaise-

miseen. (Archard & Skivenes, 2009.) 

 

Lasten osallisuuden mahdollisuuksien vaihtelua ovat pohtineet myös Elise Woodman, 

Steven Roche, Morag McArthur ja Tim Moore (2018). He tutkivat lasten osallisuutta las-

tensuojelussa Australiassa. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, jossa sama hypoteettinen ti-

lannekuvaus lähetettiin 467 sosiaalityöntekijälle. Woodman ja kumppanit (2018) havait-

sivat vastoin aiempia tutkimuksia, että lähes kaikki työntekijät olisivat vastaustensa pe-

rusteella kuunnelleet lasta, antaneet painoa tämän näkemyksille ja kokeneet itsevarmuutta 

lapsen tapaamisessa. Aineistossa painottuivat kuitenkin erityisen kokeneet lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät, joten Woodman ja kumppanit (2018) päätyivät ehdottamaan, että 
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työntekijän työikä lisää lapsen osallisuuteen painottuvaa työskentelytapaa. He ehdottavat 

myös, että lapsen osallisuuden ymmärtämisellä voi olla eroja lasten ja aikuisten välillä, 

mikä selittäisi osaltaan sen, etteivät lapset koe olleensa osallisia, vaikka työntekijät ker-

tovat ottaneensa lapsen osallisuuden huomioon. (Woodman ym., 2018.) 

 

Aiempien tutkimusten perusteella keskenään ristiriitaiset tutkimustulokset voivat kertoa 

monista asioista. Selityksenä voi olla yksilö-, organisaatio- sekä rakenteellisten tasojen 

toiminnan eroista johtuvat tekijät (Pölkki ym. 2012, s. 122–123; Križ ja Roundtree-

Swain, 2017.) Toisaalta kyse voi olla tutkijoiden välisistä lähestymistapaeroista, siis 

eroista siinä, miten lapsen näkyminen ylipäätään ymmärretään (Kääriäinen, 2006a). 

Aiempien tutkimustulosten ristiriitaisuuden sekä lapsen kehityksellisen erilaisuuden 

vuoksi yhdynkin Archardin ja Skivenesin (2009) näkemykseen siitä, kuinka vähän lasten 

kanssa toimivat sosiaalityöntekijät ovat kiinnittäneet huomiota siihen, millaisia valmiuk-

sia lapsen kehitys tuo lapsen mahdollisuuksiin muodostaa mielipiteensä ja olla osallisena 

heitä koskeviin asioihin. Tätä päätelmää tukee myös Toivosen (2017, s. 127) esiin nos-

tama lastensuojelun ammattilaisten puutteellinen kompetenssi lapsen mielipiteen selvit-

tämiseen ja tulkintaan. 

 

3 TEOREETTISET JA KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOH-

DAT 

3.1 Lapsen kehitykselliset näkökulmat mielipiteen muodostamiseen ja 

ilmaisuun 

Lastensuojelulaissa (417/2007, § 6) lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita henki-

löitä. Ihmisen kehityksen näkökulmasta tarkasteltuna kyse on hyvin erilaisista lähtökoh-

dista tarkasteltavasta ryhmästä, joten ei liene yllättävää, että lapsen kehitystaso mainitaan 

lastensuojelulaissa yhteensä 27 kertaa. Kehitys on käsitteenä laaja ja kattaa ainakin emo-

tionaalisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen. Nämä kaikki kehityksen osa-alueet vai-

kuttavat omalla mutkikkaalla tavallaan lapsen toimintaan ja hänen ulkoisesti havaittavan 

toimintansa ilmenemiseen. Lastensuojelussa lapsen haastattelun osalta Julia Korkman 

(2018) nostaa esiin erityisesti lapsen muistin ja kielellisten taitojen kehityksen keskeisinä 

huomioitavina näkökulmina. 
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Korkman (2018) tuo esiin, että lapsen kielellisten taitojen ja muistin kehitys liittyvät lä-

heisesti toisiinsa, mutta ne liittyvät myös lapsen kasvuympäristöön. Suotuisana pidetty 

muistin kehitys, jossa lapsi kykenee muotoilemaan jäsentyneitä muistikuvia kokemuksis-

taan, vaatii lapsen kasvuympäristöltä kykyä turvata lapselle riittävän ennakoitava arki 

sekä tuki lapsen sanaston kehitykselle. Lapsen sanaston kehitystä tukee se, että hänelle 

sanallistetaan ympäristön tapahtumia sekä hänen kokemuksiaan ja tunteitaan. Ennakoi-

maton, lapsen muistin kehityksen näkökulmasta haitallinen ympäristö puolestaan aiheut-

taa lapselle yllättäviä, suuria emootioita ja stressiä. Tämä näkyy siten, että lapsen muistin 

kehitys jäsentyneitä muistikuvia muodostavaksi toiminnaksi viivästyy. (Korkman, 2018, 

s. 66–73.) Pahimmillaan lapsen epävakaa kasvuympäristö estää näiden jäsentyneiden 

muistikuvien muodostumisen ja aiheuttaa dissosiaatioksi kutsutun ilmiön, jossa lapsen 

persoonallisuus ei jäsenny yhtenäiseksi (Schulman, 2004, s. 151). 

 

Normaalina pidettyyn muistin kehitykseen kuuluu, ettei varhaislapsuuden muistikuvia 

pysytä tietoisesti palauttamaan mieleen puhumaan oppimisen jälkeenkään, eikä niistä 

pystytä kertomaan yksityiskohtaisesti. Vaikka lapsilla on kyky muistaa ja kertoa koke-

muksistaan, nämä muistikuvat ovat kuitenkin helposti muovautuvia ja lapsi voi sekoittaa 

esimerkiksi satujen tapahtumia osaksi omia muistojaan. Samaan aikaan lapsen kielellis-

ten taitojen kehitys on vielä kesken ja aiheuttaa esimerkiksi käsitteiden hallinnan vuoksi 

epätarkkuutta lapsen kielelliseen ilmaisuun. (Korkman, 2018, s. 68–70.) Myöhemmällä 

iällä, kun lapsen muistitoiminnot ja kielellinen kehitys ovat edistyneet, alkavat lapsessa 

murrosiän vuoksi käynnistyvät hormonitoiminnan muutokset vaikuttamaan laaja-alaisesti 

lasten toimintaan (Korkman, 2018, s. 71). Korkman (2018, s. 59) tuokin esiin, että kes-

kusteluun perustuvissa haastattelutilanteissa alle kouluikäiset ja nuoret kouluikäiset lap-

set ovat kaikkein haavoittuvin ikäryhmä sekä muistin että kielellisten taitojen kehitysvai-

heiden vuoksi. 

 

Lasten haavoittuvuus johdattaa pohtimaan aikuisen valta-asemaa lasten ja aikuisten väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsen ja aikuisen välistä vuoro-

vaikutusta ja lapsilähtöisyyttä kuvatessaan Kalliala (2013) on todennut aikuisten käyttä-

vän aina valtaa suhteessa lapsiin, myös silloin, kun aikuinen pyrkii määräämään ja mää-

rittelemään lapsen toimintaa vähemmän. Varhaiskasvatusympäristössä tapahtuvasta vuo-

rovaikutuksesta hän nostaa esiin tutkimuksia, joissa aikuiset ovat tarkoituksellisesti pyr-
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kineet välttämään suoraa vallan käyttöä, mutta ovat päätyneet eräänlaiseen lasten näen-

näisen vapauden hämäryyteen. (Kalliala, 2013, s. 19–21.) Lastensuojelun vuorovaikutus-

tilanteissa lapsen ja aikuisen välistä asymmetristä valtatasapainoa voivat lisätä entisestään 

lastensuojelun juridisesta vallankäytöstä muodostuvat elementit. Asiakirjojen kirjoittami-

nen liittyy sosiaalityön juridiseen ja ammatilliseen vallankäyttöön kirjoittamisen tapojen 

ja kohteiden kautta (Kääriäinen, 2003, s. 150–153). Tämä avaa tarkasteltavaksi sen näkö-

kulman, miten lapsia kohtaavat ammattilaiset ymmärtävät lapsuuden ja asettuvat suhtee-

seen lapsen kanssa.  

 

3.2 Lapsikeskeisestä suhdeperustaiseen lastensuojeluun 

Lastensuojelu on yhteiskunnallinen sosiaalipalvelu, jossa käytetään merkittävää julkista 

valtaa. Suomalaisen lastensuojelun toiminta on saanut viimevuosina kritiikkiä. Tämän 

kritiikin seurauksena lastensuojelun toimintamalleja on alettu sekä tutkia että kehittää niin 

asiakasturvallisuuden, asiakkaiden osallisuuden kuin käytettävien työmenetelmienkin 

osalta. (Aaltio & Isokuortti, 2019a, s. 18–20.)  

 

Lapsen kohtaamisen käytäntöihin on kiinnitetty huomiota lastensuojelun toiminnassa 

2000-luvun taitteesta alkaen. Tuolloin Helsingissä käynnistyi lastensuojelun kehittämis-

hanke Kohtaavaa lastensuojelua. Hankkeen lähtökohtina toimivat sosiaalityöntekijöiden 

halu kehittää omaa työtoimintaansa systemaattisesti lapsikeskeisemmäksi. Hankkeen ta-

voitteena oli myös osaltaan vastata lastensuojelun kohtaamaan kritiikkiin, jossa lasten-

suojelu nähtiin vanhempikeskeisenä ja lapsen näkökulman ohittavana. Hankkeen tavoit-

teena oli kehittää toimintamalli, joka vanhempien tukemisen ohella kohdistuisi suoraan 

lapsen kanssa työskentelemiseen. Hanna Tulensalo ja Tiina Muukkonen (2004) määritte-

levät lapsikeskeisyyden tarkoittavan suoraa lapsen kanssa työskentelyä sekä lapsen ja 

vanhempien omien kokemusten tavoittamista (Tulensalo & Muukkonen, 2004, s. 1–3). 

 

Tulensalo ja Muukkonen (2004) jatkavat, että lapsikeskeisyyden lisäksi Kohtaavaa las-

tensuojelua -hankkeen toisena lähtökohtana oli huomioida lastensuojelun sosiaalityön 

toiminnan tasot, joilla sosiaalityöntekijä työssään toimii. He nimeävät nämä toimintape-

riaatteen tasoksi, prosessien tasoksi sekä kohtaamisen tasoksi. Toimintaperiaatteiden ta-

solla sosiaalityöntekijöiden tekemät valinnat vaikuttavat myös prosessien ja kohtaamisen 

tasoihin. Kohtaamisen taso on puolestaan yhtäältä paikka, jossa sosiaalityöntekijä kohtaa 
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asiakkaat, ja toisaalta myös paikka, josta lapsi- ja perhekohtaiset tavoitteet välittyvät pro-

sessi- ja toimintaperiaatteiden tasoille. Eri asiakastyön tasot asettuvat näin ollen dynaa-

miseen vuorovaikutussuhteeseen ja keskinäiseen riippuvuussuhteeseen. (Tulensalo & 

Muukkonen, 2004, s. 5–7.) 

 

Valtakunnalliselle tasolle lastensuojelun toimintamallien kehittäminen nousi vuonna 

2012 kahdeksanvuotiaan lapsen kuolemaan johtaneiden tapahtumien myötä. Tapahtuman 

seurauksena asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää lapsen kuolemaan johta-

neita tapahtumia sekä antaa kehittämisehdotuksia tehdyn selvityksen pohjalta. Oikeusmi-

nisteriön alaisuudessa toteutetun selvityksen perusteella tapahtumien kulussa oma merki-

tyksensä oli sillä, että lapsen mielipide ja näkökulma välittyivät sosiaalityöntekijöille lä-

hinnä aikuisten kertomana, eikä lapsen kuulemista toteutettu monipuolisesti. (8-vuotiaan 

lapsen kuolemaan johtaneet tapahtumat, 2013.) 

 

Lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnalliseksi kehittämiseksi perustettiin 2016 LAPE-

hanke, jonka yhteydessä tutkittiin muun muassa Iso-Britanniasta lähtöisin olevan systee-

misen toimintamallin mahdollisuuksia suomalaisessa lastensuojelun toimintaympäris-

tössä. Niin kutsutun Hackneyn mallin tavoitteena oli parantaa ihmissuhde- ja vuorovai-

kutustyön mahdollisuutta lastensuojelussa perheterapeuttista orientaatiota hyödyntä-

mällä. (Fagerström, 2016.) Päivi Petreliuksen ja Anne Uutelan (2020, s. 20) mukaan Suo-

meen juurrutettavasta Hacneyn mallin versiosta on syytä käyttää nimitystä systeeminen 

lastensuojelun toimintamalli, sillä suomalaisessa lastensuojelussa käytettävä versio poik-

keaa joiltain osin alkuperäisestä Hackneyn mallista. Elina Aaltio ja Nanne Isokuortti 

(2019a, s. 30) mainitsevat yhdeksi eroavaisuudeksi sen, että suomalaisessa kontekstissa 

asiakasperheen on mahdollista myös itse osallistua systeemiseen viikkokokoukseen. 

 

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin kehittyessä Aaltio ja Isokuortti (2019b) ovat 

paikantaneet toimintamallille kolme ydinelementtiä. Systeemisen toimintamallin ydinele-

mentit ovat systeeminen asiakastyö, systeeminen tiimi ja systeeminen viikkokokous. Sys-

teemisen toimintamallin ydinelementit ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa siten, että 

ilman yhtä ei toinen voi toimia, koska tuolloin mallin vaikuttavuus kärsii. (Emt., s. 11.) 

Systeemiseen asiakastyöhön kuuluvat yhdessä tutkiminen, asiakkaan kokonaistilanteen 

syvällisempi ymmärtäminen sekä suhdeperustainen ymmärrys. Suhdeperustaisuus tar-
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koittaa lapsen ja perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimista, ymmärtämistä ja näihin vai-

kuttamista. Toteutuakseen systeeminen asiakastyö vaatii luottamussuhteen rakentamista 

lapsen ja hänen perheensä kanssa. (Emt., s. 12–14.) 

 

Vaikka edellä esitetyn perusteella Kohtaavaa lastensuojelua -hanketta ja systeemistä toi-

mintamallia yhdistää selvästi lapsikeskeisyys työtä ja toimintaa ohjaavana periaatteena, 

on näillä kahdella toimintamallilla myös eroja. Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen toi-

mintamallissa lastensuojelun arviointia toteutetaan tiiviisti sosiaalityöntekijöiden työpa-

rityönä, ja systeemistä asiakastyötä toteuttaa puolestaan systeeminen tiimi. Systeeminen 

tiimi koostuu Aaltion ja Isokuortin (2019b) mukaan konsultoivasta sosiaalityöntekijästä, 

lapsen asioista vastaavasta sosiaalityöntekijästä, koordinaattorista, perheterapeutista sekä 

mahdollisesti sosiaali- ja perheohjaajista. Systeemisen tiimin tavoitteena on tuoda esiin 

erilaisia hypoteeseja asiakkaana olevan perheen tilanteesta ja tukea sosiaalityöntekijää 

pohtimaan ja testaamaan näitä hypoteeseja. Systeemisen tiimin toiminnalla tavoitellaan 

asiakastyön suunnitelmallista toteuttamista. (Emt. s.15–16.) Lastensuojelun systeeminen 

toimintamalli ei sulje pois lastensuojelulle laissa määrättyjä erillisiä velvoitteita tai las-

tensuojelun tavoitteita lapsen oikeuksien toteuttajana vaan kyse on ennemminkin kritiik-

kiä kohdanneen toimintavan uudelleen muotoilusta, johon edellä mainitut velvollisuudet 

sisältyvät (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021a). 

 

3.3 Asiakastyön dokumentointi monitoimijaisessa lastensuojelussa 

Erilaisten asiakirjojen laatiminen kuuluu tiiviinä osana lastensuojelun sosiaalityöhön. 

Lastensuojelussa laaditaan päätöksiä, pyydetään, laaditaan ja luetaan erilaisia lausuntoja, 

ja tehdään arkipäiväisestä työstä muistioita. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

(254/2015, § 4) asettaa velvollisuuden kirjaamisesta sosiaalihuollon ammattilaiselle tai 

avustavalle, asiakastyötä tekevälle henkilölle. Asiakirjoihin on kirjoitettava sosiaalihuol-

lon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelli-

set ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina. Asiakirjoihin tehtävät kirjaukset on 

lain mukaan tehtävä viipymättä. Kirjaamisessa käytettävän kielen on oltava ymmärrettä-

vää, selkeää ja siinä saa käyttää vain yleisesti hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. (Laki 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 254/2015, § 6).  
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Asiakaskertomus on päätösten ja asiakassuunnitelmien ohella yksi sosiaalihuollon asia-

kirjatyyppi, johon kirjataan sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (254/2015, § 17) mukaan 

asiakkaan saaman tuen tai palvelun ajankohta, kuvaus sosiaalihuollon asiakkaan tilan-

teesta, kaikki asiakkaaseen tai asiakkuuteen liittyvät tapahtumat, joissa asiakkaan asiaa 

on käsitelty. Lisäksi asiakaskertomukseen kirjataan tieto siitä, ketkä ovat osallistuneet 

asian käsittelyyn. Asiakaskertomukseen kirjataan myös asiakkuuden alkamisen ja päätty-

misen ajankohdat sekä asiakkuuden päättymisen peruste. Lastensuojelussa lapsen asia-

kaskertomukseen on myös kirjattava muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen tapa 

sekä mielipiteen sisältö (Lastensuojelulaki 417/2007, § 20). Vaikka laki ohjaa asiakas-

kertomusten ja muiden asiakasasiakirjojen sisältöjä, niin samalla asiakasasiakirjojen si-

sältöön vaikuttavat sekä työntekijöiden henkilökohtaiset kyvyt että asiakkaan ja työnte-

kijän välisen suhteen laatu (Kääriäinen, 2006b, s. 638–653). 

 

Asiakaskertomusten erityisyys lastensuojelun monitoimijaisessa työskentelyssä korostuu 

niiden muihin asiakirjatyyppeihin kytkeytyvän luonteen vuoksi. Asiakaskertomustekstejä 

voidaan hyödyntää muita asiakirjoja, kuten päätöksiä ja asiakassuunnitelmia laadittaessa 

ja lisäksi ne toimivat myös tehtyjen päätösten ja suunnitelmien seuraamisen apuvälineinä. 

Asiakaskertomusten sisältöä määrittää osin tehdyt suunnitelmat, joten niistä tulee näkyä 

myös asiakkaan asian edistyminen, lapsen ja perheen hyvinvoinnin kuvaaminen ja ylei-

sesti asiakasprosessin eteneminen asiakassuunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

(Laaksonen ym., 2011, s. 46–47.) 

 

Lastensuojelun monitoimijainen tiimi koostuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityönteki-

jän lisäksi konsultoivasta sosiaalityöntekijästä, perheterapeutista, koordinaattorista ja lap-

sen ja perheen kanssa toimivista perhetyöntekijöistä sekä muista lastensuojelun palvelua 

perheelle tuottavista työntekijöistä (Aaltio & Isokuortti, 2019b). Tämän vuoksi asiakirjo-

jen työvälineellinen luonne näkyy siinä, että sosiaalihuollon työntekijällä on luettavanaan 

usean eri työntekijän kirjoittamia tekstejä. Sen lisäksi, että lastensuojelun sosiaalityönte-

kijälle välittyy asiakirjojen lukemisen kautta tietoja asiakkaan asiasta, he myös itse kir-

joittavat näitä asiakirjoja asiakastapaamisten ja asiakkaiden yhteydenottojen pohjalta. Tä-

män seurauksena usean eri toimijan tekemät päätökset siitä, mitä ja miten he päättävät 

asiakaskertomuksiin kirjoittaa (Kääriäinen, 2006b; Laaksonen ym. 2011, s. 38–41), vai-

kuttavat siihen, mitä tietoa sosiaalityöntekijälle lapsen ja perheen tilanteesta välittyy, ja 
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miten sosiaalityöntekijän on mahdollista arvioida asiakkaan tilanteen edistymistä sekä 

suunnitella lasta tukevia palveluita. 

 

Kääriäinen (2006b; 2003) huomauttaa, että sosiaalityön dokumentointi on syytä ymmär-

tää sosiaalityön tiedonmuodostuksen prosessina, jossa tekstejä ei ainoastaan kirjoiteta, 

vaan myös luetaan ja käytetään työn tekemisen välineenä. Teksteihin kirjoitetut asiakkai-

den henkilökohtaiset tiedot muuttuvat siivilöidyiksi instituution tiedoiksi (Vierula, 2012) 

ja niiden avulla voidaan arvioida myös työntekijän työtä (Kääriäinen, 2006b). Työnteki-

jöiden vaihtuessa ja asiakirjojen lukijoiden muuttuessa, asiakirjojen tekstit välittävät tie-

toa myös työntekijöiden välillä (Koskinen, 2017, s. 55; myös Kääriäinen, 2003). Asia-

kastyön dokumentoinnissa asiakirjojen teksteistä tulee tämän vuoksi yksi vaikuttava jäsen 

lastensuojelun sosiaalityön vuorovaikutuksellisiin suhteisiin. 

 

3.4 Lastensuojelun asiakirjat lapsen tukemisen välineenä 

Lastensuojelun toimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset, kansallinen lainsäädäntö 

sekä lastensuojelun työmenetelmät painottavat lapsen osallisuutta ja asemaa lastensuoje-

lussa. Useiden tutkimusten mukaan lasten osallisuuden käytännön toteutumisessa on kui-

tenkin puutteita (esim. Pölkki ym., 2012; Toivonen, 2017; Križ & Roundtree-Swain, 

2017). Sekä lapset että tutkijat ovat osoittaneet kriittisiä näkökulmia toimintaa ja toimin-

nan tapoja kohtaan (esim. Archard & Skivenes, 2009; Pölkki ym., 2012; Toivonen, 2017; 

Woodman ym., 2018). Toivonen (2017) ja Woodman tutkijakumppaneineen (2018) nos-

tavat esiin tärkeän näkökulman lapsen osallisuudesta ja sen toteuttamisen tavoista esittä-

mällä, että lasten osallisuus määrittyy helposti aikuislähtöisestä näkökulmasta ottamatta 

huomioon lasten omaa kokemusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lastensuojelun avohuol-

lon kontekstissa tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin käsitteellistä määritte-

lemistä lapsen hyvinvoinnin kokemuksen kautta. 

 

Lapsen hyvinvointia lasten näkökulmasta tutkineet Toby Fattore, Jan Mason ja Elizabeth 

Watson (2009) ovat jäsentäneet lasten haastatteluiden perusteella lasten kokeman hyvin-

voinnin ulottuvuuksia. Heidän jäsennyksensä mukaan lasten hyvinvoinnin kokemus ra-

kentuu keskeisesti lapsen läheissuhteissa tapahtuvien vuorovaikutuskokemusten kautta. 

Näillä hyvinvoinnin kokemuksilla on lasten haastatteluiden perusteella vaikutusta erityi-
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sesti heidän kokemuksiinsa turvallisuudesta, toimijuudesta ja myönteisestä minäkuvas-

taan, jotka toimivat lapsen hyvinvoinnin kokemisen ydinalueina. (Fattore, Mason & Wat-

son, 2009, s. 62.)  

 

Fattoren, Masonin ja Watsonin (2009) jäsennyksen mukaan lapsen koetun hyvinvoinnin 

osa-alueet koostuvat lapsen toimijuudesta, turvallisuudesta, lapsen minäkuvasta, aktiivi-

suudesta ja vapaudesta, vastoinkäymisten kohtaamisesta, materiaalisista ja fyysistä re-

sursseista, fyysisestä terveydestä ja hyvänä ihmisenä olemisesta. Lapsen toimijuus pitää 

sisällään konkreettisia tilanteita, joissa lapsilla on mahdollisuus vaikutta jokapäiväisissä 

vuorovaikutussuhteissa itseään koskeviin asioihin. Lasten koetun turvallisuuden ulottu-

vuudet pitävät sisällään lapsen arjen turvallisuuden niin ihmissuhteissa kotona kuin esi-

merkiksi koulussa ja laajemmin yhteiskunnassa siten, että he eivät kohtaa muun muassa 

väkivaltaa tai kiusaamista. Lapsen minäkuvaan kuuluvissa kokemuksissa lapset kokevat 

olevansa hyväksyttyjä ja vastoinkäymisten kohtaamisessa heitä puolestaan tuetaan risti-

riitojen ratkaisuissa. Materiaaliset ja fyysiset resurssit kuvaavat lapsen kasvuympäristön 

fyysisiä ominaisuuksia. Fyysinen terveys muodostuu niistä tekijöistä, jotka mahdollista-

vat terveellisten elämäntapojen ylläpitämisen, kuten tarjotun ravinnon laatu ja mahdolli-

suus terveyspalveluiden käyttöön. Hyvänä ihmisenä oleminen käsittää lapsen moraalikä-

sityksen tukemisen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen tukemisen. (Fattore, Mason & 

Watson, 2009, s. 71–72.)  

 

Lastensuojelun palveluina tarjottavien tukitoimien ja niitä tuottavien työntekijöiden työs-

kentely sekä vuorovaikutus kohdistuvat keskeiseltä osin juuri Fattoren, Masonin ja Wat-

sonin (2009) esiin tuomiin lapsen läheissuhteisiin. Koska palvelua toteuttavat työntekijät 

ovat velvoitettuja viemään lapsen asiakaskertomukseen tiedot palvelutapahtumista ja nii-

den kuvauksesta (Lastensuojelulaki, 417/2007, § 33; Laki sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista, 254/2015, § 17), välittävät lastensuojelun asiakirjat myös näitä lapsen hyvinvoin-

nin kokemukseen vaikuttavia tekijöitä asiakirjoja lukeville työntekijöille. 
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Eri työntekijöiden lastensuojelun asiakirjoihin kirjoittamat tiedot vaikuttavat omalta osal-

taan niitä lukevan sosiaalityöntekijän orientoitumiseen ja valintoihin asiakasprosessin 

suunnittelussa ja asiakkaan kohtaamisessa (mm. Kääriäinen, 2003; ja 2006b; Laaksonen 

ym., 2011, s. 46–47; Križ ja Roundtree-Swain, 2017). Työntekijän orientoitumisella on 

puolestaan vaikutusta siihen, millaisen aseman lapsi voi lastensuojelun työskentelypro-

sesseissa saada, joten lapsen asema osana lastensuojelun vuorovaikutustilanteita määrit-

tyy työntekijän tekemien valintojen mukaan (Tulensalo, 2015, s. 5–9). 

 

Hanna Tulensalo (2015) tuo tutkimuksessaan esiin lasten saavan erilaisia tiedollisen toi-

mijan positioita, joiden välillä lapset voivat liikkua asiakkuuden eri vaiheiden ja eri asia-

yhteyksien mukaan. Hänen mukaansa lapsi voi olla joko ulkopuolisen, välillisen tai ak-

tiivisen tiedollisen toimijan positioissa. Aktiivisen tiedollisen toimijan positiossa lapsi on 

mukana työskentelyssä ja hänellä on aktiivinen suhde myös käsiteltävään tietoon sekä sen 

reflektointiin. Välillisen tiedollisen toimijan positiossa lapsi ei itse ole mukana tiedon 

tuottamisessa, mutta hänet nähdään työskentelyn osana ja hän on tämän vuoksi tiedon 

kohteena. Ulkopuolisen tiedollisen toimijan positiossa lapsi on työskentelyn ulkopuolella 

ja häntä suojellaan tiedolta. Tässä positiossa lastensuojelun avohuollon työskentely koh-

distuu pitkälti vanhempiin liittyviin ongelmiin ja niiden ratkomiseen. (Tulensalo, 2015, 

s. 14–25.) 

 

Edellä esitetyn voi tiivistää lapsen asiakaskertomusten tiedonvälityksen vaikutusproses-

siin. Lastensuojelun asiakasasiakirjat ja niiden sisältämä tieto lapsen arjesta vaikuttavat 

dynaamisen tiedonvälityksen luonteensa (Kääriäinen, 2003) vuoksi niitä lukevaan sosi-

aalityöntekijään. Kun sosiaalityöntekijä saa asiakirjoja lukemalla tietoja lapselle lähei-

sistä ihmissuhteista ja lapsen hyvinvointikokemuksesta, hän voi käyttää näitä tietoja lap-

sen tiedollisen toimijuuden tukemiseen. Mikäli asiakirjoissa puolestaan on vain niukasti 

tietoja lapsen näkökulmasta ja hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavista tekijöistä, työn-

tekijän on haastavaa tukea lapsen tiedollista toimijuutta. Tämän perusteella lastensuoje-

lun asiakaskertomukset asettuvat merkittävään rooliin lapsikeskeisen ja suhdeperustaisen 

lastensuojelutyön toteuttamisessa. 
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3.5 Arkikokemus 

Lasten kanssa toimivien ammattilaisten käyttämiä jäykkiä, aikuislähtöisiä ja ennakko-

oletuksiin perustuvia menettelyitä on kritisoitu myös sosiaalityön ulkopuolella. Barbara 

Rogoff, Audun Dahl ja Maureen Callanan (2018) esittävät, että psykologisen lapsen ke-

hityksen arvioinnin osaksi tulisi strukturoitujen menetelmien ja rakennettujen ympäristö-

jen lisäksi huomioida lapsen havainnointi osana hänen omaa, luonnollista arkiympäristö-

ään. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna lapsen mielipiteen selvittäminen tai kuuleminen 

asettavat enimmillään vähimmäisvaatimuksen viranomaistoiminnan toteuttamiselle, eri-

tyisesti sen tekemättä jättämisen rangaistavuuden vuoksi (Toivonen & Pollari, 2018, s. 

147–148). Lapsen mielipiteen selvittäminen ja lapsen kuuleminen eivät kuitenkaan vält-

tämättä ole yksittäisen lapsen tilanteen selvittämisen ja arvioimisen kannalta riittäviä tai 

lapsen osallisuusoikeutta tosiasiallisesti toteuttavia. 

 

Jan Horwath (2019, s. 59–65) on käyttänyt jäsentämässään lastensuojelun sosiaalityön 

arviointimallissa lapsen ja aikuisen arkikokemuksen käsitettä (the daily lived experience). 

Mallissaan Horwath (2019) tuo esiin tarpeen kiinnittää huomiota niin lapsen kuin hänen 

hoidostaan vastaavan aikuisenkin arkikokemukseen sekä yhdistää näistä saatava tieto 

osaksi sosiaalityötekijän ammatillista tietämystä. Horwathin (2019) mallin mukaisesti 

kaikilta perheen jäseniltä kysytään heidän arkisen päivänsä kulusta alkaen aamun herää-

misestä päättyen yöhön. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan päivän tapahtumien jatku-

mosta vaan myös siitä, mitä tunteita lapset kokevat ja mitä asioita he toivoisivat muutet-

tavaksi. Sisällöllisesti Horwathin (2019) arkikokemuksen käsite sisältää samoja asioita ja 

tapahtumia, joita lapset ovat itse pitäneet tärkeinä oman hyvinvointikokemukseensa liit-

tyen (Fattore, Mason & Watson, 2009). Esimerkkinä tästä ovat, kuka huolehtii aamuisin 

lapsen heräämisestä ja ravinnon saannista ja millaisista tilanteista perheessä muodostuu 

ristiriitoja ja miten niitä ratkaistaan (Horwath, 2019, s. 60–63). 

 

Jan Horwath ja Sukey Tarr (2015) ovat tutkimuksessaan nostaneet esiin lapsen arkikoke-

muksen välttämättömyyden lapsikeskeisen lastensuojelun osana. He kuvaavat lapsen ar-

kikokemuksen mahdollistavan lapsen äänen esiin tulemisen lastensuojelun toiminnassa 

havainnoimalla lapsen ja tämän läheissuhteiden vuorovaikutusta sekä lapsen käyttäyty-

mistä. Horwathin ja Tarrin (2015) mukaan näiden avulla työntekijöiden on mahdollista 

seurata ja arvioida sitä, miten yksittäisen lapsen kasvuympäristön tekijät ja tapahtumat 
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vaikuttavat lapsen elämään ja terveyteen. Lapsen arkikokemukseen kuuluvat lapsen nä-

kemyksen esiin tuominen erilaisista hänen elämässään olevista ja tapahtuneista asioista. 

Lisäksi se, millaisia tunteita tapahtumat tai tilanteet ovat lapsessa herättäneet ja mitä lap-

set itse toivoisivat elämässään olevan toisin, kuuluvat lapsen arkikokemuksen käsittee-

seen. Käsitteenä lapsen arkikokemus painottaa lapsen yksilöllistä kokemusta ja yksilölli-

siä näkemyksiä, eikä yleisiä, aikuisen oletukseen perustuvia näkemyksiä. Lapsen näke-

mysten ja kokemusten ymmärtäminen on tärkeää lastensuojelussa myös siksi, että lapsen 

kasvuympäristön vahingoittavuus johtuu harvoin yksittäisistä tapahtumista, vaan on en-

nemminkin lapsen arjessa tapahtuvien, kumuloituvien vuorovaikutustilanteiden ja arki-

päiväisen laiminlyönnin tulosta. (Horwath & Tarr, 2015, s. 1379–1380.) 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida lastensuojelun avohuollon asiakasasiakirjojen vä-

littämää tietoa lapsen arkikokemuksesta. Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyk-

siin: 

1) Keiden annetaan kertoa lapsen arkikokemuksesta lastensuojelun avo-

huollon asiakirjoissa? 

 

2) Millaisista kirjauksista lapsen arkikokemuksen kuvaukset lastensuoje-

lun avohuollon asiakirjoissa koostuvat? 

 

En tukeudu tarkkarajaisiin määrityksiin lapsen arkikokemuksesta ja lapsen mielipiteen 

selvittämisestä, vaan lapsen arkikokemus ja lapsen mielipide ovat tutkimuksessani rin-

nakkaisia ja toisiaan täydentäviä käsitteitä. Koska kirjoittajat valitsevat sen, mitä tekstis-

sään näyttävät, olen kiinnostunut ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä siitä, kuka niin 

sanotusti ”pääsee kertomaan” lapsen arkikokemuksesta asiakirjassa. Vastatessani toiseen 

tutkimuskysymykseen tarkastelen lasten arkikokemusten kirjauksia yhtenä kokonaisuu-

tena yksittäisten lasten kohdalla ja pyrin havainnoimaan sitä, millaisia kokonaisuuksia 

lasten arkikokemusten kirjauksista muodostuu. Etsiessäni vastausta tutkimuskysymyksiin 

ymmärrän lapsen arkikokemuksen laajana ja moninaisena käsitteenä samalla tiedostaen 
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asiakirjatutkimuksen kriittisen rajoituksen. Asiakirjat kertovat vain siitä, mitä niihin on 

kirjoitettu (Kääriäinen, 2003), ei siitä, millainen lapsen arkikokemus todellisuudessa on. 

 

4.2 Tutkimusaineisto ja tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuksen aineisto koostuu erään Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella si-

jaitsevan kunnan lastensuojelun avohuollon asiakaskertomuksista sekä ostopalveluina 

tuotettujen kotona tehtävän perhekuntoutuksen, perhetyön sekä ammatillisen tukihenki-

lötoiminnan kuukausiraporteista. Valmisteluvaiheessa tutkimuspaikkakunnan työntekijä 

muodosti listan kaikista lastensuojelun avohuollon asiakkaana toukokuun 2019 alusta 

marraskuun 2019 loppuun olleista 5–11-vuotiaista lapsista. Seuraavaksi hän poisti listalta 

sellaiset lapset, jotka olivat olleet sijoitettuina kodin ulkopuolelle kyseisenä ajanjaksona. 

Tämä rajaus mahdollisti erityisesti lastensuojelun avohuollon tukitoimin tuettujen lasten 

arkikokemuksen välittymisen, sillä kodin ulkopuolisessa sijoituksessa työskentelytapa 

poikkeaa monelta osin avohuollon tukitoimista. Tutkimuksessa käytettäväksi aineistoksi 

asiakirjamäärä oli edelleen liian suuri, joten päädyin hyödyntämään tutkimusaineiston ra-

jaamisessa asiakkuudessa olleiden lasten iän mukaan painotettua otantaa.  

 

Otannassa tavoitteena oli saada aineistoon 41 lapsen asiakasasiakirjat. Alkuperäisestä 

asiakaslistasta laskin jokaista ikävuotta vastaavat prosenttiosuudet tutkimuksen kohde-

ryhmänä olleiden lasten määrästä. Tämän jälkeen suhteutin saadun prosenttiosuuden ha-

luttuun otoskokoon, jolloin sain seuraavassa taulukossa 1 esitetyn mukaisen jakauman. 

 

Taulukko 1. Otoskokoon suhteutettu lasten määrä ikävuosittain. 

5-vuoti-

aat 

6-vuoti-

aat 

7-vuoti-

aat 

8-vuoti-

aat 

9-vuoti-

aat 

10-vuoti-

aat 

11-vuoti-

aat 

5 5 5 6 8 6 6 

 

Tämän jälkeen muodostin poimintalistan, jossa asiakaslapset oli asetettu ikävuosittaisiin 

ryhmiin aakkostettuun järjestykseen. Poistin listalta vielä asiakastietojärjestelmän mu-

kaan samassa perheessä asuvat sisarukset siten, että jätin perheen vanhimman, alle 12-

vuotiaan lapsen listalle. Viimeisessä vaiheessa poimin listalta tasavälein jokaista ikä-

vuotta edustavan määrän lapsia. Näin muodostuneelta tutkimuslistalta kokosin lasten las-

tensuojelun avohuollon asiakasasiakirjat, jotka olivat lastensuojelun asiakaskertomusten 
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osalta haettu ja tulostettu asiakastietojärjestelmästä. Tähän samaan järjestelmään kirja-

taan myös perhetyön merkinnät silloin, kun perhetyö on tuotettu kunnan omana työnä. 

Tutkimusaineistoon kuuluvat yksityisten palveluntuottajien laatimat asiakaskertomus-

tekstit etsittiin paperiarkistosta, sillä ne oli toimitettu lastensuojelulle kuukausittaisen ra-

portoinnin yhteydessä tulosteina. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty otantaan poimittu määrä sekä se, kuinka 

monelta kyseisistä lapsista tutkimuksessa käytettäviä asiakasasiakirjoja löytyi. 

 

Taulukko 2. Otannassa olleiden lasten määrät ikävuosittain ja löytyneet asiakirjat. 
 5-vuoti-

aat 

6-vuoti-

aat 

7-vuoti-

aat 

8-vuoti-

aat 

9-vuoti-

aat 

10-vuoti-

aat 

11-vuoti-

aat 

Yh-

teensä 

Otanta 5 5 5 6 8 6 6 41 

Toteutu-

nut 
4 4 5 5 6 3 5 32 

 

Aineisto koostuu yhteensä 666 asiakasasiakirjatulostesivusta. Asiakirjoissa oli tapahtu-

makirjauksia, mutta näiden lisäksi myös kuukausiraporttien yhteenvetosivuja, joissa oli 

taulukoituina kuukauden aikana perheeseen tehdyt tunnit sekä tilaajan määritelmän mu-

kainen kooste kuukauden aikana tehdyistä työskentelystä ja sen etenemisestä. Salassapi-

don varmistamiseksi tutkimuspaikan henkilökunta skannasi tutkimusaineistona olevat 

asiakirjat käytössäni olevalle, tutkimuksen kohteena olevan yhteisön omistamaan tallen-

nustilaan, jonne oli pääsy ainoastaan minulla. Pääsy tallennustilaan oli suojattu salasa-

nalla ja siihen oli mahdollista päästä ainoastaan tutkimuksen kohteena olevan yhteisön 

omistaman ja käyttööni luovuttaman päätelaitteen kautta. Tutkimusaineiston käsittelemi-

sestä tehtiin salassapidon varmistamiseksi myös kirjallinen sopimus. 

 

Valmisteluvaiheen lopuksi luokittelin skannatut asiakirjat lapsikohtaisiksi kokonaisuuk-

siksi ja numeroin jokaisen lapsen omalla tunnistenumerollaan. Tässä vaiheessa huomasin, 

että yhden lapsen asiakasasiakirjat sisälsivät vanhemman palvelua koskevan kuukausira-

portin, joten jätin tämän pois aineistosta.  
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Analysoimani lastensuojelun asiakirjat kuuluvat asiakirjatyypiltään asiakaskertomuksiin 

(Laaksonen ym., 2011). Asiakaskertomukset muodostavat sosiaalihuollon yleisimmän 

asiakirjatyypin ja niihin kirjoitetaan merkintöjä asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalihuollon 

palveluntuottamiseen liittyvistä tapahtumista. Asiakaskertomusten merkinnät ovat luon-

teeltaan päivittäismerkintöjä, joihin kerääntyy tietoa asiakkaalle tai hänen perheellensä 

tuotetusta palvelusta kronologisessa järjestyksessä. Asiakaskertomusten paikka asia-

kasasiakirjana on kiistanalainen, sillä sen sisällölliset merkinnät ovat muihin sosiaalihuol-

lon asiakirjoihin nähden varsin vapaamuotoisia. Asiakaskertomusten merkitys on kuiten-

kin asiakkaan asian hoitamiseksi suuri, sillä ne toimivat perustana muiden asiakirjojen, 

kuten päätösten ja lausuntojen laatimiselle. (Laaksonen ym., 2011, s. 46–47.) Aineiston 

ulkopuolelle jätin kaikki muut asiakkaan asiakasasiakirjat, kuten päätökset sekä lasten-

suojeluilmoitukset. 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2019) ohjeistus velvoittaa valtakunnallisesti 

Suomessa toimivia tutkimusyhteisöjä ja sen jäseniä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(2019, 7) mukaan jokaisen tutkijan on noudatettava kolmea yleistä periaatetta. Nämä pe-

riaatteet ovat tutkittavien ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, sisäl-

täen myös yksityisyyden suojan, luonnon monimuotoisuuden sekä aineellisen ja aineet-

toman kulttuuriperinnön kunnioittamisen ja tutkimuksen toteuttamisen siten, että tutki-

muksesta ei aiheudu tutkimuksen kohteelle merkittäviä riskejä tai haittoja. 

 

Kaikki käyttämäni asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (Laki viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta, 621/1999) ja sisältönsä vuoksi myös ihmisten yksityisyyden 

suojaan kuuluvia dokumentteja, joiden sisältö on luokiteltu salassa pidettäväksi. Tämän 

salassapidon alaisuuteen kuuluu myös lastensuojelun asiakkuus itsessään. (Laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 812/2000.) Tämän vuoksi aineiston hankin-

nassa ja tutkimuksellisissa valinnoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tehtyjen valin-

tojen eettisyyteen sekä salassapidon säilymiseen.   

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut yksityiskohtaiset ohjeet henkilötietoja si-

sältävän tutkimusaineison käsittelystä (TENK, 2019, 11–13). Ohjeistuksen mukaan hen-

kilötietojen käsittelyyn tulee olla laillinen peruste. Tutkimusaineiston perustana toimivat 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, joiden laadintaa ja käsittelyä määrittää laki sosiaalihuol-

lon asiakasasiakirjoista (254/2015). Sekä laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
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(254/2015) että laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (631/1999) antavat mahdolli-

suuden asiakasasiakirjojen käyttämiseen tutkimustarkoituksessa. Salassa pidettävän ai-

neiston käyttäminen tutkimuksessa vaatii harkintaa ja tietoisuutta ohjaavasta lainsäädän-

nöstä, mutta myös eettistä pohdintaa (tietosuojavaltuutetun ohjaus, 6.3.2017). 

 

Vaikka tutkimusaineisto sisälsi asiakkaiden yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja, tutki-

mukseni varsinaisena kohteena ovat ammattilaisten tekemät kirjaukset, eivät siis itse asi-

akkaiden elämäntapahtumat. Tämän vuoksi olen tutkimuksessani kiinnittänyt huomiota 

niin asiakkaiden yksityisyyden suojaan kuin myös asiakirjoja laatineiden ammattilaisten 

kunnioittamiseen. Tutkimuksen aikana mahdollisesti esiin tulevat kehittämiskohteet eivät 

ole tarkoitettu yksittäisten työntekijöiden kritisoimiseksi, eikä tutkimusraportista ole 

mahdollista paikantaa yksittäistä kirjauksen tehnyttä ammattilaista tai hänen edusta-

maansa yksittäistä organisaatiota. Tutkimuksen tekemisellä ei myöskään ole vaikutusta 

yksittäisten asiakkaiden kohdalla tehtävään päätöksentekoon. Tutkimuksen toteuttamista 

varten tutkimuskohteena olevalta organisaatiolta on haettu ja saatu tutkimuslupa. Tutki-

muslupa koski sekä tätä maisterintutkielmaa että aiemmin toteutettua sosiaalityön käy-

täntötutkimusta (Vainionpää, 2021).  

 

TENK huomauttaa, että henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen käsittelyssä on 

kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuksen suunnitteluun ja eri osapuolten roolien mää-

rittelyyn sekä aineiston säilyttämiseen (TENK, 2019, 12). Tutkimuksen toteuttamisessa 

on kiinnitetty erityistä huomiota mahdollisten riskien ennakointiin ja niiden hallintaan 

yhteistyössä tutkimuksen kohteena olevan organisaation edustajien kanssa. Edellä kuva-

tun aineiston käsittelemisen lisäksi tutkimuksen tekemisestä aiheutuvia mahdollisia ris-

kejä on pyritty hallitsemaan yhteistyössä tutkimuksen kohteena olevan organisaation 

kanssa. Tutkimuksen kohteena olevan organisaation kanssa laadittiin erikseen aineiston 

luovuttamista ja sen tutkimuksellista käsittelyä koskeva kuvaus, johon merkittiin eri osa-

puolten roolit ja aineiston säilyttämisen sekä hävittämisen kuvaus. Molemmat osapuolet 

sitoutuivat tehtyyn suunnitelmaan allekirjoittamalla sen. Tehdyn sopimuksen mukaisesti 

aineisto hävitetään tutkielman hyväksymisen jälkeen. 
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Asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi kiinnitin huomiota myös aineistonäytteiden 

käyttöön. Silloin kun tutkimuksen raportoinnissa oli välttämätöntä käyttää aineistonäyt-

teitä, muokkasin ne yksityiskohdiltaan sellaisiksi, ettei aineistonäytteestä ole mahdollista 

tunnistaa yksittäistä asiakasta. Silloin, kun aineistonäytteessä oli mainittu nimeltä lapsi, 

vanhempi tai esimerkiksi sukulainen, muutin nämä aineistolainauksissa muotoon Lapsi, 

Vanhempi tai Sukulainen. Koska henkilöiden tunnistaminen olisi saattanut olla mahdol-

lista myös välillisesti, vaihdoin nimeltä mainitut harrastukset aineistolainauksissa Harras-

tukseksi ja nimeltä mainitut paikat esimerkiksi Ruokapaikaksi ja Leikkipaikaksi. Käytän 

aineistonäytteissä tekemieni muutosten kohdalla isoa alkukirjainta, jotta muutetut mer-

kinnät on mahdollista tunnistaa aineistonäytteitä luettaessa. Lasten iät olivat minulla tie-

dossa, mutta en ilmoittanut niitä aineistonäytteiden yhteydessä. 

 

4.3 Asiakirjojen tutkiminen 

Tutkimusaineistona valmiit, muuhun kuin tämän kyseisen tutkimuksen aineistoksi laadi-

tut asiakirjat asettavat erilaisia reunaehtoja aineistosta tehtäville tulkinnoille. Siinä missä 

valmiiksi tutkimusta varten laadittujen dokumenttien sisältöä ja määrää määrittävät tutki-

jan asettamat kysymykset kirjoituksille ja toisaalta vastaajien halu ja kyvyt vastausten 

laatimiselle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 159–160), ei sosiaalityön asiakirjojen kohdalla 

ole samaa vastausvähyyden haastetta. Asiakirjojen sisältöä määrittää tutkijan asettamien 

kysymysten sijaan lainsäädäntö, asiakasprosessiin vaikuttavat tekijät ja kirjauksen tehnyt 

työntekijä.  

 

Paul Ricœur (2000, s. 62–70) kuvaa kirjoitetun tekstin ja sen sisällön merkitysten tran-

formaatiota tuomalla esiin, että kirjoitettu teksti erottuu puhutusta monilla tavoin. Kun 

puhuttu kerronta sitoo kertojan ja kuulijan, tekstit eivät toimi näin. Puhuttuna viesti on 

yleensä kohdennettu jollekin samassa tilassa tai ajassa olevalle kuulijalle tai yleisölle. 

Teksteinä olevia viestejä voivat lukea muutkin kuin ne, joille ne on kohdistettu, eivätkä 

kirjoitetut viestit ole samalla tavoin sidottuja samaan aikaan. Toisaalta ilman lukijaa, teks-

tin viesti ei kulje, eivätkä tekstit itse sano mitään muutoin kuin luettuina. (Ricœur, 2000, 

s. 62–70.) Myös Tannen (2007, s. 102–132.) tuo esiin sen, että tapahtumien ja havaintojen 

siirtämisessä sanalliseen muotoon tulee kerrotun ja todellisten tapahtumien väliin väistä-
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mättä eroja. Hän toteaa, että muodostuneet erot juontavat juurensa siitä, mitä kertoja ti-

lanteesta on halunnut kuvata sekä siitä, mihin kertoja kiinnittää huomionsa vuorovaiku-

tustilanteessa kerrontaansa tehostaakseen.  

 

Ymmärrän tämän eron suhteuttamalla sen esimerkiksi haastatteluista tehtävään litteroin-

tiin. Litteroidussa tekstissä tutkija tallentaa tutkimuksen kannalta tarpeellisella tarkkuu-

della aineistonsa tekstiksi ja käyttää näitä myöhemmin analysoinnin apuna sekä muistinsa 

tukena. Tutkija siis kirjoittaa tarpeellisia asioita lähinnä itselleen, tutkimuksen tarkoituk-

seen. Asiakasasiakirjojen lukijoina voivat puolestaan olla muutkin kuin niiden kirjoittajat. 

Haastattelun aikana tutkijan on mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä tai pyytää haas-

tateltavaa laajentamaan kertomaansa, kunnes tutkija on saanut riittävästi aineistoa tutki-

mukseensa. Tällaista lisää kysymisen mahdollisuutta asiakirjat eivät anna, eikä niitä ole 

kirjoitettu tutkimuskysymyksiini vastaamista varten. Kuten Kääriäinen (2003) toteaa las-

tensuojelun asiakirjojen tutkimisesta: Asiakirjat eivät anna mahdollisuutta tulkita niistä 

mitään muuta kuin sen, mitä niihin on kirjoitettu. 

 

Kun tutkitaan kirjoitettuja tekstejä, niitä voidaan tarkastella kiinnittämällä huomiota sii-

hen, mitä ne kertovat lukijalle. Ricœur (2000, s. 129–130) tuo esiin, että kirjoitetut ilmai-

sut asettuvat keskenään hierarkkiseen asemaan, jonka vuoksi niillä voidaan joko vahvis-

taa tai kumota erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Tällöin kyse on tekstin tutkimuksesta. 

Tannen (2007) on puolestaan eritellyt näitä tekstien lukijaan vaikuttamisen keinoja ja tuo-

nut esiin erilaisia tapoja, joilla tekstit vaikuttavat lukijaansa ja siihen, miten kertomuksen 

lukija pääsee osalliseksi kirjoitettuihin tapahtumiin. (Tannen, 2007, s. 102–132.) Tämä 

sama pätee myös lastensuojelun asiakirjaanvienteihin, sillä niissä ei voida eikä ole tarkoi-

tuksenmukaista kirjoittaa asiakirjoihin kaikkea mahdollista tilanteessa tapahtunutta. 

 

Kääriäinen (2003) on tutkinut lastensuojelun dokumentteja tiedontuottamisen näkökul-

masta ja nostanut esiin asiakirjojen kontekstin huomioimisen niitä analysoitaessa. Tutki-

muksessaan hän on todennut lastensuojelun dokumentoinnin olevan dynaaminen tiedon-

muodostuksen prosessi, joka voidaan nähdä myös lastensuojelun työvälineenä. (Kääriäi-

nen, 2003.) Aineistoni alkuperä on lähellä lapsen arkea tuotetuissa dokumenteissa mutta 

niillä on kuitenkin keskenään merkittävä kontekstuaalinen ero. Sekä lastensuojelun avo-

huollon asiakastietojärjestelmästä haetut että ostopalveluna tuotetun perhetyön, perhe-
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kuntoutuksen ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan kuukausiraportit ovat kaikki luoki-

teltavissa asiakaskertomusteksteiksi (Laaksonen ym., 2011, s. 46–47), mutta niiden kir-

joittamisen paikat ja tarkoitukset ovat erilaiset. Lastensuojelun avohuollon kontekstissa 

tehdyt kirjaukset koostuvat yhteydenotoista, neuvottelutapaamisista ja kotikäynneistä 

tehdyistä muistiinpanoista, kun taas ostopalveluiden raportit sisältävät tiiviimpiä, asiak-

kaan arkiympäristössä tapahtuneiden kohtaamisten kirjaamisia ja vain yksittäisiä neuvot-

telumuistioita ja muita yhteydenottoja. Tältä osin voidaan sanoa, että aineistona käyttä-

mäni asiakasasiakirjat on tuotettu asiakastyön eri tasoilla, vaikkakin läheisesti asiakas-

vuorovaikutuksessa. 

 

4.4 Analyysi 

Aineiston analysoinnissa käytän sisällönanalyysiä. Analyysimenetelmänä sisällönana-

lyysi mahdollistaa muun muassa tekstien ja erilaisten viestien analysoimisen (Elo & Kyn-

gäs, 2008, s. 107–108; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 195). Satu Elo ja Helvi Kyngäs (2008, 

s.108–109) huomauttavat sisällönanalyysin kohdanneen tutkimusmenetelmänä kritiikkiä 

sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimussuunnan osalta. Ensin mainitut esittivät, 

ettei sisällönanalyysi johda riittävän yksityiskohtaisen tiedon muodostumiseen, kun taas 

laadullisen tutkimuksen puolelta sisällönanalyysin ei ole katsottu olevan lähtökohdiltaan 

laadullinen tutkimusmenetelmä. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018, s. 172–173) nos-

tavatkin esiin sisällönanalyysin paikan perusanalyysimenetelmänä, joka sijoittuu laadul-

lisen ja määrällisen tutkimussuuntauksen väliin. Tuomi ja Sarajärvi (2018) jatkavat tutki-

musmenetelmien dikotomioiden rikkomista jaottelemalla sisällönanalyysin suuntaukset 

induktiivisen ja deduktiivisen sijaan aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöi-

seen sisällönanalyysiin. Näistä teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä on heidän mukaansa 

tunnustettu puhtaan aineistolähtöisyyden haasteet, jolloin tutkimuksen toteutuksessa nä-

kyy väistämättä aiemman teoreettisen ja käsitteellisen tietämyksen ohjaava vaikutus, 

vaikka kyse ei olekaan yksittäisen teorian testaamisesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

182–183.) 
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Ulla-Maija Salo (2015) on nostanut esiin sisällönanalyysin koodaamisen haasteet huo-

mauttamalla, että joissakin tapauksissa sisällönanalyysi typistyy pelkäksi sisällön luokit-

teluksi, jolloin itse sisällön analysointi unohtuu. Vastauksena tähän haasteeseen hän ke-

hottaa tarkastelemaan sisällönanalyysiä empiiristen tulosten ja teoreettisen tiedon erään-

laisena vuoropuheluna, jonka avulla luokittelusta ja sisällön analysoinnista voi löytää uu-

sia näkökulmia ja saavuttaa tutkimuksessaan luokittelua syvemmän, tieteellisen tuloksen. 

(Salo, 2015.) Salon (2015) varoituksia kuunnellen pyrin saattamaan näkyväksi analyysini 

etenemisen mahdollisimman selkeästi ja saattamalla tulokseni keskusteluun teoreettisen 

tiedon kanssa. 

 

Analyysiprosessin eri vaiheissa sisällönanalyysin aineistolähtöisyys ja teoriaohjaavuus 

vuorottelivat oman havaintoni mukaan selkeästi. Aineiston hankinnassa ja rajaamisessa, 

esivalmisteluvaiheessa sekä ensimmäisessä luokittelussa painotus oli vahvasti aiemmassa 

tietämyksessä ja teoriassa. Aineiston rajausta ohjasivat tieto lapsen kehityksellisistä val-

miuksista sekä tutkimuksen että käytännön kokemuksen pohjalta karttunut tieto aineis-

tona käytettävien dokumenttien muodostumisesta.  

 

Esivalmisteluvaiheessa etsin asiakasasiakirjoista lasten arkikokemuksen kuvauksia pi-

täen mielessäni lapsen arkikokemuksen määritelmän ja kysyen aineistoa lukiessani itsel-

täni ”kerrotaanko tässä lapsen arjesta?”. Havaitessani aineistosta lapsen arkikokemusta 

kuvaavan kohdan koodasin tämän katkelman. Käyttämäni koodit rakentuivat asiakirja-

lähteen koodista (Pt = perhetyön raportti, Ak = asiakaskertomus, Akp = asiakaskertomuk-

sessa oleva perhetyön käynti, Th = ammatillisen tukihenkilötoiminnan raportti, Pk = per-

hekuntoutuksen raportti), asiakirjaanviennin tilannekoodista (La = lapsen tapaaminen, Va 

= vanhemman tapaaminen, N = neuvottelu, Yh = lapsen ja vanhemman yhteistapaaminen, 

R = raportin yhteenveto, Ve = verkoston jäsenen yhteydenotto) ja näiden lisäksi lapselle 

aineiston hankintavaiheessa annetusta numerokoodista. Samoja koodeja käytän tässä ra-

portissa myös aineistoesimerkkien kohdalla. Seuraavassa havainnollistava esimerkki 

(esimerkki 1) lapsen arkikokemuksen kirjauksesta sekä koodaamisesta perhetyön kuu-

kausiraportin tekstistä, joka on kirjoitettu vanhemman tapaamisen pohjalta lapsen numero 

31 asiakirjoihin. 

Esimerkki 1. 

Vanhempi kertoo, että myös lapset ovat olleet vapautuneempia ja rennom-

pia. (PtVa31) 
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Yhteensä lapsen arkikokemuksen kirjauksia oli aineistosta löydettävissä 1309 kappaletta. 

Koodien antamisen jälkeen siirsin aineistokatkelmat lähdeasiakirjojen mukaisesti omiin 

taulukoihinsa. Kääriäinen (2003, s. 47–50) kuvaa lastensuojelun dokumentteja moniääni-

siksi teksteiksi, jonka vuoksi jaoin itsekin aineistossa esiintyneet arkikokemuksen ku-

vausten katkelmat näissä taulukoissa eri puhujakategorioiden mukaan peräjälkeen. Puhu-

jakategorioihin luokittelussa painottui jo enemmän aineistolähtöisyys, sillä muodostin 

puhujakategoriat teksteissä esiintyvien puhujien mukaisesti. Puhujakategorioita oli enim-

millään neljä: lapsi, vanhempi, kirjauksen tehnyt työntekijä ja verkoston jäsen. Aineiston 

luokitteluvaiheessa kiinnitin ensimmäisen kerran huomiota siihen, etteivät kaikki aineis-

tonäytteet tuntuneet sopivan yksittäisen puhujan kategoriaan ilman, että sisällön merkitys 

olisi oleellisesti muuttunut.  Luokittelin nämä kokonaisuudet sen puhujakategorian alle, 

jota ne vaikuttivat parhaiten vastaavan.  

 

Luettuani kaikki asiakasasiakirjat ja eroteltuani niistä lapsen arkikokemuksen kuvaukset 

omiin puhujakategorioihinsa huomasin, että aineiston käsittelemisen ja analysoinnin kan-

nalta olisi hedelmällisempää luokitella aineisto uudelleen lapsikohtaisiksi kokonaisuuk-

siksi. Tällä tavalla pystyisin analyysin loppuvaiheessa tarkastelemaan lapsikohtaisia ar-

kikokemuksen kertomusten koostumisen tapoja. Osaltaan tähän vaikutti myös luokittelu-

vaiheessa tekemäni havainto siitä, että osasta asiakasasiakirjoista ei ollut löydettävissä 

lainkaan kuvausta lapsen arkikokemuksesta. Näin tapahtui yhteensä viiden lapsen asia-

kirjojen kohdalla, joten yhteensä 27 lapsen asiakasasiakirjoista oli löydettävissä lapsen 

arkikokemuksen kuvauksia. 

 

Varsinaisessa analyysivaiheessa painotus oli jo selvästi aineistolähtöinen. Luin aineiston 

läpi uudelleen ja aloin etsiä yksittäisten lasten arkikokemuksen kuvaamisen tapoja. En-

simmäisten kertomusten kohdalla huomasin tekeväni luokittelua liian yksityiskohtaisesti, 

sillä erilaisia luokkia syntyi huomattavan monta, vieläpä erilaisia jokaisen lapsen koh-

dalla. Näytti siltä, että olin ennemmin luokittelemassa yksittäisen lapsen arkikokemuksia 

kuin sen kuvaamisen tapoja.  
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Tannen (2007, s. 39) kuvaa, että kirjallisessa ja suullisessa kerronnassa voidaan käyttää 

kertomistyyleinä joko raportoivaa kerrontaa tai rakennettujen dialogien avulla kertomista.  

Molemmat näistä kerronnan tavoista sisältävät omat mahdollisuutensa lukijaan vaikutta-

miseen. Raportoivassa kerronnassa lukijaa vakuuttavana keinona käytetään tapahtumien 

yksityiskohtien kuvaamista (Tannen, 2007, s. 134–137) ja rakennetuilla dialogeilla puo-

lestaan saadaan lukija osalliseksi päätelmien tekemisestä sisällyttämällä kertomukseen 

useampia puhujia (Tannen, 2007, s. 39, 112). Rakennetut dialogit tai kertomukset eivät 

välttämättä vastaa objektiivisesti havaittuja tilanteita, edes silloin, kun toisen puhe on kir-

joitettu lainausmerkkeihin, sillä asiakirjat kirjoitetaan usein tapahtuneen jälkeen, jolloin 

ne saavat kirjoitetuissa kertomuksissa sellaisia muotoja, jotka vastaavat enemmän kirjoit-

tajan kokemusta tapahtuneesta. (Kandel, 1994, s. 889–890; myös Kääriäinen, 2019, s. 

386–388.) Lähestyin aineistoa uudelleen tästä näkökulmasta ja yhdistin lukemani ajatuk-

seen rakennetuista dialogeista ja raportoivista kertomuksista. Aineiston näkökulmasta 

kirjaamistyylien jaottelu näytti pätevän, joten aloin seuraavaksi kiinnittämään huomiota 

kirjattujen kertomusten sisältöihin. Aineistolähtöisyys muuttui siis jälleen teoriaohjaa-

vaksi.  

 

Kertomistyylin lisäksi lapsen arkikokemuksen kirjaukset rakentuivat sisällöllisesti erilai-

sista osatekijöistä. Nämä osatekijät olivat tilanne, muutos sekä toiveet. Yhdistin kirjaa-

mistavan sekä kirjauksen sisällön, jonka seurauksena muodostui viisi kirjaustyyliluokkaa. 

Kirjaustyyliluokat olivat tilannekertomus, rakennettu tilannedialogi, muutoskertomus, ra-

kennettu muutosdialogi sekä toiveet. Tilannekertomuksissa sisällöllisesti kuvailtiin tai to-

dettiin jonkin asian olleen tai tapahtuneen. Muutospainotteisissa kertomistyyleissä tuotiin 

esiin selkeästi jokin lapsen arkikokemuksessa tai ympäristössä tapahtunut muutos ja toi-

veissa puolestaan ilmaistiin jokin erityinen toive lapsen arkeen liittyen. Havainnollistan 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) näiden viiden eri arkikokemuksen kirjaamistyylin 

rakentumista sekä ilmoitan niiden esiintymismäärät aineistossa. 
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Taulukko 3. Kirjaustyyliluokkien rakentuminen ja määrät. 

Kertomisen tyyli 
Kirjauksen sisältö 

Tilanne Muutos Toive 

Yhdellä kertojalla ker-

rottu 

Tilanne tai tapahtuma 

kuvaus (809) 

Muutos kuvaus tai ker-

tomus (62) 
Toive (55) 

Rakennettu dialogi Rakennettu tilanne-

dialogi (347) 

Rakennettu muutos-

dialogi (36) 

 

Tilanne- tai tapahtumakuvauksissa kerrottiin jostakin tietystä, lapsen arkikokemusta ku-

vaavasta tapahtumasta tai tilanteesta. Suurin osa lapsen arkikokemuksen kirjauksista oli 

sisällöllisesti tilannekuvauksia, joita oli aineistossa yhteensä 1156 katkelmaa. Katkel-

mista 809 oli yhdellä puhujalla kerrottuja tilanne- tai tapahtumakuvauksia. Tilanneku-

vaukset vaihtelivat kirjoitustyyliltään myös siten, että osa niistä oli kirjoitettu enemmän 

toteavasti, kun taas osassa tilanteen kuvailu oli yksityiskohtaisempaa. Alla oleva esi-

merkki (esimerkki 2) havainnollistaa tilannekuvausten toteamista: 

Esimerkki 2. 

Lapsi oli saanut kuulla, että Vanhempi lähtee tapaamiseen, ja suutahtanut 

tästä hivenen Vanhemmalle. Rauhoittunut kuitenkin. (PtVa1, vanhemman 

puhe) 

 

Aineistokatkelmassa (esimerkki 2) työntekijä oli kirjoittanut tiiviisti ylös vanhemman 

kertoman. Kirjauksesta jää epäselväksi se, onko lapsen suutahtaminen ja rauhoittuminen 

olleet lapsen vanhemman käyttämiä ilmaisuja, vai onko kirjauksen tehnyt työntekijä re-

feroinut hänen ja vanhemman käymää keskustelua. Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 

3) kirjauksen tehnyt lastensuojelun työntekijä on kirjoittanut lapsen kohtaamisen tapah-

tumakuvausta jo enemmän. 

Esimerkki 3. 

Lapsille tarkoitetulla leikkipaikalla rakenneltu palikoilla sekä leikitty peh-

mopalikoilla. Osa lapsista keksi rakentaa pehmopalikoista linnan, josta Si-

sarus oli hyvin innoissaan. Leikit Leikkipaikalla sujuivat hyvin. (PtLa5, 

työntekijän puhe) 
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Esimerkissä 3 kuvaillaan yksityiskohtaisemmin sitä, mitä rakentelulla ja leikkimisellä tar-

koitettiin, toisin kuin esimerkissä 2, jossa kirjoitus jätti enemmän lukijan tulkinnan va-

raan. Lisäksi esimerkissä 3 kerrotaan lyhyesti sisarusten välisestä vuorovaikutuksesta, to-

sin enemmän toteavasti. Yksityiskohdilla vakuuttaminen on yksi kirjoittavien työnteki-

jöiden retorisen argumentoinnin keinoista (Kääriäinen, 2003, s. 75–76; Tannen, 2007, s. 

134–137). 

 

Rakennetuissa tapahtumadialogeissa dialogit on rakennettu tekstiin lapsen arkikokemuk-

sen välittymisen vuoksi. Näissä teksteissä kuvautuu yhtäältä tilanteen tai tapahtuman ker-

ronnallisuus, mutta kertomuksissa on mukana vähintään kahden eri kertojan puhetta. Li-

säksi niitä ajoittain täydennettiin esimerkiksi työntekijän tekemillä havainnoilla. Seuraa-

vassa esimerkissä (esimerkki 4) rakennetulla tapahtumadialogilla tuetaan lapsen arkiko-

kemuksen kerrontaa työntekijän tekemillä havainnoilla.  

Esimerkki 4. 

Lapsi alkoi mököttää saatuaan palautetta toiminnastaan. Jäi kävelemään 

hitaasti työtekijän perässä ja sanoi toistuvasti, ettei tykkää työntekijästä ja 

tämä on ärsyttävä. Lapselta kysytty, että senkö vuoksi, kun aikuinen ohjeis-

taa ja kieltää. (PtLa13, lapsen puhe) 

 

Edellä kuvatussa esimerkissä 4 lapsen arkikokemuksen näkökulmasta kyse on siitä, mitä 

tunteita tilanne on lapsessa herättänyt. Siksi tämä katkelma on lapsen puhekategoriasta. 

Työntekijä täydentää lapsen kokemuksen kuvausta tuoden tekstiin esiin myös omat ha-

vaintonsa lapsen olemuksesta, joiden avulla kirjoituksen tehnyt työntekijä täydentää lap-

sen kertomaa kokemuksestaan. 

 

Vaikka lastensuojelun sosiaalityön tehtävä on tukea perheissä tapahtuvia muutoksia, 

esiintyi suoria muutoskirjauksia aineistossa melko vähän. Muutoskuvauksiksi on luoki-

teltu sellaiset kirjaukset, joissa on selvästi tuotu esiin jonkin asian olleen aiemmin toisin, 

mutta muuttuneen. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki 5. 
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Esimerkki 5. 

Lasten tilanne on tällä hetkellä parempi kuin aiemmin ja tarvittavia apuja 

ja tukia on järjestynyt. Vanhemmalla ei ole tällä hetkellä erityistä isompaa 

huolta kenestäkään lapsesta. Yhden lapsen parantunut vointi on heijastunut 

erityisesti vanhempien lasten väleihin positiivisesti. (PkVa20, vanhemman 

puhe) 

 

Muutoskertomuksissa oli havaittavissa eräänlaista päällekkäisten tyylien ongelmaa. 

Ajoittain rakennetut muutosdialogit olivat haastavia luokitella, sillä kirjaus saattoi olla 

tyyliltään rakennettu dialogi, mutta itse muutoksesta lapsen kokemuksena puhui ainoas-

taan yksi henkilö. Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 6) havainnollistan tätä. 

Esimerkki 6. 

Keskusteltu siitä, kun Vanhempi asuu nyt arkiviikot Toisella Paikkakun-

nalla tässä kohtaa. Lapsi toi esille, että on ikävä kun Vanhempi ei asu ko-

tona enää. Keskusteltu asiasta ja ikäväntunteesta. Lapsi kertoi, että Van-

hempi lähettää aina illalla viestillä hyvää yötä ja se on mukavaa. Lapsi oli 

tietoinen siitä, että Vanhempi tekee töitä Toisella Paikkakunnalla viikolla. 

(PkYh20, lapsen puhe) 

 

Katkelmassa lapsen arkikokemus on vanhemman muutto ja tämän muutoksen seurauk-

sena lapsessa heränneet tunteet. Vaikka työntekijä tuo esiin tilanteen kuvauksena omaa 

kerrontaansa, hän esiintyy kertomuksessa passiivisena osapuolena ja antaa kirjauksessa 

lapsen kertoa kokemuksestaan. Tällaiset kertomuspätkät luokittelin lapsen puheeksi. 

 

Muutosdialogeissa lapsen arkikokemuksessa tapahtunutta muutosta on kuvattu usean pu-

hujan avulla. Muutokset liikkuivat ajassa siten, että ne saattoivat olla tapahtuneita tai ta-

pahtumassa olevia muutoksia. Seuraava esimerkki (esimerkki 7) kuvaa tapahtunutta muu-

tosta. 

Esimerkki 7. 

Puhelimen käytössä Lapsi on selvästi mennyt eteenpäin ja kertoikin anta-

vansa melkein aina heti puhelimen pois kun Vanhempi pyytää. (AkpYh10, 

työntekijän puhe) 
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Esimerkissä 7 kuvattu muutos kohdistuu lapsen käyttäytymisen muuttumiseen, josta on 

kirjauksen perusteella tehty yhteinen havainto osallistujien kesken. Rakennetun dialogin 

avulla muutoksesta ovat kirjoitetussa kertomuksessa kertomassa sekä työntekijä että 

lapsi. Alla olevassa esimerkissä (esimerkki 8) muutos on tapahtumassa ja lapsen kanssa 

käydään keskustelua tulevasta muutoksesta. 

Esimerkki 8. 

Keskusteltu Lapsen kanssa päivän palaverista. Lapsi kertoo, että hänestä 

tuntuu kurjalta se, ettei jatkossa hänen kanssaan työskennellä samaa mää-

rää, mitä aiemmin. Perusteltu Lapselle, että työskentelyn painotusta hieman 

muutetaan enemmän vanhemmuuden puolelle ja lasten asioissa yhteisten 

asioiden tukemiseen. Tämä auttaa myös lapsia käsittelemään asioita van-

hempien erossa. Siltikään tämä ei poista mm. Lapsen kanssa tehtäviä toi-

minnallisia tapaamisia. Lapsi tuntui hyväksyvän perusteluita. (PtLa31, lap-

sen puhe) 

 

Kertomuskatkelmassa (esimerkki 8) lapsi ilmaisee tunteensa suunniteltua palvelun muu-

tosta kohtaan. Työntekijä tuo kirjauksessa esiin myös oman osansa lapsen kanssa käytyyn 

keskusteluun ja kuvaa lopussa myös oman havaintonsa tai oletuksensa lapsen suhteutu-

misen muuttumisesta, jolloin hän omalla puheellaan sekä kertoo että tukee lapsen arkiko-

kemuksen kuvausta. 

 

Kuten taulukosta 3 käy ilmi, sisällytin toiveet kokonaisuudessaan omaksi ryhmäkseen 

niiden kirjoittamisen tavasta riippumatta. Luokittelin toiveet yhdeksi omaksi kategoriak-

seen niiden tulevaisuuteen suuntautuvan luonteen vuoksi. Toiveet olivat lasten henkilö-

kohtaisia ja tulevaisuuteen tähtääviä toiveita, mutta ne saattoivat saada parikseen vastauk-

sen. Arkikokemuksen nykyhetkeen sijoittuvan luonteen vuoksi näillä lupauksilla ei kui-

tenkaan voi toivetta esittää. Seuraavassa esimerkissä 9 on kuvaus lapsen toiveesta, joka 

sisältää myös lupauksen. Se, mihin tämä toive lapsen kokemuksena lopulta muodostuu, 

jää tulevaisuuden arvoituksellisuuden vuoksi avoimeksi. 

Esimerkki 9. 

Vanhempi kertoo, että lapsi toivoisi pääsevänsä joskus Leikkipaikalle. Lu-

pasin mennä heidän kanssaan sinne, kun palaan lomalta. (AkpYh16, van-

hemman puhe) 
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Esimerkkiin 9 liittyvien tapaamiskirjausten perusteella kyseessä oli perhetyön kotikäynti, 

jossa olivat lapsen vanhempien lisäksi paikalla myös lapset. Lapsen toiveen kertojana on 

hänen vanhempansa, mutta lupaus voidaan kirjauksen sanamuodon perusteella antaa joko 

lapsille, vanhemmalle tai heille kaikille. Tässä kirjauksessa oli lapsen arkikokemuksen 

näkökulmasta siis kyse lapsen tulevaisuuteen suunnanneesta toiveesta, mutta tapahtuma-

kertomuksena tai rakennettuna tapahtumadialogina se ei olisi kertonut lapsen arkikoke-

muksesta. 

 

Aineistossa esiintyi myös sellaisia lapsen esittämiä toiveita, jotka olisivat voineet kuulua 

tilannekuvauksiin tai rakennettuihin dialogeihin, kuten seuraavassa esimerkissä (esi-

merkki 10). 

Esimerkki 10. 

Lapsen toiveena käydä hampurilaisella. Matkalla juteltu lapsen kanssa ys-

tävistä, perheestä ja musiikista. Lapsi kertoo rakastavansa autolla ajelua, 

ja se myös tärkeää tapaamisilla. (PtLa1, työntekijän puhe) 

 

Esimerkissä 10 lapsen toiveet tapaamisen kulusta ja niiden sisällöistä on kirjoitettu osaksi 

samaa tapahtumakertomusta, jossa työtekijä raportoi lapsen kanssa toteutunutta tapaa-

mista. Kuitenkaan kyse ei ole sisällöllisesti pääasiassa lapsen toiveesta, vaan lapsen arki-

kokemuksen näkökulmasta katkelmassa on kyse tapaamisen kulun kuvauksesta, johon 

lapsen toiveen on annettu vaikuttaa. Vaikka siis kertomuksessa on käytetty rakennettua 

dialogia, kyse ei ole lapsen toiveen kirjaamisesta rakennetun dialogin avulla. 

 

Lapsen arkikokemuksen kirjaustyylien rajat kuvausten ja rakennettujen dialogien osalta 

tai sisällölliseltä jaottelultaan eivät olleet aina puhtaita tai selvärajaisia. Pikemminkin ne 

olivat limittyviä ja jopa ajoittain hieman sotkuisia. Edellä kuvatun mukaisesti pyrin epä-

selvien luokitteluiden kohdalla painottamaan erityisesti lapsen arkikokemuksen näkökul-

maa katkelmassa ja tein luokittelun ratkaisut tämän painotuksen perusteella. 

 

Vastatessani toiseen (2) tutkimuskysymykseen käytän analyysin apuna lisäksi edellä lu-

vussa 3.4 esittämääni jäsennystä siitä, miten asiakaskertomustekstit vaikuttavat niitä lu-

kevaan sosiaalityöntekijään ja mahdollistavat sosiaalityöntekijälle lapsen hyvinvoinnin ja 

osallisuuden arvioimisen sekä tukemisen lastensuojelun asiakkuuden aikana. Asiakasker-
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tomuksissa käytettävät kirjaamistavat olivat tämän perusteella jaettavissa kolmeen eri kir-

jaustyyppiin. Näistä ensimmäisen kirjaustyypin olen nimennyt lapsen kokemusta piilot-

taviksi kirjauksiksi, toisen lapsen näkökulmaan kutsuviksi kirjauksiksi ja kolmannen tie-

dollista toimijuutta tukeviksi kirjauksiksi. Tähän jaotteluun palaan tarkemmin luvussa 

kuusi vastatessani toiseen tutkimuskysymykseen. 

 

5 LAPSEN ARKIKOKEMUKSEN KERTOJAT 

5.1 Lapset kertojina 

Lasten puheeksi luokiteltavia lapsen arkikokemuksen kirjauksia oli aineistossa yhteensä 

251 katkelmaa. Lasten omista arkikokemusten kirjauksista suurin osa oli peräisin perhe-

työn raporteista (176). Kaikista lapsen puheeksi luokiteltavista kertomuksista suurin osa 

oli tilannekuvauksia tai rakennettuja dialogeja. Seuraava esimerkki (esimerkki 11) ha-

vainnollistaa lapsen puheeksi luokiteltua tilannekertomusta.  

Esimerkki 11. 

Lapsi kertoi, etteivät vanhemmat ulkoile heidän kanssa koskaan. Pienem-

män sisaruksen kanssakaan lapsi ei näe vanhempien ulkoilevan. Lapsi ul-

koilee joskus sisarustensa kanssa. (PtYh5, lapsen puhe) 

 

Esimerkkilainauksen (esimerkki 11) kirjauksessa huomionarvoista on, että kirjaus on 

tehty sellaisen tapaamisen perusteella, jossa paikalla olivat myös lapsesta huolehtivat ai-

kuiset. Tehdyn kirjauksen perusteella lapsi kertoi työntekijälle kokemuksestaan saamas-

taan hoivasta ja omasta vastuunkannostaan perheessä. 

 

Lasten annetaan kirjauksissa tuoda esiin myös muistojaan tekemistään asioista ja muis-

tella heille tapahtuneita asioita. Lasten muisteluiden kirjaukset koskivat niin heidän arke-

aan perheessä kuin myös lastensuojelun tukitoimena tarjottuja palveluita. Lasten kerto-

musten osana oli kirjattu myös lasten tunteita kokemuksestaan ja palveluista. Lasten ker-

tomusten kirjaukset vaihtelivat pituudeltaan. Osa kirjauksista oli lyhyitä toteamuksia ku-

ten esimerkistä 12 käy ilmi. 

Esimerkki 12. 

Käyty läpi Lapsen kuulumiset. Lapsi kertoi että ”hyvin menee”. (PkYh20, 

lapsen puhe) 
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Kirjauksessa (esimerkki 12) on kiinnostava sisällöllinen ristiriita lasten kuulumisten läpi 

käymisestä sekä lapsen kertomasta. Kirjauksen alku antaa vaikutelman, että lapsen kuu-

lumisia on käyty läpi laajemminkin, mutta kirjaukseen päätynyt lapsen oma puhe on var-

sin niukka. Lainausmerkein merkitty osa lapsen puheesta jättää lukijalle kysymyksen 

siitä, onko lapsi kertonut kuulumisistaan muuta ja jos ei ole, miten kuulumisia siinä ta-

pauksessa on voitu käydä läpi. Osa kirjauksista, joissa lapsen oli annettu kertoa arkiko-

kemuksestaan, oli puolestaan laajempia, ja ne sisälsivät tarkennuksia tapahtuneista, kuten 

seuraava esimerkki 13 havainnollistaa. 

Esimerkki 13. 

Lapsella koulu alkanut hyvin, matikka ja käsityöt kivoja, välitunneilla tyk-

kää leikkiä. Kavereita Lapsella ei oman kertoman mukaan vielä paljon ole, 

mutta toivoisi olevan enemmän. Vapaa-ajastaan Lapsi kertoo, että on näh-

nyt Vanhempaansa ja Sisarustaan myös. Harrastus Harrastuspaikassa on 

ollut kiva ja tärkeä juttu Lapselle. Lapsi kertoi kysyttäessä, että kaikista pa-

rasta elämässä on herkkujen syöminen ja toiveena hänellä on olla Vanhem-

man kanssa aina, Harrastaa, herkutella ja olla puhelimella. (AkN29, lap-

sen puhe) 

 

Kyseinen kirjaus (esimerkki 13) on tehty lastensuojelun tapaamisella, jonka perimmäinen 

tavoite on ollut järjestelmälähtöinen. Siitä huolimatta kirjaukseen on päätynyt lapsen ker-

tomia ja hänen tärkeäksi kokemiaan asioita. Kirjauksesta on myös paikannettavissa se, 

mitä ajatuksia asiat lapsessa herättävät, mistä hän pitää ja minkä toivoisi olevan toisin. 

 

Rakennetuissa tapahtumadialogeissa lasten puhe arkikokemuksestaan asetetaan dialogiin 

jonkun toisen puhujan kanssa. Lapsen puheeksi luokitelluissa kertomuksissa dialogit oli 

rakennettu työntekijän, vanhemman tai sisaruksen puheen kanssa. Rakennetuissa dialo-

geissa puhujia saattoi olla myös useampia, joiden puheen avulla lapsen kertomaa joko 

vahvistettiin tai se asetettiin kyseenalaiseksi. Esimerkki 14 havainnollistaa sekä puheen 

kyseenalaistamista että sen vahvistamista rakennetun dialogin avulla. 
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Esimerkki 14. 

Lapsi nukkui vielä sohvalla. Heräili hetken kuluttua, kertoi heränneensä 

yöllä, kun oli nähnyt painajaista. Kertoi sitten katsoneensa telkkaria. Sisa-

rus kyllä totesi tämän olleen mahdotonta, koska Vanhemman asettamat ai-

karajat estävät öisen televisionkatselun. (PtYh30, lapsen puhe) 

 

Esimerkin 14 kirjauksessa perhetyöntekijä tuo esiin ristiriitaa sisarusten kertomien välillä 

rakennetun dialogin avulla. Kirjauksessa työntekijä asettaa ristiriitaan ainoastaan lapsen 

öisen televisionkatselun, sillä kirjoituksen alussa työntekijä vahvistaa omilla havainnoil-

laan lapsen kertomaa öisestä valvomisestaan. Rakennettujen dialogien avulla myös vah-

vistettiin lapsen arkikokemuksen kirjausta, kuten seuraavassa esimerkissä (esimerkki 15). 

Esimerkki 15. 

Lapsi on innoissaan tukiperheestä ja vanhemmat pitävät sitä hyvänä 

asiana. (PtR5, lapsen puhe) 

 

Kyseinen kirjaus (esimerkki 15) on perhetyön kuukausiraportin yhteenvedosta, jossa 

työntekijä vahvistaa lapsen hänelle aiemmin kertomaa innostusta tukiperheestä vanhem-

pien näkemyksellä asiasta. 

 

Aineistosta näkyi lasten arkikokemuksesta tehtyjen kirjausten sisällöllinen konkreettisuus 

sekä niiden sijoittuminen ajallisesti lähelle nykyhetkeä. Tämä vaikutelma vahvistui muu-

toskertomusten ja muutosdialogien avulla, sillä näissä luokissa lapsen puhetta oli alle 

kymmenen kirjausta. Sen sijaan toiveiden kirjaamisen osalta lapsen puhetta oli eniten 

kaikkiin kirjattuihin toiveisiin verrattuna. Lasten puhekategorian nykyhetken läheisyys 

tulee esiin myös lasten puheeksi kirjattujen toiveiden luokassa, kuten seuraavassa esimer-

kissä (esimerkki 16). 

Esimerkki 16. 

Lapsi ei halua jatkaa, mutta miettii toista harrastusta. (PtR5, lapsen puhe) 

 

Esimerkissä 16 lapsen toiveeksi on kirjoitettu kyseisen harrastuksen lopettaminen, mutta 

ei välttämättä ylipäätään harrastamisen lopettaminen. 
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Lasten omia näkemyksiä kokemastaan hyvinvoinnista tutkineet Fattore, Mason ja Watson 

(2009) kiinnittivät huomiota siihen, että lapset ymmärtävät hyvinvointinsa nykyhetkessä 

olevaksi, eivätkä niinkään tulevaksi. Näillä kahdella on kuitenkin yhteys, sillä nykyhet-

kessä koettu hyvinvointi on tutkijoiden mukaan osa lapsen läheisissä vuorovaikutussuh-

teissa tapahtuvaa lapsen suotuisan kehityksen prosessia. (Fattore, Mason & Watson, 

2009, s. 70–72.) Lapsen arkikokemuksen kirjaukset sisälsivät suurelta osin kuvauksia 

juuri näistä lapsen läheissuhteiden vuorovaikutustilanteista ja niihin liittyvistä lasten mie-

lipiteistä, tunteista ja ajatuksista. Lisäksi lasten on annettu kirjauksissa kertoa myös aja-

tuksiaan siitä, minkä he haluaisivat elämässään olevan toisin ja kirjauksissa esiintyi lap-

sen puheena myös heidän kokemuksiaan saamastaan hoivasta ja vanhempien sekä mui-

den läheisten toiminnasta. Lasten puhetta toisaalta tuettiin tai asetettiin kyseenalaiseksi 

rakennettujen dialogien avulla. Dialogien rakentamisessa käytettiin työntekijän havain-

toja lapsen ulkoisesta käyttäytymisestä sekä vanhemman ja sisarusten puhetta. Muutosten 

osalta lasten omaksi puheeksi kirjoitettiin vain yksittäisiä kertomuksia. Lasten annettiin 

kirjauksissa kertoa myös toiveistaan sekä mielipiteistään ja tunteistaan. 

 

5.2 Vanhemman puhetta asiakirjoissa 

Lapsen vanhemman puheeksi luokiteltavia kertomuksia oli asiakasasiakirjoista löydettä-

vissä yhteensä 395 kappaletta. Näistä kertomuksista suurin osa löytyi lastensuojelun asia-

kaskertomusteksteistä. Perhekuntoutuksen raporteissa vanhemman puhetta oli alle 30 ha-

vaintoa ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan raporteissa vanhemman puheeksi luokitel-

tavia havaintoja oli vain yksittäisiä. 

 

Vanhemman kertomana kirjattuja tilannekertomuksia aineistossa oli yhteensä 235 kappa-

letta. Vanhemman kertomana lapsen arkikokemuksista kirjattiin lapsen arjen tottumuksia, 

lapsen reaktioita, tapahtuma- ja tilannekulkuja sekä lapsen toimintaympäristön puitteiden 

kuvauksia ja lapsen kehitykseen liittyviä kuvauksia. Seuraavassa havainnollistan esimer-

kin 17 avulla vanhemman kertomien tapahtumien ja tilannekulkujen kirjoittamista. 
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Esimerkki 17. 

Hänen [vanhemman] siskonsa, muita sukulaisia ja lasten vanhempi sisarus 

olivat olleet viikonlopun heidän luonaan. Vanhempi kertoi sukulaisen ryt-

min olevan vuorotyön takia erikoinen ja tämän vaikuttaneen myös heidän 

rytmiinsä. Lapset olivat kuitenkin menneet ajoissa nukkumaan, mutta Van-

hempi oli heräillyt yöllä. (PtYh8, vanhemman puhe) 

 

Tapahtuma- ja tilannekuvauksissa vanhempien puheesta kirjoitettiin usein kuvauksia 

siitä, kuka oli toiminut ja miten missäkin tapahtumassa. Tällä kirjaamistavalla tuodaan 

näkyväksi niin tapahtumia itsessään kuin myös niitä toimijoita, joita lapsen elämään kuu-

luu. Osassa tällaisista kirjauksista tuotiin esiin myös tilanteiden tai tapahtumien vuoro-

vaikutuksellista luonnetta. Tapahtumakuvauksissa vanhempien oli annettu kertoa myös 

omia kokemuksiaan lapsen reaktioista. Lapsen reaktiokertomuksissa tuotiin esiin mui-

denkin perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita kuin vanhemman ja lapsen. Niissä 

esiintyi niin lapsen ja tämän ystävien kuin myös lapsen ja sisarusten välisiä vuorovaiku-

tussuhteita. Seuraavassa esimerkissä 18 vanhemman kertomana on kirjoitettu kuvausta 

sisarusten välisistä suhteista, mutta myös vanhemman toimintaa tilanteisiin puuttumisen 

kannalta.  

Esimerkki 18. 

Sisarusten välillä tappelut ehkä rajumpia, kun niiden pitäisi olla. Vanhem-

malla ja vanhimmalla lapsella on välillä yhteenottoja, huudetaan, sisaruk-

silla keskenään yhteenotot ovat fyysisiä, tukistetaan ja lyödään. Lasten vä-

lillä riitaa voi tulla mistä tahansa aiheesta. Vanhemman mielestä riidat joh-

tuvat osittain lasten huomionhausta, huomiota haetaan Vanhemmalta. Päi-

visin lapset ovat tarhassa ja koulussa, Vanhempi käy töissä. (AkN30, van-

hemman puhe) 

 

Erityispiirteenä lastensuojelun asiakaskertomusteksteille oli niiden luonne lapsen arkiko-

kemuksia kokoavina kertomuksina. Näissä kirjauksissa koottiin usein yhteen lapsen har-

rastuksiin, koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja lapsen kehitykseen liittyvä vanhemman 

kertomia asioita luettelomaisesti. Havainnollistan tätä kirjaamistapaa esimerkin 19 

avulla. 
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Esimerkki 19. 

Vanhempi kertoo ottaneensa lapsen mukaan lääkäriin ja Lapsi on säikäh-

tänyt Läheisen vointia ja oksentanut lääkärissä. Lapsen koulu sujuu hyvin 

ja hänellä on kavereita, joiden kanssa viettää aikaa myös vapaa-ajalla. 

Lapsen opettaja on tuttu perheelle entuudestaan. Lapsi harrastaa Ohjattua 

ryhmätoimintaa ja Toista ohjattua ryhmätoimintaa. Lapsi tapaa Toista van-

hempaa kun haluaa. Hän menee Toisen vanhemman luokse jo itsekseen ja 

viettää Vanhemman työssäoloajan siellä. (AkVa32, vanhemman puhe) 

 

Edellä kuvatussa esimerkissä 19 on yhdistetty samaan lapsen arkikokemuksen kertomuk-

seen lapsen reaktiota tapahtumaan, lapsen toimintaa koulussa, kaverisuhteita, suhdetta 

vanhempaansa ja lapsen harrastustoimintaa. Nämä ovat tyypillisiä teemoja lastensuojelun 

kontekstissa.  

 

Rakennettuja dialogeja käytettiin vanhemman puheeksi kirjatuissa lapsen arkikokemuk-

sen kuvauksissa noin kolmasosa verrattuna tilannekertomuksiin. Vanhemman puheeksi 

kirjatuissa lapsen arkikokemuksen kertomuksissa dialogeja rakennettiin niin vanhempien 

puheista, vanhemman ja lapsen puheista kuin työtekijän ja lapsen sekä työntekijän ja van-

hemman puheista. Kuten lastenkin puheeksi kirjatuissa rakennetuissa dialogeissa, myös 

vanhemman kertomaa joko vahvistettiin tai asetettiin kyseenalaiseksi rakennettujen dia-

logien avulla. Seuraavassa esimerkit molemmista tavoista (esimerkki 20 ja esimerkki 21). 

Esimerkki 20. 

Lapsi on saanut lääkkeet vaivansa hoitoon. Voide, joka on kuurimainen, 

kerran päivässä laitetaan hoidettavalle alueelle. Vanhemman ja Lapsen 

mukaan on laitettu nyt säännöllisesti. (PtYh5, vanhemman puhe) 

 

Esimerkki 21. 

Vanhempi kertoi Toisen vanhemman olleen heillä koko viikonlopun. Eivät 

olleet juurikaan ulkoilleet. Olivat katselleet elokuvia ja saunoneet. Vanhem-

man mukaan kaikki olivat menneet ajoissa nukkumaan, mutta lapset olivat 

silti väsyneitä. Ohjaaja otti puheeksi lasten ruutuajan, jota on ainakin käyn-

tien aikana ollut runsaasti. Vanhemman mukaan lapset eivät katsele pal-

joakaan televisiota. Usein telkkaria katsellessaan lapset mm. leikkivät. 

(PtVa8, vanhemman puhe) 
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Esimerkissä 20 lapsen puheen avulla vahvistetaan vanhemman kertomusta lapsen saa-

masta hoivasta ja esimerkissä 21 puolestaan vanhemman kertomus lasten ruutuajasta ase-

tetaan kyseenalaiseksi työntekijän puheella.  

 

Rakennettujen dialogien avulla kuvattiin myös vanhempien saamaa vanhemmuuden tu-

kea, kuten seuraavassa esimerkissä (esimerkki 22). Nämä kuvaukset toimivat niin lapsen 

arkikokemuksen kuvauksina, kuin myös kuvauksina tehdystä työstä. 

Esimerkki 22. 

Keskusteltu Lapsen Toista Vanhempaa kohtaan epäasiallisesta ja huonosta 

käytöksestä. Vanhempi sitä mieltä, että Toisen Vanhemman asettamat lai-

teajat tuottavat ”sotaa” lapsen ja Toisen vanhemman välille erityisesti. 

Keskusteltu siitä että kahden kodin välille olisi tärkeää saada samankaltai-

set säännöt jotta lapset eivät ala käyttämään lyöntiaseena tilannetta toista 

vanhempaa kohtaan. Tällä hetkellä toinen vanhempi antaa pelata ja toinen 

rajaa. (PkVa20, vanhemman puhe) 

 

Erityisenä piirteenä vanhempien puheen kategoriassa esiintyneisiin rakennettuihin dialo-

geihin oli niiden avulla tehty kannanotto lapsen saamaan hoivaan ja kasvatukseen. Toi-

mintana vanhemmuuden tukeminen ja ohjaaminen kuuluvatkin lastensuojelussa tehtävän 

työn ydinalueisiin. 

 

Vanhempien puhe hallitsi muutoskertomuksiksi luokiteltavia kirjauksia. Vanhempien pu-

heena kirjoitettuja muutoskuvauksia oli eniten lastensuojelun avohuollon asiakaskerto-

muksissa, joskin niiden esiintyminen oli tilannekertomuksiin ja rakennettuihin tilanne-

dialogeihin verrattuna varsin vähäinen (yhteensä 34 kappaletta). Vanhempien puheeksi 

kirjatut muutoskuvaukset koskivat useimmiten lapsen käytöksen muutosta. Yksittäisiä 

kirjauksia oli myös lapsen kasvuympäristössä tapahtuneesta tai tapahtumassa olevasta 

muutoksesta. Rikkaimmillaan muutoskertomukset olivat yksityiskohtaisempia kuten esi-

merkissä 23, kun taas osa niistä oli lyhyitä toteamuksia. 
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Esimerkki 23. 

Vanhemman mukaan lapset voivat nyt paremmin kuin aiemmin, kun kou-

lusta on lomaa. Koulun aikana lapset oireilivat vielä enemmän, sillä van-

hempien ero oli vielä tuore. Nyt vanhemmat ovat asuneet erillään jo joitain 

kuukausia ja uusi arki on alkanut hahmottua sekä aikuisille että lapsille. 

(PkVa20, vanhemman puhe) 

 

Yllä olevassa esimerkissä (esimerkki 23) tapahtunutta muutosta lasten käyttäytymisessä 

verrataan ja suhteutetaan kasvuympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja tuodaan esiin 

niiden kausaalista suhdetta ajallisen yhteyden avulla. Rakennetuissa muutosdialogeissa 

muutoksien kertojina olivat niin molemmat vanhemmat, vanhemmat ja työntekijät sekä 

vanhemmat ja verkoston jäsen. Vanhemman puheeksi kirjatuissa teksteissä rakennetuilla 

muutosdialogeilla ei asetettu tapahtunutta muutosta kyseenalaiseksi vaan niitä tuettiin. 

Toisin kuin tilannedialogeissa. Havainnollistan tätä esimerkin 24 avulla. 

Esimerkki 24. 

Vanhemman kanssa tehdään havainto, että Lapsen vointi on viime aikoina 

edelleen tasaantunut. Koulusta ei ole tullut erityistä huolta. Myös kotona 

Lapsi on ollut aikaisempaa paremmassa yhteistyössä, toki kiukuttelee ajoit-

tain, mutta on oppinut jonkun verran säätelemään tunteitaan. (PtVa1, van-

hemman puhe) 

 

Esimerkissä 24 kirjauksen tehnyt työntekijä vahvistaa vanhemman havaintoa lapsen käy-

töksen muutoksesta sekä omalla havainnollaan että vanhemman esiin tuomalla koulun 

näkemyksellä. Joidenkin lasten asiakirjoihin oli kirjattu myös vanhempien välittämiä las-

ten toiveita. Vanhempien kertomiksi kirjoitetut ja heidän välittämät lasten toiveet liittyi-

vät lapsen lähiympäristöön, lapsen läheissuhteisiin sekä lapsen toimintaan, kuten siihen, 

mitä lapsi haluaisi tehdä esimerkiksi tapaamisella työntekijän kanssa. 

 

 

 

 



47 

5.3 Kirjoittajan puhetta 

Lasten asiakasasiakirjoissa oli kirjoituksen tehneen työntekijän omaa puhetta yli 600 ker-

taa. Näistä lähes kaikki olivat perhetyön raporteista, joitain kymmeniä lastensuojelun 

asiakaskertomuksista ja loput perhekuntoutuksen ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan 

raporteista. Lasten arkikokemuksen kirjauksissa kirjoittajan omana puheena oli tilanne-

kertomuksissa lapsen toimintaa kuvailevia, lapsen ja työntekijän toimintaa kuvailevia, 

lapsen läheissuhteita kuvailevia sekä lapsesta huolehtivan aikuisen toimintaa ohjaavia 

kirjauksia ja lapsen ikätasoista hoivaa kuvaavia kirjauksia. Kirjauksissa oli myös yksit-

täisiä kuvauksia työntekijän havainnoista lapsen kasvuympäristön puitteista.  

 

Lapsen toimintaa kuvaavissa kirjauksissa työntekijä kuvailee havaintojensa perusteella 

lapsen toimintaa erilaisissa tilanteissa, joissa työntekijä oli itse ollut mukana, kuten esi-

merkissä 25. 

Esimerkki 25. 

Vanhempi alkoi tekemään Lapsen kanssa jauhelihakeittoa. Lapsi pilkkoi 

porkkanat, ruskisti jauhelihan ja kuori perunat. (AkpYh10, työntekijän 

puhe) 

 

Esitetyssä esimerkissä (esimerkki 25) lapsen toimintaa kuvataan yhden tapaamisen osana 

ja työntekijä kertoo lapsen toiminnasta sen tapaamisen aikana. Osa työntekijän puheeksi 

kirjatuista kertomuksista oli kuitenkin pidemmältä ajanjaksolta tehtyjä, kokoavia kuvauk-

sia. Näitä esiintyi erityisesti ostopalveluiden kuukausiraporttien yhteenvedoissa. Tätä ha-

vainnollistaa esimerkki 26. 

Esimerkki 26. 

Lapsi hermostuu herkästi leikeissä ja ohjaustilanteissa. Lapsi pääsee kui-

tenkin nopeasti harmeistaan yli. Yleensä Lapsi ottaa sanallista ohjausta 

vastaan hyvin. Lapselle on annettava ohjeet pienissä osissa. (PtR8, työnte-

kijän puhe) 

 

 

 



48 

Esimerkissä (esimerkki 26) työntekijä kuvailee lapsen toimintaa yleisesti tietyissä tilan-

teissa sekä sitä, miten lapsen kanssa toimiminen on hyödyllistä. Tilannekertomuksiin pää-

sivät myös työntekijät mukaan osana lapsen kanssa tehdyn toiminnan kuvailua. Lapsen 

ja työntekijän toimintaa kuvailevat kirjaukset olivat nekin usein perhetyön, perhekuntou-

tuksen tai ammatillisen tukihenkilötoiminnan kirjauksia, joissa koottiin yhteen tapahtu-

maselostus tapaamisesta. Jonkin verran näitä oli myös lastensuojelun omana työnä teh-

dyissä kirjauksissa, jolloin ne olivat osa lastensuojelun asiakaskertomustekstejä, kuten 

alla oleva esimerkki 27. 

Esimerkki 27. 

Leikkipaikassa lapset leikkivät yhdessä, Lapsi viihtyy hyvin. Sisarukselle 

paikka ei enää niin kiinnostava. Lopuksi käymme yhdessä syömässä ja kai-

kille maistuu ruoka hyvin. (AkpLa2, työntekijän puhe) 

 

Lapsen läheissuhteita kuvailevat kirjaukset kertoivat lapsen ja vanhempien, lapsen ja si-

sarusten tai lapsen ja tämän ystävien välisistä suhteista. Seuraavassa esimerkissä (esi-

merkki 28) on esillä sekä lapsen sisarussuhteet että lapsen toiminta koulussa ja siellä ole-

vissa ystävyyssuhteissa. 

Esimerkki 28. 

Lapsi on edelleen kiinni pelaamisessa. Sisarusten osalta kovakouraisia leik-

kejä. Koulu on mennyt huonommin ja riitoja on ollut koulussa sekä myös 

poissaoloja on ollut. (PtR20, työntekijän puhe) 

 

Vanhempien toimintaa ohjaavissa kirjauksissa työntekijä on ottanut kantaa johonkin ai-

kuisen toiminnassa esiin nousseeseen huomioon ja kirjoittanut myös kertomukseen oman 

kantansa asiasta vanhemman toimintaa ohjatakseen. Näissä kirjauksissa työntekijä on vä-

littänyt vanhemmalle lapsen näkökulmia ja lapsen arkikokemusta. Havainnollistan tätä 

esimerkin 29 avulla. 

Esimerkki 29. 

Sosiaalityöntekijän kanssa perusteltu sitä, miten lapsi kokee sen, että näkee 

vanhemman juovan pari olutta. Tällaiset asiat herättävät usein lapsissa pel-

koa ja jännitystä. (PtN31, työntekijän puhe) 
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Tilannekertomusten lisäksi työntekijän puhe oli hallitsevassa asemassa myös rakennettu-

jen tilannedialogien luokassa, jossa oli liki kolmasosa kaikista tilannedialogeiksi luoki-

telluista kirjauksista. Rakennetuissa tilannedialogeissa työntekijät kuvailevat yhteistyötä 

lapsen kanssa, lapsen ja vanhemman suhteita sekä lapsen toimintaa. Kirjauksen tehneet 

työtekijät eivät aineistossa käyttäneet rakennettuja dialogeja oman puheensa kyseenalais-

tamiseen, vaan tekemiensä havaintojen vahvistamiseen. Rakennettujen tilannedialogien 

avulla kyseenalaistettiin kuitenkin lapsen vanhemman puhetta, kuten seuraavassa esimer-

kissä (esimerkki 30). 

Esimerkki 30. 

Lasten ruokavalio kotona on hyvin yksipuolinen. Vanhemmat vetoavat, ett-

eivät lapset pidä kaikista ruoista. Lapset syövät heikosti lihaa, kasviksia ja 

hedelmiä. (PtR5, työntekijän puhe) 

 

Esimerkissä 30 työntekijä ottaa ohjauksellisesti kantaa lasten ruokavalioon. Kirjauksessa 

tuodaan esiin vanhempien näkemys ruokavalion laajentamisen esteistä, johon kirjoituk-

sen tehnyt työntekijä ei kuitenkaan ota kantaa. Kirjauksessa puolestaan vahvistetaan yk-

sityiskohtien kuvauksella lasten ruokavalion yksipuolisuutta ja luettelemalla vähän syö-

tävät ruoka-aineet jätetään lukijan tehtäväksi päätellä, mistä ruoka-aineista lasten ruoka-

valio koostuu. 

 

Muutoksiin liittyviä kirjauksia työntekijän puhekategoriassa oli aineistossa alle 30 ha-

vaintoa. Näistä rakennettuja muutosdialogeja oli vai yksittäisiä. Työntekijät kertovat kir-

jauksissaan muutoksista erityisesti lasten voinnissa, joko sen huonontumisesta tai edisty-

misestä. Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 31) työntekijä vertaa lapsen toiminnasta te-

kemäänsä havaintoa aiemmin tekemäänsä havaintoon. 

Esimerkki 31. 

Lasten kanssa käytiin hoitamassa eläimiä. Tällä kertaa Yksi lapsista ei enää 

pelännyt luonnossa liikkumista, mutta varuillaan oli jatkuvasti. (PtLa30, 

työntekijän puhe) 

 

Työntekijöiden muutoskuvausten teemat painottuivat lapsen toiminnan muutosten ku-

vaukseen, kuten edellisessä esimerkkiotteessa. Koska muutoskuvausten teemat mukaile-

vat tilannekuvausten teemoja, kuvauksilla voidaan ajatella olevan tärkeä merkitys lapsen 

hyvinvoinnin muutosten seuraamisen kannalta (Fattore, Mason &Watson, 2009). Tästä 
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johtuen on kiinnostavaa, että niitä on aineistoon kirjoitettu niin vähän. Työntekijöiden 

puheeksi luokiteltavissa kirjauksissa työntekijät välittivät myös lasten toiveita, mutta 

näitä oli vain yksittäisiä kirjauksia. Sen lisäksi, että työntekijän puhetta oli aineistossa 

kokonaisuutena erityisen paljon, se sisälsi teemoiltaan hyvin laaja-alaista kuvausta lapsen 

arkikokemuksesta ja työntekijän puheessa oli Fattoren, Masonin ja Watsonin (2009, s. 

71–72) malliin peilattuna löydettävissä kirjauksia kaikilta lapsen hyvinvoinnin osa-alu-

eilta. 

 

5.4 Verkoston jäsenet 

Verkoston jäseninä kirjauksissa esiintyivät lasten kanssa toimineet terveydenhuollon 

työntekijät, lasten opettajat (sekä koulussa että varhaiskasvatuksessa), tapaamispaikkojen 

työntekijät sekä lasten sukulaiset. Verkoston jäsenen puheeksi luokittelin myös lasten 

perheiden kanssa toimivat perhetyöntekijät ja tukihenkilöt sekä muut lastensuojelun työn-

tekijät silloin, kun heidän puhettaan oli kirjoitettu lastensuojelun asiakaskertomuksiin. 

Verkoston jäsenten puheesta suurin osa olikin lastensuojelun asiakaskertomuksissa. 

 

Tapahtumakuvauksissa verkoston jäsenten puheeksi kirjoitettiin lapsen toiminnan ku-

vausta, lapsen ja hänen läheissuhteidensa kuvausta ja ammatillisia arvioita lasten arkiym-

päristöstä, kuten seuraavassa esimerkissä 32. 

Esimerkki 32. 

Työntekijä nosti esille, että Lapsi on myös tarvitseva ja tarvitsee Vanhem-

piensa tuen. Työntekijän mukaan Lapsi reagoi epäsuotuisasti sisaruksen 

huonoon käytökseen. Ilmapiiri perheessä on kuormittava eikä tue Lapsen 

kuntoutumista. (AkN25, verkoston jäsenen puhe) 

 

Verkoston jäsenen puheeksi kirjoitetuissa rakennetuissa tilannedialogeissa sekä vahvis-

tettiin että kyseenalaistettiin lapsen arkikokemuksiin liittyvä havaintoja. Seuraavassa esi-

merkissä (esimerkki 33) rakennetun tilannedialogin avulla asetetaan lapsen arkikokemuk-

sesta ristiriitaiset näkemykset yhteen. 
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Esimerkki 33. 

Perhetyön näkemyksen mukaan Lapsi lähtee mielellään tapaamisiin, uskal-

taa kertoa mitä haluaa tehdä, käyneet kerran Harrastamassa. Vanhempi 

kertoi, ettei Lapsi tästä niin tykännyt, koska oli tuntenut kipua. (AkN21, 

verkoston jäsenen puhe) 

 

Muutoksiin liittyviä tai lapsen toiveisiin liittyviä kirjauksia oli verkoston jäsenen puheina 

yhteensä noin 10 havaintoa. Näissä muutospuheet liittyivät lasten toiminnassa tapahtu-

neisiin muutoksiin tai esimerkiksi lasten verkostoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Verkos-

ton jäsenten välittämät toiveet koskivat lasten läheissuhteisiin liittyviä lasten toiveita. 

Vaikka verkoston jäsenten puhetta oli asiakirjoissa vain vähän, nämä täydensivät kuiten-

kin osaltaan muiden toimijoiden käsittelemiä teemoja ja toimivat tämän vuoksi erilaisia 

näkemyksiä täydentävinä havaintoina lapsen arkikokemuksesta. 

 

5.5 Yhteenveto 

Lapsen arkikokemuksesta annetaan lastensuojelun avohuollon asiakirjoissa kertoa niin 

lasten itse, lasten vanhempien, lasten kanssa toimivien työntekijöiden kuin lapsen verkos-

toissa toimivien muidenkin työntekijöiden. Erityisesti lasten annetaan kertoa omasta ar-

kikokemuksestaan liittyen ihmissuhteisiinsa sekä omiin toiveisiinsa ja saamaansa hoi-

vaan, mutta myös näkemyksiään saamistaan palveluista. Lasten arkikokemuksen kerto-

muksia sekä tuetaan että asetetaan kyseenalaisiksi rakennettujen dialogien avulla, joissa 

saattoi esiintyä useampiakin kertojia. Kertojat olivat näissä työntekijöitä sekä lapsen lä-

heisiä. Rakennettuja tilannedialogeja oli lapsen puheen kategorioissa suhteellisen paljon. 

Tapahtuneista muutoksista lapset saivat kertoa vain vähän. 

 

Lapsen arkikokemusten kirjauksissa lapsen vanhemmat saivat kertoa omasta suhteestaan 

lapseen sekä muista lapsen läheissuhteista, kuten suhteista ystäviin ja muihin sukulaisiin 

tai toiseen vanhempaan. Vanhemmat saivat kertoa kokemuksiaan lapsen reaktioista ja 

lapsen toiminnasta. Vanhempien annettiin kirjauksissa kertoa myös lapsen kasvuympä-

ristön puitteista ja kirjauksissa heidän annettiin välittää lasten toiveita. Enimmäkseen van-

hemmat saivat kertoa lapsen arkikokemuksesta tilannekertomustyylillä. Rakennettujen ti-

lannedialogien avulla vanhempien kertomuksia sekä tuettiin että asetettiin kyseen-
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alaiseksi ja niitä käytettiin myös vanhemmuuden tukemiseen. Lastensuojelun asiakir-

joissa vanhemmat saivat tuoda esiin myös näkemyksiään lapsen arkikokemuksessa tapah-

tuneista muutoksista. Tilannedialogeista poiketen vanhemman kertomissa muutosdialo-

geissa vanhempien kertomaa ei asetettu kyseenalaiseksi. 

 

Kirjaukset tehneet työtekijät kirjoittavat myös omia havaintojaan lapsen arkikokemuk-

sesta ja toimivat puhujina teksteissä. Kirjoittajat tuovat esiin havaintojaan lapsen toimin-

nasta ja lapsen reaktioista. He kuvaavat kirjoituksissa lapsen läheissuhteita, lapsen toi-

mintaa ystäviensä kanssa sekä lapsen toimintaa kirjauksen tehneen työntekijän kanssa. 

Työntekijät kuvailevat omana puheenaan myös lapsen kasvuympäristön puitteita ja lap-

sen saamaa ikätasoista hoivaa. Työntekijät ottavat omassa puheessaan myös kantaa lap-

sesta huolehtivan aikuisen toimintaan ja välittävät lapsen arkikokemusta heille. Kirjauk-

sissa korostui erityisesti perhetyöntekijöiden oma puhe, jota he kirjoittivat tilannekerto-

musten tyylillä. Huomattavasti vähemmän työntekijät kirjoittivat omaa puhettaan lasten-

suojelun asiakaskertomuksissa. Myös rakennettuja tilannedialogeja oli eniten työntekijöi-

den puhekategoriassa. Rakennettujen tilannedialogien avulla työntekijät vahvistivat omaa 

puhettaan, mutta eivät asettaneet sitä kyseenalaiseksi; toisin kuin lasten ja vanhempien 

puhetta. Rakennettuihin dialogeihin liittyvän lukijan osallistamisen (Tannen, 2007, s. 39, 

112) ja lastensuojelussa esillä olevan ja dokumentoinnin kautta välittyvän valta-asetel-

man (Kääriäinen, 2003, s. 150–153) näkökulmasta tämä on kiinnostava havainto. Muu-

toksiin liittyviä kirjauksia työntekijät kirjoittivat omaksi puheekseen vähän. Silloin, kun 

työtekijät näin tekivät, he kuvailivat lapsen toiminnassa tapahtunutta muutosta ja sen 

suuntaa. Kuten vanhemmat, myös työntekijät välittivät yksittäisiä lapsen toiveita oman 

puheensa kautta. 

 

Aineistossa lapsen verkoston jäsenten annettiin kertoa lapsen arkikokemuksesta vain vä-

hän. Näistä suurin osa esiintyi lastensuojelun asiakaskertomusteksteissä. Lapsen verkos-

tosta lapsen arkikokemuksesta saivat kertoa lapsen opettajat varhaiskasvatuksesta ja kou-

lusta. Lisäksi lasten verkostosta kertojina olivat esillä terveydenhuollon edustajat, lapsen 

muut sukulaiset ja tapaamispaikkojen työtekijät. Lasten kanssa toimivat perhetyöntekijät, 

ammatilliset tukihenkilöt sekä perhekuntoutuksen työntekijät olivat osana lapsen verkos-

toa silloin, kun heidän kertomaansa lapsen arkikokemuksesta oli kirjoitettu lastensuojelun 

avohuollon asiakaskertomuksiin. Verkoston jäsenet saivat kertoa havaintojaan lapsen lä-

heissuhteista sekä vähäisesti havaitsemiaan muutoksia lapsen toiminnassa tai voinnissa. 



53 

Verkoston jäsenten puheeksi luokiteltavat kirjaukset olivat kokonaisuutena tarkastellen 

muiden puhujien kertomaa täydentäviä kuvauksia. 

 

6 LASTEN ARKIKOKEMUKSEN KIRJAAMISEN TAVAT 

6.1 Lapsen kokemusta piilottelevat 

Lasten arkikokemuksen kirjaamisen tavat olivat tutkimuksen perusteella jaettavissa lu-

vussa 3.4 esitetyn mukaisesti lapsen kokemusta piilotteleviin, lapsen näkökulmaan kut-

suviin ja lapsen tiedollista toimijuutta tukeviin kirjaamisen tapoihin. Lapsen kokemusta 

piilotteleviin lapsen arkikokemuksen kuvauksiin kuului aineistossa yhteensä 12 lapsen 

asiakirjat. Näistä viiden lapsen asiakirjoissa ei ollut lainkaan mainintoja lapsen arkikoke-

muksesta. Näiden kirjausten osalta analysoitavaksi ei jää muuta kuin toteamus siitä, että 

lapsi on selvästi ollut tämän ajankohdan ulkopuolisen tiedollisen toimijan positiossa (Tu-

lensalo, 2015) ja työtekijän näkökulmasta lapsen arkikokemus on ollut täysin piilossa. 

Sama toki koskee myös niitä yhdeksää lasta, joiden tiedoista ei löytynyt yhtään asia-

kasasiakirjaa kyseiseltä ajalta. Määrä oli hätkähdyttävä. Tämä sai minut pohtimaan sitä, 

mitä on voinut tapahtua. Tähän tietoon minulla ei kuitenkaan aineiston perusteella ollut 

pääsyä, joten syitä voi vain spekuloida. Ehkä asiakkuudet ovat olleet tasaisessa vaiheessa 

ja ikään kuin odottaneet asiakkuuden päättämistä tai lapsen lastensuojelun asiakkuuden 

syynä on ollut hänen sisarukseensa liittyvät tekijät, joiden vuoksi aktiivinen työskentely 

on keskittynyt vain sisarukseen. 

 

Seitsemän lapsen asiakirjoihin oli kirjoitettu lapsen arkikokemuksen kuvausta. Näissä ku-

vauksissa puhujana oli enimmäkseen lapsen vanhempi, yhteensä 27 kertaa. Lapsista kaksi 

pääsi itse kertomaan asiakirjoihin omaa arkikokemustaan, yhteensä kolme kertaa. Työn-

tekijä puhui lapsen arkikokemuksesta kolme kertaa ja verkoston jäsen kerran. 

 

Lapsen puhetta oli kirjoitettu tapahtumakirjauksin ja rakennetun tilannedialogin avulla. 

Kirjaukset olivat lyhyitä ja toteavia. Rakennetuilla tilannedialogeilla tuettiin lapsen van-

hemman puheen avulla lapsen puhetta. Lasten puheen teemat liittyivät läheissuhteisiin 

sekä kouluun ja harrastukseen. Myös työntekijöiden puheeksi kirjatut lasten arkikoke-

muksen kuvaukset olivat kokoavia ja toteavia. Työntekijöiden puheissa teemoina olivat 
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lapsen läheissuhteet sekä lapsen koulunkäynti ja harrastukset. Verkoston jäsenen kerto-

muksissa tuotiin esiin lapsen ikätasoiseen hoivaan liittyviä teemoja. 

 

Vanhemmat saivat kertoa lasten arkikokemuksesta runsaammin. Heidän kertomaansa kir-

joitettiin pääsääntöisesti tilannekuvausten muodossa, jossa he pääsivät kertomaan myös 

yksityiskohtaisempia havaintojaan lapsen toiminnasta ja reaktioista. Vanhemmat pääsivät 

tilannekuvausten lisäksi kertomaan myös lapsen toiveista sekä lapsen arkikokemuksessa 

tapahtuneista muutoksista. Kirjauksissa tuettiin vanhemman kerrontaa niin yksityiskoh-

tien kuin rakennettujen dialogienkin avulla. Rakennetussa dialogeissa vanhemman pu-

hetta tuettiin myös työntekijän puheen avulla, kuten seuraavassa esimerkissä 34.  

Esimerkki 34. 

Vanhempi kertoo, ettei lapset tiedä siitä mitään, eivätkä he ole tavanneet 

Toista vanhempaa pitkiin aikoihin, eli ei ole Toisen vanhemman tekemiset 

vaikuttaneet mitenkään heidän elämäänsä, kuten aiemmin jo puhuttiin ko-

tikäynnillä. (AkVa12, vanhemman puhe) 

 

Esimerkki havainnollistaa ja perustelee työntekijän näkökulmasta myös lapsen suojelua 

tiedolta. Tapaaminen, josta katkelma on, on kirjoitettu ainoastaan toisen vanhemman ta-

paamisen pohjalta ja siinä viitataan aiempaan kotikäyntiin ja tietoihin, jotka työntekijällä 

jo oli. 

 

Kokonaisuutena tarkastellen lapsen kokemusta piilottelevissa kirjauksissa tuetaan retori-

silla keinoilla aikuisten kertomia lapsen arkikokemuksesta sekä vahvistetaan työntekijöi-

den ennakkokäsityksiä. Lapset itse jäivät kokemustensa kanssa työskentelyn ulkopuolelle 

päästessään kuuden kuukauden aikana kertomaan asiakirjoihin vain yksittäisiä kertoja. 

Tämän vuoksi kirjaukset antavat vain vähäisesti tietoa lapsen kokemasta hyvinvoinnista 

ja ne jättävät työntekijälle lapsen toimijuuden tukemisen kannalta enemmän kysymyksiä, 

kuin keinoja arvioida tai tukea lapsen hyvinvointia. 
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6.2 Lapsen näkökulmaan kutsuvat 

Lapsen näkökulmaan kutsuvia kirjauksia oli yhteensä 15 lapsen asiakirjoissa. Näissä kir-

jauksissa lapsi on selvästi työskentelyssä mukana, kuten Tulensalo (2015) kuvaa välilli-

sen tiedollisen toimijan positiota. Lapsista kaikki pääsivät myös itse kertomaan omasta 

arkikokemuksestaan ja heidän lisäkseen siitä kertoivat niin työntekijät kuin lapsen van-

hemmatkin. Lapsen arkikokemuksen kirjaukset olivat myös määrällisesti suurempia ja 

tasaisemmin jakautuneita eri puhujien kesken. Yksittäisten lasten kohdalla myös verkos-

ton jäsenet kertoivat näkemyksiään lapsen arkikokemuksesta. Vaikka lasten omaksi pu-

heeksi kirjatut arkikokemuksen kuvaukset ovat vähäisessä asemassa suhteessa muihin 

puhujiin, ne erosivat kirjoittamistyyliltään edellisestä ryhmästä. Lapset pääsivät kerto-

maan arkikokemuksestaan liittyen läheissuhteisiinsa sekä kouluun ja harrastuksiin. Osa 

lapsista kertoi myös toiveitaan näiden teemoihin suhteen. 

 

Lasten kokemuksista kirjoitettiin tässä ryhmässä yksityiskohtaisemmin ja kirjoituksissa 

käytettiin lapsen puheen tukemiseen myös rakennettuja tilannedialogeja. Rakennetuissa 

tilannedialogeissa toisina puhujina oli sekä työntekijöitä että lapsen läheisiä. Kokonai-

suutena tarkastellen tässä ryhmässä lasten arkikokemuksesta kirjoitettiin sekä hyvinvoin-

nin teemoiltaan että kirjoitustyyliltään laajemmin ja lasten arkikokemuksen kirjauksia oli 

huomattavasti enemmän kuin edellisessä ryhmässä. Seuraavassa esimerkissä (esimerkki 

35) lapsi saa tuoda oman ihmettelynsä aikuisten toiminnasta. 

Esimerkki 35. 

Lapsi oli kovasti odottanut minua, mutta sovittiin että hoidamme Vanhem-

man kanssa ensin asioita ja sen jälkeen leikimme yhdessä. Lapsi ihmetteli, 

että miksi meillä on aina aikuisten asioita hoidettavana. (AkpYh16, lapsen 

puhe) 

 

Vanhemman puheeseen lapsen arkikokemuksesta oli tässä ryhmässä kirjattu laajasti las-

ten läheissuhteista niin koulussa kuin lähipiirissä ja harrastuksissakin. Vanhempien ker-

tomana oli kirjattu myös lapsen saamasta hoivasta ja vanhempien käyttämistä kasvatus-

menetelmistä. Seuraava esimerkki 36 havainnollistaa tätä. 
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Esimerkki 36. 

Lapsilla on käytössä palkitsemistarrat hyvästä käytöksestä. Viidestä tar-

rasta saa palkinnon. Vanhempi kertoo, että lapsen käytös on haastavaa. 

Lapsi mm. temppuilee, kun pitäisi lähteä kotiin. (AkpVa26, vanhemman 

puhe) 

 

Lapsen näkökulmaan kutsuvissa kirjauksissa lapsen arkikokemuksesta kirjoitettiin run-

saasti myös työntekijän puheena, vaikka osassa kirjauksista vanhemman kertoma olikin 

määrällisesti suuremmassa asemassa. Työtekijät ottivat myös yksittäisten lasten kohdalla 

kantaa vanhemman kertomaan ja rakennettuja dialogeja käytettiin laajemmin kertojien 

puheen tukemiseen, kyseenalaistamiseen ja lapsen vanhemman toiminnan ohjaamiseen, 

kuten esimerkissä 37. 

Esimerkki 37. 

Lapsi on Vanhemman luona joka toinen viikonloppu. Lisäksi Vanhempi to-

teaa, että Lapsi saa tulla hänen luokseen milloin vain. Työntekijä tuo esille, 

että tärkeää on, että Lapsi ei joudu itse sopimaan sitä missä on, vaan aikui-

set päättävät ja sopivat asioista. (AkN21, vanhemman puhe) 

 

Lapsen näkökulmaan kutsuvilla kirjauksilla työntekijän on mahdollista seurata kirjauk-

sista saatavan tiedon avulla lapsen hyvinvoinnin kokemusta ja siinä tapahtuvia muutok-

sia. Lapsia pidetään aktiivisesti dokumentoinnin osana, vaikka työskentely keskittyisikin 

lapsesta huolta pitäviin aikuisiin, kuten välillisen tiedollisen toimijan positiossa (Tulen-

salo, 2015). Lapsen näkökulmaan kutsuvissa kirjauksissa osan lasten arkikokemusta oli 

kirjoitettu myös verkoston jäsenen puheena, jolloin saatiin tietoa lapsen toiminnasta laa-

jemmin. 

 

6.3 Lapsen tiedollista toimijuutta tukevat 

Lapsen tiedollista toimijuutta tukevissa kirjauksissa lapset ovat aktiivisina osallistujina 

työskentelyssä, kuten Tulensalo (2015) kuvaa aktiivisen tiedollisen toimijan positiota. 

Lasten kanssa reflektioitiin tapahtumia ja heidän kokemuksiaan ja nämä tilanteet on myös 

dokumentoitu. Kirjausmäärät olivat tässä ryhmässä huomattavasti suurempia lapsen arki-

kokemuksen osalta. Lapsen tiedollista toimijuutta tukeviin kirjauksiin kuului yhteensä 

viiden lapsen asiakirjat. Kirjauksissa niin vanhempien toimintaa kuin lapsiakin ohjattiin, 
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neuvottiin sekä kuvailtiin tarkemmin sitä, millaisia vuorovaikutussuhteita lapsen elä-

mässä on. Vaikka vanhemman puhe on edelleen määrällisesti hallitsevaa suhteessa lapsen 

puheeseen, työtekijöiden puheella tuettiin lapsen toimintaa ja vuorovaikutussuhteita ja 

lapset pidettiin aktiivisina toimijoina dokumenteissa. 

 

Lapsen läheissuhteista kerrottiin niin työntekijöiden kuin lastenkin äänellä. Seuraavassa 

esimerkissä (esimerkki 38) tuodaan esille niin lapsen kerrontaa kokemuksestaan kuin 

myös sitä, kuinka lapsen toimijuutta on tilanteessa tuettu. 

Esimerkki 38. 

Lapsi alkoi kertoa ohjaajalle, että hänellä on jatkuvasti Vaivoja koulussa. 

Häntä jännittää kysyä lupaa hoitaa asiansa, koska joutuu tekemään sitä jat-

kuvasti. Myös yöllä on joutunut asiaansa hoitamaan monta kertaa. Kou-

lussa ei ole mitään pelottavaa tai jännittävää Lapsen mielestä. Koulussa on 

ollut kivaa. Ohjaaja kysyi, millaisia oireita vaivasta on ollut. Onko ollut 

kipua siellä tai onko vaivannut näin. Lapsi kertoo, että joskus on yhtä, mutta 

ei aina. Tänne sattuu. Ohjaaja kysyi, onko koulussa terveydenhoitaja pai-

kalla, johon Lapsi sanoi, että on. Ohjaaja kehotti menemään terveydenhoi-

tajan vastaanotolle, koska kannattaa selvittää, mistä on kyse. (PtYh5, lap-

sen puhe) 

 

Kirjauksessa on rakennetun tilannedialogin avulla tuotu näkyväksi lapsen toimijuuden 

tukeminen kuvaamalla ensin lapsen tekemä aloite, johon työntekijä on kiinnittänyt huo-

mion, tämän jälkeen työntekijä on selvittänyt lapselta tarkemmin, mitä hän tarkoittaa ja 

sen jälkeen auttanut lasta omatoimisuuteen asian hoitamisen suhteen neuvomalla lasta 

toimimaan luonnollisessa ja tutussa ympäristössään. 

 

Lapsen toimijuutta tukevissa kirjauksissa huomioitiin osana kirjaamista myös lapsen yk-

silölliset ominaisuudet. Tällöin kirjauksista kävi ilmi, että lapsi ei syystä tai toisesta pysty 

ilmaisemaan itseään sanallisesti, jolloin työntekijät tukivat kirjausten avulla lapsen toimi-

juuden näkymistä siten, kun se lapselle on mahdollista. Tällaisessa kirjaamisen tavassa 

korostuivat yksityiskohtaiset kuvaukset erilaisista tapahtumista ja rakennettujen tilanne-

dialogien avulla tuotiin näkyväksi tapahtumien moninäkökulmaisuutta. Seuraavassa esi-

merkissä (esimerkki 39) kuvaus lapsen ruokailutilanteesta. 
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Esimerkki 39. 

Lapset leikkivät olohuoneessa leluilla eivätkä olisi malttaneet siirtyä keit-

töön syömään. Lapset olivat levottomia ja nahistelivat keskenään, toinen 

toistaan vuorotellen härnäten. Lopulta Lapset saatiin ruokapöytään. Sisa-

rus söi kaksi lautasellista Ruokaa. Vanhemman mukaan Ruoka on sisaruk-

sen herkkuruokaa. Lapsi söi huonommin, ei Vanhemman mukaan Ruoasta 

oikein tykkää. Lapsi yritti karata ruokapöydästä, ohjaajaohjasi Lapsen ta-

kaisin pöytään. Lapsi maisteli jonkin verran Ruokaa, mutta ei halunnut 

syödä lautasta tyhjäksi. (PtYh8, työntekijän puhe) 

 

Lapsen toimijuutta tukevissa kirjauksissa työntekijä toimii lapsen arkikokemuksen sa-

noittajana kuvailemalla erilaisin argumentein lapsen toimintaa, ottamalla kirjauksiin mu-

kaan kuitenkin myös niin oman toimintansa kuin vanhemmankin toiminnan ja näkemyk-

set. Kirjauksissa korostuu tällöin moninäkökulmaisuus ja ne mahdollistavat lukijalleen 

erilaisten vaihtoehtojen puntaroimisen lapsen näkökulmasta. Näissä kirjauksissa lapsille 

myös perustellaan toiminnan syitä siten, että lasten on mahdollista muodostaa omia nä-

kemyksiään mm. tarjottavasta tuesta. Seuraavalla esimerkillä (esimerkki 40) havainnol-

lista tällaista kirjaamista. 

Esimerkki 40. 

Lapsi ei vielä tiennyt, aikooko osallistua Toimintaan vai ei. Matkalla juteltu 

Lapsen kanssa siitä, miten perhetyö pyrkii tukemaan hänen ja Vanhemman 

välejä, jotta lapselle jäisi kokemus siitä, ettei Vanhemman kanssa tarvitse 

olla riitaisissa väleissä. Lapsi kertoo, että Vanhempi oli pyytänyt häneltä 

anteeksi, mutta Lapsen kertoman mukaan Vanhempi oli myös sanonut, että 

ellei Tapahtunutta jätetä tähän, tulee tästä Seurauksia. Lapsi kertoo, että 

hän on valmis puhumaan Vanhemman kanssa siitä, mutta ei halua lakaista 

asiaa maton alle. (PtLa31, lapsen puhe) 

 

Lapsen toimijuutta tukevista kirjauksista lukijalle välittyy runsaasti tietoa lasten arkiko-

kemuksesta ja mahdollistuu tämän avulla lapsen hyvinvoinnin seuraaminen ja arviointi. 

Kirjaukset tuovat myös näkyväksi lapsen toimijuuden tukemisen, joka osaltaan jo tukee 

Fattoren, Masonin ja Watsonin (2009) mukaan lapsen koettua hyvinvointia. 
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Lapsen arkikokemuksen kirjausten koostumisessa oli puolen vuoden asiakasasiakirjoja 

tarkasteltaessa löydettävissä huomattavaa vaihtelua. Asiakirjoissa lasten arkikokemusten 

kirjaukset vaihtelivat niin määrällisesti kuin kirjaamistyylillisestikin. Lasten koetun hy-

vinvoinnin (Fattore, Mason & Waston, 2009) ja lapsen tiedollisen toimijuuden (Tulen-

salo, 2015) tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna asiakirjojen lapsen arkikokemuksen 

kirjaukset mahdollistavat erilaisia lähtökohtia lukijansa toimintamahdollisuuksille. Vaih-

telu eri kirjausten koostumisen välillä ei kuitenkaan tarkoittanut yksipuolisesti sitä, että 

lapsen toimijuutta tukevissa kirjauksissa ei olisi ollut lainkaan toteavia tai kokoavia kir-

jauksia, vaan pikemminkin sitä, että lapsen näkökulmaa piilottavista kirjauksista puuttui-

vat lapsen toimijuuden ja hyvinvoinnin tukemisen mahdollistavat kirjaamisen tavat. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset 

Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella lastensuojelun avohuollon arkisimmissa vuorovai-

kutuskohtaamisissa tuotetuista asiakasasiakirjoista lasten arkikokemuksen kirjauksia ja 

niiden kirjoittamisen tapoja sekä selvittää, millä tavoin tuotetut asiakirjat mahdollistavat 

lapsen toimijuuden tukemisen osana lastensuojelun sosiaalityön käytäntöjä. Tutkimuk-

sessa hain vastausta kahteen tutkimuskysymykseen: 1) keiden annetaan kertoa lapsen ar-

kikokemuksesta lastensuojelun avohuollon asiakirjoissa ja 2) millaisista kirjauksista las-

ten arkikokemuksen kuvaukset lastensuojelun avohuollossa koostuvat.  

 

Tutkimukseni tulosten perusteella lasten annetaan kertoa omasta arkikokemuksestaan 

vaihtelevasti. Osa lapsista ei päässyt asiakirjoissa kertomaan lainkaan omasta arkikoke-

muksestaan, vaan tämä tieto välittyi ainoastaan vanhempien tai muiden aikuisten kerto-

mana. Lapsen arkikokemuksen välittymiseen ainoastaan vanhempien kautta on lasten-

suojelun kontekstissa syytä suhtautua kriittisesti, sillä lapsen jääminen sivuun lastensuo-

jelun työskentelyssä on johtanut myös Suomessa lapsen tarpeisiin nähden riittämättö-

mään tukeen (8-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneet tapahtumat, 2013). Lapset ovat 

myös itse tuoneet esiin, että erityisesti lastensuojelun avohuollon työskentelyn aikana hei-

dän vanhempansa ovat pystyneet peittelemään perheessä tapahtuneita tilanteita, vaikka 

lapset itse olisivat pyrkineet tuomaan näitä ammattilaisten tietoon (Pölkki ym., 2012).  
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Kokonaisuutena tarkastellen lapsen arkikokemuksesta lastensuojelun asiakirjoissa kertoi-

vat enimmäkseen aikuiset, joko lapsen vanhemmat tai lapsen kanssa toimivat työntekijät. 

Joidenkin lasten arkikokemuksesta pääsivät kertomaan myös verkoston jäsenet, kuten 

opettajat ja terveydenhuollon henkilöstö. Lapsen arkikokemuksen kertojissa oli vaihtelua 

sen mukaan, oliko kyse lastensuojelun avohuollon asiakaskertomuksesta vai perhetyön, 

ammatillisen tukihenkilötoiminnan vai perhekuntoutuksen kuukausiraportista. Lasten-

suojelun avohuollon asiakaskertomuksissa lähes poikkeuksetta lapsen vanhemmat saivat 

kertoa lasten arkikokemusta, eikä osa lapsista saanut kertoa omaa kokemustaan lainkaan. 

Ostopalveluiden raporteissa työntekijät puolestaan puhuivat ajoittain lapsen vanhempia 

enemmän lasten arkikokemuksesta ja antoivat useammin myös lapsen itse puhua koke-

mustaan. Näissä kirjauksissa työntekijät myös tukivat omien havaintojensa kirjaamisen 

avulla lapsen arkikokemuksen välittymistä silloinkin, kun lapsen oli vaikea ilmaista itse-

ään kerronnan avulla. 

 

Lasten arkikokemusten kirjausten jakaminen puhujakategorioihin toi esiin sen, että kir-

jauksissa eri puhujia kohdeltiin eri tavoin. Kun vanhempien ja työntekijöiden puhetta hal-

litsivat yhden puhujan kertomukset, korostui lasten puheen osalta rakennettujen dialogien 

käyttäminen. Tämä voi kertoa lapsen puheen vahvasta asemasta argumentointikeinona, 

kuten Kääriäinen (2003) on tuonut esiin. Kuitenkin samaan aikaan lapset saivat kertoa 

määrällisesti vähän omasta arkikokemuksestaan, minkä vuoksi olisikin syytä kiinnittää 

huomiota siihen, mitkä tekijät vaikuttavat lapsen puheen pääsemiseen asiakirjoihin ja 

mitä seurauksia lapsen puheen vähäisyydellä tai puuttumisella voi olla. Jos on niin, että 

lapsen puhe pääsee systemaattisesti asiakirjoihin vasta huostaanoton kynnyksellä, miten 

lasten hyvinvointia voidaan tukea lastensuojelun avohuollon työskentelyn aikana. 

 

Myös Kääriäinen (2003, s. 64) on havainnut, että lapsen puhe lastensuojelun avohuollon 

asiakaskirjoissa on vähäistä suhteessa muihin puhujiin. Kääriäisen (2003, s. 64) havain-

nosta poiketen, tämän tutkimuksen tuloksissa osa lapsista oli puhujina täysin kadoksissa 

asiakirjoista. Tätä havaintoa saattaa selittää Kääriäisen (2003) käyttämän aineiston ja 

oman aineistoni erot ja näistä johtuvat erot lastensuojelun asiakkuusvaiheissa. Kääriäisen 

(2003) käyttämä aineisto koostui nimenomaisesti lapsista, joiden lastensuojelun asiak-

kuus oli johtanut huostaanottoon. Omassa aineistossani lapset oli puolestaan valittu otan-

taan sen perusteella, että he eivät ole kyseisenä ajankohtana olleet kodin ulkopuolisessa 
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sijoituksessa. Osa aineistoni lapsista saattoi siis olla sellaisia, joiden kohdalla sijoittami-

nen kodin ulkopuolelle ei tullut koskaan tarpeelliseksi, jonka vuoksi asiakkuuden vaiheet 

saattoivat olla erilaisia kuin Kääriäisen (2003) käyttämässä aineistossa. 

 

Tutkimuksen perusteella tulivat esiin teemalliset erot eri puhujakategorioiden kirjausten 

välillä. Lapsen puhe oli erityisesti edustettuna toiveiden luokassa, kun vanhempien puhe 

hallitsi muutoksesta kertovia kirjauksia. Erilaisia tilannekuvauksia, sekä yhdellä puhu-

jalla kerrottuja että rakennettujen dialogien avulla kuvattuja, oli eniten työtekijöiden pu-

heena. Kuitenkin niin, että asiakaskertomuksissa tilannekirjauksia hallitsivat lapsen van-

hemmat ja ostopalveluiden kirjauksissa työntekijät. 

  

Muutoskirjausten vähäisyys muutokseen tähtäävässä sosiaalityössä aiheutti ihmetystä. 

Voi olla, että asiakaskertomukset kirjaustyyliltään keskittyvät enemmän yksittäisten ti-

lanteiden kuvauksiin, jolloin perheissä tapahtuvat muutoskirjaukset eivät tule niin selke-

ästi näkyviin. Perheiden tilanteissa tapahtuvat muutokset saatetaan saavuttaa vasta pidem-

pään jatkuneen työskentelyn tuloksena, jolloin muutoskirjaukset toimivat ennemminkin 

argumentoinnin keinona. Tässä tapauksessa muutoskirjauksia voisi olettaa löytyvän sosi-

aalityön kokoavista kirjauksista, kuten asiakassuunnitelmista, erilaisista lausunnoista ja 

päätösten perusteluista.  

 

Vastatakseni toiseen tutkimuskysymykseen jaoin lapsen arkikokemuksen kirjaukset kol-

meen kirjaamisen tapaan. Nimesin nämä kirjaamisen tavat lapsen kokemusta piilottele-

viin, lapsen näkökulmaan kutsuviin ja lapsen tiedollista toimijuutta tukeviin kirjauksiin. 

Lapsen kokemusta piilottaviin kirjauksiin kuului yhteensä 12 lapsen asiakasasiakirjat. 

Näistä vain kahdessa lapsi oli saanut itse kertoa omasta arkikokemuksestaan, seitsemässä 

oli ylipäätään kirjauksia lapsen arkikokemuksesta ja viiden lapsen asiakirjoista sitä ei löy-

tynyt lainkaan. Tähän ryhmään voivat periaatteessa kuulua myös niiden yhdeksän lapsen 

asiakirjat, joita ei puolenvuoden tutkimusajankohdalta löytynyt. Määrällisesti tämä tar-

koittaa laskentatavasta riippuen joko noin joka toisen tai joka kolmannen lapsen asia-

kasasiakirjoja. Laskentatavasta riippumatta määrä on suuri. Ne kirjaukset, joita pääsin 

analysoimaan, kertoivat lapsen jäävän selvästi työskentelyn ulkopuolelle ja tiedolta suo-

jeltaviksi, kuten Tulensalon (2015) ulkopuolisen toimijan positiossa. En voi välttyä poh-

timasta sitä, ovatko nämä lapsen näkökulmasta sellaisia kirjauksia, joissa näkyy Vierulan 

(2017, s. 93–97) väitöskirjassaan kuvaama lukkiutuvan vallan ja tiedon transformaation 
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ilmiö. Kirjauksia lukevan sosiaalityötekijän näkökulmasta on kyse niin vähäisestä lapsen 

arkikokemuksen välittymisestä, että lapsen tiedollisen toimijuuden tukeminen tai lapsen 

hyvinvoinnin seuraaminen ja arviointi eivät ole asiakirjojen sisältämän tiedon perusteella 

mahdollisia, sillä lapsen kokemusta piilottavat asiakirjat eivät välitä juurikaan tietoa lap-

sen arkikokemuksesta.  

 

Lapsen näkökulmaan kutsuvia kirjauksia oli aineistossa 15 lapsen asiakirjoissa. Näissä 

kirjauksissa oli nähtävissä, että lapsi on työskentelyssä mukana ja hänen olemistaan pi-

dettiin tärkeänä myös asiakirjoissa, kuten Tulensalo (2015) kuvaa lapsen välillisen toimi-

jan positiota. Kun lapsen arkikokemuksen näkyminen asiakirjoissa suhteutetaan lapsen 

hyvinvoinnin tekijöihin (Fattore, Mason &Watson, 2009), voidaan todeta, että nämä kir-

jaukset antavat työntekijälle mahdollisuuden seurata lapsen hyvinvointia ja käyttää doku-

mentointia toimivana tiedonmuodostuksen välineenä (Kääriäinen 2003, s. 26). Tämä 

myös mahdollistaa työntekijälle lastensuojelun lapsikeskeisen työskentelyn (Petrelius 

ym., 2016). 

 

Viiden lapsen asiakirjoissa esiintyi lapsen tiedollista toimijuutta tukevia kirjauksia. Näistä 

asiakirjoista tuli selvästi esiin se, että lapset ovat selkeä osa lastensuojelun toimintaa ja 

perheen tukemista. Lapsia sekä heidän osallisuuttaan myös tuettiin aktiivisesti ja heidän 

toimijuuttaan pidettiin yllä. Tämä kirjaustyyli oli lähimpänä Tulensalon (2015) aktiivisen 

tiedollisen toimijan positiota. Analyysin ja aiempien tutkimusten perusteella erot lapsen 

näkökulmaan kutsuvien ja lapsen tiedollista toimijuutta tukevien asiakirjojen välillä voi-

vat selittyä asiakkuuden vaiheella, sillä myös Kääriäinen (2003, s. 64, 85; Kääriäinen 

2006a, s. 64–65; myös Tulensalo, 2015) on nostanut esiin asiakuuden vaiheen ja lapsen 

iän vaikutuksen yleisesti lapsen näkymiseen asiakirjoissa. Molemmat näistä kirjaamisen 

tavoista tuovat lapset esiin asiakasasiakirjoissa, mutta toisten perheiden kohdalla työs-

kentelyä on ollut tarpeellista kohdistaa vanhempien lisäksi enemmän lapsenkin tukemi-

seen. 

 

Kääriäisen (2003, s. 26) peräänkuuluttaman huolellisesti laaditun ja tiedonmuodostuksen 

välineenä toimivan dokumentoinnin vedenjakajaksi näyttäisi tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella muodostuvan lapsen kokemusta piilottavien ja lapsen näkökulmaan kutsuvien 

asiakasasiakirjojen lapsen arkikokemuksen kirjaustavat. Lapsen kokemusta piilottavat 

kirjaukset sisältävät joko vähän tai eivät lainkaan tietoa lapsen arkikokemuksesta, jonka 



63 

seurauksena työntekijän ei ole kirjausten perusteella mahdollista muodostaa käsitystä lap-

sen hyvinvoinnista, lapsen tiedollisen toimijuuden ja tämän kautta lapsen hyvinvoinnin 

tukeminen asettuvat haastaviksi. Lapsen näkökulmaan kutsuvat ja lapsen tiedollista toi-

mijuutta tukevat kirjaukset välittävät puolestaan tietoa lapsen arkikokemuksesta, myös 

lasten itsensä kertomana. Molemmat näistä tukevat työntekijän mahdollisuutta lapsikes-

keiseen työskentelyyn ja antavat mahdollisuuden tukea lapsen toimijuutta siinä määrin, 

kun se tilanteessa ilmenevän tiedon mukaan on tarpeellista lapsen hyvinvoinnin näkökul-

masta. Sekä lapsen näkökulmaan kutsuvat että lapsen tiedollista toimijuutta tukevat kir-

jaukset toimivat vahvojen juurten tavoin kuljettaen tarpeellista tietoa sosiaalityönteki-

jöille lapsen hyvinvoinnista ja mahdollistavat lastensuojelun lapsikeskeisen ja lapsen 

osallisuusoikeutta toteuttavan työskentelyn. Lapsen kokemusta piilottavat kirjaukset ovat 

tällöin kuin heikot ja heiveröiset juuret, joiden välityksellä tarpeellinen tieto ei pääse kul-

kemaan, eikä lastensuojelun työskentely pysty juurtumaan lapsikeskeiseen toimintaan. 

Tämän seurauksena lapsen kokemusta piilottavat kirjaukset vaarantavat lapsen oikeuden 

osallisuuteen ja vaikeuttavat lapsen hyvinvointia tukevaa työskentelyä. 

 

Tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että työntekijöiden kyvyt ja valmiudet koh-

data ja kirjoittaa lapsen arkikokemuksesta poikkeavat suuresti toisistaan. Pahimmillaan 

nämä taitoerot voivat johtaa lapsen arkikokemuksen syrjäytymiseen lastensuojelun avo-

huollon sosiaalityössä. Tutkimuksessa havaitut erot lastensuojelun dokumentoinnin ta-

voissa antavat aiheen kiinnittää jatkossa sosiaalityön tutkimuksissa tarkemmin huomiota 

siihen, mistä ja millaisista tilanteista erilaiset, toisistaan selvästi poikkeavat kirjaamista-

vat syntyvät. Näiden tulosten perusteella voitaisiin paremmin huomioida erityisesti lasten 

kanssa työskentelevien ammattilaisten lisäkoulutustarpeet. Woodman ja kirjoittajakump-

panit (2018) havaitsivat tutkimuksessaan sosiaalityöntekijän virkaiän vaikuttavan mah-

dollisesti työntekijän tapaan tukea lapsen osallisuutta. Koska lapsikeskeinen työskentely-

tapa on verrattain uusi ilmiö, olisi mielestäni myös perusteltua tarkastella erilaisia am-

mattilaissukupolvia lastensuojelussa ja tämän vaikutuksia työntekijöiden tapaan ymmär-

tää lapsikeskeinen ja -lähtöinen lastensuojelun toiminta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen 

kehittymistä on tutkittu ammattilaissukupolvien näkökulmasta (Karila, 2013), joka voisi 

näkökulmana toimia myös sosiaalityön, ja erityisesti lastensuojelutyön, kehittämiselle.  
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7.2 Tutkimuksen toteutuksen arviointi 

Tutkimuksen aineiston valinnassa käytetty ikäpainotus alle 12-vuotiaisiin lapsiin kiinnitti 

tarkastelun kohteeksi lapset, joiden äänen olin aiemman tutkimuksen perusteella arvioi-

nut jäävän vähäisemmäksi kuin vanhempien lasten. (mm. Kääriäinen, 2003). Lapset saa-

vat puhua vähemmän silloin, kun he ovat nuorempia. Kahdentoista ikävuoden jälkeen, 

lainsäädännön ohjaamana, heidän mahdollisuutensa kertoa näkemyksiään paranevat 

(myös Pölkki ym. 2012). Pölkin ym. (2012) esiintuoma havainto lasten osallisuuden heik-

koudesta omassa lastensuojeluasiakkuudessaan ennen sijoitusta näyttäytyi joidenkin las-

ten kohdalla myös tämän tutkimuksen tuloksissa.  

 

Tämän tutkimuksen aineistoa voitaneen pitää tutkimuspaikkakunnan osalta ikäryhmään 

suhteutettuna laadulliselle tutkimukselle varsin edustavana. Koska käytännöt eri kuntien 

ja työntekijöiden välillä kuitenkin vaihtelevat, on tulosten yleistämiseen syytä kiinnittää 

kriittisesti huomiota, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, s. 275–281) tuovat esiin laadullisen tutkimuksen yleistämisen perustuvan ennem-

minkin tutkittavan ilmiön olemassaoloon ja laatuun, kuin tilastolliseen yleistämiseen. Tä-

män vuoksi olen pyrkinyt kuvaamaan aineiston sekä analyysin riittävän yksityiskohtai-

sesti, huomioiden kuitenkin eettisyyden sekä erityisesti salassapidon aiheuttamat rajoit-

teet. Tutkimuksen raportoinnissa salassapito näyttäytyi aineistonäytteiden muokkauksena 

sekä yksittäisten lasten iän raportoimatta jättämisenä aineistonäytteiden osalta. Lasten iän 

vaikutuksen olin huomioinut jo aineiston otannan suunnittelussa ja käyttänyt lasten kehi-

tyksellisiä valmiuksia tämän rajauksen tekemisessä. Aineistossa olleiden lasten ikäja-

kaumaan kiinnitin muutoin vain vähän huomiota, sillä tarkastelin heidän arkikokemus-

tensa kirjaamisen tapoja enemmän työntekijän harkinnasta riippuvaisena kuin lapsen iän 

seurauksena. 

 

Tutkimusaineisto sijoittui ajalle, josta kolme viimeistä kuukautta olin itse työskennellyt 

tutkimuspaikkakunnalla. Tutkimuspaikkakunnalla vallitsevasta toimintakulttuurista joh-

tuen osa aineistoon päätyneistä lapsista oli minulle entuudestaan tuttuja, vaikka en itse 

ollut heidän kanssaan suoraan työskennellytkään. Muutamien lasten asiakirjojen äärelle 

palaaminen tutkijan, ei sosiaalityöntekijän positiossa oli tunteita herättävää, vaikken ollut 

itse kirjauksia tehnytkään. Tiedostin tämän haasteen, mutta olin toisaalta tyytyväinen sii-
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hen, ettei tällaisia tapauksia ollut aineistossa monta, mutta myös siihen, että koen pysty-

neeni suhtautumaan aineiston analysointivaiheessa teksteihin ainoastaan tutkittavina koh-

teina. Epäilen tämän johtuvan siitä, että erottelin lapsen arkikokemukset asiakirjoista, 

jonka seurauksena tapahtumaa kuvaava kokonaisuus rikkoutui. Lisäksi analysointivai-

heessa en enää tiennyt kenen lapsen asiakirjoista oli kyse, sillä käsittelin aineistoa ana-

lyysivaiheessa pelkkien numerotunnisteiden avulla. Lasten arkikokemuksen erottaminen 

ainoaksi tutkittavaksi osaksi kokonaisesta kirjauksesta aiheutti myös sen, että tekstien vä-

linen yhtenäisyys ja intertekstuaalisuus rikkoutui. Tämän vuoksi minun oli mahdollista 

tarkastella lasten arkikokemuksen kirjauksia ainoastaan irrallisina teksteinä. Tämä saattoi 

vaikuttaa esimerkiksi siihen, ettei lasten tilanteissa tarkastelujakson aikana tapahtuneet 

muutokset tulleet tuloksissa näkyviksi. 

 

Lapsen tiedollista toimijuutta tukevissa arkikokemuksen kuvauksissa huomasin, että nii-

den lukeminen aiheutti minussa hämmennystä, sillä koin, että olisin melkein tuntenut lap-

set ja heidän tapansa olla sekä toimia. Kirjauksissa kuvatut tilanteet tulivat kertomusten 

avulla ikään kuin osaksi mieltäni herättäen mielikuvitukseni. Bo Pettersson (2011) on 

tuonut esiin kuinka kirjallisuus, sisältäen lukemisen ja kirjoittamisen, sekä ihmisen tietoi-

suustaidot emootioineen jakavat mielikuvituksen yhteisenä ominaisuutenaan. Jos kirjaa-

mistyyliltään lapsen tiedollista toimijuutta tukevat kirjaukset mahdollistavat lapsen näkö-

kulman ymmärtämisen, tulisi sosiaalityön dokumentoinnin tutkimuksessa kiinnittää jat-

kossa enemmän huomiota dokumenttien kirjallisuustieteelliseen näkökulmaan ja luontee-

seen. Tämän avulla voisi tarkastella myös sosiaalityön dokumentointiin liittyviä vallan 

ilmentymiä sekä kirjausten asiakastyötä ohjaavia näkökulmia. Lisäksi sosiaalihuollon 

asiakirjojen siirtyessä Omakantaan asiakkaiden ja vanhempien ajantasaisesti tarkastelta-

vaksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021b) olisi hedelmällistä kiinnittää huomiota 

siihen, millaisilla lapsen arkikokemuksesta kirjoitetuilla teksteillä voitaisiin tukea van-

hemman ja lapsen välistä suhdetta sekä lapsen näkökulman näkyväksi tulemista hänen 

hyvinvoinnistaan vastaaville aikuisille. 
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