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Tiivistelmä: 

Tämä maisterintutkielma on laadullinen tutkimus sosiaalityön asiakirjojen sisällöstä ja miten asiakirjoissa on 

huomioitu asiakasnäkökulma. Tutkimus on tehty Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelulle asiakirjojen 

sisällön selvittämiseksi ja dokumentoinnin kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Tutkimustyön tavoitteena on ollut 

teoretisoida asiakaslähtöisyyttä sekä tuoda esiin asiakkaiden tarpeet ja oikeudet dokumentaatiossa, etenkin kun 

sosiaalityön dokumentaatio on ison murroksen keskellä, ja siihen käytetyt tavat ja ohjeet vaikuttavat paljon 

asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. Asiakirjojen sisältö tallentuu jatkossa sähköisiin järjestelmiin ja kulkee 

asiakkaiden mukana palvelusta toiseen, jolloin niiden sisällöllä on entistä isompi vaikutusvalta ja merkitys. 

Tutkimusaineisto koostuu 49:stä sähköisestä asiakirjasta, jotka on kerätty Espoon pakolais- ja 

maahanmuuttajapalvelun asiakastietojärjestelmästä. Asiakirjat ovat kirjattuja sosiaalityöntekijöiden tai 

sosiaaliohjaajien toimesta. Asiakirjat on kerätty kymmeneltä eri asiakasperheeltä. Aineiston asiakirjoiksi on 

valikoitunut perheille tehdyt palvelutarpeen arviot sekä asiakaskertomukset. Aineisto on analysoitu 

teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla.  

 

Tutkimuksen tulokset esitteellään keskeisten käsitteiden ja aiemman tutkimuksen kautta sekä niihin verraten. 

Asiakirjojen asiakaslähtöisyys ja asiakkaalle ymmärrettävästi kirjoittaminen ovat lainsäädännön ja sosiaalityön 

dokumentaatioon luotujen ohjeiden keskiössä. Aiempien tutkimustulosten perusteella nämä arvot eivät käy ilmi 

sosiaalityön dokumenteista tai asiakirjoista. Myös tämän tutkimuksen tulokset viittaavat samaan suuntaan. 

Tutkitut asiakirjat ovat hyvin työntekijävetoisia ja -lähtöisiä sekä sisällöltään puutteellisia. Asiakirjoista puuttuu 

monelta osin asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyden puutteet liittyvät esimerkiksi asiakirjojen kieleen ja 

asiakirjojen asiakaskuvauksiin. Asiakirjoissa ei myöskään ole kirjattu millä tavalla asiakkaalle on kerrottu 

asiakirjojen olemassaolosta tai onko asiakirjoja käännätetty asiakkaan äidinkielelle. Tutkituissa asiakirjoissa on 

moniäänisyyttä, mutta moniäänisyys on epätasaista ja joidenkin asiakkaiden ääntä ei ole lainkaan kirjattu tai heitä 

ei ole kuultu suoraan. 

 

Asiakirjojen asiakaslähtöisyyden puutteet ja moniäänisyyden epätasainen jakautuminen vaarantavat asiakkaiden 

sosiaalihuollon laadun ja rikkovat asiakirjoille ja dokumentoinnille laadittuja ehtoja. Puutteellisesti tehdyt 

asiakirjat, kuten palvelutarpeen arviot, eivät tue sosiaalityön tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä. 

Asiakaslähtöisyyden vähäinen huomioiminen on ongelmallista työn osallistavuuden näkökulmasta, joka myös on 

sosiaalihuoltolakiin kirjattu työn tavoite. Institutionaalisista lähtökohdista kirjoitetut työntekijävetoiset asiakirjat 

eivät toteuta dokumentaation kaikkia tarkoituksia. Jotta asiakirjojen asiakaslähtöisyys huomioidaan jatkossa 

paremmin, tulisi työyhteisön työstää yhdessä, miten dokumentaatiota tehdään.  
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 1 Johdanto 

Olen itse sosiaalityöntekijänä usein pohtinut, miten dokumentaatiota tulisi tehdä laadukkaasti. 

Miten on mahdollista tehdä dokumentaatiota hyvin ajoittain hektisessä työssä, jossa on useita 

muitakin työtehtäviä? Kirjausten ei tule olla pelkästään selkeitä ja tarkkoja asiasisällöltään, 

vaan niissä tulee myös tuoda esiin eri henkilöiden näkemykset ja ajatella asiakkaiden 

mahdollisuutta ymmärtää kirjattua. Myös sosiaalityöntekijän ammatillinen arvio ja näkemys 

työstä ja työn tavoitteista tulee olla selkeästi esillä. Ajattelen itse, että laadukasta ja 

asiakaslähtöistä dokumentaatiota on mahdollista toteuttaa, mutta se vaatii selkeitä ohjeita ja 

toimintatapoja, jotka työntekijät tiedostavat työssään. Dokumentaatioon kohdistuvat 

moninaiset odotukset ja kiinnostukseni työni dokumentaatiota kohtaan on osasyy siihen, että 

olen päätynyt tekemään juuri tätä tutkimusta maisterintutkielmassani. Työni 

pakolaistaustaisten maahanmuuttajaperheiden ja nuorten aikuisten kanssa sai minut 

kiinnostumaan juuri kotoutumispalveluissa olevien asiakirjojen sisällöstä. Oma kokemukseni 

työssä kotoutumispalveluissa on ollut, että asiakkaat hyvin harvoin ovat pyytäneet 

luettavakseen heitä koskevia asiakirjoja ja luottamus sosiaalitoimea kohtaan on ollut suuri. 

Näin ollen myös viranomaisvalta ja vastuu institutionaalisten kirjausten sisällöstä korostuvat 

kotoutumispalvelun dokumentoinnissa.  

Tutkin sosiaalityön asiakirjoja asiakaslähtöisyyden ja moniäänisyyden näkökulmasta. Tietoa 

sosiaalityön kirjauksista, niiden laadusta ja sisällöstä, on tärkeä tuottaa dokumentoinnin 

merkityksen korostuessa työssä (ks. Kääriäinen, 2016). Aiemman tutkimustiedon perusteella 

tiedän, että sosiaalityön dokumentointiin ja asiakirjojen sisältöön liittyy epäkohtia ja haasteita 

asiakasnäkökulmaan ja asiakkaiden äänen esilletuomiseen liittyen (Poikela, 2010; Savaya, 

2010; Vierula, 2017). Tässä tutkielmassa käsittelen asiakirjojen asiakaslähtöisyyttä ja 

moniäänisyyttä. Kysyn tutkimuksessa seuraavia asioita; 1. Millä tavalla asiakaslähtöisyys 

näyttäytyy asiakirjoissa? Ja 2. Millä tavalla moniäänisyys näyttäytyy asiakirjoissa?  

Asiakaslähtöisyyden näkökulmaan sisältyen olen tutkinut aineistossa olevaa asiakaskuvausta 

institutionaalisen kategorisoinnin kautta. Asiakasnäkökulman huomioiminen ja 

asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä sosiaalityössä paitsi työn laadun, myös lainsäädännön, 

asiakkaiden oikeusturvan ja työn vaikuttavuuden kannalta. Näitä seikkoja tulee huomioida 

asiakirjoja laatiessa. Sosiaalityön asiakirjoissa käytetyt äänet ja asiakkaiden kuvaukset 

kietoutuvat dokumenttien asiakasnäkökulmaan. (Hare, 2004; Hänninen & Poikela, 2016; 

Kivistö & Hautala, 2020; Laaksonen ym., 2011, s. 6, 39–44; Laki sosiaalihuollon asiakirjoista, 
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 2015, 4 §, 5 §; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 2000, 4 §, 5 §; 

Sosiaalihuoltolaki, 2014, 1 §, 4 §.)  

Sosiaalityön ammattieettisten periaatteiden ja ohjeiden näkökulmasta asiakaslähtöisyys ja 

asiakkaiden kuuleminen ovat tärkeitä arvoja (Talentia, 2017, s. 15). Asiakkaiden mielipiteiden, 

toiveiden ja ajatusten kirjaaminen heidän omalla äänellään lisäävät asiakkaiden osallisuutta ja 

asiakaslähtöisyyttä työssä (Roose ym., 2009, s. 322). Sosiaalityön asiakirjojen moniäänisyys 

on tärkeää, sillä se on vaikuttamiskeino, jolla voidaan tuoda esiin sekä ammattilaisten että 

asiakkaiden mielipiteitä ja ääniä (Kääriäinen, 2003, s. 137). 

Monista vaateista ja ohjeista huolimatta sosiaalityön dokumentaatioon liittyy tutkimuksen 

mukaan paljon epäkohtia ja niiden laatu vaihtelee paljon. Ehkä juuri työn hektisyys ja useat 

vaateet dokumentoinnille tekevät kirjaamistavoista hyvin vaihtelevia, eivätkä työntekijät 

välttämättä ehdi tai pysty miettimään kirjaamisen laatukriteereitä. (Lauri, 2016; Tiililä, 2007.) 

Institutionaalisilla dokumenteilla ja asiakirjoilla tuotetaan virallista tietoa työstä, ja tästä syystä 

niiden sisällöllä on valtaa ja merkitystä. Institutionaaliset kirjaukset, kuten sosiaalityön 

asiakirjat, liikkuvat asiakkaan mukana instituutiosta toiseen, jolloin niissä tehtyjen arvioiden ja 

kuvausten merkitys kasvaa entisestään. (Mäkitalo, 2005; Vierula, 2017.) Asiakirjojen 

liikkuessa instituutioiden välillä ja niiden vaikuttaessa asiakkaan palveluihin olisi tärkeää, että 

asiakirjat tehdään asiakkaan omat yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Tämä on tärkeä osa 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan oikeusturvaa. (Kivistö & Hautala, 2020; Sosiaalihuoltolaki, 

2014, 4 §.) 

Vastuu asiakkaan osallistamisesta on viranomaisilla. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman 

aikuisten parissa tehdyn sosiaalityön selvityksen mukaan asiakkaiden osallisuutta palveluissa 

tulisi edistää enemmän. Sosiaalityössä käytettäviä asiakastietojärjestelmiä tulisi myös kehittää, 

jotta asiakkaan olisi mahdollista osallistua tiedonmuodostukseen. (Karjalainen ym., 2019, s. 

20, 74.) Asiakaslähtöisyyttä voidaan toteuttaa monella tapaa. Yksi selkeä tapa toteuttaa ja 

mahdollistaa sitä dokumentaatiossa on tehdä kirjaukset yhdessä asiakkaan kanssa (Laaksonen 

ym., 2011, s.12) 

Yhteiskirjaaminen ei silti itsessään tuota asiakaslähtöisiä tai moniäänisiä asiakirjoja. Jos 

kirjoittamistilanteessa ei huomioida asiakkaan omaa mielipidettä, ei se päädy kirjaukseen. Ja 

mikäli kirjauksen tekijä, sosiaalityön ammattilainen, ei ymmärrä osallisuuden merkitystä, on 

vain näennäinen asiakaslähtöisyys todennäköistä. (Günther, 2015; Poikela, 2010; Roose ym., 
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 2009.) Vastaavasti asiakaslähtöisyydelle aiheuttavat haasteita tilanteet, joissa asiakas ei 

ymmärrä kirjausten sisältöä, eikä siksi pysty osallistumaan asiakirjojen tekemiseen tai 

vaikuttamaan niiden sisältöön (Kääriäinen, 2003). Institutionaalisten asiakirjojen kieli 

mukailee institutionaalisen vuorovaikutuksen kieltä, joka on usein melko muodollista ja 

hierarkkista (Drew & Heritage, 1992, s. 24–25). Moni asia siis vaikuttaa asiakirjojen 

asiakaslähtöisyyteen. Tärkeää on myös huomioida asiakaslähtöisyyden tarkoittavan eri asioita 

eri tilanteissa. Asiakaslähtöinen työote vaatii sosiaalityöltä uteliasta ja sensitiivistä työotetta, 

jossa työntekijät ottavat huomioon asiakkaiden kokonaistilanteen ja tekevät työtä yhdessä 

asiakkaan kanssa. (Hänninen & Poikela, 2016; Poikela, 2010.) 

Lähtöolettamukseni tutkimusta aloittaessani oli, että kirjausten toteutukseen liittyy ongelmia 

kirjavien ohjeiden, käytäntöjen ja työntekijöiden epävarmuuden takia (Kemppainen, 2018, s. 

195–196). Sosiaalityön dokumentaatiossa ei toteudu sille annettu tehtävä asiakaslähtöisyydestä 

kaikilta osin  tehdyn tutkimuksen mukaan. Olettamukseni dokumentaation ongelmista perustuu 

useamman aiheesta tehdyn selvityksen ja tutkimuksen tuloksille.  (Esim. Günther, 2015; 

Kivistö & Hautala, 2020; Poikela, 2010; Vierula, 2017.) 

Maisteritutkielma on laadullinen tutkimus, jossa tarkastelen ja analysoin aineistoani 

teoriasidonnaisen sisällönanalyysin kautta. Tutkimuksen aineistona toimivat 

asiakaskertomukset ja palvelutarpeen arviot, jotka olen saanut käyttööni valmiiksi 

anonymisoituina. Asiakasasiakirjojen merkitys sosiaalityössä on korostunut viimeisten 

vuosikymmenten vuosien aikana entistä enemmän, sillä työn selontekoa ja sisältöä halutaan 

tarkastella yhä enemmän kirjausten kautta. Asiakirjojen merkitys korostuu myös niiden 

sisällön ollessa todiste tehdyistä asioista. Asiakirjat ovat osa sosiaalityön dokumentaatiota, 

johon liittyy kirjoittamisen lisäksi niiden lukeminen ja tulkitseminen. Asiakirjat, dokumentit ja 

dokumentointi ovat osa sosiaalityössä tapahtuvaa tiedonmuodostusta ja tiedon välittämistä. 

(Kääriäinen, 2003, s. 171; Kääriäinen, 2016, s. 193–194; Laaksonen ym., 2011.) 

Tutkielmani etenee seuraavasti: Luvussa kaksi paikannan sosiaalityön dokumentointia ja 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä, luvussa kolme esittelen tutkimuksen toteutusta ja siihen 

vaikuttaneita seikkoja. Luvussa neljä esittelen tutkimuksen tuloksia aineisto lainausten kautta. 

Luvussa viisi teen pohdintaa ja johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista. Luvun päätteeksi 

esittelen myös ehdotukseni asiakaslähtöiseen kirjaamisen parantamiseksi. 
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 2 Tutkimuksen konteksti ja teoreettiset paikannukset 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen kontekstia ja teoreettisia paikannuksia. Aloitan 

esittelemällä sosiaalityön dokumentoinnin taustaa historiallisesta näkökulmasta sekä aiempaa 

tutkimusta asiakirjoista ja dokumentoinnista. Luvun kolmannessa osiossa esittelen 

tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden 

lisäksi on tärkeää ymmärtää sosiaalityön dokumentoinnin muutos ja dokumentointiin liittyvien 

muutosten syyt, joita esittelen tarkemmin seuraavaksi. 

 

2.1 Sosiaalihuollon dokumentointi ennen ja nyt 

Kirjaaminen ja työn dokumentointi asiakirjoiksi on pakollinen ja jokapäiväinen osa 

nykypäivän sosiaalityön käytäntöä. Dokumentoinnin avulla työntekijä voi luoda sosiaalityön 

ohjaavien lakien mukaisia asiakirjoja, palata aikaisemmin tehtyyn työhön ja käyttää 

aikaisemmin kirjattua hyväkseen nykytilanteessa. Asiakirjat ja dokumentit ovat toisin sanoen 

osa institutionaalista toimintaa, jota ohjataan laissa ja muilla ohjeilla. Dokumentointia tulee 

tehdä niin, että työtä ohjaavat lait ja sosiaalityön eettiset periaatteet toteutuvat. (Laaksonen ym., 

2011, s. 10–11; Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 2015, 4 §.) 

Dokumentointiin liittyy myös sosiaalityön ammatillistuminen ja työn kehittäminen. 

Dokumentointia tulee tehdä, jotta annettuja palveluita voidaan tarkastella, ja arvioida niiden 

vaikuttavuutta. Sosiaalityön dokumentoinnin tarkoitus, tehtävä sekä ohjeistukset eivät 

kuitenkaan ole yksiselitteisiä ja dokumentointiin liittyy paljon kritiikkiä ja ristiriitaisuuksia. 

Koska dokumentointi on niin iso osa sosiaalityötä, heijastuvat siihen työn perustavanlaatuiset 

ristiriidat, kuten esimerkiksi keskustelu vallankäytöstä, itsemääräämisoikeudesta ja 

valtarakenteista sekä ammattilaisten oikeudesta käyttää harkintavaltaa. Dokumentointia tulee 

ymmärtää kokonaisvaltaisena prosessina, joka käsittää asiakirjojen ja dokumenttien lukemisen, 

niiden käyttämisen ja vaikutuksen asiakkaiden elämään. (Karvinen-Niinikoski & Tapola, 2002, 

s. 9–10; Kääriäinen, 2016, s. 185; Talentia, 2017.)  

Sosiaalityössä dokumentointia on tehty pitkään osana työtä. Etenkin Yhdysvaltalaisessa Case 

Work -perinteessä sosiaalityön dokumentointia on pidetty tärkeänä. Dokumentointi ei silti 

1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa ollut säädeltyä samalla tavalla kuin 2020-luvun Suomessa, 

ja kirjausten pääasiallinen tarkoitus oli olla avuksi sosiaalityöntekijöille heidän työssään. 

Dokumentointiin ei myöskään tuohon aikaan liittynyt asiakkaan osallistamista tai oikeutta 
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 saada lukea häntä koskevia kirjauksia. Suomessa ryhdyttiin ensimmäisen kerran säätelemään 

dokumentointia 1930-luvulla, mutta vasta 1970- ja 1980-luvulla lainsäädännössä ryhdyttiin 

huomioimaan asiakkaiden oikeudet itseään koskeviin kirjauksiin ja niiden lukemiseen. (Kagle, 

1996; Laaksonen ym., 2011, s. 8–9; Karvinen-Niinikoski & Tapola, 2002, s. 10.)  

Suomessa sosiaalityön dokumentaatiota on vasta 2000-luvulla ryhdytty säätelemään 

tarkemmin lainsäädännön kautta. Tämän säätelyn myötä yhä suurempi osa 

sosiaalityöntekijöiden työajasta menee kirjaamiseen ja työn selontekoon. Tarkoitus on ollut 

asettaa sosiaalityön kirjauksille samanlaisia ohjeistuksia ja sitovia velvoitteita kuin 

terveydenhuollon potilaskirjauksille. Sääntelyn myötä asiakirjat ja dokumentit ovat saaneet 

juridisesti vahvemman roolin, ja niihin liittyvät vaateet ovat lisääntyneet. Kaiken kaikkiaan 

suomalaisen lainsäädännön uudistamisessa on 1990-luvulta asti pyritty asiakaslähtöisyyden 

lisäämiseen palveluissa. Käytännössä tämä on tarkoittanut lakipykälien lisäämistä ja 

yksilöllisemmän palvelun painotusta. Yksilöllisempi palvelu on ohjannut työntekijöitä 

tekemään entistä enemmän yksilöityä dokumentaatiota. Vaikka laissa on pykäliä 

asiakaslähtöisestä työstä, hukkuvat ne helposti muiden vaateiden ja säädösten sekaan. 

Jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö haastaa lain soveltamista ja sosiaalityön ammattilaisia 

käytännön työssä. (Kääriäinen, 2016, s. 185–187.) Vaikka asiakaslähtöisyys dokumentoinnissa 

on ollut keskustelussa sosiaalityön kentällä jo jonkin aikaa, ei se käytännössä ole merkittävästi 

lisännyt asiakkaiden osallistamista kirjaamisessa (Vierula, 2012, s. 152; Vierula, 2017). 

Yhteiskunnan digitalisoinnin myötä myös asiakirjat ovat sähköistyneet. Suomessa sosiaalityön 

asiakasasiakirjoja ollaan lähitulevaisuudessa siirtämässä Omakanta-palveluun, joka entisestään 

korostaa dokumenttien sisällön merkitystä niiden liikkuessa eri instituutioiden välillä. (Rötsä 

ym., 2016; Vierula, 2017.) Vuodesta 2011 lähtien THL on ollut vastuussa Kansa-hankkeesta 

ja sen eteenpäinviemisestä. Hankkeen tarkoitus on yhtenäistää sosiaalipalveluiden 

kirjaamiskäytäntöjä valtakunnallisella tasolla, jotta lainsäädännön muutokset toteutuisivat 

myös käytännössä samalla kun kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot siirtyvät 

sähköiseen Omakanta-palveluun. Tätä varten on tehty sekä valtakunnallisia että 

organisaatiokohtaisia valmisteluita. Kansa-koulu I ja II -hankkeiden aikana sosiaalihuollon 

työntekijöitä on koulutettu määrämuotoiseen kirjaamiskäytäntöön ja kirjaamiseen liittyvän 

lainsäädännön mukaiseen työhön. Kansa-koulu II -hankkeen loppuraportissa (Orava ym., 

2020) todetaan silti, että toimeenpano- ja kehittämishanke ei ole tavoittanut kaikkia 

sosiaalihuollon toimijoita. Tämän takia sen tavoitteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. 
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 Kirjaamisosaamista tulee myös jatkossa kehittää. Kansa-koulu III -hanke toimii digitaalisena 

kirjaamisfoorumina vuosina 2020-2021. Kirjaamisfoorumin tarkoitus on auttaa ja tukee 

työntekijöitä arkipäiväisissä kirjaamisongelmissa ja toimii tietopankkina kirjaamisohjeista ja 

hyvistä käytänteistä. (Orava ym., 2020, s. 2–4, 6, 21–22; Vasso, 2020.) 

Kansa-koulu II -hankkeen lopussa kuntien oli määrä siirtyä määrämuotoiseen, reaaliaikaiseen 

kirjaamiskäytäntöön, jonka jälkeen asiakirjojen on ollut tarkoitus siirtyä asiakkaille 

Omakantaan. Omakanta-palvelusta asiakkaat pääsevät tulevaisuudessa näkemään heitä 

koskevia tietoja myös sosiaalihuollosta, kun sosiaalipalveluiden asiakastiedon arkistot siirtyvät 

vaiheittain Omakanta-järjestelmään. Uusi asiakastietolaki astuu voimaan 1.11.2021. Uuden 

lain myötä myös sosiaalihuollon asiakirjat siirtyvät vaiheittain Omakantaan (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2021). Asiakirjojen siirtymisellä Omakantaan halutaan tukea kansalaisten 

aktiivisuutta palveluissa ja sujuvoittaa sosiaalihuollon asiakkaiden palveluprosessia. Kansa-

koulu-hankkeen laajempi tavoite on myös sujuvoittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä 

yhteistyötä asiakasprosesseissa. (Lehmuskoski ym., 2020, s. 55; Orava ym., 2020, s. 4–5; Rötsä 

ym., 2016, s. 4, 9, 12.) 

Vaikka lainsäädännön uudistamisen ja Omakantaan siirtymisen yksi keskeinen päämäärä on 

sujuvoittaa palveluita ja niiden asiakaslähtöisyyttä digipalvelujen avulla, ei tämä välttämättä 

toteudu kaikilta osin. On huomioitava, että eri ihmisten ja etenkin heikommassa asemassa 

olevien henkilöiden taidot ja mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja asettavat heidät 

eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi henkilöillä, joilla on heikko suomen tai ruotsin kielitaito, 

voi olla haasteita käyttää digitalisoituneita palveluita. Digipalvelujen käyttö voi myös olla 

haastavaa henkilöille, joilla on heikko digitaalisten laitteiden tai suomalaisen 

palvelujärjestelmän tuntemus. Maahanmuuttajien ja muun väestön välillä on todettu olevan 

selvä digitaalinen kuilu sähköisten palveluiden käyttämisessä. (Heponiemi ym., 2019.) 

Toisaalta ei voi olettaa, että kaikki maahanmuuttajat pitävät digipalveluiden käyttöä 

haasteellisena, vaikka tilastollisesti monilla on haasteita. Haasteet saattavat myös johtua 

digipalveluiden huonosta toteutuksesta ja erilaisten tarpeiden huomioimatta jättäminen 

palveluiden toteuttamisessa. (Buchert, 2016.) 

 

Sosiaalityön digitalisoinnin myötä on myös huomioitava, miten kirjaukset nykyisissä 

sähköisissä tietokannoissa tallentuvat ja ovat vuosienkin jälkeen luettavissa. Tämä on erityisen 

haavoittavaa asiakkaiden näkökulmasta, sillä he eivät välttämättä ole laatineet kirjausta 
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 yhdessä työntekijän kanssa. Asiakkaan omaa näkemystä tilanteestaan tai saadusta palvelusta ei 

välttämättä ole kirjattu asiakirjoihin. On myös mahdollista, että asiakas ei ole tietoinen 

kirjausten olemassaolosta tai sisällöstä, vaikka niiden laatimisesta ja olemassaolosta tulisi aina 

lähtökohtaisesti kertoa asiakkaalle. (Räsänen, 2014, s. 91; Kääriäinen, 2016, s. 188–191.) 

Kirjausten laatijalla on paljon valtaa. Kun kirjauksia pidetään virallisina muistioina asiakkaan 

tilanteesta ja tarinasta, on niiden sisällöllä erityisen suuri merkitys institutionaalisessa 

palvelujärjestelmässä. (Günther, 2015, s. 40–41; Kääriäinen, 2003, s. 68, 180–181.) 

 

2.2 Tutkimuskatsaus sosiaalityön dokumentoinnin tutkimukseen 

Sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimuksen saralla löytyy tutkimusta ja julkaisuja liittyen 

dokumentointiin osana sosiaalityön käytäntöä (mm. Günther, 2015; Kivistö & Hautala, 2020; 

Kääriäinen, 2003; Lauri, 2016; O’Rourke 2010; Poikela, 2010; Roose ym., 2009; Räsänen 

2014; Tiililä, 2007; Vierula, 2017). Tuoreita tutkimuksia sosiaalityön asiakasdokumenteista ja 

dokumentaatiosta asiakasnäkökulmasta on silti melko vähän (Vierula, 2017, s. 25). Ulla 

Buchert (2016) on tutkinut, miten institutionaalisissa hyvinvointipalveluissa kategorisoidaan 

ja toiseutetaan asiakkaita maahanmuuttajuuden perusteella, mutta löydöksieni mukaan 

tutkimusta kotoutuja-asiakkaiden näkökulmasta dokumentointiin ei ole vielä tehty Suomessa.  

Kiinnostavaa on, että dokumentaatiota osana lastensuojelua on tutkittu verrattain paljon. Aino 

Kääriäinen (2003) on väitöskirjassaan tutkinut dokumentaatiota tiedonmuodostajana 

lastensuojelutyössä. Myös Saila Huuskonen (2014) on tutkinut, miten lastensuojelussa 

dokumentoidaan ja miten asiakastietoa hyödynnetään työssä. Tarja Vierula (2017) on tehnyt 

väitöskirjan vanhempien kokemuksesta lastensuojelun asiakirjoista. Vierulan tutkimus on 

muista tutkimuksista poikkeava, koska se perehtyy sosiaalityön kirjauksiin asiakkaiden 

näkökulmasta heitä haastattelemalla. Rudi Roose ym. (2009) ovat tutkineet lastensuojelun 

raportteja analysoimalla, miten asiakasnäkökulma ilmenee asiakasta osallistavassa 

kirjaamisessa. Huomionarvoista tutkimuksessa oli, että tutkimustulokset osoittavat, miten 

vaihtelevasti osallistava työote dokumentaatiossa toteutuu. Vaikka asiakkaan ääni tai 

näkökulma olisi esillä dokumenteissa, ei se välttämättä tarkoita asiakkaiden mielipiteiden 

kirjaamista esimerkiksi koskien ammattilaisen näkemyksestä eriäviä mielipiteitä. (Mt.) 

Muita dokumentaatiota käsitteleviä tutkimuksia sosiaalityössä ovat muun muassa Ritva 

Poikelan (2010) väitöskirja sosiaalityön asiakassuunnitelmista lapsiperhetyössä, Kirsi 

Güntherin (2015) väitöskirja dokumentaatiosta mielenterveystyössä, Jenni-Mari Räsäsen 
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 (2014) väitöskirja tietotekniikkaan pohjautuvasta asiakastiedon käytöstä 

sosiaalipäivystyksessä sekä Mari Kivistön ja Sanna Hautalan (2020) tutkimus 

asiakaslähtöisyydestä vammaissosiaalityössä. Dokumentaatio on myös ollut aiheena 

useammassa viime vuosina tehdyssä opinnäytetyössä (mm. Holopainen, 2017; Koskenkorva, 

2020; Laitinen, 2013). Tämän lisäksi dokumentointia osana terveys- ja hyvinvointipalveluita 

on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti jonkin verran (mm. Buus, 2009; Karvinen, 2017).  

2.2.1 Kirjausten tarkoitus ja merkitys sosiaalityössä 

 

Dokumentti sana tulee latinan kielen sanasta documentum ja viittaa asiaan, joka kuvailee tai 

näyttää faktaa. Nykypäivänä dokumenttien määrittely riippuu tilanteesta ja asiayhteydestä. 

Esimerkiksi oikeustieteessä ja juridiikassa dokumentti on asia, jolla on oikeudellinen asema, 

kun taas historiallisessa kontekstissa dokumentti on asia, jossa on tietoa menneestä. Kolmas 

tapa määritellä dokumentit ovat asioina, joissa on tietoa tai informaatiota. (Ferraris, 2012, s. 

249–250.) Dokumentointi on sosiaalityössä lakisääteistä ja eri dokumentit toimivat muun 

muassa tiedonmuodostajina siitä, mitä asiakastyössä tehdään, mutta myös siitä, miten työtä 

tehdään. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 2015; Sosiaalihuoltolaki, 2014.) Tulen 

tässä tutkimuksessa puhumaan aineistostani sosiaalityön (institutionaalisina) asiakirjoina, 

vaikka myös dokumentit ovat osa dokumentointityötä ja asiakirjat myös dokumentteja. 

Asiakirjojen ja dokumenttien ero on silti selkeä. Asiakirjoilla tarkoitetaan jonkin tietyn 

organisaation virallisia tekstejä, jotka voi liittää tiettyyn aikaan, paikkaan ja tekijään. Ne ovat 

lainvoimaisia todisteita, jotka liittyvät muihin asiakirjoihin, ja niiden merkitys voi muuttua 

muiden asiakirjojen kanssa koostuvasta asiakirjakokonaisuudesta. (Valtonen, 2005, s. 30–32.) 

Asiakirjojen sisällä puhun tekstikokonaisuuksista kirjauksina. Kirjauksien kokonaisuus 

muodostaa asiakirjan. 

 

Sosiaalityön asiakirjoilla on juridisen sääntelynsä takia merkittävä asema sosiaalityön 

instituutioissa. Kirjauksia tehdään työssä jatkuvasti, ja niiden sisällössä korostuvat entistä 

enemmän juridiset vaateet, kuten esimerkiksi asiakaslähtöisyys. (Kääriäinen 2003, s. 21–22; 

Laaksonen ym., 2011, s. 7.) Maurizio Ferrarisin (2012) dokumentaatioteorian mukaan 

institutionaaliset dokumentit ovat sosiaalisia esineitä erillään muista tavaroista ja esineistä, 

joilla ei ole mahdollisuutta kertoa tai vaikuttaa kuten institutionaalisilla dokumenteilla. 

Institutionaaliset dokumentit ovat Ferrarisin mukaan sosiaalisia tekoja, joiden sisältö on 

merkityksellistä, koska ne ovat todisteita ja niillä on vaikuttavuutta. Ferraris puhuu 
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 dokumenttien vaikutuksesta yhteiskunnan instituutioihin, ja siitä miten dokumenttien sisältö, 

dokumenttien kirjoittajat ja organisaatio ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa. Hän tekee 

myös jaon vahvojen ja heikkojen dokumenttien välillä. Vahvat dokumentit määrittävät 

ihmisten tekoja, yhteiskunnan toimintaa ja ovat kuvaelma tai todiste toiminnasta. Vahvat 

dokumentit pyrkivät vaikuttamaan tai tuottamaan vaikutusta. Heikot dokumentit ovat 

esimerkiksi lyhyitä muistiinpanoja. Vahvat dokumentit ovat tekoja, kun taas heikot ovat asioita 

tai todisteita, joita voidaan käyttää vahvojen dokumenttien teossa. (Mts. 264–270.) 

 

Sosiaalityön dokumentaatiolla on mielestäni Ferrarisin kuvaileman institutionaalisen 

vuorovaikutuksen piirteitä, jossa on vahvoja ja heikkoja dokumentteja. Vahvoina 

dokumentteina sosiaalityössä ymmärrän asiakirjat, kuten asiakastyön kirjaukset ja 

palvelutarpeen arviot, ja heikkoina esimerkiksi työhön liittyvät asiakastietojärjestelmään 

tehdyt merkinnät tai esimerkiksi asiakkailta saadut muut liitteet, kuten kuvakopiot tai vastaavat 

dokumentit. (Ferraris, 2012.)  

 

Kääriäinen (2003) tarkastelee väitöskirjassaan dokumentoinnin merkitystä lastensuojelun 

sosiaalityön tiedonmuodostuksessa ja ammatikäytännöissä. Hän toteaa, että dokumentointi on 

keskeisessä roolissa sosiaalityön käytännöissä ja tiedonmuodostuksen välineenä. Asiakirjoja 

käytetään tiedon keräämiseen ja tallentamiseen asiakastyössä, ja ne mahdollistavat uuden 

tiedon syntymisen. (Mts. 156–159.) Jill Kagle (1991) esittää, että hyvässä asiakirjassa tuodaan 

esiin työssä tehdyt päätökset ja toimenpiteet, mutta asiakirjoissa tulisi olla myös selkeä kuvaus 

siitä, miten asioista on saatu tieto ja miten tieto on arvioitu. Asiakirjoissa tuli olla tietoa 

asiakkaan tilanteesta ja sen etenemisestä, jonka perusteella työn vaikuttavuutta voidaan 

arvioida. Asiakirjojen tulisi palvella kaikkia osapuolia, ei pelkästään instituution työntekijöitä. 

(Mt.) Kaglen (1991) esitys asiakirjojen sisällöstä on toivottavaa, mutta tosiasiassa 

sosiaalityössä kirjaus on usein vain ammattihenkilön tulkinta tehdystä työstä, jolla toisaalta on 

iso merkitys asiakasprosessissa. Sosiaalityöntekijän valinnoilla kirjaamisessa on suuri vaikutus 

kirjausten sisältöön, kun kirjauksia luetaan, tulkitaan ja käytetään työssä monella eri tapaa. 

(Kääriäinen, 2016, s. 185, 189–192.) 

Saila Huuskonen (2014) on haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä tutkinut, miten 

lastensuojelussa tehdään dokumentaatiota ja mihin tietoa käytetään. Huuskonen kuvailee 

asiakastietojärjestelmää pirstalaiseksi, jonka vuoksi lastensuojelutyön monimuotoisuutta on 

vaikea hahmottaa. Tietojärjestelmää on työntekijöiden mukaan haastavaa käyttää sen 
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 kankeuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Ajallisesti lyhyiden tai harvojen asiakastapaamisen 

takia päätös siitä, mitä milloinkin on oleellista dokumentoida, koetaan työntekijöiden parissa 

vaikeaksi. Sosiaalityöntekijöillä voi esimerkiksi kiireen takia olla vaikea tehdä tarkkoja 

muistiinpanoja. Kiinnostavaa on myös, että sosiaalityöntekijät arvioivat käyttävänsä 

huomattavasti vähemmän aikaa kirjausten lukemiseen kuin niiden tekemiseen. He kertoivat 

lukevansa näitä lähinnä muiden työtehtävien lomassa. Työntekijät kertoivat myös heillä usein 

olevan haasteita löytää keskeinen tieto pirstaleisesta asiakastietojärjestelmästä. Tämä 

hankaloitti asiakkaan kehityskaaren seuraamista. (Mts. 57, 61–64, 69.) Huuskosen (mt.) 

tutkimustulokset osoittavat sosiaalityön arjessa asiakastietojärjestelmän kankeuden ja 

vaikeaselkoisuuden vaikeuttavan työtä, joka osaltaan vaikuttaa negatiivisesti dokumentointiin. 

Tämä on asia, johon sosiaalityön käytännössä on hyvä kiinnittää enemmän huomiota uusien 

Omakanta-sopivien asiakastietojärjestelmien kehittämisessä.  

Kääriäisen (2003, s. 152, 154–155) mukaan kirjausten ja erilaisten dokumenttien lukemisen 

tavat syntyvät työssä ja kirjausten lukeminen tapahtuu usein uusimmasta kirjauksesta 

taaksepäin. Tämä saattaa aiheuttaa lukiessa haasteita, kun lukija ei saa loogista kuvaa asiakkaan 

prosessista. Jenni-Mari Räsänen (2014) pohtii myös, miten tällaisia sosiaalityön kirjauksia ja 

dokumentteja luetaan, kun sosiaalityöntekijä vaihtuu, tai miten sosiaalityön ulkopuolella, kuten 

terveydenhuollossa, sosiaalityössä kirjattua tulkitaan ja ymmärretään, mikäli asiakirjoja jaetaan 

sosiaalityön ulkopuolelle (Mts. 76).  

Kääriäinen (2003) on löytänyt lastensuojelun kirjauksista sosiaalityöntekijöiden työpuhetta, 

asiakkaista kirjattua asiakaspuhetta, sekä lasten että aikuisten omia ääniä. Työpuheella 

Kääriäinen tarkoittaa puhetta, joka on sosiaalityöntekijöiden omaa arvioita ja puhetta. 

Asiakaspuheella hän viittaa asiakkaiden puheenvuoroihin ja suunnitelmiin. Asiakirjoissa on 

myös muiden, kuten sukulaisten tai ulkopuolisten tahojen puhetta. Tämän Kääriäinen nimeää 

yhteisöpuheeksi. Kirjauksissa hän on myös löytänyt muiden viranomaisten puhetta. Vaikka 

kirjaukset ovat moniäänisiä, dokumenttien laatijat kirjoittavat tekstejä ikään kuin he 

havainnoisivat tilannetta ulkopuolisina, vaikka itseasiassa ovat itse yksi dokumentin äänistä, 

joiden kautta muiden äänet tulevat kirjatuiksi. Tähän kirjaamistapaan voi vaikuttaa se, mihin 

käyttötarkoitukseen dokumentit ensisijaisesti luodaan. Tätä voidaan tulkita siten, että 

kirjaamista tehdään ensisijaisesti asiakastyön taltioimiseen, työntekijöiden näkökulmasta. 

(Mts. 48–50, 165–167.) 
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 Kääriäisen (2003) tulkinta on, että hänen tutkimat kirjaukset ovat moniäänisiä, vaikkakin eri 

henkilöt ja äänet ovat esillä hyvin vaihtelevasti eri asiakirjojen tilannekuvauksissa. Kääriäisen 

aineistossa lasten ääniä löytyy kirjauksista läpi koko aineiston. Toisaalta Kääriäinen toteaa, että 

lasten omaa puhetta on selkeästi vähemmän kuin muiden asianosaisten, mutta heidän ääniään 

ja mielipidettään tuodaan esiin esimerkiksi työntekijöiden äänen tai kertoman kautta. 

Kääriäinen huomasi myös tutkimuksessaan, että lastensuojelun vanhempien äänet häviävät 

asiakirjoista lähes kokonaan, kun yhteistyö on haastavaa tai vastentahtoista. (Mts. 63–64.)  

 

Tarja Vierula (2014; 2017) on tutkinut dokumentaatiota lastensuojelun vanhempien 

näkökulmasta. Vierulan tutkimuksesta käy ilmi, että asiakassuhteella ja luottamuksella on iso 

merkitys vanhempien tapaan lukea dokumentteja ja heidän kokemuksiinsa dokumenteista. 

Vanhemmat, joiden asiakassuhdetta on värittänyt myötämielisyys, ovat hyväksyneet asiakirjat 

osana lastensuojelun viranomaistyötä. Jännitteisissä ja kiistävissä asiakassuhteissa asiakirjojen 

merkitys oli hyvin erilainen. Kiistävissä asiakassuhteissa vanhemmat lukivat dokumentaatiota 

negatiivisina tai pitivät niitä poikkeavina omasta kokemastaan, vaikka dokumenteissa olisi 

myös positiivisia kuvauksia vanhemmuudesta. Tutkimustulos osoittaa asiakassuhteen 

merkityksen kirjatun tulkinnassa. Vierulan tutkimissa asiakastarinoissa vanhempia kuvailtiin 

instituution asiakkaina. Dokumentoinnin asiakasosallisuudessa on tutkimuksen mukaan 

puutteita; dokumentointi ei ollut osallistavaa ja asiakirjat eivät olleet asiakaslähtöisiä. Vierula 

pitää asiakirjojen siirtymistä Omakanta-palveluun ongelmallisena, mikäli puutteelliset 

kirjaukset ovat lastensuojelun työntekijöiden lisäksi esimerkiksi terveydenhuollon luettavissa. 

(Mts. 88–92.)  

 

Sosiaalityön dokumentit ovat usean tutkimuksen mukaan hyvin instituutiolähtöisiä (ks. 

Günther, 2015; Kivistö & Hautala, 2020; Roose ym., 2009; Vierula, 2017). Ritva Poikela 

(2010) on tutkinut sosiaali- ja terveysalalla perheille tehtyjä asiakassuunnitelmia. Poikelan 

tutkimuksen mukaan asiakkaiden tilannetta arvioitiin asiakassuunnitelmissa instituution 

näkökulmasta ja asiakaslähtöisyys ymmärrettiin asiakaskeskeisyytenä, jolloin asiakkaan oma 

arjen toiminta ja sen arviointi ammattilaisen sanoin jäi suunnitelmista pois. Asiakaskeskeisyys 

ei sinänsä ole huono asia, mutta Poikelan tutkimuksen perusteella tämä johti siihen, että 

vastuun valinnoista ja palveluntarpeen arvioinnista vyörytettiin asiakkaalle, ja ammattilaiset 

ottivat passiivisen toimijan roolin. Asiakkailta odotettiin aktiivista toimijuutta, vaikka moni 

asiakas toi esiin epävarmuutta valinnoistaan. Tutkittavissa asiakassuunnitelmissa ammattilaiset 

turvautuivat nimeämään ja keskustelemaan ratkaisuista asiakkaan ongelmiin jo olemassa 
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 olevien palvelujen kautta, eikä keskusteluissa tai suunnitelmissa syntynyt näennäistä tarvetta 

uusille palveluille. Poikela toteaa, että palveluvalikko ohjaa työntekijöitä vahvasti tietynlaiseen 

työhön, jossa asiakkaan tarpeille palvelujen ulkopuolella ei ole. (Mts. 209–211.) Poikelan 

tutkimuksessa nousee esille, miten pyrkimys asiakaslähtöisen asiakassuunnitelman 

epäonnistuu, kun vain asiakkaita vastuutetaan avun tarpeen määrittelystä suunnitelmissa. 

Tällöin työskentely ei ole asiakaslähtöistä, vaan instituutiolähtöistä. Asiakaslähtöistä työtä 

suunnitellessa tai tehdessä tuleekin miettiä, millä tavalla annettu palvelu tehdään yhdessä 

asiakkaan kanssa. Vastuu avun tai tuen tarpeen määrittelystä ei voi olla yksinomaan asiakkaan 

tai valmiiden palvelumallien varassa, vaan sitä tulee pystyä muokkaamaan ja räätälöimään 

yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. (Poikela, 2010.) 

 

Myös Kirsi Günther (2015) on havainnut sosiaalityön asiakirjojen olevan työntekijälähtöisiä. 

Kuten Kääriäisen (2003) ja Tiililän (2007) tutkimuksissa, Güntherin (2015) tutkimassa 

aineistossa sosiaalityöntekijät hyödyntävät muiden asiantuntijoiden lausuntoja kuvatessaan 

asiakkaiden tilanteita kirjauksissa. Günther toteaa standardoitujen dokumenttipohjien rajaavan 

kirjauksia, jolloin tärkeitä ja olennaisia tietoja asiakkaan elämästä saattaa jäädä kirjaamatta. 

Hänen mukaansa asiakastyön asiakirjat ovat arvioinnin välineitä, jossa asiakkaan omat 

kokemukset tai kertomukset jäävät marginaaliin. (Mts. 58–59, 66–67, 79.) Toisaalta Günther 

toteaa valmiiden asiakirjapohjien olevan hyödyllisiä, kun tieto on helposti löydettävissä tietystä 

paikasta. Samanlaisille asiakirjapohjille kirjattu tieto on myös helpommin vertailtavissa. (Mts. 

76.) On totta, että valmiilla asiakirjapohjilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Valmiissa 

standardisoituneissa asiakirjapohjissa tulee silti huomioida yksilölliset vaihtelut asiakkaissa. 

Otsikoiden ei tulisi olla ainoa asia, joka ohjaa arvioita vain tiettyjen standardiasioiden 

arvioimiseen. Standardisoitunut arvio ei välttämättä huomioi asiakaslähtöisyyttä asiakirjassa, 

asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluntarvetta tai elämäntilannetta. 

 

2.2.2 Näennäinen asiakasosallisuus ja asiakaslähtöisyys dokumentaatiossa 

 

Asiakasosallisuuden ja asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen ja käyttäminen vaihtelevasti työssä 

on monella tavalla ongelmallista. Etenkin kun sosiaalityössä ja sosiaalihuollossa tulee toteuttaa 

useita eri tehtäviä (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 2 §, 4 §) voi olla, että asiakaslähtöisyyden toteutus 

unohtuu. Asiakkaiden näkemysten puuttuminen on iso ongelma. Lapsiasiakkaiden kuuleminen 

ja heidän mielipiteensä kirjaaminen tulisi olla sosiaalihuollon ja lastensuojelutyön 

keskeisimpiä tehtäviä lasten tilanteen selvittämisessä (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 5 §; 
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 Lastensuojelulaki, 2007, 20 §), mutta myös muissa sosiaalihuollon palveluissa lasten ääni ja 

mielipide tulisi nostaa esiin aikuisten äänien kanssa. 

 

Roose ja kumppanit (2009) ovat tehneet tutkimuksen osallistavasta kirjaamisesta 

lastensuojelutyössä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lastensuojelun raporteissa 

työntekijät tuovat esiin asiakkaiden mielipiteitä hyvin vaihtelevasti ja valikoidusti kirjauksissa, 

eikä osallistava työote toteudu. Osallisuus tulisi ymmärtää kokonaisvaltaisena prosessina, jossa 

työntekijät jakavat tuotetun tiedon muodostamisen asiakkaan kanssa ja heidän tulisi ymmärtää 

asiakkaan näkökulma tilanteeseensa, vaikka eivät toimisikaan asiakkaan toiveen mukaisesti. 

(Roose ym., 2009.) 

 

Pelkkä asiakkaiden mielipiteen kirjaaminen ei siis tarkoita, että kirjaamisessa olisi käytetty 

osallistavaa työotetta. Dokumentointiohjeet ja tutkimustieto (esim. Kääriäinen, 2003; Buus, 

2009; Günther, 2015; liite 2) puoltavat että asiakkaan kanssa yhdessä tuotettu tieto asiakkaiden 

osallisuuden ja asiakaslähtöisen kirjaamisen näkökulmasta. On ongelmallista pitää osallistavaa 

kirjaamista ainoana tapana toteuttaa asiakaslähtöistä dokumentaatiota. Mikäli osallisuuden 

merkitystä ei ymmärretä käytännössä, ei dokumentaatioon liittyviä ongelmakohtia voi korjata 

pelkästään yhdessä tehdyillä kirjauksilla. (Roose ym., 2009, s. 328.) Haluan omassa 

tutkimuksessani tuoda juuri tämän näkökulman esiin. Kaikki asiakkaat eivät halua tai pysty 

yhteiskirjaamiseen. Monia asiakirjoja ei käytännön syistä myöskään voi tehdä yhdessä 

asiakkaan kanssa. (Laaksonen ym., 2011; Kivistö & Hautala, 2020.) 

 

Roosen ja muiden (2009) tutkimassa aineistossa löytyi myös valmiita otsikoita, joista osa 

viittaa asiakkaiden mielipiteisiin. Tutkimuksen aineistoraporttien sisällöissä löytyi silti paljon 

vaihtelua. Asiakkaiden mielipidettä ei kaikissa raporteissa ollut kirjattu otsikon alle, joka viittaa 

asiakkaan mielipiteeseen liittyvään tekstiin. Myös lasten ja vanhempien mielipiteet oli tuotu 

esiin eri tavoin. Vanhempien mielipiteet oli kirjattu suoraan raportteihin, kun taas lasten 

mielipiteet oli kirjattu sosiaalityöntekijän äänellä. (Mts. 322, 324, 327–328.) Myös Poikela 

(2010) toteaa asiakassuunnitelmia koskevan tutkimuksensa tuloksissa, miten lähinnä 

vanhempien tai vanhemman mielipide otettiin huomioon asiakassuunnitelmaa laatiessa, kun 

taas lasten mielipidettä ei juurikaan kuultu (mts. 208–209).  

 

Työparin kanssa tehdyssä käytäntötutkimuksessa (Hietikko & Kulmala, 2018) havaitsimme 

samanlaisia piirteitä tutkimissamme dokumenteista kuin mitä Kääriäinen (2003), Roose ja 
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 kumppanit (2009) sekä Poikela (2010) havaitsivat omissa tutkimuksissaan. Asiakkaiden 

mielipiteitä ja näkemyksiä palvelutarpeestaan oli kirjattu valmiiden dokumenttipohjien 

otsikoiden alle, mutta kokonaisuutena aineiston dokumenteissa osallisuutta edistävä työ 

puuttui. Myös tutkimissamme dokumenteissa lasten asioita käsiteltiin hyvin aikuislähtöisesti, 

usein vanhempien äänen kautta, ja lasten mielipidettä häntä koskevista asioista kysyttiin 

lähinnä liittyen harrastustoiveisiin. Tulkitsimme tämän johtuvan palvelutarpeen arvioiden 

luomisajankohdan sijoittuvan aikaan, jolloin perheiden palveluntarpeet liittyivät vahvasti 

taloudellisiin ja ohjauksellisiin asioihin muiden asioiden jäädessä taka-alalle. (Hietikko & 

Kulmala, 2018, s. 19, 24.) 

 

Roosen ja kumppaneiden (2009) tutkimassa aineistossa on löydettävissä sosiaalityöntekijöiden 

arvostelevia ja moralisoivia lausumia asiakkaista. Työntekijöiden kirjaukset asiakkaista 

raporteissa on tehty siten, että lukijan on vaikea kritisoida väitteitä. Tutkimuksen kirjauksissa 

on myös käytetty tapoja, jotka vahvistavat työntekijöiden ammattimaisuutta ja työtapoja ja 

niissä on vähän asiakkaiden kielteisiä mielipiteitä. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 

sosiaalityöntekijät eivät ymmärrä osallistavan työn tarkoitusta täysin, ja että sosiaalityöntekijät 

kirjauksissa tuovat esiin asiakkaiden mielipiteitä lähinnä vahvistaakseen omaa näkemystään ja 

argumentaatiota. (Mts. 324–329.) Tällaista osallistavaa kirjaamista tai työtapaa ei voi pitää 

asiakaslähtöisenä, vaikka sitä kuvailtaisiin asiakaslähtöisenä (Ks. Laaksonen ym., 2011, s. 41–

42). Roosen ym. (2009) tutkimuksen kirjauksissa on löydettävissä näennäisesti osallisuutta, 

joka ei silti täytä asiakaslähtöisen dokumentaation kriteerejä.  

 

2.2.3 Institutionaalisen dokumentaation haasteet 

 

Sosiaalityöntekijöiden valinnat ja kirjaamisen tavat heijastavat sosiaalityön instituutionaalista 

kontekstista. Kääriäisen (2003) mukaan dokumenttien sisältöön vaikuttaa sosiokulttuurinen 

asiayhteys ja instituution raamit, joka on vaikuttanut lastensuojelun kirjausten kehittymiseen 

ja lastensuojelun oikeudellistumiseen (mts. 171). Nuorten aikuisten kanssa työskentelevät 

sosiaalityöntekijät ovat itse selittäneet tätä heikkoa asiakkaiden osallistamista resurssivajeella, 

mutta myös työn byrokraattisuutta ja järjestelmälähtöisyyttä on pidetty esteenä 

asiakasosallisuudelle (Närhi ym., 2014, s. 236–237).  Jos asiakkaiden osallistamisen haasteita 

perusteellaan näiltä osin, tulisi sosiaalityöntekijöiden puuttua asiaan. Virkavastuun myötä 

sosiaalityöntekijöillä on vastuu antaa laadukkaita palveluita sekä ilmoittaa mikäli palveluiden 

laatu on huonoa tai niissä ilmenee epäkohtia. (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 48 §.) 
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Ulla Tiililä (2007) arvioi väitöskirjassaan sosiaalityön kuljetuspalvelupäätöksiä. Tiililä toteaa 

sosiaalityön työhön liittyvän paljon tekstien tekemistä ja työn tulosta arvioidaan tekstien 

määrää seuraten. Sosiaalityöhön vaikuttaa sen positio hallinnon ja asiakkaiden välissä, jossa 

työtä ohjaavat vastavuoroisesti sekä työntekijöiden yhtenäisyys, hierarkkisuus suhteessa 

asiakkaisiin ja työtä ohjaavat säännöt. Työtä ohjaa yhtä lailla sosiaalityön yksilöllinen 

työskentely. Päätökset muodostuvat yhtäaikaisesti sekä asiakaslähtöisestä kielenkäytöstä että 

viranomaistyyppisestä muodollisesta kielestä, jossa passiivi-ilmaisut ja kolmannesta 

persoonasta kirjoittaminen ovat tyypillisiä. (Mts. 113–117.)  

Vaikeasti ymmärrettäviä ilmaisuja tulisi välttää, jotta kirjoitettu olisi selkeää. Mikäli 

asiakkaasta tehty ammatillinen arvio kirjataan passiivi-ilmaisuja käyttäen niin, että kirjaus ei 

henkilöidy, voi niiden sisältö jäädä epäselväksi. Kääriäinen (2003) painottaa, miten kielelliset 

haasteet voivat vaikuttaa puheen ymmärtämiseen sosiaalityössä. Käsitellyn asian 

ymmärtäminen ja asiakkaan osallisuus ovat edellytyksiä tulokselliselle työskentelylle. Jos 

asiakas ei ymmärrä sosiaalityöntekijän puhetta, on puhe turhaa ja aiheuttaa väärinymmärryksiä. 

(Mts. 112, 180.) Tämä kielellinen ymmärtäminen pätee yhtä lailla dokumenttien kieleen. 

Dokumenttien ymmärtäminen on tärkeää sekä asiakkaan oikeusturvan takia, että 

asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. 

Sosiaalityöntekijät käyttävät myös muiden asiantuntijoiden arvioita asiakkaiden arvioinnissa. 

Tämä saattaa liittyä työntekijöiden pyrkimykseen havainnoida asiakkaan ajan kanssa 

muuttuvaa tilannetta ja vasta myöhemmin kirjoittaa omat arvionsa tästä. Työntekijät saattavat 

arastella oman äänensä käyttämistä, sillä se voi heidän mielestään vaikuttaa asiakassuhteeseen. 

(Tiililä, 2007, s. 113, 222; Kääriäinen, 2003, s. 165–166.) Tiililän (2007) tutkimissa päätöksissä 

on paljon epäloogisuuttaa ja asiakkaiden äänet ja mielipiteet ovat niissä vähissä. 

Sosiaalityöntekijät kuvailivat silti työtään asiakaslähtöiseksi. Huomioitava asia on, että 

päätökset ovat vain yksi osa asiointiprosessia, jolloin niissä olevat aukot voisi täyttää, mikäli 

asiakasprosessia tarkasteltaisiin yhdessä muiden asiointien kanssa. (Mts. 113–220.) 

 

Liz O’Rourke (2010) on haastattelututkimuksessaan tutkinut brittiläisten 

sosiaalityöntekijöiden asenteita kirjauksia kohtaan. Yksi keskeinen tutkimustulos oli, että 

sosiaalityöntekijät kokivat kirjausten tekemiseen liittyvän paljon ristiriitaisia kokemuksia, sillä 

kirjausten tekemiseen mennyt aika oli pois muusta työstä, kuten asiakkaiden tapaamisista. He 
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 kokivat olevansa enemmän hallinnollisia työntekijöitä. Sosiaalityöntekijät kertoivat jättävänsä 

kirjauksista pois tiettyjä asioita tai tosiasioita, jotka saattavat olla arkaluontoisia tai herättää 

asiakkaissa vahvoja tunnereaktioita. (Mts. 9–10, 111, 125.) 

 

Vaikka sosiaalityöntekijöihin kohdistuu paljon painetta, tulee huomioida, että he tekevät työtä 

tietoisesti. Valinnat työssä ovat riippuvaisia siitä, mitä työntekijät haluavat saada aikaan. 

(Piiroinen, 2005, s. 12.) Dokumentaatiota käytetään tietoisesti asiakkaiden hallitsemisen 

välineenä, johon liittyy mahdollisuus viranomaisvallan väärinkäytöstä (Karvinen-Niinikoski & 

Tapola, 2002, s. 11; Morén, 1999; Roose ym., 2009). 

 

Mielenkiintoinen tulos Milka Koskenkorvan pro- gradu tutkimuksessa on, että hänen 

haastattelemat sosiaalityöntekijät pitivät sekä asiakkaan että sosiaalityöntekijöiden mielipiteen 

kirjaamista tärkeänä, ja että dokumentit tulisi kirjata mahdollisimman seikkaperäisesti. 

Toisaalta myös Koskenkorvan haastattelemat sosiaalityöntekijät kertoivat, että kiire ja 

ajanhallinnan haasteet vaikuttavat dokumenttien ajantasaiseen kirjaamiseen sekä niiden 

sisältöön. (Koskenkorva, 2020, s. 30–33.) Voi olla, että vaikka sosiaalityöntekijät pitävät 

asiakaslähtöisyyttä tärkeänä työssä, kirjoittaminen valmiiden mallien ja fraasipohjaisten 

tekstien mukaan on rutiininomaista ja epäloogista, jolloin asiakaslähtöisyys ja selkokieli eivät 

toteudu kirjauksissa (vrt. Tiililä, 2007, s. 220). 

 

Myös Marcus Lauri (2016) on haastatellut sosiaalityöntekijöitä tutkiessaan uuden 

julkisjohtamisen vaikutuksia työhön Ruotsissa. Laurin mukaan sosiaalityöntekijöitä ohjataan 

valvomaan ja monitoroimaan asiakkaita dokumentaation kautta. Lauri kirjoittaa työntekijöiden 

myös itse olevan ohjattuja tekemään tietynlaista työtä lisääntyneen dokumentaation kautta, 

kuten institutionaalisten ohjeiden, valmiiden dokumenttipohjien ja vaatimusten muodossa. 

Työn tarkka dokumentointi tekee siitä läpinäkyvämpää. Toisaalta tarkkaan valvottu 

dokumentointi omista ajatuksista ja aikeista rajaa sosiaalityöntekijöiden työskentelyä tiettyyn 

muotoon. Sosiaalityöntekijät kertoivat, että koska kirjaaminen vie paljon aikaa, käyttävät he 

selviytymiskeinona osittain kopioituja tekstikappaleita uudestaan eri asiakkaiden 

dokumenteissa. (Mts. 115–120, 123, 127, 147–148.) Laurin haastattelemat sosiaalityöntekijät 

turvautuivat siis kyseenalaisiin ja sosiaalityön eettisten pelisääntöjen vastaisiin toimiin (ks. 

NASW, 2021). On huolestuttavaa, että Laurin haastattelemat sosiaalityöntekijät kokivat 

dokumentoinnin näin negatiivisena. Tulokset viittaavat kuormittuneista työntekijöistä, jotka 

yrittävät selviytyä työssään mahdollisimman hyvin haasteellisissa olosuhteissa. 
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Niels Buus (2009) on tutkiessaan psykiatristen sairaanhoitajien kirjauksia huomannut niiden 

sisältävän paljon stereotyyppisiä kuvailuja potilaista, ja eri potilaiden tilanteiden kuvaamiseen 

käytettävän hyvin samankaltaisia kertomuksia. Buus huomasi kirjausten olevan täynnä 

lyhenteitä ja niiden sisällön lähinnä toimivan tiedon siirtämisenä toisille työntekijöille. 

Kiinnostavaa on myös, että sairaanhoitajat kategorisoivat kirjauksissa potilaita aiemman työssä 

saadun tiedon ja kokemuksen perusteella. Buusin mielestä yksi tapa muuttaa 

kirjaamiskäytäntöä ja sairaanhoitajien ymmärrystä asiakkaiden tilanteista olisi kirjata 

muistiinpanot yhdessä asiakkaiden kanssa. (Mt.) 

 

2.3 Teoreettinen viitekehys ja käsitteelliset paikannukset 

 

Tarkastelen tutkimuksessani dokumentaatiota ja sosiaalityön asiakirjoja osana 

institutionaalista vuorovaikutusta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalinen 

konstruktionismin ja institutionaalisen vuorovaikutuksen kautta. Keskeiset käsitteet 

tutkimuksessani ovat institutionaalinen kategorisointi, asiakasnäkökulma, asiakaslähtöisyys ja 

moniäänisyys. Avaan tässä osiossa teoreettista viitekehystä ja käsitteitä sekä sitä, miten 

tutkimuksessani ymmärrän ja tulkitsen näitä. 

 

2.3.1 Sosiaalinen konstruktionismi tutkimuksen taustana 

 

Tämä tutkimus sijoittuu sekä metodologisesti että teoreettisesti sosiaaliseen 

konstruktionismiin, jota tarkastelen dokumentoinnin vuorovaikutuksellisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuksien kautta (Burr, 2003; Ferraris, 2012; Latour, 2005). Sosiaalityön tutkimuksen ja 

asiakirjatutkimuksen perinteessä paikannan tarkastelutapani keskusteluun, jossa sosiaalityö 

nähdään yhteiskunnan instituutiona, ja sosiaalityön dokumentaatio osana institutionaalista 

vuorovaikutusta, sosiaalisesti rakentuvana. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on osa konstruktionistista teoriaa ja tieteenfilosofiaa, ja sitä 

käytetään hyvin eri tavalla eri tieteenalojen sisällä. Konstruktionistisen paradigman teorioita 

yhdistää niiden epistemologia. Tieto on riippuvaista tulkitsijan tai henkilön viitekehyksestä ja 

rakentuu kognition ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Sosiaalisen konstruktionismin 

näkökulmasta katsottuna ihmiset ja yhteiskunta ylläpitävät, tuottavat ja tulkitsevat asioita. Näin 

ollen ei ole olemassa absoluuttisia asioita tai totuuksia. Ajan kanssa todellisuus ja määrittelyt, 
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 joita käytämme tai joihin uskomme, muuttuvat. (Berger & Luckmann, 1994, s. 32; Tynjälä 

ym., 2005, s. 20–21.)  

 

Vivianne Burr (2003) määrittää sosiaalisen konstruktionismin todellisuuden rakentuvan 

sosiaalisessa vuorovaikutuksen kautta. Burr kirjoittaa, että sosiaalinen konstruktionismi on 

riippuvainen historiallisesta ja kulttuurillisesta kontekstista, jossa objektiivista todellisuutta tai 

totuutta ei ole. Burrin mukaan sosiaalisen konstruktionismiin liittyy myös kriittinen 

suhtautuminen arkisiin tai luonnontieteissä käytettyihin kategorioihin sekä ihmisten erilaisiin 

kokemuksiin ja ymmärryksiin näistä. (Mts. 1–4.) Esimerkiksi se, miten ymmärrämme sanan 

asiakas sosiaalihuollon palveluja käyttävästä henkilöstä, riippuu siitä, missä yhteiskunnassa, 

paikassa ja ajassa puhumme asiasta. Meillä on siis yhteinen historiallinen ja kulttuuriseen 

kontekstiin pohjautuva käsitys siitä, mitä tarkoitamme, kun puhumme asiakkaista. 

 

Burr (2003) liittää myös asioiden todentamisen ja niiden ymmärtämisen valtarakenteisiin ja 

siihen, kenellä on valtaa määrittää käsitteiden ja asioiden merkitys. Tämä valtarakenne arvottaa 

tiettyjen ihmisten määritelmät ja mielipiteet tärkeämmiksi kuin toisten. (Mts. 2–5.) Tätä 

voidaan verrata sosiaalihuollossa asiakkaan ja työntekijän väliseen eriarvoiseen 

valtasuhteeseen, jossa sosiaalityöntekijällä aina on viranomaisvaltaa ja mahdollisuus valita 

miten asiat kirjataan dokumentteihin (Kääriäinen, 2016, s. 190).  

 

Sosiaalista konstruktionismia voi myös tarkastella eri tasoilla, mikro- ja makronäkökulmista. 

Mikrotasolla tarkastellaan sitä, miten arkiset vuorovaikutustilanteet ja puhe vaikuttavat siihen, 

miten sosiaalinen konstruktio muotoutuu. Makrotason ilmiöiden tasolla tarkastelun kohteena 

on laajemmin tapahtuva asia, kuten valtarakenteiden vaikutus asioiden kielellisessä 

rakentumisessa. Tällainen erittely ei silti ole välttämätöntä ja molempien tasojen vaikutusta voi 

tutkia ja arvioida tutkimuksessa. (Burr, 2003, s. 21–22.) Tarkoitukseni ei ole tutkia näiden 

tasojen vaikutuksia dokumentointiin, mutta niiden olemassaolo ja merkitys on tärkeä 

huomioida. Ne ovat osa sosiaalityön kenttää ja muokkaavat työn viitekehystä ja käytäntöä.  

 

Konstruktivistista tieteenfilosofiaa voidaan kritisoida sen näkökulmasta pitää kaikkea 

tulkittavana. Koska ihminen tekee tulkintavirheitä, saattaa tulkittu tieto olla virheellistä. On 

ongelmallista keskustella asioista yhteisestä näkökulmasta, jos jokainen tulkitsee asioita omalla 

tavallaan ja yhteisiä sovittuja totuuksia ei ole. Tällöin ei myöskään voida keskustella tiedosta 

objektiivisena, oikeana tai vääränä. (Devitt, 1991.) Olen tutkimuksessani selkeästi määritellyt 
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 teoreettiset lähtökohtani ja käsitteet, joita käytän sekä tuonut esiin aiempaa tutkimustietoa, 

johon viittaan. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset voi ymmärtää olevan 

tulkintana tietystä näkökulmasta.  

 

Koska tekemäni tutkimus en tulkitse aineiston aitoutta, en näe konstruktiivisen paradigman 

heikkouksia ongelmaksi tämän tutkimuksen tai sen tutkimuskysymysten näkökulmasta. 

Päinvastoin näen tutkimusaineiston ja dokumentaation luonteen takia hyvin perusteltuna 

käyttää konstruktiivista orientaatiota ja metodologiaa tutkimuksessani. Sosiaalityön 

kirjauksissa sosiaalinen ulottuvuus, keskustelun vuoropuhelu ja vuorovaikutus ovat vahvasti 

läsnä. Niiden olemassaolo, lukeminen sekä tekeminen liittyvät ihmisten ymmärrykseen, aikaan 

ja paikkaan. (Ks. Kääriäinen, 2003; Juhila ym., 2014.) Sosiaalisen konstruktionismin 

viitekehys on tässä tutkimuksessa tärkeä, sillä siihen nojautuen voin pohtia asiakirjojen 

muotoutumista ja rakentumista sosiaalityössä. 

 

2.3.2 Institutionaalinen vuorovaikutus sosiaalityössä ja dokumentaatiossa 

 

Instituutiot ovat vakiintunut osa yhteiskuntaa ja niiden toimintaa säätelevät yhteiset lait ja 

normit. Instituutiota voidaan määritellä ja ymmärtää usealla tavalla. Se voi olla järjestelmä, 

jolla on selkeät tavoitteet ja tehtävät tai asia, joka syntyy vuorovaikutussuhteessa eri 

toimijoiden välillä (Raevaara ym., 2001, s. 13). Ymmärrän tässä tutkielmassa instituution 

toimijana tai palveluna, jonka avulla hoidetaan jotain yhteiskunnallista tehtävää 

vuorovaikutuksen, tarkemmin sanottuna institutionaalisen vuorovaikutuksen kautta.  

 

Institutionaalinen vuorovaikutus eroaa tavallisesta vuorovaikutuksesta siten, että siinä käytetty 

kieli on erilaista ja instituution vuorovaikutus on arkista vuorovaikutusta jähmeämpää. Usein 

institutionaalisen vuorovaikutuksen tapaamisissa tai tilanteissa vallitsee epäsymmetriaa 

keskustelijoiden välillä, koska instituution edustajalla on valtaa ja hierarkkisesti eri asema kuin 

esimerkiksi instituution palveluista riippuvaisella asiakkaalla. (Raevaara ym., 2001, s. 14–15; 

Drew & Heritage, 1992, s. 24–25.) 

 

Kunnallista sosiaalityötä toteutetaan ammatillisissa ja institutionaalisissa käytännöissä, jossa 

myös tapahtuu institutionaalista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus tapahtuu ja on läsnä puheessa 

ja teksteissä. Institutionaaliseen vuorovaikutukseen osallistuvilla ammattilaisilla ja asiakkailla 

on yleensä hyvin selkeät roolit ja tehtävät, ja näiden rooliensa kautta he jäsentyvät instituution 
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 tehtävään tai palveluun. (Jokinen, 2012; Juhila, 2004; Juhila, 2009b, s. 50; Juhila ym., 2014.) 

Tätä ajatusta tukevat myös Drew ja Heritage (1992). Heidän mukaansa institutionaalisella 

vuorovaikutuksella on jokin päämäärä, sitä ohjaavat jonkinlaiset yhteiset säännöt ja rajat, ja 

siinä käytetään instituutiolle tyypillistä viitekehystä (mts. 22). Myös Räsänen (2014) toteaa, 

että institutionaalisessa työssä kirjataan ne asiat asiakasjärjestelmiin, mitä kulloinkin pidetään 

tärkeänä tai keskeisenä instituution tehtävän suorittamisen vuoksi (Mts. 85).  

 

Bruno Latour (2005) määrittelee institutionaalisen vuorovaikutuksen myös kirjausten ja 

ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi. Latour esittää kirjausten olevan niin sanottuja ei-

inhimillisiä toimijoita, jotka vaikuttavat inhimillisiin toimijoihin, ja päinvastoin. Tämä 

vuorovaikutus luo osakseen myös merkityksiä ja käytäntöjä. Tutkimuksen kannalta juuri tämä 

Latourin ajatus kirjausten ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on keskeinen, sillä se tapa, 

jolla sosiaalityössä tehdään, luetaan ja käytetään kirjauksia, vaikuttaa asiakirjojen sisältöön. 

 

2.3.3 Institutionaalinen kategorisointi 

 

Puhuttaessa institutionaalisesta vuorovaikutuksesta on myös tärkeä puhua institutionaalisista 

kategorioista, sillä ne ovat osa vuorovaikutuksessa käytettävää kieltä. Geoffrey Bowker ja 

Susan Starin (1999) puhuvat institutionaalisen kategorisoinnin tapahtuvan osana 

institutionaalista työtä. Kategorisointi tapahtuu monella eri tasolla ja tavalla. Kategoriat ovat 

sisäänrakennettuja instituutioon, ja ohjaavat sen ammattilaisia käyttämään kategorioita. 

Kategoriat puolestaan määrittävät instituution asiakkaita. (Bowker ja Starin, 1999.)  

 

Myös Michael Lipsky (1980, s. 59–60) puhuu julkisten hyvinvointipalveluiden 

systemaattisesta kategorioinnista, jossa sisäänrakennetut kategorisoinnit ohjaavat työntekijöitä 

määrittämään asiakkaita instituution kategorioiden mukaan. Tämän prosessin myötä 

asiakkaiden tarpeet ja ongelmat kategorisoidaan ja sovitetaan instituutiossa vallitsevien 

palveluiden ja toimintamallien kautta (mt.). Lipsky (1980) kuvailee, miten 

organisaatiolähtöinen työskentelytapa, kuten asiakkaiden kategorisointi ja segmentointi 

hyvinvointipalveluissa, aiheuttaa eettistä ristiriitaa hyvinvointipalveluiden työntelkijöille, kun 

työntekijöiden arviot ja määritelmät eivät kohtaa organisaation määritelmien kanssa. Ristiriita 

syntyy siitä, kun ihmisten ongelmat ja heitä koskevat asiat joudutaan yksinkertaistamaan 

instituution kategorioihin, jolloin osa asiakkaiden keskeisistä asioista jää pois tai eivät tule 

huomioiduksi työssä. (Mts. 4, 99.) 
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Institutionaalinen kategorisointi on vakiintunut käytäntö sosiaalityössä. Kategorioita luodaan 

yhteisöissä ja instituutioissa, vuorovaikutuksen kautta. Niitä kyseenalaistetaan harvoin ja 

saatetaan pitää itsestäänselvyyksinä. Kategorisoinnin avulla tehdään työtä ja käytetään 

viranomaisvaltaa sosiaalityössä. Tämän takia kategorisoimisella on kääntöpuolensa. 

Institutionaaliset, viralliset dokumentit, kuten asiakirjat, kulkevat eri instituutioiden välillä ja 

niissä kuvailtu asiakaskuva on merkityksellinen. Kategorisoimalla ihmisiä yksinkertaisiin 

lokeroihin, kuten koulutuksen tai kansalaisuuden perusteella, rakennetaan työssä toiseuttavaa 

narratiivia, tarinaa meistä ja heistä, joka voi olla stigmatisoivaa. Stigmatisoinnin lisäksi 

toiseuttamisella voi olla seurauksia sosiaalityön asiakkaan palveluprosessille ja asiakkaiden 

minäkuvalle. Tämä taas voi vaikuttaa asiakkaiden käytökseen heille haitallisella tavalla. 

(Buchert, 2015; Hall ym., 2014, s. 28–29, 42–43; Jokinen, 2012, s. 228.)  

 

Institutionaalisen kategorisoinnin leimaavuus kiinnittyy myös palvelujen eriyttämiseen 

vähemmistöjen kohdalla. Suomeen pakolaisina saapuvien ihmisten määrän noustua vuoden 

2015 jälkeen (Pakolaisapu, 2020) on oleellista kiinnittää huomiota yhteiskuntamme 

kansalaisten moninaisuuteen ja osallisuuteen. Tämä on linjassa hyvinvointivaltion 

periaatteiden kanssa. (vrt. Hammar, 1990.) Nostan pakolaistaustaiset maahanmuuttajat esiin 

tässä vähemmistönä, sillä tutkimuksen asiakirjat koskevat juuri tätä ryhmää. 

Hyvinvointipalveluissa tapahtuvaa toiseuttamista tapahtuu kuitenkin myös muiden 

vähemmistöjen ja ryhmien kohdalla (Hall ym., 1997). 

 

Ulla Buchert (2015) kirjoittaa väitöskirjassaan yhteiskunnan julkisten palveluiden 

eriyttämisestä erillisiin yksiköihin, kuten kotoutumispalvelu, joita nimetään 

maahanmuuttajuuden kautta. Eriyttäminen ja yksiköiden nimeäminen maahanmuuttajuuden 

kautta ovat molemmat ongelmallisia. Eriytetyn yksikön nimeäminen tällä tavalla viittaa 

palvelun johtuvan maahanmuuttajuudesta, vaikka kyse on asiakkaiden palveluntarpeesta ja 

oikeudesta lain määrittelemään kotoutumispalveluun. Eriyttämällä palvelut yhteen yksikköön 

vähennetään myös muiden hyvinvointipalveluiden painetta. Ongelmalliseksi eriyttämisen 

tekee myös se, että samalla muiden palvelujen tarve ymmärtää tai muuttaa omia 

toimintatapojaan moninaisuuden huomioimiseksi vähenee. Ylläpitämällä näitä erillisyksiköitä 

ja ajattelemalla, että erillisyksiköt hoitavat ja poistavat instituutionäkökulmasta 

hyvinvointivajeen, ylläpidetään rakennetta, jossa pakolaistaustaisten henkilöiden palvelut 

muissa hyvinvointipalveluissa eivät muutu. Tämä on ongelma, jos haluamme ihmisten saavan 
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 laadukkaita hyvinvointipalveluja, joissa erilaisuutta ja moninaisuutta ymmärretään. (Mts. 87–

91.) Maahanmuuttajuuden ympärille rakennettu organisaation nimi kuvaa myös asiakkaita, 

joka vaikuttaa asiakkaiden asiakaskuvaan teksteissä ja yhteiskunnassa.  

 

2.3.4 Moniäänisyys  

 

Yksi tapa tarkastella kirjoitetun tekstin laadullista sisältöä on arvioida sen moniäänisyyttä. 

Moniäänisyyden käsitteellä voi kuvailla miten teksti on kirjattu useamman henkilön äänellä. 

Michael Bahtini (1991) on analysoidessaan Dostojevskin tekstejä kuvaillut polyfoniaa eli 

moniäänisyyttä tekstien ja asioiden monenlaisina puolina ja todennut, että objektiivista totuutta 

ei ole olemassa. Moniäänisyyden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tekstin laatija antaa 

tilaa useammalle tietoisuudelle tasa-arvoisesti. (Mts. 106–107). Moniäänisyyden avulla 

sosiaalityön kirjauksista voidaan tehdä asiakaslähtöisempiä. Kääriäinen (2003) sanoo, että 

dokumenttien moniäänisyys on vaikuttamiskeino, jolla sosiaalityön kirjaamisessa voidaan 

tuoda esiin eri henkilöiden näkökulmia ja totuuksia. Sosiaalityössä on tärkeä ymmärtää 

moniäänisyyden merkitys, jotta jokainen ääni tulisi esille myös kirjauksissa (mts. 137).  

 

Valentin Volosinov (1990) liittää moniäänisyyteen puheenvuorojen merkitykset. 

Moniäänisyys näyttäytyy teksteissä eri puheenvuorojen kautta ja on riippuvaista lukijan 

tulkinnoista ja kirjoittajan tuottamasta vieraasta puheesta. Kun tekstissä annetaan tilaa 

useammille äänille voi kirjoittaja antaa tilaa myös vieraalle puheelle, kuten sosiaalityön 

asiakkaan puheelle, joko osana kirjoittajan puhetta tai selkeästi erillään siitä. Mikäli vieras puhe 

on osa kirjoittajan puhetta, voi lukijan olla vaikeaa erottaa vieraan puheen ja tekijän puheen 

eroa. Vieras puhe tekee näkyväksi toisen henkilön äänen, mutta vieras puhe on aina kirjoittajan 

ymmärryksen kontekstissa, jolloin sitä ei voi ymmärtää toisen puheen tai sanotun 

siteeraamisena. (Volosinov, 1990, 142–147.) 

 

Se tapa, jolla työntekijä kirjaa omia johtopäätöksiään dokumentteihin, saattaa vaikuttaa 

asiakassuhteeseen sekä asiakkaan osallisuuteen ja toimijuuteen. Moniäänisyydellä voidaan 

vaikuttaa asiakirjan tyyliin ja tarkasti eritellä eri henkilöiden ja toimijoiden näkyvyyttä 

dokumentissa. (Kääriäinen, 2003.) Tämä taas vaikuttaa siihen, miten yksilö kategorisoidaan 

tekstissä ja minkälaista kuvaa hänestä muotoutuu tekstissä (esim. Burr, 2003).  
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 Sosiaalityön dokumenteissa eri puheenvuorojen ja äänien tasavertainen näkyminen ja 

kuuluminen eivät ole itsestäänselvyyksiä. Vaikka dokumentit olisivat moniäänisiä, voi kysyä, 

kenen ääni kirjataan milläkin tavalla. (Kääriäinen, 2003, s. 63; Roose ym., 2009.) Olen tässä 

tutkimuksessa kiinnostunut etenkin siitä, miten asiakkaiden äänet ilmenevät teksteissä 

moniäänisyyden näkökulmasta.  

 

2.3.5 Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöinen kirjaaminen 

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja asiakaskäsitys on muuttunut paljon vuosien saatossa. 

Etenkin lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta vuonna 2000 tehty muutos, jossa 

määriteltiin asiakas käsitteenä sekä asiakkaan oikeus hyvään kohteluun ja palveluun, on 

vaikuttanut siihen, miten asiakkaista puhutaan ja miten heitä osallistetaan. Nykypäivän 

sosiaalihuollossa ei enää oleteta, että asiakas olisi passiivinen avun saaja, vaan asiakas 

ymmärretään oman tilanteensa ja asioidensa asiantuntijana, joka on mukana työskentelyssä. 

(Pohjola, 2010, s. 27, s. 31.) Tämä käsitysmuutos asiakkaista on johtanut ajatukseen ja 

puheeseen asiakaslähtöisyydestä. Asiakaslähtöisyydessä on kyse asiakkaan kuulemisesta ja 

kohtaamisesta arvokkaasti, hänen toiveitaan kunnioittaen. (Virtanen ym., 2011, s. 19–21.) 

Sosiaalityön asiakirjojen asiakaslähtöisyyden merkitys korostuu, kun sitä peilataan Lipskyn 

(1980) ja Ferrarisin (1992) teorioihin institutionaalisesta vuorovaikutuksesta ja 

dokumentaatiosta. Kirjatut asiat rakentavat merkityksiä työssä ja niillä on moninaisia 

vaikutuksia asiakkaan elämään sekä palveluprosessiin sosiaalityössä. (Jokinen, 2012, s. 241.) 

Vaikka asiakaslähtöisyyden käsite on instituution tarpeista lähtöisin käyttöön otettu termi, on 

sen tarkoitus edistää palvelua asiakkaan eduksi. Asiakaslähtöisyyttä käytetään nykypäivänä 

melko paljon käsitteenä sosiaalityössä, mutta sen käytännön toteutumista voi pohtia kriittisesti, 

sillä epämääräisyytensä vuoksi se on jäänyt lähinnä puheen tasolle. Asiakaslähtöisen työn 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että asiaa pohditaan sosiaalityön käytännön tasolla. (Kivistö 

& Hautala, 2020, s. 269; Norlamo-Saramäki, 2009, s. 43; Roose ym., 2009, s. 322.) 

 

Ilman asiakaslähtöistä dokumentaatiota ei voi puhua asiakaslähtöisestä sosiaalityöstä, sillä 

dokumentaatio on keskeinen osa sosiaalityötä. Myös se, miten asiakas kokee asiakassuhteen, 

heijastuu siihen, miten hän kokee dokumentaation ja päinvastoin. Asiakaslähtöistä 

dokumentaatiota toteuttaessa tuleekin pohtia, miten asiakas kohdataan, miten hänelle 

puhutaan ja mitä hänestä kirjataan sosiaalityössä, sekä kertoa konkreettisesti dokumentaatioon 
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 liittyvistä seikoista. Mahdollisuuksien mukaan tulee asiakkaan kanssa yhdessä tuottaa 

kirjauksia ja kysyä mitä asiakas ajattelee kirjatusta. Kuulluksi tuleminen, itsemääräämisoikeus 

ja osallisuus palveluissa ovat asiakaslähtöisyyden peruspilareita. Yksi tapa toteuttaa kuulemista 

ja osallisuutta dokumentoinnissa on kirjata asiakkaan näkemykset ja toiveet näkyviksi 

kirjauksiin. (Kivistö & Hautala, 2020, s. 269; Laaksonen ym., 2011, s. 12, 42; Laitinen, 2008, 

s. 141–142; Vierula, 2017, s. 76–77.)  

 

Asiakaslähtöisessä sosiaalityössä on näiden yleisten ohjeiden lisäksi tärkeää huomioida 

erityisen haavoittuvassa tai erityisissä olosuhteissa olevien henkilöiden kanssa työskennellessä 

kuulluksi tulemiseen ja kohtaamiseen vaikuttavat erityispiirteet. Maahanmuuttaja-asiakkaiden 

kanssa tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kokemukset elämästä erilaisessa yhteiskunnassa, 

kielelliset haasteet sekä se, miten he ymmärtävät tai kokevat vastaanoton Suomessa. 

Asiakaslähtöisyyteen liittyy kulttuurinen tiedostaminen ja kulttuurisensitiivinen 

lähestymistapa työssä. Näihin kuuluvat muun muassa kulttuurisen kompetenssin ja etninen 

sensitiivisyys. Kulttuurinen kompetenssi tarkoittaa oman kulttuuritaustan ja asiakkaan 

kulttuuritaustan kunnioittamista ilman että työntekijä olettaa asioiden aina liittyvän kulttuuriin 

tai suhtautuu ennakkoluuloisesti tiettyyn kulttuuriin liittyen. Kun työntekijä huomioi oman 

valtapositionsa ja kohtaa asiakkaan kokonaisvaltaisesti ja kulttuuritietoisesti, voi hän arvioida 

oman työnsä toimintatapoja ja vähentää niiden haitallista vaikutusta asiakassuhteeseen sekä 

työhön. (Alitolppa-Niitamo, 2013, s. 155–157; Laaksonen ym., 2011, s. 38; Valtonen, 2008, s. 

32.) 

 

Sosiaalityön kirjaukset voivat olla asiakkaalle epäselviä vaikeaselkoisen viranomaiskielen tai 

lyhenteiden takia. Myös muodolliset fraasit ja valmiit dokumenttipohjat muokkaavat kirjausten 

sisältöä. Sosiaalityössä usein käytetyt passiivimuotoiset ilmaisut vaikuttavat osaltaan 

dokumentin ymmärrettävyyteen. Mikäli kirjattu koskee useampaa henkilöä, voi lukijalle olla 

haasteellista tulkita kuka tai ketkä ovat tehneet tekstissä mitkäkin, jos tekstiä ei ole kirjoitettu 

selkeästi. Sosiaalityössä tulisi pyrkiä selkeään, asiakaslähtöiseen kirjaamiseen, jolloin 

asiakkaan on mahdollista ymmärtää häntä koskevaa tekstiä. (Kääriäinen, 2016, s. 186–188; 

Laaksonen ym., 2011, s. 40–42.) 

 

Määrittelen asiakaslähtöisyyden dokumentaatiossa tutkimuksessani tässä kappaleessa 

esittämieni ehtojen kautta: kokonaisvaltaisena asiakkaan huomioon ottavana dokumentaationa, 

jossa asiakkaan tai asiakkaiden mielipide ja erityistarpeet otetaan huomioon. Erityistarpeena 
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 ymmärrän asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kuten kielitaidon tai terveydentilan. Näiden asioiden 

tulee näkyä dokumentoinnin kielessä ja esimerkiksi selkokielisyydessä. Asiakaslähtöisyyttä 

edistävät kirjausten yhdessä tekeminen ja kirjausten moniäänisyys. Edellä mainittujen asioiden 

lisäksi ymmärrän asiakaslähtöisyyden dokumentaatiossa kunnioittavien asiakaskuvauksien 

kautta, sillä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa se, miten asiakkaita kuvataan ja 

määritellään, on keskeistä asiantuntijuuden vallan ollessa työntekijöillä.  

 

3 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen toteutusta kokonaisuudessaan. Esittelen tutkimustehtävän, 

kohdeorganisaatiota, aineistoa, analyysissä käytettyä menetelmää ja analyysin toteutusta. 

Luvun lopussa kirjoitan myös tutkimuksen eettisistä näkökulmista. Tutkimus on laadullinen 

asiakirjatutkimus, joka on toteutettu tutkimalla sosiaalityön asiakirjoja ja analysoimalla niitä 

teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Tutkimus on tehty yhteistyössä Suomen Akatemian 

rahoittaman tutkimushankkeen ”Ordering the Migrant Family: Power Asymmetry Work and 

Citizenization in Restructuring Welfare Professional Bureaucracies” (myöhemmin MigraFam) 

kanssa. 

 

3.1 Tutkimustehtävä 

 

Kun pohdin tutkimusaihetta ja maisterintutkielmani tematiikkaa, halusin sen jollain tavalla 

liittyvän sosiaalityön käytäntöihin ja niiden kehittämiseen. Halusin, että tutkielmastani olisi 

konkreettista hyötyä käytännön tasolla. Koska olen aiemmin syksyllä 2017 tehnyt 

käytäntötutkimuksen (Hietikko & Kulmala, 2018) eräistä Espoon pakolais- ja 

maahanmuuttajapalveluiden asiakirjoista, tuntui luontevalta jatkaa tutkimusta sosiaalityön 

kirjauksista, etenkin niiden merkityksen ja vaikuttavuuden kasvaessa sosiaalityössä 

(Laaksonen ym., 2011). Valitsin jatkaa yhteistyötä Espoon pakolas- ja 

maahanmuuttajapalvelun kanssa, sillä aikaisemman tekemämme tutkimuksen tutkimustulosten 

avulla organisaatio on pyrkinyt kehittämään omaa kirjaamiskäytäntöään. Kun ehdotin 

kirjausten tutkimisen jatkamista johtaville sosiaalityöntekijöille, he olivat innoissaan 

ajatuksesta. Päätimme, että tekemäni tutkimuksen avulla työyhteisö kehittäisi kirjaamista 

jatkossa. Keskustelussa johtavat sosiaalityöntekijät painottivat laadukkaan kirjaamisen 

merkitystä, etenkin kun sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät tulevaisuudessa Omakannassa.  
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 Aiemmassa tutkimuksessa (Hietikko & Kulmala, 2018) kartoitimme perheille ja kotiäideille 

tehtyjen dokumenttien sisältöä. Tutkimuksen aikana tarkastelimme sitä, millä tavalla 

asiakasperhe oli esillä dokumenteissa sekä sitä, millaisia ihmisen kotoutumista ja osallisuutta 

tukevia tekijöitä dokumenteissa oli löydettävissä. Keskeisimpiä tutkimustuloksia olivat, että 

perhettä ei juurikaan käsitelty dokumenteissa systeeminä, kirjaukset olivat hyvin 

aikuislähtöisiä ja kirjaukset kotoutuja-asiakkaista liittyivät lähinnä kotoutuja-asiakkaiden 

muodolliseen kotoutumiseen. Kyseisessä tutkimuksessa emme ehtineet paneutua syvemmin 

dokumenttien muuhun laadulliseen sisältöön, kuten niiden asiakaslähtöisyyteen. (Mt.) 

 

Käytäntötutkimuksessamme (Hietikko & Kulmala, 2018) emme tarkastelleet kirjauksia kovin 

laajasti, joten on perusteltua jatkaa kirjausten sisällön tutkimista maisteritutkielmassani. 

Tutkimalla kirjauksia asiakaslähtöisyyden ja moniäänisyyden näkökulmasta kuvailen 

asiakirjojen kirjausten laadullista sisältöä sekä määrittelen työtapoja, jotka voivat auttaa 

lisäämään asiakirjojen asiakaslähtöisyyttä. 

 

3.2 Kohdeorganisaatio 

 

Teen tämän tutkimuksen Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelulle. Pakolais- ja 

maahanmuuttajapalvelussa annetaan kotoutumispalveluita Espoossa asuville 

pakolaistaustaisille henkilöille ja perheille. Kotoutumislaissa on määritelty, että kunnalla on 

vastuu järjestää kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palvelua. (Laki kotoutumisen 

edistämisestä, 2010, 6 §, 8 §, 30 §.) Espoossa kaupunki on päättänyt järjestää sosiaalipalvelua 

pakolaistaustaisille maahanmuuttajille keskitetysti omassa yksikössä. Yksikön toimisto 

sijaitsee Matinkylässä, noin kilometrin päässä Ison Omenan kauppakeskuksesta. Työntekijät 

jalkautuvat myös toimiston ulkopuolelle ja tapaavat asiakkaita heidän kotonaan sekä asioivat 

asiakkaiden kanssa muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden luona. Osa 

sosiaaliohjaajista tekee töitä kouluissa, jossa asiakkaiden on helppo tavata työntekijöitä 

koulupäivien aikana. Palvelut ovat osa aikuisten sosiaalipalveluja ja luonteeltaan asiakkaalle 

vapaaehtoista kunnan tarjoamaa palvelua, eli asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle 

tarjotuista palveluista.  

 

Tutkimuksen kirjauksissa esiintyvät asiakkaat ovat kirjoilla Espoossa. Pakolais- ja 

maahanmuuttajapalvelun asiakkaat saavat kotoutumispalveluita keskimäärin kolmen vuoden 

ajan, jonka jälkeen heidän palvelunsa voidaan päättää tai mahdollisesti siirtää eteenpäin. 



 

 

 30 

 Yksikön asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti 2010-luvun aikana. Tästä kertoivat johtavat 

sosiaalityöntekijät, kun keskustelimme tutkimuksen tekemisestä. Vuoden 2016 jälkeen 

asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti, jonka vuoksi myös työntekijämäärää on jouduttu 

lisäämään. Osa palveluun otettavista asiakkaista on kiintiöpakolaisia, jotka saapuvat kuntaan 

suoraan ulkomailta. Suurin osa asiakkuudessa olevista perheistä ja henkilöistä muuttaa 

kaupunkiin vastaanottokeskuksesta tai siirtyy palveluun asiakkaiksi muista kunnista muuton 

yhteydessä. Vuodesta 2019 alkaen, Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa on ollut 

paperittomien asiakkaiden tiimi, jonka asiakasmäärät ovat vaihdelleet paljon. Pakolais- ja 

maahanmuuttajapalvelun organisaatioon kuuluu myös jälkihuollon tiimi, jossa maahan 

yksintulleet alaikäiset nuoret voivat saada kotoutumispalveluita täytettyään 18 vuotta.  

 

Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa tehdään työtä moniammatillisesti ja 

työyhteisön henkilöstöön kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, ohjaajia, 

palveluohjaajia, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä viisi johtavaa sosiaalityöntekijää. Työtä 

tehdään myös yhteistyönä muiden kunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa, kuten 

varhaiskasvatuksen ja koulujen, muiden sosiaaliviranomaisten, perus- ja 

erikoisterveydenhuollon, Kelan, TE-toimiston, poliisin, vastaanottokeskusten ja 

Maahanmuuttoviraston kanssa. 

 

3.3 Aineisto 

 

Käytän tämän tutkimuksen aineistona 49ksää Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa 

sähköiseen asiakastietojärjestelmään tehtyä asiakirjaa. Aineisto koostuu palvelutarpeen 

arvioista sekä asiakaskertomuksista. Saadakseni käyttää aineistoa olen hakenut Espoon 

kaupungilta tutkimusluvan ja yhdessä kohdeorganisaation kanssa sopinut aineiston 

suuruudesta ja käyttötarkoituksesta. Asiakirjat on tehty kymmenelle eri asiakasperheelle 

Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa. Vaikka yksikön nykyinen nimi on Espoon 

pakolais- ja maahanmuuttajapalvelu, puhutaan asiakirjoissa Espoon 

maahanmuuttajapalvelusta. Tämä on yksikön vanha nimi. Aineiston on kerätty kesällä 2019 

sähköisestä asiakastietokannasta. Aineisto on kerätty satunnaisesti kaikista ennen vuotta 2019 

tulleista asiakasperheistä, jotka keräämishetkellä yhä olivat asiakkuudessa.  

 

Aineiston kirjaukset ja asiakirjat koostuvat perheille tehdyistä anonymisoiduista 

palvelutarpeen arvioista ja asiakaskertomuksista. Asiakaskertomukset koostuvat kirjauksista, 
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 joiden aikana työntekijä on asioinut asiakkaan kanssa kasvotusten. Aineiston 

tekstikokonaisuudet ovat siis eri tyyppisiä sosiaalityön asiakirjoja. Palvelutarpeen arviot 

tehdään valmiille määrämuotoiselle asiakirjapohjalle. Asiakirjapohjassa on valmiita otsikoita 

ja alaotsikoita, joiden alle työntekijät ovat kirjoittaneet erilaisia asiakkaan palvelutarvetta 

koskevia asioita (ks. liite 1.) Aineiston asiakaskertomusten sisältö ei ole palvelutarpeen 

arviointien tavoin ennalta määriteltyä. Niissä on kirjattuna asiakkaan ja ammattilaisen välinen 

tapaaminen ja niiden pituudet vaihtelevat paljon. 

 

Aineistossa on 12 palvelutarpeen arvion asiakirjaa. Lain mukaan palvelutarpeen arvio tulee 

tehdä perheille ja henkilöille sosiaalihuoltolain mukaan viimeistään kolmen kuukauden sisällä 

siitä, kun perhe tai yksittäinen henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltoon. Arvio tulee tehdä 

kaikille henkilöille, joista on tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tai joiden sosiaalihuollon 

tilannetta kartoitetaan. Arvion aikana, tai sen jälkeen, tehdään ja kirjataan myös muita 

asiakirjoja. Palvelutarpeen arvio tulee lain mukaan tehdä lähtökohtaisesti kaikille 

sosiaalihuollon asiakkaille, joko yhdessä muiden toimijoiden kanssa moniammatillisesti tai 

sosiaalitoimessa. Palvelutarpeen arvion perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tai perheellä 

tarvetta tukeen tai sosiaalihuollon asiakkuuteen. Palvelutarpeen arvion tekoon tulee kirjata 

henkilön tai perheen omat mielipiteet palveluntarpeesta, ellei se ole ilmeisen esteistä. 

(Sosiaalihuoltolaki, 36 §, 37 §.) Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa sosiaalihuollon 

asiakkuus avataan lähtökohtaisesti kaikille, sillä useimmiten työntekijät arvioivat, että 

kotoutumisajan sisällä kaikilla pakolaistaustaisilla asiakkailla on tarvetta jollekin 

kotoutumispalvelulle.  

 

Muita sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja käsitellään laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista. 

Laissa mainitaan muun muassa, että sosiaalihuollon asiakasta koskevat kirjaukset tulee tehdä 

heti, kun asiakkaan palveluntarve on todettu ja viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asia on 

käsitelty. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 2015, 4 §.) Tämä ”viipymättä” on 

tulkinnanvarainen, mutta ymmärrykseni mukaan asiakirjat tulee kirjata mahdollisimman pian. 

 

Aineisto koostuu suurimmaksi osaksi asiakaskertomuksista. Määrällisesti niitä on 37 

kappaletta. Ne ovat muistioita asiakastapaamisista, joissa ammattilaisten ja asiakkaiden 

kommunikoinnin mahdollistaa tulkki. En ole tässä tutkimuksessa käsitellyt 

asioimistulkkauksen vaikutusta sosiaalityöhön tai dokumentointiin, sillä aineisto ei anna siihen 

mahdollisuutta. Kirjaukset ovat kirjoittajan jäljennös tapaamisesta, eivät tulkkauksesta. On silti 
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 tärkeää huomioida tulkkauksen vaikutus kommunikaatioon asiakastyössä ja miten se voi 

vaikuttaa työhön. (Buchert, 2015.) Aineistossa esiintyy kirjauksia tulkin läsnäolosta. Tulkkaus 

on näissä kohdissa mainittu vain lyhyesti tulkin käyttönä. Tulkkauksen käyttöä ei silti ole 

merkitty tai mainittu kaikissa asiakirjoissa. Tämän takia on vaikea arvioida, milloin 

asiakastyössä on käytetty tulkkausta. 

 

Asiakirja aineiston lisäksi olen saanut Espoon aikuisten sosiaalipalveluiden ohjeet 

dokumentointiin. Tätä ohjetta käytin hyväkseni aineiston analysoinnissa. Ohje on laadittu 

marraskuussa 2015. Ohjeet ovat yleisluontoiset kaikkeen kirjaamiseen. Niissä on eritelty sitä, 

miten erilaisia asiakaskirjauksia tulee tehdä. Ohjeiden sisältö kehottaa asiakaslähtöiseen 

kirjaamiseen, vaikka asiakaslähtöisyydestä ei suoraan puhuta. (ks. Liite 2.) Ohje on ollut 

kaikkien työntekijöiden luettavissa. On kuitenkin mahdollista, että osa työntekijöistä ei ole 

lukenut ohjetta. Ohjeiden lisäksi kohdeorganisaation henkilökunta on käynyt Kansa-koulu-

kirjaamisvalmennuksen vuosina 2017–2020. En tule vertaamaan aineiston sisältöä Kansa-

koulu-kirjaamisvalmennukseen, sillä aineisto on kerätty ajanjaksolta, jolloin vain osa 

henkilökunnasta oli käynyt koulutuksen. 

 

3.3.1 Aineiston kerääminen ja anonymisointi 

 

Päädyimme yhdessä kohdeorganisaation johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa rajaamaan 

aineiston korkeintaan 50 asiakasasiakirjaan. Valitsemalla useamman perheen kirjauksen 

saimme silti aineistoon poikkileikkauksen eri työntekijöiden kirjoittamista asiakirjoista ja eri 

ajankohtina tehdyistä kirjauksista. Kaikkien Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun 

asiakasperheiden asiakirjojen tarkasteleminen olisi ollut hyvin aikaa vievää. Tutkimuksen 

luotettavuuden takia oli silti syytä tutkia useamman perheen kirjauksia, sillä vain muutamasta 

asiakirjasta ei olisi saanut poikkileikkausta pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun kirjausten ja 

asiakirjojen sisällöstä.  

 

Työyhteisössä työskennellyt työntekijä on anonymisoinut ja poistanut kaikki tunnistetiedot 

ennen kuin asiakirjat luovutettiin minulle sähköisenä tiedostona. Sovimme yhdessä 

kohdeorganisaation johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa, että asiakirjoista poistetaan kaikki 

tiedot, jotka voivat tehdä asiakirjojen henkilöistä tunnistettavia. Aineistosta on anonymisoinnin 

aikana poistettu esimerkiksi henkilöiden nimiä, kadunnimet sekä päiväkotien ja koulujen 

nimet. Lisäksi olen poistanut tutkimuksessa käyttämistäni lainauksista arkaluontoista tietoa, 
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 kuten päivämäärät, kellonajat tai tiettyyn henkilöön ja paikkaan liittyviä tunnistetietoja. Tämän 

olen tehnyt vähentääkseni asiakirjoissa esiintyvien henkilöiden tunnistettavuutta.  

 

Asiakirjat valittiin seuraavalla tavalla: jokaiselle perheelle tehty palvelutarpeen arvio ja sen 

jälkeiset neljä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän tekemää asiakirjaa, jotka koskevat 

asiakkaan kanssa asioimista paikan päällä. Yhden perheen kohdalla sosiaalihuollon 

ammattilaisen tekemiä asiakaskertomuksia oli palvelutarpeen arvion lisäksi olemassa vain 

kolme, joten tämän takia dokumentteja on kokonaisuudessaan yksi vähemmän kuin olimme 

sopineet kohdeorganisaation kanssa. Kahden perheen kohdalla palvelutarpeen arvioita oli tehty 

kaksi, ja tämän takia asiakaskertomuksia on kaksi vähemmän kuin alun perin oli suunniteltu. 

Ohjaajien tai palveluohjaajien kirjauksia ei otettu mukaan tähän tutkimukseen, sillä niiden 

asiasisältö on usein hyvin suppea. Ohjaajien tekemät kirjaukset koskevat esimerkiksi asiakkaan 

kanssa suoritettua käytännönläheistä apua, kuten lomakkeiden täyttöä, harrastuksiin 

ilmoittautumista tai pankissa asioimista.  

 

3.3.2 Sosiaalityön asiakirjat tutkimusaineistona 

 

Sosiaalityön asiakasasiakirjat muodostavat luonnollisen aineiston, jota ei ole ensisijaisesti 

tarkoitettu tutkimuskäyttöön vaan työn asettamiin tarpeisiin. Näin ollen aineistoon ei vaikuta 

esimerkiksi yksikön tai työntekijöiden tarve muuttaa tapahtuneita tai muokata aineistoa 

tutkimustulosten muuttamiseksi. (Alasuutari, 2007.) Kääriäinen (2003, s. 19–20, 36) toteaa 

väitöskirjassaan, ettei sosiaalityön asiakirjoihin voi tallentaa kaikkea tietoa asiakastyöstä. Näin 

ollen asiakirjat ovat muistiinpanoja niistä asioista, joita työntekijät ovat pitäneet tärkeinä ja 

välttämättömänä tietona. Myös Gibson (2009) ja Taylor (2008) puhuvat asiakirjojen 

asiayhteyden, käyttötarkoituksen sekä laatijan intentioiden vaikutuksista niiden sisältöön. Olen 

pitänyt tämän mielessäni tutkiessani aineistoa. 

 

Alasuutari (2007) esittelee kaksi tapaa suhtautua laadullisen tutkimuksen aineistoon; 

faktanäkökulman ja näytenäkökulman. Faktanäkökulmassa aineistoa tutkitaan väitettyinä 

totuuksina tai heijasteena totuudesta, kun taas näytenäkökulmassa aineistoa pidetään osana 

todellisuutta (mt.). Koska olen valinnut sosiaalikonstruktionistisen metodologian ja 

teoreettisen viitekehyksen tutkimukseeni, lähestyn ainestoani näytenäkökulmasta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkin sosiaalityön asiakirjoja ilman, että otan kantaa työn 

asiakasprosesseihin. Arvioin ja tutkin, millaisia asiakirjat ovat laadulliselta sisällöltään 
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 tutkimuskysymyksieni näkökulmasta. Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin valitsemaani 

sisällönanalyysin lähestymistapaa. 

 

3.4 Teoriasidonnainen sisällönanalyysi  

 

Lähestyn aineistoani analysoimalla sitä teoriasidonnaista sisällönanalyysiä käyttäen. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002) kuvailevat sisällönanalyysiä tapana sanallisesti kuvailla tutkittavaa aineistoa 

(mts. 105–110). Olen aiemman tutkimuksen, teorian ja tutkimuskysymykseni perusteella 

päätynyt tutkimaan aineistoa valitsemastani näkökulmasta. Lukiessani aineistoani huomioin 

silti aineiston laadullista sisältöä kokonaisvaltaisesti. 

 

Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä analysointi ei nojaa pelkästään teoriaan, vaan tutkijan 

on mahdollista tutkia asioita myös induktiivisesti. Tutkimusta tehdessäni olen havainnoinut ja 

tutkinut aineistoa avoimen uteliaasti ja ottaa huomioon myös teemojen yli tai ulkopuolella 

olevat asiat. Teoriasidonnaisessa analyysissä tutkija aloittaa analyysin aineistolähtöisesti, ja 

sen loppuvaiheessa siihen tuodaan teoreettisia raameja. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95–99.) 

Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin käyttö antoi minulle monipuoliset mahdollisuudet tehdä 

analyysiä. Sisällönanalyysin avulla pystyin analysoimaan aineistoani laajasti teoreettiseen 

viitekehykseeni nojaten. Analyysissani olen hyödyntänyt teemoja ja kategorioita, jotka olen 

luonut tutkimuksen teorian ja aiemman tutkimustiedon perusteella.  

 

3.5 Analyysi 

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla aineiston läpi monta kertaa, jotta saisin 

kokonaiskuvan aineiston sisällöstä sekä löytääkseni teemoja ja luokkia. Kun olin lukenut 

aineiston läpi useamman kerran, päätin löytämieni kiinnostavien havaintojen sekä 

tutkimuskysymysteni perusteella luoda teemojen yläkategorioita. Teemoittelu on aineiston 

luokittelua siitä löytyvien tutkimusasetelmaan liittyvien aiheiden mukaan (Eskola & Suoranta 

2005, s. 174–175). Kategorioiden avulla ryhmittelin aineiston sisällön sisällönanalyysin 

mukaisesti ylä- ja alakategorioihin (Tuomi ja Sarajärvi, 2002, s. 105–110). Loin neljä eri 

yläkategoriaa tutkimuskysymyksieni ja teoreettisen viitekehykseni pohjalta. Myöhemmin 

yhdistin kaksi yläkategoriaa, asiakaslähtöisen asiakirjan kirjoitusasun ja siinä käytetyn kielen. 

Aineiston ryhmittelyssä ja koodaamisessa eli segmentoinnissa käytin hyväkseni 

kvalitatiiviseen tutkimukseen sopivaa Atlas.ti-analysointiohjelmaa. 
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Taulukko 1: Sisällönanalyysin yläkategoriat ja niiden sisällä olevat alakategoriat 

Yläkatego

riat 

Mielipiteet, puheenvuorot 

ja ääni/moniäänisyys 

Kielen rakenne ja 

asiakirjojen ymmärrettävyys 

Asiakaskuva 

 

Alakatego

riat 

-Asiakkaiden mielipiteen 

kysyminen 

-Puheenvuorot 

keskusteluissa 

-Asiakkaiden ääni/äänet 

-Ammattilaisten ääni 

-Muiden äänet 

 

-Selkeä kielenkäyttö 

-Lyhenteet 

-Kunnioittava kielenkäyttö 

-Passiivin käyttö 

-Asiakirjojen 

käännättäminen 

-Yhteiskirjaaminen 

-Rakenne 

-Miten kirjauksissa 

määritellään asiakkaat 

-Miten asiakkaita 

kategorisoidaan 

-Miten asiakkaita 

kuvaillaan 

-Miten asiakkaisiin 

viitataan 

 

 

Yläkategoriat liittyvät toisiinsa. Asiakirjojen moniäänisyys, kieli, asiakirjan ymmärrettävyys 

ja niissä esiintyvät asiakaskuvaukset kietoutuvat yhteen. Jos asiakirjat on kirjattu 

asiakaslähtöisesti, on niissä sekä asiakkaiden että työntekijöiden ääniä. Nämä taas vaikuttavat 

siihen, millä tavalla kirjauksissa on kirjattu asioita ja millaisia kuvauksia asiakkaista on tehty 

kirjauksiin.  

 

Tutkimusprosessin aikana olen muuttanut tutkimuskysymyksiäni useaan otteeseen. Aluksi en 

ollut aikeissa tutkia dokumenttien asiakaslähtöisyyttä. Päätin kuitenkin muuttaa 

tutkimuskysymyksiäni asiakasnäkökulman, moniäänisyyden ja asiakaslähtöisyyden noustessa 

esiin tärkeinä teemoina analyysini aikana (Laaksonen ym., 2011; Sosiaalihuoltolaki, 2014; 

Liite 2). Myös aiemmat tutkimukset ja niiden tulokset asiakaslähtöisyyden puutteesta 

sosiaalityön dokumenteissa vaikuttivat valintaani tutkia etenkin asiakaslähtöisyyttä 

kirjauksissa (esim. Savaya 2010; Kivistö & Hautala, 2020). Lisäksi tämän tutkimuksen teemat 

ja tutkimuskysymykset ovat tärkeitä sosiaalityön eettisyyden ja arvopohjan näkökulmasta 

(Talentia, 2017, s. 5). Tarkastelin kaikkien yläkategorioiden sisällä lapsia erillään aikuisista 

asiakkaista asiakirjoissa. Tämän halusin tehdä, koska aiemman tutkimuksen (esim. Roose ym., 

2009 ja Hietikko & Kulmala, 2018) mukaan lasten omat mielipiteet ja äänet puuttuvat tai ovat 
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 vähemmistössä, sosiaalityön kirjauskissa. Tämä on ongelmallista, sillä lapset ovat aikuisten 

tavoin asiakkaita ja myös heidät tulisi huomioida asiakasasiakirjoissa (Sosiaalihuoltolaki, 

2014, 4 §). Aineiston analysoinnin tein ryhmittelemällä aineiston asettamieni kategorioiden 

mukaan. Analysoinnissa hyödynsin Atlas.ti-ohjelmaa.  

 

3.5 Eettinen pohdinta 

Tutkijan tulee aina tutkimusta tehdessään arvioida tutkimuksensa eettisyyttä 

kokonaisvaltaisesti. Eettinen pohdinta ja arviointi liittyvät koko tutkimusprosessin vaikutuksiin 

ja jokaiseen tutkimusvaiheeseen. Tutkijana on myös tärkeää pohtia omia lähtökohtia ja 

positioita tutkimukseen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009.)  

Olen itse pohtinut roolejani ja sitä, miten ne vaikuttavat tutkimukseeni. Tutkijan roolin lisäksi 

minulla on rooli sosiaalityön opiskelijana sekä sosiaalityön ammatinharjoittajana kunnallisessa 

sosiaalihuollossa. Kirjoittaessani tätä tutkimusta olen tehnyt sekä koko- että osa-aikatöitä 

sosiaalityöntekijänä kotoutumistyön parissa sekä lyhyen aikaa lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityöntekijänä. Ajattelen, että koska olen tehnyt töitä ammatinharjoittajana yksikössä, 

jonka kirjauksia tutkin, minulla on paljon hiljaista tietoa tämän yksikön periaatteista, 

työtilanteesta sekä yleisitä dokumentaatiokäytännöistä. Tämä tieto voi vaikuttaa tarkasteluuni, 

mutta toisaalta ajattelen, että hiljaisen tiedon ansiosta tiedän, minkälaista on olla 

sosiaalityöntekijä ja millaisessa ympäristössä tarkastelemani dokumentaatio tapahtuu. Koen, 

että tämä on etu tutkiessani asiakirjoja, jotka on luotu työssä.  

Myös se, että olen valinnut tehdä juuri tämän tutkimuksen, on rajaus ja valinta, joka liittyy 

sosiaalityöntekijän rooliini. Vaikka en ole tehnyt aineiston keruuta itse, olen sopinut tiettyjen 

aineistojen rajaamisesta pois, joka myös vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tiedostan 

tutkimusaiheen ja -kysymysten valinnan liittyvän työhöni sosiaalityöntekijänä. 

Sosiaalityöntekijän työssäni kiinnostukseni dokumentaatiota kohtaan on kasvanut. Tieto siitä, 

että tulen esittelemään tutkimustulokset, on vaikuttanut tutkimuksen tekoon. Ajatus 

tutkimuksen tekoon on tullut sen käytännön hyödystä ja halustani auttaa kohdeorganisaatiota 

kehittämään kirjaamiskäytäntöjään.  

Koska olen aiemmin tuonut esiin kehitysideoita ja rakentavaa kritiikkiä tutkituista asiakirjoista 

(Hietikko & Kulmala, 2018), en koe tai tunne, että minun olisi vaikea tuoda esiin puutteita tai 

kriittisiä huomioita tutkimistani asiakirjoista. Olen aineistoa lukiessani ja analysoidessani 
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 pyrkinyt keskittymään tutkimuskysymyksiini ja siihen, etten vertaile muualla lukemiani 

asiakirjoja ja tämän tutkimuksen asiakirjoja keskenään tai vertaa niitä omaan kirjaamistapaani. 

Toisaalta olen toiminut tutkimusta tehdessäni myös muissa rooleissa kuin ulkopuolisen tutkijan 

roolissa. Näin ollen ajattelen, että vaikka toimin tutkijana tässä tutkimuksessa, ovat muut 

roolini vaikuttaneet tapaani tulkita, havainnoida ja analysoida aineistoani. Arvioin, että etenkin 

sosiaalityöntekijän vahva ammattietiikka, sosiaalityön eettiset periaatteet ja kokemus työstä 

sosiaalityöntekijänä ovat väistämättä vaikuttaneet tapaani tehdä tutkimusta. 

Tutkijan tulee tutkimusta tehdessään arvioida aineistoon liittyviä eettisiä ristiriitoja ja riskejä. 

Mikäli tutkimuksen aineisto koostuu arkaluontoisesta tai salassa pidettävästä tiedosta, tulee 

tutkijan kunnioittaa tiedon arkaluontoisuutta ja sen salassapitoa (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2009). Salassa pidettäviä asiakirjoja on mahdollista tutkia tieteellistä 

tutkimusta varten, mikäli viranomainen antaa siihen luvan (Henkilötietolaki, 1999, 11 §, 12.1 

§ 6 kohta; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 1999, 28 §). Tämän tutkimuksen 

kohdalla kunnioitan yleisiä eettisiä periaatteita sälyttämällä aineistoani tutkimusluvassa 

kirjatulla tavalla. Arvioimalla tutkimuksesta koituvia hyötyjä ja haittoja jo ennen tutkimuksen 

aloittamista sekä tutkimusprosessin aikana olen pyrkinyt minimoimaan eettisiä riskejä. Olen 

saanut tutkimusluvan Espoon kaupungilta. Tutkimusluvan myötä olen lupautunut säilyttämään 

tutkimusaineistoani salassa niin, että vain minulla ja tutkimushanke MigraFamin tutkijoilla on 

ollut mahdollisuus lukea aineistoa. Tutkimuksen valmistuttua tulen poistamaan 

tietoturvallisesti hallussani olevat anonymisoidut asiakirjat. Migrafam tutkimusryhmän tulee 

yhtä lailla poistaa heille luovutettu aineisto sen jälkeen, kun tutkimushankkeen tutkimus on 

valmistunut.  

Kääriäinen (2003) kirjoittaa väitöskirjassaan, että sosiaalityön dokumentaation käyttöä 

tutkimustarkoitukseen on kritisoitu dokumenttien niukan tiedon ja puuttuvan 

asiakasnäkökulman takia. Hän (mts. 35–36, 174) pohtii sitä, miten suhtautuu asiakirjojen ja 

niiden kautta tutkimuksen kohteeksi joutuneisiin henkilöihin. Pidän Kääriäisen pohdintaa 

tärkeänä osana myös tämän tutkimuksen eettistä näkökulmaa. Asiakasnäkökulmaa tutkittaessa 

on hyvä pohtia sitä, millä tavalla ja miten kirjauksia tutkii. Koska olen rajannut 

tutkimusaineiston koskemaan valmista dokumentaatiota ja asiakirjojen sisältöä, en 

tutkimustani varten ole tehnyt haastatteluita. Tutkielmani materiaalin koostuessa asiakirjoista 

en voi tutkia työntekijöiden tai maahanmuuttajapalvelun asiakkaiden kokemuksia. Olen saanut 

tutkimusluvan Espoon kaupungilta. Tutkimusluvassa ei ole edellytetty kohdeorganisaation 
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 salaamista, kun asiasta sopii tutkittavan yksikön kanssa. Olen sopinut Espoon 

maahanmuuttajapalvelun kanssa tehtävästä tutkimuksesta ja saanut heiltä luvan käyttää 

kohdeorganisaation nimeä tutkimuksessa.  

 

Olen yhdessä tutkimuksen kohdeorganisaation kanssa sopinut, että luovutan heille 

tutkimustulokset ja voin yhdessä työyhteisön kanssa kehittää kirjaamiskulttuuria heidän 

haluamallaan tavalla. Olen arvioinut, että koska aineisto on valmiiksi anonymisoitu enkä 

millään tavalla voi yhdistää kirjauksia tiettyihin henkilöihin, ovat tutkimustulokset yleistä 

tietoa kohdeorganisaation asiakirjoista. Kenenkään yksityisyyttä tai oikeusturvaa ei ole 

loukattu. Koska aineisto on valmiiksi anonymisoitu, en ole voinut olla yhteydessä 

maahanmuuttajapalvelun asiakkaisiin, jotka ovat osa tutkimustani asiakirjojen kautta. Tähän 

minulla ei myöskään ole lupaa, eli yhteydenotto asiakkaisiin olisi tutkimuslupani vastaista.  

 

Tutkimustulosten käyttöönotto tai niiden hyödyntäminen työssä voi aiheuttaa työyhteisössä 

erimielisyyttä. Olen kuitenkin havainnut, että koska työyhteisö on aiemmin tahtonut kehittää 

dokumentaatiota ja järjestänyt workshop-työskentelyä dokumenttipohjien kehittämiseksi, on 

työyhteisössä kehitysmyönteinen suhde dokumentaatiota kohtaan. Näin ollen arvioin, että 

vaikka dokumenttien kehitystytössä saattaa tulla erimielisyyttä työyhteisön sisällä, ei se ole 

eettisestä näkökulmasta este tehdä tutkimusta asiakirjoista ja tuottaa työyhteisölle tietoa 

asiakirjojen sisällöstä. 

 

Aineisto koostuu vain yhden sosiaalihuollon yksikön kirjauksista noin kahden vuoden ajalta. 

Tätä aineiston suppeutta ja sen sijoittumista vain kahden vuoden ajanjaksolle voidaan 

kyseenalaistaa. Olen silti tehnyt selkeän aineistorajauksen ja motivoinut rajausta ”3.2 

Aineisto” luvussa. Tämän tutkimuksen tuloksia tulee lukea peilikuvana tietyn ajan 

dokumentoinnista maahanmuuttajapalvelussa. Tuloksia voi pitää luotettavina ja uskottavina 

ottaen huomioon tutkimustehtävän rajauksen, tutkimusmenetelmät sekä asettamani 

tutkimustavoitteet.  

 

Olen pohtinut omaa kriittistä suhtautumistani aineistoon, johon heijastuu vahva ennakko-oletus 

sosiaalityön asiakirjojen puutteellisuudesta. Minulla on ennakko-oletus liittyen 

dokumentointiin oman työkokemukseni kautta, mutta myös aiemmista tutkimuksista saaduista 

tuloksista. Tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätelmiä tuleekin suhteuttaa tähän 

lähtöolettamukseen asiakasnäkökulman keskeisestä merkityksestä dokumentaatiossa.  
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 4 Tulokset 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksia analyysini kautta. Havainnollistan analyysiani ja 

nostan esiin tuloksia myös aineistosta otettujen lainausten kautta. Lainauksiin olen merkinnyt 

mihin asiakasperheeseen viittaan ja jos kyseessä on asiakaskertomus (kirjaus) tai 

palvelutarpeen arvio. 

 

4.1 Miten asiakirjat on kirjattu 

 

Analysoidessani aineistoa havaitsin selkeää asymmetriaa asiakkaiden ja ammattihenkilöiden 

välisessä vuoropuhelussa ja asiakirjoissa olevissa keskusteluissa. Asymmetria liittyy 

työntekijän valtapositioon suhteessa asiakkaaseen, kun hänellä on mahdollisuus tehdä 

päätöksiä työssään jotka vaikuttavat asiakkaaseen (Kääriäinen, 2016). Tämä on hyvin 

tyypillistä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa (Raevaara ym., 2001). Asymmetrinen suhde 

kiinnittyy myös auttajan ja autettavan eli työntekijänasiakkaan väliseen dynamiikkaan sekä 

asiakirjojen sisältöön.  

 

Asiakirjoissa korostuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tiedolla ohjaaminen ja oikean 

tiedon antaminen asiakkaille, jotka puolestaan esittävät paljon pyyntöjä ja kysymyksiä. 

Työntekijöiden ja asiakkaiden välinen suhde näyttäytyy holhoavana asiakirjoissa. 

Sosiaalihuollon ammattilainen puuttuu puheenvuoroissaan asiakkaiden valintoihin tai ohjaa 

heitä tekemään tiettyjä asioita. Työntekijä määrittää, mikä on normatiivisesti oikein ja väärin 

tai miten asiakkaiden tulisi toimia. Alla olevassa lainauksessa sosiaalityöntekijät kirjaavat 

asiakasperheelle mitkä ovat tällä hetkellä heidän näkökulmastansa keskeisiä huolenaiheita, 

joihin perheen tulisi keskittyä. Työntekijät ottavat kantaa perheen vanhempien vanhemmuuden 

tuen tarpeeseen, mutta eivät selvitä kirjauksessa, miten tätä tuetaan tai mihin vanhempia 

ohjataan.  

 

Asiakas 3, kirjaus 3, (palvelutarpeen arvio) 

(…) Työntekijän arvio palvelutarpeesta: 

 Stt ja Jstt ovat painottaneet vanhempien vastuuta. Lapset ovat nyt tilanteessa 

jossa ovat muuttaneet useasti ja joutuneet vaihtamaan kouluja. Heille pysyvyys 

olisi todella tärkeää. Tässä kohtaa ei oteta yhteyttä lastensuojeluun, mutta perhe 

tarvitsee tukea vanhemmuudessa. (…) Perhe tarvitsee tukea asunnon etsimiseen, 

Kela-asioihin, lasten koulu ja päiväkotipaikkojen hakuun. Perhe tarvitsee 

säännöllisiä tapaamisia ja heidän pitää myös itse sitoutua työskentelyyn ja 

tapaamisiin. (…) 
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 Vanhempien mielipidettä vanhemmuudesta tai heidän omia ajatuksiansa asiasta ei ollut 

kirjattuna asiakirjassa muutoin. Kokonaisuudessaan palvelutarpeen arvion sisältö on toteava, 

mutta ei suunnitelmallinen tai asiakasta osallistava. Samassa arviossa vanhempien arvio 

perheen tilanteesta on kirjattu seuraavasti 

 

”(…)Asiakkaan arvio palvelutarpeesta: 

Y kertoo, että perhe haluaisi vain asunnon ja että lapset pääsisivät kouluun eli 

käytännössä niitä asioista, jotka heillä oli [poistettu sanoja]. Tärkeintä on nyt 

lasten koulu.(…)” 

 

Tässä arviossa ei myöskään ole kirjattu tai kerrottu, miten asiakas ymmärtää sanat arvio 

palveluntarpeesta. Onko asiakkaalta kysytty lisäkysymyksiä tai tarkennettu, missä esimerkiksi 

vanhemmat kokevat itse tarvitsevansa palveluja? Se, miten asiakkaalle on kerrottu tai kysytty 

palvelun tarpeesta, ei ilmene asiakirjasta.  Asiakirjasta saa sen kuvan, että työntekijän mielipide 

olisi tärkeämpi ja sillä olisi enemmän painoarvoa kuin asiakkaan mielipiteellä tai kertomalla. 

 

Aineiston palvelutarpeen arviot mukailevat instituution valmiita dokumenttipohjia ja niissä 

korostuu institutionaalisiin palveluihin asiakkaaksi ohjaaminen. Palvelutarpeen arvioissa on 

myös asiakkaiden näkemyksiä ja väittämiä, mutta asiakirjat ovat ensisijaisesti instituutio- ja 

järjestelmäkeskeisiä. Asiakirjoissa arvioidaan asiakkaita ja heidän tämänhetkisiä tarpeitansa 

valmiiden otsikoiden perusteella (ks. liite 1). Arvio tapahtuu toisin sanoen sosiaalityön 

institutionaalisesta näkökulmasta. Osassa palveluntarpeen arvioista on myös viitteitä 

kirjoittajan kiireestä tai huolimattomasta kirjaamisesta. Näitä ovat esimerkiksi lyhyet 

toteamukset ohjeista asiakkaille annetusta tiedosta, otsikot, joiden alle on kirjattu asioita jota 

eivät suoraan liity otsikkoon.  

 

Asiakas 2, palvelutarpeen arvio 

”(…)Sosiaaliset taidot:  

X:llä on turvallisuusalan koulutus, joka on Suomessa rinnastettu henkivartijan 

kelpoisuuteen. Y:llä on oman maan ajokortti.(…)” 

  

   Asiakas 6, palvelutarpeen arvio 

”(…) Terveys ja hyvinvointi: 

Osallistunut terveysinfoon [päivämäärä] ja molempiin alkuinfoihin 

[päivämäärä]  ja [päivämäärä]  yhdessä täysi-ikäisen tyttärensä kanssa.(…)” 

 

Yllä olevassa ensimmäisessä lainauksissa asiakkaan työntekoa käsitellään otsikon ”sosiaaliset 

taidot” alla ja toisessa asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia kuvaillaan asiakkaan käynnillä 
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 infotilaisuuksissa liittyen. Otsikot eivät mielestäni ole sidoksssa niiden alle kirjoitettuihin 

otsikoihin. 

 

Aineistossa ei ole eksplisiittisiä kirjauksia tai merkintöjä asiakkaan kanssa yhdessä tehdyistä 

kirjauksista. Palvelutarpeen arvioissa tai muissa kirjauksissa ei ole toteamuksia asiakkaan 

osallisuudesta niiden asiasisällön tuottamiseen tai siitä, että asiakkaalle olisi kerrottu 

asiakirjojen laatimisesta tai että ne luovutetaan asiakkaalle. Kirjauksissa ei ole mainintoja 

lakisääteisten asiakirjojen, kuten palvelutarpeen arvion, luovuttamisesta tai käännättämisestä 

asiakkaille. 

 

Asiakaskertomusten kirjauksissa on paljon lyhyitä toteamuksia ja kertomusta tehdystä työstä. 

Monen asiakirjan päätteeksi on kirjattu, mitä on sovittu ja mitä mahdollisesti tulee tehdä 

jatkossa, kuten alla olevassa esimerkissä. Tällaista yhteenvetoa tai listaa sovituista asioista voi 

pitää asiakaslähtöisenä selkeänä koontina sovituista asioista.  

 

Asiakas 6, kirjaus 1 

” (…) SOVITUT ASIAT 

- Lapselle maksusitoumus pyörää varten kauppaan 

- Katsotaan, löytyykö lapselle sopivaa uimakurssia 

-Seuraavalla tapaamisella Y:lle luovutuslomake pyörään 

työvalmennuskeskukseen” 

 

Tällainen lista voi selkeyttää asiakkaalle mitä tapaamisella on tehty tai sovittu. Tämä voi 

helpottaa asiakasta muistamaan tulevia tapaamisista ja toimia eräänlaisena muistilistana. 

Yhteenvedon kielenkäytössä tulee silti olla selkeä. Epäselvät ilmaisut asioiden teosta tai 

hoitamisesta voivat aiheuttaa hämmennystä. Itselleni ”Katsotaan löytyykö (…)” alkava virke 

ei henkilöidy, ja tämän takia on epäselvää, kenen vastuulla asia on. 

 

Suurin osa asiakirjoista koskee perheitä, joissa on lapsia. Analyysiä tehdessäni huomasin myös 

lapsiperheiden kirjausten olevan hyvin aikuislähtöisiä. Asiakasperheiden lapsia käsitellään 

kirjauksissa, mutta heistä tehdyt merkinnät liittyivät lähinnä heidän päivähoitoonsa tai 

koulunkäyntiin tai mahdollisiin ongelmiin lapsen terveydentilassa. Lähtökohtaisesti kirjaukset 

on silti tehty vanhempien kertoman tai arvion perusteella. Kirjauksista ei ilmene, että lasten 

mielipidettä tai tarpeita olisi kysytty tai arvioitu heidän omien kertomustensa tai heille suoraan 

osoitettujen kysymysten pohjalta. Lain mukaan lapsia tulee kuulla ja osallistaa ikä-ja 

ymmärrystasoon nähden myös sosiaalihuollossa (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 5 §; Laki 

kotoutumisen edistämisestä 2011, 4 §). Seuraavassa lainauksessa vanhempi kertoo lasten 
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 kuulumiset työntekijöille. Kertomuksessa käsitellään yhdellä lauseella lapsille kuuluvan hyvää, 

mutta muutoin kirjaus koskee lasten palveluihin hakeutumista. 

 

Asiakas 5, kirjaus 4 

” (…) Lasten asiat 

Asiakas kertoo, että lapsille kuuluu hyvää. Lapsi1 on saanut koulupaikan ensi 

syksylle koulusta[nimi]. Asiakas toivoo apua lapsen2 päiväkotihakemusten 

täyttämiseen loppuvuodesta, jotta lapsi2 voisi aloittaa päiväkodin täytettyään 

kaksi vuotta. (…)” 

 

Tutkimuksen asiakirjojen kielenkäytössä on paljon asiakaslähtöisyyttä vähentäviä ilmaisuja. 

Niissä on paljon lukemista vaikeuttavia asioita, kuten epäselvät passiivi-ilmaisut sekä 

työntekijöihin viittaavia lyhenteitä, kuten Stt (sosiaalityöntekijä) ja So (sosiaaliohjaaja), joiden 

merkitystä ei ole selitetty asiakirjoissa. Asiakirjoista saa sen kuvan, ettei niitä ole kirjoitettu 

asiakkaalle, vaan ne on tehty ikään kuin todisteeksi siitä, mitä on kerrottu ja päätetty. Asiakirjat 

on siis kirjattu kielellä, jota ymmärtävät ennen kaikkea muut sosiaalihuollon työntekijät. Alla 

on esimerkki asiakaslähtöisyyden näkökulmasta epäselvästä asiakirjasta. 

 

Asiakas 10, kirjaus 1 

(…) [Ajankohta poistettu] tapaaminen toimistolla, paikalla X, ohjaaja, 

sosiaalityöntekijä ja tulkki 

Koko perheellä on oikeus sosiaaliturvaan.  

Lapsilisä on myönnetty[päivämäärä]alkaen. Asumistuki on vireillä Y:n nimellä. 

Lapselle on tehty terveystarkastus, määrätty [lääke] ja pyydetty[tulokset, 

kuukausi]lopussa. 

X kysyi toimeentulotukea huonekaluihin. Stt kertoi, että perheelle on myönnetty 

huonekaluavustus jo kokonaan.   

Ajanvaraus pankkiin [päivämäärä], jolloin avataan pankkitilit ja tehdään 

kotivakuutus. 

X kertoi terveysongelmista. Hän myös kertoi --. Työntekijät keskustelivat 

asiakkaan kanssa, [sana poistettu] tarpeesta ja asiakas oli halukas menemään 

[sana poistettu]. 

  

SUUNNITELMA 

Seuraava tapaaminen [päivämäärä], jolloin ilmoitetaan X Te-toimistoon.  

 

Tämä lainaus on tyypillinen esimerkki siitä, miten passiivia käytetään kirjauksissa ja miten 

aineistossa työntekijät käyttävät lyhenteitä. Asiakirjoissa on jonkin verran työntekijöiden 

lyhyitä toteamuksia, ikään kuin asiakas ei niihin vastaisi, tai esittäisi lisäkysymyksiä. 

Esimerkiksi keskusteluissa ja kirjauksissa liittyen toimeentulotukeen ovat toteamat ilman 

keskustelua tavallisia, ja niitä esiintyy useissa asiakirjoissa, kuten yllä olevassa esimerkissä. 

Yllä olevassa lainauksessa on liuta toteamuksia asioista liittyen asiakasperheen palveluihin ja 
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 kirjauksen lopussa on yhden virkkeen pituinen toteamus keskustelusta. Osa kirjauksesta on 

myös kirjoitettu aktiivissa ja siinä on selkeitä virkkeitä myös. Silti kirjauksessa on paljon 

työntekijöiden toteamaa ja kertomaa, enemmän kuin asiakkaiden. 

 

4.2 Asiakirjojen moniäänisyys 

 

Vaikka osassa asiakirjoista on selkeästi merkitty tapaamisella läsnä olleiden henkilöiden 

mielipiteitä, on niissä paljon yleisiä toteamuksia. Toteamat eivät aina henkilöidy. 

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kirjoittavat itsestään etääntyneesti, vaikka ovat 

ammattiroolinsa puolesta asiakirjan kirjaajia. Asiakirjoissa on vähän sosiaalityöntekijän 

ammatillista ja perusteltua arviota asiakkaan tilanteesta. Asiakirjoissa ei aina ole selkeästi 

merkitty, kuka puhuu tai ketä asia koskee. Tällöin jää epäselväksi, mitä kukin on sanonut tai 

tehnyt. Alla olevassa esimerkissä on epäselvästi ilmaistu, kenen on tarkistettava Kelan 

virkailijalta asia.  

 

Asiakas4, kirjaus 3 

” (…) Käyty tapaamisella läpi asiakkaan saamat kirjeet Kelasta ja Espoon 

kaupungilta. Katsottu toimeentulotukipäätökset Kelan näytöltä ja kiinnitetty 

huomiota Lasten kotihoitotuen suureen ennakonpidätykseen [summa] euroa 

[kuukaudelta]. Onko tässäkin tapauksessa kyse puuttuvasta verotiedoista. 

Tarkistettava asia Kelan virkailijalta. (…)” 

 

Aineiston asiakirjoissa moniäänisyys ei ilmene tasaisesti niin, että kaikkien asiakkaiden tai 

henkilöiden ääniä olisi esillä yhtä paljon. Osassa kirjaukissa on ainoastaan listattu mitä asiakas 

on kertonut ilman, että siihen on kirjattu sosiaalihuollon henkilökunnan mahdollisia 

näkemyksiä. 

 

Asiakas 2, kirjaus 3 

(…) Paikalla. asiakas X, puoliso, soso ja tulkki 

Asikas kertoo etteivät löytäneet kaupasta maksusitoumuksen hinnalla 

pesukonetta. Katsottu internetistä ja näytetty perheelle vaihtoehtoja. Perhe 

pyytänyt vaihtamaan maksusitoumuksen kuivausrumpuun ja ostaisivat 

pyykinpesukoneen käytettynä, kerrottu ettei tämä onnistu. 

Vaimo kertoi haluavansa avata pankkitilin mutta tarvitsee apua, kerrottu 

ohjaajan varaavan ajan + tulkin ja ilmoittavan tästä. 

  

Perhe tyytymätön asuntoonsa: kaukana bussipysäkistä, kylmä ja kolmas kerros 

ilman hissiä. Tahtovat että tehdään hakemus [nimi poistettu]. Kerroin että 

hakemus voidaan tehdä mutta eivät ole kovin edessä jonossa sillä heillä jo asunto 

joka sopiva. 
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Vaimollla alkaa kurssi[päivämäärä][paikassa], ovat harmistuneita että 

työmarkkinatuen kulukorvaus sama vaikka matkalippu kalliimpi. Tehty 

täyd.toimeentulotukihakemus [asiaan].(…) 

 

 

Moniäänisyys teksteissä näkyy sosiaalitoimen työntekijöiden, aikuisten asiakkaiden tai muiden 

viranomaisten tai terveydenhuollon äänien esiintymisenä asiakirjoissa. Yllä olevassa 

esimerkissä on asiakastapaamisen kirjaus, jossa on listattu aikuisten asiakkaiden toteamia ja 

mielipiteitä ja työntekijöiden vastauksia. Keskustelussa on vastauksia ja dialogia, mutta 

keskustelusta on kohtia johon voisi olettaa asiakkaan vastanneen jotain, kun työntekijä kertoo, 

että asiakkaalla on jo sopiva asunto. 

 

Asiakirjoissa ei aina tehdä eroa kertojan ja muiden läsnäolijoiden välille. Asiakirjoissa on 

enemmän työntekijöiden toteamia. Asiakirjat heijastavat hierarkkista asiakassuhdetta, jossa 

asiakkaiden ääni ja mielipide ovat vähemmän näkyviä kuin työntekijöiden, vaikka myös 

asiakkaiden ääniä ja mielipiteitä on kirjattu. Kun asiakkaiden tilannetta arvioidaan 

palvelutarpeen arvioissa, asiakkaiden omaa ääntä tai kertomaa ei ole kirjattu tai se on esillä 

hyvin vähän. Viisi aineiston palvelutarpeen arvioiden yhteenvedoista muistuttavat seuraavaa 

esimerkkiä.  

 

Asiakas 2, palvelutarpeen arvio 

” (…) YHTEENVETO 

Asiakkaan arvio palvelutarpeesta: Pyytää tapaamista tarvittaessa. 

Työntekijän arvio palvelutarpeesta: 

Yhteenveto ja jatkosuunnitelma: 

Yhteistyötaho” 

 

Yllä olevassa lainauksessa asiakkaan arvio palvelun tarpeesta on kuvailtu yhdellä virkkeellä, 

eikä sitä ole avattu tai selitetty muutoin. Tästä arviosta puuttuu myös työntekijän arvio. 

Tulkintani mukaan asiakirja on kirjattu vain osittain tai se on jäänyt kesken. Aineistossa on 

kuitenkin myös päinvastaisia esimerkkejä. Seuraavassa esimerkissä on kuvailtu työtekijän ja 

asiakkaan omat arviot sekä perusteltu niitä. 

 

Asiakas 3, palvelutarpeen arvio 

(…) YHTEENVETO 

Asiakkaan arvio palvelutarpeesta: 
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 Asiakas toivoo säännöllisiä tapaamisia sosiaalityöntekijän ja/tai 

sosiaaliohjaajan kanssa, koska perhe ei ymmärrä heille tullutta postia. Lisäksi 

raha-asiat ovat takunneet ilman säännöllisiä tapaamisia. 

   

Työntekijän arvio palvelutarpeesta: 

 Perhe tarvitsee säännöllisiä tapaamisia. Perhe pyrkii pääosin hoitamaan asiat 

hyvin, mutta esimerkiksi se, että matkalle lähdetään ilmoittamatta mihinkään ja 

asiat viivästyvät ja peruuntuvat matkan takia ei ole hyvä asia. Perheellä tuntuu 

olevan ylimääräistä rahaa käytettävissä. 

Lasten ulkoiluun ja virikkeiden tarjoamiseen tulisi kiinnittää huomiota ja 

panostaa X:n ja Y:n kotoutumiseen nyt, kun perheestä ainoastaan lapsi käy 

koulussa ja koko muu perhe on kotona. 

  

Yhteenveto ja jatkosuunnitelma: 

Säännölliset tapaamiset sosiaalityöntekijän ja/tai sosiaaliohjaajan kanssa, jotta 

asiat tulevat hoidetuksi. Tehdään Y:lle kotoutumissuunnitelma [päivämäätä]. 

Ilmoitetaan X [nimi] kurssille syksyllä, mikäli TE-toimisto ei ennen sitä tarjoa 

uutta kurssia. Sosiaaliohjaaja käy myöhemmin perheen kanssa läpi 

päivärytmiä, ulkoilua ja erilaista toimintaa, mitä lasten kanssa voi harrastaa. 

(…) 

 

Kahden yllä olevan palvelutarpeen arvion yhteenvetojen ero on suuri. Jälkimmäisen 

palvelutarpeen arvion yhteenvedossa asiakkaan ääni on enemmän esillä asiakkaiden omien 

toiveiden muodossa. Sen sijaan lasten tilannetta ei arvioida erikseen tai kysytä, miten 

vanhemmat arvioivat lastensa tilannetta. Työntekijän arviossa perheen arvioidaan tarvitsevan 

säännöllisiä tapaamisia ja hän pitää lapsille virikkeiden tarjoamista tärkeänä, mutta ei avaa tai 

perustele arviotaan sen enempää. 

 

Myös asiakaskertomusten välillä on suurta vaihtelua. Osassa asiakaskertomuksista asiakkaiden 

mielipiteet on kirjattu, osassa taas ei ole. Kirjauksissa on muun muassa asiakkaiden omaa 

kertomaa tilanteestaan tai kysymyksiä ja vastauksia keskustelussa. Myös asiakaskertomuksissa 

korostuvat sosiaalihuollon ammattilaisten ohjeet, toteamukset tai mielipiteet, mutta 

asiakkaiden ääniä on enemmän esillä, kun palvelutarpeen arvioissa. Seuraavassa esimerkistä 

näkyy, kuinka asiakkaan kysymykset on kirjattu vuorotellen työntekijän puheenvuorojen 

kanssa. Asiakkaan ääntä on silti vähemmän kuin työntekijän puheenvuoroja. Tämä liittyy 

asiakirjan kolmannesta persoonasta kirjaamiseen ja passiivipuheenvuoroihin, jotka osittain 

henkilöityvät sosiaalihuollon ammattilaiselle. 

 

Asiakas 10, kirjaus 1 

(...)Asiakkaalla on ylikallis vuokra ja hän haluaa vaihtaa asunnon. Kerrottu ettei 

auteta uuden asunnon järjestämisessä ja hän on itse vastuussa asuntojen 
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 etsimisessä. Kerrottu, että ohjaaja voi kuitenkin varata hänelle ajan ja opastaa 

asuntohakemuksien täyttämisessä. Asiakas kertoo, että se olisi tosi hyödyllistä.  

Asiakas on muuttanut Espooseen ja löytänyt nykyisen asunnon välittäjän kautta. 

Hän kertoo, että hän tietää miten asunto löydetään nopeammin, mutta hän ei 

haluaa maksaa välityspalkkiota. Kerrottu että välityspalkkion maksaminen on 

huono idea. 

  

Sovittu, että so hakee lapselle päivähoitopaikkaa. Stt sanoo, että todennäköisesti 

hoiton aloitus onnistuu vasta [kuukausi], koska neljän kuukauden määräaika 

lähtee kulumaan uudestaan kieltäytymisen jälkeen. Todennäköisesti syksyllä on 

helpompi saada lähialuuelta hoitopaikka. (…) 

 

Kirjaukset kolmannesta persoonasta eivät aina henkilöidy yhtä vahvasti kuin suoraan 

asiakkaaseen liittyvät puheenvuorot. Esimerkiksi ” (…)Asiakas kertoo, että..(…)” henkilöityy 

tiettyyn asiakkaaseen. Jos kyseessä on vain yksi asiakas, mutta asiakasperheeseen kuuluessa 

useampi jäsen, voi olla vaikeaa selvittää kuka asiakas näin on sanonut. Kolmannen persoonan 

puheenvuoroissa on löydettävissä arvioita asiakkaiden tilanteista työntekijöiden kertomana. 

Mikäli on selkeää kuka työntekijä on kyseessä, ei tämä tee henkilöstä epäselvää, jolloin 

kolmannen persoonan käyttö ei ole samalla tavalla ongelmallista. Asiakkaaseen viittaaminen 

ei ole ongelmallista, jos tapaamisella on vain yksi asiakas. 

 

Asiakirjoissa on hyvin vähän muiden ammattilaisten tai asiakkaiden verkostoon kuuluvien 

henkilöiden puheenvuoroja tai lausuntoja. Alla oleva esimerkki on katkelma 

verkostotapaamisen kirjauksesta, johon on osallistunut myös terveydenhuollon henkilökuntaa. 

Kirjauksessa lääkärin puheenvuorot keskittyvät lähinnä palveluista kertomiseen ja 

ohjaamiseen. 

 

Asiakas 9, kirjaus 3 

(…) Palaverissa käytiin läpi lapsen kuntoutusta, etuuksia ja palveluita ja tehtiin 

suunnitelma näiden järjestämisestä. Lääkäri kertoi asiakkaalle, että vammainen 

lapsi voi Suomessa saada hyvin monenlaista apua ja perheelle järjestetään 

arkeen ylimääräistä tukea. Lääkäri kertoi, että vammaistuesta ja omaishoidon 

tuesta voi keskustella vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa. Stt kertoi 

tehneensä vammaispalveluihin hakemuksen huhtikuussa. Lääkäri totesi ruuhkan 

hieman helpottaneen siellä puolella ja kertoi laittavansa lausuntonsa myös 

vammaispalveluihin. Lausunto tehdään, kun toimintaterapeutti ja puheterapeutti 

ovat tehneet arvionsa lapsen kuntoutuksesta. Ajat arviointeihin tulevat 

lähiviikkoina. (…) 

 

Asiakirjoissa on myös jonkin verran asiakkaiden itse kertomaa tietoa tai arvioita, joita he ovat 

saaneet muilta viranomaisilta, kuten esimerkiksi terveydenhuollosta tai Kelan työntekijältä. 
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 Asiakirjoissa viitataan lisäksi TE-toimistoon tai terveydenhuollon tapaamisiin, mutta 

kirjatuissa puheenvuoroissa ei ole suoraan käytetty heiltä mahdollisesti saatuja lausuntoja tai 

arvioita.  

 

4.3 Asiakaskuvaukset asiakirjoissa 

 

Asiakirjoissa asiakkaiden taloudellisen tilanteen kuvaukset liittyvät usein 

sosiaaliturvaetuuksien hahmottamiseen ja niihin liittyvien maksujen epäselvyyteen. Näissä 

kirjaukissa asiakkaista muodostuu autettavan henkilön tai henkilöiden kuva. Kirjauksissa on 

myös arvioita asiakkaiden yhteistyökyvystä, hyvistä ja huonoista valinnoista sekä 

suhtautumisesta asioihin.  Seuraava lainaus on palvelutarpeen arviosta, jossa työntekijä kuvaa 

perhettä kotoutumiseen sitoutuneena. 

 

Asiakas 6, palvelutarpeen arvio 

“(…) Työntekijän arvio palvelutarpeesta: 

Tarvitsevat ajoittain tukea käytännön asioiden hoitamisessa. Kielitaidon 

kehittyessä osaavat toimia lähes itsenäisesti. Hyvät sosiaaliset taidot. 

Hyvin kotoutumiseen sitoutunut perhe. Osaavat hakea ja vastaanottaa tukea 

tarvittaessa. Haluavat oppia uusia asioita. (…)” 

 

Lainauksessa työntekijöiden sanavalinnat ja arviointi kokonaisuudessaan antavat perheestä 

myönteisen kuvan. Asiakaskuvauksiin vaikuttavat aiemmin mainitsemani asymmetrinen suhde 

institutionaalisessa vuorovaikutuksessa. Auttajan ja autettavan eli ammattilaisen ja ei niin 

osaavan asiakkaan välinen dynamiikka on läsnä monessa asiakirjassa. Kun asiakirjoissa 

ammattilainen toteaa tiettyjä asioita, kuten yllä olevassa lainauksessa ” Hyvät sosiaaliset 

taidot. Hyvin kotoutumiseen sitoutunut perhe.”, toteamia ei lähtökohtaisesti avata tai 

perustella. Näin ollen esimerkiksi palvelutarpeen arvioissa työntekijän kirjoittamat arviot ovat 

toteamuksia, eivät niinkään tarkempia selvityksiä. Tämä dynamiikka näkyy myös 

ammattihenkilöiden ohjaamisessa ja asiakkaiden puheenvuoroissa ja kysymyksissä. 

Kirjauksien retoriikassa ammattilainen tietää ja osaa asioita ammattiasemansa takia, mutta 

osaamista tai päättelyä ei välttämättä perustella. Tämä vähentää työn läpinäkyvyyttä ja 

asiakaslähtöisyyttä. 

 

Asiakaita ohjeistetaan kaikissa aineiston asiakirjoissa tekemään asioita itse eli heiltä 

edellytetään omatoimisuutta ja toimijuutta. Aineistossa on myös kirjauksia, jotka ihmettelevät 

asiakkaan tekoja, kun hän ei ole tehnyt niin kuin on aiemmin ohjeistettu. Kirjauksissa on 
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 löydettävissä asiakkaiden toimintakykyiseen rooliin kategorisoimista, kuten toimijuuden tai 

osaamisen kautta. Tästä hyvä esimerkki edellisessä lainauksessa työntekijän arviossa 

palveluntarpeesta perheelle 6. Asiakirjoissa on myös kirjauksia asiakkaiden osaamattomuuden 

sanoittamista, esimerkiksi tahallisen tai tahattoman huolimattomuuden myötä tapahtuneista 

asioista. Tällaisia ovat muun muassa asiakkaan huolimattomuus rahankäytössä tai 

työntekijöiden ohjeiden laiminlyönti. Joissain asiakirjoissa, kuten alla olevassa esimerkissä, 

osaamattomuutta tai huolimattomuutta tuodaan esiin sosiaalihuollon henkilökunnan 

kysymyksessä asiakkaalle. 

 

Asiakas 5, kirjaus 2 

Asiakas kertoo, että on maksanut vuokravelan pois [kuukausi] 

perustoimeentulotuesta. So kysyy, miten asiakas on ajatellut, että rahat riittävät 

elämiseen, kun asiakas on käyttänyt valtaosan perheen elämiseen tarkoitetuista 

rahoista. Asiakas kertoo, että rahat eivät varmastikaan riitä koko kuukaudelle. 

Asiakas kertoo, että on jättänyt täydentävän toimeentulotuen hakemuksen 

vuokravelkaan ja toivoo, että hänelle maksetaan sosiaalitoimesta rahaa, jotta 

perhe voi elää niillä (…). 

 

Tässä lainauksessa asiakkaan asiakaskuvaa ei kuvailla erikseen, mutta työntekijä tuo 

kysymyksen kautta esiin asiakkaan rahankäytön ongelmat. Haasteen nimeäminen tai 

ongelmista puhuminen ei ole asiakaslähtöisyyttä vähentävä asia. Asiakkaan toimintaa voi 

nostaa esiin ongelmallisena ilman että se vaikuttaa negatiivisesti asiakaskuvaukseen 

 

Kotoutuminen, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun palveluja käyttävien henkilöiden 

kotoutuja-asiakkuus ja pakolaisuus korostuvat kirjauksissa, sillä niissä on paljon 

kotoutumiseen liittyviä mainintoja. Monessa kirjauksessa todetaan esimerkiksi perheen 

oleskelulupastatus, kotikieli ja muu kielitaito. Henkilöiden pakolaistausta korostuu lyhyissä 

kirjauksissa perheen taustasta tai kun sitä käsitellään pakolaisuuteen tai kotoutumiseen 

liittyvien palveluiden kautta. Pakolaisuudesta ei puhuta esimerkiksi asiakkaiden kokemusten 

kautta, vaan lähinnä nykyisyyden tai tulevaisuuden toiveiden kautta. Alla on esimerkki 

kirjauksesta, jossa perhe keskustelee työntekijän kanssa perheenyhdistämisen 

mahdollisuudesta. 

 

Asiakas 9, kirjaus 3 

(…) Y kysyi, voiko hakea siskolleen perheenyhdistämista. Sosiaalityöntekijä 

kertoi perheenyhdistämisen kriteereistä. Asiakas kysyi, miten hänen 

vanhempansa ja sisko perheineen voisivat päästä Suomeen. Hän kertoi heidän 
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 olevan tällä hetkellä [maassa]. Stt kertoi, että he voivat esimerkiksi rekisteröityä 

YK:n pakolaisjärjestelmään, kuten asiakkaatkin olivat itsekin tehneet. (…) 

 

Lainauksessa kuvaillaan sekä perheen pakolaisuutta että tulevaisuudennäkökulmaa. 

Lainauksessa perheen tilannetta tai taustoja ei avata tarkemmin. Myöskään tämän perheen tai 

muiden asiakkaiden palvelutarpeen arvioissa ei avata tai keskustella kovin paljon kotimaan 

olosuhteita tai tapahtumia. 

 

Analyysin aikana havaitsin, että asiakasperheiden palvelutarpeiden arviointien sisällöt ja niissä 

käsitellyt teemat muistuttivat toisiaan hyvin paljon. Tämä on loogista, sillä asiakastyössä on 

keskeistä muodostaa kuva asiakkaiden peruspalveluiden tarpeesta, kuten hyvinvointipalvelut 

ja asuminen. Palvelutarpeen arviot tehdään valmiille dokumenttipohjalle (liite 1), joka omalta 

osaltaan ohjaa työntekijöitä kysymään ja kirjaamaan tiettyjä asioita. Kuinka paljon sisältöä 

jokaisen alaotsikon alle sijoitetaan, on silti jokaisen työntekijän päätettävissä.  

 

Palvelutarpeen arvioissa asiakkaita kategorisoidaan ja arvioidaan peruspalveluiden ja 

yhteiskunnallisen toimijuuden kautta, joka kytkeytyy esimerkiksi siihen, miten 

toimintakykyisiä he ovat ja miten he ymmärtävät sosiaaliturvaa ja yhteiskunnallisia rakenteita. 

Palvelutarpeen arvioissa on paljon selontekoa asiakkaan kertomista asioista. Alla olevassa 

esimerkissä asiakkaan palvelutarpeen arvioon on kirjattu asiakkaan käynneistä eri 

viranomaisilla ja asiakkaan ohjaamisesta palveluihin. Tarkempaa selvitystä asiakkaan 

tilanteesta liittyen otsikoiden mukaisiin teemoihin ei suoranaisesti ole. 

 

 Asiakas 8, palvelutarpeen arvio 

(…) PERHE JA YMPÄRISTÖ 

 Perhe, lapset ja läheisverkosto:  

Asuminen ja esteettömyys: Asuu tuttavien luona. Etsii omaa vuokra-asuntoa. 

Kerrottu, ettei asunnon etsimisessä auteta. 

Päiväaikainen toiminta: Asiakkaalle on varattu aika Te-

toimistoon[päivämäärä]. 

 

TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA 

Taloudellinen tilanne: Asiakas on saanut henkilökortin ja avannut pankkitilin. 

Pakolaisen matkustusasiakirja on haettu. 

  

Lyhyesti kerrottu Kelan etuuksista. Täytetty toimeentulotukihakemus 

ensimmäisellä tapaamisella. 
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 Terveys ja hyvinvointi: Asiakkaalle on kerrottu tulevasta sairaanhoitajan 

ajasta. Hän on allekirjoittanut terveystietojen luovutuslomakkeen. Asiakkaalla 

on [sana poistettu] käytössä. 

 

Sosiaaliset taidot: 

 

Koulutus:Asiakas opiskeli X-alaa vuosina [vuosiluvut]. Kielitaito: [kielessä], 

[kielessä], [kielessä] ja [kielessä] (alkeet?) (…) 

 

Asiakirjojen asiakaskuvaukset liittyvät usein muodollisten ja palveluihin liittyvien 

kotoutumisen teemoihin, kuten kielikursseihin ja kielen oppimiseen. Asiakkaiden elämää tai 

kokemuksia kotoutumisesta ei käsitellä samalla tavalla. Seuraavassa esimerkissä käydään läpi 

asiakkaan kielikurssiasiaa ja työllistymistä. 

 

Asiakas 8, kirjaus 4 

(…) Päivätoimintaa 

Asiakas on ollut noin vuoden kielikursseilla. Kysyttäessä asiakas kertoo, että 

seuraavaksi hänellä vaihtuu kurssi ammattisanasto kielikurssiksi[ 

päivämäärä]. Asiakas ei ole omasta mielestään vielä valmis suorittamaan 

[nimi]testiä, mutta kun kokee olevansa valmis menee suorittamaan tämän jonka 

jälkeen hänellä on tavoitteena työskennellä X:nä. Asiakas kertoo saaneensa jo 

[nimi] hyväksynnän tutkintoaan koskien.  

  

Kielikurssin osallistujat ovat vaihdelleet eli seuraavilla kursseilla ei aina 

samoja osallistujia. Asiakkaan mukaan kielikurssit sujuvat ja ovat sujuneet ihan 

hyvin. Asiakkaan kurssipaikka on [paikassa] ja hän pääsee sinne yhdellä 

bussilla. Bussimatka kestää noin puoli tuntia. (…) 

 

 

Asiakkaiden terveydentilaa käsitellään osassa kirjauksista, mutta se ei määritä 

asiakaskuvauksia tai asiakirjojen asiakaskuvaa. Terveydentilan kuvailu liittyy usein 

palveluihin ohjaamiseen tai terveydenhuollon palveluiden listaamiseen. Alla olevassa 

esimerkissä on listattu hoidettavia asioita, kuten viranomaistapaamisista ja raha-asioista, mutta 

ei mainita, millaiset asiat voisivat vaikuttaa asiakkaiden arkiseen toimintakykyyn tai elämään.  

 

Asiakas 5, palvelutarpeen arvio 

(…) TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA 

 Taloudellinen tilanne: 

Perheellä on ollut aika Kelassa [päivämäärä]. Perheellä on tuloina Kelan 

seuraavat etuudet: asiakkaan työmarkkinatuki, lapsilisä, yleinen asumistuki 

(vireillä). Näiden lisäksi perhe saa Kelan perustoimeentulotukea. Asiakas on 

työskennellyt kaksi kuukautta, joten [kuukausilta] asiakkaalla on ollut myös 

ansiotuloja. (…) 
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 (…) Asiakas kertoo, että on maksanut vuokravelan pois [kuukausi] 

perustoimeentulotuesta. Asiakas on jättänyt täydentävän toimeentulotuen 

hakemuksen vuokravelkaan ja toivoo, että hänelle maksetaan sosiaalitoimesta 

rahaa, jotta perhe voi elää niillä. [päivämäärä] tapaamisella asiakas kertoo, 

että on sopinut maksusuunnitelmasta [nimi] kanssa. Asiakas kertoo, että 

vuokravelasta on jäljellä vielä [summa] €. Asiakas kertoo, että vuokravelka on 

syntynyt siitä, että ei ole ymmärtänyt, että ei saa tukia, koska on saanut yli 

[summa] € ansiotuloja [kuukausi]. Stt ohjeistaa asiakasta soittamaan[nimi] 

asiakaspalveluun… (…)  

 

Stt ohjeistaa asiakasta täyttämään työttömyysajan ilmoituksen ja asiakas 

kertoo, että on jo palauttanut työttömyysajan ilmoituksen. Kela odottaa TE-

toimiston työvoimapoliittista lausuntoa asiakkaan oikeudesta 

työttömyysturvaan. (…) 

 

 

Kuten yllä olevassa esimerkissä, mainitaan työttömyys, työttömyysetuus ja TE-toimisto 

toistuvasti muissakin aineiston kirjauksissa. Työttömyyden kokemuksia tai työttömäksi 

kategorisoimista ei silti ole muuten esillä asiakirjoissa. Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun 

asiakirjoissa kuvatut asiakasperheet elävät usein viimesijaisilla sosiaalietuuksilla ja 

toimeentulotuella. Asiakirjoissa on tarkkoja kuvauksia asiakkaiden niukasta taloudesta. Myös 

asiakkaiden kysymykset ja puheenvuorot liittyvät monissa kirjauksissa etuuksiin ja raha-

asioihin. Asiakkaista ei työntekijöiden arvioimana juurikaan tehdä arvioita tai kategorisointia 

huono-osaisuuden kautta. Tässä on myös havaittavissa eräänlainen ristiriita työntekijöiden ja 

asiakkaiden käsitysten välillä. Työntekijöiden asiakaskuvaukset eivät juuri liity niukkuuteen 

tai siihen, että asiakkaiden haasteet johtuisivat rahan niukkuudesta. Sen sijaan asiakkaiden 

omat kertomat ja puheenvuorot käsittelevät tai kertovat usein rahan niukkuudesta ja sen 

aiheuttamista ongelmista, kuten alla olevassa esimerkissä.  

 

Asiakas 4, palvelutarpeen arvio 

(…)TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA 

Taloudellinen tilanne: 

Tuloina toimeentulotuki, asumistuki, kodinhoidontuki ja lapsilisä. 

Käyty läpi toimeentulotuen myöntämisen periaatteet, perusosat ja miten 

toimeentulotukea haetaan. X:n täytyy maksaa itse [kuukausi] vuokran 

omavastuuosuus, koska koko toimeentulotuki on tullut X:n tilille. Ohjaaja 

opastaa asiassa. X kokee rahat pieneksi ja toivoo täydentävää tukea (…) 

 

Yllä olevassa lainauksessa asiakas tuo esiin rahan olevan riittämätöntä. Työntekijän 

puheenvuorot liittyvät ohjeistukseen etuuksien ja raha-asioihin liittyen. Työntekijät eivät arvio 

perheen rahatilannetta huonoksi tai kommentoi etuuksien määrän vaikutusta perheen elämään. 
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 Aineistossa asiakkaita ei kuvata perhesysteeminä tai verkostojensa kautta juuri lainkaan. 

Asiakkaiden ystävistä tai tuttavista on pääosin vain vähän tietoa, joskin osassa palvelutarpeen 

arvioista on esimerkiksi lyhyesti mainittu perheillä olevan ystäviä tai sukulaisia tai tieto siitä 

ettei perheellä ole ystäviä tai muuta perhettä Suomessa. Monesta palvelutarpeen arviosta 

voimavarojen kohdalla on tyhjää. Vaikka perheen voimavara eivät ole sukulaiset tai ystävät, 

on voimavara kohtaan silti mahdollista kirjoittaa perheeseen liittyviä muita voimavaroja.  

 

Kokonaisuudessaan aineiston asiakaskuvaukset ovat instituutiolähtöisiä. Vaikka 

tarkastelemissani asiakirjoissa käsitellään asiakkaita askarruttavia teemoja, puuttuu niistä 

kokonaisvaltainen asiakaskuvaus, joka sisältäisi esimerkiksi asiakkaan oman kertoman 

itsestään, tilanteestaan sekä työntekijän kuvauksen asiakkaan elämäntilanteesta ja 

kokonaisvaltaisesta tuen tarpeesta. Asiakkaista piirtyy asiakirjoissa kuva 

maahanmuuttajapalvelun asiakkaina muodollisen kotoutumisen, kielen oppimisen, 

koulunkäynnin ja Suomen eri järjestelmien liittyvien asioiden kautta. Tämän lisäksi valmiissa 

kirjauksissa yksikön nimi, Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelu, joka mainitaan 

asiakirjoissa maahanmuuttajapalveluna, kuvaa asiakkaita maahanmuuttajina. Tämä korostaa 

omalta osaltaan asiakkaiden maahanmuuttajuutta. 

 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkielmassani olen tarkastellut sosiaalityön asiakirjoja ja niiden asiakaslähtöisyyttä ja 

moniäänisyyttä. Tässä luvussa kokoan yhteen analyysini tuloksia ja vertaan niitä aiempaan 

tutkimukseen, teoreettisiin käsitteisiini ja viitekehykseeni. Tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi (Burr, 2003) ja institutionaalinen 

vuorovaikutus dokumentaatiossa (Drew & Heritage, 1992; Ferraris, 2012). Yhteenvedossa 

(luku 5.2) kokoan yhteen tutkimuksieni tärkeimmät huomiot. Lopuksi pohdin tekemäni 

tutkimuksen luotettavuutta (luku 5.3) ja erilaisia jatkotutkimusvaihtoehtoja (luku 5.4).  

5.1 Keskeisten tulosten johtopäätelmät 

 

Tutkimustehtäväni oli tehdä laadullinen tutkimus Espoon pakolais- ja 

maahanmuuttajapalveluiden asiakirjoista ja tuottaa niiden sisällöstä tietoa vastaten 

tutkimuskysymyksiini:  
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 1. Millä tavalla asiakaslähtöisyys näyttäytyy asiakirjoissa?  

2. Millä tavalla moniäänisyys näyttäytyy asiakirjoissa? 

 

Dokumentoinnilla on keskeinen asema sosiaalityössä. Dokumentointi koostuu kirjaamisesta, 

lukemisesta ja kirjatun tulkitsemisesta. Toisinaan työssä tehdään myös aiemmin kirjattujen 

tulkintojen perusteella uusia asiakirjoja tai kirjauksia. Näin ollen aiemmin tehdyt kirjaukset 

saattavat vaikuttaa merkittävästi myös myöhemmin tehtäviin ratkaisuihin. Kirjausten luominen 

on sosiaalihuollon ammattilaisten vastuulla. Niiden tekemisessä tulee ottaa huomioon 

asiakaslähtöisyys ja dokumenttien monet käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitukset ovat myös 

muuttuneet vuosien saatossa. Yksi isoista muutoksista dokumentaation ohjeissa ja 

lainsäädännössä on asiakaslähtöisyyden näkökulman korostuminen. Dokumenttien tulisi 

palvella sekä työntekijöitä että asiakkaita. (Kagle, 1991; Kääriäinen, 2003; Laaksonen ym., 

2011; Mäkitalo, 2005.) Toisaalta useammassa tutkimuksessa (esim. Günther, 2015; Poikela, 

2010) on todettu, että asiakaslähtöisyys ja osallisuus ovat lähinnä näennäisesti läsnä 

asiakirjoissa. Tutkimusten mukaan sosiaalityön dokumenttien sisältö on usein 

instituutiolähtöistä ja vaikeaselkoista. Myös sosiaalityön dokumenttien moniäänisyys on 

tutkimuksien perusteella ollut puutteellista. (Savaya, 2010; Vierula, 2017.) 

 

Myös tutkimissani asiakirjoissa on puutteita asiakaslähtöisyydessä. Tämä on yllättävä 

tutkimustulos, sillä lainsäädännöllisten vaateiden (esim. Sosiaalihuoltolaki, 2014; Laki 

sosiaalihuollon asiakirjoista, 2015) ja muiden valtakunnallisten ohjeiden (Laaksonen ym., 

2011) myötä voisi olettaa asiakirjojen muuttuneen asiakaslähtöisemmiksi. Vaikka 

tarkastelemissani asiakirjoissa on kirjattu asiakkaiden esille ottamia asioita, kuten keskustelua 

rahasta tai arkisista ongelmista, ovat ne suurimmaksi usein työntekijävetoisia kuvauksia 

asiakkaan tarvitsemista palveluista. Kirjauksissa ei ole myöskään merkintöjä siitä, että 

asiakirjoja olisi kirjoitettu yhdessä asiakkaan kanssa.  

 

Räsäsen (2014) mukaan institutionaalisessa työssä kirjaukset liittyvät siihen, mitä työntekijät 

pitävät tärkeänä työssä. Tutkimissani asiakirjoissa on hyvin paljon institutionaalista 

palveluohjaamista, jota voidaan pitää osana yhteistä päämäärää ja yhteisten sääntöjen 

noudattamista institutionaalisessa työssä (ks. Drew & Heritage, 1992). Tällainen instituution 

yhteinen päämäärää tai säännöt työssä eivät silti ole aina asiakaslähtöistä. Jos asiakkaalle ei 

esimerkiksi kuvailla työn tarkoitusta tai päämäärää hänelle ymmärrettävällä tavalla, ei hänellä 

ole myöskään mahdollisuutta vaikuttaa sen toteuttamiseen. (Kääriäinen, 2003; Vierula, 2017.) 
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Asiakkaiden ohjeistus ja palveluihin pääsemisessä auttaminen ovat ymmärrettävästi tärkeä osa 

kotouttavassa sosiaalityötä kotoutumisen kannalta (Alitolppa-Niitamo, 2013). Työssä 

asiakkaiden mielipiteen ja asiakkaita koskevien asioiden esilletuominen tulisi tehdä 

asiakaslähtöisesti niin, että asiakkaan esille tuomat asiat kirjataan heitä kunnioittaen ja heidän 

lähtökohtiaan huomioiden (Kivistö & Hautala, 2020). Tältä osin tutkimani asiakirjat eivät täytä 

hyvän tai asiakaslähtöisen dokumentoinnin kriteereitä. Günther (2015) toteaa tutkimuksessaan, 

että valmiit asiakirjapohjat ohjaavat työntekijöitä kirjauksissa huomioimaan arviointia, jolloin 

asiakkaiden näkemykset ja kertomat jäävät vähemmälle. On mahdollista, että tämä on osittain 

vaikuttanut ainakin palvelutarpeen arvioiden sisältöön. Oman analyysini mukaan 

työntekijöiden näkemykset korostuvat vahvemmin palvelutarpeen arvioissa kuin 

asiakaskertomuksissa. Tämä saattaa selittyä valmiin asiakirjapohjan otsikoinnista, joka antaa 

vähemmän tilaa muiden tapaamisella mahdollisesti käsiteltyjen asioiden kirjaamiselle (ks. 

Günther, 2015). 

 

Monissa tutkimani aineiston asiakirjoissa on lyhenteitä, epäselviä lauseita tai toteamuksia. 

Niiden takia lukijan voi olla vaikea ymmärtää lukemaansa. Tällaiset epäselvät lauseet ja 

virkkeet sekä yleiskielelle vieraat lyhenteet ovat ongelmallista kirjauksissa, sillä ne vähentävät 

niiden ymmärrettävyyttä, joka kietoutuu asiakaslähtöisyyteen. (Esim. Laaksonen ym., 2011; 

Tiililä, 2007; Kääriäinen, 2003.) Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun käyttämissä Espoon 

aikuisten sosiaalipalveluiden kirjausohjeissa on yleisiä ohjeita kirjaamiseen, kuten 

”asiakaskirjaamisen tekemisestä kuin kirjaisi asiakkaalle”. Ymmärrän virkkeen ohjeena 

asiakaslähtöiseen dokumentaatioon. (ks. Liite 2.) Tältä osin asiakaslähtöisyys on osittain 

puutteellista asiakirjoissa.  

 

Tutkiessani asiakaskuvauksia asiakirjoissa huomasin niiden epäsuorasti kategorisoivan 

asiakkaita kohdeorganisaation nimen kautta pakolais- ja maahanmuuttaja-asiakkaina. 

Asiakirjojen kategorisointi ei itsessään liity siihen, miten asiakirjat on tehty, mutta on osana 

dokumentaatiota, kun kohdeorganisaation nimi tuodaan esiin asiakirjoissa. Oikeus palveluihin 

ei sinänsä synny asiakkaan pakolaisuuden tai maahanmuuttajuuden kautta, vaan 

kotoutumislain, sosiaalihuollon tuen tarpeen ja kotoutumisprosessin kautta (Laki kotoutumisen 

edistämisestä, 2010; Sosiaalihuoltolaki, 2014). Silti kohdeorganisaation nimi Espoon 

(pakolais- ja) maahanmuuttajapalvelu kuvaa ja kategorisoi asiakkaat automaattisesti 

maahanmuuttajiksi. Buchert (2016) on kritisoinut tällaista palveluiden nimeämistä, sillä se 
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 määrittää asiakkaiden tarvetta palvelulle maahanmuuttajuuden kautta, mikä sinänsä ei ole totta. 

Palvelun tarve johtuu usein moninaisemmista syistä. Tällainen institutionaalinen kategorisointi 

on työntekijöistä riippumatonta ja yleisesti hyväksyttyä (ks. Bowker & Starin, 1999; Likpsky, 

1980), mutta sen luoma asiakaskuva asiakkaista yhteiskunnassa ja hyvinvointipalveluissa voi 

olla toiseuttavaa (Buchert, 2015).  

 

Onkin syytä miettiä, onko maahanmuuttajapalvelu sopiva nimi sosiaalitoimelle, jonka tarkoitus 

on tukea ja auttaa henkilöitä, joilla on pakolaistausta ja jotka saavat tukea kotoutumiseen. 

Palvelun nimeäminen pakolaisuuden ja maanhanmuuttajuuden kautta voi aiheuttaa 

väärinymmärryksiä yhteistyökumppaneissa tai maahan muuttaneissa kuntalaisissa, sillä 

kaikilla maahan muuttaneilla henkilöillä ei ole oikeutta palveluun, ja turvapaikkaprosessissa 

olevilla henkilöillä on yleensä vastaanottopalveluita muualla (Laki kansainvälistä suojelua 

hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 2011, 13 §, 14 

§; Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010, 2 §). Asiakirjojen ollessa institutionaalisen 

vuorovaikutuksen välineitä (Ferraris, 2012) on niiden asiakaskuvauksien vaikutus suuri 

(Latour, 2005). 

 

Asiakaskuvaan ja asiakkaiden kategorisoimiseen vaikuttaa asiakkaiden ohjaaminen 

palveluihin. Asiakirjojen asiakaskuvauksissa korostuu asiakkaiden autettavan ja tuettavan 

henkilön kuvaus hyvinvointipalveluissa. Myös sosiaalihuollon työntekijöiden paikoin 

holhoava suhde asiakkaisiin korostaa tätä kuvausta. Tämä vähentää asiakaslähtöisyyttä 

asiakirjoissa, sillä palvelukeskeiset kuvaukset eivät käsitä asiakasta kokonaisvaltaisesti. Myös 

työntekijöiden kantaaottavat toteamukset asiakkaiden teoista tai tarpeista eivät aina ole 

ymmärrettäviä tai perusteltuja asiakirjoissa. Toteamuksien sijaan olisi sopivampaa kuvailla 

asiakkaan sanomaa tai tilannetta ja perustella omaa arviota tai sanomaa. (Laaksonen ym., 2011, 

s. 41.) Yksitäiset toteamukset, jotka eivät ole selkeitä tai ymmärrettäviä voivat olla leimaavia 

ja toiseuttavia (Hall ym., 2014; Jokinen, 2012, s. 228). Sosiaalityössä on dokumentaation kautta 

mahdollista käyttää valtaa ja vaikuttaa asiakkaan tilanteeseen (Günther, 2015, s. 40–41). 

Tämän takia ammattilaisen dokumentoima asia saa suuren painoarvon. Haavoittuvassa 

asemassa ja vähemmistöön kuuluvan asiakasryhmän kanssa työskennellessä tämä valta 

korostuu. (Alitolppa-Niitamo, 2013.) Hierarkkisen eriarvoisuuden kautta sosiaalityön sanoma 

ja arvio saa enemmän painoarvoa sosiaalityön ammattilaisten ollessa asiakkaisiin suhteutettuna 

valtapositiossa (ks. Burr, 2003).   
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 Kun kirjauksessa käsitellään vähintään kahden henkilön ajatusta ja kokemusta asiasta, tulisi 

sen olla moniääninen. Moniäänisyys on tärkeää etenkin kirjausten koskiessa useamman 

henkilön näkökulmaa käsiteltyyn asiaan (Bahtini, 1991). Hyvän dokumentoinnin kannalta on 

tärkeää, että sekä asiakkaan että ammattilaisten mielipiteet tuodaan selkeästi esiin (Kääriäinen, 

2003, s. 180). Näin lukee myös Espoon omissa aikuissosiaalityön dokumentaatio-ohjeissa, 

joissa ohjeistetaan työntekijää kirjoittamaan ”niin, että lukija ymmärtää, kuka oli mitäkin 

mieltä mistäkin asiasta”. (ks. Liite 2.) Tutkimissani asiakirjoissa on havaittavissa 

moniäänisyyttä, mutta se ei toteudu kaikissa asiakirjoissa eivätkä äänet kata kaikkia 

asiakirjoissa esiintyviä asiakkaita, kuten esimerkiksi lapsia. Moniäänisyyden kannalta 

ongelmallisena näyttäytyvät myös toteamukset, joiden olettaisi liittyvän dialogiin, mutta 

vastaukset tai osa puheenvuoroista puuttuvat. Volosinov (1990) on esittänyt eri mielipiteiden 

ja puheenvuorojen näkyväksi tekemisen tärkeänä osana moniäänisyyden toteutumista. 

Tekemäni tutkimuksen tulokset poikkeavat osittain aiemmin tehdystä sosiaalityön 

asiakirjatutkimuksesta. Esimerkiksi Kääriäisen tutkimuksessa lasten äänet tulivat esille 

kirjauksissa.  Kääriäisen tutkimuksessa lastensuojelun konteksti ja lapsien asema ensisijaisina 

asiakkaina ovat toisaalta voineet vaikuttaa kirjausten sisältöön. (vrt. Kääriäinen, 2003.) 

Tutkimuksen tulokset mukailevat muuten hyvin paljon muita sosiaalityön dokumenttien ja 

asiakasnäkökulmaa käsittelevien tutkimusten tuloksia (esim. Günther, 2015; Roosen ym., 

2009).  

 

Aineistossa esiintyy paljon Kääriäisen (2003) työpuheeksi nimeämää työntekijöiden arviota ja 

toteamusta työstä, mutta hyvin vähän esimerkiksi yhteisöpuhetta tai asiakasperheen omaisten 

tai ystävien ääniä. Kuten Kääriäisen (mt.) tutkimuksessa, on suuri osa tarkastelemistani 

asiakirjoista kirjattu hyvin etääntyneesti, ikään kuin työntekijät olisivat ulkopuolisia 

tilanteessa. Myös Tiililän (2010) institutionaalisille teksteille tyypillistä kolmannesta 

persoonasta kirjaamista löytyy asiakirjoista. Nämä kirjaamistyylit eivät sinänsä ole ongelma, 

mutta kirjaamalla tilanteet passiivissa tai kolmannessa persoonassa niin, että ei käy ilmi kenen 

asiakkaan ja työntekijän puhe on kyseessä, jää epäselväksi kenen sanomaa asia on tai miten 

tiettyyn asiaan on päädytty. (Volosinov, 1990.) Tämä taas vaikuttaa asiakirjan 

ymmärrettävyyteen ja asiakaslähtöisyyteen (Laaksonen ym., 2011), ja on ongelmallista 

palvelutarpeen arviossa, jonka funktio on selvittää henkilön tuen tarve asiakasta osallistaen ja 

kuunnellen. (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 36 §, 37 §.) 
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 Palvelutarpeen arvioit ovat analyysini perusteella työntekijävetoisia. Vaikka palvelutarpeen 

arvioita ohjaavat selkeät dokumenttirungot, niiden sisällön laajuus vaihtelee paljon. Niissä on 

kirjattu hyvin vaihtelevasti eri asioita eri otsikoiden alle, eivätkä kirjaukset välttämättä aina 

liity otsikkoon. Tältä osin asiakirjapohjat eivät helpota tiedon vertaamista, jonka Günther 

(2015) on nostanut esiin valmiiden asiakirjapohjien hyödyksi. Tällainen ”väärän otsikon” alle 

kirjaaminen voi myös olla harhaanjohtavaa lukijalle. Toinen haaste dokumenttipohjien 

valmiissa otsikoissa on, että suurimmassa osassa aineiston palvelutarpeen arvioista asiakkaiden 

mielipidettä tai ääntä ei ole kuvailtu tai tuotu esille “Asiakkaan arvio palvelutarpeesta” otsikon 

alla kovin paljon. Joissain tapauksissa se puuttuu kokonaan. Kaikki tarkastelemani 

palvelutarpeen arviot eivät myöskään täytä lain määrittämiä kriteerejä, kuten 

sosiaalihuoltolaissa mainitut palvelutarpeen arvion sisältöön liittyvät asiat: 

1.Yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta 2. 

sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä. 3 asiakkaan 

mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä 

asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä 4. asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 

42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta.    

(Sosiaalihuoltolaki, 2014, 37 §) 

Puutteelliset ja kaavamaiset asiakirjat, joissa moniäänisyys ei toteudu tai toteutuu vain osittain, 

ovat asiakkaan oikeusturvan sekä asiakasnäkökulman kannalta ongelmallisia, sillä niiden 

tarkoitus on arvioida palveluun pääsevien henkilöiden tilannetta kokonaisvaltaisesti. 

(Sosiaalihuoltolaki, 2014, 36 §, 37 §.)  

 

Arvion puuttuminen voi johtua Poikelan (2010) nimeämästä työntekijöiden 

asiakaskeskeisyydestä, jonka myötä kokonaisvaltainen arvio asiakkaista jää pois. Voi olla, että 

tutkimani asiakirjojen kirjoittajat ovat keskittyneet vahvasti jo olemassa oleviin palveluihin, ja 

tämän takia kirjauksista puuttui ammatillinen arvio (ks. mt). Toisaalta jos ammatillista arviota 

tai päämäärää asiakkaan kanssa työskentelylle ei aseteta, voi myös kysyä, mikä funktio 

palvelutarpeen arviolla on (Sosiaalihuoltolaki, 2014, 15 §). Tutkimieni palvelutarpeen 

arvioiden sisältö toimii yleisluontoisena perheiden tilanteen kartoittamisena, mutta niistä 

puuttuu kokonaisvaltainen suunnitelmallinen työote tai arvio.  

 

Asiakaslähtöisyyden kannalta olisi tärkeää, että kirjauksiin on selkeästi kirjoitettu, mitä asioita 

asiakas itse on kertonut ja toivonut (Virtanen ym., 2011). Tärkeää olisi myös, että asiakkaalle 
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 on kerrottu dokumentoinnista ja sen tarkoituksesta sekä hänen oikeuksistaan kirjauksiin 

(Laaksonen ym., 2011). Mainintaa asiasta en löytänyt yhdestäkään asiakirjasta, vaikka Espoon 

aikuissosiaalityön dokumentaatio-ohjeiden mukaisesti asiakkaalle tulee kertoa kirjauksista ( 

liite 2). Voi olla, että tätä pidetään itsestään selvänä asiana, jota ei tarvitse kirjata tai siitä 

mainitaan jossain muussa asiakirjassa, joka ei ole mukana aineistossa. Kirjauksista ei 

myöskään aina ilmene, ovatko ne kenties jääneet kesken tai onko niitä esimerkiksi annettu 

lainkaan asiakkaalle. Tämä on ongelmallista asiakkaan oikeusturvan kannalta (ks. Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 2000, 4 §). 

 

Asiakirjoissa on löydettävissä sosiaalityön sisäiseen tiedonsiirtoon liittyviä elementtejä, jotka 

tukevat sosiaalityön ammattilaisten jatkotyöskentelyä perheiden kanssa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi maininnat siitä, mihin palveluihin asiakasta on ohjattu. Tämä voi olla myös 

asiakaslähtöisyyttä edistävä asia, sillä palveluiden nimeäminen ja listaaminen asiakkaille voi 

selkeyttää tämän ymmärrystä kaikista eri palveluista. (esim. Kääriäinen, 2016) Osassa 

asiakaskertomusten kirjauksista on löydettävissä vakiintunut tapa, eräänlainen kaava, jolla 

tapaamisia kirjataan kronologisesti tapaamisen tai tehdyn työn alusta loppuun. 

Asiakaskertomuksissa on löydettävissä paljon selontekoa tehdystä työstä, esimerkiksi miten 

asiakkaita on ohjattu ja yhteisesti sovituista asioista asiakkaiden tai muiden toimijoiden kanssa.  

 

Jos työntekijät tekevät kirjauksia pääsääntöisesti selvittääkseen toisilleen mitä on tehty, voikin 

kysyä miksi kirjauksia tehdään näin? Ovatko ne oman selustan turvaamista, näyttöä 

työtehtävien hoitamisesta tai tiedon siirtämistä eteenpäin? Asiakkaiden asioita käsitellään 

monissa asiakaskertomuksissa selontekona tehdystä työstä ja sovituista asioista, jolloin 

asiakirjoista tulee lähinnä heikkoja dokumentteja (Ferraris, 2012), joissa referoidaan 

tietynlaisia keskusteluita ja asioita. Aineiston asiakirjat, sekä palvelutarpeen arviot että 

asiakaskertomukset, eivät ole asiakaslähtöisiä kaikkien asiakkaiden huomioimisessa, sillä 

kaikkien asiakkaiden äänet eivät ole kirjattuna (Laitinen, 2008) ja niistä saa vaikutelman, että 

ne on tehty asiakkaille annettujen ohjeiden tallentamista ja työnteon kuvaamista varten. (Buus, 

2009.) Asiakirjojen sisällöstä puuttuu paljon arviota ja asiakkaiden mielipiteitä on ajoittain 

niukasti. Tämä on ongelmallista sekä moniäänisyyden (Bahtini, 1991) että asiakaslähtöisyyden 

näkökulmasta (Laitinen, 2008).  

 

Aineiston asiakirjoista ei ilmene, jos niitä on käännetty asiakkaille. Asiakkaan yksilölliset 

tarpeet, kuten mahdollisuus lukea itseään koskevia asiakirjoja suomeksi, tulee huomioida 
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 työssä. Tämä tarkoittaa sekä tapaamisilla ja yhteydenpidossa käsiteltäviä asioita, mutta myös 

tapaa, jolla asiakirja on kirjattu ja miten asiakas tätä osaa lukea. (Kivistö & Hautala, 2020.) 

Mikäli asiakirjoja ei käännätetä asiakkaille, joiden suomen kielen taito ei riitä asiakirjojen 

lukemiseen ja ymmärtämiseen, ei niitä ole tehty asiakkaille tai asiakkaita ajatellen. 

Asiakaslähtöisyyden kannalta asiakirjojen käännättäminen asiakkaille on tärkeää, sillä on 

asiakkaiden oikeus saada tarkkaa tietoa heille tehdyistä arvioista ja suunnitelmista. (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 2000, 4 §, 5 §; Laki sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista, 2015; Laki kotoutumisen edistämisestä, 2011, 5 §.) On eettisesti 

ongelmallista, jos asiakkaat eivät ole tietoisia heitä koskevien asiakirjojen sisällöstä tai 

olemassaolosta (Vierula, 2017).  

 

Yksi tapa, jolla asiakkaat sekä osallistetaan että tehdään tietoiseksi asiakirjojen sisällöstä, on 

yhteiskirjaaminen. Yhteiskirjaaminen lisää dokumentaation asiakaslähtöisyyttä, mikäli se 

tehdään asiakasta kunnioittaen (Laaksonen ym., 2011; Roosen ym., 2009.) Tämä voisi myös 

helpottaa asiakirjojen loppuunsaattamista, mikäli asiakirjojen tekemiseen on haasteellista 

löytää aikaa (esim. Koskenkorva, 2020; Lauri, 2016).  

 

Dokumentaatioon liittyviä ongelmakohtia ei silti voi korjata pelkästään yhdessä tehdyillä 

kirjauksilla (Roose ym., 2009, s. 328; Vierula, 2017, s. 101). Halusin omassa tutkimuksessani 

tuoda myös tämän näkökulman esiin. Kaikki asiakkaat eivät halua tai pysty yhteiskirjaamiseen. 

Monia asiakirjoja ei käytännön syistä voi tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. (Laaksonen ym., 

2011; Kivistö ja Hautala, 2020). Niissä tulisi silti aina olla sosiaalityön asiakkaita kunnioittava, 

asiakaslähtöinen työote, jossa asiakkaan mielipide ja kokemus omasta tilanteestaan tehdään 

näkyväksi. 

 

Pelkkien asiakirjojen analyysin perusteella ei voi todeta, mistä tapa tai tyyli tehdä kirjauksia 

esimerkiksi johtuu. Voi olla, että osa työntekijöistä pelkää tiettyjen arkaluontoisten asioiden 

kirjaamisen vaikuttavan asiakassuhteeseen, kuten O’Rourken (2010) haastattelemat 

sosiaalityöntekijät. Toisaalta ajattelen, että uskottavampaa ja todennäköisempää on, että 

kirjauksia tehdään päivittäin paljon. Niihin käytetty työaika kilpailee muiden työtehtävien 

kanssa, jolloin kiireessä huolellinen kirjaaminen voi olla mahdotonta (Koskenkorva, 2020; 

Lauri, 2016). Ja vaikka työntekijät työssä pitäisivät asiakaslähtöisyyttä tärkeänä, ei se 

välttämättä välity asiakirjoissa (Tiililä, 2007). 
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 Kun mietin syitä puutteille, muistelin havaintojani vuosilta 2016–2018, jolloin itse olen ollut 

töissä Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa. Mietin myös keskusteluja, joita olen 

käynyt kollegoiden ja esihenkilöiden kanssa työstä. Tutkimieni dokumenttien 

kirjoittamisajankohtana on tapahtunut nopea asiakasmäärän kasvu. Tämä on omalta osaltaan 

voinut vaikuttaa kirjausten sisältöön ja laatuun. Asiakasmäärän kasvu liittyy Suomen vuodesta 

2015 alkaen lisääntyneeseen pakolaistausteiseen maahanmuuttoon (Pakolaisapu, 2020), joka 

myös nosti Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun asiakasmääriä vuosina 2017–2019. 

Asiakasmäärien nopea kasvu on luultavasti aiheuttanut kuormittavan työtilanteen yksikössä, 

joka on voinut vaikuttaa dokumentointiin ja siihen käytettävissä olleeseen aikaan. Olenkin 

pitänyt tämän mielessä analysoidessani aineistoani, vaikka en voi aineiston sisällöstä vetää 

johtopäätöksiä asiasta.  

 

Institutionaalista työtä arvioidessa tulee huomioida, miten organisaatiosta lähtöisin oleva 

valmiiksi annettu kategorisointi voi aiheuttaa ruohonjuuritason työntekijöille paineita tehdä 

kategorisointia ja arviointia instituution palveluiden kautta (Lipsky, 1980) ja myös sitä, mitä 

työntekijät itse haluavat saada aikaan työllä (Piiroinen, 2005). Tulkitsen tutkimieni 

dokumenttien ja asiakirjojen sisällön sosiaalihuollossa tehtyjen työtehtävien taltioimiseksi, 

sillä niiden avulla työntekijät tietävät, mitä asiakkaan kanssa on tehty. Kirjausten sisältö 

näyttäytyy minulle siis työn selontekona. Dokumentointiprosessi oletettavasti tapahtuu usein 

kiireessä tai paineen alla, jolloin kirjataan ensisijaisesti tärkeimmät asiat ja keskitytään niihin 

asioihin, joita ajatellaan seurattavan organisaatiotasolla. (ks. Kääriäinen, 2016; Lauri, 2016; 

O’Rourke, 2010.) Asiakirjoihin voi tällöin jäädä kirjaamatta asiakaslähtöisyyden kannalta 

tärkeitä asioita. 

 

Valmiit asiakirjapohjat, kuten tämän tutkimuksen aineiston palvelutarpeen arviossa käytetty 

dokumenttipohja (liite 1), ovat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaan ohjanneet 

työntekijöitä kirjaamaan tiettyjä asioita. On tuotu esiin, että kiireen ja valmiiden 

asiakirjapohjien myötä kirjauksista puuttuisi sosiaalihuollon asiakkaiden palveluiden 

ulkopuoliseen elämään liittyvien asioiden käsittely. (Günther, 2015; Närhi, 2014: Poikela, 

2010.) On haasteellista arvioida näitä asioita tutkimuksen palvelutarpeen arvioiden sisältöä 

analysoiden, sillä suurin osa niistä on puutteellisesti tehty ja niistä puuttuu paljon myös 

institutionaalisen palvelujärjestelmän näkökulmasta keskeisiä asioita (ks. esim. 

Sosiaalihuoltolaki, 2014, 37 §). 
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 Myös monen asiakaskertomuksen rakenne on kaavamainen. Asiakaskertomusten keskiössä 

ovat palveluiden tai tuen tarve ja siitä keskustelu. Näin ollen oletan, että institutionaaliset ohjeet 

tuesta ja tarjotuista palveluista saattavat ohjata pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun 

työntekijöitä keskittymään niihin, jolloin asiakkaan palvelujen ulkopuolisille tarpeille ei ole 

ymmärrystä tai niiden käsittelyyn ei jää aikaa tapaamisilla. (Poikela, 2010, s. 209–211.) 

Aineiston koon takia en voi vetää johtopäätöksiä siitä, onko kyseessä yleinen käytäntö yksikön 

asiakirjoissa. En myöskään voi tietää, ovatko muut asiat olleet esillä keskusteluissa, vaikka ne 

eivät päädy kirjauksiin. Asian varmistamiseksi ja tutkimiseksi olisi vähintäänkin laajennettava 

tutkimusta muihin dokumentteihin ja täydennettävä tutkimusaineistoa haastattelemalla 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia asiasta. Asiakirjoja tutkiessa mietin, onko asiakirjojen 

kirjoittamisen ajanjakso palveluiden alkupäässä vaikuttanut niiden 

palveluohjauskeskeisyyteen. Asiakkaiden ensisijaiset avun tarpeet voivat liittyä asiakkuuden 

alkuvaiheessa eri palveluiden saatavuuteen, jolloin ne ovat myös asiakkaiden kanssa käytävien 

keskusteluiden pääteema. Jos asia on näin, palveluiden listaaminen ja niistä puhuminen on 

asiakaslähtöistä 

 

5.2 Yhteenveto 

 

Analyysini perusteella asiakirjoissa ei ole huomioitu asiakasnäkökulmaa riittävästi. 

Asiakaslähtöisyys näyttäytyy ajoittain hyvin heikosti ja puuttuu monelta osin tutkimistani 

asiakirjoista. Myös asiakirjojen moniäänisyyteen liittyy puutteita, kun kaikkien asiakkaiden 

äänet eivät ole esillä ja osassa asiakirjoista työntekijöiden kertoma ja ääni selvästi enemmän 

esillä. Asiakaslähtöisyyttä ja moniäänisyyttä voisi lisätä asiakirjoissa. Asiakirjoissa 

asiakaslähtöisyyttä lisääviä asioita ovat asiakirjojen lopussa olevat selkeät jatkosuunnitelmat 

ja tulevaan työskentelyyn liittyviä listoja. Asiakkaiden palveluiden ja yhteistyökumppaneiden 

listaaminen voi myös olla asiakkaalle hyödyllistä ja sitä voidaan pitää asiakaslähtöisenä tiedon 

tallentamisena asiakirjoihin.  

 

Asiakirjoissa on hyvin paljon työntekijöille suunnattua tekstiä, joka voi jäädä asiakkaille 

epäselväksi etenkin lyhenteiden, kolmannesta persoonasta kirjaamisen ja passiivin käytön 

takia. (Kääriäinen, 2003; Laaksonen ym., 2011). Asiakkaita kategorisoidaan instituution 

asiakkaina palvelujärjestelmän kautta. Asiakkaiden kategorisoiminen on ajoittain asiakkaan 

toimintaa arvostelevaa ja asiakirjoista puuttuu asiakkaiden holistinen asiakaskuvaus. Osa 

asiakirjoista vaikuttaa jääneen kesken. Asiakirjojen puheenvuoroista suurin osa kuuluu 
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 työntekijöille, ja erityisesti lasten äänet jäävät vanhempiensa kertomaan varaan. Asiakirjoissa 

säännöllisen passiivin käytön takia ei teksteistä aina käy ilmi se, kenen ääni on kyseessä tai 

kuka todennut kirjatun asian.  

 

Asiakirjat on analyysini perusteella kirjattu sosiaalihuollon työntekijöiden luettaviksi ja osa 

niiden sisällöstä on asiakaslähtöisyyden näkökulmasta hyvin puutteellisia. Työntekijöillä on 

paljon valtaa suhteessa asiakkaisiin (Burr, 2003) ja tehdessään asiakirjoja he käyttävät tätä 

valtaa. Asiakirjojen sisällön ymmärtäminen osana institutionaalista vuorovaikutusta tekee 

niiden asiakasnäkökulmasta keskeisen. Sosiaalitoimen työntekijöillä on valta-asema 

asiakkaisiin myös dokumentoinnin ja asiakirjojen kautta. (Ks. Drew & Heritage, 1992; 

Raevaara ym., 2001.) Asiakaslähtöisyyden puuttuminen ja asiakkaiden äänen vähyys voivat 

olla asiakkaalle haitaksi myös tulevaisuudessa, kun dokumentteja myöhemmin luetaan ja 

tulkitaan eri käyttötarkoituksissa (ks. Ferraris, 2012; Latour, 2005). 

 

5.3 Tutkimustulosten luotettavuus 

 

Tutkimuksen käytännönläheisyyden takia mielestäni on tarkoituksenmukaista verrata 

dokumentteja olemassa oleviin ohjeisiin ja aiempaan tutkimukseen. Olen koonnut yhteen 

dokumentointiin liittyviä haasteita sekä paikantanut kehitystarpeita, ajanjaksona ennen 

sosiaalihuollon asiakirjojen siirtymistä Omakanta-palveluun. Tutkimuksen tulosten avulla 

dokumentaatiota voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole ollut arvioida Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelun 

asiakastyötä kokonaisuudessaan, vaan tehdä laadullista tutkimusta tietyistä asiakirjoista. 

Pelkästään analysoimalla aineistoani en ole voinut arvioida, mikä on johtanut niiden sisältöön. 

Tutkimuksen tuloksia ei tule yleistää kaikkiin maahanmuuttajapalvelun asiakirjoihin, eikä 

niiden perusteella tule arvioida työn laatua tai vaikuttavuutta. Tämä tutkimus toimii 

täydentävänä tietona kohdeorganisaatiolle aiempaan tekemääni tutkimukseen (Hietikko & 

Kulmala, 2018). 

 

Aineisto koostuu vain yhden sosiaalihuollon yksikön kirjauksista noin kahden vuoden 

ajanjaksolta. Sen sijoittumista vain kahden vuoden ajanjaksolle voidaan kyseenalaistaa. Olen 

tehnyt selkeän aineistorajauksen ja motivoinut rajausta ”3.3 Aineisto” luvussa. Tämän 

tutkimuksen tuloksia tulee lukea kuvana tietyn ajan dokumentoinnista 
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 maahanmuuttajapalvelussa. Tuloksia voi pitää luotettavina ja uskottavina ottaen huomioon 

tutkimustehtäväni rajauksen, tutkimusmenetelmät sekä asettamani tutkimustavoitteet.  

 

Tiedostan, että minulla on ollut ennakko-oletus asiakirjojen puutteellisuudesta, joka on omalta 

osaltaan vaikuttanut suhtautumiseeni aineistoon. Minulla on ennakko-oletus liittyen 

dokumentointiin oman työkokemukseni kautta, mutta myös aiemmista tutkimuksista saaduista 

tuloksista (esim. Kivistö & Hautala, 2020 ja Lauri, 2016). Tämän tutkimuksen tuloksia ja 

johtopäätelmiä tuleekin suhteuttaa tähän lähtöolettamukseen asiakaslähtöisyyden 

puutteellisuudesta asiakirjoissa. 

 

5.4 Ehdotukseni jatkotutkimukselle sekä kehitysehdotukset dokumentointiin  

 

Laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen kirjaamiseen ja dokumentointiin tarvitaan huolellisuutta, 

tietoista kirjaamista sekä aikaa, jota oman kokemani mukaan voi olla liian vähän sosiaalityön 

arjessa. Asiakaslähtöinen kirjaaminen ei kuitenkaan vie välttämättä enemmän aikaa. Tulosteni 

perusteella väitän, että Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelussa olisi tärkeä keskustella 

siitä, miten dokumentaatiota tehdään laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Keskustelua 

asiakaslähtöisestä kirjaamisesta tulisi käydä kaikissa sosiaalihuollon palveluissa. 

 

Tutkimuksen teon aikana aloin ylipäätään pohtia kirjaamista ja sen merkitystä. Sosiaalityön 

kirjauksissa on tämän ja myös aiempien tutkimusten (esim. Günther, 2015; Tiililä, 2007) 

mukaan institutionaalinen lähestymistapa asiakkaiden asioihin. Kirjausten sisältö ei kerro, mitä 

sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat itse ajattelevat kirjausten merkityksestä, tai millä tavalla 

he priorisoivat dokumentoinnin muiden työtehtävien ohella. Tämä on tärkeä jatkotutkimuksen 

aihe, johon mielestäni tulisi syventyä laajemmin esimerkiksi valtakunnallisen tutkimuksen 

muodossa.  

Tutkimustulosten pohjalta olen laatinut kehitysehdotuksia dokumentaatiolle Espoon pakolais- 

ja maahanmuuttajapalvelulle. Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe voisi myös olla, miten 

kohdeorganisaatio ottaa tekemäni ohjeet ja kehitysehdotukset käyttöön ja mikä vaikutus niiden 

käyttöönotolla on asiakirjojen asiakaslähtöisyyteen. Jakaessani tämän tutkimuksen työyhteisön 

kanssa, mahdollisuuksien mukaan, tulen keskustelemaan työyhteisön kanssa dokumentoinnin 

kehittämisestä ehdotuksieni pohjalta. 
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 Kehitysehdotukset asiakaslähtöiseen dokumentaatioon 

1. Tutustu jo olemassa oleviin lakeihin ja ohjeisiin dokumentoinnista ja keskustele 

niiden sisällöstä työyhteisösi kanssa. Miettikää yhdessä, miten dokumentointia 

tehdään ja mitä ajatuksia teillä on dokumentoinnista. 

2. Varaa riittävästi aikaa kirjaamiseen.  

3. Kun kirjaat, mieti kenelle kirjaat dokumenttia ja asiakirjaa. Muista, että asiakirjoissa, 

kuten palvelutarpeen arviossa tai asiakassuunnitelmissa, myös asiakkaan mielipide ja 

näkemys tulee olla esillä ja että dokumentointia ei tehdä vain sosiaalitoimen 

luettavaksi. 

4. Kirjaa selkeästi niin, että asiakirjasta käy ilmi kuka on sanonut mitä. Tämä lisää 

asiakirjojen selkeyttä ja moniäänisyyttä. Muista myös kirjata lasten mielipide ja 

kuulla lasta lapsentasoisesti häntä koskevissa asioissa. 

5. Käytä selkeää kieltä. Älä käytä lyhenteitä tai ammattislangia. 

6. Dokumenttien tarkoituksesta ja niiden tekemisestä tulee kertoa asiakkaalle. Puhu 

asiakkaiden kanssa kirjauksista ja kysy heidän mielipidettään niiden sisällöstä. 

Käännätä lakisääteiset palvelutarpeen arviot tai vastaavat suunnitelmat kuten 

kotoutumissuunnitelmat. 

7.  Jos asiakas haluaa, voit myös tehdä dokumentteja ja kirjauksia yhdessä. Muista, että 

se ei silti aina automaattisesti tee kirjauksesta asiakaslähtöisempää.  
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 Liitteet  

 

Liite 1  

Palvelutarpeen arvio  

Paikka:  

Päivämäärä:  

Läsnäolijat:  

 

PERHE JA YMPÄRISTÖ  

Perhe, lapset ja läheisverkosto:  

Asuminen ja esteettömyys:  

Päiväaikainen toiminta:  

 

TOIMINTAKYKY JA ARJEN HALLINTA  

Taloudellinen tilanne:  

Terveys ja hyvinvointi:  

Sosiaaliset taidot: 

Itsestä ja kodista huolehtiminen:  

ASIAKKAAN VOIMAVARAT  

YHTEENVETO 

 

Asiakkaan arvio palvelutarpeesta:  

Työntekijän arvio palvelutarpeesta:  

Yhteenveto ja jatkosuunnitelma:  
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 Liite 2 

Espoon ohje dokumentoinnille aikuisten sosiaalipalveluissa 

Dokumentoinnin sisällöllinen ohje aikuisten sosiaalipalveluissa 
- sosiaalihuollon ja toimeentulotuen aktit 

 
●  kertomukset ja dokumentit liitetään selvitykseen tai palveluun 

● kertomuksen tai dokumentin vapaasti kirjoitettavaan otsikko-kenttään 
voi lisätä tyypin perään tarkennuksen (esim. tyyppi: 
maahanmuuttajapalveluiden kertomus, otsikko: 
maahanmuuttajapalveluiden kertomus / Aiva) 

● otsikko näkyy päiväkirjalla 

● osaan kertomuksia ja dokumentteja on mahdollista ottaa valmiita 
fraaseja fraasi-ikonin alta 

● Pdf-tiedostot tai paperiset dokumentit voidaan liittää tai skannata 
päiväkirjalle suoraan 

● Vähitellen käyttöön otetaan määrämuotoisia lomakkeita. Niistä asiakassuunnitelman 
voi julkaista Omapalvelussa.  

Kertomuksen tyypit  Sisältöohje  
Kertomukset - vapaata tekstiä, kertomukset voi lukea yhtenä kronologisena 

tekstinä 
- Kertomuksen (kaikki tyypit) yhteydessä on valittava 

asiakkaan asiointitapa. Jos asiointi peruuntuu ja siitä tehdään 
kirjaus, valitaan asiointitavaksi se, mikä peruuntunut asiointi 
olisi ollut (esim. käynti toimipaikassa). Kertomukseen 
liittyvien asiointitapojen selitteet ovat seuraavat: 

o Käynti asiakkaan luona: Aina kun mennään asiakkaan 
luo jonnekin. 

o Käynti toimipaikassa: Kun asiakas tulee työntekijän 
luokse työntekijän toimipaikalle. Käytetään myös 
laitoksissa. 

o Sähköinen asiointi: omapalvelu, sähköposti ja 
tekstiviestit, eli perustuu asiakkaan kanssa 
kirjoittamiseen.  

o Asiointi ääni tai kuvayhteydellä: puhelut, skypet, eli 
perustuu asiakkaan kanssa keskusteluun. 

o Muu asiointi: asiointi joka ei sovi ylläoleviin tai kirjaus, 
johon ei liity asiakkaan suoraa asiointia (esim. kirjaus 
myönnetystä toimeentulotuesta, kutsukirje, 
asiakkaan puolesta tehty asia (myös laitoksissa) jne.). 



 

 

 73 

 Asiakaskertomus - asiakasprosessiin liittyvät tiedot, jotka eivät täytä 
palvelutarpeenarvion tai asiakassuunnitelman kriteerejä 

- palveluneuvonnassa tai puhelinneuvonnassa esille tulleet 
oleelliset asiakkaan tilanteeseen liittyvät asiat 

Maahanmuuttajapalveluilla 
lisäksi Espoon ryhmäkodin 
omaohjaajan kertomus, 
maahanmuuttajapalveluiden 
kertomus sekä ryhmä- ja 
perheryhmäkotien 
sosiaalityön kertomus 

- maahanmuuttajapalveluiden kertomukseen on näkyvyys vain 
sosiaalityöntekijöillä ja sosiaaliohjaajilla (ei ryhmä- ja 
perheryhmäkotien ohjaajilla) 

- ryhmä- ja perheryhmäkotien sosiaalityön kertomukseen on 
näkyvyys myös ryhmä- ja perheryhmäkotien ohjaajilla 

Työsuunnitelma - tietyn asiakasprosessin läpiviemisen suunnitelma (ns. 
etenemissuunnitelma) 

Henkilörekisteriasiat 
(selvitys ja palvelu) 

- kirjataan, kun asiakasta on informoitu hänen oikeuksistaan 
tarkistaa itseään koskevia tietoja 

- tiedot yhteistyökumppaneista, joihin asiakas on antanut 
luvan olla yhteydessä (pv, jolloin asiakas antanut luvan) 

- tieto asiakkaan asiakirjojen luovuttamisesta ja tietojen 
korjauksista (fraasi) 

- merkintä asiakastietojen saamisesta (fraasi) 

Huomioitavaa - erityistä asiakkaaseen liittyvää tietoa, esim. tulkin tarve, luku- 
ja kirjoitustaidottomuus 

- uhkatilanteen kirjaus: mitä asiakas sanoi tai teki, miten 
tilanteen jälkeen toimittiin, asiakkaan oma suhtautuminen 
tilanteeseen jälkikäteen 

Kutsut, kirjeet ja 
ajanvaraukset 

- asiakkaalle lähetettävät kutsut, muut asiakaskirjeet ja tieto 
asiakkaalle varatusta ajasta 

 

Sairaanhoidon kertomus 
(palvelu) 

- käytössä yksiköissä, joissa sairaanhoitaja kirjaa 

Päiväraportointi 
(palvelu) 

- käytössä ryhmä- ja perheryhmäkodeissa  

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
kertomus 

- käytössä vain sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 
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 Sosiaalisen luototuksen 
kertomus sekä talous- ja 
velkaneuvonnan 
asiakaskertomus 

- ovat käytössä talous- ja velkaneuvonnassa ja sosiaalisessa 
luototuksessa 

Viisikon asiakaskertomus - käytössä vain Viisikossa 

Täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki (ttt-akti) 

- kirjataan yksittäiset asiat, jotka myönnetty asiakkaalle 
täydentävänä toimeentulotukena (esim. huonekalut, 
kodinkoneet ja romaninaisen hame) 

- kirjataan vuokravelkaan myönnetty täydentävä tai ehkäisevä 
toimeentulotuki (pv ja määrä) 

Lasten harrastusmenot (ttt-
akti) 

- kirjataan päätöspäivä, lapsen nimi ja tieto siitä paljonko ja 
mille ajalle myönnetty harrastukseen, leireihin, retkiin tai 
harrastusvälineisiin, kuten polkupyörään 

Dokumentit - yksittäisiä dokumentteja, jotka voi avata vain yksi kerrallaan 

Vireilletulon tiedot 
(palvelutarpeen 
arvioinnissa) 

- dokumenttiin kirjataan vireillepanon sisältö (fraasipohja) 

Ensiarviolomake 
(palvelutarpeen 
arvioinnissa) 

- työntekijä voi kirjata tähän tiedot esim. asiakkaan 
ensimmäisestä puhelusta 

Palvelutarpeenarvio - asiakkuuden alussa tehtävä palvelutarpeenarvio (fraasipohja) 
- annetaan asiakkaalle 

Maahanmuuttajan 
alkukartoitus 

- alkukartoitus toimeentulotukea saavalle maahanmuuttaja-
asiakkaalle, joka ei ole TE-toimiston asiakas (mm. kotiäidit) 
(fraasipohja) 

- annetaan asiakkaalle 

Verkostotyön koontilomake - verkostotyön koontilomake täytetään verkostotapaamisen 
jälkeen. Lomakkeessa sovitaan työnjaosta ja vastuista, ja se 
korvaa asiakassuunnitelman. 

- Kaikki osallistujat saavat oman kopion lomakkeesta ja lomake 
liitetään pdf:nä asiakastietojärjestelmään 

- Huom. jokainen työntekijä tekee tehdyn asiakastyön 
merkinnän. 

Sosiaalihuollon 
asiakassuunnitelma 
(määrämuotoinen lomake) 

- asiakkaan kanssa tehtävä asiakassuunnitelma 
- annetaan asiakkaalle 
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 Sosiaalihuollon 
asiakassuunnitelman arvio 
(määrämuotoinen lomake) 

- asiakassuunnitelmaa arvioidaan tällä lomakkeella 
- annetaan asiakkaalle 

Sosiaalihuollon 
asiakassuunnitelma AVAIN 

- käyttö on lopetettu 

Sosiaalihuollon 
asiakassuunnitelman arvio 
AVAIN 

- käyttö on lopetettu 

Aktivointisuunnitelma  - kunnan tekemä aktivointisuunnitelma 
- annetaan asiakkaalle 

Kotoutumissuunnitelma - kotoutumissuunnitelma asiakkaalle, joka ei ole TE-toimiston 
asiakas (mm. kotiäidit) (fraasipohja) 

- annetaan asiakkaalle 
Hoito- ja 
kasvatussuunnitelma 
(määrämuotoinen lomake) 

- käytössä ryhmä- ja perheryhmäkodeissa 
- annetaan asiakkaalle 

Asuntopuolto 
(määrämuotoinen lomake?) 

- kirjataan, jos asiakas on ollut Espoon asuntojen puoltolistalla 
- mahdollinen asuntopuolto 

SAS-ryhmän esitys - asunnottomien asumisen tuen SAP-työparin tekemä esitys 

Sosiaalihuollon sosiaalityön 
lausunto (määrämuotoinen 
lomake) 

- Asiakkaan tai toisen viranomaisen pyytämä lausunto 

Lausunto  
 

- Lausunnot, joihin määrämuotoinen sosiaalihuollon 
sosiaalityön lausunto ei sovellu: päivämäärä, mistä 
lausunnosta kyse ja kuka pyytänyt 

- Jos henkilöllä ei ole asiakkuutta, lausuntoa ei kirjata Efficaan 
eikä avata asiakkuutta 

- Toimeentulotuen saamista koskevat lausunnot ttt-aktiin 
- mahdollinen asuntopuolto (lausunto/asuntopuolto) 

Kuukausiraportti - ryhmä- ja perheryhmäkotien kuukausiraporttipohja 
(fraasipohja) 

Lähete - kirjataan lähetteet (esim. Etypin lähete) 

Taloudellisen tuen 
suunnitelma (vain ttt-akti) 
 

- toimeentulotuen myöntämistä ohjaava suunnitelma 
(fraasipohja) 

Yhteenveto sosiaalisista 
olosuhteista 
(määrämuotoinen lomake) 

- esim. opiskelija, joka hakee säätiöltä apurahaa 

 
Päiväkirjalle pdf:nä liitettäviä tiedostoja esim.:  
 

- Kelasta siirrettävät hakemukset ja liitteet 
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 - Pankkitilinavaus/-muutoslomake (ttt-akti) 
- Verkostotyön koontilomake 
- Palvelupyyntö asumispalveluihin (linkki lomakepohjaan) 
- Vuokravelan maksusopimus 
- Valtakirja  

o Viranhaltija voi määritellä, millä tavalla valtakirja pitää olla yksilöity (esim. 
kesto). Hallintolaki § 12 (ks. alaindeksi 1) 

o Linkki valtakirjapohjaan 
- Aktivointisuunnitelma (te-toimistossa tehty) 
- Kotoutumissuunnitelma (te-toimistossa tehty) 
- Opintosuunnitelma (aikuisten perusopetukseen valmistava opetus, Aiva) 

 
Huom. Kun tiedoston liittää päiväkirjalle, katoaa se omista tiedostoista.  
 
Yleisiä ohjeita dokumentoijalle: 

 
– Kerro asiakkaalle, että hänestä kirjataan asiakastietoja 
– Näytä asiakkaalle henkilörekisteriseloste ja kirjaa siitä tieto asiakastietoihin 
– Kerro asiakkaille hänen oikeuksistaan omiin asiakirjoihinsa 
– Noudata suunnitelmallisuutta asiakastietojen dokumentoinnissa 
– Noudata huolellisuutta asiakastietojen käsittelyssä 
– Kerää vain työtehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja 
– Kirjoita kaikista tapahtumista, joissa asiakkaan asiaa on käsitelty 
– Pidä asiakastiedot ajantasaisena ja huolehdi, että kaikki asiakirjat sisältävät 
laatimispäivämäärän ja laatijan nimen 
– Kirjoita kuin kirjoittaisit asiakkaalle 
– Käytä selkeää, ymmärrettävää ja asiallista kieltä 
– Älä käytä ammattislangia ja kutsumanimiä, vältä lyhenteiden käyttöä 
– Kirjoita niin, että lukija ymmärtää, kuka oli mitäkin mieltä mistäkin asiasta 
– Kirjoita mahdollisimman paljon asiakkaiden kanssa yhdessä 

– Hyödynnä laatimiasi asiakirjoja työn suunnittelussa ja arvioinnissa 
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