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Tämän laadullisen ja kuvailevan tutkielman aiheena on nuorten parissa tehtävä sosiaalityö sekä 

lastensuojelun asiantuntijuus. Tarkastelun toimintaympäristönä on Intensiivimalli nuorten 

avohuoltoon–hanke. Aineistoina ovat hankkeen sosiaalityöntekijöiden vastaukset 

kyselylomakkeeseen sekä kirjoituspyyntöön onnistuneesta lastensuojelun asiakkuudesta. Lisäksi 

aineistoina ovat hankekuntien lastensuojelusuunnitelmat. Näiden käsittelyä on läpi koko kirjallisen 

työn. Moniaineistoisuutta (triangulaatiota) sekä kategoria-analyysia on käytetty apuna nuorten 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuuden selvityksessä. 

 

 Tutkielmassa tarkastellaan lastensuojelun avohuollon, nuoruuden sekä asiantuntijuuden teoreettisia 

keskusteluita. Tarkastelun tuloksena on havaittu, että asiantuntijuus on lapsilähtöistä, 

tilannesidonnaista sekä reflektoivaa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on asiakastyössä monia 

rooleja, jotka myös vaikuttavat asiantuntijuuteen. Asiantuntijuus perustuu tutkimukselliseen, 

reflektiiviseen ja juridisoituneeseen tietoon.  

 

Intensiivimalli nuorten avohuoltoon -hanke mahdollisti sosiaalityöntekijöiden perehtymisen nuoren 

tilanteeseen. Moniammatillinen yhteistyö, oikea-aikainen ja tehokas tuki toteutuivat hankkeen 

aikana hyvin. Hankkeen sosiaalityöntekijät eivät osanneet sanoa kartuttiko hanke uusia 

toimintatapoja. Täten kun uusia toimintatapoja ei syntynyt, herää pohdinta siitä tekivätkö 

sosiaalityöntekijät saman työn vain lyhyemmässä ajassa käyttäen samoja menetelmiä kuin ennekin.  

 

Analysoinnin avulla aineistosta nousi neljä sosiaalityöntekijäkategoriaa. Näitä ovat lempeä ja 

läheinen sosiaalityöntekijä, luja ja byrokraattinen sosiaalityöntekijä, konsultoiva ja tukeva 

sosiaalityöntekijä sekä konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijä. Nämä kategoriat löytyvät 

jokaisesta lastensuojelun sosiaalityöntekijästä itsestään ja ne voivat siten olla toiminnassa yhtä aikaa 

painotusten vaihdellessa niiden välillä.  

 

Kategorioita tarkasteltiin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen mukaan. Jaottelussa on 

eroa läheisyyden ja hierarkkisuuden osalta. Tarkastelua on myös tehty sosiaalityön toimintatapojen 

osalta. Toimintatapoina ovat palvelutyö, byrokratiatyö ja psykososiaalinen työ. Kategoriat ovat 

jakaantuneet näiden mukaisesti. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen sekä sosiaalityön 

toimintatapojen yhdistämisen kautta tuloksena ovat sosiaalityöntekijäkategoriat, jotka painottuvat 

joko lähityöhön, byrokratiatyöhön tai asiantuntijatyöhön. Todellinen lastensuojelutyön 

asiantuntijuus on lempeässä ja läheisessä sosiaalityönkategoriassa. Lähellä oleva suhde asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välillä tarkoittaa välittämistä asiakkaasta. Ammattieettinen toiminta pitää 

sisällään välittämisen asiakkaasta ja tämä on asiantuntijaksi tulemisen tärkeimpiä vaiheita.  

 

Asiasanat: sosiaalityön asiantuntijuus, lastensuojelun avohuolto, nuoret 
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Topic of this qualitative and descriptive thesis is social work with young people and child welfare 

expertise. The study environment of thesis is Intensive model to the young’s open service-project. 

Projects social workers answers to the questionnaire as well as writing request of successful child 

welfare client hood were material for this study. Project municipalities’ child welfare plans were 

used also as a study material. These materials have been processed through the entire written work. 

The triangulation and category analysis were used as a work method in social work expertise with 

young people in child protection.  

 

This thesis views child protection, youth and expertise in theoretical discussions. As results 

obse’rved that the expertise is child oriented, contextual and reflective. Child welfare social worker 

has many roles in work among the clients, which also affects to expertise. Expertise is based on 

research, reflective and legal knowledge.   

 

Intensive model to the young’s open service-project allowed social workers become orientate 

oneself to young situation. Multi-professional co-operation, right-timed and effective support to 

young was carried out well during the project. Projects social workers did not know did the project 

accumulate new ways of working. Because there wasn’t any new ways of working, it brings up 

question did they do the same work as before with old work methods but only within a shorter time 

period. 

 

Four social work categories were found through the analysis.  These (categories) are gentle and 

close social worker, hard and bureaucratic social worker, consulting and supporting social worker 

as well as consultative and considerable social worker. These categories can be found in every child 

welfare social workers themselves and therefore those can be operated at the same time varying 

weights between each category. 

 

Categories were observed based on relationship between social worker and client. There is a 

difference in intimacy and hierarchic at classification. Classification was done also based on work 

methods of social work. The work methods are service, bureaucracy and psychosocial work.  The 

categories are divided based on these. Social worker categories were born by combining the 

relationship with social worker and client together with social work methods. These categories are 

emphasized to work near the client, work though bureaucracy or work by expertise. The key 

expertise in child welfare work is in gentle and close social work category. Close relationship with 

client and social worker means carrying of the client. Professional ethical operation includes the 

carrying of the client and this is one of the most important steps of coming true expert.  
 

Key word: Expertise of social work, Child welfare open service, young people  
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1 JOHDANTO  

 

 

Pro gradu tutkielmani liittyy nuorten parissa tehtävän lastensuojelun avohuollon sosiaalityön 

asiantuntijuuteen.  Tutkielma on tehty Intensiivimalli nuorten avohuoltoon –hankkeelle, jonka 

myötä tutkielman aihepiiri on rajautunut koskemaan nuoria. Nuoret lastensuojelun asiakkaina ovat 

oma erityisryhmänsä, jotka tarvitsevat omankaltaisiaan tukitoimia. Näiden tukitoimien 

kehittämisen myötä aihepiiri on ajankohtainen niin hankkeelle itselleen kuin myös osaksi 

valtakunnallista keskustelua. Lastensuojelun avohuoltoa koskeva tieteellinen keskustelu on 

tärkeää, koska sen avulla voidaan myös arvioida sekä kehittää käytännön lastensuojelutyötä. 

Tutkielmani osallistuu tähän käytävään keskusteluun ja nostaa esille nuorten parissa tehtävän 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuutta.  

 

Henkilökohtaisesti aihepiiri on itselleni kiinnostava oman ammatillisen kasvuni kannalta. Olen 

aiemmalta koulutukseltani sosionomi (AMK) sekä olen ollut töissä sosiaalialalla noin yhdeksän 

vuoden ajan. Näistä viimeisimmät kaksi vuotta olen ollut lapsiperheiden sosiaalityöntekijänä. 

Työni kautta olen pohtinut paljon omaa osaamistani sekä siihen liittyviä vaateita eri toimijoilta ja 

sidosryhmiltä. Sosiaalityö haastaa työntekijän luovuutta ja kykyä kestää muutoksia sekä sietää 

keskeneräisyyttä. Muutokset eivät tapahdu nopeasti ja asiakkaiden kertomat tarinat voivat olla 

tosia tai epätosia. Toisinaan taas tarvitaan erilaisia tapoja ja keinoja selvittää tilannetta sekä sitä 

mikä olisi keino muutokseen. Työntekijänä on osattava arvostaa asiakkaan tarinaa totena ja myös 

selvittää mitä asioita tarinan takana vielä on. Käytännön työssä asioista puhutaan koko ajan 

yksittäisen asiakkaan kohtaamiseen liittyvinä, ikään kuin sosiaalityössä työtä tehtäisiin vain yhden 

asiakkaan kanssa. Käytännössä asiakkaina on kuitenkin useita kymmeniä ihmisiä sekä heidän 

kaikki verkostonsa. Kiireelle tai asioiden myöhästymiselle ei voi selityksenä kertoa toisten 

asiakkaiden työllistävyyttä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on työskennellä samanarvoisesti 

kaikkien asiakkaiden kohdalla kannustaen, motivoiden, mahdollistaen ja tarpeen tullen myös 

tilanteeseen puuttuen ja halliten koko prosessia erilaisten yhteistyötahojen keskellä. Oma 

kokemukseni asiasta on, ettei se ole helppoa. Tämän vuoksi koen kiinnostavana ja tarpeellisena 

pohtia lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuutta. 
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Tätä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuuden pohdintaa teen selvittämällä sekä 

kuvailemalla mitä lastensuojelun avohuolto ylipäätään tarkoittaa sekä mitä nuoriin lastensuojelun 

asiakkaina liittyy. Näiden lisäksi olen tutkielmassani nostanut esille mitä asiantuntijuus tarkoittaa 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä nuorten parissa. Selvitykseni ja kuvailun apuna 

hyödynnän Intensiivimalli nuorten avohuoltoon -hanketta ja hankkeen sosiaalityöntekijöiden 

kirjoituksia, kyselylomakevastauksia ja hankekuntien lastensuojelusuunnitelmia. Tutkielmassani 

rakentuu siten, että ensin läpikäydään tutkielman teon valintoihin vaikuttaneita asioita samoin kuin 

koko tutkielmanteon prosessia. Näiden lisäksi avaan myös Intensiivimalli nuorten avohuoltoon-

hankkeen sisältöä jo alkuvaiheessa.  

 

Tutkimuskysymykseni pitää sisällään mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on ja mitä 

erityistä siihen liittyy nuorten parissa tehtävässä työssä sekä millaista osaamista lastensuojelun 

avohuollon sosiaalityö vaatii.  Vastauksen löytämiseksi näihin kysymyksiin on tutkielmassani 

pohdittu lastensuojelun avohuoltoa, nuoria lastensuojelun asiakkaina sekä ikäryhmänään yhtä lailla 

kuin sitä mitä asiantuntijuus pitää sisällään. Osana näiden alueiden pohdintaa on käytetty 

tieteellisen kirjallisuuden lisäksi hyödyksi myös tutkielman aineistoa sekä omaa kokemustani. 

Analysointia kulkee siten mukana läpi koko työn. Näiden aihealueiden pohdinnan yhteydessä on 

myös hyödynnetty Heinon (2007) tekemää tutkimusta Keitä ovat lastensuojelun uudet asiakkaat 

vertailemalla hankekuntien sosiaalityöntekijöiden kyselylomake vastauksia Heinon tutkimukseen. 

Vertailun tavoitteena on paikantaa hankekuntien sosiaalityöntekijöiden nuorten parissa tekemää 

työtä osaksi aihepiiristä olevaa tieteellistä keskustelua. Tutkielmani loppupuolella on varsinainen 

aineiston analysointiosuus, jonka yhteydessä on kuvattu auki erilaisia sosiaalityön kategorioita.     

 

Tutkielman tekeminen prosessina on ollut mielenkiintoinen ja vaihteleva. Olen pyrkinyt 

kuvaamaan aihepiiriäni riittävän rajatusti ja rajauksen sisällä laajasti. Sen vuoksi tutkielmani 

koostuu useasta erilaisesta langasta. Näistä säikeistä muodostuu yhdessä kokonainen köysi, jota 

lukijana olet mukanani punomassa läpi kirjallisen työn.  
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2 TUTKIMUKSELLISEN TIEDON AVULLA UUSIA NÄKÖKULMIA 

 

 

Lähes jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä mitä lastensuojelu tarkoittaa sekä jonkinlainen 

mielikuva lastensuojelun sosiaalityöntekijästä. Lastensuojeluun liittyviä tarinoita, jotka 

muokkaavat käsitystä lastensuojelusta esiintyy myös lasten saduissa,.  Olen huomannut, että 

vaikka tiedän mitä lastensuojelun sosiaalityön osaaminen pitää sisällään, niin usein 

keskustellessani siitä muiden ihmisten kanssa kohtaan erilaisia odotuksia ja muiden määrittelyjä 

työni sisällöstä ja sen reunaehdoista. Olen kokenut, että keskustelu avoimesti lastensuojelun 

avohuollon sosiaalityön asiantuntijuudesta vaihtelee hyvin paljon sisällöllisesti riippuen siitä 

kenen kanssa sekä minkälaisista intresseistä käsin keskustelua käydään. Olen jäänyt kaipaamaan 

jonkinlaista syvällisempää pohdintaa asiaan liittyen. Huomasin tämän 10 -vuotiaan veljenpoikani 

kysyessä mitä teen työkseni. Kun vastapuolena ei ollutkaan henkilöä jolla olisi valmis mielipide 

lastensuojelun työstä., jäin hänen kanssaan jutteluni päätteeksi pohtimaan, että mitä oikeastaan 

teen työkseni ja millä tavoin minua tähän on johdatettu. Huomasin, että käytännönkokemuksestani 

huolimatta minun teoriapohjainen tietämykseni oli vajavaista. Tämän vuoksi otin tavoitteekseni 

selvittää mitä on lastensuojelun avohuollon sosiaalityön osaaminen osana nuorten parissa tehtävää 

työtä. Tutkielma toimii oppimismatkanani, jonka avulla pyrin tutkimuksellisen tiedon avulla 

saamaan itselleni uusia näkökulmia kokemukseni kautta omaksumiini käsityksiin.  

 

2.1 Tutkimuskysymyksenä sosiaalityön osaaminen lastensuojelun avohuollossa  

 

Tutkielmassani olen selvittänyt mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on ja mitä erityistä 

siihen liittyy nuorten parissa tehtävässä työssä. Lisäksi olen selvittänyt millaista sosiaalityön 

osaamista, ja siten asiantuntijuutta, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö vaatii. Tätä selvitystyötä 

teen käyttäen apunani Intensiivimalli nuorten avohuoltoon hankkeen (jatkossa käytetty lyhennettä 

IINA -hanke) sosiaalityöntekijöiden kirjoittamia kertomuksia, kyselylomakkeen vastauksia sekä 

hankekuntien lastensuojelusuunnitelmia.  Selvityksen päätteeksi nostan esiin sosiaalityöntekijän 

asiantuntijuus kategorioita kuvaamaan eri osaamisalueita. 
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2.2 Mitä enemmän ongelmia, sitä enemmän aivoille työtä 

 

Tutkielman teko itsessään on oppimisprosessi, joka ei useinkaan etene välttämättä 

johdonmukaisesti. Hakala (1999, 15–18) nostaa esille, että tutkimusprosessi on viisastava 

kokemus ja mitä useammin kohtaa ongelmia sitä enemmän myös aivot saavat työtä.   

 

Tutkielmani on tehty IINA -hankkeelle, johon alkuun oli selvitettävänä yhteistyön tavoitteet ja 

keinot. Hankkeelle tutkielman teon tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa aihepiiristä sekä myös 

opinnäytteen tekemistä osana hankkeen toimintaa. Itselleni tutkielman tekemisessä oli kyse 

oppimismatkasta ja oman tiedon rikastuttamisesta koskien nuorten parissa tehtävää lastensuojelua. 

Hanke itsessään on antanut minulle tutkielman tekijänä aika lailla vapaat kädet, jonka myötä 

varsinaisia tutkimussuunnitelmia matkan varrella tuli tehtyä useampia mielenkiinnon kohteen 

vaihtuessa. Kirjallisuuskatsauksen etenemisen myötä lopullinen suunnitelma hahmottui ja 

lastensuojelun avohuolto ja siihen liittyvä epämääräisyys tai monimuotoisuus kirkastui 

kiinnostukseni kohteeksi. Tutkimussuunnitelman myötä koitti tutkimuslupien hakemisen vaihe, 

jossa suurena apuna oli hankkeen ohjausryhmä ja työntekijä. Tämän jälkeen varsinaisen 

tutkielman tekemisen aikakausi alkoi vauhdikkaasti.  

 

Näin ainakin oli tavoitteenani. Aineiston keruun tapaa olin pohtinut paljon. Kuitenkaan tämä ei 

tuonut mukanaan sellaista aineistoa kuin parhaimmillaan olin toivonut tai tutkielman tekemisen 

kannalta ajatellut parhaaksi. Kirjoituksia sai odottaa ja kun ne osoittautuivat lyhyiksi, epäilin 

aineiston riittävyyttä sekä luotettavuutta. Koitti tuskaisen pohdinnan aikakausi tutkielmani teossa, 

johon ratkaisuna löysin kuntien lastensuojelusuunnitelmien hyödyntämisen. Samaan aikaan 

palasin takaisin kirjallisuuden äärelle yhtä aikaa metodipohdintojen ja -opintojen kanssa. 

Prosessina tutkielmani eteni nykäyksittäin ja välillä polku näytti palaavan takaisin tai tekevän 

mutkan ihan jossain muussa suunnassa kuin mitä alkujaan olin suunnitellut. Kirjoitusprosessi eteni 

yhtä matkaa erilaisten pohdintojen kanssa sykäyksittäin ja näkökulmaa vaihdellen. Tästä johtuen 

koin lopulta, että olen jo kirjoittanut monta erilaista tutkielmaa. Aivoni saivat prosessin aikana 

työtä riittämiin.  
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Hirsjärvi & Remes & Sajavaara (2002, 25–28) toteavat että jo aiheen valinta itsessään on eettinen 

valinta. Tähän liittyvät pohdinnat siitä kenen ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimukseen 

ryhdytään. Samaisessa teoksessa on nostettu esille tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden 

kohtelun olevan selvitystä vaativa tehtävä. Lisäksi tutkimustyössä tulee välttää epärehellisyyttä 

kaikissa vaiheissa. Tutkielmani aiheen rajautumiseen ja valintaan ovat vaikuttaneet paitsi omat 

henkilökohtaiset motiivini, myös IINA -hankkeen motiivit saada hankkeen käyttöön 

tutkimustietoa. Aiheella on kuitenkin myös yhteiskunnallinen merkitys lastensuojelun avohuollon 

uudistumistarpeiden edessä. Tutkielmani kohteena ovat niin sosiaalityöntekijät kuin nuoretkin, 

joiden osalta olen pyrkinyt käsittelemään anonyymisti ja arvostavasti sekä kunnioittavasti 

molempien ryhmien toimintaa. Epärehellisyyttä tutkielmassa on vältetty muun muassa 

erottelemalla toisten tekstit omasta tekstistä ja pyrkimällä mahdollisimman puutteettomaan ja 

asianmukaiseen raportointiin sekä pohdintaan.  

 

Aika ajoin koin turhautumista miettiessäni miten mikin aihepiiri nivoutuu kokonaisuudeksi. 

Yhtälailla koin innostumista siitä, että löysin ratkaisuja tilanteissa joissa koin tulleeni umpikujaan. 

Nyt tutkielmani ollessa valmiina huomaan miten prosessi itsessään jatkaa elämistään ajatuksissani.  

Aihepiirin pohdinta on lisännyt mielenkiintoani aiheeseen. Huomaan, että voisin yhä uudelleen 

muokata tutkielmani sisältöä ja rakennetta sekä tuoda mukaan uusia keskusteluita aihepiiriin. 

Yhtälailla kuin olen kokenut tekemisen tuskaa ja iloa huomaan kokevani myös luopumisen 

jännitystä.  

 

2.3 Todellisuus rakentuu kielen avulla  

 

Tutkimuksen teossa on selvitettävä millaisiin erilaisiin odotuksiin tutkimuksen tieto pohjautuu. 

Tällaisia piileviä odotuksia liittyy muun muassa ihmisiin, maailmaan, tietoon ja tiedonhankintaan. 

Näitä oletuksia kutsutaan taustasitoumuksiksi. Taustasitoumukset luovat tutkimukselle filosofisen 

viitekehyksen. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2002, 117–118.) 
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Tutkielmassani pyritään saamaan tietoa sosiaalityöntekijöiden omasta ammatillisesta osaamisesta 

sen perusteella miten se ilmenee osana heidän kirjoituksissaan. Kokemuksille annetut merkitykset 

rakentuvat tilannekohtaisesti kielen avulla.  Tapio (2004, 40) kuvaa tiedon olevan tilannekohtaista 

ja sidoksissa kieleen. Tällä tavoin suhtauduttaessa tietoon on kyse konstruktionismista. Roos (2001 

sosiaalipsykologian verkkokurssi) kuvaa sosiaalisen konstruktionismin tarkoittavan sitä, että 

todellisuus on sosiaalista ja kielen kautta rakentunutta. Kielellisen kommunikaation kautta syntyy 

käsityksemme todellisuudesta, joka on konstruoitu ja tilannekohtainen. Mitään yleistä totuutta ei 

ole, vaan ilmiöt ovat välittyneitä kielen kautta. Käytännössä kaksi ihmistä eivät voi havainnoida 

samaa asiaa samoin tavoin vaan heidän täytyy myös konstruoida ilmiö todetakseen sen 

todelliseksi. Sosiaalisesta konstruktionismista on olemassa lukemattomia erilaisia näkökulmia ja 

lisäksi myös itse käsitettä on käytetty monin eri tavoin.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi on yleisnimi erilaisille tutkimussuunnille, jotka pitävät sisällään 

samoja perusolettamuksia. Kriittinen suhtautuminen itsestään selvänä pidettyyn tietoon, käsitysten 

kulttuurisidonnaisuus sekä tiedon syntyminen osana sosiaalista prosessia ovat tällaisia 

perusolettamuksia. Kieli on itsessään sosiaalista toimintaa, jossa luodaan merkityksiä. Näin ollen 

konstruktionistinen tutkimus ei keskity ihmisen psykologisiin ominaisuuksiin vaan sosiaalisten 

käytäntöjen prosesseihin. Sosiaalisen konstruktionismin kautta tutkimus osaltaan rakentaa 

kohdettaan. Tutkijat pyrkivät nostamaan esille prosesseja sekä merkityksiä joita emme niiden 

itsestäänselvyyden vuoksi huomaa. (Pietikäinen, 2002, sosiaalinen konstruktionismi, 

verkkokurssi.) 

 

Sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluvat muun muassa tarinallisten menetelmien kirjo. 

Tarinallisissa menetelmissä on kyse narratiivisuudesta. Narratiivinen tutkimus on kulttuuristen 

merkitysten sävyttämien tarinoiden tutkimusta. Kertomus yksinkertaisimmillaan koostuu 

alkutilanteesta, tapahtumasta ja lopputilanteesta. Erilaisia tarinatyyppejä on luokiteltu muun 

muassa sen mukaan millä tavoin tarina päättyy. Tarinoita on myös analysoitu niissä ilmenevien 

rakennepiirteiden mukaan. Tarinassa voi olla esimerkiksi sankari, tavoite, esteitä ja vastustajia. 

Tällaisia rakenteita voidaan analysoida tekstistä koostuvasta aineistosta ja järjestää rakenteen 

avulla aineistoa luokkiin tai ryhmiin. Tällä tavoin käsitellystä aineistosta on helpompi etsiä 

yhdistäviä tekijöitä ja säännönmukaisuuksia. (Pietikäinen 2002, Vuorovaikutus ja mikrotason 

sosiaalinen järjestys, verkkokurssi.) 
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Narratiivisen tutkimuksen yhtenä analysoinnin välineenä voi olla myös esimerkiksi käsitykset 

ihmisen roolista. Rooli käsitteenä nousee sosiologiasta käsin. Roolia tarkastellaan 

vuorovaikutuksen osalta empiirisistä havainnoista rakennettuna yksilöiden yläpuolella olevina 

käsikirjoituksina. Sosiaalinen paine ja odotukset saavat aikaan erilaisia rooleja. Erilaisilla rooleilla 

on kuitenkin erilainen empiirinen merkitys. Esimerkiksi ammateista osa on sellaisia, joita ei voi 

käsitellä pelkästään rooleina, vaan niihin liittyy myös juridinen vastuu. Tällöin yhteiskunnallisen 

sääntelyn kannalta jotkin roolit ovat enemmän kuin rooleja. (Pietikäinen 2002, Vuorovaikutus ja 

mikrotason sosiaalinen järjestys, verkkokurssi.) 

 

Tutkimuksella on tarkoitus ja tehtävä, jonka osalta tutkimus on joko kartoittava, kuvaileva, 

selittävä tai ennustava. Tämä tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja, jotka tehdään 

tutkimuksen ontologiaan liittyneiden pohdintojen jälkeen. Traditionaalisia tutkimusstrategioita 

ovat kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Survey-tutkimuksessa on kyse 

standardoidusta lomakekyselystä tiedonkeräyksen muodosta joukolta ihmisiä, kun taas 

tapaustutkimus kerää tietoa yksityiskohtaisesti ja intensiivisesti yksittäisestä tapauksesta tai 

pienestä joukosta tapauksia. Kokeellinen tutkimus sisältää yleensä hypoteesin testaamista. Näiden 

strategioiden lisäksi tutkimukseen liittyvänä lähestymistapana voi olla joko kvalitatiivinen tai 

kvantitatiivinen tutkimus, josta kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan välinen suhde 

on läheinen, tutkimusstrategia on strukturoimaton, aineiston luonne on rikas sekä teorian ja 

tutkimuksen suhde on teoriaa luova ennemmin kuin varmistava. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 

2002, 120–128.) 

 

Tutkielmani pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin siltä osin miten todellisuuteen 

suhtaudutaan ja miten siitä nähdään saatavan tietoa. Todellisuus rakentuu kielen avulla.  Kyseessä 

on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on sekä kuvailla tutkittavaa ilmiötä että kartoittaa 

sitä. Tutkielmanteko on edennyt aineistolähtöisesti, mihin on vaikuttanut suurelta osin 

sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset. Tutkielman tekijänä en ole ollut mukana IINA -hankkeessa 

enkä ole tehnyt työtä yhdessä tutkimukseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vaikka 

tutkielman tekijänä olen siten ollut etäällä itse hankkeesta, olen kuitenkin ollut lähellä tutkittavaa 

aihepiiriä työskennellessäni itse sosiaalityöntekijänä. Tämän vuoksi olen joutunut pohtimaan työn 

edetessä omaa objektiivisuuttani.. Olen pyrkinyt nostamaan kirjallisuuden avulla erilaisia 

näkökulmia aiheeseen. Valintoihini on vaikuttanut siitä huolimatta oma suhteeni aiheeseen siten, 

että olen kokenut kyseiset asiat tärkeiksi nostaa esille.  



8 

 

2.4 Aineistoina kysely, kirjoitukset ja lastensuojelusuunnitelmat 

 

Tutkielman aineisto on kerätty IINA-hankkeessa mukana olevilta kunnilta. Hankekuntien 

lastensuojelun avohuoltoa tekeviä sosiaalityöntekijöitä pyydettiin laatimaan kirjoitus omasta 

työstään onnistuneessa nuoren lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa tai asiakkuuden osassa 

(LIITE 1.). Sosiaalityöntekijöillä oli kirjoittaessaan vapaa mahdollisuus kuvata omia ajatuksiaan 

sekä kokemuksiaan. Kirjoittamisen ohjeistamista oli testattu etukäteen hankkeen ulkopuolelle 

kuuluvan kunnan lapsiperheiden sosiaaliaseman sosiaalityöntekijöillä. Palautteen avulla 

kysymyksen ja ohjeistuksen asettelua oli muokattu siten, että kirjoitusten avulla saataisiin 

mahdollisimman hyvin tutkimuskysymykseen vastaavaa sisältöä. Kirjoituspyynnössä ohjeistettiin 

sosiaalityöntekijöitä pohtimaan onnistunutta yksittäistä nuoren avohuollon asiakkuutta sen vuoksi, 

että testatessa ohjeistusta tuli ilmi, että sosiaalityöntekijöiden oli helpompaa kirjoittaa 

onnistuneesta kuin niin sanotusti epäonnistuneesta asiakastapauksesta. Testivastausten perusteella 

myös se, mitä ajateltiin onnistumisena, vaihteli paljon. Toinen koki päättyneen avohuollon 

asiakkuuden onnistumisena ja toinen vastaavasti huostaanoton, jolloin nuori tuli pelastettua 

konkreettisesti ja tilanne parani. Mielenkiintoista olisikin ollut pohtia tarkemmin millaisia 

onnistumisen tarinoita nuoriin liittyvissä avohuollon asiakastarinoissa nousee esiin. 

Tutkimuskysymys suuntautui vahvasti siihen mitä sosiaalityöntekijöiden osaaminen nuorten 

parissa tehtävässä lastensuojelun avohuollon työssä on. Kirjallisuuden, IINA-hankkeen erilaisten 

muistioiden sekä aihepiiristä käydyn keskustelun pohjalta osaamista paremmin kuvaava käsite 

vaikutti olevan asiantuntijuus. Toiseksi lähes yhtä tärkeäksi käsitteeksi vaikutti nousevan oikea-

aikaisuus lastensuojelun avohuollon työssä ja etenkin intensiivisissä työmuodoissa. Näiden 

pohdintojen ja pohjatietojen pohjalta valikoitui kirjoituspyyntö sosiaalityöntekijöille.    

 

Testivastausten sekä kirjallisuuden ja keskustelujen perusteella lastensuojelutyön oikea-aikaisuus 

näytti nousevan tärkeäksi osaksi lastensuojelua ja siihen liittyvää keskustelua. Tosin käsitteen 

käsitettä käytettiin monissa eri merkityksissä ja olisikin ollut mielenkiintoista pohtia tarkemmin 

mitä sosiaalityöntekijät ymmärsivät oikea-aikaisuudella. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 12 noin 

30 sosiaalityöntekijän joukosta. Kirjoituksista kolmessa oli havaittavissa selkeä rakenne sillä 

tavoin että kertomuksella oli alku ja päätös, muiden kirjoitusten jäädessä enemmän 

luettelomaisiksi. Kirjoitettua tekstiä kaikkineen yhteensä tuli 4-5 arkkia.  
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Kuudessa kirjoituksessa oikea-aikaiseksi lastensuojelun avohuolloksi oli käsitetty se, että 

lastensuojelun asiakkuus pysyy lyhyenä alle vuoden mittaisena ja sen aikana on pystytty 

järjestämään riittävästi palveluita. Toisin sanoen oikea-aikaisuus vaikutti tarkoittavan ongelmiin 

tarttumista ajoissa ja oikea-aikaisen avun myötä asiakkuus päättyi hallitusti. Asioihin oli puututtu 

oikeaan aikaan ja sen myötä vältytty korjaavilta toimenpiteiltä.  Oikea-aikaisuuden käsite ei 

sinällään noussut aineistosta kovin voimakkaasti esiin. Asiantuntijuudesta vastaavasti oli 

kirjoitettu 10 kirjoituksessa, kuten kirjoituspyynnössä oli toiveeksi esitetty.  Tämän myötä 

asiantuntijuus nousi aineistosta isoimmaksi aiheeksi. Mielenkiintoista oli, että asiantuntijuutta oli 

käsitelty joko yleisellä tasolla lähes luettelomaisesti kertoen mitä avohuollon sosiaalityöntekijän 

osaamiseen kuuluu, kun taas asiakastapauksista oli kirjoitettu henkilökohtaisella tasolla mitä kukin 

nuori oli tehnyt ja ajatellut. Omasta roolista ei kirjoitettu yksityiskohtaisesti eikä oman osaamisen 

vaikutuksesta onnistuneeseen lopputulokseen, vaan pikemminkin sitä vähäteltiin ja korostettiin 

nuoren omaa toimintaa tilanteen korjaantumisessa. Asiantuntijuuteen koettiin myös kuuluvan niin 

paljon asioita, että siitä kirjoittaminen koettiin vaikeaksi. Lisäksi kirjoituksissa nostettiin erikseen 

esille, ettei omaa itseä voitu mieltää millään tavalla asiantuntijaksi vähäisen työssäoloajan vuoksi.   

 

Kirjoituspyyntöjen lisäksi tutkielman aineistona on hankekuntien sosiaalityöntekijöiden täyttämä 

kyselylomake koskien lastensuojelun asiakkuudessa olevia nuoria. (LIITE 2.) Vastauksen 

helpottamiseksi kyselylomakkeessa on sosiaalityöntekijöitä ohjeistettu ajattelemaan yksittäistä 

nuorta ja nuoren lastensuojelun asiakkuutta. Kyselylomakkeen pohjalla on ollut IINA-hankkeen 

aloitustapaamisen muistio, jossa on läpikäyty työntekijöiden odotuksia hankkeen hyödyille. 

Lisäksi pohjalla on ollut Tarja Heinon tutkimus Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? 

Tutkimus lapsista ja perheistä tilastolukujen takana vuodelta 2007. Sen perusteella on nostettu 

kyselylomakkeeseen kysymykset nuoren lastensuojelun tilanteesta, nuoresta itsestään sekä 

sosiaalityöntekijän perehtymisestä nuoren tilanteeseen. Tähän valintaan on vaikuttanut Heinon 

tutkimuksessaan tekemä käsitteiden käyttö ja -valinta, jonka hyödyntäminen on nähty sopivaksi 

tähän yhteyteen.  Heinon tutkimuksesta saadun tiedon avulla on paikannettu IINA-hankkeen 

työntekijöiden arviointia omista asiakasnuoristaan osaksi yleisempää pohdintaa. Kyselylomakkeen 

avulla saatua tietoa on hyödynnetty lisäaineistona tutkielmassa. Kyselylomakkeen perusteella 

vastanneista sosiaalityöntekijöistä muutama ei ollut ollut sosiaalityöntekijänä yli vuotta. Nuoria 

13–17 -vuotiaita heillä oli asiakkuudessa noin 5-22 kappaletta, keskiarvo työntekijää kohden oli 14 

nuorta. Vuonna 2010 päätettyjä nuorten lastensuojelun asiakkuuksia he arvioivat olevan noin 5 

kappaletta työntekijää kohden.  
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2.5 Triangulaatio luotettavuuden apuna 

 

Tutkittavaa ilmiötä voidaan lähestyä monelta eri suunnalta hyödyntäen montaa eri menetelmää. Se 

tarkoittaa yleensä erilaisten teoreettisten selitysmallien tai useiden aineistojen käsittelyä 

rinnakkain. Tällaiset monistrategiset tutkimusotteet liittyvät niin sanottuun triangulaatioon. Tällä 

tavoin pyritään edesauttamaan tutkimuksen luotettavuutta. Sen avulla osoitetaan, ettei saatu tulos 

ole sattumanvarainen, vaan samaan tulokseen on päästy useilla eri lähestymistavoilla. Se tarkoittaa 

myös systemaattista juonen tai saman ilmiön tarkastelua läpi kaikkien vaiheiden. Mikäli tutkija voi 

osoittaa että samoilla menetelmillä päästään samaan tulokseen, triangulaation avulla on voitu 

vahvistaa luotettavuutta.  Triangulaatiota voi olla liittyen aineistoon, jolloin tutkimuksessa 

käytetään useita eri aineistoja, tai tutkijoihin, jolloin useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä, tai 

teoriaan, jolloin aineiston tulkinnassa on hyödynnetty useita teoreettisia näkökulmia, tai 

menetelmään, jolloin hyödynnetään useita eri tiedonhankintamenetelmiä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

 

Tämän tutkielman pääaineistona ovat sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset. Kirjoitusten määrän, 

pituuden ja sisällön vuoksi en ole nähnyt aineistoa olevan riittävästi analyysin luotettavuuden 

kannalta. Tämän johdosta tutkielmassa hyödynsin toisena aineistona kirjoitusten rinnalla 

hankekuntien lastensuojelusuunnitelmia, jotka ovat julkisia asiakirjoja ja saatavissa kuntien 

internetsivuilta. Ainoastaan Nokian lastensuojelusuunnitelmaa ei ollut löydettävissä internetistä, 

mutta asiakirjan olemassaoloon löytyi kyllä viitteitä. Hankekuntien lastensuojelusuunnitelmia 

tarkastellessa oli huomattavaa, että suunnitelmien nimeäminen ja tekninen toteutus vaihteli 

kunnittain. Lukijaa helpottaakseni nimitän asiakirjoja yhteisesti lastensuojelusuunnitelmiksi. 

Pääsääntöisesti lastensuojelusuunnitelmat vastasivat sisällöllisesti toisiaan toteuttaen 

lastensuojelulain henkeä. Pieniä erovaisuuksia painotusten suhteen oli selkeästi havaittavissa 

kuntien välillä. Useassa suunnitelmassa oli pohdintaa erityisesti nuorien tarpeisiin ja myös 

sosiaalityöntekijän tekemästä työstä ja työmäärästä samoin kuin ohjaajien mahdollisesta 

hyödyntämisestä.   
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Kunnan lastensuojelusuunnitelma sisältää tiedot lasten sekä nuorten kasvuolosuhteista sekä 

hyvinvoinnista, näitä edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista sekä palveluista, lastensuojelun 

tarpeesta ja lastensuojeluun varattavista voimavaroista. Suunnitelma pitää sisällään myös tietoa 

lastensuojelun toteuttamiseen käytettävissä olevasta palvelujärjestelmästä sekä yhteistyön 

järjestämisestä eri viranomaisten kesken. (Oriveden lastensuojelusuunnitelma 2011, 7-72.)  

 

Tässä tutkielmassa triangulaatiota on hyödynnetty eri aineistojen avulla. Käytännössä aineiston 

analyysissa on tehty samaa tarkastelua kahdesta eri aineistosta, joista kummastakin on voinut 

erottaa samat kategoriat. Tällä tavoin tavoitteena on ollut saada luotettavampaa analysointia.. 

Triangulaatiota on hyödynnetty myös siten, että tutkimuksellista tietoa, kyselystä saatua tietoa ja 

kirjoituksista saatua tietoa on pyritty vertaamaan keskenään tai näistä on tarkasteltu samoja asioita.  

 

2.6 Menetelmänä kategoria-analyysi 

 

Jotta olisi ylipäätään kyse empiriasta, tarvitaan jonkinlaista välinettä ilmiön hahmottamiseksi 

(Hakala 1999, 181). Laadullisen tutkimuksen yleisenä aineistotyyppinä ovat tuotetut kertomukset. 

Kertomuksina voivat olla puheet, haastattelut tai kirjalliset tekstit. Kaiken kaikkiaan kyse on 

jollain tapaa kielen tutkimisesta. Kieltä tutkittaessa kieli voidaan nähdä joko todellisuuden kuvana 

tai todellisuuden rakentajana. Kielen analysointitapoina on käytetty muun muassa 

diskurssianalyysia ja keskusteluanalyysia. (Eskola & Suoranta 2008, 193–195.) Teksti on 

kielellinen, jolloin kyseessä on joko kirjoitetusta tai puhutusta asiasta. Diskursseissa vastaavasti on 

kyse sosiaalisesti jaetusta todellisuudesta. Diskurssit opitaan ja ne osataan – usein jopa niin hyvin, 

että niitä ei enää tunnisteta, vaan niitä pidetään normaalina asioiden tilana. Diskurssianalyysissä 

onkin kyse tutun tekemisestä uudestaan tunnistettavaksi ja siten muutettavaksi. (Vuori 2001, 81.) 

 

Diskurssianalyysin lähellä olevana muotona on kategoria-analyysi. Ihmisten sijoittaminen 

kategorioihin helpottaa hahmottamaan millaista toimintaa itseltä tai toiselta voi odottaa. 

Kategorisoinnin sovelluksena on myös jäsenkategorisointi sekä sen analyysi. Analysoinnin 

ensimmäinen havainto on se, että suuri osa ihmisten välisestä kanssakäymisestä on järjestäytynyt 

erilaisiin jäsenkategorioihin, joiden avulla ihmiset tunnistetaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

mies, vaimo, sulhanen, lapsi tai opettaja. (Järviluoma & Roivainen 1997, 15–25.)     
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Usein kategoriat muodostavat vakiopareja (esimerkiksi aviomies-vaimo, vanhempi-lapsi, kollega-

kollega), joihin liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia. Vakiopareihin usein liittyy oletus, kun parin 

toinen osapuoli mainitaan, on toinenkin osapuoli jotenkin läsnä. Kategoriat ovat kulttuurisia. 

Kategorisointi rakentuu yleensä sillä periaatteella, että kategoriaan liitetään usein 

tilannesidonnaisesti adjektiivi (esimerkiksi nätti tyttö, rakastunut sulhanen tai tunnollinen 

opettaja). Kategorisointi pitää siten sisällään kategoriapiirteitä ja jäsenkategorisointi muodostaa 

jäsenryhmityksiä.  Piirteiden ja jäsenryhmitysten myötä voidaan myös nostaa esille 

kategoriasidonnaiset tiettyihin kategorioihin liitetyt toiminnot. (Järviluoma & Roivainen 1997, 15–

25.)     

 

Asioiden tärkeysjärjestyksen ja sisällön ymmärtäminen onnistuu ainoastaan silloin kun tiedetään 

mitä niillä kulttuurissa tarkoitetaan. Kategoriat ovat kulttuurisia resursseja joiden avulla ihmiset 

suunnistavat vuorovaikutustilanteissa. Kategoriapiirteisiin on luotu säännönmukaisuutta. Tällaisia 

ovat muun muassa luonnolliset kategoriasidonnaiset piirteet ja tilannesidonnaisten kategorioiden 

tuottamat piirteet.  Luonnollisiin piirteisiin sisältönä kuuluu se, että kategorisoinnit tai ryhmitykset 

otetaan vastaan annettuina, jolloin puhujille riittää hyvin vähäinen tilannekohtainen tieto 

kategorioiden yhteen niputtamiseksi. Tilannesidonnaisten kategorioiden piirteinä on se, ettei voida 

itsestään selvästi yhdistää kategorioita. Tähän vaikuttaa esimerkiksi aihepiiriin vieraus tai 

keskustelun tilannesidonnaisuus. Se, kuinka annettuina kategoriat ymmärretään, on aina 

kulttuurisidonnaista. (Järviluoma & Roivainen 1997, 15–25.)   Olen hyödyntänyt aineistoni 

analysoinnissa kategoria-analyysiä nostamalla esiin erilaisia sosiaalityöntekijän 

asiantuntijakategorioita molemmista aineistoista. 

 

Luvun 2 avulla läpikäytiin kokonaisuudessaan millaisesta tutkielmasta on kyse, mihin 

tutkimuskysymykseen tutkielmani vastaa ja miksi. Olen avannut tutkielmanteon prosessia sekä 

valintoja tutkielman teon menetelmien ja rakenteiden suhteen. Olen kertonut millainen tutkielmani 

on sekä johdattanut kohti aihepiiriäni. Luvussa 3 läpikäydään tarkemmin IINA-hanketta, joka on 

toiminut tutkielmani toimintaympäristönä.  
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3 TUTKIELMA OSANA ISOMPAA KOKONAISUUTTA 

 

 

Lastensuojelun kehittämiseen on 2000 luvulla panostettu uudistamalla lainsäädäntöä sekä 

kehittämällä lastensuojelun sisältöä. Kehittämistä on tehty etenkin erilaisten hankeohjelmien 

avulla. Ennen varsinaisen lastensuojelun avohuollon pohdintaa ja avaamista käsittelen Kaste-

ohjelmaa ja IINA-hanketta tutkielman paikantamiseksi.  

 

3.1 KASTE-ohjelma 

 

Lastensuojelun kehittämiseen on perustettu Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja 

terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE). Kehittämisohjelmassa tavoitteena on 

vuosina 2008–2011 määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet sekä toimenpiteet. Ohjelma 

toimii strategisena ohjausvälineenä ja sen tavoitteena on edistää osallisuutta, hyvinvointia, 

terveyttä, palveluiden laatua sekä vaikuttavuutta ja saatavuutta. Lisäksi ohjelman avulla pyritään 

kaventamaan alueellisia eroja.  KASTE ohjelma pitää sisällään yhteensä 39 toimenpidettä, joilla 

on omat indikaattorinsa sekä arviointinsa ja tarkemmat sisällöt. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisohjelma 2008, 20–23.)  

 

Ohjelman yhtenä osa-alueena on ollut muun muassa Väli-suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

kehittämiskokonaisuuteen kuuluva IINA -hanke. Kyseisessä hankkeessa on ollut mukana 

yhdeksän kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Pirkkala, Ruovesi, 

Vesilahti ja Virrat. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää mallia, jolla lastensuojelun 

asiakkuudessa olevia nuoria ja heidän perheitään voitaisiin auttaa intensiivisen tuen avulla. 

Hankkeen aikana tavoitteena kunnissa oli luoda intensiivistä toimintamallia, jossa 

sosiaalityöntekijä työskentelee yhdessä toiselta toimialalta olevan työparin kanssa sekä luoda 

poikkihallinnollisten yhteistyökäytänteiden kehittymistä.  Intensiivijakson kehitystyö piti sisällään 

intensiivijakson pilotointia perhetyössä sekä intensiivijakson kehittämistä sosiaalityöntekijän 

toimintamalliksi. Hanke päättyi lokakuussa 2011. (Intensiivimalli nuorten avohuoltoon -hankkeen 

toimintasuunnitelma ajalta 7/2010- 10/2011.)  
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3.2 IINA-hanke 

 

IINA -hankkeeseen on ollut palkattuna kaksi sosionomia, yksi mielenterveystyöhön erikoistunut 

sairaanhoitaja sekä projektikoordinaattori. Yhteistyötoimijoina ovat olleet sosiaalitoimi, 

koulutoimi, nuorisotoimi sekä nuorisopsykiatrian toimijat. Tavoitteena on ollut järjestää nuoren 

tarvitsema tuki hänen omassa kasvuympäristössään. Tähän edellytyksenä on nähty ongelmien 

riittävän varhainen tunnistaminen sekä oikea-aikainen, intensiivinen ja tehokas toiminta. 

Tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä vastaamaan tätä tarvetta. (Oriveden 

lastensuojelusuunnitelma 2011, 7–72.) 

 

Hankkeen aloitustyöpajassa 19.10.2009 hankekuntien työntekijät nostivat esiin, että työssä 13–17 

vuotiaiden nuorten kanssa yhteistyön merkitys nousi esiin oikea-aikaisuuden, oikean tiedon ja 

tiedonkulun paranemisessa sekä oikea-alaisessa toimimisessa. Työ nuorten parissa oli aiemmin 

tuntunut keinottomalta. Työntekijöillä oli ollut tarvetta lisätä vuorovaikutustaitoja 

kohtaamistyöhön sekä löytää uusia toimintatapoja nuorten kohtaamiseen. Salassapito ja lakitietous 

olivat olleet yksi pohdinnan osa-alue yhteistyössä. Poikkihallinnollisen yhteistyön oli nähty 

tarkoittavan oman asenteen muuttamista, oman työn tutuksi tekemistä muille, tiedon ja vastuun 

jakamista, asiakasystävällisen työotteen mahdollistamista sekä asiakkaiden ”pompottelun” 

vähenemistä ja avun piiriin pääsyn nopeutumista. Intensiivisen työn oli vastaavasti nähty 

mahdollistavan sen, että tehdään enemmän lyhyemmässä ajassa nuorten hyväksi hyödyntäen 

monialaista osaamista. (Intensiivimalli nuorten avohuoltoon, muistio aloitustyöpajasta 19.10.09, 

julkaisematon.) 

 

Hankekunnissa on tehostettu yhteistyötä, kehitetty nuorten kanssa toteutettavaan lastensuojelun 

avohuollon prosessiin tarkkoja menetelmiä, löydetty keinoja perhetyön ja sosiaalityön väliseen 

yhteistyöhön sekä intensiiviseen työotteeseen. Hankkeen avulla hankekunnissa on myös kehitetty 

sosiaalityöntekijän intensiivistä työotetta osana nuorten kanssa työskentelyä. Lisäksi hankkeen 

työpanoksen avulla on kunnissa edesautettu moniammatillisten asiantuntijaryhmien kokoontumista 

sekä työskentelyä.  Hankekunnissa työskentelee yhteensä noin 30 sosiaalityöntekijää.  

Hankekunnista erityisesti Nokia ja Kangasala osallistuivat intensiivijakson pilotointiin. Hankkeen 

aikana järjestettiin myös neljän koulutuspäivän mittainen dialogisuus koulutus, jonka avulla 

työntekijät saivat tukea dialogisen asenteen vahvistamiseksi. Intensiivijaksoja toteutettiin 

erilaisissa nuorten kriisiytyneissä tilanteissa, jotka liittyivät koulunkäyntiongelmiin tai perheen 
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vuorovaikutukseen. Osissa intensiivijaksoissa työtä tehtiin kiireellisen sijoituksen aikana ja heti 

sen jälkeen. Intensiivijakso mahdollistaa yhteistyön rakenteiden selkeyden sosiaalityön, perhetyön 

ja muiden yhteistyötahojen kesken. (Rinne 2011, Opas perhetyön intensiivijaksosta.) 

 

Jakson aikana työparityötä tekevät perhetyöntekijät sosiaalityöntekijän ollessa myös tiiviisti 

jaksossa mukana. Jakso on joustava ja sen aikana huomioidaan asiakkaan tarpeet. Intensiivijakson 

tarpeen arviointia ja siihen liittyvää alkumotivointia tekee sosiaalityöntekijä. Aloitustapaamiseen 

kutsutaan kaikki työskentelylle tärkeät tahot. Niin alkuun kuin päätteeksikin pidetään 

viranomaisneuvottelu työskentelyn suunnittelemiseksi. Varsinainen aloitusneuvottelu tapahtuu 

perheen kotona, jonne työskentelykin suuntautuu. Jakson aikana on väliarviointi perheen luona. 

Työskentelyä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä ja jakson päätyttyä huomioidaan 

myös palautteen antaminen kaikille osapuolille. Työskentelyllä on selkeä aikaraja. Jakson aikana 

sosiaalityöntekijä on tiiviisti mukana toteutuksessa. Sosiaalityöntekijä seuraa tavoitteiden 

toteutumista ja arvioi niitä yhdessä nuoren sekä hänen perheensä kanssa. Työskentelyllä on 

dialogiset arvot: läsnäolo ja kohtaaminen. Asioista puhutaan suoraan, vaikeisiin asioihin puututaan 

sekä perhedynamiikkaa pyritään selventämään. Työskentely tapahtuu nuoren omalla kentällä. 

Työskentelyn päätyttyä työtä tehneet vielä kokoontuvat ja keskustelevat intensiivijaksosta työn 

kehittämisen ja oman ammatillisen kasvun näkökulmasta. (Rinne 2011, Opas perhetyön 

intensiivijaksosta.)  

 

Hankkeeseen on mahdollista tutustua tarkemmin oppaaseen perhetyön intensiivijaksosta, jossa 

kuvataan tarkemmin sisällöllisesti hankkeessa mallinnettua työmenetelmää. Hankkeen 

toteutumisesta ja tuloksista on tehty myös omat raporttinsa.  Tutkielmani kuvailee nuorten parissa 

tehtävän avohuollon sosiaalityön osaamista. IINA -hanke keskittyessään nuorille suuntaavien 

avohuollon työskentelytapojen kehittämiseen on luonut tälle pohdinnalle otollisen 

toimintaympäristön.   

 

IINA-hankkeen sisällön avaamisen myötä tutkielmani paikantuu tarkemmin osaksi lastensuojelun 

avohuollon sosiaalityötä. Koen tärkeänä selvittää myös tarkemmin sitä mistä lastensuojelun 

avohuollossa on kyse ja mitä se pitää sisällään. 
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4 LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO 

 

 

Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään perheen ongelmia ja tarvittaessa puuttumaan niihin. 

Lastensuojelussa ensisijaista on lapsen etu. (Lastensuojelulaki 4§ 1 mom.). Lastensuojelu koostuu 

lastensuojelutarpeen selvityksestä, avohuollon asiakkuudesta sekä sijaishuollosta ja jälkihuollosta. 

Lastensuojelutyötä tehdään muun muassa ennaltaehkäisevässä ja avohuollon lastensuojelutyössä 

sekä sijaishuollossa. Lastensuojelutyön ammattirakenteet ovat siten laajoja. Sosiaalityöntekijät 

tekevät lastensuojelutyötä yhteistyössä asiakkaiden luonnollisen ja eri yhteistyötahojen 

työntekijöistä koostuvan verkoston kanssa.  

 

4.1 Sosiaalityöntekijä lapsen edun huolehtijana 
 

Lastensuojelun ydin koostuu lapsen kehityksen turvaamisesta sekä sitä vaarantavien tekijöiden 

pois saamisesta. Lapsen oikeudet sekä perhe ovat keskiössä ja näin lastensuojelu on lapsikeskeistä 

perhelähtöisyyttä. Lastensuojelun toimintakenttänä on perheen ja yhteiskunnan välinen 

jännitteinen suhde. Jännitteen luo perheen yksityisyyden ja vanhempien vastuun näkökulma, mutta 

myös lasten kaltoinkohteluun puuttuminen perheen ulkopuolelta. Konfliktitilanteissa tilanteet 

usein painottuvat joko lapsen tai vanhempien oikeuksiin ja lapsen edun tulkinta voi saada aikaan 

kiistaa. Lastensuojelun omintakeisin piirre on siinä, että lapsia on suojeltava vaikka asianosaiset 

sitä vastustaisivatkin. Lastensuojelu on käytännönläheistä työtä, jonka ytimessä on konkreettisten 

apu- ja tukikeinojen järjestäminen. (Bardy 2009a, 16–47.) Tieteellisessä keskustelussa on aiemmin 

alleviivattu lasten näkymättömyyttä. Sosiaalityössä kohdataan paljon lapsia. Lasten määristä on 

hankalasti saatavilla tietoa, koska systemaattista tilastointia tehdään ainoastaan huostaanotettujen 

ja avohuollon erilaisten tukitoimien piirissä olevien asiakkaiden kohdalla. Nämä luvut ovatkin 

olleet Suomessa hyvin- ja pahoinvoinnin mittareita. Sosiaalityössä lapsien kanssa tehtävän työn 

taustalla ovat kehityspsykologiset, perhetyön ja verkostotyön teoreettiset viitekehykset, joita 

käytetään asiakastyössä joko tietoisena tai vähemmän tietoisena työn raameina. (Forsberg & 

Ritala-Koskien & Törrönen 2006, 5-18.)  
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Lastensuojelun käytännön työssä kokemukseni mukaan korostetaan sitä, että sosiaalityöntekijä on 

ensisijaisesti lapsen työntekijä. Lapsen etu on työn keskiössä, mutta se miten sitä tulkitaan 

kulloisessakin tilanteessa esimerkiksi lapsen iän tai kehitystason mukaan voi olla haasteellista. 

Työn raameina olevat kehityspsykologiset, perhetyön ja verkostotyön teoreettiset viitekehykset 

ovat enemmän ehkä yhteisöllisesti omaksuttuja kuin täysin tiedostettuja arviointimalleja, koska en 

ainakaan oman kokemukseni mukaan ole huomannut arjen työssä työntekijöiden läpikäyvän 

toistuvasti teoreettisia keskusteluja arviointiensa vaikutteista. Lastensuojelulaki yhdessä muiden 

lakien kanssa raamittaa lastensuojelutyötä sen osalta mitä ja miten lastensuojelun tarpeen ollessa 

kunkin lapsen kohdalla voi toimia. Lasten näkymättömyys kirjallisuudessa näyttäytyy mielestäni 

myös käytännön arjessa siten, että helposti lastensuojelutyötä tehdään aktiivisten vanhempien 

kanssa itse lapsen sijaan. Osittain mahdollisesti juuri tämän tiedostamisen myötä lapsen 

osallisuuteen ja kohtaamiseen paneudutaan entistä enemmän.  

 

Lastensuojelun piirissä olevien lasten määristä on kirjallisuuden pohjalta hankalasti saatavilla 

tietoa. Olen pohtinut lastensuojelun tilastoinnin osalta kuinka paljon eri tukitoimissa mukana 

olevien lasten lukumäärä kertoo loppujen lopuksi heistä tai heidän tilanteistaan. Lastensuojelun 

asiakkuuteen tullaan eri syiden perusteella ja sosiaalityöntekijän arvion pohjalta. Voisiko olla niin, 

että kullakin työntekijällä voi olla erilaisia asioita arviointinsa perusteena? Olen pohtinut, voisiko 

esimerkiksi työntekijän ammatillinen kokemus näyttäytyä siinä minkä hän arvioi olevan 

lastensuojelullisesti huolestuttavaa ja minkä ei. Voisiko olla myös niin, että lastensuojelun 

asiakkuudessa olevien lasten lukumäärät kertovat jotakin paitsi lastensuojeluntarvetta arvioinneista 

työntekijöistä kuin lapsista. Ainakin itseäni tämä on ajan saatossa askarruttanut.  
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4.2 Lastensuojelun tarve 

 

Lastensuojelutarvetta lisää kuntapalveluiden supistaminen, toimeentulo-ongelmat, lasten 

päihteidenkäyttö, vanhempien päihteidenkäyttö, perheväkivalta, ydinperheen haavoittuvuus sekä 

vanhempien vanhemmuudentaitojen puuttuminen. Lastensuojelulaki määrittelee lastensuojelun 

toimintaa. Lain tavoitteena on lastensuojelun painopisteen oleminen ennaltaehkäisevässä työssä 

sekä varhaisessa tuessa ja avohuollossa. Lapsen tulee olla tietoinen koko lastensuojelun prosessin 

ajan häntä koskevista asioista. Lastensuojelulaissa peruslähtökohtana on se, että vanhemmilla on 

ensisijaisesti vastuu lapsista. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus kunniaan, yksityiselämään 

ja kotirauhaan. Ulkopuolisilla ei ole oikeutta puuttua tilanteeseen ilman selkeitä perusteita. 

Yhteiskunnalla on myös oma vastuunsa lapsia kohtaan. Yhteiskunnan vastuu koskee sitä, että 

lasten perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuvat. Lastensuojelussa, samoin kuin 

sosiaalipalveluissa muutenkin, on noudatettava oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuullisuuden, 

yhdenvertaisuuden, osallisuuden, asiakaslähtöisyyden sekä valinnanvapauden periaatteita. 

(Taskinen 2010, 7-28.) 

 

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelu ei ole palvelua, jota vanhemmat voivat valita ottavansa 

vastaan tai torjua kokonaan. Lasta autettaessa eettisyys on moniulotteista ja se koskee lapsen 

huomioimista työskentelyssä. Vastuullisuus syntyy myös siitä, että lasten kuulemisen ja 

huomioimisen lisäksi on arvioitava lapsien tilanteita ja hallittava mahdollisia vakavia riskejä.  

Tieto on sosiaalityössä avainasemassa. Työskentelyssä tarvitaan monipuolista käsitystä tilanteesta. 

Arviointitehtävä muodostuukin sen myötä keskeiseksi tehtäväksi sosiaalityössä. (Hurtig 2006, 

167–193.) 

 

Kokemukseni mukaan tieto värittää vahvasti lastensuojelun työtä siten, että tiedon avulla 

arvioidaan lapsen kokonaistilannetta ja siihen liittyvää huolta. Samalla pyritään varmistamaan että 

tieto on yhteisesti jaettua ja tiedostettua. Tämän lisäksi on arvioitava, mikä tieto on oleellista 

kokonaisuutta ajatellen ja mikä ei. Lisäksi myös samaan aikaan tietoa kerätessä on arvioitava 

tiedon mahdollista myöhempää käyttöä ja sitä jos tilanne johtaakin esimerkiksi lapsen 

huostaanottoon.  
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Kokemukseni mukaan moni sosiaalityöntekijä kokee ristiriitaisena sen, että samalla kun perhettä 

tuetaan, työntekijä kerää tietoa mahdollista myöhempää käyttötarkoitusta varten. Hurtig totesi 

tiedon olevan oleellinen osa arviointityötä. Hän toteaa lapsen auttamisen olevan tasapainoilua ja 

taitavaa arviointia: 

 

”Lapsen auttaminen on epäselvissä ja herkissä tilanteissa tasapainoilua perheenjäseniä ja perhe-

elämää rajoittavan ja lapsen kohtuuttoman kuormittamisen välillä. Kysymys on lapselle koituvien 

riskien tunnistamisesta ja lapsen turvallisuuden takaamisesta sekä tiivistä seurantaa, taitavaa 

arviointia ja rohkeaa toimintaa edellyttävästä asiasta. ” (Hurtig 2006, 193.) 

 

Kieltämättä, kun mieltää sosiaalityöntekijän työn arviointityönä asiakasta lähellä olevan 

tukemistyön sijaan, niin vaikuttaisi, ettei tällaista ristiriitaa suhteessa tietoon edes välttämättä ehkä 

synny. Lisäksi eettisyyteen liittyy kohtaaminen ja avoimuus, jonka myötä ehkä tällainen ristiriita 

voisi pienentyä, kun asiakkaiden kanssa käytäisiin entistä tarkemmin keskustelua siitä mitä tietoa 

ja miksi lastensuojeluun kerätään. Toisaalta tällaisille keskusteluille ei ole välttämättä aina aikaa 

tai nekin voivat kuormittaa niin lasta kuin perhettä. 

 

Lastensuojelulaissa määritellään sosiaalihuollon velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin, jos 

lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai eivät turvaa lapsen kasvua ja kehitystä, jos lapsi omalla 

käyttäytymisellään vaarantaa omaa kehitystään. (Lastensuojelulaki 34§.) Laissa tarkoitettuihin 

avohuollon tukitoimiin asiakkailla ei ole subjektiivista oikeutta. Käytännössä tämä tarkoittaa 

tarveharkintaa, jossa pohditaan sitä onko palvelu asiakkaalle välttämätöntä sekä onko asiakas 

siihen oikeutettu. Avohuollon tukitoimet pitävät sisällään lapsen toimeentulon ja asumisen 

turvaamisen, tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen, tukihenkilön, tukiperheen, 

lapsen kuntoutumiseen terapia- ja hoitopalveluita, perhetyötä, vertaistoimintaa, koko perheen 

sijoitusta laitos- tai perhehoitoon, loma- ja virkistystoimintaa, koulunkäynnin sekä 

henkilökohtaisten tarpeiden taloudellisen tukemisen ja muita lasta sekä hänen perhettään tukevia 

palveluita. (Räty 2010, 259–265.)   
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Heinon (2009, 52–76) mukaan lastensuojelun avohuollon asiakkaita on enemmän kaupungeissa 

kuin maaseudulla. Vuosittain lastensuojelun asiakkuuksia tulee yhä enemmän. Vuonna 2007 

uusien asiakkaiden määrä oli noin 30 % koko asiakasmäärästä. Palvelujen kirjo sekä eri alueiden 

erot ovat ajan saatossa kasvaneet ja eri alueilla asuvat lapset ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa 

saamaansa apuun. Myös lasten huostaanotot ovat vuosi vuodelta kasvaneet koko maassa. 

Avohuollon tukitoimien lisääntyneen käytön suhteen on arveltu, että se kertoisi perhekuntoutuksen 

ja pienten lasten sekä vanhempien tukemisesta. Toisaalta on myös arveltu, että se kertoisikin 

huostaanottoon ryhdyttävän yhä myöhemmin. Yritetäänkö avohuollon tukitoimilla liiankin pitkään 

tukea riittämätöntä vanhemmuutta ja perhetilannetta silloin kun lapsen etu jo vaatisi 

huostaanottoa? Lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten arjessa näkyvät myös monet 

muutokset muun muassa asumisen, perheen ja läheisten suhteen. Lisäksi lasten perheissä on paljon 

pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä sekä usein myös köyhyyttä.  Lastensuojelun kokonaisuus 

vaikuttaa kyseenalaiselta alueellisten erojen myötä.  

 

Alueelliset erot konkretisoituvat kokemukseni mukaan etenkin eri kunnasta toiseen muuttavien 

perheiden kohdalla, jolloin jossakin kunnassa on tilannetta arvioitu eri tavoin kuin toisessa ja 

tarjottu myös sitä kautta erilaisia tukitoimia. Perheiden tilanteet muuttuvat toisinaan usein, mikä 

voi kokemukseni mukaan myös vaikuttaa lastensuojelun tarpeen arviointiin. Työntekijän arviot 

lakkaavat olemasta voimassa tilanteen ja tarpeen muuttuessa sekä tukitoimien pitkäjänteinen 

suunnitelmallisuus vaikeutuu.  Huostaanoton ollessa viimesijainen vaihtoehto pyritään avohuollon 

keinoin tukemaan lapsen tilannetta parempaan. Usein riittämättömän vanhemmuuden osalta 

pyritään tukemaan siten, että vanhemmat oppisivat vanhemmuuden taitoja. Heino nosti esiin 

kysymyksen lapsen edun toteutumisesta ja mahdollisesti liiankin pitkästä tukemisesta. Tämä sai 

minut pohtimaan sitä milloin tukeminen pitäisi lopettaa ja milloin sitä pitäisi jatkaa, mikä on se 

rajakohta ja annettava aika muutokselle. Tai mitä jos tuen avulla saadaankin aikaan ainoastaan 

tekninen muutos; vanhemmat omaavat vanhemmuuden taitoja teknisesti mutta eivät työskentelyn 

aikana olekaan muuttuneet tunnetasolla yhtään parempaan suuntaan.  

 

Kaiken tämän keskellä sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida lastensuojelun tarve sekä järjestää 

tarvittavat tukitoimet. Lastensuojelussa selkiyttävää olisi puhuminen ydinpalveluista. Ydin pitäisi 

sisällään lapsikohtaisen prosessin, jossa sovitetaan lapsen edun ja tarpeen mukaisesti yhteen tuen 

sekä palveluiden kokonaisuus siten, että tilannetta jatkuvasti seurataan ja arvioidaan yhdessä. 

Sosiaalityön tehtävänä on koota asiakaskohtainen kokonaisuus ja vastata prosessin ohjaamisesta 

sekä käyttää apunaan erilaisia yhteistyötahoja. (Heino 2009, 52–76.)  
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Avohuollon erilaisten tukitoimien avulla tuetaan lapsen kasvuolosuhteita ja estetään niiden 

vaarantumista. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet samoin kuin myös lasten 

kasvuolosuhteet ovat muuttuneet ajan saatossa yhteiskunnan mukana. Lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät taiteilevat tarveharkinnan, lastensuojelutarpeen arvioinnin sekä seurannan ja 

turvaamisen suhteen. Lastensuojelun avohuolto vaatii kehittämistä niin työn sisällön, avohuollon 

järjestämisen kuin työntekijän itsensäkin osalta.  

 

4.3 Lastensuojelun avohuollon kehittäminen 

 

Lastensuojelun avohuollosta kunnissa on noussut esiin kehitystarpeita laissa olevien määräaikojen 

noudattamiseksi, työn kuormittavuuden vähentämiseksi ja lastensuojelun tilan paranemiseksi. 

Kunnissa on aloitettu erilaisia kehittämishankkeita, joiden myötä lastensuojelun sisältöä, 

vaikuttavuutta sekä työmenetelmiä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on pohdittu tarkemmin.   

 

Oranen (2006, 16–26) toteaa lastensuojelun käytäntöjä kehitetyn muun muassa Sosiaali- ja 

terveysministeriön lastensuojelun kehittämisohjelman avulla. Ohjelman myötä perustettiin 

alkuarviointi- ja avohuoltotyöryhmä kehittämään valtakunnallista lastensuojelua. Selvitettäessä 

lastensuojelun alkuarvioinnin tilaa ilmeni, ettei siihen liittyviä käytäntöjä ja menetelmiä oltu 

ohjeistettu riittävästi.  Ohjeistamistyötä tehtiin valtakunnallisesti erilaisten hankkeiden kautta. 

 

Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan kuntien työntekijät kokivat paneutumisen perheiden 

tilanteisiin sekä ennaltaehkäisevän työn tekemisen riittämättömäksi. Selvityksessä todettiin 

lastensuojelun huonon tilan syyksi liian suuret asiakasmäärät ja liian pienet lastensuojelun 

resurssit. Näiden vuoksi kunnissa ei kyetä määräaikojen noudattamiseen ja asiakassuunnitelmien 

kattavaan laadintaan, minkä takia lastensuojelutyön tavoitteellisuus kärsii. Selvityksen 

kehittämisehdotuksina nostettiin esille resurssien lisääminen, maksimiasiakasmäärien kirjaaminen 

lakiin, työolosuhteiden kehittäminen sekä hallinto-oikeuden käsittelyaikojen lyhentäminen. 

(Ristimäki & Sariola & Seppälä & Varsa 2008, 35–38.)  
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Kuntatyöntekijöiden työhyvinvoinnin kehittymisestä vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä kuvattiin 

sosiaalialalla tapahtuneen työkyvyn heikentymistä. Sosiaalialalla työtehtävien hoitamiseen 

tarvittavan käytettävän ajan kiristyminen näyttäytyy kunta-aloista voimakkaimmin. Vuonna 2008 

vastanneista 57 prosenttia koki työajan riittävänä työtehtävien hoitamiseen, kun vastaavasti 

vuonna 2011 enää 45 prosenttia koki näin. Vastaavasti taas henkinen kuormittavuus työssä on 

vähentynyt aiempaan verrattuna. Kehityskeskusteluita käydään sosiaalialalla muita kunta-aloja 

enemmän ja työilmapiiri koetaan paremmaksi kuin muilla kunta-aloilla. (Kaartinen & Forma & 

Pekka 2011, 12–51.) 

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on monien uudistusten edessä. Uudistusten myötä 

työntekijät tarvitsevat tuekseen hyvin organisoituja toimintoja, mitkä mahdollistavat vertaistuen, 

ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämisen sekä luvan käyttää aikaa muuhunkin kuin 

asiakastyöhön. Lisäksi tämä vaatii myös järjestelmällistä pitkäjänteistä tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2010, 345–346.) Kehittämistarpeiden ja 

– hankkeiden myötä lastensuojelun avohuollon työ oletettavasti on myös vaatinut 

sosiaalityöntekijöiltä perustyön ohella kehittävää työotetta. Resurssit, suuret asiakasmäärät sekä 

työolosuhteiden raskaus vaikuttavat työnteon sisältöön sekä reunaehtoihin sen suhteen missä 

puitteissa työtä tehdään ja mihin työpanosta kohdennetaan.  

 

Luvun 4 avulla selvitettiin lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä ja sen sisältöä. Sen avulla 

tutkielmani paikantuu IINA-hankkeen lisäksi osaksi isompaa lastensuojelun kokonaisuutta.  
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5 KEITÄ OVAT NUORET 

 

 

Anna Ruohonen Aamulehteen kirjoittamassaan artikkelissaan kuvaa tämän hetken nuorten olevan 

Z- sukupolvea, joka pyörittää suurta osaa tämän hetken maailmantaloudesta ja kuluttaa enemmän 

kuin mikään sukupolvi aiemmin. Nuoruus aikajaksona jatkuu pidempään mitä aiemmin, mutta 

samalla seksuaalinen kypsyminen tapahtuu aiemmin kuin ennen. Nuorten työelämään siirtyminen 

ei tapahdu enää yhtä helposti kuin aiemmilla sukupolvilla. Lisäksi kotitalouksien tuloerot 

vaikuttavat nuoriin voiden luoda kulutussyrjäytyneitä nuoria, joilla ei ole mahdollisuutta elää 

tavallista elämää. Nuoret paikkakunnasta riippumatta ajattelevat omien valintojensa vaikuttavan 

tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä joko menestyksen hakemista Etelä-Suomesta tai 

sosiaalista menestystä muuttamalla paremmalle asuinalueelle. Toisaalta aiempaan sukupolveen 

verrattuna sukupolvi Z voi suhtautua kuluttamiseen myös kriittisesti ja haluta niitä asioita, joita 

heidän lapsuudessaan ei ole ollut samalla tavalla kuin aiemmilla sukupolvilla. Näitä asioita voivat 

olla yhdessä oleminen tai vaikka marjastaminen. (Aamulehti, Asiat -liite 4.9.2011, 20) 

 

5.1 Haasteita liittyen nuoruuteen 

 

Sosiaalityön avohuollon lastensuojelussa asiakkaana on paljon nuoria. On mielenkiintoista 

selvittää millaisia erityispiirteitä tämän ajan nuoruus tuo lastensuojelulle ja muutostavoitteille. 

Mitä lastensuojelussa olisi osattava huomioida ja mitä pitäisi tietää nuoruudesta sekä nuoria 

ympäröivästä todellisuudesta ylipäätään. IINA - hankkeen hankekunnista esimerkiksi Kangasalalla 

on 18–20-vuotiaiden tekemien rikosten määrä kasvanut vuosina 2005–2008, vastaavasti alle 14-

vuotiaiden tekemien rikosten määrä on vähentynyt. Yleisimpiä nuorten tekemiä rikoksia ovat 

varkaudet, vahingonteot, pahoinpitelyt ja liikennerikkeet. Alkoholirikokset ovat lisääntyneet 15–

17-vuotiailla ja vastaavasti huumausainerikokset ovat lisääntyneet 18–20-vuotiailla. 

Nuorisopsykiatristen palveluiden piirissä olevien nuorten määrä on lisääntynyt yhtä aikaa kodin 

ulkopuolisten sijoitusten määrän kanssa. (Kangasalan lastensuojelusuunnitelma 2011,1–67.) 

 



24 

 

 Osa yläluokkalaisista nukkuu liian vähän ja masennusoireilu on melko yleistä. Ylipaino ja 

psyykkiset vaikeudet ovat huolenaiheina opiskeluikäisten terveydentilassa, samoin kuin runsas 

alkoholinkäyttö ja kouluvaikeudet. Nuorten ruudun äärellä viettämä aika on runsasta, mistä on 

seurannut muun muassa liian vähäisen liikkumisen määrä. (Lempäälän lastensuojelusuunnitelman 

arviointikertomus 2011, 4-33.) Nuorten erityispalveluiden puute sekä hoitoon pääsyyn liittyvät 

vaikeudet samoin kuin polikliinisten palveluiden etäisyys voi olla myös yhteydessä 

lastensuojelutarpeen kasvuun. (Mänttä-Vilppula lastensuojelusuunnitelma 2011,8–45.) 

Lastensuojelun suurimpana asiakasryhmänä ovat murrosikäiset nuoret, erityisesti tytöt. Nuorten 

toimintaan liittyvinä huolina ovat mielenterveysongelmat, itsetuhoisuus, päihteiden käyttö ja 

epäsosiaalinen käytös. Taustalta löytyy myös vanhempien problematiikkaa, johon nuori omalla 

käyttäytymisellään reagoi. Nuorten kohdalla ongelmana on ollut se, ettei nuorille ole ollut tarjolla 

riittävästi avohuollon palveluita. (Oriveden lastensuojelusuunnitelma 2011, 7-72.) 

 

Näiden pohjalta voisi olettaa, että nuoret lastensuojelun avohuollon asiakasryhmänä luovat omia 

erityishaasteitaan, joihin sosiaalityöntekijöiden tulisi kyetä vastaamaan ja myös toisaalta joita 

sosiaalityöntekijöiden tulisi myös ymmärtää, jotta voisi tehdä arviointia sen suhteen mikä on 

nuoren etu ja liittyykö nuoren tilanteeseen lastensuojelullista huolta.   

 

5.2 Mitä erityispiirteitä liittyy nuoruuteen 

 

Nuoruus osana lastensuojelua tulee näkyväksi oikeastaan vasta puhuttaessa jälkihuollosta, eli 18 

ikävuoden jälkeen. Nuoruus kuitenkin nähdään alkavan tavanomaisesti 12 ikävuoden tiimoilla. 

Nuorisopsykiatriassa nuoruus alkaa 12,5 vuoden iässä. Lastensuojelun avohuollon näkökulmasta 

12–17 ikävuosiin sisältyy merkityksellisiä muutoksia, jotka vaikuttavat nuoren arkeen. Ikävuodet 

pitävät myös sisällään paljon muutoksia niin opinahjon, kaveripiirin kuin vapaa-ajanvieton ja 

päihdekokeilujenkin suhteen. (Heikkinen 2007a, 3-5.) 
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Nuoruuteen liittyy protestointi vanhempia ja auktoriteetteja kohtaan sekä kaverisuhteiden 

korostuminen. Kyseessä on ajanjakso jolloin opetellaan oman elämän ohjaamista sekä löytämään 

omaa paikkaa suhteessa muihin ihmisiin ja koko maailmaan. Nuoruuden ymmärtämisessä 

avainasemassa on vastakohtaisuus; nuori joutuu kokemaan yksilöllisyyden heräämisen ajan usein 

erilaisten vastakkaisuuksien kautta. (Dunderfelt 1992, 80.) Nuoruuden yhtenä tehtävänä on löytää 

tasapaino kyvyssä käsitellä tunteita ja kestää turhautumista. Se tarkoittaa vastuunottoa omasta 

elämästä ja kypsyyttä kohti aikuisuuteen siirtymistä. Tässä tehtävässään nuori tarvitsee tukea. 

Itsenäistyvä nuori tarvitsee turvaa ja läheisyyttä. Mikäli nuoren omat vanhemmat eivät pysty tätä 

tarjoamaan, silloin tuen tulee löytyä muiden aikuisten tarjoamana. Nuoret elävät tässä ja nyt 

erilaisten draamojen keskellä. Aikuiset hakevat ratkaisua draamaan hakemalla syytä 

menneisyydestä, mutta nuorten lyhyen elämänhistoriankaan myötä tämä ei ole mahdollista. 

Nuorten draamoissa ratkaisumalleja etsitään nykyhetkestä etsien uusia toimintamalleja ja luomalla 

tulevaisuutta. Nuorten kanssa työskennellessä eivät enää sadut, tarinat ja leikit toimi. Nuoret 

mieltävät nämä aliarvioiviksi ja heille on tärkeää kokea tulevansa kunnioitetuksi sekä arvostetuksi. 

Onhan kyse heidän itsenäisyydestään. (Savolainen 2007, 163–164.) Aikuiset, jotka pyrkivät 

tukemaan nuorta elämässään, helposti unohtavat nuoruuden olevan vain kasvuvaihe, joka menee 

ohi. Nuoret useimmiten kasvavat ulos kriiseistään. (Laurila, 2006, 26–65.) 

 

Oman kokemukseni mukaan nuoruuteen liittyy lastensuojelussa kärjistyneitä tilanteita etenkin 

vanhempien ja nuorten välillä, jolloin jompikumpi osapuoli hakee itse apua tilanteeseen 

lastensuojelusta. Näihin tilanteisiin usein liittyy myös esimerkiksi kiireellinen sijoitus. Tilannetta 

selvitettäessä vanhemmat ovat silloin tällöin kokeneet, ettei luottamus nuoreen ole vielä 

kiireellisen sijoituksen maksimikeston 30 vuorokauden aikana palautunut ja epäilevät kuinka 

tilanne kotona tulee jatkumaan. Vastaavasti nuoret saattavat olla jo aiemmin paljon varmempia 

siitä että tilanne on kotona rauhoittunut. Tähän hyvänä selityksenä vaikuttaisi olevan nimenomaan 

se, että vanhemmat kantavat mukanaan menneisyyden taakkaa ja nuoret elävät tässä ja nyt. 

Nuoruuden merkitys läheltä katsottuna vaikuttaa usein unohtuvan ja työntekijöiden keskusteluissa 

kokemukseni mukaan tätä nostetaan esiin usein. Menetelmällisesti nuorten kohtaaminen vaatii 

kokemukseni mukaan taitoa, sillä nuori ei välttämättä kerro ajatuksiaan tai vastailee vältellen. 

Tähän olen oman kokemukseni mukaan huomannut vaikuttavan jos kysymykset ovat olleet liian 

lapsellisia tai liian nopeasti tunkeilevia. Toisinaan keskusteluyhteys löytyy ja toisinaan ei, mutta 

useimmiten se on auttanut kun antaa kohtaamiselle ylipäätään aikaa.   
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Nuoren identiteetin kehittymiselle ovat etenkin kaverisuhteet hyvin tärkeitä. Tämä tarkoittaa 

samalla suhteen muuttumista vanhempia kohtaan.  Vaikka nuoruuteen liittyy paljon valintoja, 

nuoret eivät kuitenkaan osaa pohtia tulevaisuuden seuraamuksia kovinkaan pitkälle, vaan he 

ennemminkin hakeutuvat konkreettisiin tilanteisiin tässä ja nyt. (Laurila 2006, 26–65.) Puhuttaessa 

nuorten ongelmista yksilöllistetään ne usein itsetuntotaudeiksi. Kehityspsykologian ja lääketieteen 

diagnostisin keinoin pyritään kuvaamaan nuorten pahoinvointia määrittelemällä heitä muun 

muassa koulupinnareiksi, käytöshäiriöisiksi tai aggressiivisiksi. Tämä samalla myös ohjaa nuorten 

kanssa tehtävän työn menetelmiä ja toimenpiteitä. Kuitenkin taustalla on nähtävissä myös 

esimerkiksi heikon sosio-ekonomisen aseman kautta uusiutuvia riskimekanismeja. (Heikkinen 

2007a, 21.) Lastensuojelun avohuollossa etenkin nuorten määrä asiakkaina on kasvanut 

entisestään. Noin 6-8,5 prosenttia ikäryhmästä on lastensuojelun asiakkaana.  Syynä tähän voi olla 

lapsuuteen liittyvien ongelmien esiin tuleminen vasta nuoruudessa tai nuoruuteen liittyvien 

ongelmien nopeampi syntyminen verrattuna aiempaan. Lastensuojeluun voidaan ottaa myös 

aiempaa herkemmin yhteyttä ja yhteistyö koulun ja psykiatrisen avohuollon kanssa on tehostunut, 

jonka myötä asiat voivat tulla nopeammin myös lastensuojelun tietoon. Ongelmia myös 

huomataan sekä diagnosoidaan aiempaa herkemmin. Perheiden taloudelliset vaikeudet ja 

kasvatusongelmat ovat ylipäätään lisääntyneet yhtä aikaa nuoren arkeen liittyvien vaatimusten 

kasvun kanssa niin kotona kuin koulussa. Lastensuojelun kasvavan asiakasmäärän myötä myös 

psykiatrinen hoito on kasvanut voimakkaasti. Esimerkiksi Helsingin sairaanhoitopiirissä hoidossa 

olleiden nuorten määrä on kymmenkertaistunut kymmenen vuoden aikana. (Heikkinen 2007b, 16–

25,)  

 

Nuoret itse kuitenkin näkevät tulevaisuutensa rakentuvan nykyhetkessä, eikä niinkään 

menneisyyden jatkona. Nuoruuteen liittyy sosiaalisten suhteiden tärkeys ja haaveet 

seurustelukumppanista, parisuhteesta ja perheestä. Ympäristö ja vertaisryhmät ovat tärkeitä 

rakennusaineita identiteetille, mutta yhtälailla luonteva ja myönteinen suhde vanhempiin toimii 

rakennusaineena identiteetin kehittymisessä. (Laurila 2006, 26–65.)  
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Nuoruuden ymmärtämiseksi tärkeää on ymmärtää niitä konteksteja, joissa nuori toimii. Nämä 

kontekstit muuttuvat ajan mukana ja ne pitävät sisällään niin mahdollisuuksia kuin rajoitteita 

nuoren toiminnan suhteen.  Nuoren konteksteja voidaan tulkita erilaisten vaikutusten kautta. 

Ammatillisesti haastavaa onkin opetella tekniikoita, työmenetelmiä ja tutkimuskäytäntöjä, jotka 

ovat nuorille merkityksellisiä.  Kontekstit voidaan jakaa mikro-, meso-, ekso- ja makro-tasoille. 

Mikrotaso pitää sisällään tilanteita joita nuori kohtaa osana arkeaan esimerkiksi koulussa ja 

kotona.  Mikrotason vaikutuksena on nuoren emotionaalinen kiinnittyminen aikuisiin ja toisiin 

ihmisiin. Mesotaso pitää sisällään nuoren vertaisryhmien keskinäisen vaikutuksen, kuten 

esimerkiksi koulun ja kodin välisen vuorovaikutuksen. Eksotasolla nuoren perheenjäsenen ja 

vanhempien sosiaalinen verkosto sekä suhteet nuoren lähiverkostossa toimiviin ihmisiin 

vaikuttavat nuoreen ja hänen toimintaansa. Makrotasolla vastaavasti sijaitsevat nuoren laajat 

sosiaaliset ja kulttuuriset kontekstit. Se pitää sisällään arvojärjestelmät ja kulttuuriset uskomukset. 

(Heikkinen 2007a, 28–30.) 

 

Nuoret toimivat monessa kontekstissa ja myös kasvavat osana niitä. Mielenkiintoista onkin, 

kuinka näihin kaikkiin eri konteksteihin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi, jottei lastensuojelun tarvetta 

syntyisi. Avohuollon tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi, jolloin haasteellista on vaikuttaa 

moniulotteisesti nuoren elämään työskentelyn painottuessa kuitenkin enimmiltä osin pelkästään 

nuoreen ja hänen perheeseensä.  Nuoren kontekstien ymmärtämisen ja nuoruuden käsittämisen 

lisäksi nuoruuteen ylipäätään liittyvät usein päihdekokeilut ja pyrkimykset itsenäistymiseen. IINA 

-hankkeen kuntien sosiaalityöntekijät nostivat kirjoituksissaan esiin, että esimerkiksi ilmoitukset 

ensimmäisistä kännikokeiluista eivät välttämättä saa osakseen laajinta lastensuojelutarpeen 

selvitystä, koska työmäärän keskellä tulee priorisoida haastavammat tilanteet näiden edelle. 

Toisaalta asiasta todettiin, että näihin puuttuminen voisi olla ennaltaehkäisevästi merkittävää. 

Tutkimustiedon valossa näin varmasti onkin ja kokeilut kuuluvat usein nuoruuteen, jolloin myös 

ehkä oleellisempaa voi olla kuinka nuoren ympärillä olevat aikuiset reagoivat tilanteeseen. 

Uudistetun lastensuojelulain henki entistä enemmän painottaa ennaltaehkäisevää työtä, jonka 

myötä sosiaalityössä oleellista on paneutuminen myös tähän vaiheeseen nuoren elämässä. Voisiko 

tämän kaltaista paneutumista tehdä myös joku muu kuin lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityöntekijä mikäli lastensuojelun asiakkuudessa olevat nuoret ovat haastavampia? 

Oikeastaan tämän johdosta onkin mielenkiintoista selvittää millaisia lastensuojelun asiakkuudessa 

olevat nuoret ovat.  
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5.3 Nuoret lastensuojelun asiakkaana 

 

Nuoret ovat useimmiten lastensuojelun asiakkuudessa kahdeksasta eri syystä; Nuorella on monia 

vaikeuksia, nuori on kokenut väkivaltaa, vanhemmat ovat avuttomia ja laiminlyövät nuoren hoitoa, 

aikuiset riitelevät lapsesta, vanhemmat käyttävät päihteitä, nuoren itsenäiseen selviytymiseen 

liittyy vaikeuksia, vanhemmat ovat jaksamattomia ja heillä on vaikeuksia työelämässä tai nuori on 

erityislapsi ja lastensuojelun asiakkuus liittyy hänen sairauteensa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin 

nuorten hyvinvointi on kasvanut ja samaan aikaan pahoinvointi on kasautunut. Lastensuojeluun 

tulevissa asiakaslapsissa on tyttöjä enemmän kuin poikia. Asiakkuus alkaa usein murrosiässä ja 

perheissä on useimmiten kaksi aikuista yhden sijaan. Suurin osa nuorista elää toisen vanhempansa 

luona, yleensä äidin. Perherakenteissa ja arjessa on usein tapahtunut muutoksia. (Heino 2007, 64–

69. ) 

 

Lastensuojelun asiakkaaksi tulleet perheet ovat usein köyhiä ja heillä on myös toimeentulotuen 

asiakkuus. Perheet asuvat useimmiten vuokra-asunnossa ja ahtaammin kuin suomalaiset lapset 

keskimäärin. Asiakkuudessa olevien lasten vanhemmat ovat enimmäkseen käyneet perus- ja 

ammattikoulun. Lastensuojelun asiakkuudessa vanhempiin liittyvinä huolenaiheina useimmiten on 

vanhempien jaksamattomuus, perheristiriidat, riittämätön vanhemmuus, mielenterveysongelmat tai 

päihdeongelma. Nuoriin liittyviä huolenaiheita ovat useimmiten ristiriidat vanhempien kanssa, 

kouluun liittyvät vaikeudet, huono psyykkinen terveys, sairastelevuus, sosiaalisuus, selviytyvyys 

tai rajattomuus. Nuorten sosiaalisten suhteiden kannattelevuus vaikuttaa kuitenkin melko hyvältä. 

Useimmilla nuorilla on paljon kannattelevia ihmissuhteita sekä myös kannattelevia instituutioita ja 

auttajatahoja ympärillään. Sisarusten on nähty olevan yksi vahvimmista kannattelevista läheisistä. 

Lastensuojelun asiakkuudessa olevista lapsista joka neljänneltä puuttuu sisarusverkosto kokonaan. 

(Heino 2007, 64–69. ) 
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Heinon (2007,59–61) tutkimuksessa nostetaan esiin, että nuoreen liittyvät tekijät kuvaavat yleensä 

nuoren itsenäistymiseen ja asosiaaliseen käyttäytymiseen liittyviä seikkoja. Tällainen luokittelu on 

nähty kuvaavan kuitenkin huonosti nuoren tilannetta. Tutkimuksessa kehitettiin nuoren 

toimintatapaa kuvaava patteristo. Heinon tutkimuksessa samaa patteristoa on käytetty myös 

pienempien lasten tilanteen arviointiin. Lisäksi tutkimus ylipäätään on toteutettu erilaisessa 

kontekstissa kuin tämä tutkielma, jonka vuoksi tiedot eivät ole suoraan verrattavia keskenään. 

Olen käyttänyt Heinon tutkimusta apuna paikantamaan IINA-hankkeen sosiaalityöntekijöiden 

kertomuksia ja arviointia omasta työstään nuorten parissa. Sosiaalityöntekijät vastasivat kyselyyni, 

jossa käytettiin Heinon tutkimuksessaan luomia käsitteitä ja toimintatapaa kuvaavaa patteristoa. 

Heinon tutkimustulosten perusteella keskeisin lastensuojelun asiakkuuden tilaa kuvaava tekijä 

olivat ristiriidat vanhempien kanssa sekä kouluvaikeudet. Nuoria kuvasi eniten sosiaalisuus 

(37 %), selviytyvyys (19 %), rajattomuus (16 %), hallitsevuus (15 %) ja väsyneisyys (15 %).  

 

IINA -hankkeessa mukana olleet sosiaalityöntekijät arvioivat millaisia nuoria on ollut mukana 

työskentelyssä sen mukaan miten nuorten toimintaa kuvaavat väittämät vastasivat heidän 

asiakasnuoriaan (kuvio 2.). Rajattomuus, syrjäänvetäytyvyys, väsyneisyys, pelokkuus, itsensä 

laiminlyönti, välinpitämättömyys sekä joiltain osin hallitsevuus kuvasivat heidän mielestään 

asiakkaana olleita nuoria. Vastaavasti väkivaltaisuus, raivokohtaukset, aggressiivisuus, 

itsetuhoisuus, alistuvuus, selviytyvyys sekä sosiaalisuus eivät kuvanneet lainkaan tai kuvasivat 

hyvin vähän asiakkaana olleita nuoria. Nuoren vuorokausirytmien sekaisuudesta 

sosiaalityöntekijät joko eivät osanneet sanoa mitään tai kokivat sen kuvaavan hyvin vähän 

asiakkuudessa olleita nuoria. Ilmeisesti se ei ole ollut päällimmäisenä huolena koskien nuoren 

tilannetta. Väsyneisyyden ja rajattomuuden voisi kuvitella liittyvän myös vuorokausirytmeihin. 

Selviytyvyys ja sosiaalisuus ovat oletettavasti suuria vaikuttavia tekijöitä siihen miksi nuori on 

lastensuojelun tarpeessa. Toisaalta taas sosiaalityöntekijän tulisi olla se joka uskoo nuoren 

selviytymiseen ja valaa toivoa.   
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Sosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa tämä oli nostettu esiin kertomalla, että sosiaalityöntekijä on se 

joka uskoo nuoreen ja valaa luottamusta tulevaan eikä jätä nuorta. Itsensä laiminlyönnillä 

vastaavasti voisi kuvitella sosiaalityöntekijöiden ajatelleen nuorten päihteidenkäyttöä, koska 

kirjoitusten perusteella moni nuori oli tarvinnut puuttumista ja apua päihteidenkäyttönsä sekä 

koulunkäyntivaikeuksien vuoksi. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä oli lujuudella ja lempeydellä 

kutonut kaikkien tahojen tiedosta yhteistä näkemystä, puuttunut tilanteeseen sekä antanut nuorelle 

itselleen avaimia ratkaista tilannettaan sekä tehdä suurin työ muutoksen aikaansaamiseksi.  

 

 

 

Kuvio 1. IINA -hankkeen nuoret 
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Mielenkiintoista sosiaalityöntekijöiden arvioinnissa on se, ettei heidän arvionsa vastaa Heinon 

vuonna 2007 tehtyä tutkimusta selviytyvyyden ja sosiaalisuuden osalta, josta kyseinen patteristo 

on. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin mistä tämä johtuu tai onko tällä eroavaisuudella 

jonkinlaista merkitystä. Ovatko työntekijät täyttäneet kyselyn esimerkiksi autisminkirjon 

problematiikkaa omaavasta nuoresta, joilla voi olla ongelmia sosiaalisuuden kanssa? Liittyvätkö 

nämä mahdollisesti toisiinsa; jos sosiaalityöntekijä arvioi sosiaalisuuden kuvaavan nuorta heikosti, 

myös nuoren selviytyvyys on hänen mielestään heikkoa? Tai kuvaako sosiaalityöntekijän arvio 

nuoren selviytyvyydestä sosiaalityöntekijän uskoa nuoren tilanteen muuttumiseen?  

 

Heinon tutkimuksessa on ollut mukana myös pienempien lasten arviointia. tämän myötä voi 

eroavaisuus syntyä myös sen myötä jos Heinon tutkimuksen sosiaalisuus ja selviytyvyys 

kuvaavatkin enemmän pienempiä lapsia? Tiedot eivät ole suoraan verrattavissa keskenään, mutta 

kuitenkin vaikuttaa siltä, että olisi mielenkiintoista selvittää onko nuorissa lastensuojeluasiakkaissa 

tapahtunut tältä osin jonkinlaista muutosta vuoden 2007 jälkeen.  

 

IINA -hankkeessa mukana olleet sosiaalityöntekijät arvioivat lastensuojelun asiakkuudessa olleilla 

nuorilla olleen ristiriitoja vanhempien kanssa sekä vaikeuksia koulunkäynnissä (kuvio 3.). Lisäksi 

he arvioivat nuorilla olleen myös paljon psyykkisen terveyden ongelmia sekä vaikeuksia 

kaverisuhteissa. Vastaavasti sosiaalityöntekijät arvioivat etteivät nuoret sairastele paljoa, käytä 

väärin päihteitä tai että heillä ei ole rikoksiin liittyviä vaikeuksia. Nuorten kehityksen 

viivästyminen kuvasi sosiaalityöntekijöiden mukaan vain vähän nuoria. Sosiaalityöntekijöiden 

arvion mukaan lastensuojelun asiakkuudessa on yhtälailla nuoria jotka ovat kokeneet väkivaltaa 

kuin nuoria joiden väkivallan kokemuksista ei ole tietoa. Samoin asiakkuudessa on nuoria joilla on 

vaikeuksia asumisen suhteen ja yhtälailla nuoria joita asumiseen liittyvät vaikeudet eivät kosketa 

lainkaan.  
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Nuoren päihteiden väärinkäyttöön liittynyt sosiaalityöntekijöiden arviointi on mielenkiintoinen 

siinä mielessä, että kirjoituksissa ja aiemmissa arvioinneissa nousee esiin nuorten 

päihteidenkäyttöön liittyneet huolet. Mahdollisesti nuoren psyykkisen voinnin vaikeudet kuvaavat 

enemmän nuoren lastensuojelun tilannetta kuin päihteidenkäyttöön liittyvät vaikeudet. Tai 

mahdollisesti lastensuojelun asiakkuus on alkanut päihteidenkäyttöön liittyneestä huolesta, johon 

liittyen nuoren tilanne on parantunut ja lastensuojelun tilannetta kuvaavat enemmän muut 

vaikeudet. Heinon (2007, 58–61) tutkimuksen mukaan keskeisimmät nuoreen liittyvät tekijät 

lastensuojelun tilanteessaan ovat se, että nuorella on ristiriitoja vanhemman kanssa (22 %), nuoren 

psyykkinen terveys on huono (14 %), nuori sairastelee paljon (10 %) ja nuoren kehitys on 

viivästynyt (10 %).   

 

Kuvio 2. IINA -hankkeen nuorten lastensuojelun tilanne 
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IINA–hankkeen sosiaalityöntekijöiden vastaukset olivat samansuuntaisia Heinon tutkimustulosten 

kanssa. Poikkeavuutta oli ainoastaan kehityksen viivästymisessä ja terveydentilassa. Sairastelu ei 

kuvannut heidän mielestään lainkaan nuoria. Psyykkinen terveys ja sen vaikeudet voisivat myös 

aiheuttaa fyysisiä oireita. Heinon tutkimuksessa ei ole täysin verrattavissa hankkeen 

sosiaalityöntekijöiden vastausten kanssa. Kuitenkin vertailun perusteella voisi pohtia onko kyse 

siitä, että nämä seikat eivät ole nousseet esiin lastensuojelun työskentelyssä? Nuorten 

lastensuojelun asiakkuuden tilanteet vaihtelevat ja jokainen nuori on oma yksilönsä. Kuitenkin 

edellä kuvatun perusteella voi saada jonkinlaista kuvaa nuorista lastensuojelun asiakkaana. Tämän 

lisäksi voisi yhtälailla selvittää millaisen kuvan sosiaalityöntekijöistä saa lastensuojelun 

toteuttajina. Tätä ennen kuitenkin haluan vielä tarkastella kuinka nuoria lastensuojelussa 

konkreettisesti tuetaan, jotta heidän lastensuojelun tilanteensa paranisi sekä mihin nämä eri 

tukemisen muodot mahdollisesti pohjautuvat.  

 

5.4 Miten nuoria tuetaan 

 

Sosiaalityöntekijä voi tukea nuorta taloudellisesti, loma- ja virkistyspalveluilla, tukihenkilöllä, 

terapiapalveluilla, harrastuksilla tai muulla nuoren selviytymistä tukevalla tukimuodolla sekä 

tukemalla koulunkäynnissä ja ammatinhankinnassa. Lastensuojelun avohuolto tarkoittaa 

käytännössä eri toimijoiden tekemää työtä nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseksi. (Heikkinen 

2007b, 34.) 

 

Nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvien riskien varhaiseen tunnistamiseen liittyy ongelmia, joita 

ammattilaiset ovat tuoneet esiin. Yhtenä ongelmana on nähty se, etteivät peruspalveluiden toimijat 

näe nuoriin liittyvien riskien varhaisia tunnusmerkkejä ja oireita riittävän hyvin, jolloin tilanteiden 

kriisiytyessä tarvitaan usein lähes viiveettä kuntoutusta tai hoitoa. Nuorien kohdalla on nähty 

tärkeäksi kehittää entistä parempaa arviointia sekä tarkempaa riskitapausten seulontaa. (Heikkinen 

2007b, 41–46.) 
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Nuoria tukevat toimet ja toimijatahot on nähty ongelmallisina ajallisen työskentelyn intensiteetin 

ja ylipäätään intervention ajoituksen suhteen. Nämä molemmat ovat näyttäytyneet 

sattumanvaraisina, eivätkä ole palvelleet siten aina oikein tarkoitustaan. Syynä tähän on ollut 

muun muassa se, että työntekijöillä ei ole ollut tarpeeksi aikaa asiakkaille ja palvelut ovat olleet 

ruuhkaisia. Ennakoivien interventioiden suhteen ajoituksessa on vastaavasti ollut ongelmana 

nuoren ikä- ja kehitysvaiheen mukaisiin tarpeisiin vastaamisessa. Nuorille suunnattuja intensiivisiä 

tukimuotoja ei ole kehitetty vakiintuneisiin käytäntöihin, joissa hyödynnettäisiin eri ammattilaisten 

asiantuntijuutta yli toimialojen. Lisäksi nuoriin liittyen on ollut kehitystarpeena kehittää 

tukimuotoja, joiden avulla nuoret saavat konkreettista ja toiminnallista tukea arkeensa. (Heikkinen 

2007b, 41–46.) 

 

Nuorten lastensuojelutyöhön liittyvää kehittämistyötä on tehty pohjoismaissa muun muassa osana 

MST- menetelmää (Multisystem Therapy), jonka yhteydessä on luotu intensiivistä tukiohjelmaa 

nuorille. MST pitää sisällään ajallisesti rajatun ja intensiivisen tukiohjelman, joka koostuu monista 

hoitomenetelmistä. Tukiohjelma pitää sisällään myös arvioinnin.  Norja, Ruotsi ja Tanska ovat 

ottaneet mallin käyttöönsä. Mallin ja intensiivisen tuen on nähty sopivan myös suomalaiseen 

avohuoltoon ja sen kehittämiseen.  Avohuollon toteuttaminen vaihtelee eri kunnissa ja 

kaupungeissa, mutta se ei kuitenkaan ole nähty olevan esteenä mallille, pikemminkin on nähty 

mahdollisuutena kehittää paikallisesti kullekin alueelle oma sopiva sovellus. (Heikkinen 2007b, 

41–46.) 

 

Nuorten kohdalla etenkin IINA -hankkeen toimintaympäristössä on nähty työn oikea-aikaisuuden 

ja oikea-alaisuuden sekä oikean intensiteetin olevan tärkeässä asemassa onnistuneelle 

lastensuojelutyölle. Auvinen-Tornberg (2011, 2-25) aukaisee intensiivisyyden liittyvän palvelun 

tehostamiseen, jolloin palvelu näyttäytyy perheelle riittävänä tukena arkeen ja arjen ongelmiin. 

Intensiivisyyden avulla päästään käsiksi nuoren kodin, koulun ja vapaa-ajan ulottuvuuksiin sekä 

vaikuttamaan vuorovaikutussuhteisiin. Intensiiviseen työhön sitoutuminen tarkoittaa avoimuutta 

vuorovaikutukselle, joka itsessään on myös aina kaksisuuntaista. Sillä on myös vaikutuksensa 

työntekijään itseensä. Intensiivisen työn tarpeellisuuteen vaikuttaa tarve vahvistaa nuorten 

lastensuojelun avohuollon palveluita ja peruspalveluiden riittämätön ajallinen kesto. 

Tarpeellisuutta lisää myös työnsisällöllinen tarve vaikuttaa moniin eri riski- ja suojaaviin 

tekijöihin yhtä aikaa sellaisin menetelmin, että niissä yhdistyy monimenetelmällisyys sekä 

arviointi. Lisäksi tarvetta synnyttää myös kommunikatiivisuuden, terapeuttisuuden ja 

toiminnallisuuden yhdistymisen tarve vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.  
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Tämän johdosta, osana pohdintaa kuinka nuoria tuetaan, olen nostanut esiin MST-menetelmän. 

Uskoisin kyseiseen menetelmään pohjautuvan tämän hetken Suomessa olevan intensiivisiin 

palveluihin liittyviin keskusteluihin.  Tämän vuoksi olen seuraavassa alaluvussa nostanut 

menetelmän erikseen esille, koska se kuvaa millaisesta lähtökohdasta käsin nuorten lastensuojelun 

avohuoltoa kehitetään eteenpäin. Nuorten tukemisesta olen tuonut esille Heikkisen esiin nostamia 

asioita. Tähän valintaan vaikuttaa oleellisesti se, että Heikkinen on tehnyt osana Helsingin 

kaupungin kustantamaa selvitystyötä, pohjatyötä nimenomaan KASTE- hankkeelle ja 

sosiaalipalveluiden kehittämiselle Suomessa.  

 

5.5 Multisystem  Therapy yhtenä tukemisen muotona 

 

Multisystem Therapy (MST) on Amerikassa alkujaan kehitetty kodin ulkopuolisen sijoituksen 

vaihtoehdoksi. Toimintatapa on pitänyt sisällään noin 2-6 kuukautta kestävän intervention 

perheessä kotiin, vertaisryhmiin ja kouluun liittyvissä asetelmissa. Menetelmä soveltuu parhaiten 

ongelmien varhaiseen vaiheeseen 12–15 -vuotiaiden nuorten kohdalla silloin kun välitöntä 

laitoshoidon tarvetta ei ole vielä olemassa. Menetelmää on arvioitu taloudellisesti kustannus-hyöty 

näkökulmasta käsin korvaamaan laitoshoidon tarvetta. Menetelmään soveltuu parhaiten 

näkökulmana menetelmän hyödyntäminen varhaisen vaiheen interventiona. (Heikkinen, 2010, 4-

10.) MST-menetelmä on kehitetty 1970-luvulla perhe- ja lähiyhteisön hoitomalliksi etenkin 

nuorisorikollisten mielenterveysongelmiin liittyneisiin tarpeisiin. Menetelmän avulla on voitu 

vähentää kodinulkopuolisia sijoituksia sekä nuorisorikollisuutta. Menetelmä on arvokas 

poliittisella ja käytännön tasolla. Menetelmä on looginen ja se ei pidä sisällään sinällään mitään 

ainutlaatuisia ideoita, mutta siitä huolimatta menetelmän ja vallitsevien 

mielenterveydenhoitomallien välillä on kuilu. Menetelmä hyödyntää olemassa olevaa 

mielenterveystyön tietopohjaa sekä yritysmaailman tuotteistamista tuotteiden laatuun 

keskittymisen avulla. (Henggeler & Schoenwald & Cunningham 2002, 1-10.) 
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Menetelmän tarkoituksena on saada aikaan myönteisiä muutoksia niin kotona, koulussa, 

lähiyhteisössä kuin vertaisryhmissä. Menetelmä on lisensoitu ja työskentelyn lähtökohtana on, että 

huoltajilla on tärkein vaikutus nuoriin ja heidän ongelmakäyttäytymiseensä. Työskentelyn 

tavoitteena on kehittää vanhempien kykyä hallita tulevaisuuden vaikeuksia ja vähentää nuorten 

rikollista toimintaa ja epäsosiaalista käyttäytymistä. Vuosina 1994–1999 menetelmää on 

hyödynnetty enemmän rikollisuuden ehkäisemisen sijaan nuorten psyykkisiin vaikeuksiin 

liittyneissä tilanteissa. MST on näissä tilanteissa osoittautunut tehokkaaksi vaihtoehdoksi.  

Menetelmän on katsottu liittyvän enemmän kuntouttavaan työskentelyyn kuin rankaisevaan, 

vaikkakin työskentelevä taho on tehnyt tiiviisti yhteistyötä nuoriso-oikeuden, tuomioistuimen, 

virkamiesten, sosiaalityöntekijöiden ja opettajien kanssa. Menetelmän yksi tavoite on saada 

yhtenäistä tavoitetta toimijoiden kesken parantamaan nuoren hoitoa. (VanBuren, Encyplobedia of 

Mental Disorders, viitattu 10.9.2011.) 

 

MST terapeutti suunnittelee yksilöllisen intervention nuoren tilanteeseen.  Osana hoitoa kehitetään 

myös perheelle luonnollista tukiverkkoa, johon he voivat tukeutua työskentelyn päätyttyä.  Hoito-

ohjelma pitää sisällään monia erilaisia menetelmiä, näitä voivat olla muun muassa vanhempien 

käyttäytymiseen liittyvä koulutus ja perheterapia. Työskentelyssä tehdään arviointia perheen 

vahvuuksista, valmiuksista, tarpeista, ongelmista ja tavoitteista yhdessä perheen kanssa. 

Työskentelyn aikana on terapiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen myönteisiä puolia ja 

luoda vahvuuksia muutokseen, rakentaa myönteisiä odotuksia ja toivoa sekä samalla vähentää 

negatiivisuutta perheenjäsenten kesken. Työskentelyllä edistetään vastuullista käyttäytymistä. 

Hoidon loputtua on nähty, että kun vanhemmat lisäävät vastuullista käyttäytymistään se myös 

parantaa nuorten käyttäytymistä. Työmenetelmä on kohdennettu erityisryhmille sekä vastaamaan 

selkeästi määriteltyihin ongelmiin. (VanBuren, Encyplobedia of Mental Disorders, viitattu 

10.9.2011.) 
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Perheenjäsenet työskentelevät intensiivisesti ratkaistakseen usein pitkään jatkuneita ongelmia.  

Kirjallisessa suunnitelmassa on läpikäyty mihin ongelmiin haetaan ratkaisua, millainen 

käyttäytyminen työskentelyllä tavoitetaan ja missä ajassa. Työskentelylle asetetaan myös 

välitavoitteita, jotka ovat selkeästi mitattavissa ja arvioitavissa. Näillä välitavoitteilla on todettu 

olevan suuri vaikutus käyttäytymisen muuttumiseen. Työmenetelmä on tehokas, kun sitä 

hyödynnetään kohdistaen käyttäytymiseen liittyvien ongelmien sisällä oleviin ongelmiin. 

Esimerkiksi liian salliva ja välinpitämätön vanhemmuus voi olla tekijänä, joka tunnistetaan 

ongelmakäyttäytymisen takaa ja sen vuoksi interventio suunnataan vanhemmuuteen. (VanBuren, 

Encyplobedia of Mental Disorders, viitattu 10.9.2011.) 

 

Työntekijät sekä perhe itse sitoutuvat hoito-ohjelmaan.  Vahva sitoutuminen korreloi vahvoja 

tuloksia. Työskentelyn päättyessä vanhemmilla on enemmän eväitä seurata nuoren käyttäytymistä 

ja heillä on enemmän tarvittavia resursseja säilyttää perheen rakenne ja yhteenkuuluvuus. 

Vanhemmat ovat myös oppineet käyttämään asianmukaisesti nuoren palkitsemista ja sanktiointia 

sekä perhe pystyy kommunikoimaan paremmin keskenään. Vanhemmat myös toimivat lapsensa 

asioiden hoitajana sekä tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa lapsensa asioissa.  

Nuoret vastaavasti työskentelyn päätyttyä ovat vähentäneet rikollista käyttäytymistä ja heidän 

elämässään on lisääntynyt positiivisella tavalla vapaa-ajantoiminnoissa ikäistensä kanssa 

oleminen. (VanBuren, Encyplobedia of Mental Disorders, viitattu 10.9.2011.) 

 

Nuorille suunnattujen työmenetelmien suhteen on nähty tärkeänä, että ne pohjautuvat tukemaan 

selviytyvyyttä sekä suojaavia ankkureita. Suojaavilla ankkureilla tarkoitetaan tukirakenteita jotka 

edesauttavat instituutioihin kuulumista, tiivistä kontaktia aikuiseen, jatkuvuutta sekä 

läheissuhteiden pysyvyyttä. Selviytyvyys vastaavasti pitää sisällään stabiilin, positiivisen suhteen 

aikuiseen, kyvyn hahmottaa arkea ja ratkaista ongelmia sekä selviytyä stressaavista tilanteista 

yhtälailla kuin saada kodin ulkopuolista apua ja kuulua perheeseen ja yhteisöön. Vain yhteen 

ongelmaan vaikuttamalla ei vähennetä ongelmakäyttäytymisen kasvua, jonka myötä sektoroitunut 

ongelmaperäinen palvelujärjestelmä ei välttämättä tue nuoren tilannetta riittävästi. (Auvinen-

Tornberg 2011, 2-35.) 
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Nuorta tukevien työmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne tukevat nuoren kehitystä laaja-alaisesti 

kohdistuen niin nuoreen itseensä kuin hänen toimintaympäristöihinsä. Palvelun tulee sisältää 

kommunikatiivista, terapeuttista, toiminnallista, tapauskohtaista sekä ryhmäkohtaista tukea tarpeen 

mukaan. pohjoismaissa tukiohjelmaa on kehitetty MST-menetelmän yhteydessä. Erityisen tuen 

tarpeessa olevien nuorten palvelun pitää sisältää jämäkkää tavoitteenasettelua, alkuvaiheen 

tilannearviointia, tarkkoja rutiineja, ammatillista sitoutumista, määräaikaista tukiohjelmaa sekä 

jälkiseurantaa ja – arviointia. (Auvinen-Tornberg 2011, 2-35.) 

 

Yhtenä esimerkkinä MST-menetelmästä on Talentia lehdessä julkaistu kuvaus Islannin 

lastensuojelusta, missä amerikkalainen menetelmä on otettu käyttöön vuonna 2008. Tähän vaikutti 

perhekotitoimintaan liittynyt problematiikka niiden sijoituspaikkana toimimisen riittämättömyyden 

vuoksi sekä nuorille suunnattujen sijaishuoltopaikkojen vähyyden vuoksi. MST:n ajatuksena on 

mahdollistaa lapsen kotona oleminen ja koulun sujuminen. Tarkasti strukturoitu menetelmä sekä 

käsikirjaa vaihe vaiheelta noudattava työtapa pitää sisällään sekä hyviä että huonoja puolia. 

Hyvänä puolena on menetelmän mukanaan tuoma järjestys sosiaalityön kaaokseen sekä se, että 

menetelmään on resursoitu huomattavasti enemmän kuin kunnalliseen lastensuojelutyöhön. 

Kahdessa MST tiimissä toimii yhteensä 10 työntekijää ja menetelmän avulla hoidetaan yhteensä 

80–90 lasta vuodessa. Kerrallaan asiakkaana on neljä lasta. Menetelmän avulla hoito viedään 

lapsen kotiin ja siihen osallistuu koko perhe. Jakso kestää yhteensä noin viitisen kuukautta jonka 

jälkeen kunnan sosiaalityö kantaa vastuun jatkosta. Ongelmakohtana on nimenomaan siirtyminen 

jakson jälkeen kunnan sosiaalityön vastuulle. Kuntien rajallisten resurssien vuoksi moni perhe 

putoaa jakson jälkeen tyhjän päälle. Menetelmän huonona puolena ovat paitsi siirtymävaiheiden 

ongelmat, myös sijaishuollon muuttuminen raskaammaksi. Laitoksiin ja sijaisperheisiin sijoitetaan 

huomattavasti vaikeampia lapsia mitä ennen, jolloin joukossa oli myös vähemmän ongelmaisia 

lapsia. (Koskiluoma 2011, 32–35.) 

 

IINA -hankkeessa on käytetty mallinnettua työmenetelmää sekä samaan aikaan pyritty myös 

kehittämään monialaista yhteistyötä alueellisesti. Mallinnettu työmenetelmä pohjautuu MST-

menetelmään.  IINA -hankkeessa mukana olleiden sosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa käy ilmi, 

että oikea-aikaisen avun avulla lastensuojelun asiakkuus on jakso jossa on selkeä alku, 

työskentelyvaihe ja suunniteltu loppu. Työskentelyn aikana on sitoutettu nuoren lähipiiriä mukaan 

työskentelyyn. Tilanteisiin on puututtu oikeaan aikaan ja nuoren asioita on ajettu eteenpäin 
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suhteessa muihin toimijoihin nopeasti sekä joustavasti. Työskentely on ajoitettu oikeaan kohtaan ja 

tapaamisia on järjestetty tiiviisti suuntautuen nuoren kotiin. Sosiaalityöntekijöiden roolina oli ollut 

johtaa lastensuojelua, toimia välittäjänä vaikeassa tilanteessa perheenjäsenten välillä, löytää 

perheiden vahvuuksia sekä vahvistaa niitä entisestään ja samalla nostaa niin sanotusti oikeita 

asioita perheen käsiteltäväksi. Sosiaalityöntekijät olivat kokeneet onnistumisia nuorten parissa 

tehtävässä työssä ja nuorten tilanteet olivat parantuneet nuoren päihteidenkäytön, koulun ja 

ammattiin valmistumisen suhteen. Intensiivisellä työskentelyllä vaikuttaa olevan tilauksensa 

nuorten parissa tehtävässä avohuollon sosiaalityössä. Mielenkiintoista olisi vielä selvittää mikä on 

työskentelymallin paras ajankohta. Kirjoitusten perusteella kiireellisen sijoituksen jälkeinen aika 

on koettu hyväksi tiiviille työskentelylle, mutta MST –menetelmästä on nostettu esiin parhaimman 

vaikuttavuuden olevan ennaltaehkäisevässä työskentelyssä, jo ennen laitossijoitusta. Koska 

menetelmä on kehitetty jo 1970 luvulla, olisi mielenkiintoista pohtia intensiivisyyttä myös 

kriittisesti ja selvittää tarkemmin mitä karikoita tähän kehityssuuntaan liittyy. Onko se, että 

tehdään enemmän lyhyemmässä ajassa aina kuitenkaan hyvä vaihtoehto?  

 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, on tutkielmani tavoitteena selvittää myös mitä liittyy 

sosiaalityön ammatilliseen osaamiseen eli asiantuntijuuteen. Olen seuraavassa luvussa nostanut 

esiin asiantuntijuuteen liittyviä seikkoja. Tämä sen vuoksi, että käsitteillä osaaminen ja 

asiantuntijuus on erilaisia merkityksiä. Tämän luvun avulla tutkielmani paikantui paitsi IINA-

hankkeen ja lastensuojelun avohuollon toimintaympäristöön niin myös nuoruuden eri kentille. 

Luvun kappaleiden avulla selvitin millaisia erityispiirteitä nuoruuteen liittyy. Tässä hyödynsin 

paitsi kirjallisuutta kuin myös tutkielman aineistoa kuin yhtälailla myös omaa kokemustani.  
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6 ASIANTUNTIJUUS 

 

 

Ammattien tutkimukseen liittyy keskeisenä käsitteenä professio, joka pitää sisällään 

yksinoikeuden tiettyyn ammatilliseen toimintaan ja johon oikeus syntyy koulutuksen ja tutkinnon 

kautta. Hoiva-alaan liittynyt hyvinvointipoliittinen säännöstely on määritellyt ajan saatossa 

ammattien rajoja ja toimintoja. Suomessa 1970–1980-luvuilla julkisten hyvinvointipalveluiden 

kehittyminen ja laaja-alaistuminen kehitti samalla myös ammatteja ja loi eri koulutustasoisia 

työnjakoja. Julkisen säätelyn myötä ammattilaisista tuli viranhaltijoita. (Henrikson & Werde 2004, 

1-84.)  

 

6.1 Asiantuntija-ammatti 

 

Asiantuntija-ammattiin yleisesti kuuluu jatkuva oman tietämisen lisääminen, objektiivisuus, 

kunnioitus omaa ammattiryhmää kohtaan sekä asiakkaan edusta huolehtiminen 

ongelmanratkaisussa. Professio tarkoittaa ammattikuntaa, jolla on yhdenmukainen ammattieettinen 

säännöstö, jäsenyyden kontrollointi, koulutukseen sekä tutkintoon perustuva legitimiteetti 

harjoittaa ammattia  ja joka soveltaa tieteellistä tietoa käytännön työssä.  Asiantuntijuuden 

määrittelyssä voidaan kiinnittää huomiota yksilön asiantuntijuuteen tai organisaation 

asiantuntijuuteen. Yksilöllinen asiantuntijuus tiedollisen ja taidollisen asiantuntijuuden lisäksi 

pitää sisällään persoonallisia ominaisuuksia sekä sosiaalisia taitoja. Laajemmin asiantuntijuutta 

tarkastellessa huomio kiinnittyy yksilöä enemmän siihen, että asiantuntijuus rakentuu sosiaalisesti. 

Jaettu asiantuntijuus muodostuu kohtaamisten yhteydessä vuorovaikutuksen kautta. Jaettuun 

asiantuntijuuteen kuuluu moniammatillisuus ja asiantuntijuus on siten tilanne- ja asiakohtaista. 

Asiantuntijatieto syntyy käytännön tilanteiden sekä teoreettisen tiedon yhdistyessä 

ammattitiedoksi. Yhteiskuntatieteissä ilmentyy usein avointa asiantuntijuutta, joka pitää sisällään 

myös maallikon näkemyksen tilanteesta. Se perustuu neuvotteluun, kommunikaatioon ja 

luottamukseen. Kyse on tällöin verkostoitumisesta ja erilaisten tietojen sovittamisesta yhteen. 

Tärkeämpää on se mitä tiedetään kuin se kuka tietää ja näin asiantuntijan asemaa ei välttämättä 

anneta kenellekään etukäteen, eikä sitä myöskään suljeta keneltäkään pois. (Hirvonen 2009, 40–

59.) 
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Ammattietiikka on ulkoisen kontrollin korvaava itsekontrollin muoto. Ammattilaiseksi ja 

asiantuntijaksi tulemiseen vaaditaan eettistä työtä ja eettisiä ominaisuuksia, joita ammattietiikka 

ilmentää. (Jauho 2009, 84–109.) Osaamisen lisäksi hyvinvointipalveluiden asiantuntijuuteen liittyy 

myös välittäminen asiakkaista. Lainsäätelyn ja politiikan muuttumisen myötä 

hyvinvointipalveluiden asiakkaat ovat muuttuneet. Asiakkaat ovat entistä asiantuntevampia ja 

vaativampia saamiensa hyvinvointipalveluiden suhteen sekä he myös valittavat palveluista 

herkemmin. Professionaalinen auktoriteetti ja ammatilliset etuoikeudet eivät enää ole itsestään 

selviä, vaan ne pitää ansaita. Myös teoriat painottavat enemmän asiantuntemusta ja osaamista kuin 

itse ammatteja. Osaamisvaatimuksiin kuuluvat poikkihallinnolliset taidot sekä kyky yrittäjyyteen, 

sosiaalisiin taitoihin, innovatiivisuuteen ja kielitaitoon sekä muutoshalukkuuteen. (Julkunen 2004, 

168–186.)  

 

Professiokäsitettä käytetään usein ammatillisuuden huipentumana. Ammatillista muutosta 

tutkittaessa on noussut esiin keskeisinä keskustelunaiheina asiantuntijuus ja koulutus. 

Keskusteluissa ilmenee ammattien välillä käydyt jatkuvat reviirikiistat sekä se, ettei ammatti enää 

määrittele mitä työtä ihminen tekee. Ihmisten erilaiset taidot ja erityispätevyydet ovat ammattia 

enemmän vaatimuksina. (Rantalaiho 2004, 235–242.) Pätevyyden määrittely ei kerro 

asiantuntijuudesta. Asiantuntijuus ei ole pysyvä tila vaan se syntyy erilaisissa sosiaalisissa 

suhteissa. Asiantuntijuuden määrittelyssä keskeistä ovat yhteistyö, kommunikaatiotilanteet, 

joustavuus, neuvoteltavuus sekä yhdessä tuotetut tulkinnat. (Sinko 2005, 106–114.) 

 

Asiantuntijuudessa on siten kyse koulutuksen kautta saavutetusta asemasta, jossa työntekijä 

asiantuntija-asemassaan kehittää tietopohjaansa, persoonallisia ominaisuuksiaan ja sosiaalisia 

taitojaan, huolehtii asiakkaansa edusta sekä noudattaa ammattieettistä säännöstöä. Asiantuntija-

asema rakentuu sosiaalisesti: vuorovaikutuksessa muiden kanssa asiantuntijuutta jaetaan myös 

muiden kanssa. Kommunikaation ja luottamuksen kautta asiantuntija-asemasta neuvotellaan 

muiden kesken. Asiantuntijaksi tulemisen tärkeimpiä vaiheita on ammattieettinen toiminta, mikä 

pitää sisällään välittämisen asiakkaasta. Asiantuntijalla on taitoa moniammatilliseen yhteistyöhön, 

yrittäjyyteen, muutoksiin sekä innovatiivisuuteen. Saamisen sijaan asiantuntija-asema ansaitaan 

juuri osaamisen kautta, eikä koulutuksen tuoma ammatti välttämättä kuvaa mitä työtä ihminen 

tekee.  
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6.2 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuus 

 

Laki vaatii sosiaalityöntekijän pohjakoulutukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy 

yliopistolliset pääaineopinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3 § 1 mom. ja 6§ ). Laissa on määritelty, että lastensuojelun 

asiakkaalle on nimetty asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jolla tulee olla lain mukainen pätevyys. 

Lisäksi esimerkiksi huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa päätöksissä päätösvaltaa käyttää 

johtava viranhaltija (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 13§). Alueellisen sosiaaliaseman 

sosiaalityöntekijä siten vastaa lapsen lastensuojelun asiakkuudesta ja käyttää päätösvaltaa. Tähän 

ehtona on koulutuksen luoma pätevyys.  

 

Kriittisissä sosiaalityötä koskevissa teoreettisissa keskusteluissa on korostettu teorian ja käytännön 

välistä suhdetta. Niiden mukaan keskeistä ei ole vain ymmärtää maailmaa, vaan myös muuttaa 

sitä.  Perinteinen autettavan ja auttajan välinen suhde perustuu hierarkiaan. On olemassa oletus, 

että asiakkaat tarvitsevat apua, koska he ovat jollain tapaa huonompia ja että työntekijät voivat 

auttaa tiedon ja ymmärryksen avulla. Teoreettisten keskusteluiden mukaan tätä hierarkiaa ovat 

värittäneet myös luokkaerot. Näkemykset työntekijän ja asiakkaan välisestä suhteesta ovat 

jännitteisiä eri koulukuntien välillä. Yhtenäistä erilaisilla näkemyksillä on kuitenkin käsitys siitä, 

että asiakkaita tulisi yllyttää palautteen antamiseen ja epäkohtien korjaamiseen omassa 

elämässään. Sosiaalityössä olennaista on kriittisen reflektoiva prosessi, jossa asiakkaan 

elämänkokemus tulee huomioiduksi ja yksilö tulee ymmärretyksi.   Sosiaalityöntekijän roolina on 

ennemmin hyväksyä johtajan asema siten, että rooli helpottaa vapauttamaan asiakkaiden voimia ja 

ääniä itse muutoksen prosessiin. Tämän on ymmärretty pitävän sisällään vallan siirtoa työntekijältä 

osallistujalle. Suurin osallistava toiminta, mitä sosiaalityöntekijän on nähty voivan tehdä, on 

minimoida hänen omaa osuuttaan asiakkaiden elämässä. Tämä tarkoittaa taidon ja tiedon 

siirtämistä niin tehokkaasti kuin on mahdollista asiakkaille itselleen ja itsensä poistamista 

asiakkaiden elämästä. (Healy 2000, 2-25.) 

 

Kokemukseni mukaan lastensuojelun avohuollon käytännöntyössä painottuu lapsen tai perheen 

kuntoutuminen ja voimavaraistuminen. Asiakkaiden yllyttäminen epäkohtien korjaamiseen ja 

vallan siirtäminen itseltä asiakkaalle kuvastaisi käsitykseni mukaan tätä.  Asiakkuuden 

päättymisestä puhutaan usein lastensuojelun tavoitteena. Tämän mahdollistaa vallan siirtäminen 

työntekijältä asiakkaalle siten, että asiakkaalta jää voimavaroja itse muutokseen.   
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Asiantuntijuuteen liittyvä ongelma on, etteivät asiantuntijat välttämättä tunnista ja ymmärrä toisen 

ammattilaisen asiantuntijuutta siten, että osaisivat konsultoida tilanteissa joissa ulkopuolinen 

asiantuntijuus olisi tarpeen.  Tämä luo lisähaastetta tehtävään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. 

(Brandon & Dodsworth & Rumball 2005, 160–176.) Vuorovaikutukseen liittyy valtaa, joka on 

aina läsnä ja joka on neuvottelukysymys. Valtaa voi joko pitää itsellään tai sitä voi menettää. 

Vahvan puhuja-aseman ylläpitämistä voi rakentaa monin eri tavoin. Valtaa voi ottaa 

asiantuntijuuteen tai vaikka henkilökohtaiseen kokemukseen vedoten. Valtaa on sillä toimijalla, 

jolla on vuorovaikutuksessa niin vahva asema, että hän voi kertoa totuutena mikä on asiakkaan 

kokonaistilanne ja etu. Asiantuntijoiden välisen työnjaon ymmärrys rajaa sitä miten kukin toimija 

on oikeutettu arvioimaan nuoren tilannetta. (Eskonen & Korpinen & Raitakari 2006, 21–45.) 

Sosiaalialan työ vaatii kykyä arvioida asioita erilaisista näkökulmista käsin sekä kykyä luopua 

omista käsityksistä parempien käsitysten edessä. Liian tarkkojen hyvän työntekijän määritelmien 

myötä luodaan ahtaita mielikuvia, jotka pysäyttävät prosessin ennemmin kuin edistävät sitä. 

Sosiaalityö koostuu ihmisen kohtaamisesta ja työntekijän kyky kohdata toinen ihminen vaatii 

osaltaan väljyyttä tiukkojen määritelmien sijaan. Sosiaalityöntekijällä tulee olla ylipäätään kykyä 

kohdata toinen ihminen siten, että toinen osapuoli kokee tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi. 

(Kaikko & Friis 2009, 76–89.) 

 

Sosiaalityössä asiantuntijuus on sidoksissa yhteiskuntaan. Asiantuntijuus rakentuu 

tilannekohtaisesti toimintojen yhteydessä eri osaamisalueita soveltaen sekä yhdistäen. 

Tilannekohtainen sosiaalityön asiantuntijuus pitää sisällään myös yhteiskunnallista osaamista. 

Ilmiöiden kohdalla on osattava tunnistaa mitkä tekijät kulloinkin vaikuttavat elämäntilanteeseen ja 

hyvinvointiin. Sosiaalityössä lisäksi toimijuus ja toiminnallisuus ovat oleellisia osia sosiaalityön 

asiantuntijuudesta tai asiakkaasta puhuttaessa. Sosiaalityön asiantuntijuutta haastaa 

tietoyhteiskunnassa tapahtunut teknologian arkipäiväistyminen. Sen myötä asiakkaiden tapa toimia 

ja tietää asioita on muuttunut. Sosiaalityön asiantuntijuus itsessään koostuu monista eri 

ulottuvuuksista. Näitä ulottuvuuksia ovat tutkimukseen perustuva tieto, reflektiivinen tieto sekä 

näiden keskinäiset muunnelmat. Yhteiskunnan muuttuessa myös sosiaalityön asiantuntijuuteen 

kohdistuvat odotukset muuttuvat. (Kilpeläinen & Sankala 2010, 271- 290.)  
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Myös Sosiaalityössä käytettävä arkinen kieli riisuu asiantuntijuutta. Esimerkiksi lastensuojelun 

sosiaalityössä asiantuntijuus on juridisoitunutta. Päätösten tekeminen lainmukaisesti luo 

laadukkaampaa ja objektiivisempaa työtä. Lainmukaisuus ei aina tarkoita oikeudenmukaisuutta tai 

oikeus totuutta.  Lastensuojelutyö ja siihen liittyvät arvioinnit ovat hyvin tilannekohtaisia kunkin 

asiakkaan kohdalla, jolloin arvioinnit voivat vaihdella paljonkin eri asiakkaiden välillä. Tämä 

tilannekohtaisuus vaikeuttaa puolestaan sosiaalityön asiantuntijuuden määrittelyä, koska se on 

yleisellä tasolla hankala ymmärtää, eikä asiantuntijuus tämän vuoksi herätä asiakkaiden 

luottamusta. (Sinko 2005, 106–114.) 

 

Sosiaalityöntekijän osaamiseen kuuluu päätösvallan myötä lastensuojelun prosessin hallitseminen 

sekä oikeudellinen osaaminen.  Sosiaalityöntekijän on oltava valmis asettumaan erilaisiin arvoihin 

ja arvoasetelmiin verrattuna omiinsa. Tämä tarkoittaa kykyä hyväksyä myös muunlaisia 

arvoasetelmia kuin mitä itse arvostaa. Lastensuojelun työssä sosiaalityöntekijöiden työ pitää 

sisällään arviointia ja päätöksentekoa siitä kykenevätkö vanhemmat huolehtimaan lapsista.  

Sosiaalityöntekijöiden arvioiden voimassaolo on usein riidanalaista. Yhtenä syynä tähän on se, että 

arvioiden perusteet heijastavat keskiluokan arvoja, joilla itsessään on hyvin vähän tekemistä 

asiakkaiden elämän kanssa.  Kumppanuus työntekijän ja asiakkaan välillä vaatii työntekijältä 

itseltään ammatillisten rajojen tunnistamista ja asiakkaan käytössä olevan tiedon tunnistamista. 

Muutoin tieto on pelkästään työntekijän omaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijän 

käytettävissä oleva tieto on yhtälailla myös asiakkaan käytössä ja tiedon perusteella muokattu 

kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta on yhtälailla kummankin osapuolen käsitys tilanteesta. 

(Healy 2000, 35–75.)  Tämä tarkoittaa sitä, että muutoin työntekijä voi jäädä yksin tavoitteidensa 

kanssa pohtimaan, miksei tilanteeseen synny muutosta tai sovitut asiat toteudu. Yhteiseen jaettuun 

käsitykseen pääsemisessä auttaa avoimuus tiedon suhteen.  

 

 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän arviointityön ja siihen vaikuttavien asioiden lisäksi 

sosiaalityöntekijältä edellytetään asiakaskeskeisten palveluprosessien vahvistamista ja yhteisöjen 

sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä. Tämä edellyttää kykyä tehdä yhteistyötä monen 

eri toimijan kanssa. Yhteistyökyky vaatii vuorovaikutustaitoja sekä kyvykkyyttä luoda asiakkaalle 

turvallisuudentunnetta ja luottamusta tehdyn yhteistyön aikana. Työntekijän tulee lisäksi kyetä 

arvioimaan koko prosessia ja kehittämään sitä palvelutarpeen arvioinnista vaikutusten arviointiin 

asti yhdessä kaikkien yhteistyötahojen ja asiakkaan kanssa. (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki 

2010, 322–323.)  
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Lastensuojelun sosiaalityön sekä sosiaaliohjauksen erona terapiaan ovat teoreettiset lähtökohdat, 

työskentelyn psyykkinen syvyys sekä käytettävissä oleva aika. Lastensuojelun työntekijöiden 

tehtävänä onkin rakentaa yhteyksiä, koota voimavaroja sekä analysoida tilannetta. Sosiaalityön 

yksi haaste on se, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän pitäisi samaan aikaan kantaa 

sekä kokonaisvastuu että hahmottaa asiat kokonaisprosessia varten. Toisaalta pitäisi myös 

huomioida perheenjäsenet yksilöinä ja lähestyä heitä läpi koko prosessin. Asiantunteva työntekijä 

jakaa tehtäviä muiden kanssa ja hyödyntää myös heidän asiantuntemustaan sekä luottaa heidän 

arviointeihinsa. Tämä on myös usein asiakkaiden kannalta hyvä ratkaisu.  (Kaikko & Friis 2009, 

76–89.)  

 

Ammattilaisten tiedot ja taidot välittyvät suhteissa asiakkaiden käyttöön. Suhteissa olemiseen 

vaikuttavat muun muassa tavoitteet sekä näkemykset tilanteesta. Oma paikka ja tehtävä 

ankkuroivat työntekijän taitoja ja tietoja. Vain paneutumisen kautta voi saada aikaan todellista 

muutosta. Ongelmakohtiin välittömästi paneutuminen ei välttämättä kanna pitkälle. Asiakkaiden 

osallisuutta estävien asioiden taustalla voi olla sellaisia tekijöitä, joita työntekijä ei voi edes 

kuvitella. Jos työntekijä kuitenkin menettää uskon muutokseen asiakkaan tilanteessa kadottaa hän 

samalla myös kyvyn kauhistua. (Bardy 2009b, 264–272.) Tällä käsitän tarkoitettavan sitä, ettei 

kyynistyessään työntekijä enää erota normaalia epänormaalista tai kykene ottamaan vastaan 

asiakkaan tilannetta kaikkine puolinensa.   

 

6.3 Tiedonmuodostuksen osana tunteet 

 

Lastensuojelulain uudistamisen myötä on nostettu entistä enemmän esiin työn suunnitelmallisuutta 

ja erilaisia menetelmiä työskentelyssä. Menetelminä ovat muun muassa läheisneuvonpito sekä 

lastensuojelutarpeen lapsilähtöinen arviointi. Menetelmät muuttuvat toimiviksi onnistuneen 

vuorovaikutuksen myötä. Onnistuessaan tuloksellinen lastensuojelu toteutuu dialogisen 

kohtaamisen kautta asiakkaan kanssa. Vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa vaikuttavat 

työntekijän omat ajatukset tilanteesta sekä pyrkimykset ratkaista sitä. Tähän vaikuttaa se, että 

sosiaalityöntekijään kohdistuu monelta eri taholta vaateita ratkaista tilanne parempaan suuntaan 

sekä tehdä konkreettisia päätöksiä asian suhteen. Lastensuojelutyössä on erittäin tärkeää kyetä 

kestämään epävarmuutta sekä keskeneräisyyttä. (Tulensalo & Ylä-Herranen 2009, 22–35.)  
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Lastensuojelulaki määrittelee tarkasti koko prosessia, mutta perheiden kanssa tehtävässä työssä 

perheiden elämä ei kuitenkaan noudata tiettyä prosessia. Perheet elävät omaa elämäänsä ja tekevät 

omia ratkaisujaan. Näitä tulisi työntekijänä arvostaa sekä sietää samalla sitä, ettei tilanne ole 

viranomaisen päätöksistä huolimatta välttämättä hallittavissa. Viranomaiset arvioivat perheen 

elämää ja tuottavat tietoa päätöksien tueksi. Pelkän tiedon tuottamisen lisäksi vuorovaikutusten ja 

kohtaamisien tavoitteena tulisi olla keskustelut, joiden avulla lisääntyisivät osapuolten ymmärrys 

tilanteesta ja jotka haastaisivat pohtimaan tarvittavaa muutosta. Parhaimmillaan aito dialogi luo 

tilaa aidolle osallisuudelle. Henkilökohtaisuuden avulla työntekijän rooliin voi sisältyä myös 

inhimillisyyttä ja läheisyyttä. Henkilökohtaisuus voi olla haasteellista ja asiantuntijan etäinen rooli 

voi olla myös turvamuurina vaikeassa asiakastilanteessa. Kun lastensuojelun sosiaalityötä 

ajatellaan kapeasti vain muutostyönä, sosiaalityöntekijän tulee voida luoda selvä käsitys asiakkaan 

tilanteesta sekä pystyä erittelemään mistä tilanteessa on kyse sekä mitä apua asiakas tarvitsee. 

Työntekijään kohdistuu myös paineita tilanteen ratkaisuun niin ulkopuolelta kuin työntekijän 

sisältäkin käsin. Paine voi syntyä omista lähtökohdista käsin. Lastensuojelu on kaiken kaikkiaan 

tuen sekä kontrollin yhdistämistä. Tavoitteena on asiakkaan tekojen muuttuminen, josta on tärkeää 

muistaa, että mitä enemmän ihmisten elämään puututaan, sitä enemmän tarvitaan tilaa 

myötätunnolle ymmärtämään ihmisten tilannetta ja mahdollistamaan heille aikaa ja kohtaamista. 

(Tulensalo & Ylä-Herranen 2009, 22–35.)  

 

Perheiden tilanteisiin puuttuminen vaatii tilaa aidon dialogin mahdollistamiselle. Kokemukseni 

mukaan tilanteisiin puuttuminen ja aito myötätunto vaativat sosiaalityöntekijältä myös kykyä 

käsitellä omia tunteitaan, koska tilanne voi koskettaa tunnetasolla myös työntekijää itseään. 

Henkilökohtaisuuden haasteellisuus nousee juuri siitä, että yhtälailla sen avulla voidaan luoda 

inhimillisyyttä ja dialogisuutta, mutta tilanteen vaatiessa puuttumista ei välttämättä enää olekaan 

asiantuntijan etäistä roolia turvaamassa työntekijää itseään. Ilman turvamuuria taas vastaavasti voi 

haasteena mahdollisesti olla oman jaksamisen rajallisuus sekä myös rajallisuus sen suhteen mistä 

käsin perhettä koskevia arvioita tehdään. Vaikuttaako arvioihin oma objektiivinen näkemys 

tilanteesta vai vaikuttaako tähän näkemykseen hyvin vahvasti omat tunteet tai halu viimeiseen asti 

välttää ikäviä tunteita, joita tilanteeseen puuttuminen herättäisi myös itsessä?  Nämä ovat asioita 

joita itse olen pohtinut ja joiden tiedostamisen olen kokenut tärkeäksi oman jaksamiseni sekä 

asiakastyöni luotettavuuden kannalta.  
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Lastensuojelun sosiaalityössä tiedonmuodostuksen osana voivat toimia myös työntekijän tunteet. 

Ne voivat tuottaa erilaista tietoa, joka parhaimmillaan hyödynnettynä on uudenlaista 

asiantuntijatietoa. Tiedonmuodostuksen lisäksi tunteet vaikuttavat myös arvovalintoihin. 

Lastensuojelussa puututaan rankalla tavalla perheiden elämään, jonka johdosta eettiset perusteet 

sekä arvovalinnat ja tunteet tulisivat olla käsittelyn alla jatkuvasti sekä osana työyhteisön 

reflektoivaa ammattikäytäntöä. (Heinonen & Sinko 2009, 87–110.) 

 

Sosiaalityön asema prosessin johtajana on saanut aikaan lastensuojelussa uudenlaisia 

tiimirakenteita sekä toimintaa. Sosiaalityöntekijä tekee yhä enemmän arviota siitä kuka ja millä 

intensiteetillä toteuttaa lastensuojelutyötä. Lastensuojeluprosessin eteneminen vaatii konkreettisia 

suunnitelmia sekä systematisointia, joiden avulla vastuuta sekä työtä voidaan jakaa. Johtaminen 

vaatii selkeitä rakenteita, joiden varassa sosiaalityöntekijä voi kuljettaa koko prosessia. 

Lastensuojelun prosessijohtaminen edellyttää vahvaa osaamista sekä kykyä innostaa myös muita 

toimijoita kriittisyyteen sekä refleksiivisyyteen. Lastensuojelun asiantuntijuus on käytännössä 

varmuutta kohdata asiakas sekä rakentaa vuorovaikutusta. Oma osaaminen sekä kehittyminen 

vaativat työntekijältä jatkuvaa ammatillista pohdintaa. Lisäksi on kyettävä asettamaan itsensä 

alttiiksi avoimelle tarkastelulle. Sen sietäminen vaatii vahvaa perustaa omalle työlle. (Heinonen & 

Sinko 2009, 87–110.) 

 

6.4 Prosessin johtajana kohtaava sosiaalityöntekijä 

 

Lastensuojeluprosessin johtaminen tarkoittaa eri toimijoiden yhteistyön suunnitelmallisuutta ja 

voimavarojen yhteen saattamista. Prosessijohtamiseen siirtyminen edellyttää myös alan opetuksen 

ja käytännön kehittämistä. Asiakasprosessilla tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun 

toimivuudesta. Asiakasprosessin johtaminen tarkoittaa tavoitteiden asettamista yhdessä 

asiakkaiden kanssa ja toiminnan suunnittelua sekä toteutumisen ja vaikutusten säännönmukaista 

arvioimista. Tavoitteena tämä ei ole uusi asia, vaan pikemminkin kirjoitettu näkyväksi uudessa 

lastensuojelulaissa. Yhteisten valtakunnallisten linjausten sekä pätevien sosiaalityöntekijöiden 

puute ovat hankaloittaneet tavoitteen toteutumista. (Heinonen & Sinko 2009, 87–110.) 
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Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtä määrittelevät perustuslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki 

sekä hallintolaki omine velvoitteineen, jotka ovat isossa roolissa laadukkaasta palvelusta sekä 

asiakkaan edusta huolehdittaessa. Byrokratiatyö ja kasvokkain kohtaaminen eivät sulje toisiaan 

pois. Prosessijohtaminen ei poissulje sosiaalityöntekijän tekemää psykososiaalista työtä.  

Käytännössä sosiaalityöntekijä arvioi milloin tekee itse lähityötä asiakkaan kanssa ja milloin sen 

tekee joku muu. Asiakkaan kohtaamisessa tulisi toteutua hyvän hallinnon tavoitteet. Hyvän 

hallinnon periaatteet itsessään ovat eettisesti pitkälle vietyjä vaateita hyvästä kohtaamisesta sekä 

vuorovaikutuksesta ja ylipäätään toisen huomioimisesta. Asiakkaan kohtaamisten merkitys 

asiakasprosessin eri vaiheissa on itsessään merkittävää sen kautta miten kohtaamisia on tulkittu. 

Mitä kohdatessa puhutaan, miten ne tulkitaan ja miten niistä kirjataan sekä miten niistä 

ohjeistetaan siinä vaiheessa, kun sosiaalityöntekijä muiden toimijoiden kanssa tekee työnjakoa? 

Näissä pohdinnoissa on kyse lapsen edusta. Sosiaalityöntekijän vastuulla on huolehtia lapsen edun 

toteutumisesta läpi prosessin sekä sitä kautta myös vastata näihin pohdintoihin.  (Heinonen & 

Sinko 2009, 87–110.) 

 

Lastensuojeluun liittyvissä kohtaamisissa nousee esiin myös valtaan, kontrolliin ja lapsen sekä 

asiantuntijatiedon suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Lasten ja ammattilaisten kohtaamisissa luodaan 

merkityksiä lastensuojelun kannalta tärkeistä asioista. Vuorovaikutus näiden välillä on aina 

kontekstisidonnaista. Institutionaalisissa kohtaamisissa ammattilaisilla voi olla hyvin monenlaisia 

rooleja. Sosiaalityöntekijällä voi esimerkiksi hallinto-oikeuden käsittelyssä olla yhtäaikaisina 

rooleina sosiaalilautakunnan edustaminen, lapsen edustaminen, lapsen perheen työntekijänä 

oleminen sekä oman työnsä perustelijana oleminen. Moniammatillisissa palavereissa 

sosiaalityöntekijä taas vastaavasti saattaa olla yhtä aikaa palvelun ostajana, juridisen vastuun 

kantajana sekä lapsen työntekijänä. Toisinaan lapsen ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa 

alleviivataan kertomuksen totuudellisuutta ja toisinaan se taas ei ole kiinnostuksen kohteena. 

Lasten kertomuksiin voi ammattilaisten taholta suhtautua tilannekohtaisesti esimerkiksi joko siten, 

että vuorovaikutuksen tavoitteena on tosiasioiden etsiminen, arjen ohjeistaminen tai kokemusten 

läpikäyminen. (Eskonen & Korpinen & Raitakari 2006, 21–44.) 
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Suomalaisen tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että eniten tutkimusta on tehty lapsen ja 

työntekijän välisestä kohtaamisesta sekä käytännön työssä eniten keskustelua on nostanut lapsen 

kohtaamiseen liittyvät taidot. Suomessa perinteisesti lapsiammattien työnjaon hierarkiassa 

sosiaalityöntekijät eivät ole olleet niitä ammattilaisia, jotka työskentelisivät suoraan lasten kanssa. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen myötä jo 1980-luvulla sosiaalityöntekijöille asetettiin 

lakisääteisiä velvoitteita lasten kohtaamiseen. Kunnallisen sosiaalityön perusmalli onkin ollut 

enemmän ”kaikesta vähän kaikkea tietävän ja koordinoivan case managerin” työtapa, mihin on 

huonosti sopinut yhteen asiakasryhmään erikoistuminen. Viime aikoina sosiaalityössä on ollut 

uudenlainen kehityskulku, joka on kehittänyt uudenlaisen lapsilähtöisen asiantuntijuuden 

omaksumista. Perinteisen lapsinäkemyksen suhteen on ollut meneillään kriisi, jonka myötä 

ratkaisuna on nähty reflektoivaa ja tilannesidonnaista asiantuntijuutta sekä taitoa soveltaa 

monimuotoista lapsuutta koskevaa tietoa kulloisessakin tapauksessa. Toinen kehityskulku on 

sosiaalityössä laman jäljiltä nostanut keskustelua lasten pahoinvoinnista ja lastensuojelusta. 

Kehityskulkuun on liittynyt hyvinvointivaltion rapautuminen sekä lasten peruspalveluiden 

kaventuminen ja kestoltaan lyhyiden projektien lisääntyminen. Suojelupuheen kautta nostetaan 

esiin erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja sitä kautta lapsista puhutaan entistä suppeammin. 

Tähän kehityskulkuun vastaavasti liittyy talouspolitiikan suunnalta tulleet odotukset riskien 

arvioinnista, toiminnan tuloksellisuudesta ja juridisuudesta. (Forsberg, Ritala-Koskinen ja 

Törrönen 2006, 5-18.)  

 

Sosiaalityöntekijät neuvottelevat jatkuvan työhönsä kohdistuvan muutoksen myötä toistuvasti 

työnsä tekemisen ehdoista sekä käytännöistä. Työhön kohdistuvan muutoksen myötä uudelleen 

määritellään mikä on moraalisesti oikein ja kenenkin tehtävissä ja millaisin reunaehdoin asioita 

tehdään. Neuvottelussa muutoksesta muokataan organisaation toimintaperiaatteita sekä kuinka 

työtä eri tilanteessa tulee tehdä. Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien suhteen 

sosiaalityöntekijöiden selonteot omasta työstään kiinnittyvät tärkeän tiedon dokumentointiin, 

vuorovaikutukseen, asiakkaan osallisuuteen sekä työn suunnitelmallisuuteen. Käytännöntyössä 

työntekijöiden toimintaa ohjaa organisaation toimintaa vahvemmin sosiaalityön professionaalinen 

moraali. (Huuskonen & Korpinen & Ritala-Koskinen 2010, 319–347.) 
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6.5 Asiantuntijana sosiaalityössä 

 

Asiantuntijuus käsitteenä sosiaalityössä sekä lastensuojelussa on ollut hankala. Asiantuntijuuden 

on ajateltu määrittyvän tapauskohtaisesti ennemmin kuin varsinaisesti toimijaan itseensä liittyvänä 

ominaisuutena. Lastensuojelulain uudistuksen myötä sosiaalityöntekijän tehtävät ovat 

määriteltyinä tarkemmin kuin aiemmin. Lain henkenä on, että on olemassa asiantuntijuuden alueita 

joita omaavat kaikki lastensuojelutyötä tekevät työntekijät. Sen lisäksi on olemassa erikseen 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuus, jossa sosiaalityöntekijän on kyettävä analysoimaan laajaa 

asiakkaan kokonaisuutta ja kaikkien sen osa-alueiden sovittamista yhteen. Sosiaalityöntekijällä on 

koordinoijan rooli, jonka myötä osaamisen kehittämisessä panostetaan erityisesti johtamiseen ja 

prosessinhallintaan. Lastensuojelu on ajan saatossa muuttunut yhä enemmän verkostoissa 

toimimiseksi, joissa sosiaalityöntekijän on pystyttävä ohjaamaan, suunnittelemaan ja arvioimaan 

työskentelyn prosessia sekä ohjaamaan kulloistakin verkostoa. Sosiaalityöntekijällä on oltava 

vahva sisällön asiantuntijuus sekä kyky ohjata asiantuntijatiimiä kunkin jäsenen osaamista 

hyödyntäen. Lisäksi tärkeää on myös tunnistaa oman osaamisen rajat. Läpi prosessin 

sosiaalityöntekijän on huolehdittava lapsen edun, osallisuuden ja oikeuksien toteutumisesta ja sitä 

kautta toimia näiden asioiden asiantuntijana, jotta prosessi koituu lapsen parhaaksi. Lastensuojelun 

sosiaalityön haasteena on monien ihmisten osallistuminen ammatin rajoista käytävään 

keskusteluun. Useimmissa muissa akateemisissa professioissa asiantuntija-asemaa ei 

kyseenalaisteta samalla tavalla.  (Heinonen & Sinko 2009, 87–110.) 

 

Lastensuojelun sosiaalityön eettisen vaativuuden vuoksi keskeisenä osana työtä on lähtökohtien 

sekä perusteluiden pohtiminen ja esiintuominen. Tämä on myös keskeinen osa lastensuojelun 

asiantuntijuutta. Sosiaalityön koulutuksessa painotetaan psykososiaalista viitekehystä sekä 

sosiaalityön painottumista asiakassuhteessa tukeen. Koulutuksessa korostuu niin sanottu 

”yleissosiaalityö”, eikä lastensuojelun erityiskysymyksille ole välttämättä tilaa.  Tämän vuoksi 

vaikeat kysymykset jäävät nostamatta esiin.  Tämä saa aikaan nuorten työntekijöiden jättämisen 

yksin peruskoulutuksen osalta lastensuojelun erityiskysymyksiin liittyviin ristiriitaisiin tilanteisiin 

ja sitä kautta syyllisyyttä herättäviin asiakastilanteisiin, mikä vähentää ylipäätään työn 

houkuttavuutta. Lastensuojelun erityiskysymykset näyttävät siirtyneen lisensiaatinkoulutuksen 

yhteyteen. (Heinonen & Sinko 2009, 87–110.) 
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Lastensuojelun avohuollon asiantuntijuus näyttäisi tutkimusten valossa pitävän sisällään 

lapsilähtöistä, tilannesidonnaista ja reflektoivaa asiantuntijuutta, jonka mukaan sosiaalityöntekijä 

asiantuntijana omaa monenlaisia rooleja niin prosessin johtajana kuin koordinoijana. 

Sosiaalityöntekijän osaamiseen asiantuntijana vaikuttaisi yleisesti kuuluvan oikeudellinen 

osaaminen, prosessin hallitseminen, arviointityö, päätöksenteko, tilanteen analysointi, 

vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä kyky innostaa muita kriittisyyteen ja refleksiivisyyteen. 

Lisäksi asiantuntijuus pitää sisällään taitoa soveltaa lapsuutta koskevaa tietoa, asettumista erilaisiin 

arvoasetelmiin, kumppanuutta ja luottamuksen luomista, uskoa muutokseen ja maailman 

muuttamiseen, yllyttämistä epäkohtien korjaamiseen, dialogisuutta, yhteyksien rakentamista, 

ammatillisten rajojen tunnistamista, epävarmuuden sietämistä, vallan siirtoa osallisille, tiedon ja 

taidon siirtoa asiakkaille, itsensä poistamista nopeasti asiakkaan elämästä, kykyä kohdata toinen 

sekä hyödyntää omia tunteita tiedonmuodostuksen osana.  

 

Asiantuntijuuden tietoperusta pohjautuu tutkimukselliseen, reflektiiviseen sekä juridisoituneeseen 

tietoon. Pätevyys ja lapsen edusta sekä osallisuudesta huolehtiminen ovat asiantuntijuuden 

reunaehtoja. Lisäksi asiantuntijuuteen liittyneissä selonteoissa on nostettu useimmiten esiin 

dokumentoinnin, vuorovaikutuksen, osallisuuden sekä työn suunnitelmallisuuden merkitys. 

Lastensuojelun avohuollon toteutumisen ja vaikutusten arviointi on nähty haasteellisena pätevien 

työntekijöiden puuttuessa ja valtakunnallisten linjojen puutteen vuoksi. Tutkielman aineistona 

hyödynnetyissä hankekuntien lastensuojelusuunnitelmissa nousi esiin selkeästi tarve 

lastensuojelun arvioinnin toteutumiselle ja kunnat ilmiselvästi ovat hyödyntäneet 

lastensuojelusuunnitelmia osana omaa isompaa lastensuojelun arviointia.  

 

6.6 Lastensuojelun asiantuntijuus nuorten parissa  

 

Lastensuojelun avohuollon työssä tavoitteena on suojella lapsia heidän kasvuaan ja kehitystään 

vaarantavilta sekä hidastavilta tekijöiltä ja niiden riskeiltä. Kuitenkin se minkä arvioidaan 

vaarantavan kasvua ja kehitystä voi vaihdella sen mukaan minkä ajatellaan olevan työn 

tavoitteena. Tämä hienoinen ero voi syntyä esimerkiksi sen suhteen tehdäänkö työtä 

ennaltaehkäisevästi vai korjaavasti.  
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Nuorten parissa tehtävässä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tavoite määrittelee sitä mitä 

lastensuojelussa tehdään ja millä tavalla.  Työn tavoitteet mielletään kuitenkin eri tavoin eri 

kunnissa sekä eri työntekijöiden kesken. Toiset saattavat nähdä lastensuojelun tavoitteena kaikkien 

vastaan tulevien lastensuojeluasioiden hoitamisen ja joku toinen vastaavasti huostaanottojen 

ehkäisemisen. Lastensuojelun tavoitteena Möllerin näkökulmasta on kuitenkin ensisijaisesti 

voimaannuttaa lasta. Tärkeää työskentelyssä on lapsen kokemusten, ajatusten sekä tunteiden esiin 

pääseminen. Lastensuojelutyötä värittää kaksi erillistä todellisuutta. Näistä toinen 

”päivänvalotodellisuus” pitää sisällään kokeneita, päteviä ja työssään pitkään olleita työntekijöitä, 

jotka kykenevät oman työnsä reflektointiin sekä muuttamiseen. Tällaisten työntekijöiden mukaan 

lastensuojelutyö on vaihtelevaa, haasteellista, uudistavaa sekä yllätyksellistäkin. Työntekijät 

osallistuvat kehittämistyöhön ja he ovat innovatiivisia.  ”Pimeänpuolentodellisuus” vastaavasti 

näyttäytyy siten, että työntekijät kuvaavat työtään kaaoksena, jossa omaa työtään ei voi hallita. 

Asiakastulva on hallitsematon ja lastensuojelutyö näyttäytyy lyhytjänteisenä. Ongelmana 

näyttäytyy tällöin kehittämistyön jälkeinen osuus, jolloin kehittämisestä pitäisi seurata muutosta. 

Kehittämisen into ja ilo muuttuvat muutostyön ahdistukseksi. Työskentelyssä ei ole tilaa raivata 

aikaa oman työnsä muuttamiselle, vaan helpompaa on jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin. 

(Möller 2006,18–21.)  

 

Nuorten parissa tehtävässä lastensuojelun avohuollon työssä kohtaaminen, kemioiden toimiminen 

ja luotettavuus ovat olleet tärkeitä nuorille. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä tulee olla 

pitkäjänteisyyttä sekä kykyä hahmottaa nuoren tilanteen kokonaisuus, joka jatkuu pitkälle 

tulevaisuuteen. Usein tilanteet vaativat puuttumista ja toimimista vastoin nuorten tahtoa, mutta 

pitkällä aikavälillä nämä toimet ovat osoittautuneet usein hyviksi ratkaisuiksi nuortenkin mielestä. 

Nuoret loppujen lopuksi arvostavat sitä, että tilanteeseen on puututtu. (Kivistö 2006, 62–89.)  

 

Sosiaalityön avohuollon lastensuojelussa viralliset seurantajärjestelmät keskittyvät työntekijöiden 

suoritteisiin. Nuorten kokemusten seuraaminen on jäänyt vähemmälle. Käytännössä 

ylisukupolvien jatkuneet ongelmat vaativat sosiaalityön menetelmien kehittämistä. Uusille 

avohuollon menetelmille on nyt sosiaalinen tilaus. Nuorille etenkin ryhmämuotoisten toimintojen 

kehittämien on nähty hyväksi. 
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Ryhmien muodostaminen on ollut yksittäisten työntekijöiden varassa, minkä vuoksi toiminta on 

usein satunnaista. (Heikkinen 2007, 10–14.) Nuoret itse kokevat lastensuojelun asiakkuuden 

konkreettisesti näkyvän koulussa, kotona ja erilaisissa lastensuojelun toimitiloissa.  Nuoret näkevät 

asiakkuudessa itsensä sijaan olevan koko perheen ja avun tarpeen määrittelyssä ratkaisevassa 

roolissa olevan itsensä sijaan hänen perheenjäsentensä. Nuorten mielestä lastensuojelun 

ammattilaisten työn kohteena on koko perhe vaikeuksineen ja siitä voivan seurata ikäviä asioita 

etenkin jos sosiaalityöntekijät ovat ” liian innokkaita”. Nuoret kuvaavat sen olevan menoa, jos 

perheessä tapahtuu jotain mikä kiinnittää viranomaisen huomion. Todellista avun tarvetta on 

olemassa ja tärkeää näyttäisi olevan se kenelle apu kohdistetaan. (Hotari 2007, 5–74.)  

 

Nuoret tietävät pääsääntöisesti milloin, miten ja miksi heidän lastensuojelun asiakkuutensa on 

alkanut. Se ei vaikuta olevan merkityksellistä onko nuori itse nostanut esille tilanteeseensa liittyvät 

ongelmat vai onko viranomaisten taholta puututtu nuoren käyttäytymiseen. Merkitystä on eniten 

sillä, että nuori on työskentelyn keskiössä. Vaikka nuori vastustaa tapaamisia, useimmiten nuoret 

ovat kuitenkin jälkikäteen nähneet asiasta olleen heille apua. Lastensuojelussa näyttää olevan 

helpompaa työskennellä oirehtivien ja näkyvien nuorten kanssa sekä niiden nuorten kanssa, jotka 

pyytävät itse apua. Ongelmien jäädessä perheen sisälle tai koskiessa vanhempia näyttäisi 

tilanteeseen olevan hankalampaa puuttua. (Kivistö 2006, 62–89.) Nuoren elämässä tukea antavat 

ihmissuhteet näyttävät vaikuttavan eniten nuoren mahdollisuuteen saada apua ongelmiinsa. 

Pelkästään ammattiauttajien olemassaolo ei riitä selviytymiseen. (Sihvonen 2002, 87–101.) 

 

Nuorten kohtaamiseen lastensuojelussa liittyy erityisesti molemminpuolisen luottamuksen 

rakentaminen. Nuori odottaa kohtaavansa kuulevan ja läsnä olevan aikuisen, jonka kanssa voi 

avoimesti etsiä ratkaisuja elämän vaikeuksiin. On tärkeää, että nuori kokee tulleensa kuulluksi. 

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen harmittaa nuoria. Uusi työntekijä nojautuu aikaisemmin 

kirjoitettuihin teksteihin, jotka nuoren mielestä eivät välttämättä pidä paikkaansa. Nuoret kokevat 

ammattilaiselle puhumiseen liittyvänä riskinä ammattilaisen kertovan toisille työntekijöille nuoren 

asioista. Työntekijän käyttämät menetelmät voivat myös luoda nuorelle kuvan, ettei ammattilainen 

ole perillä nuoren maailmasta. Liian nopeat johtopäätökset ja toiminnat saavat nuoren vastaavasti 

käpertymään itseensä. Ajan antaminen ja työntekijän oma avoimuus lisäävät nuoren avoimuutta.  

(Hotari 2007, 5-74.) Nuoret itse eivät erottele työntekijöitä ammattilaisen taustaorganisaation 

mukaan, vaan heille tärkeintä on se kenen kanssa on muodostunut hyvä suhde. Nuoret kokevat 
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myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän merkittäväksi työntekijäksi. Hyvänä työntekijänä nuoret 

pitävät luotettavaa ja tuttua pitkäaikaista työntekijää, joka on perehtynyt heidän asiaansa sekä on 

toimissaan sensitiivinen suhteessa nuoriin. Nuoret toivovat työntekijän kuuntelevan ja olevan läsnä 

ja he huomaavat, jos näin ei aidosti ole. Nuoret kokevat tärkeäksi ”kemioiden toimimisen” itsensä 

ja työntekijän välillä. Pitkällä aikavälillä nuoret arvostavat sitä, että heidän elämäänsä on puututtu. 

Viranomainen saattaa viime kädessä olla se aikuinen, joka toimii johdonmukaisesti eikä jätä nuorta 

vaikka nuori kuinka yrittäisi saada niin tapahtumaan. (Kivistö 2006, 62–89.) 

 

Jos päivänvalotodellisuus pitää sisällään kokeneita, päteviä ja työssään pitkään olleita työntekijöitä 

jää vääjäämättä pohtimaan pitääkö pimeänpuolentodellisuus sisällään vähän kokeneita, epäpäteviä 

ja vähän aikaa työssä olleita työntekijöitä. Pimeänpuolentodellisuus pitää sisällään 

hallitsemattomuuden, kokemuksen kaaoksesta sekä sen ettei kehittämistyö siirrykään käytäntöön 

kun vaadittaisiin muutosta omiin työtapoihin. Tutkielmaani keräämäni vastausmäärä jäi mielestäni 

pieneksi alle puolen hankekuntien sosiaalityöntekijöiden vastatessa kirjoituspyyntöön. Kertoisiko 

tämä kaaoksesta ja kiireestä, näyttäytyykö pimeänpuolentodellisuus tällä tavoin? Osassa 

vastauksista oli selkeästi nostettu esiin vähäinen aika työssä sekä kokemus ettei ollut sen vuoksi 

asiantuntija.  

 

Tutkimuksissa nostettiin myös esiin se, että helpoiten työskennellään suoraan nuorten kanssa 

etenkin jos ongelmat liittyvät nuoreen itseensä tai jos nuori hakee itse apua. Vanhempien tai 

perheensisäisiin ongelmiin puuttuminen on mahdollisesti haasteellisempaa. Aineistoni 

kirjoituksissa onnistuneet tarinat pitkälti liittyivät nuoren omaan toimintaan ja toiminnan 

muuttumiseen. Perheen osa näkyi lähinnä siten, että sosiaalityöntekijä oli toiminut osapuolten 

välillä välittäjänä ja saanut heidän välistään yhteyttä aukeamaan uudelleen. Yksikään tarina ei 

käsitellyt vanhempien ongelmia tai sitä että perheen sisäisen ongelman ratkettua olisi nuoren 

tilanne parantunut. Myös tutkimuksissa todettiin, että onnistuminen ja nuoren voimaantuminen 

vaatii myös muiden kuin työntekijöiden läsnäoloa nuoren elämässä. Kirjoitusten perusteella 

kaverit ja seurustelukumppani olivat nuorille tärkeitä ja tukevia muutoksen aikaansaamisessa 

oman perheen ohella. Kaikissa teksteissä korostettiin nuoren huomioimista sekä olemista 

työskentelyn keskiössä.  
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Sosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa ilmeni vahvasti pyrkimys työskennellä nuoren lähtökodista 

käsin, antaa omaa asiantuntijuuttaan perheen käyttöön sekä kunnioittaa nuorta omana itsenään. 

Asiantuntijuutena kirjoituksien perusteella nähtiin muun muassa kokonaistilanteen tietämisen ja 

hallitsemisen sekä ratkaisujen tekemisen sen mukaisesti. Nuoren huomioiminen, läsnäolo ja 

kuuntelu vaativat perehtymistä nuoren tilanteeseen. Kiire ja työntekijöiden vaihtuvuus asettavat 

tälle omia haasteitaan.  

 

6.7 Perehtyminen nuorten tilanteeseen 

 

Kivistön (2006, 62–89) mukaan nuoret pitävän hyvänä työntekijänä luotettavaa, tuttua työntekijää 

joka on perehtynyt heidän asioihinsa. Onkin hyvä tarkastella kuinka hyvin nuorten tilanteisiin on 

ehditty perehtymään lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä.  

 

Heinon (2007, 22–23) tutkimuksessa arvioitiin aineiston luotettavuutta kysymällä 

kyselylomakkeen lopuksi sosiaalityöntekijöiltä heidän perehtymisestään asiakastapaukseen, josta 

olivat täyttäneet vastauksensa. Joka toinen sosiaalityöntekijöiden vastauksista kuvasi perehtymisen 

kohtalaiseksi, 24 % arvioi perehtymisen hyväksi ja pinnalliseksi arvioi 26 % vastanneista. Samaa 

arviointiasteikkoa käytettiin myös osana kyselylomaketta, jossa IINA -hankkeessa mukana olleet 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät arvioivat kuinka hyvin he olivat perehtyneet nuoren 

tilanteeseen. Suurin osa vastanneista arvioi perehtyneensä tilanteeseen hyvin.   
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Kuvio 3. Työntekijöiden perehtyneisyys nuoren tilanteeseen 

 

Kyselylomakkeen ja kirjoituspyynnön ohjeistuksen mukaan sosiaalityöntekijöitä pyydettiin 

pohtimaan yhtä nuoreen liittynyttä asiakastapausta jossa oli mahdollisesti näyttäytynyt 

onnistumista. Sosiaalityöntekijät olivat ilmiselvästi perehtyneet nuoren tilanteeseen. Verrattuna 

Heinon tutkimukseen vastausten perusteella voisi tulkita hankkeen mahdollistaneen perehtymisen 

nuoren tilanteeseen.  

 

6.8 Kehittäminen osana työtä 

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yhtenä osaamisalueena on reflektiivisys ja työn 

kehittäminen, kuten aiemmissa kappaleissa on nostettu esiin.  Lastensuojelun kehittäminen on 

tapahtunut viime vuosien aikana erilaisten hankkeiden avulla. Arvioitaessa kehittämistyön 

vaikuttavuutta voi tätä mahdollisesti tarkastella esimerkiksi sen kautta millä tavoin IINA -

hankkeessa mukana olleet sosiaalityöntekijät arvioivat hankkeesta olleen heille hyötyä. Hankkeen 

aloitustapaamisessa työntekijät nostivat esille toiveitaan työnsä kehittymiselle, jonka pohjalta 

kyselylomakkeen vaihtoehdot ovat luotuja. Hankkeen tavoitteita vastaavasti olivat 

poikkihallinnollisten työkäytäntöjen kehittäminen oikea-aikaisen ja tehokkaan tuen antamiseksi 

nuorelle ja hänen perheelleen nuoren omassa ympäristössä, yhteistyöfoorumeiden vakiinnuttaminen 

sekä intensiivisen tuen toimintamallin kehittäminen nuorten avohuoltoon. (Intensiivimalli nuorten 

avohuoltoon – hankkeen toimintasuunnitelma ajalta 7/2010- 10/2011.)  

0% 

8% 

33% 

41% 

16% 

Arvioi miten hyvin olet ehtinyt 
perehtyä nuoren tilanteeseen 

en lainkaan pinnallisesti kohtalaisesti hyvin erittäin hyvin
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kuvio 4. Miten IINA -hanke on edesauttanut sosiaalityöntekijöitä 

 

Sosiaalityöntekijät ovat kokeneet hankkeen edesauttaneen erittäin paljon yhteistyössä muiden 

ammattilaisten kanssa. Jonkin verran hanke on edesauttanut perehtymisessä nuoren tilanteeseen, 

tiedonkulussa, keinoissa nuorten kanssa työskentelyyn ja siinä että työtä tehdään enemmän 

lyhyemmässä ajassa. Hanke on edesauttanut sosiaalityöntekijöitä vain vähän nuorten 

lastensuojelutilanteissa, nuorten omassa toiminnassa ja työn oikea-alaisuudessa. Uusien 

toimintatapojen karttumisesta osa sosiaalityöntekijöistä ei osaa sanoa mitään.  
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Hankkeen tavoitteiden valossa moniammatillinen yhteistyö sekä oikea-aikainen ja tehokas tuki 

nuorille näyttää toteutuneen. Sosiaalityöntekijöiden arviosta nousee pohdittavaksi tehdäänkö 

enemmän lyhyemmässä ajassa samoilla toimintatavoilla kuin aina ennenkin ja tehdäänkö 

lastensuojelun avohuollon työtä nuorten parissa vaikka työskentely kuuluisi enemmän esimerkiksi 

terveydenhuollon alan puolelle. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden arviot herättää kysymystä siitä 

kuinka sitoutuneita työntekijät ovat olleet hankkimaan hankkeen aikana uusia toimintatapoja 

itselleen ja muuttamaan pysyvästi omaa toimintaansa.  Voi olla, että hankkeen aikana tilanne 

kehitystoiveiden suhteen on muuttunut siten, etteivät kaikki esille nostetut seikat olleetkaan niin 

muutostarpeen alla olevia asioita työntekijöille.  

  

IINA-hankkeen loppuraportissa todetaan, että työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta hankkeeseen 

palkatut työntekijät uskovat että hankkeessa luotujen toimintakäytäntöjen ja työmallien avulla on 

lisätty moniammatillista yhteistyötä sekä etenkin sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän välistä 

yhteistyötä. Toimijat ovat tulleet toisilleen tutuimmaksi ja kynnys yhteydenottoihin on madaltunut. 

Oman työn suunnittelun sekä reflektoinnin merkitys on kasvanut. Intensiivisen työn sisältöön ja 

luonteeseen liittyvä ymmärrys on lisääntynyt. Dialogisuus koulutus on auttanut huomioimaan 

vastavuoroisuutta sekä vuoropuhelua asiakkaan ja työntekijän välillä. Hankkeen hyötyinä oli myös 

ehdotus seuraavan vuoden talousarvioissa lisähenkilöstön palkkaamisesta. (Auvinen-Tornberg 

2011,28–29.) 

 

Luvun 6 kautta nuorten parissa tehtävän lastensuojelun avohuollon sosiaalityön pohdinnat 

linkittyivät osaksi asiantuntijuuden pohdintoja. Luvussa käsiteltiin asiantuntijuutta ja sitä millaisia 

eri asioita tähän liittyy nuorten parissa tehtävässä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä. 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää millaista osaamista lastensuojelun avohuollon sosiaalityö 

vaatii. Pohdinnat tämän selvitystyön äärellä liittyvät etenkin osaksi nuorten parissa tehtävää työtä. 

Tutkielmani tavoitteen kannalta olen ensin paikantanut tutkielmaa, selvittänyt mitä lastensuojelun 

avohuolto on, kuvannut nuoruuteen liittyviä erityiskysymyksiä sekä avannut asiantuntijuutta 

lastensuojelun avohuollossa. Luvussa 7 kerrotaan tarkemmin tutkielman aineiston analysoinnista ja 

tuloksista.  
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7 ASIANTUNTIJANA LASTENSUOJELUSSA 

 

 

Tutkielmani aineisto koostuu sosiaalityöntekijöiden kirjoituksista sekä Intensiivimalli nuorten 

avohuoltoon -hankkeen kuntien lastensuojelusuunnitelmista. Aineiston analysoinnissa on 

hyödynnetty kategoria-analyysia. Tässä tutkielmassa analyysimenetelmää on hyödynnetty siten, että 

ensin aineistosta kummastakin erikseen on nostettu samankaltaisia asioita, joita on tämän jälkeen 

pyritty ryhmittelemään yhteneväisyyksien mukaan. Tämän jälkeen näistä esiin nostetuista asioista 

on alettu etsimään erilaisia kategorioita, asioita jotka kuvaavat millaisia 

sosiaalityöntekijäkategorioita teksteistä löytyy.  

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on tunnettu kategoria, jota etenkin alalla työskentelevät voivat 

pitää itsestään selvänä. Tutkielmani tavoitteena on selvittää lastensuojelun avohuollon sosiaalityön 

osaamista ja siten asiantuntijuutta. Tämän vuoksi olen tarkastellut aineistostani millaisia asioita 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on nostettu esiin sekä millaisia kategorioita pääkategoria 

sosiaalityöntekijä pitää sisällään. 

 

7.1 Analysointia  

 

Analyysissa kumpaakin aineistoa on ensin tarkasteltu siltä osin, mitä ne kumpikin itsessään kertovat 

sosiaalityöntekijän työstä lastensuojelun avohuollossa. Järjestelin ensin aineistoa sisällöltään 

samankaltaisten asioiden mukaan pohtien mistä nämä kertovat. järjesteltäessä kummastakin 

aineistosta löytyi asioita jotka käsittelivät yhteistyötä, huolehtimista resursseista, kehittämistä, 

koordinointia sekä asiakastyötä. Nämä kaikki vaikuttivat pitävän sisällään hyvin paljon erilaisia 

asioita, jonka jälkeen jatkoin järjestelyä sen mukaan mitä näiden otsakkeiden alla sosiaalityöntekijä 

tekee. Molempien aineistojen osalta löysin sosiaalityöntekijään kohdistuen asioita 

sosiaalityöntekijöiden teoista, ominaisuuksista, tehtävistä ja tavoitteista. Tämän jälkeen näiden 

ryhmittelyjen jälkeen tarkastelin millaisiin erilaisiin kategorioihin näiden suhteen 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta voisi jakaa, mitä yhteneväisiä seikkoja tekojen, ominaisuuksien, 

tavoitteiden ja tehtävien suhteen löytyi.  Kuviossa 5 on kuvattuna aineiston järjestelyvaihetta.   
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Kuvio 5. Aineiston järjestelyä 

 

Järjestelyn ja erilaisten tarkastelujen myötä aineistosta löytyi neljä erilaista 

sosiaalityöntekijäkategoriaa, joiden muodostumista tarkastellaan kunkin oman alaluvun alla 

tarkemmin.  Näiden kategorioiden muodostumisien jälkeen  kuvataan auki enemmän sitä mitä nämä 

kategoriat tarkoittavat. 
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 7.1 Lempeä ja läheinen sosiaalityöntekijä  

 

Kategoriat muodostuivat siten, että kummastakin aineistosta tarkasteltiin järjestelemiäni tekstejä, 

jotka muutin pelkistetyiksi ilmauksiksi joiden pohjalta muodostui kategoria: 

 

Tekstit:  

   

- Asiantuntijuuteen kuuluu nuoren ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti. Nuorta pitää myös 

kunnioittaa eikä häntä saa aliarvioida 

- Sosiaalityöntekijän rooli on olla tukena ja antaa asiantuntemus käyttöön.  

- Palaverissa sosiaalityöntekijänä ajoin nuoren asiaa  

- Roolini oli olla tukena, kuunnella ja kannatella heitä, näyttää suuntaa ja valaa uskoa siihen, 

että tästä selvitään 

- Sain tehtyä itseni nopeasti tarpeettomaksi 

- Tärkeää on myös motivoida perhettä ja muutokseen. Toki tätä ennen on tärkeää kartoittaa 

itse kunkin vahvuuksia ja yrittää vahvistaa niitä  

- Asiantuntijuuteen kuuluu kuunnella perhettä 

- On läsnä ja kuuntelee 

- Virheidenkin jälkeen nuoreen on uskottu ja hänen omia toiveitaan on kuultu 

- Vanhemman ja nuoren välillä toimittiin tavallaan tulkkina 

- Nostaa nuoren äänen kuuluviin ja etsii hänen etunsa mukaisia ratkaisuja 

- Keskustelussa välittäjän rooli oli keskeinen 

- Tapaamiset olivat tiheästi ja toteutuivat pääsääntöisesti perheen kotona. 

- Pystyimme työparin kanssa nostaa nuoresta ja vanhemmasta positiivisia seikkoja esiin 

- On tärkeää, että sos.tt myös tuntee omat asiakkaansa hyvin. Hyvät vuorovaikutustaidot ja 

ongelmanratkaisukyky ovat tärkeitä asioita 

- Luottamuksen rakentaminen on sosiaalityöntekijän, kuten kenen tahansa auttamistyössä 

olevan keskeinen tehtävä ja siihen tarvitaan lujuutta ja lempeyttä – molempia sopivasti.  

- Lastensuojelun avohuollon työskentelytapoina ovat keskustelu, ohjaus ja neuvonta. 

- Yhteistyö lapsen ja hänen läheistensä kanssa  lisää merkittävästi ymmärrystä lapsen elämän 

lähtökohdista sekä hänen hyväkseen käytettävissä olevista voimavaroista. 

- Kiireen vuoksi pääpaino on asetettu asiakastyöhön 

- Työtä on tehty yhteisenä asiana ei siirtäen omalta vastuulta toiselle 

- Asiakkaiden kanssa yhdessä mietitään perheen kokonaistilannetta 

- Asiakkaille pyritty tarjoamaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti aikavarauksia 

- Hyvien suhteiden vuoksi kynnys yhteyden ottamiseen on matala 

- Suhteita tulee vaalia ja kehittää edelleen 

- Henkilökohtaiset suhteet eri viranomaisten välillä korostuvat 

- Avohuollon tukimuotona sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta 

- Perheille tulee voida tarjota tukea kotiin aiempaa nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa 

- Luottamukselliset suhteet perheisiin ja lapsiin, näkyy mm siinä, että perheet ottavat yhteyttä 

itse 

- Työntekijän on oltava se, joka ei jätä vaikka asiat menisivät välillä kuinka huonosti 

- Tavoitteena on lapsen ja perheen auttaminen niin hyvin, että perhe voi lopulta kuntoutua 

selviämään ilman lastensuojelun avohuollon tukitoimia. 

- Vanhemmat, lapsi ja sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä asiakassuunnitelman ja etsivät 

keinot, joilla pyritään tukemaan lasta ja perhettä 
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 Pelkistetyt ilmaisut: 

  

- Nuoren ymmärtäminen 

- tukea, antaa asiantuntemus käyttöön, ohjata ja neuvoa 

- motivoida, kannustaa muutokseen, arvioida vahvuuksia 

- olla läsnä ja kuunnella 

- luottamukselliseen suhteeseen tarvitaan lempeyttä ja lujuutta 

- toimia tulkkina ja välittäjänä 

- tuntea hyvin, rakentaa luottamusta 

- kannatella ja valaa uskoa 

- Pääpaino asiakastyössä 

- tukea nopeammin ja varhaisemmassa vaiheessa 

- luottamukselliset suhteet ja henkilökohtaiset suhteet perheisiin sekä viranomaisiin 

- yhteinen asia ja tehdään yhdessä 

 

Tärkeimmät ilmaisut: 

  

- Vaalii suhteita 

- luottamuksen rakentamista lempeydellä 

- Tarjoaa tukea 

 

Kategoria: 

  

Lempeä ja läheinen sosiaalityöntekijä 

 

Aineistoista ilmeni lempeä, suhteissa toimiva ja lähellä oleva sosiaalityöntekijä. Kaiken kaikkiaan 

lempeä ja läheinen sosiaalityöntekijä toimii suhteissa joita vaalii sekä joita hyödyntää osana 

työtään. Suhteet ovat henkilökohtaisia ja vuorovaikutus aitoa sekä kohtaavaa. Asiakkaat tulevat 

kuulluksi ja huomioiduksi kokonaisvaltaisesti sekä lastensuojelutyö on laadukasta ja osaavaa.  Alla 

eriteltynä vielä tarkemmin yhteenvetona millaisia asioita kummassakin aineistossa on nostettu 

esille.  

  

Sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset: 

 

Sosiaalityöntekijä ajaa asiakkaan etua. Hän tekee yhteistyötä perheen toivomalla tavalla ja saavuttaa 

työparityön avulla oikea-aikaisuutta ja ratkaisuja tilanteeseen. Sosiaalityöntekijä huolehtii 

yhteistyöstä ja sen avulla aktivoi lähiverkostoa. Hän saa perheen toimimaan nuoren taustavoimana 

ja sitouttaa nuoren lähiverkoston tukemaan nuorta. Sosiaalityöntekijä saa tehtyä itsensä 

tarpeettomaksi. Hän ottaa työhön mukaan myös luonnolliset verkostot. Sosiaalityöntekijä on 
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tulkkina perheenjäsenten kesken ja rakentaa voimavaroja. Hän järjestää verkostoneuvotteluja sekä 

nostaa asiakkaan äänen kuuluviin. Sosiaalityöntekijä valaa uskoa nuoreen sekä on avoin ja 

luotettava. Hän huomioi nuoren näkökulman ja ympäristön sekä kunnioittaa nuorta. 

Sosiaalityöntekijä huolehtii motivoinnista muutokseen ja tuntee asiakkaansa hyvin. Hän omaa 

lempeyttä ja sopii asioista nuoren kanssa. Sosiaalityöntekijä kuulee toiveet ja uskoo nuoreen. sekä 

ohjaa tilannetta rinnalla. Ymmärtää kokonaisvaltaisesti, kannattelee ja näyttää suuntaa. On 

ylipäätään läsnä. Sosiaalityöntekijä omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisukyvyn. hän 

kohtaa nuoren oikealla tavalla.  On rehellinen ja kumppani sekä huolehtii dialogisuudesta.  

 

Lastensuojelusuunnitelmat: 

 

Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä perheiden kanssa ja jälkihuollossa olevien kanssa. Hän ylläpitää 

henkilökohtaisia suhteita eri viranomaisten välillä. Sosiaalityöntekijä vaalii ja kehittää suhteita. Hän 

varmistaa että asiakas saa tarpeenmukaista tukea. Sosiaalityöntekijä tukee nuorta yksilöllisesti ja 

arvioi yhdessä perheen kanssa tilannetta. Tarjoaa tukea kotiin sekä luo luottamuksellisen suhteen. 

Sosiaalityöntekijä huolehtii perheen kuntoutumisesta selviämään ilman lastensuojelua. Työnsä 

pääpaino on asiakastyössä ja tekee myös kriisityötä. Sosiaalityöntekijä keskustelee, ohjaa ja neuvoo. 

Työ on laadukasta ja henkilöstö on osaavaa sekä pitkäaikaista. Sosiaalityöntekijä seuraa nuoren 

elämää. 

 

7.2 Luja ja byrokraattinen sosiaalityöntekijä  

 

Kategoriat muodostuivat siten, että kummastakin aineistosta tarkasteltiin järjestelemiäni tekstejä, 

jotka muutin pelkistetyiksi ilmauksiksi joiden pohjalta muodostui kategoria: 

 

Tekstit: 

    

- Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu paineensietokyky, ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaidot, päätöksenteko, tiedonhankinta nopeasti tilanteissa 

- Mitä aiemmin ja herkemmin asioihin tartutaan, sitä todennäköisemmin vakavilta ongelmilta 

vältytään 

- Nuorelle pitää myös asettaa tietyt rajat ja saada hänet ymmärtämään tilanteensa. 
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- Resurssipulan takia, juuri näpistys ym. ”pikkujutut” jätetään käsittelemättä 

- Lastensuojelun asiakkuus parhaimmillaan on lyhyt jakso 

- Me lastensuojeluviranomaisina otimme ikään kuin ohjat 

- Tilanteessa tuli tunne, että tilanne oli pakko pysäyttää 

- Se on asiantuntijuutta, että tietää ja hallitsee kokonaistilanteen ja tekee ratkaisut sen 

mukaan 

- Joskus on tilanteita, että on tehtävä päätöksiä, jotka eivät ole aina perheelle mieluisia 

- Suhtautuu tilanteisiin objektiivisesti 

- Olen melko kykenevä pitämään asiakastapaamiset kasassa eli olemaan ns. puheenjohtajan 

roolissa 

- Työparini osasi tehdä tärkeitä tarkentavia kysymyksiä ja huomioita 

- Verkostopalavereissa on sovittu vastuuhenkilöt ja kunkin oma tehtäväkenttä 

- Sosiaalityöntekijä arvioi nuoren kokonaistilannetta, johtaa prosessia, etsii tarvittavia 

yhteistyötahoja 

- Tunnistaa ennalta tilanteita ja tarjoaa/ järjestää avohuollon tukitoimia 

- Koordinoi 

- Yhteistyön rakentamisen vastuutahona toimivat lastensuojelun toimijat 

- Perheiden suurempi vastuuttaminen lastensa hyvinvoinnista 

- Sosiaalitoimessa lastensuojelutyö on entistä enemmän johdonmukaista.  

- Moniammatillinen yhteistyön kulttuuri on olemassa ja hyvin kehittynyttä 

- Viranomaisyhteistyö toimii poliisin ja sosiaaliviranomaisten välillä 

- Ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä lastensuojeluilmoituksia tulee myös lievemmistä 

tapauksista, esimerkiksi nuorten humalakokeiluista ja näpistyksistä. Nämä joudutaan usein 

priorisoimaan vakavampien huolenaiheiden jälkeen selvitettäväksi 

- Asiakassuunnitelmaneuvottelujen toteutuminen ajallaan ja suunnitelmien oikea-aikainen 

kirjaaminen  

- Sosiaalityöntekijät saavat lähes päivittäin yhteydenottoja monilta eri tahoilta 

- Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää lastensuojelupalveluiden lisäksi Lastenvalvojapalvelut, 

olosuhdeselvitykset ja valvotut tapaamiset sekä adoptioneuvontapalvelut ja lapsiperheiden 

toimeentulotuen 

- Lastensuojelun laatua on parannettu jäsentämällä työtä vuosikellon ja prosessikuvausten 

avulla 

- Lastensuojelutarpeen selvityksissä on pystytty pitämään kiinni lakisääteisistä aikarajoista  

- Sosiaalityöntekijöiden rooli on olla perustasolla ehkäisevää lastensuojelua tekevien 

työntekijöiden tukena ja apuna  

- Suunnitelmallisen lastensuojelun mallinnusta on työstetty työnohjauksessa 

- perehdytyskansiota, johon pyritään kokoamaan mahdollisimman selkeät ja kattavat ohjeet 

kaikista lastensuojelutyön vaiheista ja tukitoimista 

- Työn vaikuttavuuden ja tulosten jatkuva arviointi 

- Selvityksellä tavoitellaan yhteistä prosessia lapsen/nuoren ja vanhempien kanssa, mutta se 

voidaan tehdä, vaikka vanhemmat vastustaisivat sitä 

- Dokumentointi on lisääntynyt lastensuojelussa huomattavasti 1.1.2008 alkaen  
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Pelkistetyt ilmaisut: 

  

- Priorisoi 

- Järjestää 

- Yhteistyötä 

- noudattaa ja huolehtii lain toteutumisesta 

- huolehtii rooleista ja vastuista 

- vastuuttaa 

- asettaa rajat 

- puuttuu 

- tietää ja hallitsee, johtaa 

- on viranomainen 

 

 

Tärkeimmät ilmaisut: 

  

- Puuttuu, rajaa, toimii vastoin tahtoakin 

- huolehtii dokumentoinnista, lain toteutumisesta, määräajoista, on viranomainen 

 

Kategoria: 

 

Luja ja byrokraattinen sosiaalityöntekijä 

 

 

Aineistoista ilmeni luja ja byrokraattinen sosiaalityöntekijä. Tässä kategoriassa ilmeni enemmän 

viranomaiseen liittyviä odotuksia. Sosiaalityöntekijä näyttäytyy prosessin johtajajana ja 

koordinoijana, jonka viranomaisvastuuseen kuuluu monia asioita. Hän tietää, priorisoi, koordinoi, 

johtaa ja huolehtii sekä on monessa mukana. Alla vielä eriteltynä yhteenvedon tapaan mitä 

kummassakin aineistosta kategoriaan liittyen on nostettu esiin. 

 

Sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset: 

 

Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä lasten asioissa ja hän tekee työparityötä. Sosiaalityöntekijä 

huolehtii, että yhteistyössä on selkeät roolit sekä käsittelee ristiriitaisen tiedon ja suhteuttaa sen 

kokonaisuuteen.  Sosiaalityöntekijä vastaa yhteistyötahojen kokoamisesta ja kutsuu koolle 

verkostoneuvottelut sekä pitää yhteistyön ohjakset käsissään. Hän tekee työtä resurssipulan 

keskellä. Sosiaalityöntekijä priorisoi mitä asioita hoidetaan ensin ja huolehtii resurssien tehokkaasta 

käytöstä. Sosiaalityöntekijä arvioi asiakastyön tapaamistiheyden ja työskentelyn paikan. Kohdentaa 

työpanosta oikeaan aikaan ja oikealla intensiteetillä. Oikea-aikaisuus näyttäytyy asiakkuuden 

lyhyytenä. Sosiaalityöntekijä omaa ohjat ja osaa arvioida oikeaan aikaan milloin tilanne vaatii 
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pysäytystä. Hän on työskentelyssä puheenjohtajana ja johtaa lastensuojeluprosessia. 

Sosiaalityöntekijä sopii vastuutahot ja tehtäväkentät. Koordinoi tehtävää prosessia. 

Sosiaalityöntekijä omaa paineensietokykyä, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallinnan 

taitoja. Tekee päätöksiä sekä puuttuu tilanteisiin herkästi, jotta vältytään suurilta ongelmilta. 

Sosiaalityöntekijä asettaa nuorelle rajat ja pyrkii saamaan nuoren ymmärtämään tilannettaan. 

Sosiaalityöntekijä omaa lujuutta. Hän tietää ja hallitsee asiakkuuden kokonaistilanteen sekä 

suhtautuu asioihin objektiivisesti. Sosiaalityöntekijä on viranomainen. 

 

Lastensuojelusuunnitelmat: 

 

Sosiaalityöntekijä vastuuttaa perheitä ottamaan yhteyttä myöhemmin, jos on tarpeen. 

Sosiaalityöntekijä vastaa yhteistyön toteutumisesta ja huolehtii yhteistyön tavoitteellisuudesta. 

Sosiaalityöntekijä huolehtii lakiin kirjattujen määräaikojen toteutumisesta. Hän tekee 

viranomaisyhteistyötä. Sosiaalityöntekijä myös tietää toisten työstä ja palveluiden sisällöistä. Hän 

osallistuu palavereihin ja ottaa päivittäin vastaan yhteydenottoja. Sosiaalityöntekijä priorisoi 

lievemmät huolenaiheet selvitettäväksi vakavampien huolenaiheiden jälkeen. Sosiaalityöntekijä 

kohdentaa tehokkaasti avohuollon tukitoimia ja huolehtii joissain osin myös 

lastenvalvojapalveluista, olosuhdeselvityksistä, adoptioneuvontapalveluista sekä lapsiperheiden 

toimeentulotukiasioista. Sosiaalityöntekijä kehittää lastensuojelua ja avohuollon tukimuotoja. Tekee 

lastensuojelun prosessikuvauksia sekä osallistuu kehittämispäiviin ja koulutuksiin. Hän ohjaa 

asiakkaat palveluihin ja järjestää moniammatillisia verkostoja. Sosiaalityöntekijä huolehtii 

lastensuojelutyön suunnitelmallisuudesta ja tavoitteellisuudesta. Ylläpitää lastensuojelun 

asiakasrekisteriä sekä organisoi läheisneuvonpitoja. Sosiaalityöntekijä osallistuu työnohjaukseen, 

hän voi turvata perehdytyskansioon tai moniammatilliseen asiantuntijaryhmään. On myös mukana 

tukiperhe- ja tukihenkilörekrytoinnissa. Tavoitteenaan sosiaalityöntekijällä on yhteistyö perheen 

kanssa, mutta tekee työtä vaikka perhe vastustaisi. Huolehtii lain täyttymisestä, toimii 

viranomaisena, on pätevä ja täyttää velvoitteet. Dokumentoi myös oikea-aikaisesti. 
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7.3 Konsultoiva ja tukeva sosiaalityöntekijä 

 

Kategoriat muodostuivat siten, että kummastakin aineistosta tarkasteltiin järjestelemiäni tekstejä, 

jotka muutin pelkistetyiksi ilmauksiksi joiden pohjalta muodostui kategoria: 

 

Tekstit: 

    

- Painotan pyrkimystä työskennellä myös nuoren itsensä lähtökohdista käsin 

- Otin heti yhteyttä opinto-ohjaajaan 

- Tapaamiset olivat tiheästi 

- Mielestäni poika teki suurimman työn 

- Ajattelen siis, että roolini oli olla tukena 

- Moniammatillisuus saattoi auttaa onnistumiseen tapauksessa, koska keissiin sai näkökulmaa 

terveydenhuollon puolelta ja yhteistyö oli oikeasti toimivaa  

- Tärkeää on myös rohkeasti konsultoida silloin kun itsellä ei tiedot tai taidot riitä.  

- Miten osata antaa sopivia avaimia asiakkaalle, jotta hän itse löytäisi keinoja ja ratkaisuja 

sekä pystyisi käyttämään kenties nukkuvia voimavarojaan hyväksi 

- Työtä on tehty yhteisenä asiana 

- Asiantuntijuuteen kuuluu palvelukentän tuntemus ja se miten muutos voi tapahtua  

- Asioista on sovittu nuoren läsnä ollessa 

- Lastensuojelun sosiaalityöntekijä mahdollistaa nuoren tukemisen  

- Antaa asiantuntemus käyttöön. Ei ratkaista puolesta 

- Asiantuntijuuteen kuuluu mm. oikeanlainen kohtaaminen (rehellisyys, avoimuus, 

tietynlainen kumppanuus – ei iholle saakka – kunnioittaminen) 

- Työskentelymallissa tarvitaan sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden kanssa 

psykologin sekä terveydenhoitajan yhteistyötä, varhaista puuttumista ja tukea, jotta 

voidaan vähentää huostaanottojen määrää. 

- Perhetyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 

kanssa 

- Hyvin sujuvaa on yhteistyö eri ammattiryhmien välillä  

- Lastensuojelun dokumentointi on keskeistä myös sen vuoksi, että tarvittaessa 

sosiaalipäivystys Paussilla olisi iltaisin ja viikonloppuisiin käytettävissä ajan tasalla oleva 

tieto akuuteissa lastensuojelutilanteissa. 

- Sosiaalityöntekijöiden vuosittaiset käynnit toimintayksiköissä esim. oppilashuoltoryhmissä  

- Kehittämällä lapsen/nuoren omassa kehitysympäristössä toimiva intensiivisen tuen malli.. 

Vastuutahona toimii yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu. 

- Asiakaskohtainen moniammatillinen yhteistyö on tiivistynyt erityisesti neuvolan, 

päivähoidon, erityistyöntekijöiden, perhetyön ja sosiaalityöntekijöiden kesken 

- Asiakkaille pyritty tarjoamaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti aikavarauksia 

- Jos sosiaalityössä olisi mahdollisuus panostaa nykyistä enemmän lastensuojelun 

avohuoltoon ja varhaiseen puuttumiseen, ostopalveluiden tarve ja pitkällä tähtäyksellä myös 
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sijoituksien määrä vähenisi. Myös perhehoitajille annettava tuki, riittävän usein tapahtuvat 

kotikäynnit ja muu yhteydenpito auttaisi hahmottamaan tarpeeksi varhaisessa vaiheessa 

perhehoidossa ilmeneviä ongelmia ja tällöin näihin ongelmiin puuttuminen olisi helpompaa 

- Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ koostuu neuvonnasta, ohjauksesta, keskustelu – ja 

kriisiavusta, lastensuojelutarpeiden selvityksistä ja suunnitelmallisesta muutostyöstä. 

Suunnitelmallinen muutostyö tarkoittaa asiakassuunnitelmien laadintaa yhdessä asiakkaan 

kanssa ja sitä kautta avohuollon tukitoimien tehokasta kohdentamista 

 

Pelkistetyt ilmaisut: 

  

- Yhteistyötä myös muiden toimijoiden lähtökohdista 

- Onnistumista moniammatillisesta yhteistyöstä 

- Ottaa yhteyttä viiveettä 

- Rakentaa yhteistyötä 

- Konsultoi 

- Mahdollistaa nuoren tukemisen 

- Antaa oman asiantuntemuksen käyttöön, ei tee puolesta 

Tärkeimmät ilmaisut: 

  

- Mahdollistaa nuoren tukemisen 

- Konsultoi 

- Yhteistyöhalukas 

- Jakaa asiantuntemusta 

 

Kategoria: 

 

konsultoiva ja tukeva sosiaalityöntekijä  

 

Aineistosta ilmeni konsultoiva ja tukeva sosiaalityöntekijä. Konsultoiva ja tukeva sosiaalityöntekijä 

asiantuntijana tiedostaa oman osaamisensa rajat, koska hän kykenee jakamaan omaa 

asiantuntemustaan muiden käyttöön sekä hyödyntämään monialaista työtä yhteistyössä nuoren 

tukemiseksi. Nopea reagointi ja jousto ovat tärkeässä asemassa samoin kuin suunnitelmallinen 

muutostyö.  Edellä eriteltynä tarkemmin mitä kummastakin aineistosta on nostettu esiin 

kategoriakohtaisesti.   
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Sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset: 

 

Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä eri tahojen kesken myös muiden toimijoiden lähtökohdista 

käsin. Hän ottaa yhteyttä viiveettä ja sopii palaverit nopeasti.  Kokee onnistumisia ja toimivuutta 

nimenomaan moniammatillisen työn kautta, eikä siirrä vastuuta muille. Sosiaalityöntekijä sopii 

yhdessä muiden kanssa tehtäväkentät. Hän konsultoi kun omat tiedot ja taidot eivät riitä. Oikea-

aikaisuus näyttäytyy suunnitelmallisen ja hallitun avun mahdollistamisena, jonka myötä asiakkuus 

on lyhyt jakso. Sosiaalityöntekijä mahdollistaa nuoren tukemisen niin oman toimintansa kuin 

tukitoimien osalta. Hän antaa oman asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön, eikä tee asioita 

puolesta.  Sosiaalityöntekijä auttaa siten, että nuori itse löytää ratkaisut ja keinot tilanteeseen. Hän 

tuntee palvelukentän ja tuntee miten muutos voi ylipäätään tapahtua. 

 

Lastensuojelusuunnitelmat: 

 

Sosiaalityöntekijä rakentaa yhteistyötä kaikkien välillä. Hän tekee yhteistyötä niin tukijatahojen 

kanssa kuin myös lastensuojelupäivystyksen kanssa. Sosiaalityöntekijä on mukana laajennetuissa 

oppilashuoltoryhmissä ja osallistuu moniammatillisiin palavereihin. Sosiaalityöntekijä kehittää 

moniammatillista yhteistyötä ja intensiivisen tuen mallia. Hän tarjoaa aikavarauksia nopeasti ja 

joustavasti sekä tarjoaa varhaista tukea ja puuttumista. Sosiaalityöntekijä toteuttaa suunnitelmallista 

muutostyötä. 

 

7.4 Konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijä 

 

Kategoriat muodostuivat siten, että kummastakin aineistosta tarkasteltiin järjestelemiäni tekstejä, 

jotka muutin pelkistetyiksi ilmauksiksi joiden pohjalta muodostui kategoria: 

 

Tekstit: 

    

- Ajelehtiminen tulee estää kaikin keinoin. Pitäisi olla aina ”joku juttu”, mikä pitää 

normaaliarjessa mukana 

- Sosiaalityöntekijän on tiedettävä nuoruuden kehitysvaiheen kulusta 



70 

 

- Asiantuntijuuteen kuuluu nuoruuden kehityskulun tuntemus 

- Sain siis tehtyä itseni nopeasti tarpeettomaksi 

- Muutenkin osasimme poimia ”oikeita” asioita framille ja vaikeuksia saatiin purettua 

- Nuoruusiän kehitys on tuttua teoriassa ja käytännössä 

- Psyykkisistä pulmista on sos.tt:n mielestäni tärkeää tietää pääpiirteissään 

- Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen lastensuojelun avohuollossa kuuluu yleisesti se, että 

sos.tt on se joka pyrkii tekemään kokoajan tilanteesta laajasti arviota ja luomaan ikään kuin 

kokonaiskuvaa tilanteesta 

- Eri tahoilta tulleiden tietojen kutomista yhdeksi kokonaiseksi kudelmaksi 

- On tiedetty, mitä nuoren kanssa on jo tehty 

- Ajattelen, että jo se on asiantuntijuutta, että tietää ja hallitsee kokonaistilanteen ja tekee 

ratkaisut sen mukaan 

- Saimme sovittua nopealla aikataululla nuoren opinnot ja järjestettyä ne niin, että hän 

motivoitui suorittamaan lukuvuoden loppuun 

- Verkostopalavereissa on sovittu vastuuhenkilöt ja kunkin oma tehtäväkenttä, josta muut on 

tietoisia. 

- Asiakkuus saatiin pidettyä lyhyenä eli hiukan alle vuoden. Sain siis tehtyä itseni nopeasti 

tarpeettomaksi. 

- Oikea-aikaisuus: ”Tehdään työtä ennen kuin tulipalo syttyy” 

- Olen ollut lastensuojelutyössä ja ylipäätään sosiaalityössä mukana vasta niin vähän aikaa, 

etten voi missään nimessä sanoa, että olisin millään tavalla asiantuntija 

- Tarvitaan lastensuojelun perhehoidon toimintaohje sijaisperheille perhehoitotyöhön ja 

työntekijöiden työn tueksi. Työssä tarvitaan sosiaalityöntekijän työpanosta nykyistä 

enemmän. 

- Sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla enemmän aikaa työskennellä nykyisten perhehoitajien 

tukena. Hyvän yhteistyön ja riittävien tukitoimien avulla vältyttäisiin usein siltä, että 

lapsi/nuori joudutaan siirtämään perhehoidosta laitoshoitoon ongelmien kasaantuessa ja 

perhehoitajan uupuessa. 

- Peruspalveluissa puuttuu nuoren ja nuoren vanhempien ohjausmalli. Vaara päällekkäisestä 

työstä 

- Eri toimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa sekä asiakasohjausta tulisi kehittää entisestään. 

Näin vältytään päällekkäiseltä työltä ja resurssit tulevat mahdollisimman tehokkaaseen 

käyttöön. 

- Sosiaalityöntekijöiden rooli on olla perustasolla lastensuojelua tekevien työntekijöiden 

tukena ja apuna henkilökohtaisen konsultaation ja verkostopalavereissa mukanaolon myötä 

- Sosiaalityöntekijöiden vuosittaiset käynnit toimintayksiköissä ja  lastensuojelutyöstä/-laista 

tiedotetaan vuosittain muille toimijoille  

- Lastensuojelussa, kuten myös yleisesti sosiaalityössä on pyritty yhtenäistämään työprosessit 

seutukunnallisesti samankaltaisiksi 

- Lastensuojelun tukitoimien tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa 

- Lastensuojelutarpeen selvittämisen mallia on tarkistettu ja säännöllisin koulutuksin pyritään 

pitämään yhteistä linjaa siinä, miten lastensuojelun tarvetta perheessä arvioidaan 

- Työprosessin jäntevöittämiseen liittyvät myös työn vaikuttavuuden ja tulosten jatkuva 

arviointi 
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Pelkistetyt ilmaisut:  

 

- yhteistyön avulla joustavia ratkaisuja 

- kokoaa tiedon 

- välttää päällekkäisyyttä 

- yhteistyö tiedonsiirron välineenä 

- vierailee, tiedottaa, tukee muita työntekijöitä, on konsultoitavana 

- turvaa ennaltaehkäisevää työtä 

- tekee koko ajan laajaa arviota lastensuojelusta 

- arvioi vaikuttavuutta 

- ylläpitää suunnitelmallisuutta 

- on asiantuntija, omaa tietoa, kouluttautuu 

 

Tärkeimmät ilmaisut: 

  

- Konsultoitava 

- Arvioi vaikuttavuutta, arvioi lastensuojelua, arvioi muiden työntekijöiden tietoa 

- Harkitsee lastensuojelun toteutumista ja toimia 

 

Kategoria: 

 

Konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijä 

 

Aineistosta nousi esiin konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijä asiantuntijana. Tämä kategoria 

pitää sisällään muita enemmän asetelman siitä, että on olemassa auettava ja auttaja, jolloin auttajalla 

on hallussaan tietoa jota voi antaa autettavalle, jonka avulla tämä voi muuttaa tilannettaan 

paremmaksi. Seuraavaksi vielä eriteltynä mitä kummastakin aineistosta on nostettu esiin 

kategoriakohtaisesti. 

  

Sosiaalityöntekijöiden kirjoitukset: 

 

Sosiaalityöntekijä pyrkii järjestämään yhteistyön avulla joustavia ratkaisuja. Hän kokoaa eri tahojen 

tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi ja käyttää yhteistyötä tiedonsiirron välineenä. Sosiaalityöntekijä 

pyrkii tekemään itsensä tarpeettomaksi nopeasti. Hän tunnistaa ennalta tilanteita. Sosiaalityöntekijä 

tekee työtä oikea-aikaisesti, eli ennaltaehkäisevästi. Hän tekee tilanteesta laajasti arviota koko ajan 

ja luo kokonaiskuvaa tilanteesta. Sosiaalityöntekijä on asiantuntija, tosin asiantuntijuus vaatii aikaa 

kehittyäkseen. Sosiaalityöntekijä kartoittaa vahvuuksia ja vahvistaa niitä. Hän tietää nuoruuden 

kehityskulusta. 
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Lastensuojelusuunnitelmat: 

 

Sosiaalityöntekijä ehkäisee sijaishuollossa nuorten siirtymisiä perhehoidosta laitoshoitoon. 

Sosiaalityöntekijä on perhehoitajien tukena. Hän välttää päällekkäistä työtä. Sosiaalityöntekijä on 

konsultaatioapuna muille toimijoille ja antaa näkökulmia peruspalveluihin. Sosiaalityöntekijä 

vierailee eri toimintayksiköissä sekä tiedottaa lastensuojelusta muille toimijoille. Sosiaalityöntekijä 

ennaltaehkäisee korjaavien toimien tarvetta ja on mukana yhtenäistämässä työprosesseja 

seutukunnallisesti. Hän turvaa ennaltaehkäisevän lastensuojelun toteutumista. Sosiaalityöntekijä 

arvioi tukitoimien tarvetta säännöllisesti ja ylläpitää työn suunnitelmallisuutta. Sosiaalityöntekijä 

arvioi vaikuttavuutta ja tuloksia. 

 

Luvun 7 avulla selvitin miten analysointia on tehty sekä mitä aineistoista tähän liittyen on löytynyt. 

Se edesauttaa tutkielmatulosten aikaansaamisessa sekä siten vastaamisessa kysymykseen siitä mitä 

asiantuntijuus nuorten parissa tehtävässä avohuollon sosiaalityössä on.  
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8 ASIANTUNTIJAKATEGORIAT 

 

Järjestelyn ja analysoinnin perusteella loin neljä erilaista sosiaalityöntekijä kategoriaa. Mistä nämä 

kategoriat itse asiassa kertovat ja millainen merkitys niillä on? Tätä selvitän ja kuvaan auki 

seuraavaksi tarkemmin.  

 

Aiemmin nostin asiantuntijuutdesta esiin, että asiantuntija-ammattiin kuuluu asiakkaan edusta 

huolehtiminen, objektiivisuus ja oman tiedon lisääminen. Yksilöllisellä tasolla asiantuntijuus voi 

sisältää persoonallisia ominaisuuksia. Asiantuntijuus ylipäätään rakentuu sosiaalisesti ja tähän 

liittyy vahvasti myös moniammatillinen yhteistyö. Asiantuntijatieto koostuu teoreettisesta tiedosta 

ja käytännön tiedosta. Kyse on erilaisten tietojen sovittamisesta sekä neuvottelemisesta ja 

luottamuksesta. (Hirvonen 2009, 40–59.)  Sosiaalityöntekijä kategorioissa on havaittavissa 

kuvauksia asiakkaan edusta, objektiivisuudesta, persoonallisista ominaisuuksista, tietopohjasta, 

yhteistyöstä, neuvotteluista sekä luottamuksesta. Kategorioissa on siten yhtymäkohtia Hirvosen 

esiintuomiin asioihin.   

 

8.1 Kategoriat ja sosiaalityön toimintatavat 
 

Juhila (2006, 1-15) tarkastelee sosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteena. Sisältö 

määrittyy kohtaamisten sekä kohtaamisten kautta muodostuneiden roolien kautta. Suhteita on 

jäsennetty neljän eri pääotsakkeen alle. Näitä ovat liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, 

huolenpitosuhde sekä vuorovaikutuksessa rakentuva suhde.  Liittämis- ja kontrollisuhteessa 

sosiaalityöntekijä pyrkii liittämään asiakkaita osaksi yhteiskuntaa sekä tarpeen mukaan kontrolloida 

niitä joilla on tässä vaikeuksia. Asiakkaat ovat toimenpiteiden kohteena. Kumppanuussuhteessa 

työtä tehdään rinnakkain kumppaneina. Asiakkaiden elämää, ongelmia ja muutostarpeita 

jäsennetään yhdessä. Huolenpitosuhteessa asiakkaat tarvitsevat apua ja tukea jota he vastaanottavat 

sosiaalityöntekijältä. Sosiaalityöntekijä huolehtii asiakkaista. Vuorovaikutuksessa rakentuvassa 

suhteessa sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden roolit vaihtelevat eri tilanteiden ja instituutioiden 

yhteydessä. Roolit voivat pitää sisällään kaikkia edellä mainittuja asioita.  
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Sosiaalityöntekijä kategorioissa kaikki kuvastavat suhteita ja suhteissa olemista. Lempeä ja läheinen 

sosiaalityöntekijäkategoria kuvastaa Juhilan kumppanuussuhdetta. Luja ja byrokraattinen 

sosiaalityöntekijäkategoriassa on yhtymäkohtia liittämis- ja kontrollisuhteeseen jossa asiakkaita 

kontrolloidaan sekä pyritään integroimaan osaksi yhteiskuntaa. Konsultoiva ja tukeva 

sosiaalityöntekijäkategoria vastaa vuorovaikutuksessa rakentuvaa suhdetta, jossa roolit voivat 

vaihdella ja asiantuntijuus on jaettua. Konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijäkategoria 

vastaavasti kuvastaa huolenpitosuhdetta, jossa sosiaalityöntekijä antaa asiakkaalle apua sekä tietoa.  

 

Sipilä (1996,237) toteaa sosiaalityön asiakastyön jakautuvan palvelutyöhön, byrokratiatyöhön ja 

psykososiaaliseen työhön. Psykososiaalinen työ perustuu asiakkaan kokemuksista käsin 

ymmärrettyyn elämäntilanteen yksilöllisiin piirteisiin. Asiakastyön jaolla tarkoitetaan paitsi paikkaa 

missä asiakastyötä tehdään myös toimintatapoja näissä eri asiakastyön toteutumisen paikoissa. 

Virastoissa tehdään byrokratiatyötä, palvelupisteissä neuvontaa sekä ohjausta sekä terapeuttisissa 

organisaatioissa tehdään psykososiaalista työtä. Toimintatapaan vaikuttaa asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välinen vuorovaikutus. Raunio (2004, 131–146) ilmaisee byrokratiatyön 

tapahtuvan suorassa kontaktissa asiakkaan kanssa, jolloin sosiaalityöntekijä edustaa julkista 

auktoriteettia. Byrokratia perustuu siihen, että sosiaalityöntekijä tiedostaa vallassa olevat säännöt ja 

soveltaa näitä sääntöjä samoilla tavoin jokaiseen asiakkaaseen. Byrokratiatyö on viimesijaista sekä 

sen kautta sosiaalityöntekijällä on valta kontrolloida asiakasta sekä jakaa tälle resursseja. 

Palvelutyössä on kyse paneutumisesta asiakkaan yksilöllisiin palveluntarpeisiin. Tähän 

toimintatapaan sisältyy palveluohjaus, joka tarkoittaa asiakkaiden valikointia sekä palvelutarpeiden 

arviointia, tuen järjestämistä, tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Työskentely ei sisällä kontrollia 

vaan tukemista sekä asiakkaan edusta huolehtimista. Psykososiaalisessa työssä palvelutarpeen 

lisäksi huomioitavaa on työntekijän ja asiakkaan välinen suhde. Työskentely on kasvokkaista sekä 

kohtaavaa. Työskentelyn avulla pyritään saamaan asiakasta ymmärtämään oma tilanteensa. 

Työntekijä osaltaan pyrkii ymmärtämään asiakasta kokonaisvaltaisesti.   

 

Sosiaalityöntekijäkategoriat kuvastavat siten sosiaalityön asiantuntijuutta, että niistä on 

löydettävissä asiantuntija-ammattiin liittyvien asioiden lisäksi myös suhteissa oleminen. Näiden 

lisäksi asiaa voi tarkastella myös sosiaalityön toimintatapojen kautta. Kategorioista luja ja 

byrokraattinen sosiaalityöntekijä sekä konsultoitava ja harkitseva sosiaalityöntekijä edustavat 

byrokratiatyötä siltä osin, että työtapaan linkittyy byrokraattinen virasto ja hallinnolliset tehtävät 

sekä osaaminen. Lisäksi näissä kategorioissa työntekijän ja asiakkaan välinen suhde on etäisempi ja 

hierarkkisempi verrattuna kahteen muuhun kategoriaan. Sosiaalityöntekijä pyrkii huolehtimaan 
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tasa-arvoisesti asiakkaista ja edustaa virastoa, on viranomainen. Lempeä ja läheinen 

sosiaalityöntekijäkategoria edustaa psykososiaalista työtä. Asiakas on edellisiin kategorioihin 

nähden hyvin lähellä työntekijää ja yhteistyössä pyritään kokemusten avulla yhteisymmärrykseen. 

Työtä tehdään lähellä eli kasvokkain sekä kohtaavasti. Konsultoiva ja tukeva 

sosiaalityöntekijäkategoria edustaa palvelutyötä, joka pitää sisällään myös palveluohjausta eri 

työvaiheineen ja jossa paneudutaan asiakkaan yksilöllisiin palvelutarpeisiin asiakkaan edusta 

huolehtien.  

 

8.2 Kategoriat ja asiantuntijuus 
 

Sosiaalityöntekijäkategorioista on havaittavissa yhtymäkohtia sosiaalityön toimintatapojen kanssa. 

Aineistossa käsiteltiin asiantuntijuutta. Eri kategorioiden sisällä olevat asiat linkittyvät kaikki 

toisiinsa. Aineiston samassa tekstissä saattoi olla jokaiseen kategoriaan sopivia asioita. Vastaavasti 

myös moni asia itsessään sopisi lähes jokaisen kategorian alle. Sosiaalityön asiantuntijuuteen 

kuuluu siten kaikki kategoriat ja niiden sisällään pitämät asiat. Näillä kategorioilla on erilaisia 

painotuksia suhteessa asiakkaan kanssa suhteessa olemiseen sekä toimintatapaan. Lempeä ja 

läheinen sosiaalityöntekijäkategoria painottaa ehkä enemmän lähityöskentelyä kuin vastaavasti 

byrokraattinen sosiaalityöntekijäkategoria. Vastauksissa asiantuntijuus linkittyi osaltaan tietoon ja 

kokemukseen, jota työntekijällä on. Tämä oli nähtävissä siten, ettei itseä mielletty asiantuntijaksi 

vähäisen kokemuksen vuoksi. Lisäksi asiantuntijuuteen nähtiin kuuluvan erilaista tietoa muun 

muassa nuoruudesta. Kategorioista juuri konsultoiva ja konsultoitava sosiaalityöntekijäkategoria 

pitivät sisällään eniten juuri tällaisiin asiantuntijakäsityksiin pohjautuvia jakoja. Tähän liittyy myös 

samalla käsitys siitä että työntekijällä on profession luoma pätevyys sekä tietotaito. Siten oletan 

näissä kategorioissa olevan löydettävissä eniten sitä mitä yleisesti pidetään asiantuntijuutena.  
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Jauho (2009, 84–109)  kuvaa, että asiantuntijaksi tulemiseen vaaditaan eettistä työtä ja eettisiä 

ominaisuuksia.  Eettistä pohdintaa tai siihen liittyviä ominaisuuksia ei aineistosta noussut 

syvemmin esille. Syynä tähän se, että ne ovat niin syvällä sosiaalityöntekijöiden omaa osaamista ja 

käytännön arkea, ettei näitä osata erikseen nostaa esiin. Syynä voi olla myös se, että esiin 

nostettujen sanojen ja asioiden taustalla on eettistä pohdintaa hyvinkin paljon, muttei se 

arkipäiväisen kielen vuoksi välity lukijalleen. Voi olla myös niin, ettei tällaiselle pohdinnalle ole 

arjessa omaa foorumia. Kuitenkin lastensuojelusuunnitelmissa nostettiin erikseen esille työnohjaus 

ja sosiaalityöntekijöiden kirjoituksissa asiakkaan edusta huolehtiminen ja aito arvostava 

kohtaaminen, jotka molemmat seikat tukevat eettisyyttä lastensuojelutyössä.  

 

Julkunen (2004, 168–186) on nostanut esille hyvinvointipalveluiden asiantuntijuuteen liittyvän 

vahvasti asiakkaista välittämisen. Tämä on nähtävissä lempeän ja läheisen sosiaalityöntekijän 

kategoriassa, jossa nousi esiin myös henkilökohtaiset suhteet.  Healy (2000, 2-25) toteaa, että 

autettavan ja auttajan välinen suhde on hierarkkinen ja että kumppanuus työntekijän ja asiakkaan 

välillä vaatii ammatillisten rajojen tunnistamista. Tämä on nähtävissä myös esiinnousseissa 

kategorioissa, jossa byrokraattinen sosiaalityöntekijäkategoria sekä konsultoitava 

sosiaalityöntekijäkategoria pitävät sisällään hierarkkisempaa työntekijän ja asiakkaan välistä 

suhdetta kuin lempeässä ja läheisessä sosiaalityöntekijäkategoriassa. Toisaalta taas nimenomaan 

tässä kategoriassa kumppanuus on yksi vahvoista teemoista ja näin ollen tämä vaatii työntekijältään 

omien ammatillisten rajojen tunnistamista.   

 

Kaikko & Friis (2009, 76–89) nostivat esiin, että hyvän työntekijän määritelmien myötä luodaan 

ahtaita mielikuvia, jotka pysäyttävät ennemmin kuin edistävät. Tälläkään kategorisoinnilla ei ole 

ollut tavoitteena luoda tiukkaa kuvausta siitä millainen on hyvä työntekijä lastensuojelun 

avohuollon sosiaalityössä tai mistä hyvin yksityiskohtaisesti asiantuntijuudessa on kyse. Enemmän 

kyseessä on tehdä näkyväksi sitä mistä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön osaamisessa eli 

asiantuntijuudessa on kyse. Sen sijaan, että pohdittaisiin täydellisen työntekijän määreitä, voisi 

yhtälailla pohtia sitä mikä on riittävän hyvää. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön liittyy 

sosiaalityöntekijän erilaisia rooleja, jotka voivat olla päällekkäisiä. Myös kategorioiden kautta 

päällekkäisyys erilaisten suhteiden ja toimintatapojen suhteen on nähtävissä ja yhtälailla voitaisiin 

pohtia sitä onko nuorten parissa tehtävän lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuudessa 

painottunut eniten lempeä ja läheinen sosiaalityön asiantuntijuus vai esimerkiksi luja ja 

byrokraattinen sosiaalityön asiantuntijuus?   
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Huuskonen & Korpinen & Ritala-Koskinen (2010, 319–347) nostavat esiin, että lastensuojelun 

avohuollon suhteen sosiaalityöntekijöiden selonteot omasta työstään koskevat dokumentointia, 

vuorovaikutusta, osallisuutta ja työn suunnitelmallisuutta. Heidän mukaansa käytännöntyössä 

toimintaa ohjaa sosiaalityön professionaalinen moraali organisaatiota vahvemmin. Kategorioiden 

pohjalta voi todeta, että asiantuntijuus on tunnistettu ja ettei käytännöntyötä tehdä pelkästään 

yhdestä kategoriasta käsin, vaan sitä ohjaa suurempi sosiaalityön asiantuntijuus ja osaaminen, 

kenties juuri professionaalinen moraali. Mielenkiintoista on se, etteivät sosiaalityöntekijät nostaneet 

esille lainkaan dokumentointia. Tätä ei ilmeisesti koeta tärkeäksi onnistuneen asiakastyön osalta. 

Lastensuojelusuunnitelmissa vastaavasti nousi vahvasti esille käytännön asiakastyötä tehtävän 

dokumentoinnin kustannuksella ja että dokumentointi kuuluu yhtälailla osaksi osaamista. 

Mahdollisesti se, etteivät sosiaalityöntekijät kirjoittaneet tästä mitään kuvastaa samaa ilmiötä.  

 

Kananoja & Lähteinen & Marjamäki (2010, 322–323) kuvaavat lastensuojelun sosiaalityöltä 

edellytettävän kykyä tehdä yhteistyötä monen eri toimijan kanssa, jonka myötä vuorovaikutustaidot 

ja kyky luoda asiakkaalle turvallisuudentunnetta sekä luottamusta ovat avainasemassa tehtävässä 

työssä. Työntekijän tulee kyetä arvioimaan koko prosessia ja kehittämään sitä.  Yhteistyö 

näyttäytyy tärkeänä osaamisen alueena myös kaikissa esiinnousseissa kategorioissa, sen merkitys 

vaihtelee kuitenkin hiukan kategorioiden välillä. Vuorovaikutustaidot sekä luottamus ovat etenkin 

lempeän ja läheisen sosiaalityöntekijäkategorian vahvuuksina.  Myös konsultoivan ja tukevan 

sosiaalityöntekijäkategorian yhtenä vahvuutena on nimenomaan onnistumisten aikaansaaminen 

moniammatillisen yhteistyön avulla.   

 

 Heinonen & Sinko (2009, 87–110) avaavat lastensuojelun sosiaalityössä sosiaalityöntekijän yhä 

enemmän tekevän arviota siitä kuka työtä tekee ja millä intensiteetillä. Heidän mukaansa tämä 

vaatii systematisointia jonka avulla työtä voidaan jakaa. Asiantuntijuus lastensuojelussa on oman 

osaamisen ja jatkuvan ammatillisen pohdinnan ylläpitämistä. Byrokratiatyö ja kasvokkain 

kohtaaminen eivät sulje toisiaan pois. Prosessijohtaminen ei poissulje sosiaalityöntekijän tekemää 

psykososiaalista työtä.  Käytännössä sosiaalityöntekijä arvioi milloin tekee itse lähityötä asiakkaan 

kanssa ja milloin sen tekee joku muu.  
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Kuvio 6. Sosiaalityöntekijäkategoriat 

 

 

•yhteistyön avulla 
joustavia ratkaisuja, 
kokoaa tiedon, välttää 
päällekkäisyyttä, yhteistyö 
tiedonsiirron välineenä, 
vierailee, tiedottaa, turvaa 
ennaltaehkäisevää työtä, 
tekee koko ajan laajaa 
arviota lastensuojelusta, 
arvioi vaikuttavuutta, 
ylläpitää 
suunnitelmallisuutta, on 
asiantuntija 

 

 

•yhteistyötä myös muiden 
toimijoiden lähtökohdista, 
rakentaa yhteistyötä, ottaa 
yhteyttä, sopii viiveettä, 
onnistumista 
moniammatillisen työn 
kautta, konsultoi, 
mahdollistaa, antaa oman 
asiantuntemuksensa 
käyttöön, ei tee puolesta 

•yhteistyötä nuoren 
asioissa, huolehtii rooleista 
ja tavoitteista, kutsuu 
koolle, järjestää ja 
priorisoi, kohdentaa, arvioi 
oikeaa aikaa, puuttuu, 
koordinoi, asettaa rajat,  
vastuuttaa, tietää ja 
hallitsee, on viranomainen 

•yhteistyötä toivotulla 
tavalla, aktivoi perheen, 
arvioi perheen kanssa, 
sitouttaa, saa tehtyä 
itsensä tarpeettomaksi,  
tavoitteena 
kuntoutuminen, antaa 
tukea kotiin, motivoi,  
huomioi nuoren,  
kunnioitaa, on lempeä,  
ylläpitää ja vaalii suhteita, 
sopii  asioista yhdessä, 
kuulee, on rehellinen ja 
kumppani Lempeä ja 

läheinen 
sosiaalityöntekijä 

Luja ja 
byrokraattinen 

sosiaalityöntekijä 

Konsultoitava ja 
harkitseva 

sosiaalityöntekijä 

Kkonsultoiva ja 
tukeva 

sosiaalityöntekijä 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ASIANTUNTIJAKATEGORIAT 

LÄHITYÖ 

BYROKRA-

TIATYÖ ASIANTUNTIJA 

-TYÖ 
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Kuviossa sosiaalityöntekijäkategorioista (Kuvio 6.) on nostettu esille lähityö, byrokratiatyö ja 

asiantuntijatyö sekä nuolet näiden kaikkien välillä. Tällä halutaan kuviossa avata sitä, että nämä 

kaikki ovat linkittyneitä ja sidoksissa toisiinsa. Lempeässä ja läheisessä sosiaalityöntekijäkategoria 

pitää sisällään muita kategorioita enemmän lähityöskentelyä sekä siten psykososiaalista työtä 

tavoitteenaan kuntoutuminen. Lujassa ja byrokraattisessa sosiaalityöntekijäkategoriassa on 

byrokratiatyö ja viranomaisuus, kun taas konsultoivassa ja konsultoitavassa 

sosiaalityöntekijäkategoriassa on nostettu aineistoissa enemmän esiin osaamista ja asiantuntijuutta, 

jonka myötä nämä ovat mielletty selkeämmin asiantuntijatyöksi.  

 

Kirjallisuuden perusteella lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuus kuitenkin 

vahvimmillaan löytyy nimenomaan lempeästä ja läheisestä sosiaalityöntekijäkategoriasta. Aiemmin 

esitetyn kirjallisuuden valossa nostettiin esille, että asiantuntijaksi tulemisen tärkeimpiä vaiheita on 

ammattieettinen toiminta, mikä pitää sisällään välittämisen asiakkaasta. Läheisyys ja suhteissa 

oleminen tarkoittavat myös välittämistä. Aiemmassa kirjallisuuskatsauksessa ilmeni myös se, että 

sosiaalityöntekijän osaamiseen asiantuntijana kuuluu yleisesti oikeudellinen osaaminen, prosessin 

hallitseminen, arviointityö, päätöksenteko, tilanteen analysointi, vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky 

sekä kyky innostaa muita kriittisyyteen ja refleksiivisyyteen. Näitä asioita oli löydettävissä kaikkien 

kategorioiden sisältä. Nämä neljä esiin nostettua sosiaalityöntekijäkategoriaa ilmentävät 

asiantuntijuuden puolia lastensuojelun avohuollon asiantuntijuudessa ja siten selventävät mitä 

nuorten parissa tehtävän lastensuojelun avohuollon sosiaalityö pitää sisällään.  
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9 OPPIMISMATKAN PÄÄTTEEKSI 

 

 

Tutkielmani prosessina on edennyt vaihtelevasti ja haastavasti. Henkilökohtaisena haasteena läpi 

koko prosessin on ollut omien käytännön työssä rakentamieni käsitysten pohtiminen teoreettisten 

käsitteiden ja keskusteluiden avulla. Tämä on ollut vaiherikas ja oma syvällinen prosessinsa.  

Tutkielman toteutusta on ohjannut hyvin paljon tutkielmaan kerätty aineisto. Olen pohtinut, olisiko 

tutkielmasta tullut toisenlainen, jos aineistoa olisi kerätty hankkeen alkupuolella ennemmin kuin 

loppupuolella kuten tutkielmassani tapahtui? Olisi voinut olla myös mielenkiintoista verrata olisiko 

aineistoa saanut laajemmin ja olisiko kirjoitukset onnistumisista lastensuojelussa voineet olla 

toisenlaisia. Pohdin myös sitä olisiko vastaukset ja kirjoitukset olleet toisenlaisia jos hankkeen koko 

keston ajan mukana olisi ollut samat työntekijät alusta loppuun asti. Saadun aineiston perusteella 

työntekijöitä hankekunnissa oli vaihtunut kuitenkin jonkun verran hankkeen aikana. Lisäksi saatuun 

aineistoon vaikutti myös kirjoituspyynnössä käytetyt termit ja kirjoituspyynnön laajuus. Vaikka 

pyyntöä oli testattu etukäteen, siltikin se ilmiselvästi toimi erillä tavoin ennakkoon odotetusta juuri 

hankekuntien työntekijöiden vastauksissa. Kirjoituksista olisi voinut ehkä tulla laajempia jos 

kirjoituspyyntö olisi ollut vielä suppeampi. Samalla yhtä hyvin olisi voinut käydä myös niin että 

vastaukset olisivat olleet vielä enemmän luettelomaisempia.  

 

 

Tutkielmani aluksi nostin esiin yhteisen matkamme koostuvan monesta eri säikeestä, joista lukijana 

toivon mukaan olet ollut matkan varrella yhdessä punomassa kokonaista köyttä. Nyt on aika 

tarkistella millainen köysi kokonaisuudessaan on jäänyt käteen ja pitääkö se sisällään punaista 

lankaa vai ei? Tutkielmani tavoitteena oli selvittää mitä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön 

asiantuntijuus on ja mitä siihen liittyy nuorten parissa tehtävässä työssä. Tätä selvitystyötä tehtiin 

kirjallisuuskatsauksen avulla.  
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Asiantuntijuudesta nousi esille sen tarkoittavan tietopohjan kehittämistä, asiakkaan edusta 

huolehtimista, ammattieettisen säännöstön noudattamista ja omien persoonallisten ominaisuuksien 

ja sosiaalisten taitojen hyödyntämistä. Asiantuntijuus rakentui sosiaalisesti ja kommunikaation 

avulla neuvotellen muiden kanssa moniammatillisen yhteistyön kautta.  Lapsilähtöisyys, 

tilannesidonnaisuus sekä reflektoivuus liittyvät oleellisesti lastensuojelun asiantuntijuuteen, jossa 

sosiaalityöntekijällä on monia rooleja. Asiantuntijuuden tietoperustana on tutkimuksellinen, 

reflektiivinen ja juridisoitunut tieto. Haastetta lastensuojelun asiantuntijuuden kehittymiselle tuovat 

epäpätevät työntekijät sekä valtakunnallisten linjausten vajavuus. Tutkielmassa aineistona 

hyödynnetyissä hankekuntien lastensuojelusuunnitelmissa nousi esiin selkeästi tarve lastensuojelun 

arvioinnin toteutumiselle ja kunnat ilmiselvästi ovat hyödyntäneet lastensuojelusuunnitelmia osana 

omaa isompaa lastensuojelun arviointiaan.  

 

Selvitystä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön suhteen tein hyödyntäen IINA-hankkeen 

sosiaalityöntekijöiden vastauksia. Lisäksi hankkeen sosiaalityöntekijöiden täyttämän 

kyselylomakkeen vastauksien arvioinnissa hyödynnettiin Heinon vuonna 2007 tekemää tutkimusta 

siitä keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat. Tämän perusteella hanke mahdollisti työntekijän 

perehtymisen nuoren tilanteeseen. Nuoren toiminnassa ja lastensuojelun tilanteessa oli 

eroavaisuuksina se, etteivät hankkeen sosiaalityöntekijät kokeneet sosiaalisuuden ja selviytyvyyden 

kuvaavan asiakkaitaan. Myös nuorten sairastelevuuden ja kehityksen viivästymien osalta 

sosiaalityöntekijöiden vastauksissa oli eroavaisuuksia verrattuna Heinon tutkimukseen. Sairastelu ei 

kuvannut heidän mielestään lainkaan nuoria.  

 

IINA-hankkeen tavoitteiden valossa moniammatillinen yhteistyö sekä oikea-aikainen ja tehokas 

tuki nuorille näyttävät toteutuneen sosiaalityöntekijöiden vastausten perusteella. 

Sosiaalityöntekijöiden arviosta nousee pohdittavaksi tehdäänkö enemmän lyhyemmässä ajassa 

samoilla toimintatavoilla kuin aina ennenkin ja tehdäänkö lastensuojelun avohuollon työtä nuorten 

parissa vaikka työskentely kuuluisi enemmän esimerkiksi terveydenhuollon alan puolelle.  

 

Selvitystyön ja kuvailun alla tutkielmassa oli lastensuojelun avohuolto ja sen kehittäminen, 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuus sekä nuoret asiakasryhmänä lastensuojelussa. 

Nämä valikoituivat kohderyhmäksi selvitystyölle sen vuoksi, ettei lastensuojelun avohuollon 

sosiaalityön asiantuntijuutta nuorten parissa tehtävästä työstä voi selvittää ilman tarkennusta siitä 

mitä avohuolto tarkoittaa ja mitä erityispiirteitä liittyy nuoruuteen.  Ilmeni, että nuoren kontekstien 

ymmärtämisen ja nuoruuden käsittämisen lisäksi nuoruuteen liittyvät muun muassa päihdekokeilut 
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ja itsenäistymispyrkimykset. Sosiaalityöntekijät nostivat kirjoituksissaan muun muassa esiin, että 

ilmoitukset ensimmäisistä kännikokeiluista eivät välttämättä saa osakseen laajinta 

lastensuojelutarpeen selvitystä, koska työmäärän keskellä tulee priorisoida haastavammat tilanteet 

näiden edelle. Tutkimustiedon valossa päihdekokeiluja tapahtuu nuoruudessa, jonka myötä voi ehkä 

oleellisempaa olla ensimmäisen kokeilun yhteydessä se kuinka nuoren ympärillä olevat aikuiset 

reagoivat tilanteeseen. Uudistetun lastensuojelulain henki on entistä enemmän painottunut 

ennaltaehkäisevään työhön, jonka myötä sosiaalityössä oleellista olisi paneutuminen myös tähän 

vaiheeseen nuoren elämässä.  

 

Intensiivisellä työskentelyllä vaikuttaa olevan tilauksensa nuorten parissa tehtävässä avohuollon 

sosiaalityössä. Mielenkiintoista olisi vielä selvittää mikä on työskentelymallin paras ajankohta. 

Menetelmä on kehitetty jo 1970 luvulla, jonka myötä olisi mielenkiintoista pohtia intensiivisyyttä 

myös enemmän kriittisesti ja selvittää mitä karikoita tähän kehityssuuntaan liittyy. Onko se, että 

tehdään enemmän lyhyemmässä ajassa aina kuitenkaan hyvä vaihtoehto vaikka sitä tehtäisiinkin 

paremmin resurssein ja uusin toimintatavoin. Tämä voisi olla jatkotutkielman aiheena.  

Selvityksen päätteeksi on nostettu esiin sosiaalityöntekijäkategorioita. Tässä on apuna käytetty 

kategoria-analyysia, jonka pohjalta on pyritty aukaisemaan millaisia sosiaalityöntekijän 

asiantuntijuuksia nuorten parissa tehtävässä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä on. Kategoriat 

ylipäätään ovat kulttuurisia resursseja joiden avulla ihmiset suunnistavat vuorovaikutustilanteissa.  

Analysoinnin pohjalta voidaan todeta, että lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntijuus on 

löydettävissä ja osoitettavissa näkyväksi epämääräisyyden sijaan. Kategoriat ovat osana 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiantuntemusta eivätkä ne siten sulje toisiaan pois, vaan 

pikemminkin ovat toiminnassa yhtä aikaa.  

 

Aineiston sisällön ja laajuuden pohdinnan lisäksi yhtenä pohdittavana asiana tutkielman teossa on 

tutkielman johtopäätösten luotettavuus. Tutkielmani tavoitteena on ollut kuvailla tutkittavaa 

aihepiiriä. Kuvailun lisäksi olen kategoria-analyysin avulla luonut sosiaalityöntekijäkategorioita. 

Tämän suhteen luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään ottamalla analyysiin kirjoitusaineiston lisäksi 

aineistoksi lastensuojelusuunnitelmat. Luotettavuutta olen pyrkinyt siten lisäämään 

moniaineistoisuuden sekä -menetelmällisyyden avulla siten, että läpi tutkielman on hyödynnetty 

myös kyselylomakkeen, teoreettisten keskusteluiden ja muun aineiston yhteensovittamista esiin 

nostetuissa aineissa. Näihin liittyvissä valinnoissa pohdittavaa on se onko menetelmällisesti ja 

analyyttisesti aihepiiriä viety riittävän pitkälle.  
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Kategoria-analyysi itsessään voisi tarkoittaa hyvin syvällekin menevää analysointitapaa. 

Tutkielmassa olisi voinut olla monia muitakin osioita joita olisi voinut ehkä viedä vielä entistä 

pidemmälle kuin nyt on tehty. Nuoruus ja asiantuntijuus aihepiireinä olisivat voineet olla 

laajemman teoreettisen tarkastelun kohteena. Mikäli näin olisi ollut, tällöin ehkä olisi ollut 

paikallaan rajautua pelkästään jompaankumpaan aihepiiriin. Lisäksi myös lastensuojelun avohuolto 

aiheena ja selvityksen kohteena on itsessään laaja aihe ja tähän liittyviä tieteellisiä keskusteluita on 

hyvin paljon. Tutkielman tekijänä olen tehnyt valintoja rajatessani keskustelut ja aihepiirien 

syvyyden olemassa olemaan syvyyteensä. Tähän on vaikuttanut vahvasti tavoitteeni kuvata 

aihepiiriä mahdollisimman laajasti ja riittävän rajautuneesti. Voi olla, että joitain osioita olisi voinut 

vielä kasvattaa entisestään tai kuvata syvemmin. Tämä voisi olla omien jatkotutkimusten 

aihepiirinä.  

 

Jatkotutkimuksia tutkielmani pohjalta voisi tehdä useampia esimerkiksi mitä on riittävä 

lastensuojen avohuollon sosiaalityön osaaminen? näyttäytyykö lastensuojelun avohuollossa jokin 

asiantuntijakategoria enemmän kuin toinen? Tai onko nuorissa lastensuojelun asiakkaana 

tapahtunut jonkinlaista muutosta verrattuna aiempiin vuosiin? Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää 

myös tarkemmin mitä pidetään lastensuojelun avohuollon tavoitteena, ja mikä on onnistunut 

lastensuojelun asiakkuus. Tutkielman teon aikana itse intensiivisyyden käsite osoittautui 

haastavaksi juuri sen vuoksi kuinka ihmiset käsittävät sen tarkoittavan eri asioita. Moni ymmärsi 

sen tarkoittavan oikea-aikaisuutta, jolla moni vastaavasti tarkoitti ennaltaehkäisevää työtä tai 

työotetta. Kuitenkin näiden käsitteiden sisään voisi olla mielenkiintoista uppoutua tarkemmin ja 

ottaa ne osaksi erillistä selvitystyötä. Kenen näkökulmasta mikäkin on milloinkin oikea-aikaista ja 

kuka määrittelee miten se arvioidaan? Lastensuojelun tavoitteena teorioissa välillä nousee esiin 

perheen kuntoutuminen siten, ettei lastensuojelun tarvetta ole.  Tämänkin tarkempi pohtiminen olisi 

mielenkiintoista nimenomaan yhdistäen kuntoutuksen tieteenalan näkökulmiin. Lisäksi myös eri 

ammattiryhmien välinen ammatillistuminen voisi olla myös mielenkiintoinen tutkimuskohde 

sosiaaliohjaajien tultua tiiviimmin osaksi lastensuojelun avohuoltoa. Itse tutkielman tekijänä 

varmastikin jään vielä tutkielman teon jälkeen pohtimaan näitä asioita osana omaa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän työtäni. 
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Tutkielman teossa tutkimuseettisyyttä olen pyrkinyt  toteuttamaan mahdollisimman hyvin sen 

kautta ettei tutkielman aineistoa kirjoittaneet sosiaalityöntekijät ole tunnistettavissa. Heihin ja 

heidän tekemäänsä työhön on pyritty suhtautumaan mahdollisimman kunnioittavasti ja arvostavasti 

samoin kuin myös nuoriin asiakasryhmänä lastensuojelun avohuollossa. Yhtälailla myös itse 

tutkimuksen toimintaympäristönä ollut hanke on myös pyritty huomioimaan mahdollisimman 

kunnioittavasti. Raportoinnissa on pyritty mahdollisimman hyvin toteuttamaan tutkimuseettisiä 

ohjeistuksia. Toki raportoinnin suhteen on aina parannettavaa ainakin omasta mielestäni näin 

tutkielman tekijänä.  

 

Tutkielman teosta on pohdittavana myös tutkielman tulosten yleistettävyys ja toistettavuus. 

Tutkielmani on ollut laadullinen kuvaileva tutkimus, jonka tavoitteena ei ole ollut löytää 

faktanäkökulmaa tukittavaan aihepiiriinsä vaan enemminkin rakentaa tutkittavan aihepiiriin 

todellisuutta tässä hetkessä käytettävän kielen avulla. Tutkielma on toistettavissa, mutta se saako 

toiston avulla samoja vastauksia voisi olla mielenkiintoinen ja oma pohdinnanaiheensa. Mahdollista 

vaihtelua tuloksiin voisi syntyä esimerkiksi ajankohdan kautta. Nyt saatuihin tuloksiin on 

vaikuttanut toimintaympäristönä ollut hanke ja hankkeen päättymisen vaihe. Jonkin ajan kuluttua 

voi esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kirjoituksiin vaikuttaa jokin rakenteellinen muutos 

lastensuojelun avohuollossa nuorten parissa tehävässä työssä tai mahdollisesti muutos nuorissa 

lastensuojelun asiakkaina. Tietysti mikäli aika ja paikka eivät muutu eikä ajanhenki vaikuta 

aineistoon voivat tulokset säilyä samankaltaisina.  

 

Johtopäätöksenä kaiken kaikkiaan voi todeta, että näistä kaikista punoutuu kokonainen köysi, joka 

punoutuessaan on kasvattanut jatkoköyden punomisen tarvetta. Selvittämisen pohjalta nousi paljon 

uusia pohdinnanaiheita.  
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LIITE 1. Kirjoituspyyntö 

 

1. Muistele mielestäsi hyvin onnistunutta nuoren lastensuojelun asiakkuutta tai jotain tiettyä 

osaa siitä. Kerro mikä oli oma roolisi kyseisessä onnistumisessa ja oliko asiakkuuteen 

liittyen mielestäsi onnistumista oikea-aikaisuudessa. Jos oli, niin miten se näyttäytyi ja millä 

tavoin oma sosiaalityöntekijän asiantuntijuutesi tähän vaikutti? (vastausta voi jatkaa 

seuraavalle sivulle) 
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LIITE 2. Kyselylomake 
 

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄPAPERI 

 

TEHTÄVÄ  SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE : NUOREN LASTENSUOJELUN ASIAKKUUS 
 
Hei! Tämän kyselyn vastauksia hyödynnetään Tampereen Yliopiston sosiaalityön tutkimuksen 
laitokselle tehtävässä Pro gradu tutkielmassa osana Intensiivimalli nuorten avohuoltoon 
hanketta. Kyselyn vastaukset voi lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen 
marja.halva@uta.fi. Toivon mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn 31.5.2011 mennessä. 
Kiitoksia paljon vastaamisestasi, ystävällisin terveisin Marja Hälvä 
 

Tehtäväpaperin täyttäjän työskentelykunta:  

Montako asiakasnuorta sinulla on lastensuojelun 
asiakkuudessa tällä hetkellä?  

a.) 12–13 v b.) 14–15 v c.) 16–17 v 

 

Montako asiakkuutta olet päättänyt vuonna 2010 (noin 
luku)?  

 

 

OHJE: Vastaa alla oleviin kysymyksiin koskien asiakkuudessasi tällä hetkellä olevia nuoria.  Valitse 
nuorista yksi ja vastaa alla oleviin kysymyksiin miettien häntä  

 

2. Arvioi miten hyvin olet ehtinyt 
perehtyä nuoren tilanteeseen      

1 = en lainkaan, 2 = pinnallisesti, 3 = 
kohtalaisesti, 4 = hyvin, 5= erittäin hyvin 1 2 3 4 5 

      

 

 

3. Arvioi asteikolla 1-5 miten alla 
olevat asiat kuvaavat nuoren 
toimintaa      

1 = ei kuvaa lainkaan, 3 = en osaa sanoa 
5 = kuvaa erittäin paljon  1 2 3 4 5 

sosiaalisuus         

syrjäänvetäytyvyys          

hallitsevuus       

selviytyvyys           

alistuvuus           

välinpitämättömyys           

itsensä laiminlyönti           

    pelokkuus          
aggressiivisuus           

hallitsemattomat raivokohtaukset           

väsyneisyys           

mailto:marja.halva@uta.fi
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rajattomuus      

itsetuhoisuus      

vuorokausirytmi sekaisin      

väkivaltaisuus      

 

 

4. Arvioi asteikolla 1-5 miten alla 
olevat asiat kuvaavat nuoren 
lastensuojelutilannetta      

1 = ei kuvaa lainkaan, 3= en osaa sanoa 
5 = kuvaa erittäin paljon  1 2 3 4 5 

nuori sairastelee paljon         

nuoren kehitys on viivästynyt          

nuorella ristiriitoja vanhemman kanssa       

nuori on kokenut väkivaltaa           

nuoren psyykkinen terveys on huono           

nuori käyttää väärin päihteitä           

nuorella on vaikeuksia kaverisuhteissa           

    nuorella on vaikeuksia koulunkäynnissä          
nuorella on vaikeuksia asumisessa           

nuorella on vaikeuksia taloudenpidossa           

nuorella on rikoksiin liittyviä ongelmia           

 

 

5. Arvioi asteikolla 1-5 miten 
intensiivimalli nuorten 
avohuoltoon hanke on 
edesauttanut seuraavissa asioissa      

1 = ei ole edesauttanut lainkaan, 3 = en 
osaa sanoa 
5 = edesauttanut erittäin paljon 1 2 3 4 5 

nuorten lastensuojelutilanteissa          

nuorten toiminnassa       

     sosiaalityöntekijän perehtymisessä 
     nuoren tilanteeseen           

yhteistyössä muiden ammattilaisten 
kanssa           

tiedonkulussa           

keinoissa nuorten kanssa työskentelyyn           

    työn oikea-aikaisuudessa          
työn oikea-alaisuudessa           

vuorovaikutustaitojen lisääntymisessä 
kohtaamistyössä           

uusien toimintatapojen karttumisessa 
nuorten kohtaamisessa           

tehdään enemmän lyhyemmässä ajassa      

hyödynnetään enemmän monialaista 
osaamista      

 


