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The subject of this master’s thesis is the documentation of the social networks and working 
with social networks in the documents of the mutual clients of child protection and 
adolescent psychiatry. The aim of this study is to examine how the social networks and 
working with social networks appear in the documents of child protection and adolescent 
psychiatry: 1) What is written in the documents about the social networks and working with 
networks in child protection and adolescent psychiatry? 2) What kind of discourse 
concerning social networks and working with social networks is produced in the 
documents? 3) What kind of relation do the documents in question have and what is their 
relation to the wider social and network related discourse? The study is based on the idea 
of documents being interactive and constructing their own social reality. 
 
The starting point for this qualitative study is located in social constructionism in which 
language and its interactive character play a central role. The research material of the 
study consisted of the documents of six mutual adolescent clients of child protection and 
adolescent psychiatry, from the time period of the adolescents’ psychiatric examination 
and/or treatment. The documents were collected from both organizations. The methods of 
the study are discourse analysis and thematic analysis. The concept of intertextuality was 
also used when studying the relations of the documents. The study aims to uncover the 
practices used in network documentation and thus to facilitate the development of those 
practices in the future. Another goal is to provide new information in the field of social 
networks and documentation. 
 
On the basis of the analysis, working with networks appears mainly as a professional-
oriented practice, a multifaceted distribution of work and as a puzzle of tensions. Through 
thematic analysis four main themes were found. The four themes were divided into two 
broader groups. These two groups were named Describing social networks and Reporting 
working with networks. Describing social networks includes a theme called The daily 
routines and qualities of the network. Under the group Reporting working with networks 
were the themes Reporting the work done: contacts and meetings, Plans and distribution 
of work and Opinions and insights. Using discourse analysis four kinds of discourse were 
located: 1) Contradictory family network 2) Tensioned professional network 3) Power in 
social network and 4) Concern in social network. Within the organization, intertextuality 
could be seen in the mutual tight relations of the documents. Common signs of intertextual 
relations between the organizations were, amongst other things, references to other 
professionals’ certificates and opinions. Broader discussions to which the documents were 
connected were the fragmentariness of the service system, the legalisation of social work, 
the clients’ position and the dominance of the health services in networks. 
 
Keywords: document, documentation, discourse analysis, intertextuality, child protection, 
adolescent psychiatry, social network, working with social network
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1 JOHDANTO  

 
Nyky-yhteiskunnassa perheiden ja nuorten monimutkaistuneet elämäntilanteet haastavat 

yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon pirstaleista ja erikoistunutta 

palvelujärjestelmää. Asiakkaiden kokonaisvaltaiseen avuntarpeeseen vastaaminen vaatii 

toimivien vuorovaikutuskäytäntöjen ja verkostotyön jatkuvaa kehittämistä. (Arnkil & 

Seikkula 2009, 13–14; Enroos 2006, 24–28; Heino ym. 2010.) Pro gradu -tutkimuksellani 

haluan osallistua tähän kehittämistyöhön tarkastelemalla verkostotyön vuorovaikutusta 

dokumentoinnin näkökulmasta lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla. 

Verkostotyöskentely on keskeinen osa molempien organisaatioiden työskentelyä ja työn 

dokumentoinnilla on merkittävä rooli niin asiakkaan, hänen lähiverkostonsa kuin 

ammattilaistenkin näkökulmasta (esim. Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta 2007, 7–8, 11–

12, 47–48; Sosiaalialan tietoteknologiahanke 2007, 3-4). Tärkeydestään huolimatta 

dokumentointi jää usein arjessa muun työskentelyn varjoon (Prince 1996, 180; Taylor 

2008, 25).  

 
Verkostotyö ja dokumentointi ovat aiheina ajankohtaisia sekä tieteellisen tutkimuksen 

kentällä että käytännön sosiaalityössä (esim. Huuskonen, Korpinen & Ritala-Koskinen 

2010, 319–320; Kananoja 2010, 275–276; Laiho 2010, 162, 166). Tutkimukseni kiinnittyy 

keskusteluihin niin verkostotyön kuin dokumentoinnin käytännöistä ja kehittämisestä 

sosiaalityön kentällä. Dokumentoinnin ja hyvien vuorovaikutuskäytäntöjen merkityksen ja 

kehittämistarpeen olen havainnut myös itse sosiaalialalla työskennellessäni. 

Tutkimuskohteeksi olen valinnut nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun dokumentit, koska 

olen kiinnostunut dokumenttien tuottamasta vuorovaikutuksesta organisaatioissa, joista 

toisessa sosiaalityö asettuu niin sanotusti toissijaiseen asemaan suhteessa sairauden 

hoitoon ja toisessa sosiaalityö on organisaation pääasiallinen tehtävä. Mielenkiintoista on, 

mitä ja miten saman nuoren asioissa dokumentoidaan verkostoja ja verkostotyötä eri 

tahoilla samana ajanjaksona. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisten asiakkuuksien 

määrä on lisäksi kasvanut (Taipale 2006, 170) ja näin ollen kyseisten organisaatioiden 

käytäntöjen tarkastelu on ajankohtaista. Omassa tutkimuksessani haluan tuoda esille 

dokumentoinnin roolia osana verkostotyötä sekä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

vuorovaikutuskäytäntöjä. 

 
Tutkimukseni taustalähtökohdat ovat sosiaalisessa konstruktionismissa, jonka mukaan 

kielellä on seurauksia tuottava luonne. Tutkimuksessani tarkastelen kuuden sosiaalitoimen
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lastensuojelun ja kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakkaan dokumentteja ajalta, 

jolloin nuoret ovat olleet yhtäaikaisesti sekä nuorisopsykiatrian tutkimus- ja/tai hoitojaksolla 

että lastensuojelun asiakkaina. Dokumentilla tai asiakirjalla tarkoitan tutkimuksessani 

lastensuojelun sosiaalityöntekijän tai nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijöiden asiakas-

/potilastietojärjestelmään tallentamia kirjauksia, jotka sisältävät tietoja nuoresta ja hänen 

tilanteestaan (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 5§:n 1 ja 2 mom.). 

Selkeyden vuoksi pyrin käyttämään raportissani pääasiassa käsitettä dokumentti.  

 
Tutkimalla dokumentteja olen halunnut selvittää, mitä verkostoista ja verkostotyöstä 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumentteihin kirjoitetaan ja millaisia diskursseja 

dokumenteissa tuotetaan. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millainen on lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian dokumenttien keskinäinen suhde sekä dokumenttien suhde laajempiin 

yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Dokumenttien välisiä suhteita tarkastelen 

intertekstuaalisuuden käsitteen avulla. Intertekstuaalisuudella tarkoitan dokumenttien 

välistä sosiaalisuutta: tekstien yhteisiä leikkauspintoja ja keskinäisiä viittaussuhteita (esim. 

Mäntynen & Pietikäinen 2009, 116–117; Kääriäinen 2003, 137). Aineiston analysoinnissa 

olen hyödyntänyt diskurssianalyysiä ja diskurssianalyysin tukena olen käyttänyt 

teemoittelua. Teemoittelun avulla kuvaan dokumenttien sisältöä yleisluontoisesti ja 

diskurssien kautta pyrin syventämään dokumenttien tarkastelua.   

 
Tutkimusraporttini olen pyrkinyt rakentamaan lukijan näkökulmasta johdonmukaiseksi 

kokonaisuudeksi ja läpinäkyväksi kuvaukseksi tutkimusprosessista. Tutkimuksen 

teoreettinen osuus koostuu tutkimusaiheen lähtökohtien tarkastelusta sekä keskeisten 

teoreettisen näkökulmien ja käsitteiden avaamisesta. Näiden teoreettisten lähtökohtien 

kautta lukijan on mahdollista ymmärtää tutkimuksen tavoitteita ja eri ulottuvuuksia. 

Keskeisiksi kokonaisuuksiksi raportin teoriaosuudessa muodostuvat tutkimuksen 

taustalähtökohdat, verkostot ja verkostotyö lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla sekä 

dokumentoinnin eri näköalat. Tutkimuksen toteuttamista kuvaan esittelemällä käyttämäni 

tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineiston sekä kuvaamalla tutkimuksen analyysin 

toteuttamista käytännössä. Teoreettisen osuuden ja tutkimuksen metodologisen osuuden 

jälkeen esittelen tutkimuksen tulokset, yhteenvedon ja johtopäätökset. Lopuksi arvioin 

vielä tutkimukseni toteuttamista. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA 

Tutkimusaiheeni on hyvin monisyinen, sillä verkostotyö ja dokumentointi pitävät jo 

itsessään sisällään useita eri ulottuvuuksia. Myös tutkimukseen keskeisesti liittyvät 

käsitteet vaativat aukikirjoittamista. Tässä alaluvussa pyrin avaamaan tutkimusasetelman 

ymmärtämisen kannalta olennaisia peruslähtökohtia. Näitä ovat verkostotyön ja 

dokumentoinnin kehittämisen tarve, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, 

dokumenttien tutkimiseen liittyvät näkökulmat sekä sosiaalisen konstruktionismin ajatus ja 

intertekstuaalisuus dokumenttien suhteiden tarkastelussa. Lisäksi esittelen aikaisempia 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja paikannan näin omaa tutkimustani tutkimuskentällä.  

 
 
2.1 Verkostotyön dokumentoinnin kehittämisen tarve 
 
Dokumentoinnin historiaa ja lähtökohtia voidaan sosiaali- ja terveydenhuollossa paikantaa 

aina 1800-luvulle saakka. Sosiaalityön dokumentoinnin varhaisimmat juuret liittyvät niin 

saksalaisperäiseen Elberfeldin köyhäinhoidonjärjestelmään1 kuin kansainvälisestikin 

vaikuttaneeseen Case work2 -perinteeseen. (Jaakkola 1994, 140; Piirainen 1958; ref. 

Kananoja & Pentinmäki 1977, 27; Tapola 2005.) Lisäksi julkisen hallinnon vaikutus on 

Suomessa aina ollut myös vahva ja erityisesti 1930-luvulla voimaan tulleiden huoltolakien 

voidaan nähdä vaikuttaneen dokumentoinnin syntyyn ja kehittymiseen (Jäppinen ym. 

2011, 8-9; Tapola 2005). Myöhemmin dokumentointiin ovat vaikuttaneet useat eri 

lakiuudistukset, joilla on korostettu muun muassa asiakkaiden oikeuksia ja 

kirjaamiskäytäntöjen periaatteita (ks. Jäppinen 2011, 9;  Sosiaalihuollon periaatekomitean 

mietintö I 1971; ref. Jäppinen 2011, 9). Terveydenhuollon dokumentoinnin historiassa 

dokumentointi on kuvastanut kulloisenakin aikana valinneita ongelmia ja tarpeita. 

Esimerkiksi 1800-luvulla piirilääkärien työ oli lähinnä tartuntatautien ehkäisyä, jolloin myös 

potilasdokumentit olivat luonteeltaan tartuntatautitilastoja ja vuosikertomuksia. Vähitellen 

rinnalle kehittyi kunnan lääkärijärjestelmä ja sen myötä potilaskortistot. Myöhemmin 1970-

luvulla, terveyskeskuslääkärien valtakautena, käyttöön otettiin jatkuvat 

sairauskertomukset. (Kuusisto-Niemi 1999, 86; Saarelma 1999 46–47, 50–51.) Nykyään 

                                                 
1
 Suomessa 1800-luvun lopulla muutamissa kaupungeissa otettiin käyttöön Elberfeldin köyhäinhoidonjärjestelmä. Järjestelmän myötä 

avuntarvitsijoiden kodeissa kiersi kaitsija, joka keräsi tietoja avuntarvitsijoista ja heidän avun tarpeestaan. Jokaisesta avuntarvitsijasta 
laadittiin henkilöasiakirja, johon kirjattiin henkilötiedot, terveys, työkyky, tulot, vaikeudet ja niiden todennäköiset syyt. (Jaakkola 1994, 
140; Piirainen 1958; ref. Kananoja & Pentinmäki 1977, 27; Tapola 2005.) 
2
 Case work vaikutti maailmalla 1800-luvun lopulla. Työskentelyssä dokumentointi nähtiin tärkeänä osana työtä ja mm. työntekijän 

asiakastilannetta koskevan ymmärryksen kehittymistä. (Kagle 1996; ref. Jäppinen ym. 2011, 8.) 
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aiemmin käytetyn sairaus- ja terveyskertomuksen on korvannut jatkuva potilaskertomus3. 

Oman tutkimukseni nuorisopsykiatrian dokumentit ovat osa nuoren jatkuvaa 

potilaskertomusta. ATK-pohjaiset järjestelmät sekä terveydenhuollossa että 

sosiaalihuollossa ovat olleet käytössä eri muodoissaan aina 1970-luvulta lähtien (Kuusisto-

Niemi 1999, 86; Saarelma 1999 46–47, 51–53). 

 
Kehityksen edetessä yhä keskeisempään asemaan dokumentoinnissa ovat nousseet 

tietotekniikka ja erilaiset tietojärjestelmät. Tietotekniikalle on jo varhain asetettu paljon 

odotuksia, mutta se on herättänyt myös keskustelua eettisistä kysymyksistä, 

mahdollisuuksista ja rajoituksista (esim. Bardy 1986; Kananoja 1986). Tiedonhallinnan 

kehittämiselle on nähty tarvetta sekä hallinnon että arjen asiakastyön näkökulmasta 

(Laaksonen ym. 2008, 19). Kehittämistarpeisiin on sekä sosiaali- että terveydenhuollossa 

pyritty vastaamaan muun muassa erilaisin kehittämishankkein (esim. Sosiaalialan 

tietoteknologiahanke - Tikesos 2008–2011). Kehityksen myötä on noussut yhä selvemmin 

esille dokumentoinnin tärkeys myös verkostomaisessa työskentelyssä, jota oma 

tutkimukseni koskettaa. On todettu, että pirstaleisessa palvelujärjestelmässä eri 

ammattiryhmien yhteistyö, asiakkaiden monimutkaistuneet ongelmat, hoitoketjun hallinta ja 

mielekkäiden palvelukokonaisuuksien järjestäminen eivät onnistu ilman toimivaa 

dokumentointia ja tietojärjestelmää (Saarelma 1999, 54–57, 59; Sosiaalialan 

tietoteknologiahanke 2007, 3–4). Samaisten haasteiden kanssa näytetään painivan 

dokumentoinnin kentällä myös kansainvälisesti (esim. Cleaver & Walker 2008, 19). 

 
Nuoret, jotka oireilevat psyykkisesti, ovat usein monien eri sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten asiakkuudessa ja tarvitsevat tukea eri organisaatioiden toimijoilta. 

Mielenterveysongelmista kärsiviä ja nuorisopsykiatrista hoitoa tarvitsevia nuoria kohdataan 

nykyään yhä useammin myös lastensuojelussa. (Kaltiala-Heino & Marttunen 2009, 626; 

Taipale 2006, 170.) Jotta nuoren tuen tarpeeseen voitaisiin vastata suunnitelmallisesti ja 

kokonaisvaltaisesti, on eri ammattilaisten välinen sekä nuoren ja hänen läheisverkostonsa 

kanssa tehtävä yhteistyö välttämätöntä. Verkostotyön ja erilaisia organisaatioiden 

rajapintoja ylittävän työskentelyn onnistumisen kannalta keskeiselle sijalle asettuvat 

tietoteknologisten järjestelmien lisäksi erilaiset vuorovaikutuksen tavat ja se millaista 

                                                 
3
 Jatkuvalla sairauskertomuksella tarkoitettiin mallia, jossa kaikki potilaasta kyseisessä terveydenhuollon laitoksessa kertyvä tieto 

kerättiin yhteen (Saarelma 1999, 51). Nykyään käytössä oleva jatkuva potilaskertomus tarkoittaa aikajärjestyksessä etenevää 
dokumenttikokonaisuutta, josta ilmenee muun muassa kaikki potilaan avohoitokäynnit ja osastojaksot. Potilaskertomus voi koostua eri 
ammattiryhmien tekemistä merkinnöistä ja sen osaksi liitetään muut hoitoon liittyvässä työskentelyssä tuotetut dokumentit tai 
esimerkiksi sähköiset tiedostot, kuten lähetteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 28.) 
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sosiaalista todellisuutta niiden myötä tuotetaan. Verkostotyössä, kuten myös muussa 

asiakastyössä, vuorovaikutus voidaan paikantaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisäksi 

tekstuaalisiin dokumentteihin (Taylor 2008, 36). Pro gradu -tutkimuksessani kiinnostukseni 

kohdistuukin erityisesti jälkimmäiseen vuorovaikutuksen tapaan, dokumenttien 

tarkasteluun.  

 
Dokumenttien keskeisestä läsnäolosta huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa 

dokumentoinnin rooli jää usein vähälle huomiolle muuhun työhön verrattuna (Prince 1996, 

180; Taylor 2008, 25). Tämä on yksi syy, miksi koen dokumentoinnin tutkimisen tärkeänä. 

Oma mielenkiintoni dokumenttien tutkimiseen pohjaa osaltaan omaan työ- sekä 

harjoittelukokemukseeni, jonka myötä olen saanut nähdä sekä dokumenttien että 

vuorovaikutuksen merkityksen verkostotyöskentelyn kannalta niin lastensuojelussa kuin 

psykiatrian alalla. Myös omassa kandidaatin tutkielmassani olen perehtynyt sosiaalityön 

toimijoiden yhteistyön eri ulottuvuuksiin ja todennut vuorovaikutuksen ja verkostotyön 

kehittämisen tarpeen.  

 
Dokumentoinnin ja verkostotyön tutkimiseen on osoitettu kiinnostusta yhteiskuntatieteiden 

kentällä jo pitkään (ks. tarkemmin luku 2.4), mutta omaa tutkimusasetelmaani lähellä 

olevaa tutkimusta en ole löytänyt. Pro gradu -tutkimuksellani haluan edistää 

dokumentoinnin tutkimista sekä osallistua sosiaalityön ajankohtaiseen tieteelliseen ja 

käytännön keskusteluun dokumentoinnin vuorovaikutuksellisuudesta ja merkityksestä 

erityisesti organisaatiorajoja ylittävässä monitoimijaisessa työskentelyssä. Tällaisen 

rajapintatyöskentelyn lisätutkimisen tarpeen on tunnistanut tutkimuksessaan myös Elina 

Pekkarinen (2011, 54). Sosiaalityön ammattikäytäntöjen, kuten dokumentoinnin ja 

verkostotyöskentelyn, kehittämisen tarve on jatkuvasti esillä niin arjen työssä kuin 

laajemmissakin keskusteluissa. 

 
Yhteiskunnallisen käytännön kannalta aihe on merkityksellinen ja ajankohtainen, ei 

ainoastaan ammattilaisten työn kehittämisen kannalta vaan erityisesti nuoren asiakkaan 

sekä hänen läheistensä näkökulmasta. Aino Kääriäinen ym. (2007, 8) ovatkin todenneet, 

että dokumentit voivat muodostua asiakkaan kannalta erityisen merkityksellisiksi, sillä 

useat asiakasta koskevat tulkinnat ja päätökset pohjautuvat dokumentteihin. 

Dokumentoinnilla on myös nähty olevan sosiaalisia seurauksia, sillä kirjaamisella voidaan 

muun muassa vahvistaa tiettyjä normaaliuden määritteitä yhteiskunnassa ja ylläpitää 

olemassa olevaa sosiaalista järjestystä. Asemoimalla asiakkaita erilaisiin sosiaalisiin 
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kategorioihin dokumentit tuottavat valtasuhteita. Nämä näkökulmat nostavat myös 

dokumentoinnin eettisen pohdinnan keskeiselle sijalle. (Hall, Slembrouck & Sarangi 2006; 

Hennum 2011, 336.) Vuorovaikutuskäytäntöjen sekä dokumentoinnin tarkasteleminen ja 

kehittäminen ovat siis monesta eri näkökulmasta katsottuna tarpeen. Käytäntöjen 

tarkastelu ja esille tuominen voi parhaimmillaan auttaa ammattilaisia tulevaisuudessa yhä 

parempaan yhteistyöhön eri tahojen välillä ja nuorten hyväksi. Lisäksi tutkimattoman ilmiön 

tarkastelu voi tuottaa uudenlaista tietoa viranomaistyön käytännöistä, mille muun muassa 

Pekkarinen (2011, 72) on nähnyt selvää tarvetta. 

 
 

2.2 Dokumentit verkostotyön sosiaalisen todellisuuden rakentajina 

 
Verkostotyöskentelyssä ja eri organisaatioiden rajoja ylittävässä yhteistyössä 

dokumenttien merkitys vuorovaikutuksen rakentajana ja tiedon välittäjänä korostuu. 

Dokumentteja kirjoitetaan useissa eri konteksteissa ja eri tavoin yhteisten asiakkaiden 

asioissa tehdystä verkostotyöskentelystä. Näin dokumentit luovat oman todellisuutensa 

osana sosiaalista vuorovaikutusta eri ammattilaisten välillä sekä asiakkaan ja hänen 

läheisverkostonsa kanssa. (Kääriäinen ym. 2007, 31, 36, 45, 47–48; Prince 1996, ix–x, 1.) 

Oman tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat paikantuvatkin sosiaaliseen 

konstruktionismiin, jossa sosiaalisen todellisuuden nähdään rakentuvan 

vuorovaikutuksessa. 

 
Sosiaalisen konstruktionismin ohjaamassa tutkimuksessa suhde kieleen asettuu tärkeään 

rooliin. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sosiaalinen konstruktionismi voidaan liittää 

1960–70-luvuilla esille nousseeseen niin sanottuun kielelliseen käänteeseen. Kielellisen 

käänteen myötä tutkimukset alkoivat suuntautua yhä enemmän kielellisen 

vuorovaikutuksen tarkasteluun sosiaalisen todellisuuden rakentajana. (Bryman 2008, 19; 

Mäntynen & Pietikäinen 2009, 12; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Nykyään 

sosiaalista konstruktionismia voidaan pitää yhtenä keskeisenä yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja kielen tutkimisen lähtökohtana. 

 
Sosiaalisen konstruktionismin näkemys todellisuuden rakentumisesta kielellisessä 

vuorovaikutuksessa pohjaa ajatukseen useiden erilaisten sosiaalisten konstruktioiden 

olemassaolosta. Voidaankin ajatella, että ehdottomia totuuksia ilmiöistä ei ole 

tavoitettavissa, vaan konstruoimme sosiaalisesta todellisuudesta erilaisia selitystapoja ja 
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kertomuksia vuorovaikutuksessa. Näin ollen konstruktioiden luonteelle on myös ominaista 

jatkuva uudelleen muotoutumisen mahdollisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Ymmärrys kielestä onkin näkemyksen mukaan aina suhteellista, konteksti- ja 

käyttäjäsidonnaista, seurauksia tuottavaa ja sosiaalisen elämän kannalta merkityksellistä. 

(Bryman 2008, 19; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Omassa tutkimuksessani 

en ole pyrkinyt löytämään absoluuttista totuutta verkostotyön dokumenttien sisällöistä tai 

diskursseista vaan pikemminkin muodostamaan tietynlaisen näkemyksen verkostotyön 

dokumentoinnin sosiaalisesta todellisuudesta. Dokumentit voidaankin ymmärtää joko 

todellisuuden kuvaajina tai niiden voidaan nähdä tuottavan omaa todellisuuttaan (Atkinson 

ja Coffey 2004; ref Bryman 2008, 526). 

 
Sosiaalinen konstruktionismi yhdistää niin erilaisia kielellisiä lähestymistapoja, kulttuurisia 

ilmiöitä kuin diskursiivisten menetelmien käyttöä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tutkimukseni aineiston analyysissä olen hyödyntänyt muun muassa 

diskurssianalyysia sekä intertekstuaalisuuden käsitettä (ks. tarkemmin luku 5.2.2, 5.2.3) ja 

pyrkinyt näiden avulla pureutumaan dokumenttien vuorovaikutukselliseen luonteeseen. 

Dokumentit, joita tutkin näen osana sosiaalisista toimintaa ja verkostotyön kielellistä 

vuorovaikutusta niin ammattilaisten kuin asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kesken. 

Arja Jokinen (1999, 39) toteaakin, että usein juuri diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa 

tutkimuksen kohteeksi asettuvat kielelliset prosessit ja niiden tuotokset, joissa sosiaalista 

todellisuutta ja vuorovaikutustamme rakennetaan. 

 

 
2.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, millaisia dokumentteja verkostotyöstä kirjataan 

sosiaalitoimen lastensuojelussa sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Erityinen 

kiinnostukseni kohdistuu dokumenttien sisältöön, diskursseihin ja intertekstuaalisuuteen. 

Olen kiinnostunut selvittämään, mitä verkostotyöstä dokumentteihin kirjoitetaan, millaisia 

verkosto ja verkostotyön diskursseja dokumenteissa tuotetaan ja millainen on eri 

organisaatioissa kirjattujen dokumenttien keskinäinen suhde. Näiden tekstien välisten 

suhteiden tarkastelua voidaan pitää vuorovaikutuksen analyysina (Tiililä 2007,118). 

Toisaalta olen kiinnostunut myös niistä intertekstuaalisista yhteyksistä, joita dokumenteilla 

mahdollisesti on laajempiin yhteiskunnallisiin ja verkostotyöhön liittyviin diskursseihin.  
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Tutkimuskysymykseni olen muotoillut seuraavasti:   

Millaisena verkostot ja verkostotyö näyttäytyvät lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla 

kirjatuissa dokumenteissa?  

Tutkimuskysymystä tarkentavat seuraavat alakysymykset: 

1. Mitä verkostoista ja verkostotyöstä kirjoitetaan asiakkaan dokumentteihin 

lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla? 

2. Millaisia verkostoa ja verkostotyötä koskevia diskursseja dokumenteissa 

tuotetaan?  

3. Millainen on lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla verkostoista ja 

verkostotyöstä kirjattujen dokumenttien välinen keskinäinen suhde ja suhde 

laajempiin diskursseihin? 

 
Tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimuksen kohdentumista ja päämäärää (Silverman 2005, 

77). Olen pyrkinyt muodostamaan tutkimuskysymykset siten, että niihin vastaamalla on 

mahdollista saada uudenlaista ja mielenkiintoista tietoa dokumentoinnista sekä erityisesti 

verkostotyöskentelyn dokumentoinnista. Myös mahdollisia dokumentoinnin eroja ja 

yhtäläisyyksiä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian organisaatioiden kesken on mahdollista 

paikantaa. Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet lopulliseen muotoonsa 

tutkimusprosessin edetessä ja aineiston tullessa yhä tutummaksi. Keskeisenä ajatuksena 

on kuitenkin koko prosessin ajan säilynyt verkostotyöskentelystä kirjattujen dokumenttien 

tarkastelu. Myöhemmin aihe on muovautunut edelleen erityisesti dokumenttien diskurssien 

ja intertekstuaalisuuden tarkasteluun. Haasteena on ajoittain ollut tutkimuskysymysten 

rajaaminen. Myöskään lopullisiksi muotoutuneet tutkimuskysymykset eivät ole olleet täysin 

helposti hallittavia ja ne ovat vaatineet paljon pohdintaa. Tarkasteltuani aihetta eri 

näkökulmista ja tutustuttuani aihepiiristä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin uskon kuitenkin 

löytäneeni oikeat tutkimuskysymykset omalle tutkimukselleni. Näiden kysymysten kautta 

olen pystynyt keskittämään tutkimukseni niihin olennaisiin näkökulmiin, joista olen 

kiinnostunut. Näen, että tutkimukseeni tekemäni rajaus on myös tällä tutkimuskentällä 

uudenlainen. Avaan seuraavaksi sitä, millaisia tutkimuksia dokumentoinnin ja verkostotyön 

kentällä on aiemmin tehty. Samalla paikannan omaa tutkimustani tällä tutkimuskentällä. 
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2.4 Tutkimuksen paikantuminen tutkimuskentällä – Aiemmat tutkimukset 
 
Dokumenttien tutkiminen on ollut jo pitkään yhteiskuntatieteiden kiinnostuksen kohde ja 

dokumentteja on tutkittu myös sosiaalityön kentällä (esim. Austrin, Du Plessis & Stanley 

2010; Eronen 2008; Hennum 2011; Kääriäinen 2003; Mäenpää & Törrönen 1996; Prince 

1996; Saurama 2002). Dokumentteja on tutkittu muun muassa niiden sisältöjen sekä 

dokumentointikäytäntöjen näkökulmasta (Huuskonen ym. 2010, 319). Lisäksi 

dokumentteja on käytetty tutkimusten aineistoina ja osa-aineistoina. Verkostotyön 

dokumentointia koskevaa tutkimusta en kuitenkaan ole löytänyt. Verkostotyöskentelyä on 

sen sijaan tutkittu eri lähtökohdista ja erilaisin menetelmin (esim. Arnkil & Eriksson 1995, 

1996; Määttä 2007; Piippo 2008; Pyhäjoki 2009; Seikkula 1991; Wacklin 2009). Oman 

tutkimukseni kannalta keskeisiä tutkimuksia ovat erityisesti dokumentteihin sekä 

verkostotyöhön kohdistunut tutkimus lastensuojelussa ja psykiatrian alalla. 

 
Lastensuojelun dokumentteja Suomessa on tutkinut Aino Kääriäinen (2003) 

tutkimuksessaan Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina, Dokumentoinnin ja 

tiedonmuodostuksen dynamiikka. Yhtenä näkökulmana Kääriäisen (mt.) tutkimuksessa on 

ollut dokumenttien intertekstuaalisuus. Intertekstuaalisuutta on tarkastellut myös Ulla Tiililä 

(2007) tutkimuksessaan vammaispalvelujen kuljetuspäätösten kielestä ja konteksteista. 

Tiililä (mt.) on liikkunut tutkimuksessaan sosiaalityön keskusteluissa, vaikkakin 

kielitieteilijänä. Diskurssianalyyttisellä tutkimuskentällä intertekstuaalisuuden käsite on niin 

ikään tunnettu (esim. Mäntynen & Pietikäinen 2009, 116–128). Kasvatustieteen 

näkökulmasta nuorten syrjäytymistä sosiaalihuollon dokumenttien valossa on tutkinut 

Anna-Liisa Lämsä (2009). Muita sosiaalityön näkökulmasta tehtyjä dokumenttitutkimuksia 

ovat esimerkiksi Erja Sauraman (2002) ja Suvi Raitakarin (2006) tutkimukset. Sauraman 

(mt.) tutkimuksessa on tarkasteltu historiassa tapahtuneita niin sanottuja 

pakkohuostaanottotilanteita lastensuojelun asiakirjoista. Raitakarin (mt.) tutkimuksen 

aiheena on puolestaan ollut kielellisissä käytännöissä tuotetut kuvaukset 

tukiasumisyksikön nuorten minuuksista. Johanna Mäenpään ja Maritta Törrösen (1996) 

Dokumentoitu lapsi -tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, miten lapsi näkyy lastensuojelun 

dokumenteissa. Myös pro gradu -tutkielmia sosiaalityön dokumentteihin liittyen on 

olemassa (esim. Günther 2006; Nikula 2007; Ruotsalainen 2010). Pro gradu -tutkielmista 

erityisesti Maija Nikulan (mt.) Moniääninen asiakirja Moniammatillinen työskentely nuorten 

päihteiden käyttäjien lastensuojelun asiakirjojen valossa liittyy omaan tutkimusaiheeseeni. 

Kansainvälisiä yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja dokumentteihin liittyen on niin ikään tehty 
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eri näkökulmista (esim. Austrin ym. 2010; Hennum 2011; O’Rourke 2010; Prince 1996; 

Prior 2003). Esimerkiksi Nicole Hennum (mt.) Oslon yliopistosta on tutkinut lastensuojelun 

dokumentointia ja seurauksia Norjassa.  

 
Verkostotyöskentelyä on tutkittu monista eri näkökulmista. Tunnettuja verkostotyön 

kehittäjiä ja tutkijoita ovat Suomessa esimerkiksi Tom Erik Arnkil, Jaakko Seikkula ja Esa 

Eriksson. Verkostotyössä tärkeää ja interteksuaalisuuden taustalla olevaa dialogisuutta on 

myös pohdittu eri julkaisuissa (esim. Arnkil & Seikkula 2009; Mönkkönen 2007). 

Tutkimusaiheeni kannalta muita olennaisia aihepiirejä, kuten moniammatillista yhteistyötä 

ja psykiatrian sekä lastensuojelun välistä yhteistyötä ja rajapintatyöskentelyä on tutkittu 

aiemmin. Psykiatrian ja lastensuojelun rajapinnalle sijoittuvaa yhteistyötä ovat tutkineet 

esimerkiksi Rosi Enroos (2006) ja Ulla-Maija Aro (2004). Moniammatillista yhteistyötä ovat 

Suomessa käsitelleet taas Maija-Leena Pönkön (2005) ja Hannamari Talasman (2009) 

tutkimukset sekä Kaarina Isoherrasen (2005) tutkimus. Lisäksi Kaarina Isoherranen, 

Leena Rekola ja Raija Nurminen (2008) ovat tehneet yhteisjulkaisun aiheesta. 

Kansainvälisissä julkaisuissa sosiaalityön yhteistyötä on tarkasteltu esimerkiksi Tony 

Leiban, Jenny Weinsteinin ja Colin Whittingtonin (2003) toimittamassa teoksessa 

Collaboration in Social Work Practice.  

 
Tutkimukseni kannalta olennaisia näkökulmia ovat erityisesti dokumentoinnin tutkimuksen 

tuottamat erilaiset ajatukset siitä, miten dokumentointia voidaan tutkia itse kohteena: miten 

dokumentointia tehdään, mitä dokumentteihin kirjoitetaan, kenelle ja miksi dokumentteja 

kirjoitetaan. Oma tutkimukseni keskittyy näistä lähinnä siihen, mitä dokumentteihin 

kirjoitetaan ja toisaalta siihen, millaista vuorovaikutusta dokumentit tuottavat. Kaiken 

kaikkiaan tutkimukseni leikkaa sekä verkostotyön että dokumentoinnin 

vuorovaikutuksellisia näköaloja. 

 
 
2.5 Dokumentit tutkimuskohteena 
 
Dokumentteja on usein kritisoitu tutkimuksen aineistona ja pidetty muun muassa 

epäluotettavina tiedonlähteinä (esim. Kääriäinen 2003, 15–20). Keskusteltaessa 

dokumenteista tutkimuksessa onkin tärkeää huomioida, mitä dokumenttien oletetaan 

antavan tutkimukselle. Ajatellaanko dokumenttien olevan lähdeaineistoa, joka kuvaa 

todellisuutta vai nähdäänkö dokumentit itsessään tutkimuskohteena ja oman 

vuorovaikutuksellisen todellisuuden rakentajina (ks. mt, 15, 20). Kuten Aino Kääriäinen 
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(mt., 20) kirjoittaa: sosiaalityön dokumenttien tutkiminen vaatii tietoisuutta siitä, mitä on 

tutkimassa.  

 
Omassa tutkimuksessani olen määrittänyt dokumentit pääasiassa tutkimuksen kohteeksi 

ja aiheeksi. Tutkimuksessani en oleta dokumenttien kuvaavan suoraan arkityön 

todellisuutta. Kiinnostukseni kohdistuu sen sijaan dokumenttien tuottamaan sosiaaliseen 

todellisuuteen, jolloin dokumenttien totuusarvolla ei ole niin suurta merkitystä. Näin ollen 

tutkimuksessani osa dokumentteihin lähteenä kohdistuneesta kritiikistä voidaan sivuuttaa. 

(Kääriäinen 2003, 15, 20.) Olen kuitenkin pyrkinyt huomioimaan dokumenttien ristiriitaisen 

luonteen tutkimuskentällä ja perustelemaan tekemiäni valintoja tutkimusprosessin eri 

vaiheissa mahdollisimman hyvin. 

 
Raportoinnissani kutsun dokumentteja välillä myös aineistokseni. Tämä johtuu siitä, että 

kielellisesti on selkeämpää puhua aineistosta. Näen toisaalta, että nuorten dokumentit ovat 

myös tutkimukseni aineistoa, jonka kautta tarkastelen vuorovaikutusta, jota verkostotyötä 

dokumentoidessa tuotetaan. Tutkimuksessani ei olekaan keskeistä erottaa aineisto-

käsitettä kokonaan työstä, sillä nämä kaksi näkökulmaa kietoutuvat toisiinsa. Myös Scott 

(1990) on Kääriäisen (2003) mukaan tuonut esille, ettei yksiselitteistä jaottelua 

dokumenteista aiheeseen ja lähteeseen voida tehdä. Dokumentteja ei voi tarkastella 

pelkästään lähteenä huomioimatta niiden muotoa ja kontekstia. (Mt. 2003, 15.) 

 
Dokumentteja ei ole tuotettu tutkimuskäyttöön ja tämä on nähty tutkimuskentällä sekä 

etuna että haasteena. Haasteet saattavat nousta ristiriidasta, joka käytännön arjen ja 

tutkimustyön välillä vallitsee. Työntekijät kirjaavat dokumentteja omalla yksilöllisellä 

tavallaan arkityötä ja palveluja varten, ei tutkimustarkoitukseen. (Garfinkel 1967; ref. 

Kääriäinen 2003, 16.) Toisaalta Mäenpää ja Törrönen (1996) ovat pitäneet 

dokumenttiaineiston vahvuutena sitä, että dokumenttiaineisto voi antaa autenttista 

tutkimuksellisesti hyödynnettävää tietoa. Luotettavuutta voi lisätä se, että muistiinpanojen 

ajallinen yhteys tapahtumiin voi vähentää muistivirheitä. (Mt., 16.) Jäin tosin miettimään, 

että usein sosiaalityön kiireisessä arjessa dokumentointia tehdään vasta pitkään 

varsinaisten tapahtumien jälkeen, mikä taas voi heikentää tapahtumien muistamista. 

Tutkimukselliseksi haasteeksi tämä voi asettua silloin, jos dokumenttien oletetaan 

kuvaavan sosiaalityön ja terveydenhuollon todellista arkea. 
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Dokumenttien on nähty tuottavan pirstaleista tietoa, sillä kaikki asiakasta koskeva tai 

työntekijän saama tieto ei näy dokumenteissa. Dokumentit kertovat vain vähän työn 

tavoitteista ja motiiveista sekä ristiriidoista asiakassuhteissa. Dokumentteja 

tutkimusaineistona on myös usein pidetty epäluotettavina ja epäkiinnostavina johtuen 

niiden tiiviistä suhteesta yhteiskunnallisiin tekijöihin. (Kääriäinen 2003, 19–20.) Kääriäisen 

(mt.) tavoin uskallan kuitenkin todeta, että juuri tässä piilee oman tutkimukseni yksi 

mielenkiintoisimmista näkökulmista. Näen kiinnostavana sen, millaista todellisuutta 

dokumenteissa tuotetaan ja miten ne linkittyvät laajempiin keskusteluihin yhteiskunnassa, 

sosiaalityössä ja verkostotyössä. Vaikka kaikkea ei dokumentteihin kirjata, uskon, että 

niistä on luettavissa myös ristiriitoja ja tunnelmia. 

 
Lopuksi voin todeta, että dokumenttien tutkiminen ja tutkimusaiheen hallinta ei ole ollut 

helppoa. Dokumentteja voisi luulla hyvinkin valmiiksi aineistoiksi, mitä ne eivät 

todellisuudessa ole. Kahden eri organisaation dokumenttien tarkastelu on tuonut monia 

haasteita, sillä minulla ei ole ollut ennalta täysin tarkkaa tietoa dokumentoinnista tai 

dokumenteista tutkimusorganisaatioissa. Dokumenttien moninaisuus ja esimerkiksi se, 

mihin tarkoitukseen mitäkin dokumenttia oli kirjoitettu, ei ollut yksiselitteistä ulkopuoliselle 

lukijalle. Aiheen hallitseminen ja prosessin eteenpäin vieminen on näin ollen vaatinut 

tarkkaa keskittymistä dokumenttiaineiston läpikäymiseen. Haasteista huolimatta 

dokumenttiaineisto on ollut tutkimukseni näkökulmasta rikas. 

 
 
2.6 Dokumenttien tutkimisen eettiset kysymykset 
 
Jokainen tutkija joutuu tutkimusprosessinsa aikana pohtimaan tarkasti tutkimuksen teon 

eettisiä kysymyksiä ja hyvän tieteellisen käytännön edellytyksiä. Tutkimusetiikalla 

tarkoitetaan yleisesti sovittuja pelisääntöjä, jotka velvoittavat kaikkia tutkimuksen tekijöitä 

(Vilkka 2005, 29–30). Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkimus on rehellisesti, 

huolellisesti ja tarkasti toteutettu, suunniteltu ja raportoitu. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2002, 3). Tutkijan on tärkeää paneutua pohtimaan myös omia 

tiedonintressejään ja millaista todellisuutta omalla tutkimuksellaan tuottaa. 

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian asiakasdokumentit ovat arkaluontoisia ja salassa 

pidettäviä dokumentteja. Tutkimuskäyttöön liittyen aineistojen käytöstä on säädetty sekä 

laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) että henkilötietolaissa (523/1999). 

Tutkimuslupa on yksi keskeinen tutkimuksen teon edellytys. Oman tutkimukseni 
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tutkimuslupa on haettu tutkimuskaupungin tutkimuslupia myöntävältä taholta kesällä 2011. 

Dokumentteja tutkittaessa luvan hakeminen jokaiselta tutkittavalta ei ole ollut mahdollista 

eikä välttämätöntä. Minulla ei myöskään ole ollut erillistä lupaa olla yhteydessä 

dokumenttien henkilöihin. Dokumenttien tutkiminen on kuitenkin herättänyt minussa 

ajatuksia siitä, onko oikein tutkia nuorten dokumentteja, kun nuoret ja heidän verkostonsa 

eivät tiedä joutuneensa tutkimuksen kohteeksi dokumenttien kautta. Samaa kysymystä on 

pohtinut tutkimuksessaan Kääriäinen (2003, 35–36). Asiaa onkin tärkeää miettiä. Omassa 

tutkimuksessani olen todennut, että huolehtimalla tutkittavien anonymiteetista ja tutkittavia 

kunnioittavasta lähestymistavasta, on dokumentteja mahdollista tarkastella eettisesti 

kestävällä tavalla. Tutkimuksen ja käytäntöjen kehittämisen kannalta on tärkeää saada 

tutkimusaineistoa, joka on suoraan viranomaistyön käytännön kentältä. Ainoastaan näin 

nuoria tukemaan pyrkiviä palveluita voidaan kehittää. Mikäli dokumenttiaineisto olisi 

kerätty nimenomaan tutkimusta varten, olisi asetelma voinut muuttaa kirjoittajien 

kirjaamiskäytäntöjä ja näin poistaa osan dokumentoinnin todellisuudesta. Näistä syistä 

johtuen pidän tärkeänä tutkia juuri sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa tuotettuja 

dokumentteja.  

 
Dokumenttien arkaluontoisuudesta johtuen on tärkeää huolehtia tutkittavan aineiston 

huolellisesta säilyttämisestä, asianmukaisesta käytöstä ja tutkittavien anonymiteetin 

suojaamisesta raportoinnissa. Tutkimuksessani olen sitoutunut noudattamaan hyviä 

tieteellisiä toimintatapoja ja toimimaan eettisesti kestävällä tavalla tutkimusprosessin 

kaikissa vaiheissa. Tähän olen pyrkinyt osaltaan sillä, että tutkimusprosessin raportointini 

on mahdollisimman läpinäkyvää. Olen sitoutunut säilyttämään tutkimusaineistoni 

huolellisesti ja tarpeen mukaan työskentelemään aineiston parissa tutkimukseen liittyvien 

organisaatioiden tiloissa. Työskentelyä organisaation tiloissa ei kuitenkaan ole minulta 

tutkijana edellytetty. Tutkimusluvan lisäksi olen allekirjoittanut vaitiolositoumuksen 

organisaatioille. Tutkimuksen raportoinnissa olen pyrkinyt noudattamaan huolellisuutta ja 

huolehtinut kaikkien dokumenteissa ilmenevien henkilöiden anonymiteetin säilymisestä. 

Tutkimukseen liittyviä organisaatioita, paikkakuntia tai muita tunnistetietoja ei 

tutkimuksessa ole tuotu esille. Olen kuvannut aineiston anonymisointia tarkemmin luvussa 

6. Tutkimuksen sisältö on myös tarkastettu yhdessä organisaatioiden yhteyshenkilöiden 

kanssa ennen tutkimuksen julkaisua, jotta tutkimuksen dokumenteissa esiintyvien 

henkilöiden anonymiteetin säilyminen on voitu varmistaa sekä välttyä mahdollisilta virheiltä 

raportoinnissa. Olen pyrkinyt kirjoittamaan tutkimukseni tutkittavien ihmisarvoa 
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kunnioittaen ja tutkimuskohdetta arvostaen. Tutkimuksen teossa saatuja tietoja ei ole 

käytetty, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ja ainoastaan tutkimuksen tekijä ja 

tutkimuksen ohjaaja ovat voineet tarkastella aineistoa tutkimusprosessin aikana. Aineisto 

hävitetään, kun tutkimus on valmistunut ja tarkastettu. 

 
Edellä esille tuotujen käytännön näkökulmien huomioinnin lisäksi on tärkeää pohtia, mitä 

omalla tutkimuksellaan mahdollisesti tulee tuottaneeksi. Dokumenttien konstruoidessa 

omaa sosiaalista todellisuuttaan on mahdollista, että tutkimuksessa tulee uusintaneeksi tai 

nostaneeksi esille näkökulmia, jotka vaativat eettistä tarkastelua (ks. Mäenpää & Törrönen 

1996, 16). Omassa tutkimuksessani olen miettinyt tarkoin, millaisia tulkintoja tutkimukseni 

dokumenteista teen, miten muotoilen raporttiani sekä millaisia näkökulmia nostan esille. 

Tulkintojani ja ajattelutapaani värittävät väistämättä oma työkokemukseni ja koulutukseni 

sosiaalialalta ja dokumentoinnin parista. Tutkimusprosessin aikana olen pyrkinyt 

omaehtoiseen ajatteluun ja arvioimaan kriittisesti lukemaani lähdekirjallisuutta ja omia 

sekä aiempien tutkimusten näkökulmia. Toisaalta olen pyrkinyt pitämään mieleni avoinna 

erilaisille ajatuksille. Ari Hirvosen (2006, 38) mukaan eettisesti hyvin toimivan tutkijan tulee 

epäillä ja kyseenalaistaa vallalla olevia käsityksiä ja näköaloja, mutta samalla sitoutua 

avoimeen ajatteluun. Omat tiedonintressini olen paikantanut dokumentoinnin sosiaalisen 

todellisuuden tavoittamiseen, uudenlaisten verkostotyön ja dokumentoinnin näkökulmien 

esille nostamiseen sekä välillisesti työtapojen kehittämiseen nuorten asiakkaiden hyväksi.  
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3 VERKOSTOTYÖTÄ LASTENSUOJELUSSA JA NUORISOPSYKIATRIALLA 

 
Jokainen meistä kuuluu erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin, jotka vaikuttavat monin tavoin 

elinympäristömme ja elämäntapahtumiemme rakentumiseen. Verkostolla ja 

vuorovaikutuksella, jota sosiaalisissa suhteissa tuotetaan, on suuri merkitys niin yksilön 

kuin hänen verkostonsa hyvinvoinnille. Jaakko Seikkulan (1996, 52) mukaan muun 

muassa psyykkisen sairastamisen yhteyttä sosiaaliseen verkostoon on tutkittu paljon ja 

selviä yhteyksiä mielenterveyden ja sosiaalisen verkoston ominaisuuksien välillä on 

havaittu. Verkoston huomioiminen ja tarkastelu ovatkin keskeisessä roolissa niin 

terveydenhuollon kuin sosiaalialan työssä.  

 
Verkostotyö on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä esillä jo pitkään. Verkostotyön 

käytännöt, ympäristöt ja toteutuminen voivat kuitenkin vaihdella suuresti eri ammattialojen 

kuin myös organisaatioiden ja yksittäisten työpisteiden välillä. Verkostotyö itsessään ja 

dokumentoinnin kontekstina tarjoaa jo monenlaisia näköaloja. Tutkimuksen tavoitteiden 

ymmärtämisen kannalta on tärkeää hahmottaa, mistä verkostotyössä on ja voi olla kyse 

erilaisissa yhteyksissä. Pyrin seuraavaksi avaamaan tutkimuksen kannalta keskeisiä 

näkökulmia verkoston ja verkostotyön käsitteeseen sekä erityisesti verkostotyöhön 

lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla.  

 
 
3.1 Verkoston ja verkostotyön määrittelyä ja lähtökohtia 
 
Verkostotyö käsitteenä kantaa sisällään moninaisia merkityksiä ja sen määritteleminen ei 

ole yksiselitteistä. Omassa tutkimuksessani olen päätynyt rajaukseen, jossa kuvaan 

verkostotyön käsitteellä yhteistyötä, jota eri ammattilaisten kesken sekä ammattilaisten ja 

asiakkaan läheisverkoston kanssa tehdään. Myös Kaarina Mönkkösen (2007, 130) 

mukaan verkostotyöskentely voidaan nähdä työmuotona, jossa toimitaan sekä asiakkaan 

läheisverkoston että viranomaisverkoston kanssa, jotta eri toimijoiden näkemyksiä voidaan 

hyödyntää asiakkaan tukemisessa. Nuoren kanssa yksilöllisesti tehty asiakastyö voidaan 

toisaalta nähdä verkostotyönä silloin, kun verkosto on tuotu mukaan työskentelyyn 

keskustelussa. Myös Tom Erik Arnkil ja Jaakko Seikkula (2009, 11–12) tuovat esille, että 

jopa yksin asiakkaan kanssa voi tehdä verkostotyötä.  

 
Verkostot itsessään näen Seikkulan (1991, 24; 1996, 16) tavoin sosiaalisina verkostoina, 

joiden kautta yksilö ylläpitää identiteettiään. Verkostoihin voidaan lukea kuuluviksi yksilölle 
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läheisiä ihmisiä, kuten perhettä, ystäviä tai sukua. Verkostoon voi kuulua myös eri 

viranomaisia. Sosiaalinen verkosto muodostuu aina niistä suhteista, joita verkoston 

jäsenillä on toisiinsa. (Mt. 1991, 24–25.) Verkostossa yksilön suhde ympäristöönsä ja 

verkoston eri osiin on vastavuoroinen. Ihmisen kehityskulku määräytyykin paljolti sen 

sosiaalisen verkoston ominaisuuksien mukaan, jossa hän kasvaa. (Bronfenbrenner 1981, 

193–194.) Lisäyksenä verkoston käsitteen määrittelyyn muun muassa Anthony Marsella ja 

Karen Snyder (1981) ovat todenneet yksilön saavan sosiaalisen verkoston 

vuorovaikutussuhteista henkistä tukea, materiaalista apua ja palveluita sekä tietoja ja 

uusia ihmissuhteita. Keskeistä verkoston määrittelyssä on, että yksilö kokee verkoston 

ihmissuhteet itselleen tärkeinä. (Mt. 1996, 16.) Toisaalta, ajoittain yksilön verkostoon voi 

kuulua henkilöitä, joita yksilö itse ei juuri sillä hetkellä koe tärkeiksi tai tarpeelliseksi omalle 

hyvinvoinnilleen. Näin saattaa olla esimerkiksi nuoren asiakkaan lastensuojelun tai 

nuorisopsykiatrian viranomaisverkoston kohdalla. Työskentelyn kannalta on kuitenkin 

tärkeää pyrkiä löytämään nuoren kanssa yhteinen ymmärrys viranomaiskontaktien 

tarkoituksesta, sillä ainoastaan näin voidaan rakentaa pohjaa toimivalle yhteistyölle. 

 
Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen verkosto -käsitteen juuret voidaan 

paikantaa yhtäältä sosiaaliantropologian tutkimuksiin aina 1940-luvulle ja toisaalta 

verkostoterapian kehittymisen alkuaikoihin 1960-luvun lopulle. Myöhemmin sosiaalisen 

verkoston kuvausta ja verkostomenetelmiä on täsmennetty systeemiteorian myötä. 

Tutkimusta aihealueeseen liittyen on tehty laajasti eri tieteenalojen näkökulmista. (Seikkula 

1996, 24–25.) Erityisesti naapurimaassamme Ruotsissa sekä verkostoterapia- että 

verkostotyö-käsitteet saavuttivat suosiota 1990-luvun alussa. Vähitellen kiinnostus 

käsitteiden käyttöön levisi myös Suomessa. Myöhemmin käyttöön on muun muassa 

lastensuojelussa tullut käsite läheisneuvonpito. (Korhonen 2008, 52, 55.) Oman 

kokemukseni mukaan tällä hetkellä verkostotyö-käsitettä käytetään edelleen erinäisissä 

yhteyksissä moninaisesta työskentelystä asiakkaan ammattilais- sekä läheisverkoston 

kanssa. Lisäksi verkostotyön rinnalla käytetään käsitteitä kuten moniammatillinen yhteistyö 

(ammattilaiset) ja monialainen työskentely/yhteistyö, joiden merkityssisällöt voivat arjessa 

vaihdella. Mimosa Koskimiehen ja Jukka Pyhäjoen (2010) mukaan sosiaalityöntekijät 

puhuvatkin nykyään usein niin sanotusta yleisestä jokapäiväisestä verkostotyöstä sekä 

erikseen kohdennetummasta verkostotyöstä, joka vaatii erilaisia menetelmiä. Lähes 

kaikkea työtä pidetään verkostotyöskentelynä tavalla tai toisella, sillä harvoin on tilanteita, 

joissa voisi toimia ilman toisia ihmisiä ja tahoja. Tämä näkökulma on tullut esille erityisesti 
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lastensuojelun sosiaalityössä. (Mt., 18.) Oman tutkimukseni aineiston rajaamisessa olen 

niin ikään törmännyt verkostotyön käsitteen moninaisuuden haasteisiin. 

 
Liisa Korhosen (2008) mukaan verkostotyössä usein käytetty käsite ja työskentelymuoto, 

verkostoneuvottelu/verkostokokous, on saanut monia eri merkityksiä. Toisinaan 

esimerkiksi ammattilaisten keskinäisiä kokoontumisia tiedonjakamiseksi on kutsuttu 

verkostokokouksiksi. Toisaalta verkostokokouksista on puhuttu silloin, kun mukaan on 

kutsuttu ammattilaisten lisäksi nuoren tai perheen verkostoa keskustelemaan ja etsimään 

ratkaisua nuoren ja perheen elämänhaasteisiin. Silloin, kun verkostokokousta tulevat 

vetämään ulkopuoliset verkostoterapeutit on kyseessä taas verkostoterapia. Joskus 

verkostokokouksia järjestetään myös, kun ammattilaiset tarvitsevat läheisverkostolta tietoa 

tulevien päätöstensä tueksi. (Mt., 52–53.) Omassa tutkimuksessani ymmärrän 

verkostoneuvottelun tapaamiseksi, johon on kutsuttu nuoren kanssa työskenteleviä 

ammattilaisia, nuori itse sekä nuoren läheisverkostoa. Dokumenteissa kirjatut tapaamiset 

ovat saattaneet kuitenkin toteutua hieman eri kokoonpanoin riippuen muun muassa 

kutsuttujen saapumisesta tapaamiseen. Ammattilaisten keskinäisiä tapaamisia nuoren 

asioissa (esim. hoitosuunnitelmaneuvottelu) en suoranaisesti pidä verkostoneuvotteluina, 

vaan ammattilaisten välisenä yhteistyönä. 

 
Verkostotyön tarve lasten ja nuorten tukemiseksi on tiedostettu jo pitkään. Lasten ja 

nuorten kanssa työskentely ja työn kehittäminen jäivät kuitenkin 1990-luvun laman myötä 

syrjään selvästä tarpeestaan huolimatta. Myös ennen lamaa yhteistyölle rakennettu pohja 

menetti tuolloin merkitystään. Halu yhteistyöhön ja verkostoitumiseen alkoi jälleen näkyä 

1990-luvun lopulla. Todettiin, että yhä monimutkaistuneet ja vaikeutuneet nuorten, lasten 

ja perheiden ongelmat vaativat ammattilaisten yhteistyötä, ja varhaisella puuttumisella 

sekä lasten että nuorten psyykkisiä ongelmia voitaisiin ehkäistä. (Heinonen 2006, 147–

148, 150.) Yhteiskunnan yhä kiihtyvä muutostahti ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ja 

syrjäytymisen riskit ovat lisänneet edelleen verkostotyön ja palveluiden kehittämisen 

tarvetta sosiaali- ja terveysalalla. Nuorten sekä perheiden pahoinvointi on alkanut näkyä 

yhä selvemmin eri elämänalueilla, kuten koulumaailmassa, kotona ja mielenterveyden 

osalta (esim. Kuoppala & Säkkinen 2010; Kaltiala-Heino & Marttunen 2009, 626). Tarja 

Heinon ym. (2010) toteuttamassa väliraportissa Moniammatilliset ohjaus- ja 
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palveluverkostot lasten ja nuorten suojelussa4, tuodaan selkeästi esille vallitsevaa tarvetta 

lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävän työskentelyn ja verkostotyön kehittämiselle. 

Ann Davisin (2004, 8) mukaan myös Fabio Folgheraiter (2004) korostaa verkostoitumisen 

ja verkostojen merkitystä sekä asiakkaan aktiivista roolia tuloksellisen sosiaalityön 

edellytyksenä.  

 
Suomalainen sektoroitunut ja asiantuntijakeskeinen palvelujärjestelmä ei kohtaa nuorten ja 

perheiden tarpeiden kanssa. Monimuotoiset palvelutarpeet ovat haaste järjestelmälle, 

jossa runsas asiantuntemus on lokeroitunut omiksi saarekkeikseen. Myös ammattilaisilta 

odotetaan yhä uudenlaista asiantuntijuutta ja keinoja asiakkaiden muuttuvien tilanteiden 

kohtaamiseen. Asiantuntijatyö taas vaatii yhä enemmän tiimityötä, yhteistyötä ja 

verkostoitumista eri tahojen välillä. Nuorten auttamisen ja terveyden edistämisen 

keskeisinä edellytyksinä voidaankin pitää verkostotyöskentelyä syrjäytymisen ja 

mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. (Friis, Eirola & Mannonen 2004, 12–13; Heino 

ym. 2010, 12; Parviainen 2006, 10.)  

 
Heinon ym. (2010, 13) sekä Kristiina Laihon (2007, 133) mukaan uudistuneella 

lastensuojelulailla (417/2007) on osaltaan pyritty edistämään verkostotyön ja 

ammattilaisten välisen yhteistyön toteutumista. Ammattilaisten yhteistyöllä pyritään 

edesauttamaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 

tarkoituksenmukaista toteutumista (vrt. Mahkonen 2010, 32–33). Myös nuorisopsykiatrian 

näkökulmasta yhteistyö on keskeistä nuoren hyvinvoinnin kannalta. Uusi lastensuojelulaki 

(417/2007) velvoittaakin useissa eri kohdissa ammattilaisia yhteistyöhön sekä asiakkaan 

että hänen läheisverkostonsa, mutta myös toisten ammattitahojen kanssa. 

Lastensuojelulakiin (417/2007, 14§) on kirjattu myös aiempaa vahvempi velvoite kunnalle 

järjestää lastensuojelun sosiaalityöntekijän työn tueksi moniammatillista asiantuntemusta 

(Heino ym. 2010, 13). Viime aikoina verkostotyön lisääntymiseen on johtanut Mahkosen 

(2010) mukaan lisäksi se, että nuorten ja perheiden moniongelmaisuutta pyritään 

lähestymään yhä kokonaisvaltaisemmin. Tämän ajattelutavan myötä eri tahojen 

voimavaroja on pyritty yhdistämään tiimityön, verkostotyön ja moniammatillisen yhteistyön 

avulla. Erityisesti juuri lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastensuojelun toimintaa ohjaavat 

näkökulmat ovat lähentyneet toisiaan. Lastensuojelun voidaan esimerkiksi katsoa 

vähitellen medikalisoituneen. Lastensuojelussa, kuten muuallakin sosiaalityön kentällä, on 

                                                 
4
 Kyseinen väliraportti on sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston hankkeisiin kuuluva 

ministeriöiden yhteisrahoitteinen tutkimus. (Heino ym. 2010, 2.) 
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nähtävissä myös juridisoitumista. (Mt., 19–20, 22–23.) Juridisoitumisella tarkoitan laillisten 

näkökulmien korostumista sosiaalityön arjessa. Medikalisoituminen viittaa vastaavasti 

terveydellisten näköalojen painottumiseen työssä. 

 
Verkostotyöskentelyn tavoitteena niin lastensuojelussa kuin nuorisopsykiatrialla on 

rakentaa yhteistä asiantuntijuutta sekä ammattilaisten että asiakkaan ja hänen 

läheisverkostonsa kanssa. Mönkkösen (2007, 130) mukaan taitava ammattilainen osaa 

verkostotyössä hyödyntää asiakkaan lähiverkoston näkökulmat ja ajatukset tilanteesta. 

Parhaimmillaan verkostotyöskentelyllä voidaankin tavoittaa nuoren sosiaalisen verkoston 

omia voimavaroja, joiden avulla on mahdollista pyrkiä ongelman ratkaisuun (Seikkula 

1991, 32). Verkostotyön onnistumisen edellytyksenä ovat kasvokkaisen vuorovaikutuksen 

lisäksi vuorovaikutus ja sosiaalinen todellisuus, jota dokumenteissa tuotetaan. Aina 

vuorovaikutus ja verkostotyön onnistunut toteuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. 

 
Palvelujärjestelmän pirstaleisuuden lisäksi viranomaisten yhteistyö saattaa kangerrella 

esimerkiksi organisoinnin puutteen, ammattiylpeyden tai oman selustan varmistamisen 

tarpeen takia. Lisävelvoitteiden välttäminen, henkilökemiat, luottamuksen puute tai 

perinteet voivat vaikuttaa työn sujumiseen. Usein lain myös virheellisesti luullaan kieltävän 

yhteistyön tekemisen. Ammattilaisten yhteistyötä voivat vaikeuttaa järjestelmässä 

muodostuvat asiantuntijoiden valtakamppailut sekä se, että yhteiskunnassa jonkin tahon 

ongelmanmäärittely saattaa nousta muiden yläpuolelle. (Enroos 2006, 129; Mahkonen 

2010, 24.) Toisinaan resurssit työskentelyyn koetaan riittämättömiksi (esim. Koskimies & 

Pyhäjoki 2010, 20). Keskeisenä haasteena olen todennut kandidaatin tutkielmassani ja 

käytännön kentällä lisäksi sen, että työnjako ei välttämättä aina ole selvä ammattilaisten 

kesken ja ammattilaiset eivät tunne toistensa työtä riittämiin. Saman huomion ovat tehneet 

Koskimies ja Pyhäjoki (mt., 18). Asiakas-työntekijä -vuorovaikutuksessa voidaan törmätä 

taas yhteisen kielen puuttumisen haasteisiin tai siihen, että asiakas sivuutetaan omassa 

asiassaan asiantuntijuuden määrittyessä virheellisesti ainoastaan ammattilaiselle. 

Asiakkaan ääni tulee esimerkiksi sosiaalityön asiakirjoissa usein sivuutetuksi ja jää näin 

työskentelyssä ammattilaisten äänien varjoon (Tiililä 2007, 228).  

 
Verkostotyön haasteista huolimatta muun muassa Hanna Heinonen (2010) on todennut, 

lasten ja perheiden palveluiden järjestäminen vaatii eri tahojen yhteistyötä. Vaikka 

yhteistyö pelkästään ei ratkaise asiakkaan ongelmia, on eri toimijoiden asiantuntemuksen 

yhdistäminen tärkeää ja vaatii ammattilaisilta toimivia ja vakiintuvia yhteistyörakenteita. 
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(Mt., 32–33.) Sosiaalisen verkoston vuorovaikutussuhteissa keskeisiä piirteitä ovat usein 

toistuvat yhteydenotot, positiiviset ja voimakkaat tunteet, vahvat välineelliset osatekijät 

ihmissuhteissa (auttaminen, yhteistyö…) sekä tasapaino vastavuoroisen auttamisen, 

yhteistyön ja tunnesuhteiden välillä. (Seikkula 1996, 26, 56–57.) Toimivaan 

verkostotyöskentelyyn lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian verkostoissa tarvitaan 

turvallista ja hyvää vuorovaikutusilmapiiriä, luottamusta, toisen kunnioitusta ja huomiointia. 

Ennen kaikkea vuorovaikutuksessa on tärkeää olla läsnä, jolloin dialogista, vastavuoroista 

ja toista kunnioittavaa kommunikaatiota voidaan tavoitella. Näin verkostotyössä voidaan 

ammattilais- ja läheisverkoston kesken rakentaa yhteistä asiantuntemusta, mitä 

yksittäisten toimijoiden ei ole mahdollista saavuttaa. (Arnkil & Seikkula 2009, 14, 115–

117.)  

 
 
3.2 Lastensuojelu ja nuorisopsykiatria verkostotyön kontekstina 
 
Sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian käytäntö ja asiantuntemus nuorten asiakkaiden kanssa 

työskenneltäessä jakautuu eri organisaatioihin ja järjestelmiin terveydenhuollon sekä 

sosiaalialan toimintaympäristöissä. Sosiaalitoimi on usein yksi keskeisistä tuenantajista 

psyykkisesti oireilevalle nuorelle ja hänen perheelleen, sillä koko perheen olosuhteet 

heijastuvat nuoren hyvinvointiin. Nuorisopsykiatrista hoitoa tarvitsevien nuorten 

pahoinvointi taas ilmenee usein arjen eri alueilla monin tavoin. (Kaltiala-Heino & Marttunen 

2009, 626.) Keskeisinä toimijoina psyykkisesti oireilevan nuoren asiakkuudessa voidaan 

nähdä sosiaalitoimen lastensuojelu, nuorisopsykiatria ja koulu.  

 
Vaikka nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun toiminnan viitekehykset eroavat toisistaan, on 

molemmilla tahoilla verkostotyön näkökulmasta erityistä asiantuntijuutta ja tietoa nuorten 

kanssa työskentelystä erilaisissa tilanteissa. Nuorisopsykiatrian työssä korostuu lisäksi 

työskentely osana moniammatillista työyhteisöä, mikä voi vaikuttaa verkostotyön 

käytäntöihin ja toteutumiseen. Verkostotyötä pidetään keskeisenä sekä lastensuojelun että 

nuorisopsykiatrian työmuotona, mikä ilmenee niin lain tasolla kuin organisaatioiden 

tahoilta. Eri konteksteissa verkostotyöskentely kuitenkin muotoutuu erilaisten puitteiden 

mukaisesti ja sen toteutuminen ja tavoitteet voivat saada erilaisia vivahteita. Jotta voitaisiin 

ymmärtää verkostotyötä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kontekstissa, on tärkeää 

tuntea lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian toiminnan lähtökohtia sekä tutkimukseni 

kohdeyksiköiden työtä. 
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Laajasti tarkasteltuna lastensuojelu tulee Sirpa Taskisen (2008) mukaan ymmärtää lasten5 

suojeluksi, joka ei koske ainoastaan sosiaaliviranomaisia, vaan myös muita viranomaisia 

ja kansalaisia. Laajasti ymmärrettynä lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti 

tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat muun muassa etusija erityiseen suojeluun, oikeus 

turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen. Nämä oikeudet pyritään tarjoamaan kaikille lapsille 

edistämällä lasten hyvinvointia, kehittämällä kasvatusta tukevia palveluja sekä 

toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lasten suojelulla voidaan 

kokonaisuudessaan käsittää peruspalvelut (neuvola, päivähoito…), ehkäisevä lasten 

suojelu (tukeminen peruspalveluissa ja järjestötoiminnassa) sekä lapsi- ja perhekohtainen 

lastensuojelu. (Mt., 10, 13.) Erikseen lapsen oikeuksista on säädetty Suomen 

perustuslaissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja lapsen oikeuksien 

yleissopimuksessa sekä lastensuojelulaissa (Mitä on lastensuojelu? 2012). 

 
Lastensuojelusta puhuttaessa jää usein määrittämättä tarkoitetaanko juuri edellä mainittua 

laajasti ymmärrettyä lasten suojelua vai lastensuojelua. Omassa tutkimuksessani 

lastensuojelulla tarkoitetaan jälkimmäistä eli sosiaalitoimen lapsi- ja perhekohtaista 

lastensuojelua6. On kuitenkin tärkeää nähdä sekä lastensuojelun että nuorisopsykiatrian 

tuki myös osana kokonaisvaltaista lasten suojelua, nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja 

turvaamista. Sosiaalitoimen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun keskeisenä tehtävänä 

on vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien 

henkilöiden tukeminen järjestämällä tarvittavia tukitoimia ja palveluja (Lastensuojelulaki 

417/2007, 2§). Lastensuojelua voidaan kuvata hyvin moninaisena lasten hyvinvointiin, 

oikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvänä toimintana (Bardy 2009a, 11). Suuri 

osa lastensuojelusta on verkostotyötä, jota tehdään lapsen yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti eri tahojen kanssa. Heinon ym. (2010, 13) mukaan olennaisena osana 

lastensuojeluun onkin kuulunut aina sekä asiakasasioissa, ehkäisevästi että 

yhteisökohtaisesti tehty yhteistyö. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lastensuojelun 

asiakkaiden tarpeet ja ongelmat ovat myös muuttuneet, mikä haastaa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa ja verkostotyöskentelyä (Taipale 2006, 170).  

                                                 
5
 Lastensuojelulaissa (417/2007, 6§) alle 18-vuotiaasta käytetään käsitettä lapsi ja nuorena pidetään 18–20-vuotiasta. Omassa 

tutkimuksessani käytän kuitenkin nuorisopsykiatrian hoidossa olevasta 13–17-vuotiaasta lastensuojelun asiakkaasta pääasiassa 
käsitettä nuori. 
6
 Lastensuojelua määrittää keskeisesti lastensuojelulaki (417/2007), jolla pyritään turvaamaan lapsen oikeus turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (mt., 1§). 
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Lastensuojelun tarve on aina 1990-luvulta saakka ollut jatkuvasti kasvussa. Tätä voidaan 

pitää merkkinä perheiden ja nuorten arkielämän ongelmien vaikeutumisesta. (Raunio 

2009, 286.) Vuonna 2010 lastensuojelun asiakasmäärät olivat edelleen kasvussa ja 

lastensuojelun palveluista ja tukitoimista eniten kohdistui nuoriin asiakkaisiin (Kuoppala & 

Säkkinen 2010). Lastensuojelun kohteena olevat nuoret ovat aina syystä tai toisesta 

johtuen turvattomia. Eri aikoina turvattomuuden syyt ovat olleet erilaisia ja nykyään lasten 

ja nuorten pahoinvointi tai laiminlyönti on ollut jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa. 

Käytännössä lasten ja nuorten pahoinvointi ilmenee usein erilaisena oireiluna ja ongelmina 

arjessa. Yleisiä lastensuojelutarpeen syitä ovat vanhempien mielenterveys- ja 

päihdeongelmat, erilaiset vuorovaikutus- ja tunne-elämän ongelmat, 

koulunkäyntivaikeudet, psyykkinen pahoinvointi tai päihteiden käyttö. Toisaalta nykyajalle 

ominainen piirre on, ettei yksiselitteistä syytä lasten ja nuorten pahoinvointiin ole, vaan 

useat tekijät vaikuttavat lastensuojelun tarpeeseen. (Laiho 2007, 136.) Oman 

tutkimusaineistoni dokumentit sisältävät selvästi edellä mainittuja piirteitä; monet yleisinä 

pidetyistä lapsen suojelutarpeen syistä näkyvät jokaisen nuoren dokumenteissa, mutta 

erityisesti nähtävissä ovat myös elämänhaasteiden moninaisuus ja yhteen 

kietoutuneisuus. Näin ollen ei ole yhtä määrittävää syytä sille, miksi tutkimani 

dokumenttien nuoret ovat olleet lastensuojelun tai nuorisopsykiatrian asiakkuudessa. 

Nämä moninaiset syyt tekevät lastensuojelussa tehtävän verkostotyön moniulotteiseksi ja 

haasteelliseksi, sillä Kristiina Laihon (mt.) mukaan sosiaalityöntekijälle voi usein olla 

vaikeaa jo päästä selville siitä, millainen nuoren läheisverkoston tilanne todellisuudessa on 

ja millaisia voimavaroja ja haasteita perheen kokonaistilanteeseen liittyy. Samoja haasteita 

olen tunnistanut aineistoni dokumenteista.  

 
Lastensuojelu on hyvin moniytimistä toimintaa aina kasvuolojen kehittämisestä 

huostaanottoon. Tiivistetysti sanottuna tarkastelemani lapsi- ja perhekohtaisen 

lastensuojelun palveluihin kuuluvat lastensuojelutarpeen selvitys, lastensuojelun 

avohuollon sosiaalityö ja tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä lastensuojelun 

sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö. (Bardy 2009a, 11; Taskinen 2008, 12.) Tutkimukseni 

aineistossa korostuvat lastensuojelun avohuollon tukitoimet, mutta myös 

lastensuojelutarpeen selvitys ja sijaishuollon mahdollisuudet. Kaikki dokumenttien nuoret 

ovat tarkasteltavan nuorisopsykiatrisen tutkimus-/hoitojakson aikana olleet lastensuojelun 

avohuollon asiakkuudessa. Lisäksi sijaishuollon tarpeen pohtiminen on jakson aikana 
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saattanut tulla esille. Osa nuorista on myös ollut jakson aikana sijoitettuna 

lastensuojelulaitokseen. Tutkimuskaupungin7 lastensuojelun yksiköt, joissa tutkimani 

dokumentit on kirjattu kuuluvat hyvinvointipalveluiden alaisiin lapsiperheiden 

sosiaalipalveluihin. Lapsiperheiden sosiaalityö on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluita. 

Lapsiperheiden sosiaalityötä tehdään kolmella alueellisella lapsiperheiden 

sosiaaliasemalla. (Lapsiperheiden sosiaalityö 2012.) Sijaishuollon ja yli 18-vuotiaiden 

jälkihuollon sosiaalityö on kaupungissa järjestetty toteutettavaksi toisessa yksikössä. 

Sijaishuollon sosiaalityön yksikössä kirjattuja dokumentteja en tässä tutkimuksessa 

käsittele. Tutkimuskaupungin sosiaalipäivystyksen kirjaukset kuitenkin sisältyvät tutkimiini 

dokumentteihin. 

 
Yksi keskeinen lastensuojelun viranomaisyhteistyökumppani on usein terveydenhuolto 

(Kärki, Suhonen, Väinälä & Väyrynen 2010, 38), esimerkiksi nuorisopsykiatria. 

Lähtökohtaisesti nuorisopsykiatria on usein osa erikoissairaanhoitoa ja palvelujärjestelmä 

perustuu kansanterveyslakiin (66/1972) sekä erikoissairaanhoitolakiin (1062/1989). 

Psyykkistä tukea tarvitseville nuorille annetaan hoitoa kuitenkin myös 

perusterveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välimaastossa. (Kaltiala-Heino & Marttunen 2009, 619–620.) Tutkimukseni 

nuorisopsykiatrian poliklinikka asettuu palveluorganisaatiossa työnjaollisesti 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastoon. Nuorisopsykiatrian tehtäviin 

kuuluu lähtökohtaisesti psykiatristen häiriöiden tutkimus ja diagnosointi sekä hoidon 

suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. Hoitoa annetaan sekä nuorisopsykiatrian 

vuodeosastoilla että avohoitona nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. (Piha 2004a, 378; Piha 

2004b, 386–387.) Terveydenhuollon sosiaalityö taas voidaan määritellä sosiaalityöntekijän 

toiminnaksi, joka tapahtuu terveydenhuollon organisaatiossa terveys- ja sosiaalipolitiikan 

tavoitteiden mukaisesti. Työn tavoitteena on sosiaalisuuden sekä terveyden edistäminen ja 

ylläpitäminen, missä keskeiseksi asettuu kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten 

tekijöiden välisistä yhteyksistä. (Lindén 1999, 55.) Verkostotyön näkökulmasta 

sosiaalityöntekijän työ nuorisopsykiatrian moniammatillisessa työyhteisössä on keskeinen, 

sillä usein juuri sosiaalityöntekijällä on verkostotyön osaamista. Yleisesti käytännöt voivat 

kuitenkin vaihdella ja verkostotyötä saattaa nuorisopsykiatrialla haastaa muun muassa se, 

                                                 
7
 Tutkittavien dokumenttien asiakkaiden ja työntekijöiden anonymiteetin säilyttämiseksi käytän tekstissäni käsitteitä tutkimuskaupunki, 

yksikön yhteyshenkilö jne. varsinaisten nimien sijasta. Muutamissa lähdeluettelon merkinnöissä en myöskään näin ollen ole maininnut 
tarkasti lähdetietoja, koska se voisi vaarantaa anonymiteetin säilymisen. 
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että selkeää työnjakoa työyhteisössä ei ole tehty, jolloin verkostotyön koordinointi ei asetu 

selvästi kenenkään vastuulle.  

 
Tutkimukseni nuorisopsykiatrian poliklinikalla toteutetaan lyhyempiä muutamien kertojen 

tutkimusjaksoja sekä useamman kymmenen käynnin hoitojaksoja. Hoitoon on mahdollista 

hakeutua viranomaislähetteellä, esimerkiksi kouluterveydenhuollon kautta. 

Asiakasryhmänä ovat 13–19-vuotiaat tutkimuskaupungin nuoret, joilla on esimerkiksi 

mielenterveysongelmia, koulunkäyntivaikeuksia, käytöshäiriöitä tai haasteita 

ihmissuhteissa. Hoitoa annetaan myös 13–17 -vuotiaille nuorille, joilla on yhtäaikaisesti 

sekä mielenterveys- että päihdeongelmia. (Nuorisopsykiatrian yksikön esite 2011; 

Nuorisopsykiatrian yksikön yhteyshenkilö 2011.) Voidaankin todeta, että kyseiset 

nuorisopsykiatrialla hoidettavat nuorten psykososiaaliset ongelmat ovat melko yhtäläisiä 

Laihon (2007, 136) mainitsemien lastensuojelussa näkyvien haasteiden kanssa. 

Työskentely nuorisopsykiatrialla on moniammatillista tiimityötä sekä verkostotyöskentelyä 

eri tahojen kanssa. Toiminnassa yhdistyvät yksilöhoito, perhetyö ja ryhmätoiminta. Yksikön 

tiimeissä työskenteleviä ammattilaisia ovat lääkärit, sosiaalityöntekijät, psykologit ja 

sairaanhoitajat. (Nuorisopsykiatrian yksikön esite 2011; Nuorisopsykiatrian yksikön 

yhteyshenkilö 2011.) Yksi ero lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työskentelyn välillä 

voidaan nähdä siinä, että nuorisopsykiatrialla tehdään enemmän yksilötyöskentelyä 

(esimerkiksi terapiatyötä) nuoren kanssa kuin lastensuojelun sosiaaliasemalla. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työskentely näyttäytyy enemmän perhekeskeisenä 

työskentelynä, ja lastensuojelussa nuoren kanssa tehty yksilötyöskentely tapahtuukin 

usein esimerkiksi avohuollon tukitoimien tai sijaishuollon arjen kautta.  

 
Nuorisopsykiatrinen hoito lähtee nykykäsityksen mukaisesti siitä, ettei mitään yhtä 

yksittäistä syytekijää psyykkisiin häiriöihin voida esittää. Ajatellaan, että kyse on ennemmin 

biologis-geneettisten sekä psykososiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa syntyneistä 

syistä. Usein tätä voidaan kuvata epäsuotuisten syytekijöiden kasautumisena psyykkisesti 

oireilevan nuoren kohdalla. Tutkimuksen ja hoidon päätavoitteena voidaankin pitää 

kyseisen kielteisen vuorovaikutusketjun avainkohtien löytymistä, jonka myötä haitalliseen 

kehitykseen voidaan pyrkiä puuttumaan. Tärkeänä työskentelyssä pidetään selkeiden 

päämäärien ja hoitostrategioiden määrittämistä. Käytännössä hoitomenetelmät ja hoidossa 

käytettävät lähestymistavat jäsentyvät sen mukaan, kenen tai keiden kanssa työtä 
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ensisijaisesti tehdään. Työskentelyä tapahtuu sekä potilaan8, perheen että hoitoverkon 

ammattilaisten kanssa. (Piha 2004c, 399.) Hoitoverkkoon kuuluu usein lastensuojelu ja 

ihanteellisessa tapauksessa yhteistyö sosiaalitoimen ja psykiatrian välillä on saumatonta. 

Psykiatrian ja lastensuojelun palveluja ei tule nähdä toistensa vaihtoehtoina vaan toisiaan 

täydentävinä, vaikkakin mielenterveyslaki ja lastensuojelulaki palvelet jokseenkin eri 

tarkoitusta. Nuorisopsykiatrialla mielenterveyslain mukaisesti keskiössä on hoitaa 

psykiatrisia häiriöitä, kun lastensuojelun keskeinen tavoite on turvata nuoren hyvät 

kasvuolosuhteet ja itsenäistymiskehitys aina aikuisuuteen saakka. (Kaltiala-Heino & 

Marttunen 2009, 626.)  

 
Useimmissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laeissa velvoitetaan ammattilaisia 

yhteistyöhön ja palvelujen yhteensovittamiseen. Mielenterveyslaki (1116/1990) velvoittaa 

järjestämään palvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lastensuojelulaki (417/2007) 

osaltaan sitoo kaikkia ammattilaisia lastensuojeluilmoituksen tekemiseen sekä 

yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Siitä huolimatta, että lait sisältävät yhteistyövelvoitteita, ei 

yhteistyö verkostoissa aina suju ongelmitta, sillä usein esimerkiksi viranomaisten 

näkökulmat eroavat toisistaan. (Kaivosoja 2004, 457–458.) Lastensuojelussa ja 

nuorisopsykiatriassa erilaiset puitteet niin lähtökohtaisesti kuin organisaation käytäntöihin 

ja rakenteeseen liittyen voivat vaikuttaa verkostotyön toteutumiseen. Keskeisimpiä eroja 

näyttävät olevan nuorisopsykiatrian työyhteisön moniammatillisuus ja mahdollisuus rajata 

työtä silloin, kun edellytykset nuoren hoidolle eivät ole suotuisat (vrt. Enroos 2006, 2). 

Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun nuori itse ei ole motivoitunut 

avohoitoon nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Lastensuojelun sosiaalityö sen sijaan on 

viimesijainen sosiaalipalvelu, jolloin työn rajaaminen ei ole samalla tavoin mahdollista. 

Lastensuojelu työskentelee usein laajemmin nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa 

arjen asioissa. Myös nuoren ja läheisverkoston suhtautuminen nuorisopsykiatrian ja 

lastensuojelun palveluihin voi erota, sillä nuorisopsykiatrian avohoito on pääsääntöisesti 

vapaaehtoista. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijä taas voi joutua vastentahtoisesti 

puuttumaan nuoren ja perheen yksityisyyteen (Bardy 2009b, 42; Heinonen & Sinko 2009, 

90). Lastensuojelun viimesijaisuudesta johtuen Kyösti Raunio (2009, 288–289) kuvaakin 

lastensuojelua korjaavana työnä, jolla puututaan jo vaikeaksi muuttuneisiin 

ongelmatilanteisiin. Tällä huomiolla en kuitenkaan halua väheksyä nuorisopsykiatriassa 

                                                 
8
 Omassa tutkimuksessani en juuri käytä nuorisopsykiatrialla hoidossa olevasta nuoresta potilas-käsitettä, vaikka tämä on yleinen 

käytäntö terveydenhuollon kentällä. Olen keskustellut tutkimukseni nuorisopsykiatrian yhteyshenkilön kanssa ja heidän yksikön linjaus 
nuorilta saadun palautteen perusteella on, että heillä ei pääasiassa käytetä potilas-nimikettä. Olen päättänyt huomioida tämän 
näkökulman myös omassa tutkimuksessani. 
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tehtävää työtä ja sen haasteellisuutta, vaan tuoda ainoastaan esille erilaisia näköaloja. 

Erilaiset periaatteelliset ja käytännön kysymykset resursseista, tiedonkulusta ja 

toimintatavoista voivat myös erota terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Ajoittain on 

tuotu esille terveydenhuollon yhteiskunnallista valta-asemaa, joka saattaa vaikeuttaa 

yhteistyötä. Yhteiskunnallinen ympäristö ja asenteet vaikuttavatkin aina sekä eri 

toimijoiden työskentelyn että verkostotyön toteutumiseen. (Esim. Enroos 2006, 20–30, 

129–130; ks. liite 1.) Liitteessä 1 olen pyrkinyt havainnollistamaan kuviolla niitä tekijöitä, 

jotka verkostotyöskentelyyn vaikuttavat. Haasteista ja erilaisista näköaloista huolimatta 

ammattilaisten yhteistyö saadaan useimmiten toimimaan, mikäli erilaiset lähtökohdat 

verkostotyön toimijoiden kesken huomioidaan (Kaivosoja 2004, 458). 
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4 LASTENSUOJELUN JA NUORISOPSYKIATRIAN DOKUMENTOINNIN JÄLJILLÄ 

 
Erilaisilla dokumenteilla on hyvin erilaisia käyttötarkoituksia ja tavoitteita 

yhteiskunnassamme ja eri organisaatioiden toiminnassa. Tutkimukseni näköalojen 

hamottamista helpottaakseni tuon seuraavaksi esille ajatuksia dokumentoinnista 

yhteiskunnallisesta ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna sekä osana 

organisaatioiden arjen työtä. Kuvaan lisäksi verkostotyön dokumentointia lastensuojelussa 

ja nuorisopsykiatrialla.  

 
 
4.1 Dokumentoinnin yhteiskunnalliset ja lainsäädännölliset perustat 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentoinnista ja asiakastietojen käsittelystä säädetään 

useissa eri laissa. Myös sosiaali- ja terveyspolitiikka sekä yhteiskunnalliset olosuhteet, 

asenteet ja arvot raamittavat organisaatioissa tehtyä työtä ja sen dokumentointia. Laki ei 

kuitenkaan anna suoranaisia ohjeita dokumenttien kirjoittamiseen. Dokumentointia 

koskeva lainsäädäntö ei ole täysin yksiselitteistä. (Kääriäinen ym. 2007, 13.) Nämä tekijät 

haastavat dokumentoinnin käytäntöjä ja tutkimista. Kääriäinen ym. (mt.) toteavatkin, että 

eri lait ja asetukset pitävät dokumenttien laatimista ammatilliseen osaamiseen kuuluvana 

itsestäänselvyytenä. Myöskään sanktioita puutteellisesta kirjauksesta ei ole asetettu. (Mt.) 

 
Asiakasdokumenttien dokumentointi tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioissa usein käytössä olevan asiakastietojärjestelmän ehdoilla ja kunta- sekä 

organisaatiokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Erot dokumentoinnissa voivatkin olla 

merkittäviä siirryttäessä hallinnonalalta, organisaatiosta tai kunnasta toiseen. Eri 

organisaatioiden toimintakulttuureissa ja osaamisessa on myös havaittu suuria eroja 

tiedonhallintaan, teknologiaan ja tietosuojaan liittyen. (Kärki ym. 2010, 29.) Ammatilliset 

kirjaamiskäytännöt riippuvat usein myös ammattialan dokumentoinnin historiasta ja 

työntekijän yksilöllisestä kirjaamisosaamisesta ja -tyylistä. Anu Jäppinen ym. (2011, 6) 

toteavatkin, että kirjaamisohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittää itse, mitä ja miten 

hän työtään dokumentoi. Myös omakohtaisen kokemuksen ja saamieni tietojen perusteella 

dokumentoinnin ja dokumentointiin perehdyttämisen käytännöt vaihtelevat suuresti 

sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. 

 
Eri organisaatiokulttuurien ja kuntakohtaisten erojen lisäksi terveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon dokumentoinnin eroavaisuuksia voidaan paikantaa yleisemmin 
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lainsäädännön tasolla. Molemmilla alueilla on olemassa lainsäädäntöä dokumentointiin 

liittyen, mutta terveydenhuollon lainsäädäntö dokumentointia koskien näyttäytyy kenties 

hieman selkeärajaisempana. Terveydenhuollon dokumenttien kirjaamista ja käyttöä 

säätelevät Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) sekä laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), kun vastaavaa lainsäädäntöä 

sosiaalihuollossa ei ole olemassa. Sosiaalihuollon dokumentoinnin kannalta keskeisiä 

lakeja ovat sen sijaan niin hallintolaki (434/2003), laki viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), lastensuojelulaki (417/2007), laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2008) kuin laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). (Jäppinen ym. 2011, 

6; Kääriäinen ym. 2007, 13.) Sosiaalihuollon dokumentointia koskevaa lainsäädäntöä on 

Kääriäisen ym. (mt.) mukaan myös uudistettu näiltä osin runsaasti 2000-luvun puolella. 

Muun muassa lastensuojelulaki (mt.) sisältää aiempaa enemmän täsmennettyjä 

säännöksiä dokumentointivelvoitteesta lastensuojelun asiakastyössä. 

 
Dokumentointiin liittyen lainsäädäntöä voidaan katsella lisäksi toisestakin näkökulmasta. 

Yhtenä tehtävänä dokumenteilla on olla laillisesti päteviä ja taata sekä asiakkaan että 

työntekijän ja organisaation oikeusturvaa. Usein dokumentointia koskevissa vaatimuksissa 

tuodaankin esille vastuullisuutta ja laillista uskottavuutta. Haastavissa tilanteissa 

dokumentti onkin usein ainoa todiste, jolla on laillista merkitystä, esimerkiksi valituksen tai 

tietyn tapauksen erityisessä tutkinnassa. Dokumentti on todiste työntekijän tekemästä 

työstä. Laillisuuden näkökulmasta dokumenttien tulee olla yksityiskohtaisia. Toisaalta 

työntekijöiden on huomioitava myös asiakkaat ja muu yleisö dokumentoinnissaan. 

Dokumentoinnin tulee olla lukijalle ymmärrettävää, asiakasta kunnioittavaa ja lähellä 

asiakkaan arkea. (Kääriäinen ym. 2007, 11–12, 26; O’Rourke 2010, 8, 10, 76.) 

Ristiriitaisena dokumentoinnin kentällä koetaan myös se, että dokumentoinnin odotetaan 

täyttävän vastuullisuuden ja uskottavuuden kriteerit, mutta työlle ei osoiteta riittävästi 

resursseja tai koulutusta tämän mahdollistamiseksi (mt. 2010, 122–123). Nämä ristiriitaiset 

paineet vaikuttavat epäilemättä siihen, miten dokumentointiin suhtaudutaan sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. 

 
Yhteiskunnan kehittyminen modernista kohti postmodernia informaatioyhteiskuntaa 

asettaa omia haasteita dokumentoinnille. Sosiaalisten suhteiden muuttuminen ja 

globalisoituvan maailman vaikutteet määrittävät ympäristöämme, jossa toimimme. Eri 
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alojen asiantuntijuuden lisääntymisestä huolimatta kohtaamme yhä enemmän 

epävarmuutta lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten tilanteiden 

arvaamattomuuden myötä. Yhteiskuntamme ei ole enää yhtä hallittavissa kuin ennen. 

(O’Rourke 2010, 13.) Edellä mainitut dokumentoinnin lailliset näkökulmat kertovat niin 

ikään yhteiskunnan yhä selvemmästä juridisoitumisesta. Herääkin kysymys, pyritäänkö 

juridisoimalla asioita ja yhä tarkemmalla dokumentoinnilla hallitsemaan epävarmaa ja 

pirstaleista nyky-yhteiskuntaa.  

 

Liz O’Rourken (2010, 15, 31) näkemyksen mukaan myös asiantuntijuuden rooli on 

muuttunut ristiriitaiseksi. Yhä enenevässä määrin asiantuntijoiden tuottamaa tietoa 

kritisoidaan, toisaalta kuitenkin käännymme asiantuntijuuden puoleen pyrkiessämme 

selviytymään vallitsevasta ja osittain myös asiantuntijuuden tuottamasta epävarmuudesta. 

Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiltä odotetaan apua eri tilanteissa, mutta heidän 

asiantuntijuuttaan myös kyseenalaistetaan jatkuvasti. Yhteiskunnan kiihtyvässä 

muutostahdissa dokumentointi on osaltaan keskeinen tuottavuuden ja tehokkuuden 

valvonnan mittari. Dokumentoinnilla voidaan nähdä valvottavan sekä asiakasta että 

työntekijää. Haasteeksi koetaankin ammatillisten arvojen säilyttäminen työskentelyssä, 

kun järjestelmä ohjautuu yhä useammin ”kovien” taloudellisten arvojen pohjalta. (Mt., 15, 

31, 113.) Ennen kaikkea eettistä pohdintaa vaaditaan myös siksi, että dokumentoinnilla on 

aina seurauksia ja dokumentit saattavat muuttua arkisesta työvälineestä myös vallan ja 

kontrollin harjoittamisen välineiksi. (Kääriäinen ym. 2007, 8; O’Rourke 2010, 26; Prince 

1996, 113). Muun muassa Hennum (2011) on tuonut esille, että dokumenteilla tehdään 

paljon muutakin kuin vastataan byrokraattisiin vaateisiin. Dokumenteilla voidaan 

esimerkiksi uusintaa tiettyjä normaaliuden määritteitä yhteiskunnassa ja pyrkiä tietyn 

sosiaalisen järjestyksen säilyttämiseen. (Mt., 336.) Dokumentoinnin sosiaaliset seuraukset 

voivat näin olla yhteiskunnassa kauaskantoiset. 

 
 
4.2 Dokumentit osana lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian verkostotyön arkea 
 
Edellä esille tuomani näköalat dokumentoinnista koskevat myös lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian dokumentointia. Haluan kuitenkin seuraavaksi tuoda esille vielä 

tarkemmin ajatuksia dokumenteista verkostotyön vuorovaikutuksen rakentajana 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian näkökulmasta. Uskon, että kirjallisen 
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vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä työn toteutumisen ja nuoren auttamisen kannalta 

niin lastensuojelun kuin nuorisopsykiatrian verkostotyössä. 

 
Katie Princen (1996) teos Boring records? Communication, Speech and Writing in Social 

Work, kuvaa jo nimellään sitä, millaiseksi dokumentointi arjessa usein mielletään. 

Dokumentoinnin nähdään monesti olevan arkipäiväinen, tylsä ja pakonomainen tehtävä, 

joka vie aikaa ”oikealta työltä”. ”Oikeaksi työksi määritellään työ, jota tehdään asiakkaiden 

kanssa kasvotusten. Tällä ammattilaisten ei niin suositulla työtehtävällä näyttää kuitenkin 

olevan monitahoisia erilaisia merkityksiä niin asiakkaalle, työntekijöille kuin muille 

ammattilaisille. (Mt., ix.) Princen (mt.) viesti onkin, että dokumentointi on paljon muutakin 

kuin välttämätön arkipäivän paperityö. Tämän näkökulman toivon myös omasta 

tutkimuksestani välittyvän.  

 
Dokumentit koostavat monimutkaisen verkon kommunikoituja sanoja ja merkityksiä. Ensin 

puhutut sanat tulkitaan, jonka jälkeen ne päätyvät osaksi dokumentteja eri tahojen 

luettavaksi ja tulkittavaksi kerta toisensa jälkeen. (Prince 1996, xi.) Yhä useammin 

sosiaalityön ajankohtaisissa keskusteluissa korostetaan myös asiakkaan ottamista 

mukaan dokumentointiprosessiin tai vähintään tiedottamaan asiakasta avoimemmin 

dokumentoinnin sisällöistä. Tällaisten toimintatapojen kautta voitaisiin avata uusia 

dialogisia mahdollisuuksia työntekijän ja asiakkaan välille. (Kääriäinen ym. 2007, 27.) 

Hannakaisa Isomäki ja Marjo Kuronen (2010, 186) ovat osaltaan tuoneet esille, että 

tietojärjestelmien käyttö on osa asiakassuhdetta ja yksi vuorovaikutuksen osapuoli. Näiden 

näkökulmien siirtyminen asiakastyön käytäntöön tuntuu vielä kuitenkin hakevan 

paikkaansa. Sosiaalityön kentältä saamani tiedon perusteella dokumentointi asiakkaan 

kanssa ei käytännössä ole aina kovin yksinkertaista. Työ koetaan aikaa vieväksi, ajoittain 

epäluontevaksi ja kaikki asiakkaat eivät ole halukkaita osallistumaan dokumentointiin. 

Paikoittain käytäntöä on kuitenkin kokeiltu. Käytännössä dokumentoinnin toteuttaminen 

tuntuu vaativan vankkaa perusdokumentoinnin osaamista ja kykyä nopeaan 

dokumentointiin. On mahdollista, että arjen kiireiden keskellä uuden työtavan opettelu 

onkin haastavaa. Toisaalta voidaan pohtia vallitseeko kentällä myös sellainen 

vuorovaikutuksen ilmapiiri, ettei asiakkaan osallisuutta dokumentoinnissa tulla edes 

ajatelleeksi, nähdä mahdolliseksi tai pidetä tarpeellisena. 

 
Verkostotyötä tehdään ja dokumentoidaan jatkuvasti niin lastensuojelussa kuin 

nuorisopsykiatrialla. Suoranaista verkostotyön dokumenttia tai dokumentointia ei 
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kuitenkaan ole määritelty erikseen. Esimerkiksi terveydenhuollossa voidaan kuitenkin 

puhua moniammatillisesta potilaskertomuksesta, sillä eri alojen ammattilaiset lukevat ja 

kirjoittavat samaa asiakkaan/potilaan potilaskertomusta. Eri toimijat ovat näin 

verkostoituneet organisaation sisällä potilaskertomuksen kautta. Verkostotyön 

kontekstissa tehtävään työhön ja työn dokumentointiin liittyvätkin usein sekä asiakas-

työntekijäsuhteen että moniammatillisen9 työskentelyn ulottuvuudet. Eri ammattilaisten 

kanssa tehtävästä sekä organisaatiorajoja ylittävästä yhteistyöstä dokumentoitu tieto 

muodostuu Jarmo Kärkin, Ari Suhosen, Anna Väinälän ja Riikka Väyrysen (2010, 38) 

mukaan tärkeäksi osaksi asiakkaan asiakastietoja. Lastensuojelussa ja 

nuorisopsykiatrialla käytetyt asiakastietojärjestelmät, Effica ja Pegasos, ohjaavat osaltaan 

dokumentointia. Erityisesti lastensuojelussa Effica-asiakastietojärjestelmä määrittää työn 

dokumentointia, sillä esimerkiksi päätösasiakirjoihin on olemassa valmiita fraasitekstejä ja 

otsikointeja. Nuorisopsykiatrialla otsikot ovat potilastietojärjestelmästä valittavia.  

 
Dokumentoinnissa ongelmia koetaan esimerkiksi siitä syystä, että lukijoiden lähtökohdat 

ovat erilaiset. Hyvän vuorovaikutuksen piirteenä dokumentoinnissa voidaan pitää 

dialogisuutta, vastavuoroista ja toisen huomioivaa kommunikaatiota (Mönkkönen 2007, 

87). Tämän saavuttaminen voi olla haastavaa, sillä dokumenttien kirjoittajat ja lukijat eivät 

kohtaa vuorovaikutuksessaan samassa ajassa ja tilassa. Teksti ei ole koskaan samalla 

tavalla vuorovaikutuksellista kuin kasvokkainen vuorovaikutus. Kirjoittajan onkin usein vain 

pystyttävä luottamaan lukijan kykyyn tulkita ja ymmärtää kirjoittajan valintoja. 

Dokumenttien salassapidosta huolimatta lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumentit 

voivat päätyä hyvin monien eri tahojen luettavaksi: eri ammattilaisten, asianosaisten, 

viranomaisten tai asiamiesten. Asiakkaalla on myös oikeus omien dokumenttiensa 

näkemiseen. (Kääriäinen ym. 2007, 17–18, 23–24) Haasteena onkin, kelle dokumenttia 

lopulta kirjoitetaan? Samaa kysymystä on pohtinut muun muassa Kääriäinen (2003, 142). 

Näen, että monista dokumentoinnin vaateista huolimatta dokumentteja pitäisi kirjoittaa 

pääasiassa asiakkaalle. Usein todellisuus näyttää kuitenkin siltä, että dokumentointia 

tehdään oman työn, toisten ammattilaisten ja laillisten näkökulmien lähtökohdista. 

 
Aiemmin esille tuomani dokumentointikäytäntöjen ja ohjeistuksen kirjavuus näkyivät myös 

tutkimusorganisaatioissa. Esimerkiksi tutkielmaani liittyvän nuorisopsykiatrian yksikön 

dokumentointia ei ole erityisesti ohjeistettu työntekijätasolla; jokainen työntekijä on 

                                                 
9
 Moniammatillisella työskentelyllä tarkoitetaan eri ammattialojen organisaation sisällä tai eri organisaatioissa toimivien ammattilaisten 

yhdessä työskentelyä tai yhteistyötä kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden tavoittamiseksi. 
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muokannut omanlaisensa tavan dokumentoida tekemäänsä asiakastyötä. Joitakin 

yleisluontoisia koulutuksia dokumentoinnista on toteutettu. Lastensuojelun osalta käytössä 

ovat kuntakohtaiset ohjeistukset, joita työntekijät soveltavat oman kokemuksensa sekä 

ammatillisen näkemyksensä mukaisesti. Lastensuojelussa erilaisia koulutuksia 

dokumentointiin liittyen on käytössä ajoittain. (Nuorisopsykiatrian yksikön yhteyshenkilö 

2011; Lastensuojelun erityistyöntekijä 2011.) Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa 

(Tikesos) tehtyjen selvitysten perusteella sosiaalihuollon ammattilaiset tarvitsevat 

ohjeistusta ja tukea työnsä dokumentointiin (Jäppinen ym. 2011, 6). Kääriäisen ym. (2007, 

24) mukaan erinäisten kysymysten keskellä, työntekijän tulee löytää luottamus 

dokumentoinnin kykyynsä omasta ammattitaidostaan. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni aineistoa, toteutusta ja metodologisia valintoja. Aluksi 

tuon esille mistä tutkimukseni dokumenttiaineisto koostui ja millaista aineistoni oli. 

Havainnollistan lisäksi dokumenttiaineiston tarkastelussa käyttämiäni analyysimenetelmiä. 

Viimeisenä kerron tutkimukseni analyysin toteuttamista käytännössä.  

 
 
5.1 Aineisto 
 
Dokumenttiaineistoni koostui erityyppisistä ja eri tarkoituksiin tehdyistä lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian dokumenteista. Aineistoni kuvausta syvennän dokumenteista kootun 

nuoren tarinan esittelyllä. Tarina kokoaa yhteen tyypillisiä tilannekuvauksia nuorten 

dokumenteista. 

 

5.1.1 Dokumenttiaineiston kuvaus 

 
Tutkimukseni kohteena olivat erään kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikan sekä 

avohuollon lastensuojelun asiakas-/potilastietojärjestelmään kirjatut dokumentit ja niissä 

erityisesti verkostotyöhön liittyvät kirjaukset. Kyseisten dokumenttien valinta ja rajaaminen 

tutkimuskohteeksi tehtiin tarkoin useassa eri vaiheessa, jotta tutkimuksen kannalta 

olennaiset tekijät voitiin huomioida mahdollisimman hyvin. 

 
Tarkasteltaviksi dokumenteiksi tutkimuksessani valittiin ensin nuorisopsykiatrian 

poliklinikan 13–17-vuotiaiden nuorten asiakkaiden dokumentteja. Tarkalleen asiakkaiden 

ikäjakauma oli nuorisopsykiatrian asiakkuuden alkaessa 13–15 vuoden välillä ja 

keskiarvona laskettu ikä oli noin 14 vuotta. Dokumentit valittiin niin, että dokumenttien 

nuoret olivat olleet samanaikaisesti sekä lastensuojelun että nuorisopsykiatrian asiakkaina. 

Ajallisesti dokumentit rajattiin käsittämään sitä ajanjaksoa, jolloin nuoren asiakkaan 

nuorisopsykiatrinen tutkimus- ja(/tai) hoitojakso oli toteutunut. Tämä rajaus tehtiin siksi, 

että kyseinen jakso oli selkeästi ajallisesti rajattavissa niin käytännön työskentelyssä kuin 

dokumenteista. Nuorisopsykiatrian tutkimusjakso on pääsääntöisesti määritelty kestoltaan 

noin 3-5 käynniksi ja hoitojakso 10–40 käynniksi. Hoito tapahtuu nuorisopsykiatrian 

poliklinikalla aina yhteistyössä nuoren verkoston kanssa. Jakson aikana toteutetaan aina 

myös muun muassa verkostotapaamisia, mikä perustelee aineiston rajausta tutkittaessa 
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verkostotyöskentelyä dokumenteista. (Nuorisopsykiatrian yksikön esite 2011; 

Nuorisopsykiatrian yksikön yhteyshenkilö 2011.) 

 
Dokumentit valittiin yhteistyössä nuorisopsykiatrian poliklinikan yhteyshenkilön kanssa, 

lastensuojelun yhteyshenkilön suostumuksella. Dokumentit valittiin niin, että kyseisissä 

asiakastapauksissa oli tehty mahdollisimman paljon verkostotyötä. Tarkemmin 

verkostotyöskentelyä koskevat kirjaukset rajasin dokumenteista itse analyysia tehdessäni, 

sillä nimenomaisia ”verkostotyön dokumentteja” ei sellaisenaan ole olemassa. Aineiston 

huomioitiin, että samojen työntekijöiden työskentely- ja dokumentointitavat eivät painottuisi 

liiaksi dokumenteissa. Dokumentteja olivat kirjanneet useat eri työntekijät. Näiden 

rajausten selkiydyttyä nuorisopsykiatrian yksiköstä valittiin yhteensä kuusi 

asiakastapausta, joista sain kaikki hoito- sekä tutkimusjakson aikana 

potilastietojärjestelmään kirjatut dokumentit. Tämän jälkeen kyseisten nuorten dokumentit 

samalta ajanjaksolta oli mahdollista saada myös lastensuojelusta. Dokumenttiaineisto 

koottiin sekä lastensuojelun että nuorisopsykiatrian yksiköiden asiakas-

/potilastietojärjestelmästä syys- ja lokakuun 2011 aikana. 

 
Aineisto koostui kuuden nuoren dokumenteista, jotka oli kirjattu lastensuojelussa ja 

nuorisopsykiatrialla vuosina 2009–2011. Valituissa asiakastapauksissa oli neljä tyttöä ja 

kaksi poikaa. Tarkasteltaviksi dokumenteiksi rajasin aineistosta yhteensä noin 324 sivua, 

joista lastensuojelun dokumentteja oli noin 192 sivua ja nuorisopsykiatrian dokumentteja 

noin 132 sivua. Ajanjaksot, joilta dokumentteja tarkastelin vaihtelivat noin kuudesta ja 

puolesta kuukaudesta hieman vajaaseen kahteen vuoteen. Kahden nuoren dokumentit 

olivat yli vuoden ajan kestäneiltä nuorisopsykiatrian avohoitojaksoilta ja neljän nuoren alle 

vuoden ajalta. Kolmen nuoren kohdalla tutkimus-/hoitojakso nuorisopsykiatrian 

poliklinikalla oli välillä keskeytynyt, mutta jatkunut uudelleen myöhemmin. Tällöin ajaksi on 

laskettu kahden jakson yhteen laskettu kesto. Ajanjaksolta, joka on jäänyt tutkimus-

/hoitojaksojen välille, ei ole tarkasteltu myöskään lastensuojelun dokumentteja.  

 
Tarkastelemani lastensuojelun dokumentit koostuivat asiakaskertomuksista, 

asiakassuunnitelmista (ent. huoltosuunnitelma), päätösdokumenteista, alkuarvioinnin 

yhteenvedoista sekä hakemuksesta hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa koskevassa 

asiassa. Eri nuorten dokumenttikokonaisuudet olivat yksilöllisiä ja koostuivat eri 

dokumenteista. Jokaisen nuoren kohdalta dokumentteina oli kuitenkin vähintään 

asiakaskertomus. Yhtä nuorta lukuun ottamatta oli nuorten kohdalta kirjattu 
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asiakaskertomuksen lisäksi myös joitakin muita edellä mainittuja dokumentteja. 

Lastensuojelun dokumenteista jätin tietoisesti ja harkiten tutkimukseni ulkopuolelle 

toteutus- ja toimintasuunnitelmat, joita oli kirjattu lastensuojelulaitoksissa, joihin osa 

nuorista oli sijoitettuna hoitojakson aikana. Nämä dokumentit ja lastensuojelulaitos 

dokumentoinnin kontekstina eroavat sosiaalitoimessa ja nuorisopsykiatrialla tehtävästä 

dokumentoinnista siinä määrin, etten katsonut järkeväksi yhdistää näitä dokumentteja 

aineistooni. Lastensuojelun dokumenteista jouduin lisäksi jättämään palvelupyynnöt 

aineistoni ulkopuolelle, koska kyseisten dokumenttien tulosteita oli vaikea tulkita niiden 

rakenteesta johtuen. Palvelupyyntö-dokumentteja ei ollut montaa ja niiden sisällöt tulivat 

esille pääsääntöisesti myös nuoren muista dokumenteista. Näin ollen en katsonut 

menettäväni tällä menettelyllä merkittävästi aineistoni sisällöstä. Aineistoni 

nuorisopsykiatrian dokumenteissa oli lähetteitä, lähetteen liite, sähköposti, YPSY-lehden 

(yleispsykiatrian lehti potilaskertomuksessa) kirjauksia sekä hoitosuunnitelmia. Jokaisen 

nuoren asiakkaan kohdalta dokumenteissa oli sekä lähete/lähetteitä, 

hoitosuunnitelma/hoitosuunnitelmia että YPSY-lehden kirjauksia. Aineistossani mukana 

olevia lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumenttityyppejä olen eritellyt tarkemmin 

liitteessä 2. Liitteestä on myös nähtävissä kuinka monen nuoren kohdalla tietty dokumentti 

sisältyi aineistoon. 

 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta olennaiseksi tekijäksi asettui tavoitteiden kannalta 

oikeanlaisen tutkimusaineiston saaminen. Omassa tutkimusprosessissani pyrin 

hahmottamaan mahdollisia dokumentteja ennen aineiston hankkimista. Ennen aineiston 

valintaa pyysin muun muassa tietoa dokumenttien kirjauskäytännöistä muutamasta eri 

lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköstä, jotta tarkoituksenmukainen dokumenttien valinta ja 

rajaaminen oli mahdollista. Lastensuojelun kirjauskäytännöistä minulla oli ennalta jonkin 

verran omakohtaista kokemusta ja lisätietoa sain tuntemiltani lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiltä. Lastensuojelun että nuorisopsykiatrian yksikössä dokumentoinnissa 

käytetyt tietojärjestelmät, Effica ja Pegasos, olivat minulle jossain määrin ennalta tuttuja; 

molempia järjestelmiä olen käyttänyt itse. Lisäksi lukemalla aiempia tutkimuksia ja muuta 

lähdeaineistoa olen hahmottanut erilaisten dokumenttiaineistojen moninaisia ulottuvuuksia 

ja mahdollisuuksia sekä näin päätynyt oman tutkimukseni rajauksiin.  
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5.1.2 Nuoren tarina dokumenteissa 
 
Nuorten tarinat aineistoni dokumenteissa olivat hyvin monimuotoisia ja tutkimuksen 

näkökulmasta rikkaita. Tarinat olivat yksilöllisiä, mutta niistä oli löydettävissä myös 

yhtymäkohtia. Seuraavassa kuvauksessa esille tuodut asiat esiintyivät useamman nuoren 

dokumenteissa. Eettisistä syistä en voi kuvata jokaisen nuoren tarinaa erikseen, koska 

nuorten ja heidän verkostonsa anonymiteetin suojaaminen voisi silloin kärsiä. 

 
Nuoren tarina dokumenteista luettuna 

Asiakas on 14-vuotias yläastetta käyvä nuori, josta on noussut huolta sekä koulun, 

perheen että ystävien taholla. Nuoresta on tehty lähete hoitoon nuorisopsykiatrian 

poliklinikalle itsetuhoisen käyttäytymisen, masentuneisuuden ja koulupoissaolojen vuoksi. 

Myös lastensuojeluilmoitus on tehty nuoresta lastensuojeluun. Nuorella on taustallaan 

haasteita sosiaalisissa suhteissa ja perhesuhteissa. Nuorella on esiintynyt uniongelmia, 

keskittymisvaikeuksia sekä syömiseen liittyviä ongelmia. Nuoren käyttäytyminen on 

ajoittain ollut itsetuhoista; nuori on vaarantanut itseään esimerkiksi viiltelemällä itseään ja 

käyttämällä päihteitä. Nuoren kaveripiirissä on ollut vaikeuksia mielenterveyden, 

päihteidenkäytön tai perhesuhteiden osalta. Nuoren kaveripiiri näyttäytyy ammattilaisten ja 

toisinaan myös perheen näkökulmasta nuorelle haitallisena seurana. Nuori on joutunut 

seksuaalisen häirinnän/väkivallan kohteeksi tai altistunut hyvinvoinnin kannalta liian 

varhain seksuaaliselle kanssakäymiselle. Nuori on kohdannut lähipiirissään väkivaltaa tai 

väkivallan uhkaa. Nuoren läheisverkostossa on tapahtunut kuolemantapauksia, joiden 

käsitteleminen on saattanut jäädä puutteelliseksi. Huoltajien voimavarat ovat vähissä ja he 

tuntevat olonsa ajoittain keinottomiksi. Huoltajilla on omia elämänhaasteita, 

parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä ja mielenterveyden ongelmia. Perhe ja 

läheisverkosto näyttäytyvät nuoren hyvinvoinnin ja verkostotyöskentelyn kannalta ajoittain 

ristiriitaisena. 

 
Nuoren viranomaistukiverkosto on laaja, läheisverkosto on kuitenkin vähäisempää. 

Läheisverkostoon kuuluu perheen lisäksi muutamia kavereita ja sukulaisia. Kaveripiiri voi 

toisaalta näyttäytyä useiden kymmenien ihmisten suuruisena verkostona, jossa nuori 

liikkuu vapaa-aikanaan. Nuori pitää kaveripiiriään usein tärkeimpänä tuen lähteenä, myös 

perheen sisältä nuori voi löytää voimavaroja. Ammattilaisten verkostossa keskeisiä nuoren 

kanssa toimijoita ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avotyöntekijät, 

tukihenkilö, nuorisopsykiatrian työntekijät, koulu sekä mahdollisen sijaishuoltopaikan 
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työntekijät. Lisäksi nuoren dokumenteissa on mainintoja lyhyempiaikaisesta verkostotyöstä 

tai suunnitelmista monien eri tahojen kanssa. Eri ammattilaisten näkökulmat nuoren 

tilanteesta voivat erota toisistaan ja työnjakoa ammattilaisten välillä tehdään paljon. 

Ammatillista tukea nuori itse ei koe juuri tarvitsevansa, ajoittain kuitenkin ajatukset tämän 

suhteen vaihtelevat. Myös huoltajilla ja muulla läheisverkostolla on ajoittain ristiriitaisia 

ajatuksia ammattilaisten tuesta. Nuoren motivaation ja hoitoon/tuen saantiin sitoutumisen 

puute näkyvät selittämättöminä poisjäänteinä nuorisopsykiatrian vastaanotolta tai 

lastensuojelun tapaamisista. Lastensuojelusta nuorella ja perheellä on tukenaan kotiin 

tehtävää avotyötä ja tukihenkilötoimintaa avohuollon tukitoimena. Nuoren toiminnan 

näyttäytyessä rajattomana ja perheen voimavarojen ollessa vähissä on nuoren kiireellinen 

sijoitus välttämätön ratkaisu lastensuojelun näkökulmasta. Nuoren on kuitenkin vaikea 

asettua sijaishuoltopaikkaan ja hän karkailee usein. Nuori on jäänyt kiinni myös 

näpistyksestä. Nuoren asioissa on tehty nuorisopsykiatrialta lähetteitä myös muun hoidon 

piiriin, esimerkiksi toiseen nuorisopsykiatrian yksikköön tai osastohoitoon, jota nuori on 

vastustanut. Lastensuojelussa on mietitty tai lähdetty toteuttamaan huostaanottoa, 

avohuollon tukitoimien ja kiireellisen sijoituksen näyttäydyttyä riittämättöminä toimina.   

 
 
5.2 Aineiston analysointi 
 
Dokumenttiaineistoni analysoinnissa olen käyttänyt kahta toisiaan täydentävää 

analyysimenetelmää. Tarkastelin ensin aineistoani pääasiassa teemoittelun kautta, jonka 

jälkeen syvensin analyysiani diskurssianalyysin avulla. Intertekstuaalisuuden käsitteen 

avulla tarkastelin dokumenttien suhteita. Aineiston tarkasteluun olen suhtautunut työssäni 

kaiken kaikkiaan aineistolähtöisesti, sillä halusin pitää ajatukseni avoinna aineiston 

tuottamille näkökulmille. Pyrinkin aineistoni tarkastelussa siihen, että en ole asettanut 

lähtökohtaisesti liian tiukkoja ennakko-oletuksia tai rajauksia sille, mitä aineistosta tulen 

löytämään. Aineistolähtöisen tutkimuksen pääpaino asettuu pääasiassa aineiston 

tuottamiin näkökulmiin ja näin ollen aineistolähtöisyydellä voidaan pelkistetyimmillään 

tarkoittaa teorian rakentumista aineistosta käsin (Eskola & Suoranta 2001, 19). Omassa 

tutkimuksessani pyrin myös keskusteluttamaan tutkimukseni tuloksia aiemman 

teoreettisen tutkimustiedon ja kirjallisuuden näkökulmien kanssa. Tällä tavoin pyrin 

jatkamaan teoriaosuuteni rakentamista aineistostani käsin myös tutkimusraportin 

tulososiossa ja johtopäätöksissä.  
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5.2.1 Teemoittelu diskurssianalyysin tukena  
 
Tutkimuksessa käyttämäni laadullinen lähestymistapa soveltuu erityisesti sellaisten 

ilmiöiden tutkimiseen, joista halutaan tuottaa kuvailevaa, syvällistä tietoa. 

Diskurssianalyysin tavoin teemoittelu on yksi laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmistä. Tutkimukseni aineiston analysoinnissa olen käyttänyt teemoittelua 

diskurssianalyysin tukena ja ikään kuin esianalyysina. Teemoittelussa aineistosta 

nostetaan esiin tutkimuksen kannalta keskeisiä teemoja ja usein esiintyviä tyypillisiä 

piirteitä. Tällä tavoin aineistosta pyritään erottelemaan tutkimustehtävän kannalta 

olennaiset aiheet. Teemat pohjautuvat aina tutkijan tulkintoihin tarkasteltavasta 

aineistosta, tässä tapauksessa dokumenteista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173; Eskola & 

Suoranta 2001, 174.) 

 
Teemoittelua voidaan hyödyntää laajasti erilaisten aineistojen analysoinnissa, vaikkakin se 

liitetään usein teemahaastattelulla kerätyn aineiston analysointiin. Joskus teemojen 

muodostamisessa voidaan käyttää myös esimerkiksi koodausta tai kvantifiointia, jolloin 

erilaisten taulukointien kautta havainnoidaan aineistossa toistuvia piirteitä. Teemoittelua 

voidaan edelleen jatkaa tyypittelyyn ja rakentaa aineistosta tyypillisiä elementtejä sisältäviä 

kuvauksia tai kertomuksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Omaa kuvaustani 

nuoren tarinasta dokumenteissa en varsinaisesti pidä tyyppikertomuksena, mutta siitä on 

löydettävissä yhtäläisyyksiä tyypittelyn ajatuksen kanssa. Kvantifiointia tutkimuksessa olen 

tehnyt tarkastelemalla suuntaa antavasti kuinka monta eri ammattilaistahoa nuorten 

dokumenteissa esiintyy. Muutoin en ole käyttänyt kvantifiointia. Tutkimuksessani 

temaattinen analyysi on pohjautunut sisällöllisesti toistuvien näkökulmien yhdistämiseen 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Anita Saaranen-Kauppinen ja Anna Puusniekka (mt.) 

toteavatkin, että aineistoa järjesteltäessä teemoihin kootaan kunkin teeman alle aineistosta 

niitä kohtia, joissa kyseisestä teeman aihealueesta puhutaan. Aineiston järjestely voidaan 

tehdä joko käsin erilaisin keinoin tai tietokoneen avulla. (Mt.) 

 
Ennen varsinaiseen diskurssianalyysiin syventymistä koin tärkeäksi tutkimukseni 

dokumenttiaineiston kokonaisvaltaisen hahmottamisen. Aineiston ryhmittely teemoihin 

toimi keinona jäsentää aineistoa. Teemoittelun avulla pohjustin diskurssianalyysia 

paikantamalla ensin verkostoihin ja verkostotyöhön liittyviä keskeisiä teemoja 

dokumenteista. Teemoittelun avulla etsin dokumenteista vastausta erityisesti 
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kysymykseeni siitä, mitä verkostotyöstä kirjoitetaan dokumentteihin lastensuojelussa ja 

nuorisopsykiatrialla. Tutkimuksessani teemoittelu on siis pääosin verkostotyön 

dokumentoinnin sisällön karkeaa jaottelua ja tekstin pintarakenteen analysoimista. 

 
 
5.2.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 
 
Jokapäiväinen elämämme perustuu mitä suurimmassa määrin verkostomme kanssa 

jakamaan monimuotoiseen ja muuntuvaan kieleen; kieleen, joka on lähtöisin 

kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta, mutta voi helposti myös irtautua siitä (Berger & 

Luckmann 1994, 47–48). Kenties kielen keskeisestä läsnäolosta, merkityksestä ja 

monimuotoisuudesta johtuen myös yhteiskuntatieteissä eräänä selkeänä kiinnostuksen 

kohteena on vuorovaikutuksen tutkiminen. Yhtenä tunnettuna kielen ja vuorovaikutuksen 

tutkimisen laadullisena menetelmänä voidaan pitää diskurssianalyysia, jota hyödynnetään 

niin puheen kuin kirjoitetun kielen tutkimuksessa. Tutkimuksessani olen käyttänyt 

diskurssianalyysia dokumenttien vuorovaikutuksellisen luonteen tarkastelussa. 

 
Diskurssianalyysissa kieli asettuu keskeiseen rooliin ja kielen erilaiset käyttötavat 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nähdään moninaisina ja kiinnostavina. Tiivistetysti 

diskurssianalyysia voidaan pitää kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan 

tutkimuksena, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sosiaalisen todellisuuden tuottamista 

erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä (Jokinen, Juhila & Suoninen 2000a, 9-10; Mäntynen 

& Pietikäinen 2009, 7, 12.), mitä myös dokumenttien tuottamisen voidaan ajatella olevan. 

Pyrinkin tutkimuksessani avaamaan erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa – erilaisissa 

tilanteissa ja organisaatioissa - tuotetun verkostotyön dokumentoinnin näkökulmia ja 

dokumenttien konstruoimaa todellisuutta. Tämä ei kuitenkaan ole ollut yksiselitteisen 

helppoa, sillä diskurssianalyysi itsessään sisältää monenlaisia suuntauksia ja 

ulottuvuuksia. Kuten Potter ja Wetherell (1989) sekä Eero Suoninen (1992) ovat 

todenneet, diskurssianalyysi määrittyy selkeärajaista tutkimusmenetelmää ennemmin 

väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, jossa erilaiset sovellutukset ja painopisteet ovat 

mahdollisia (Jokinen, Juhila & Suoninen 2000b, 17). Diskurssianalyysin haasteista 

huolimatta olen omassa tutkimuksessani lopulta nähnyt diskurssianalyysin moninaisuuden 

mahdollisuutena soveltaa diskurssianalyysin keinoja joustavasti, joskin harkiten, omaan 

tutkimusaiheeseeni nähden. 
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Arja Jokisen ym. (2000a) mukaan kieltä voidaan analysoida joko todellisuuden kuvaajana 

tai todellisuuden rakentamisena. Ensimmäisenä mainittu voidaan nähdä niin sanottuna 

realistisena näkökulmana, jossa kielen nähdään kertovan olemassa olevista faktoista. 

Jälkimmäinen näkökulma taas tuo esille ajatuksen kielestä osana todellisuutta ja 

sosiaalista toimintaa, ei niinkään todellisuuden kuvaajana. Diskurssianalyysi pohjaa 

lähtökohdiltaan jälkimmäiseen, myös oman tutkimukseni taustalla vaikuttavaan sosiaalisen 

konstruktionismin viitekehykseen. (Mt., 9-10.) Osittain tästä syystä koen diskurssianalyysin 

luonnollisena ja perusteltuna valintana tutkimukseni analyysimenetelmäksi.  

 
Itse diskurssin käsitettä voidaan verrata tulkintarepertuaarin käsitteeseen. Arja Jokisen, 

ym. (2000b) mukailemaa ajatusta seuraten näen diskurssin ja repertuaarin lähes toisiaan 

vastaavina käsitteinä. Sekä diskurssia että tulkintarepertuaaria voidaan kuvata 

suhteellisen eheänä säännönmukaisten merkityssuhteiden systeeminä, joka rakentuu 

sosiaalisissa käytännöissä, samalla rakentaen sosiaalista todellisuutta. (Mt., 27.) 

Käsitteiden läheisyydestä huolimatta olen omassa tutkimuksessani päätynyt käyttämään 

ainoastaan diskurssin käsitettä kuvatessani näitä merkityssysteemejä. Diskurssin käsitteen 

voidaan nähdä sopivan paremmin tutkimuksiin, joissa painopiste on oman tutkimukseni 

lailla institutionaalisissa käytännöissä (mt., 27). Rajautuminen yhden käsitteen käyttöön 

tuo myös selkeyttä aiheen käsittelyyn.  

 
Teoreettisilta lähtökohtaoletuksiltaan diskurssianalyysin voidaan kootusti nähdä 

rakentuvan seuraaville taustaoletuksille. Ensinnäkin diskurssianalyysin taustalla on oletus 

siitä, että kieli konstruoi sosiaalista todellisuutta. (Jokinen ym. 2000b, 17.) Kielen 

konstruoiva luonne liittyy kiinnostukseeni siitä, miten dokumenttien kieli mahdollisesti 

merkityksellistää, uusintaa, rakentaa tai muokkaa verkostotyön sosiaalista todellisuutta 

(ks. mt., 18). Toisena diskurssianalyysin oletuksena voidaan tunnistaa ajatus useiden 

rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassaolosta. Oletus 

merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta sekä oletus toimijoiden 

kiinnittymisestä merkityssysteemeihin voidaan niin ikään löytää diskurssianalyyttisen 

ajattelun taustalta. Lisäksi diskurssianalyysin näkökulmasta kielenkäytöllä näyttää olevan 

seurauksia tuottava luonne. (Mt., 17–18.) Kaikista edellä mainituista diskurssianalyysin 

ulottuvuuksista voidaan löytää yhtymäkohtia omaan tutkimusasetelmaani ja sen 

lähtökohtiin. Näen kuitenkin, että painotukset tutkimuksessani vaihtelevat ja osa näistä 

taustaoletuksista on tutkimuksessani keskeisemmässä osassa kuin toiset. Esimerkiksi 
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kontekstisidonnaisuus näkyy tutkimuksessani jo teoreettisesti organisatoristen taustojen ja 

lähtökohtien huomioinnissa. Kielen vuorovaikutuksellinen luonne taas asettuu keskeiseksi 

taustalla vaikuttavaksi näkökulmaksi siitä, millaisena näen dokumenttien roolin ja luonteen 

verkostotyössä. Rinnakkaiset ja toisiinsa limittyvät merkityssysteemit nousevat esille 

erilaisissa diskursseissa, joita olen paikantanut dokumenteista. 

 
Kirjoittajat tekevät dokumentoidessaan jatkuvasti valintoja siitä, mitä dokumentteihin 

kirjoitetaan (Kääriäinen ym. 2007, 8). Näillä valinnoilla voi olla selkeä vaikutus esimerkiksi 

siihen miten asiakkaaseen tai hänen verkostoonsa suhtaudutaan, millaisia keskusteluja 

käydään ja millaiseksi vuorovaikutus verkostotyössä muodostuu. Vuorovaikutuksessa 

muodostuvilla diskursseilla voi tilannekohtaisten seurausten lisäksi olla yksittäiset tilanteet 

ylittäviä ideologisia seurauksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi diskurssien suhteisiin ja 

erilaisiin valta-asetelmiin, niiden ylläpitämiseen tai oikeuttamiseen. Diskurssit voivat tuottaa 

ristiriitaisia seurauksia myös kirjoittajan tiedostamatta. (Jokinen ym. 2000b, 41, 43.) 

Jokainen konteksti, jossa kieltä käytetään antaa sanoille ja lauseille omanlaisensa 

merkityksen ja samasta asiasta voidaan puhua tai kirjoittaa monin eri tavoin. Kielessä 

tuotetut merkityssysteemit voidaan myös usein ymmärtää parhaiten niiden kontekstin 

kautta, joskaan eri tulkintoja ei milloinkaan voida asettaa paremmuusjärjestykseen. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 
Diskurssianalyysissa sosiaalisen todellisuuden rakentumista tutkitaan usein yhdistelemällä 

kysymyksiä kuten ”mitä sanotaan”, ”miten sanotaan”, ”missä tilanteessa sanotaan” ja ”millä 

seurauksilla sanotaan”. Kysymykset tulee ymmärtää myös laajemmin, ei ainoastaan 

puheena vaan kirjoitetulla tekstillä sekä merkityksiä kantavalla tekemisellä sanomisena. 

(Suoninen 2006.) Omassa tutkimuksessani esitän aineistolle kysymyksiä siitä millaisena 

verkostot ja verkostotyö näyttäytyvät lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla kirjatuissa 

dokumenteissa: mitä verkostoista ja verkostotyöstä dokumentteihin kirjoitetaan, millaisia 

verkostotyön diskursseja dokumenteissa tuotetaan ja millaiset ovat dokumenttien väliset 

suhteet. Näen tutkimuskysymysteni vastaavan kysymyksiä siitä mitä sanotaan, miten 

sanotaan ja millä seurauksilla sanotaan. Toisaalta se missä tilanteessa sanotaan, on 

tärkeää ja vaikuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen muodostumiseen. Mitä verkostoista ja 

verkostotyöstä kirjataan vastaa kysymykseen, mitä sanotaan. Miten sanotaan, voidaan 

taas yhdistää ajatukseen siitä millaisia diskursseja dokumenteissa tuotetaan ja miten 

verkostoista tai verkostotyöstä kirjoitetaan. Dokumenttien välisten suhteiden tarkastelu 
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voidaan liittää useampaankin näkökulmaan ja tarkastelu voi valaista toisaalta seurauksia, 

mutta myös dokumenttien sisältöjä. Ylipäätään se, millainen on dokumenteissa tuotettavan 

sosiaalisen todellisuuden luonne voi kertoa paljon siitä, millaisena verkostotyö ja verkostot 

näyttäytyvät ja mitä seurauksia teksteillä mahdollisesti voi olla.  

 
Eero Suonisen (2006) mukaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa on usein läsnä 

erilaisia taustaoletuksia liittyen joko valtasuhteisiin, kulttuurisiin merkitysresursseihin tai 

vuorovaikutukseen. Lopulta diskurssianalyysi muotoutuu kuitenkin lähes poikkeuksetta 

aina kulloisenkin tutkimuksen tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin sopivalla tavalla ja 

painotuksella. (Mt.) Omassa tutkimuksessani painotus on pääasiassa 

vuorovaikutuksellisuuden tarkastelussa, vaikkakin sivuan esimerkiksi valtasuhteisiin 

liittyvää keskustelua.  

 
Metodisia välineitä diskurssianalyysin käyttöön on omaksuttu useista kielen käytön 

tutkimuksen suuntauksista. Näitä suuntauksia ovat muun muassa etnometodologia, 

keskusteluntutkimus, uusi retoriikka ja semiotiikka. (Suoninen 2006.) Tutkimukseni 

analyysissä olen hyödyntänyt valikoiden erilaisia tutkimuksia ja laadullisen tutkimuksen 

metodologisia oppaita ja rakentanut näin omaa tapaani aineiston tutkimiseen. Olen myös 

valikoinut diskurssianalyyttiseen ajatteluun liittyvistä käsitteistä oman tutkimukseni 

kannalta olennaiset käsitteet käyttööni. Näitä käsitteitä ovat diskurssi ja seuraavassa 

luvussa tarkemmin kuvattu intertekstuaalisuus. 

 
Lopulta diskurssianalyysin käyttö vaatii tietoisuutta siitä, että tutkija tulkitsee jatkuvasti 

aineistoaan ja asettuu itse vuorovaikutukseen aineistonsa kanssa. Tutkimukseni analyysi 

on tulkintojeni kautta rakentunut vuorovaikutuksellinen kokonaisuus. Kuten sosiaalisessa 

konstruktionismissa, tutkimukseni on syntynyt vuorovaikutuksessa ja niiden prosessien 

kautta, joissa olen asettanut dokumentoidut tekstit vuoropuheluun tutkimuskysymysteni, 

ennakko-oletusteni ja tutkimuksen lähtökohtien kanssa. Myös Jokinen ym. (2000b, 23) 

korostavat, että tutkija ei tuota yksiselitteistä todellisuuden kuvausta tutkimusraportissaan, 

vaan konstruoi todellisuutta muun kielen käytön tapaan.  

 
 
5.2.3 Intertekstuaalisuus – Dokumenttien suhteita paikantamassa  
 
Intertekstuaalisuuteen eli tekstien välisyyteen liittyvät määritelmät ja käsitteen käyttö 

pohjaavat laajalti kielitieteisiin ja kirjallisuuden tutkimukseen. Intertekstuaalisuuden käsite 



48 
 

on nähty usein haastavana, sillä kuten Vesa Heikkinen (2000) toteaa, 

intertekstuaalisuudella pyritään pahimmillaan selittämään lähes jokaista tekstiin liittyvää 

kysymystä ja yhteyttä. Laajimmilleen ulotettuna käsite voikin tulla niin yleiseksi, ettei siitä 

enää ole tutkimuksellista hyötyä. Osittamalla käsitteen pienempiin käyttökelpoisempiin 

osiin voi intertekstuaalisuuden hyötyä sen sijaan pyrkiä tavoittamaan, kuten esimerkiksi 

Fairclough on tehnyt. (Mt. 70, 73.) 

 
Dokumentin tutkimuksessa keskeiseksi asettuvat dokumentin historialliset ja kulttuuriset 

yhteydet ja erityisesti intertekstuaalisuus, jonka kautta on mahdollista lähestyä 

dokumenttien vuorovaikutuksellista luonnetta. Intertekstuaalisuuden voidaan ajatella 

rakentuvan dialogisuuden10 ja sosiaalisuuden ajatukselle (Bahtin 1986, 1991; Volosinov 

1990 [1929]; ref. Tiililä 2007, 116). Anna Makkosen (1991, 18) ja Heinrich F. Plettin 

(1991a, preface) mukaan käsitteen lähtökohdaksi voidaan paikantaa erityisesti Julia 

Kristevan Bahtinia käsittelevä essee vuodelta 1967. Omassa tutkimuksessani tarkoitan 

intertekstuaalisuuden tarkastelulla erityisesti sitä, että mielenkiinnon kohteenani ovat 

dokumenttien väliset suhteet ja dokumenttien mahdolliset suhteet laajempiin diskursseihin. 

 
Dokumenttien välisiä suhteita tarkastelemalla olen pyrkinyt löytämään nuorisopsykiatrian 

ja lastensuojelun verkostotyön dokumenteista yhteisiä leikkauspintoja. 

Intertekstuaalisuutta voidaan havainnoida teksteistä esimerkiksi huomioimalla niiden 

historiallisia suhteita, toisista teksteistä lainattuja sanoja tai ilmauksia, merkitysten 

kierrättämistä tai laajemmin eri diskurssien, genrejen ja narratiivien liikkumista 

kielenkäyttötilanteesta toiseen (Mäntynen & Pietikäinen 2009, 116). Tutkimuksessani en 

olettanut löytäväni välttämättä suoria lainauksia tai viittauksia dokumenttien väliltä, sillä 

tutkimukseni dokumentit eivät automaattisesti liity toisiinsa (Kääriäinen 2003, 19). Olin 

kuitenkin kiinnostunut tarkastelemaan löytyykö saman asiakkaan asioissa tehdystä 

verkostotyöstä kirjatuista dokumenteista yhteyksiä ja yhteisiä näköaloja vai ovatko tekstit 

täysin irrallisia toisistaan. Entä kommunikoivatko tekstit selvästi joidenkin laajempien 

diskurssien kanssa? Omassa tutkimuksessa intertekstuaalisuuden käsite ei ole täysin sen 

perinteisen määritelmän mukainen, vaan olen pyrkinyt hyödyntämään 

intertekstuaalisuuden tiettyjä ominaisuuksia oman tutkimukseni luonteeseen sopivalla 

tavalla. Makkonen (1991, 10) onkin todennut, että intertekstuaalisuus on saanut 

                                                 
10

 Dialogisuudella voidaan ymmärtää vastavuoroista tasavertaista vuorovaikutusta, jossa jokaisella osapuolella on yhtäläinen 
mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen (Mönkkönen 2007, 87). 
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muutamien viime vuosikymmenien aikana useita eri merkityksiä. Myös Plett (1991b, 3) on 

tuonut esille intertekstuaalisuuden käsitteen moninaisuutta. 

 
Intertekstuaalisuus voidaan liittää ennen kaikkea kielellisiin suhteisiin ja se on keskeinen 

näkökulma myös diskurssianalyyttisessä ajattelussa. Käsitteen ollessa laaja-alainen, 

voidaan intertekstuaalisuuden tarkastelussa antaa painoarvoa erilaisille näkökulmille. 

Näitä näkökulmia voivat olla muun muassa: 1) tekstin suhde luonnollisen kielen 

systeemiin, 2) tekstin suhde rekistereihin, 3) tekstin suhde toisiin teksteihin, 4) tekstin 

suhde diskursseihin, 5) tekstin suhde tekstilajeihin, 6) tekstin suhde itseensä, kirjoittajan 

käsitys tekstistä, 7) tekstin suhde tyyleihin sekä 8) tekstin suhde ideologiaan. (Heikkinen 

2000, 71–72.) Omassa tutkimuksessani painotan intertekstuaalisuutta erityisesti kohdan 3) 

ja 4) mukaisesti. Keskeisenä näen dokumenttien keskinäisen suhteen tarkastelun ja 

tekstin suhteen erilaisiin verkostotyön diskursseihin sekä laajempiin sosiaalityön 

ajankohtaisiin keskusteluihin. Intertekstuaalisuus voidaan edelleen jakaa avoimeen 

intertekstuaalisuuteen sekä perustavaan intertekstuaalisuuteen. Ensin mainitussa toiset 

tekstit ovat eksplisiittisesti läsnä ja näkyvät suoraan tekstin pintatasolla, esimerkiksi 

suorina lainausmerkein merkittyinä lainauksina. Perustavassa intertekstuaalisuudessa 

keskitytään puolestaan ennemminkin interdiskurssiivisuuteen, jolla tarkoitetaan tekstien 

suhdetta tekstilajeihin, diskursseihin ja yleisemmin kielellisiin käytänteisiin. (Mt., 74.) 

Omasta dokumenttiaineistostani oli löydettävissä molempiin näkökulmiin liittyviä piirteitä, 

joskin perustava intertekstuaalisuus näytti korostuvan aineistossani jonkin verran. 

  
Intertekstuaalisuus pohjaa teorialtaan pääasiassa kielitieteelliseen tutkimukseen ja 

lähdeteoksiin. Kirjallisuudentutkimuksessa intertekstuaalisuuden lähtökohtana on ajatus 

siitä, että kaunokirjalliset tekstit saavat merkityksensä vasta suhteessa toisiin teksteihin tai 

kulttuurisiin merkitysjärjestelmiin (Lyytikäinen 1991, 145). Usein kirjallisuuden 

tutkimuskentillä intertekstuaalisuus voidaan nähdä selvinä kielellisinä yhteyksinä, 

esimerkiksi konkreettisina toisen tekstin lainaamisina ja viittauksina tekstistä toiseen. 

Tämä ei kuitenkaan ole ollut oman tutkimukseni päätavoite. Näin ollen 

intertekstuaalisuuden määritteleminen ei ole ollut täysin yksiselitteistä oman tutkimukseni 

kohdalla, yhteiskunnallisen sosiaalityön tutkimuksen alueella. Perinteisessä mielessä 

ymmärretty intertekstuaalisuus ei välttämättä olisi sellaisenaan istunut 

tutkimusasetelmaani. Oman tutkimukseni lähtökohtien mukaisesti määriteltynä 
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intertekstuaalisuus asettuu kuitenkin olennaiseksi osaksi tutkimusta ja sen näkemystä 

kielellisen vuorovaikutuksen paikantamisesta.  

 
 
5.2.4 Analyysin toteuttaminen 
 
Aloitin tutkimukseni aineiston tarkastelun käymällä läpi, mitä ja millaisia dokumentteja 

aineisto piti sisällään. Tarkasteltuani dokumentteja yleisluontoisesti tein alustavia rajauksia 

aineiston suhteen, jonka jälkeen aloin paikantamaan tarkemmin dokumenttien kohtia, jotka 

koskettavat verkostotyötä. Verkostotyön lisäksi päädyin ottamaan tarkastelun kohteeksi 

aiheeseen kiinteästi liittyvät itse verkostoa koskevat kirjaukset. 

 
Jo varhaisessa vaiheessa analyysiani huomasin verkostotyön rajaamisen ja määrittelyn 

dokumenteista haastavaksi. Jouduin pohtimaan tarkoin, miten verkostotyötä määritän ja 

minkä katson verkostotyöksi teksteissä. Olisiko verkoston mukaan tuominen teksteihin jo 

verkostotyötä vai katsoisinko esimerkiksi vain konkreettiset yhteydenotot (puhelinsoitot, 

sähköpostit, lähetteet, kirjeet ym.) ja kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet (neuvottelut ym.) 

verkostotyöksi? Liian laajalla verkostotyön käsitteellä voisi tutkimuksestani tulla 

epämääräinen kuvaus, joka käsittäisi lähes kaiken työskentelyn verkostotyöksi. Toisaalta 

taas liian tarkka rajaus voisi kaventaa tutkimukseni näkökulmia liikaa. Aineiston tarkastelun 

alkuvaiheessa tulinkin siihen tulokseen, etten voisi rajata asiaa täysin ennen kuin minulla 

on selkeä kuva koko aineistosta ja sen sisällöistä. Lopulta tutustuttuani aineistoon päädyin 

rajaukseen, jossa olen huomioinut verkostotyöksi ne yhteydenotot ja tapaamiset, joissa on 

ollut osallisena nuoren läheisverkostoa ja ammattilaisia tai eri tahojen 

ammattilaisverkostoa. Ajoittain verkosto voitiin tuoda selvästi työskentelyyn mukaan myös 

keskusteluissa nuoren kanssa. Tarkastelin dokumenteista myös niitä kohtia, joissa 

verkoston arkea, ominaisuuksia, suhteita ja rakennetta on kuvattu. Aineiston ulkopuolelle 

verkostotyön tarkastelussa olen rajannut nuoren kanssa yksin tehdyn työskentelyn (esim. 

yksilöterapiakäynnit nuorisopsykiatrialla), vaikkakin nuori on tällöin itse yhteydessä 

viranomaisverkostoonsa. 

 
Aineiston tarkemman analysoinnin aloitin lukemalla vielä kaikki dokumentit läpi muutamia 

kertoja kokonaiskuvan saamiseksi. Näillä lukukerroilla kirjasin ylös yleisiä ajatuksiani 

aineistosta. Hahmotettuani aineistoa kokonaisuutena aloin lukea jokaisen nuoren 

dokumentteja erikseen ja tehdä niihin merkintöjä verkostoihin ja verkostotyöhön liittyen. 

Käytin merkinnöissäni seuraavia lyhenteitä: LVT=läheisverkostotyö, 
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AVT=ammattilaisverkostotyö, VN=verkostoneuvottelu, YT=yksilötyöskentely, 

VK=verkoston kuvaus, NUPS=Nuorisopsykiatria (mukana työskentelyssä/mainittu 

dokumenteissa) sekä LS=lastensuojeu (mukana työskentelyssä/mainittu dokumenteissa). 

Tällä tavoin pyrin hahmottamaan itselleni kuinka paljon tekstistä on löydettävissä kohtia, 

jotka viittaavat verkostoihin tai verkostotyöhön. Tein samalla lisää merkintöjä ajatuksistani, 

joita minulle tuli dokumentteja lukiessani. Näitä olivat muun muassa huomiot siitä, mitä ja 

miten nuoresta tai hänen verkostostaan kirjoitettiin; kirjoitettiinko esimerkiksi nuoresta tai 

hänen läheisistään nimellä ja olivatko kirjoitukset yleensä passiivisia vai oliko teksteistä 

erotettavissa aktiivisia toimijoita ja mitä asioita verkostoista erityisesti kirjattiin.  

 
Jatkoin edelleen keskeisten piirteiden kartoittamista alleviivaamalla ja keräämällä kunkin 

nuoren dokumenteista muistiin maininnat eri viranomaisista, nuoren läheisverkostoon 

kuuluvista henkilöistä, dokumenttien kirjoittajista, mainituista yhteydenotoista verkostossa 

(puhelinsoitot, kirjeet, sähköiset palautteet, sähköpostit, lähetteet ym.) sekä verkostossa 

käytetyistä työmuodoista. Nuorten viranomaisverkostot näyttäytyivät paikoittain laajoina, 

mikäli huomioon otettiin kaikki dokumenteissa mainitut tahot. Tästä syystä päätin keskittyä 

tarkemmin sen kirjatun verkostotyöskentelyn tarkasteluun, jota tapahtui nuorisopsykiatrian 

ja lastensuojelun välillä suhteessa nuoreen ja hänen läheisverkostoonsa. En kuitenkaan 

täysin sivuuttanut analyysissäni myöskään muuta verkostotyötä, mutta huomiointini näistä 

oli lähinnä pinnallisempaa mainitsemista ja niiden olemassaolon tiedostamista.  

 
Hahmotettuani aineiston sisältöä ja rakenteellisia piirteitä aloin muodostaa teemoja 

kokonaisuuksista, yhtäläisyyksistä ja toistuvista piirteistä, joita verkostotyöstä ja 

verkostoista kirjattiin. Teemoittelussa tarkastelin dokumentteja yleisluontoisesti, sillä 

tarkoituksenani oli syventää analyysiä diskurssianalyysin ja intertekstuaalisuuden 

tarkastelun kautta. Käytännön apuna teemoittelussa käytin Mind map -tekniikkaa ja kirjasin 

havainnoimiani näkökulmia ja teemoja miellekartoiksi ja listoiksi ennen lopullisten 

teemojen muodostamista. 

 
Jo teemoittelua tehdessäni ja tutustuessani dokumenttiaineistoon tein havaintoja siitä, 

millaisia keskusteluita dokumenteista mahdollisesti olisi paikannettavissa. Tarkemmin 

diskurssien tarkastelun aloitin käymällä aineistoa vielä läpi merkitsemällä 

keskustelunäkökulmia, jotka toistuivat dokumenteissa. Diskurssit esiintyvät aineistossa 

usein palasina ja niiden paikantaminen ei ollut täysin helppoa ja yksiselitteistä. Diskurssien 

paikantamiseksi minun piti tarkastella esimerkiksi erilaisten kielellisten tyylien käyttötapoja, 
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sanoja, lauseita ja laajempia vuorovaikutuksellisia näkökulmia, joita teksteistä oli 

paikannettavissa. Lähestyin diskursseja etsimällä yhtäläisyyksiä ja eroja siitä, miten 

verkostoista ja verkostotyöstä kirjoitetaan. Lisäksi havainnoin diskurssien painotuksia 

aineistossa ja mietin mitkä diskurssit ovat niin vahvoja, että haluan nostaa ne tutkimukseni 

keskiöön. 

 
Diskurssien ja teemojen lisäksi tarkastelin dokumenttien intertekstuaalisuutta, tekstien 

välisiä suhteita. Intertekstuaalisuuden tarkastelua tein alustavasti analyysin eri vaiheissa 

samalla, kun havainnoin muita tekijöitä aineistosta. Varsinaisen intertekstuaalisuuden 

tarkastelun tein merkitsemällä aineistossa usein toistuvia näkökulmia ja kohtia, joissa 

viitattiin toiseen dokumenttiin tai toisen tahon mielipiteeseen. Dokumenttien yhteyksiä 

laajempiin keskusteluihin analysoin muun muassa havainnoimalla millaisia arvoja, 

asenteita ja näköaloja teksteistä välittyi. Lopulta pohdin, millaisia yhteyksiä dokumenteissa 

toistuvilla ajatuksilla on nyky-yhteiskunnan sosiaalityön ja verkostotyön keskusteluihin.  

 
  



53 
 

6 VERKOSTOT JA VERKOSTOTYÖ DOKUMENTEISSA – TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä osiossa kokoan yhteen tutkimuksen tuloksia verkostoista ja verkostotyöstä 

dokumenteissa. Olen rakentanut tulososion niin, että vastaan ensin varsinaista 

tutkimuskysymystäni tarkentaviin kolmeen alakysymykseen: 1) Mitä verkostoista ja 

verkostotyöstä kirjoitetaan asiakkaan dokumentteihin lastensuojelussa ja 

nuorisopsykiatrialla ja 2) Millaisia verkosto ja verkostotyön diskursseja dokumenteissa 

tuotetaan? 3) Millainen on lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla verkostoista ja 

verkostotyöstä kirjattujen dokumenttien välinen keskinäinen suhde ja suhde laajempiin 

diskursseihin? Ensimmäiseen kysymykseen haen vastausta pääasiassa Verkostot ja 

verkostotyö dokumentoituna -otsikon alla raportoimistani tuloksista. Tämä osio on melko 

karkeaa ja yleisluontoista kuvausta ja jaottelua siitä, mitä dokumentteihin kirjataan. 

Toiseen kysymykseen vastaan Verkosto ja verkostotyön diskurssit kappaleessa, jossa 

syvennän dokumenttien sisällöllistä tarkasteluani. Dokumenttien intertekstuaalisuus -

osiossa tarkastelen kolmatta alatutkimuskysymystäni. Lopuksi vastaan yhteenvetona 

edellisten kysymysten kautta päätutkimuskysymykseeni: Millaisena verkostot ja 

verkostotyö näyttäytyvät lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla kirjatuissa 

dokumenteissa?  

 
Tuon esille tulosten raportoinnin yhteydessä aineistoesimerkkejä, jotka havainnollistavat 

dokumenttien sisältöä. Aineistoesimerkit on numeroitu juoksevasti, eikä numerointi kerro 

kenen nuoren dokumenteista esimerkki on peräisin. Olen myös poistanut esimerkeistä 

tiedot, jotka saattaisivat vaarantaa nuoren tai hänen verkostonsa anonymiteetin. Olen 

muuttanut esimerkeistä muun muassa paikkojen ja henkilöiden nimet. Mahdolliset paikan- 

tai henkilöiden nimien muutokset tai muihin tunnistetietoihin tekemäni muutokset olen 

merkinnyt katkelmissa *-merkillä tai niiden paikalla on merkit xxx. Dokumenteissa 

esiintyvien henkilöiden nimet olen muuttanut siten, että jokaisessa katkelmassa nimet ovat 

uudet. Tällöin eri aineistoesimerkkejä ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa. 

Tekstikatkelmissa --- -merkintä tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on jätetty pois jokin 

kohta, joka ei ole ollut asian kannalta olennainen tai saattaisi vaarantaa tutkittavan 

anonymiteetin. Lastensuojelun dokumenttien aineistoesimerkit olen merkinnyt lyhenteellä 

”LS” ja nuorisopsykiatrian esimerkit lyhenteellä ”NUPS”. Kaikissa esimerkeissä olen 

maininnut myös dokumenttityypin (esim. asiakaskertomus). Hakasuluissa olevat tekstit 

ovat aineistokatkelmiin tekemiäni selvennyksiä, jotta lukijan olisi mahdollista seurata 

katkelmien ajatuskulkua. 
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6.1 Verkostot ja verkostotyö dokumentoituna 
 
Tarkastelemassani dokumenttiaineistossa verkostoista ja verkostotyöstä kirjoitettiin eri 

tavoin ja eri näkökulmista. Dokumenteissa kirjattiin verkostotyötä sekä ammattilaisten 

kesken että läheisverkoston kanssa. Ammattilaisten keskinäistä verkostotyötä tehtiin sekä 

organisaatiorajojen ylitse että organisaatioiden sisällä. Dokumentteja olivat kirjanneet 

lastensuojelussa pääasiassa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai hänen 

työparinsa. Lisäksi joitakin kirjauksia olivat tehneet sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät, 

lastensuojelulaitosten työntekijät (esim. yhteystietojen päivitys ja johtajan 

rajoituspäätökset) ja lastensuojelun sosiaaliohjaaja. Näitä kirjauksia oli aineistossani 

kuitenkin suhteellisen vähän. Nuorisopsykiatrialla kirjauksia olivat tehneet 

nuorisopsykiatrian lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Koulukuraattori, 

lastensuojelun sosiaaliohjaaja, koulupsykologi, terveyskeskuslääkäri, keskussairaalan 

lääkäri ja koululääkäri olivat myös kirjoittaneet nuorisopsykiatrialla tallennettuja 

dokumentteja, erityisesti lähetteitä.  

 
Verkosto ja verkostotyön teemat kietoutuivat tiiviisti toisiinsa nuoren lastensuojelun ja 

nuorisopsykiatrian dokumenteissa. Teemat jaoin selkeyden vuoksi kahteen laajempaan 

kokonaisuuteen 1) verkosto kuvattuna ja 2) verkostotyö raportoituna. Teemat muodostin 

seuraavasti: 

 
Verkosto kuvattuna 

 Verkoston arki ja ominaisuudet  

Verkostotyö raportoituna 

 Toteutunut verkostotyö: yhteydenotot ja tapaamiset 

 Työnjako ja suunnitelmat  

 Mielipiteet ja näkemykset  
 
Verkoston kuvaukseen liittyvän teeman nimesin verkoston arki ja ominaisuudet -teemaksi.  

Tässä teemassa kokoan huomioita verkoston rakenteesta, ominaisuuksista, arjen 

tilanteesta ja voimavaroista tai niiden puutteesta. Aiheet kietoutuivat hyvin tiiviisti yhteen 

verkoston kokonaisvaltaisen tilanteen kuvaukseksi, joten en raportoinnissani halunnut 

pilkkoa verkoston kuvausta pienempiin osiin. Verkostotyö raportoituna -teeman alle 

jaottelin alateemoja, jotka raportoin omina kokonaisuuksinaan, koska ne olivat selkeämmin 

erotettavissa omiksi teemoikseen. 
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6.1.1 Verkosto kuvattuna 
 
Sekä nuorisopsykiatrialla että lastensuojelussa kirjatuissa dokumenteissa kuvattiin nuoren 

verkostoa monin tavoin verkoston ominaisuuksien, rakenteen ja arjen tilanteen 

näkökulmasta. Pääasiassa tarkemman kuvauksen kohteena oli nuoren läheisverkosto, kun 

viranomaisverkostosta mainittiin pääasiassa toimijat, sovitut työnjaot, yhteystiedot, 

toteutunut työ ja suunnitelmat. Keskeistä läheisverkostosta dokumentoitua tietoa oli se, 

keitä nuoren läheisverkostoon kuuluu ja millainen rooli verkoston jäsenillä on nuoren 

elämässä. Läheisverkoston kohdalta dokumenteissa kuvattiin erityisesti perheen ja muun 

läheisverkoston elämäntilannetta, haasteita ja voimavaroja sekä läheisverkoston suhteita 

nuoreen, muiden verkoston jäsenten keskinäisiä suhteita ja mahdollisia verkoston 

vaikutuksia nuoren hyvinvointiin ja tilanteeseen. Konkreettisesti läheisverkostosta kirjattiin 

myös esimerkiksi läheisverkoston yhteystietoja ja huoltajuussuhteita.   

 
Lastensuojelussa asiakkaana on koko perhe, mikä näkyi dokumenteissa jatkuvana 

perheen tilanteen kuvaamisena. Nuorisopsykiatrialla läheisverkostoa ja muuta verkostoa 

kuvattiin enemmän nuoren psyykkisen voinnin kannalta olennaisista näkökulmista ja 

lähtökohtaisina tietoina nuoren tilanteesta.  Erittelen seuraavaksi verkoston kuvauksia 

lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla esimerkkien avulla. 

 
 
Verkoston arki ja ominaisuudet 

Lastensuojelun dokumenteissa verkoston ominaisuuksia ja rakennetta kuvattiin 

konkreettisesti muun muassa verkoston jäsenten perustietoja kirjaamalla. Lastensuojelun 

asiakastietojärjestelmän dokumenttipohjat näyttivät lähtökohtaisesti ohjaavan työntekijää 

kirjaamaan nuoren ja hänen läheisverkostonsa yhteystiedot ja huoltajuustiedot 

asiakaskertomukseen. Tietoja kirjattiin erityisesti otsikon ”Vanhemmat, sisarukset, 

asuminen” alle. Kirjaajasta riippuen tiedot oli kirjattu hieman eri muodossa ja päivityksiä 

tietoihin oli tehty tarpeen mukaisilla lisäyksillä (esim. puhelinnumeron muutokset). 

Yhteystietoja olivat saattaneet päivittää myös muut kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijä, 

esimerkiksi lastensuojelulaitosten tai avotyön työntekijät. Lastensuojelun 

asiakaskertomuksissa läheisverkoston tietoja kirjattiin muun muassa seuraavasti. 
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Esimerkki 1 (LS, Asiakaskertomus) 

Vanhemmat, sisarukset, asuminen  
Lapsen nimi: xxx 
Henkilötunnus: xxx 
Lähiosoite: xxx 
Postitoimipaikka: xxx 
Puhelintiedot: xxx 
 
Äidin nimi: xxx 
Henkilötunnus: xxx 
Lähiosoite: xxx 
Postitoimipaikka: xxx 
Puhelintiedot: xxx 
(x) on lapsen huoltaja 
( ) ei ole lapsen huoltaja 
 
Isän nimi: xxx 
Henkilötunnus: xxx 
Lähiosoite: xxx 
Postitoimipaikka: xxx 
Puhelintiedot: xxx 
( ) on lapsen huoltaja 
(x) ei ole lapsen huoltaja 
sisarukset: Jaana Korhonen* 28v.* puh. 050xxxxxx, Reetta Salonen* 24v.*, Jori Salonen* 21v.* 

 
 
Nuoren läheisverkostoa ystävien osalta ei dokumentteihin tässä yhteydessä kirjattu, joskin 

tietoja ystävyyssuhteista tuotiin muualla lastensuojelun dokumenteissa esille. Muuta 

verkoston kuvausta nuoren lastensuojelun asiakaskertomuksessa kirjattiin otsikoiden 

”Sosiaalinen verkosto”, ”Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet”, ”Päivähoito, koulu” sekä 

”Lapsen ja perheen muut palvelut” alle. Lastensuojelussa lapsen asioista vastaavan 

sosiaalityöntekijän tiedot kirjattiin asiakaskertomuksessa esimerkiksi ”Asiakkuuden 

perustiedot – Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä” -otsikon alle. Erityisesti 

viranomaisverkoston tietoja kirjattiin juuri otsikoiden ”Päivähoito, koulu” sekä ”Lapsen ja 

perheen muut palvelut” alle. 

 
Esimerkki 2 (LS, Asiakaskertomus) 

Päivähoito, koulu 
Päivärinteen* koulu 8C*, LV [luokanvalvoja] Anita Hakonen* p.040xxxxxx, Kuraattori Mikko 
Metsänen* p.040xxxxx 
Terveydenhoitaja 040xxxxxx 
 

Esimerkki 3 (LS, Asiakaskertomus) 

Lapsen ja perheen muut palvelut 
Anne Laiho*, Psykologi, Tutkimuskaupunki*, avomielenterveyspalvelut, Nuorisopsykiatrian 
poliklinikka 
Puh. xxxxxxxx (vaihde), puhelinaika ma-pe klo xxx, puh. suora: xxxx 
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Verkoston jäsenten yleisten tietojen kirjaamisen lisäksi verkostoa kuvattiin lastensuojelun 

dokumenteissa laajemmin verkoston jäsenten ominaisuuksien, suhteiden ja nuoren 

tilanteen näkökulmasta. Kuvauksissa tuotiin esille eniten perheenjäseniin ja läheisiin 

sukulaisiin/ihmisiin liittyviä kuvauksia. Nuoren ja läheisverkoston tilannetta kuvattiin 

tuomalla esille perheenjäsenten haasteita (päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia…) 

ja voimavaroja sekä verkoston keskeisiä elämäntapahtumia arjessa. Haasteita kuvattiin 

usein voimavaroja enemmän. Nuoren ja erityisesti läheisverkoston tilanteen ja arjen 

kuvaukset olivat keskeisiä. Myös Kääriäinen (2003, 91, 94–96) on tutkimuksessaan 

todennut, että lastensuojelun dokumentteihin kirjataan muun muassa arjenhallintaan 

liittyviä näkökulmia. Aineistoni lastensuojelun dokumenteissa kuvattiin nuoren 

läheisverkostoa, sen ominaisuuksia, suhteita ja tilannetta muun muassa alla olevien 

esimerkkien tapaan. Kuvaukset saattoivat olla joko nuoren itsensä, verkoston tai 

työntekijöiden näkemyksiä verkostoon liittyen. 

 
Esimerkki 4 (LS, Asiakaskertomus) 

--- Janne* kertoi, etteivät välit isäpuolen kanssa ole varsinaisesti vihamieliset, mutta eivät 
hyvätkään, eivätkä he oikeastaan juttele mistään. Janne* sanoi, että isäpuoli on työtön, mutta ei 
muistanut kuinka kauan on ollut kotona, ja sanoi ettei ole kiinnostunut isäpuolen Hannun* asioista. 
Äiti on siistijä, lähtee aamulla n. 6.00 ja palaa alkuiltapäivästä. Kotona hän kuvaa tilanteen olevan 
ihan normaali. --- 
 
Esimerkki 5 (LS, Asiakaskertomus) 

--- Keskusteltiin perheenjäsenten välisistä suhteista. Milla* kertoi välien äitiin sijoituksen aikana 
parantuneen mutta veljen kihlattuun Anitaan* huonontuneen. Milla* totesi olevansa tietoinen siitä, 
että äiti välittää hänestä. --- Kysyttäessä Milla* kertoi olevansa huolissaan äidin voinnista liittyen 
masennukseen, työhön ja velkoihin. --- 
 

Esimerkki 6 (LS, Asiakaskertomus) 

--- Muutoksia sijoituksen alusta on tapahtunut välien lämpenemisessä vanhempiin eikä äidin 
kanssa enää synny niin paljon riitoja. --- 
 

Esimerkki 7 (LS, Päätös kiireellisestä sijoituksesta) 

--- [Nuorisopsykiatrian] Työryhmästä kerrottiin, että Janinan* kotona on ollut paljon kuormittavia 
tekijöitä. Janinan* isä käyttää usein alkoholia ja juovuksissa ollessaan käyttäytyy sanallisesti 
aggressiivisesti muuta perhettä kohtaan. Äiti ja Janina* kertovat, että he pelkäävät isää tämän 
ollessa juovuksissa. Perheen äidillä on sairaus*, joka kuormittaa äidin jaksamista. 
 

Esimerkki 8 (LS, Päätös huostaanotosta) 

Emma* on 15*-vuotias tyttö, joka asuu vanhempiensa Saila Kinnusen*, Heikki Vuorion* ja 
isoveljensä Jouni Kinnusen* kanssa. Emman* äiti on kertonut, että Emma* on ollut pienestä pitäen 
jollakin tavalla erityinen ja vaikeudet ovat alkaneet jo tarhaiässä, jatkuen ala- ja yläkoulussa ---  
Emma* on saanut osakseen hellyyttä ja rakkautta, kannustusta ja rohkaisua. Rajojen asettaminen 
Emmalle* on ollut kuitenkin vaikeaa. --- Emma* on ottanut perheessä vallan ja hän on käyttänyt sitä 
itselleen ja kehitykselleen vahingollisella tavalla. ---  Emman* vanhemmilla ei ole enää voimavaroja 
eikä kykyjä rajata Emman* käytöstä. --- 
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Läheisverkoston kuvauksia dokumenteissa kirjattiin lastensuojelun kaikissa 

dokumenttityypeissä, joskaan osa päätöksistä ei sisältänyt paljoa verkoston kuvausta. 

Päätösdokumenttien kirjaukset saattoivat koskea enemmänkin nuoren sen hetkistä 

tilannetta ja viranomaisverkoston toimia tai lakisääteisiä perusteita toimenpiteelle 

kyseisessä tilanteessa. Tällaisia päätöksiä olivat esimerkiksi johtajan rajoituspäätökset 

(liikkumisvapauden rajoittaminen) ja palvelujen aloittamis- tai lopettamispäätökset. 

Lastensuojelun dokumenteissa läheisverkoston kuvausta kirjattiin selkeästi yhteen 

koottuna alkuarvioinnin yhteenvedoissa, kiireellisen sijoituksen päätöksissä, 

huostaanottopäätöksissä, hakemuksessa hallinto-oikeudelle ja usein myös 

asiakassuunnitelmissa. Asiakaskertomuksissa taas verkoston kuvausta tuli esille pitkin 

matkaa ja kuvaukset limittyivät erilaisiin elämäntapahtumiin. Tämä on luonnollista, sillä 

asiakaskertomukseen kirjataan kaikki tehty työskentely ja kaikki sosiaalityöntekijän 

näkökulmasta työskentelyn kannalta olennaiset asiat asiakkuuden ajalta. 

Huostaanottopäätöksessä ja hakemuksessa hallinto-oikeudelle nuoren verkoston 

tilannetta oli kuvattu kenties selkeimmin ja kokonaisvaltaisimmin. Eniten yleistä verkoston 

kuvausta oli nuoren lastensuojelun dokumenteissa asiakkuuden alkuvaiheessa. 

Tutkimukseni dokumentit eivät kuitenkaan aina lastensuojelun osalta olleet työskentelyn 

aloitusvaiheesta, joten osa verkoston kuvauksista on tästä syystä voinut jäädä 

tutkimukseni ulkopuolelle. 

 
Nuorten lastensuojelun dokumenteissa viranomaisverkoston kuvaus erosi läheisverkoston 

kuvauksesta jonkin verran. Viranomaisverkoston kuvausta kirjattiin dokumenteissa 

pääasiassa liittyen tehtyyn työhön. Kirjauksissa eriteltiin kuka viranomainen on ollut 

mukana työskentelyssä ja missä roolissa. Viranomaisten ominaisuuksia ei kirjattu samoin 

kuin läheisverkoston. Jokaisen nuoren asioissa oli kirjattu verkostotapaamisia, joissa oli 

paikalla sekä läheis- että viranomaisverkostoa. Muita mainintoja eri viranomaisista oli 

jokaisen nuoren dokumenteissa useita: osa työskenteli tiiviimmin nuoren asioissa, osa 

mainituista viranomaiskontakteista oli kertaluonteisia (esim. poliisi, sosiaalipäivystys…).  

Esimerkki 9 (LS, Asiakaskertomus) 

Sovittu yhteistyöstä NPS:n [Nuorisopsykiatrian] kanssa. --- 
  
Käynnit psyk.polilla edelleen jatkuvat kerta viikossa. Psykologin kanssa miettineet keinoja 
päihteettömyyteen. Päihdepsyk.polilla huhtikuun alussa käynti ja toukokuussa verkosto, johon 
sosiaalityöntekijä kutsutaan. Puhuttu lastensuojelun tukitoimista esim. kotiin tehtävä avotyö, jonka 
tuella voisi miettiä keinoja päihteettömyyteen. --- 
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Esimerkki 10 (LS, Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta) 

Lindasta* tehtiin kiireellinen sijoitus xx.xx.20xx ja sen jälkeen avohuollon tukitoimena xx.xx.20xx 
aloittanut avotyö* on ollut perheen tukena. --- Jaksamattomuuden takia omalääkäri teki lähetteen 
nuorisopsykiatrian poliklinikan tutkimusjaksolle, mutta käyntejä jäi väliin ja tutkimusjakso keskeytyi. 
Hänen piti käydä koulukuraattorin luona, mutta vain osa käynneistä toteutui aikojen unohtamisen 
takia. Koulukuraattori Leila Järvinen* teki uuden lähetteen nuorisopsykiatrian poliklinikalle ja 
tutkimusten perusteella hänelle aloitettiin masennuslääkitys. --- 

 
 

Lastensuojelun verkoston kuvauksissa esiintyi monia eri viranomaistahoja, usein 

dokumenteissa saattoi olla mainintoja jopa kymmenistä viranomaisista. Useimmiten 

mainittuja viranomaisia olivat koulun työntekijät, nuorisopsykiatrian työntekijät, 

lastensuojelun työntekijät, lastensuojelulaitosten ja avotyön työntekijät. Lisäksi mainintoja 

oli usein perusterveydenhuollon työntekijöistä, sosiaalipäivystyksestä ja poliisista.  

Läheisverkostosta useimmiten mainittuja olivat vanhemmat ja sisarukset. Usein mainittiin 

myös joitakin lähisukulaisia ja ystäviä. 

 
Nuorisopsykiatrian dokumenteissa verkoston kuvaus oli selkeämmin rajattavissa kuin 

lastensuojelun dokumenteista, joissa verkoston kuvaus kietoutui enemmän arjen 

tapahtumien kuvaukseen. Nuorisopsykiatrian dokumenteissa verkoston kuvauksia kirjattiin 

sekä hoitosuunnitelmissa, potilaskertomuksissa että lähetteissä. Myös nuorisopsykiatrian 

dokumenteissa verkoston ominaisuuksia, haasteita ja voimavaroja sekä verkoston 

jäsenten suhteita kirjattiin. Verkostoa ja verkoston sekä nuoren tilannetta kuvattiin usein 

otsikoiden, kuten ”Nykysair.”, ”Esitiedot” ja ”Ongelma” alla. Toisinaan kuvaukset oli 

kirjoitettu yleisesti, jolloin ei ollut mahdollista tietää, mistä mikäkin tieto on peräisin. Usein 

kuvaukset olivat kuitenkin kirjattu myös nuoren kertomana ja osa muiden läheisverkoston 

jäsenten kertomina, esimerkiksi vanhempien kertomana.  

 
Esimerkki 11 (NUPS, Hoitosuunnitelma) 

Linnea* on vanhempiensa avioliiton 4/4* lapsi. Linnealla* on kolme vanhempaa sisarusta. --- 
Vanhemmat ovat virallisesti eronneet v. -0x, mutta asuivat kuitenkin tämän jälkeen useaan 
otteeseen yhdessä. Viimeksi isä on muuttanut pois perheen luota 2/xx. Linnea* muistaa isän aina 
käyttäneen haitallisesti alkoholia ja Linnea* on kertonut nähneensä perheväkivaltaa. --- 
 
Esimerkki 12 (NUPS, lähete) 

Kyseessä on kahdeksannelle luokalle menossa oleva 14-vuotias perheensä 1/2 lapsi, perheessä 
xx-vuotias pikkusisko. Vanhemmat ovat yhdessä, mutta kotona tällä hetkellä jatkuvia riitoja. --- 
Kaveripiiri on laaja, ystäviä sekä oman ikäisiä, että jonkin verran nuorempia ja vanhempia. --- 
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Esimerkki 13 ( NUPS, potilaskertomus YPSY-lehti potilaskertomus) 

--- Jenna* kertoo suhteestaan äitiin, että se on hyvä, välillä riitoja, mutta Jenna* tietää olevansa 
äidille tärkeä ja läheinen. Jenna* ei kuitenkaan puhu asioistaan äidille. --- Suhteestaan isään 
Jenna* kertoo, että se on etäinen, Jennan* mielestä isä ei osoita millään tavoin pitävänsä 
Jennasta*. Jennan* mielestä isä pääosin haukkuu ja moittii häntä. ---   

 

 
Nuorisopsykiatrian dokumenteissa verkoston yhteystietoja ei kuvattu samalla tavoin kuin 

lastensuojelussa. Yleisiä tietoja ei näyttänyt olevan kootusti kirjattuna, vaikkakin verkostoa 

ja verkoston vaikutuksia nuoren tilanteeseen kuvattiin kattavasti. On mahdollista, että 

yhteystiedoille on potilastietojärjestelmässä eri paikka, joka ei näkynyt tutkimukseni 

dokumenteista. Paikoittain yhteystietoja kuitenkin mainittiin ja päivitettiin myös 

potilaskertomuksen Yleispsykiatrian-lehtien kirjauksissa.  

 
Viranomaisverkostoa nuorisopsykiatrian dokumenteissa kuvattiin kenties hieman 

vähemmän kuin lastensuojelussa. Tämä voi johtua lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

erilaisista rooleista palvelujärjestelmässä. Lastensuojelun työskentely näyttäytyi enemmän 

nuoren kokonaistilanteen koordinointina, jolloin myös viranomaisverkostojen yhteistyötä ja 

eri tahojen tarjoamaa tukea ja palveluja dokumentoitiin enemmän. Hanna Heinosen ja 

Päivi Sinkon (2009, 90) mukaan lastensuojelun asiakasprosessia johtaessaan 

sosiaalityöntekijän tehtävänä onkin huolehtia koko asiakasprosessin suunnitelmallisesta 

eteenpäin viemisestä yhdessä muiden tahojen kanssa. Nuorisopsykiatrian dokumenteissa 

mainittiin usein niitä yhteistyötahoja, jotka olivat nuoren voinnin näkökulmasta tärkeitä. 

Viranomaisverkostoa ei myöskään nuorisopsykiatriassa kuvattu tarkemmin sen 

ominaisuuksien osalta vaan pääasiassa viranomaisia, heidän kanssa tehtyä yhteistyötä ja 

heidän näkemyksiään mainittiin dokumenteissa. Läheisverkoston näkökulmia 

viranomaisista tuotiin jonkin verran esille.  

Esimerkki 14 (NUPS, hoitosuunnitelma) 

--- Plaalla [potilaalla] ollut kuraattorikäyntejä 3.luokalta lähtien, 3.luokalla vaihtoi koulua Myllylän* 
ala-asteelle, 5/xx vaihtoi koulussa luokkaa. 5.luokalla plaasta tehty lähete nuoria auttavalle taholle* 
sosiaalisten suhteiden vaikeuksien, alakuloisuuden ja itsetunnon vaikeuksien vuoksi. Plas ja 
vanhemmat toivat esille, että kyseisistä käynneistä* ei ole ollut hyötyä. --- 

 
 
Nuorisopsykiatrian dokumenteissa näkyi paikoittain verkoston haasteiden ja tilanteen 

medikalisoiminen. Esimerkiksi erään nuoren yhtenä diagnoosina oli ”primaarisen 

tukiryhmän ongelmat”, jolla tarkoitettiin ilmeisesti ensisijaisen läheisverkoston, kuten 

perheen ongelmia. Näytti siltä, että silloin kun tämä oli asetettu diagnoosiksi verkoston 
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ongelmat nähtiin erityisesti nuoren psyykkiseen vointiin vaikuttavina tekijöinä. Toisaalta 

tällainen diagnoosi oli vain yhden nuoren dokumenteissa, mutta haasteita kuvattiin 

jokaisen nuoren verkoston kohdalla. Mahdollista on, että kyse on myös lääkärikohtaisesta 

tavasta käyttää/asettaa diagnooseja. Ajoittain medikalisoituminen näkyi myös 

lastensuojelun dokumenteissa, kun nuoren tilanteen taustoja kartoitettiin psyykkisen 

hyvinvoinnin osalta. Saman huomion lastensuojelun medikalisoitumisesta on tehnyt 

Mahkonen (2010, 23). 

Esimerkki 15 ( NUPS, lähete erikoissairaanhoitoon nuorisopsykiatrialle) 

--- Aikaisemmin hoitojakso 9/20xx-1/20xx tutkimuskaupungin* nuorisopsykiatrian pkl:lla, tuolloin 
diagnooseina määrittämätön syömishäiriö, nuoren kehitysvaikeudet ja primaarisen tukiryhmän 
ongelmat. --- 

 
 
Nuorisopsykiatrian dokumenteissa oli kaiken kaikkiaan huomattavissa keskittyminen 

nuoren psyykkiseen vointiin myös verkoston näkökulmasta. Esimerkiksi vanhempien 

kohdalta dokumentoitiin vanhempien sairauksia, kuten mielenterveysongelmia. Verkoston 

kartoittamisessa oli käytetty tukena lisäksi työmenetelmiä, verkostokartta11 oli yksi näistä. 

Verkostokartan avulla kuvattiin verkostoa, sen jäseniä ja niiden suhteita. Tässä kohtaa 

myös ystäviä kuvattiin, ystäväpiirin kuvaus näyttäytyi tarkempana kuin lastensuojelun 

dokumenteissa. Mielenkiintoista oli, että vaikka molempien tahojen dokumenteissa oli 

mainintoja ystävyyssuhteista, niin ystäviä ei pääsääntöisesti ollut otettu mukaan 

verkostotyöskentelyyn. Joissakin yhteyksissä ystävä saattoi olla läheisverkoston kanssa 

nuorta kannattelevana tahona. Tällaisia tilanteita oli tosin harvoin kirjattuna 

dokumenteissa. Mäenpää ja Törrönen (1996, 34) ovat tutkimuksessaan pohtineet, että 

johtuuko ystävien poissaolo verkostotyöstä siitä, ettei ystäviä pidetä potentiaalisina 

yhteistyökumppaneina. Toisaalta voi myös olla, että ystäviä on esimerkiksi haastavaa 

tavoittaa mukaan verkostotyöskentelyyn. 

Esimerkki 16 ( NUPS, YPSY-lehti potilaskertomus) 

--- Täytetään verkostokartta. Kertoo seurustelleensa Mikko*-py:n [poikaystävän] kanssa pari kk:tta, 
py n. vuoden Janikaa* vanhempi. Kertoo ärsyyntyvänsä helposti ihmisiin, läheisistä ihmisistä 
Janne* ja Kalle* ainoat, joiden kanssa ei kerro ärsyyntyvänsä. Janikan* kaverit ovat häntä n. pari 
vuotta vanhempia, vanhin 18-v. Kertoo, ettei verkostokarttaan koko ”jengiä” laittanut, kertoo 
porukkaan kuuluvan n.30hlöä, n. parisen vuotta vanhempia siis kuin hän, tekemisistä kertoo, että 
hengaavat Itä-xxx lähiöissä, muutamalla porukasta mopoja, ilkivallan teot kieltää. Kavereiden 
lisäksi läheisiä Janikalle* ovat isoveli Sami*, Nummelassa* asuva mummo … --- , sukulaisia näkee 
lähinnä sukujuhlissa tms.--- 

                                                 
11

 Verkostokartalla tarkoitetaan lomaketta, johon yksilö merkitsee hänelle läheisiä ihmisiä läheis- ja viranomaisverkostostaan. 
Verkostokartan avulla voidaan hahmottaa yksilön verkostoa. Verkostokartasta on olemassa useita eri sovellutuksia, mutta ajatuksena 
on aina verkoston tekeminen näkyväksi. 
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Arjen kuvaus oli nuorisopsykiatrian dokumenteissa ajoittain hyvin tarkkaa. Nuorilla ilmeni 

esimerkiksi syömiseen liittyviä haasteita ja tällöin arjen syömisrutiineja kuvattiin tarkoin. 

Läheisverkoston reaktioita ja toimintaa suhteessa nuoreen kuvattiin. Päihteiden käyttö ja 

mahdollinen itsetuhoisuus pyrittiin myös selvittämään. Verkoston ja verkoston tilanteen 

kuvauksissa keskeisiä tapahtumakulkuja kuvattiin välillä erittäin yksityiskohtaisesti. Nuoren 

menetykset läheisverkostossa olivat osaltaan keskeisiä haasteita, joita nuorten kanssa 

pyrittiin käsittelemään. Jorma Pihan (2004c, 399) mukaan, nuorisopsykiatriassa 

pyritäänkin löytämään arjesta ne keskeiset solmukohdat, joihin vaikuttamalla voidaan 

auttaa nuorta. Nuorisopsykiatrinen työ on kokonaisvaltaista tilanteen kartoittamista, sillä 

ainoastaan näin voidaan psyykkisesti ja sosiaalisesti merkitseviä tekijöitä nuoren elämästä 

paikantaa. Myös omassa aineistossani tämä näkyy suhteellisen laajoina tilanteen ja 

verkoston kartoituksena ja kuvauksina. 

 
 
6.1.2 Verkostotyö raportoituna 
 
Toinen laajempi näkökulma, jonka paikansin dokumenteista on verkostotyö raportoituna. 

Toisaalta voisi ajatella, että kaikki dokumentointi on työn raportointia. Olen kuitenkin 

halunnut nostaa esille tarkemmin vielä ne kirjaukset, jotka näyttäytyvät selvästi työn 

raportointina ja selvityksenä tehdystä verkostotyöstä. Tässä osiossa tarkastelenkin 

verkostotyön dokumentointia toteutuneen työn, verkostossa tehtyjen suunnitelmien ja 

työnjaon sekä verkoston jäsenten mielipiteiden ja näkemysten raportointina.  

 
 
Toteutunut verkostotyö: yhteydenotot ja tapaamiset 

Dokumenteissa tehtyä verkostotyötä, kuten yhteydenottoja, verkostoneuvotteluja ja 

erilaisia tapaamisia verkostossa, dokumentoitiin usein. Dokumentointi onkin tehdyn työn 

näkyväksi tekemistä, kuten Kääriäinen ym. (2007) ovat todenneet. Dokumentoinnin 

tehtävänä on turvata selustaa eli tuoda oikeusturvaa sekä asiakkaalle että työntekijälle. 

Kirjaamista tehdään muistin ja työn jatkuvuuden tueksi. (Mt., 11–12.) Nämä näkökulmat 

olivat mielestäni nähtävissä tarkastelemissani dokumenteissa. 

 
Nuoren asioissa tehtyä verkostotyötä raportoitiin sekä lastensuojelussa että 

nuorisopsykiatrialla kirjaamalla esimerkiksi toteutuneet tapaamiset. Verkostoneuvotteluista 

ja muista tapaamisista verkoston kanssa dokumentoitiin osallistujat, tapaamisten sisältöä, 
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käytyä keskustelua ja sovittuja asioita. Tapaamiset, jotka eivät toteutuneet kirjattiin 

poisjäänteinä. Nuorisopsykiatrialla poisjäännit olivat usein peruste jakson loppumiselle tai 

keskeytymiselle, sillä poisjääminen tulkittiin tarkoittamaan, että nuori ei ollut sitoutunut 

työskentelyyn.  

 
Seuraava esimerkki kuvaa erästä kirjausta verkostoneuvottelusta nuorisopsykiatrian 

poliklinikalla. Kirjauksessa käydään kootusti aihe kerrallaan läpi nuoren voinnin kannalta 

keskeisiä asioita nuoren verkostot ja keskeiset elämänalueet huomioiden. Kirjauksessa 

raportoidaan myös mitä nuoren jatkohoidosta sovitaan ja miten nuoren tilanteessa 

edetään. Kirjaus on toisaalta muotoiltu passiiviseksi, jolloin epäselväksi jää kuka 

todellisuudessa asiat sopii, onko näkökulma jatkosuunnitelmasta yhteinen vai esimerkiksi 

täysin ammattilaislähtöinen. Kirjauksissa keskeisenä läheisverkostona nuoren voinnin 

kannalta nähdään perhe ja koti. Keskeinen verkosto nuoren elämässä on myös koulu. 

Muista viranomaistahoista nuoren asioissa mainitaan lastensuojelu ja nuorisopsykiatria. 

Lastensuojelussa nuorisopsykiatrista tukea tarvitsevien nuorten määrä onkin lisääntynyt 

(Taipale 2006, 170). Esimerkistä on nähtävissä, että nuorisopsykiatrian hoito huomioi 

verkostoja, mutta keskittyy nuoren psyykkisen sairauden hoitoon. Nuorisopsykiatrian 

esitteessä onkin tuotu esille, että työtä tehdään verkoston kanssa (Nuorisopsykiatrian 

yksikön esite 2011). Näkökulmaa on laajennettu vielä niin, että nuoren kehitystä pyritään 

tukemaan hoidolla kokonaisvaltaisesti. Raporttimainen esitys tulee esimerkissä esille 

kohdissa, kuten ”Verkostoneuvottelu…paikalla…”, ”Kävimme läpi…”, ”Sovimme…”, ”…on 

tähän asti käynyt viikoittain…”. 

Esimerkki 17 ( NUPS, YPSY-lehti potilaskertomus) 

Verkostoneuvottelu, tutkimusjakson palaute ja hoidon suunnittelupalaveri, paikalla Silja* sekä 
hänen äitinsä Maarit Leppänen*, Jokivirran* koulun koulukuraattori Milla Mäkinen* ja 
Nuorisopsykiatrian pkl:lta ps [psykologi] Ella Jokinen* ja a.k. [allekirjoittanut, nuorisopsykiatrian 
poliklinikan sosiaalityöntekijä]. 

Kävimme läpi x.xx olleen hoitoneuvottelun. Hoitoneuvottelun sisältö vastasi sekä Siljan* että hänen 
äitinsä ajatuksia tilanteesta. Äiti kertoi perheessä aloitetusta lastensuojelun asiakkuuden 
alkuarvioimisesta Haaralan* sosiaaliasemalla, sos.työntekijä Elli Mustonen*. 

Keskustelimme Siljan* masennuksen taustalla olevista asioista liittyen kouluun.  --- 

Siljan* masennuksen taustalla olevista kotiin liityvistä asioista keskustelimme, että --- 

Sovimme, että Silja* aloittaa hoitojakson ps (psykologi) Ella Jokisella ja hoidon focuksena on 
masennuksen hoito ja nuoruusiän kehityksen tukeminen. Silja on tähän asti käynyt viikoittain 
koulukuraattorilla… --- 

Siljalle* annettiin ensimmäinen hoitokontakti Ella Jokiselle* ensi viikolle.  
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Tehtyä työtä raportoitiin erityisesti lastensuojelun asiakaskertomuksissa ja 

nuorisopsykiatrian yleispsykiatrian lehdillä potilaskertomuksessa. Esimerkiksi 

nuorisopsykiatrian hoitosuunnitelmissa ja lähetteissä saatettiin kertoa, mitä käyntejä ja 

toimia on jo toteutunut nuoren kohdalla ja miten ne ovat vaikuttaneet nuoren tilanteeseen. 

Lastensuojelussa samalla tavoin tehtiin muun muassa huostaanottopäätöksissä ja 

asiakassuunnitelmissa. Näytti siltä, että tällä tavoin koordinoitiin myös nuoren palveluja ja 

välitettiin muille tahoille tietoa nuoren tilanteesta tiivistetyssä, koostetussa muodossa. 

Erityisesti raportoitiin jo toteutettuja toimia ja näiden myötä perusteltiin tulevia tai 

suunnitteilla olevia toimia. Aineistossa lastensuojelun avohuollon tukitoimet olivat esillä 

korostetusti, vaikkakin Mahkonen (2010, 32) on tuonut esille, että lastensuojelulaissa 

(417/2007) avohuollollisia toimia säännellään varsin rajallisesti moniin muihin toimiin 

nähden. Usein avohuollon tukitoimet olivat juuri verkostotyötä nuoren läheisverkostossa 

(esim. avotyö, perhetyö) ja mukana työssä saattoi olla useita viranomaisverkoston 

toimijoita.  

Esimerkki 18 (LS, Päätös) 

Päätetään aloittaa avotyö* Jenna Korhosen* perheessä xx.x.20xx alkaen lastensuojelun 
avohuollon tukitoimena lastensuojelulain 34 §:n ja 36§:n perusteella. 

Esimerkki 19 (LS, Asiakaskertomus) 

Lastensuojelulaitoksesta* ilmoitettu, että Jemina* ei palannut eilen ulkoilultaan. Poliisille on virka-
avunpyyntö tehty. Huostaanoton selvitys aloitettu. Kuulemiskutsut äidille, oheishuoltajalle*

12
 ja 

Jeminalle* on huostaanottoa ja sijoitusta varten lähetetty. Jeminan* kutsu lähetetty 
lastensuojelulaitokseen*. Kuulemiset ovat lastensuojelun sosiaaliasemalla* maanantaina 
xx.xx.20xx, oheishuoltajan* klo xx, äidin klo xx ja Jeminan* klo xx. 

Esimerkki 20 (NUPS, hoitosuunnitelma) 

--- Hoitoneuvotteluun osallistuivat el Maija Metsäketo* ja allekirjoittanut [nuorisopsykiatrian 
sosiaalityöntekijä]. Potilasta ja hänen äitiään tapasi tutkimusjaksolla allekirjoittanut yhdessä kerran 
ja potilasta yksilökäynneillä kolme kertaa. Potilas ei saapunut el Maija Metsäkedon* 
tutkimusjaksoon liittyvälle vo.ajalle xx.x. Potilaan ohjasi tutkimusjaksolle mahdollisten 
masennusoireiden ja isän kuolema-asian vuoksi Sammalsuon* koululääkäri Anne Autio*. ---  

Esimerkki 21 (NUPS,YPSY-lehti potilaskertomus) 

Sovittu puhelimitse äidin, Mirja Mäkisen* kanssa tutkimusjakson aloitusaika Jonille* ja äidille x.x klo 
14.30. 

 
 

                                                 
12

 Tuomioistuimen päätöksellä lapsen huolto voidaan uskoa vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on 
antanut siihen suostumuksensa. Oheishuolto voidaan määrätä, mikäli se on lapsen edun mukaista. Oheishuolto ei poista vanhempien 
elatusvastuuta eikä tuota oheishuoltajalle elatusvelvollisuutta lasta kohtaan. Oheishuoltaja toimii vanhempien/vanhemman ohella lapsen 
huoltajana. (Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus 2011.) 
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Esimerkit kuvaavat edelleen, että työstä raportoitiin konkreettisia yhteydenottoja ja 

koosteita tehdystä työstä. Myös ilmoituksia dokumentoitiin. Nuorisopsykiatrian 

dokumenteissa näitä asioita kirjattiin pääasiassa otsikoiden ”Esitiedot” ja ”Puhelinkon.” 

alle. Verkostotyötä raportoitiin ajoittain muidenkin otsikoiden, kuten ”Nykysair.” tai 

”Tulosyy” kohdalle. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön kertomusosiossa verkostotyötä 

raportoitiin päivämäärän alle, yksittäisiä otsikoita ei juuri näissä kohdissa käytetty. Joskus 

sosiaalityöntekijä oli saattanut kirjata oman otsikon tapaamiselle tai yhteydenotolle 

tilanteen mukaisesti (esim. asiakassuunnitelmaneuvottelu, verkostoneuvottelu, puhelu…).   

 
 
Työnjako ja suunnitelmat  

Lähes jokaisessa dokumentteihin kirjatussa yhteydenotossa ja erityisesti 

verkostoneuvotteluissa sekä ammattilaisten keskinäisessä yhteydenpidossa tehtiin 

työnjakoa. Jonkinlainen suunnitelma nuoren asioiden eteenpäin viemiseksi tehtiin myös 

tapaamisissa ja eri yhteydenotoissa. Työnjakoa tehtiin joko yhteisesti sopien tai 

esimerkiksi työtä muilla keinoin rajaten (esim. lähetteen palautus). Työnjako ja 

suunnitelmia kirjattiin erityisesti lastensuojelun asiakaskertomuksessa ja 

asiakassuunnitelmissa. Nuorisopsykiatrialla työnjako ja suunnitelmat näkyivät useimmiten 

yleispsykiatrian-lehdillä potilaskertomuksessa ja toisaalta hoitosuunnitelmissa. Lähetteissä 

työnjako oli läsnä, sillä lähetteellähän ohjataan nuori työnjaon ja tuen tarpeen mukaiseen 

paikkaan. Esimerkiksi koululääkäri voi ohjata nuoren nuorisopsykiatrian poliklinikalle 

silloin, kun koululääkärin palvelut eivät riitä nuoren psyykkisen voinnin hoitamiseen. 

Seuraavat esimerkit kuvaavat verkostoissa tehdyn työnjaon dokumentointia, samalla esille 

tulee myös jonkin verran suunnitelmien kirjausta. Eräänlaisena suunnitelman tekona 

voidaan pitää esimerkiksi kohtaa ”Sovittiin, että ak [allekirjoittanut, nuorisopsykiatrian 

psykologi] vie asian tiimin käsittelyyn.” Myös esimerkissä 22 on kirjattu sekä suunnitelman 

tekoa että työnjakoa. 

Esimerkki 22 (NUPS,YPSY-lehti potilaskertomus) 

Th [terveydenhoitaja] Jonna Mäkelä soitti xx.xx kertoen nuoren voinnin heikentymisestä:… --- 
Mäkelän mukaan nuoren vointi on siinä määrin huono, että voisi olla osastohoidon tarpeessa. 
Sovittiin, että ak [allekirjoittanut, nuorisopsykiatrian psykologi] vie asian tiimin käsittelyyn. --- 
 
--- Tiimissä keskusteltu nuoren tilanteesta ayl [apulaisylilääkäri] Pekka Virtasen* kanssa: todettiin, 
että työnjaon mukaisesti nuoren hoito kuuluu erikoissairaanhoidon toimintayksikön* vastuulle 
ongelmien vaikeusasteen vuoksi. 
 
Soitto th Mäkelälle*[kouluterveydenhoitaja]: informoidaan siitä, että nuori tulisi ohjata koululääkärin 
lähettämänä erikoissairaanhoidon toimintayksikön* nuorisopsykiatrialle.   
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Esimerkki 23 (LS, asiakaskertomus) 

--- Neuvottelussa sovittiin, että Saaran* tutkimusjakso alkaa nuorisopsykiatrisessa työryhmässä 
Milja Saarisen* [nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijä] luona.. --- Koulun käymisestä sovitaan niin, 
että hän aloittaa lyhyemmällä koulupäivällä… --- Metsämaan lastensuojelulaitos* hoitaa Saaran* 
kouluun kuljetusasian. --- Koulusta tullaan vastaanottamaan Saaraa*, jotta olisi helpompaa aloittaa 
koulu. Mummo on myös tuomassa perjantaina Saaran* koulusta nuorisopsykiatriselle ja sieltä 
Metsämaan lastensuojelulaitokseen*. --- Nuorisopsykiatrian käyntien alkaminen omalta osaltaan 
auttaa Saaraa* jaksamaan ja alkuvaiheessa on Metsämaan lastensuojelulaitos* lisätukena.  
 

Työnjako ammattilaisten kesken oli paikoittain jännitteistä. Tämä näkyi muun muassa 

mielipide-eroina nuoren tuen tarpeeseen, työn rajaamiseen ja työnjakoon liittyen (esim. 

lähetteiden palauttaminen/vastaanottaminen, huostaanoton tarve). Eri viitekehyksistä 

tulevat toimintatavat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä näkyivät ymmärryksen ja 

nuoren tilanteen tulkinnan eroina. Keskeisenä solmukohtana näytti olevan, milloin nuorella 

on tarve nuorisopsykiatriseen hoitoon ja milloin lastensuojelulliset toimet ovat ensisijaisia. 

Toisaalta näkökulmaeroja saattoi olla myös eri sosiaalihuollon toimijoiden kesken (esim. 

avotyön toimijat ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä) tai vastaavasti eri terveydenhuollon 

toimijoiden kesken (esim. hoitoon lähettävä taho ja lähetteen vastaanottava taho). 

Organisaatioiden välillä näytti myös olevan joitakin sovittuja linjauksia työnjaosta 

yksiköiden välillä erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi ongelmien vaikeusasteen 

perusteella. Asiakkuuden siirtoja taholta toiselle perusteltiinkin työnjaollisilla syillä, kuten 

edellä olevasta esimerkistä 22 ilmenee. Aina työnjaon perusteista ei kuitenkaan ollut 

yhtenäistä näkemystä, mikä saattoi johtaa nuoren edestakaisiin siirtoihin eri hoitavien 

tahojen välillä. Jännitteet työnjaollisissa kysymyksissä näkyivät dokumenteissa muun 

muassa seuraavasti. 

Esimerkki 24 (LS, asiakaskertomus)  

Lastensuojeluilmoitus terveyskeskuslääkäri Minna Järven* välittämänä, kun hänen tekemänsä 
lähetteen perusteella ei nuorisopsykiatriseen työryhmään otettu asiakkaaksi Jennaa*, vaikka 
lähetteen mukaan Jenna* on masentunut eikä ole jaksanut käydä koulua viime kevään jälkeen. --- 
[Nuorisopsykiatrian] lääkäri* katsoo, että nuoren kohdalla olisi ensisijaista koulun ja lastensuojelun 
tukitoimet ja jos nuorisopsykiatrista arvioita vielä tarvitaan, niin lähete tehtäisiin yhteistyössä koulun 
ja lastensuojelun kanssa ja alkuarvio esim. verkostopalaverina. --- Viestitetty kouluun ja 
oheishuoltajalle*, että ottaa yhteyttä koulukuraattoriin ja koulupsykologiin. Psykiatrisen arvion 
tekeminen kyllä olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää… ---  
 
[seuraava kirjaus] 
Koulupsykologi Enni Aarnille* viestitin nuorisopsykiatrisen työryhmän lähetteen tilanteen. Enni 
Aarni* pystyi järjestämään niin, että hän ottaa vastaan Jennan* xx.xx.20xx klo xx ja tekee liitteen 
terveyskeskuslääkärin liitteeseen ja lähete uudestaan nuorisopsykiatriselle. Myös hän piti 
kummallisena menettelyä. --- 
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Dokumenteissa tehtiin jatkuvasti suunnitelmia siitä miten nuoren tilanteessa edetään, mitä 

tukea ja palveluita nuorelle ja perheelle tarjotaan ja mitä arjen keinoja nuoren tukemiseksi 

voidaan käyttää. Myös varatoimintasuunnitelmia äkillisten kriisitilanteiden varalle kirjattiin. 

Nuorisopsykiatrialla suunnitelmat liittyivät muun muassa nuoren hoidon toteuttamiseen ja 

yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Lastensuojelussa suunnitelmat olivat laajemmin 

palveluiden koordinointia ja suunnitelmia lastensuojelun tukitoimien järjestämisestä sekä 

yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. 

 Esimerkki 25 (NUPS, YPSY-lehti, potilaskertomus)  

Soitto äidille saapuneen lähetteen johdosta. --- Varaamme tutkimusjakson perhealoitusajan xx.x klo 
xx. Tulossa äiti, isä ja Jaakko*, joka äidin mukaan motivoitunut käynneille. Äiti peruuttaa 
omalääkärille varatun kontrolliajan, koska täällä nyt alkamassa käynnit. Ohjattu äitiä tarvittaessa 
viemään Jaakko* ensiapuun*, mikäli itsetuhoisuus lisääntyisi. ---  

Esimerkki 26 (LS, Asiakassuunnitelma)  

--- Laura* tarvitsee tukea koulunkäyntiin ja arjen hallintaan. Psyykkisen voinnin tukeminen tapahtuu 
hoitosuhteiden kautta, mutta Laura* tarvitsee myös arkeen keskusteluapua ja tukea. --- Myös 
vanhemmat tarvitsevat tukea vaikeassa tilanteessa. Tavoitteena on saada rytmiä ja pysyvyyttä 
arkeen ja koulu sujumaan säännöllisesti. --- Todettiin, että lääkäri Niina Luotonen* on tehnyt 
Laurasta* lähetteen erikoissairaanhoitoon*. --- Mikäli Laura* ei koe saavansa apua sairaalasta ja 
hänen tilanteensa ei parane, niin sosiaalityöntekijä ehdotti, että Laura* sijoitetaan avohuollon 
tukitoimenpiteenä Männistön* lastensuojelulaitokseen*. Sosiaalityöntekijä tekee Lauraa* varten 
hakemuksen avohuollon sijoituspaikasta. Koulussa Lauraa* tukee koulukuraattori Tiina 
Tamminen*. ---  

 
 
Ajoittaisista näkemyseroista huolimatta usein verkostotyö näytti myös sujuvan ja 

yhteydenpitoa ammattilaisten välillä oli. Suunnitelmia, joita verkoston jäsenten kesken 

tehtiin, kirjattiin usein tarkasti dokumentteihin. Suunnitelmien kautta pyrittiin löytämään 

nuoren tilanteeseen uusia voimavaroja ja ratkaisuja. Suunnitelmia tehtiin niin 

läheisverkoston arkeen liittyen kuin viranomaisverkoston keskinäiseen työhön ja tuen 

järjestämiseen liittyen. Suunnitelmat saattoivat olla lyhyen tähtäimen tai pidemmän 

tähtäimen suunnitelmia. Lyhyen tähtäimen suunnitelmat arjessa liittyivät usein äkilliseen 

nuoren hyvinvoinnin turvaamisen tarpeeseen (esim. kriisiytynyt tilanne perheessä tai 

nuoren itsetuhoisuus). Samalla ne liittyivät pidemmän aikavälin tavoitteeseen nuoren ja 

verkoston tilanteen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamisesta. Suunnitelmat olivat 

yleensä ammattilaisjohtoisia, mutta aloite saattoi tulla niin läheisverkostolta kuin 

ammattilaisiltakin. 
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Mielipiteet ja näkemykset 

Keskeistä verkostotyössä on kuulla verkoston jäseniä, jakaa ajatuksia ja pyrkiä 

rakentamaan yhteisiä ratkaisuja (esim. Arnkil & Seikkula 2009, 13–14; 117). 

Dokumenteissa mielipiteitä ja eri tahojen näkökulmia raportoitiin eri tavoin. 

Nuorisopsykiatrian dokumenteissa kirjattiin sekä työntekijöiden että nuorten ja 

lähiverkoston mielipiteitä ja näkemyksiä nuoren tilanteesta ja hoidosta. Lastensuojelussa 

mielipiteitä dokumentoitiin lakisääteisten kuulemisten mukaisesti, mutta myös jatkuvasti 

muussa verkostotyössä. Lastensuojelussa kirjattiin sekä työntekijöiden, yhteistyötahojen, 

nuoren että läheisverkoston näkemyksiä. Lastensuojelun dokumenteissa mielipiteet ja 

näkemykset olivat kenties hieman selvemmin yksilöityjä kuin nuorisopsykiatrian teksteissä. 

Tämä saattoi johtua työntekijöiden yksilöllisistä dokumentointityyleistä. Lastensuojelussa 

huomioitavaa oli, että osa sosiaalityöntekijöistä dokumentoi tietoja sosiaalityöntekijän 

roolista käsin, kuten esimerkissä 27. Toisaalta kirjauksia tehtiin ajoittain niin, että oli 

vaikeaa päätellä tarkasti, kuka oli minkäkin näkemyksen esittänyt. Tällaista kirjaustyyliä oli 

hieman enemmän nuorisopsykiatrian dokumenteissa. Esimerkit kuvaavat muutamia 

tapoja, miten mielipiteitä ja näkemyksiä dokumentoitiin verkostotyössä. 

 
Esimerkki 27 (LS, Asiakassuunnitelma)  

--- Sosiaalityöntekijän mielestä Saara* tarvitsee tukea koulunkäyntiin ja arjen hallintaan. --- 
 

Esimerkki 28 (NUPS, YPSY-lehti, potilaskertomus) 
 
--- Äiti ei osaa sanoa, mistä Niinan* alakuloisuus mahdollisesti johtuisi.--- äidin mielestä Niinan* 
itsetuhoiset ajatukset ovat mahdollisesti ylilyöntejä… ---  
 

Esimerkki 29 (LS, Asiakaskertomus) 
  
--- Lisäksi Inka* sanoi, että hän on väsynyt siihen, että hänen pitää kertoa asioitaan aina uudelleen 
uusille työntekijöille.--- Isä sanoi, että hänen mielestään Inkalla* menee nyt paremmin.. ---  

 
 

Lastensuojelulaki (417/2007, 42§) velvoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijää kuulemaan 

nuorta, huoltajia, vanhempia ja muita asianosaisia. Nämä kuulemiset näkyvät 

dokumenteissa selvästi, erityisesti päätösdokumenteissa.  Mielipiteet ovat selvästi 

näkyvillä myös asiakassuunnitelmissa. Asiakassuunnitelmissa asiakastietojärjestelmän 

dokumenttipohjat ohjaavat kirjaamaan mielipiteitä otsikoiden ”Lapsen/nuoren mielipide”, 

”Vanhempien mielipide” ja ”Muiden asianosaisten mielipide” alle. Päätösdokumenteissa, 

erityisesti huostaanotto päätöksessä, näkemyksiä kirjataan ”Mielipiteen selvittäminen ja 

kuuleminen (42§)” alle ja nuorten osalta edelleen otsikon ”Selvitys siitä, miten 12 vuotta 
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täyttänyttä lasta on kuultu” alle. Vanhempien, huoltajien ja lasta 

hoitaneiden/kasvattaneiden henkilöiden mielipiteitä varten päätösdokumenteissa on oma 

vastaava kohtansa. 

 
Esimerkki 30 (LS, Asiakaskertomus) 
  
Mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen (42§) 
 
Selvitys siitä, miten 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultu 
 
Lapsi: Kuultu x.xx.20xx Länsiharjun* lapsiperheiden sosiaaliasemalla. Kuulemassa 
sosiaalityöntekijät… ---  
Malla* ei pystynyt ottamaan kantaa asiaan kuulemistilaisuudessa, mutta hän toimitti 
sosiaalityöntekijälle mielipiteensä kirjallisena x.xx.20xx. Kirjeessään Malla* toteaa, että hän ei 
vastusta huostaanottoa ja sijoitusta Järvelän* lastensuojelulaitokseen*. 

 

Dokumenteissa raportoitiin mielipiteitä lain ja asiakastietojärjestelmien ohjaamana (ks. 

Kääriäinen 2003, 139; Kääriäinen ym. 2007 13–14, 21). Toisaalta työn eteenpäin 

viemiseksi mielipiteet olivat tärkeitä, sillä ilman yhteistyötä ei verkostotyö voi toimia. Näytti 

siltä, että nuorten ja heidän läheisverkoston mielipiteitä kirjattiin suoraan, olivatpa ne sitten 

sävyltään negatiivisia, positiivisia tai neutraaleja. Mahdotonta on tosin tietää onko asioita 

kirjattu esimerkiksi todellisuutta neutraalimmin. Ammattilaisten mielipiteitä nuoren ja 

verkoston tilanteesta kirjattiin myös. Ammattilaisten keskinäiset eriävät näkemykset 

työskentelystä jäivät kuitenkin ajoittain luettavaksi ainoastaan ”rivien välistä” tai muutoin 

epäsuorasti. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska on kyse nuoren dokumenteista.  

 
Kokonaisuudessaan voidaan nähdä, että verkostotyö raportoituna on tiivistä kuvausta siitä 

mitä on tehty. Nykyään työskentelyn pitää olla hyvin läpinäkyvää mihin pyritään varmasti 

osittain sillä, että tehtyä työtä raportoidaan tarkasti. Dokumentoinnin tyyli riippuu aina myös 

työntekijän dokumentointiosaamisesta ja -tyylistä. Työmäärän ollessa suuri raportointi 

auttaa työntekijää hallitsemaan prosessia eri tilanteissa, kun kirjauksien avulla on 

mahdollista tarkastella jo aiemmin tapahtuneita asioita. Ristiriitatilanteissa 

dokumentoinnilla voidaan turvata sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvaa (Kääriäinen 

ym. 2007, 11–12). Asiakkaan oikeusturva on näin ollen paljolti kiinni myös niistä 

valinnoista, joita työntekijä dokumentoidessaan tekee. 
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6.2 Verkosto ja verkostotyön diskurssit 
 
Tässä luvussa paikannan dokumenteista diskursseja, jotka leikkaavat läpi edellä esille 

tuotujen teemojen kenttää. Nuoren dokumentteihin kirjatuista verkostoon ja 

verkostotyöhön liittyvistä kirjauksista muotoutui kaksi verkosto ja kaksi verkostotyön 

diskurssia. Muodostamani diskurssit verkostoon liittyen nimesin ristiriitainen läheisverkosto 

ja jännitteinen viranomaisverkosto diskursseiksi. Nämä diskurssit kuvaavat sitä, millaisia 

merkityksiä verkostoista keskusteluissa tuotettiin. Verkostotyöhön sisällöllisesti tarkentuvat 

diskurssit nimesin huoli verkostossa ja valta verkostossa. Verkostotyön diskurssit taas 

kertovat niistä keskusteluista, joita verkostotyön arjessa käytiin ja millaista vuorovaikutusta 

verkostotyön kentällä muodostui. Diskurssien kietoutuessa tiukasti yhteen ja toisaalta 

esiintyessä palasina dokumenteissa on mahdollista, että diskurssit leikkaavat ajoittain 

toistensa näköaloja ja yhteistä diskursiivista kenttää. 

 
 
6.2.1 Ristiriitainen läheisverkosto 
 
Dokumenteissa läheisverkostosta muodostuvassa diskurssissa läheisverkostosta rakentuu 

ristiriitainen kuva. Läheisverkostoa kuvataan voimavarana ja yhteistyökumppanina 

verkostotyössä, mutta myös haasteena ja uhkana nuoren hyvinvoinnille. Keskustelussa 

vuorottelee niin luottamuksen kuin luottamuksen puutteen ilmapiiri. Tein 

dokumenttiaineistostani havaintoja läheisverkostoon liittyvästä diskurssista pääasiassa 

näiden vastaparien kautta: luottamus - epäluottamus, voimavara - voimavarojen puute ja 

yhteistyökumppani – uhka/haaste. 

 
Nuoren läheisverkosto, useimmiten perhe ja ystävät, näyttäytyivät dokumenteissa toisaalta 

nuoren ja verkostotyön voimavarana, mutta yhtäaikaisesti kuvattiin läheisverkoston 

voimavarojen ja arjenhallinnan puutteita. Diskurssin voimavarojen näkökulma koostui 

ristiriitaisista ja vaihtuvista näköaloista sekä tilanteista suhteessa nuoren ja perheen 

pärjäämiseen arjessa. Usein haasteita perheessä olivat perheen sisäiset suhteet ja nuoren 

rajaaminen, esimerkiksi kotiintuloaikojen pitäminen ja koulunkäynnin turvaaminen. 

Läheisverkoston voimavarojen puutetta toivat esille niin nuori, nuoren läheisverkosto kuin 

ammattilaiset. Toisaalta läheisverkosto on usein nuorelle hyvin tärkeä ja näyttäytyi näin 

myös merkittävänä voimavarana. Esimerkiksi hyvät suhteet läheisten ihmisten kanssa 

olivat nuorelle positiivisia ja hyvinvointia kannattelevia asioita. Joskus läheisverkosto 
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kuitenkin vei nuorelta voimavaroja. Riitaisat suhteet perheen sisällä olivat nuoren ja 

läheisverkoston kannalta kuluttavia tekijöitä. 

 

Esimerkki 31 (LS, Asiakaskertomus) 
  
--- Jonna* uskoo, että vanhemmat haluavat hänet kotiin. --- 
 
--- Kysytti isältä mihin hän itse on valmis, että Jonna* voisi palata takaisin kotiin.  Isä sanoi, että 
hän on valmis melkein mihin vain. Isä kuitenkin luettelee niitä asioita, joita hänen mielestään 
Jonnan* pitäisi tehdä. --- 
 
--- [Lastensuojelulaitoksen ohjaaja] Minna Siekkinen* sanoi, ettei kotona ole mitään erityistä pahaa, 
mutta vanhemmilla ei ole yhteistä linjaa suhteesta lapsiin vaan he ovat äärilaidoilla.--- 
 

Esimerkki 32 (LS, Asiakaskertomus) 
  
--- Nuoren äiti* ei pysty huolehtimaan lapsistaan. --- 
--- Oheishuoltajan* jaksaminen on koetuksella, kun hänen luonaan on kaikkiaan neljä lasta. --- 
--- …äiti kokee, että hänen voimavaransa eivät riitä. --- 
 

Esimerkki 33 (NUPS, YPSY-lehdet, psykiatria) 
 
--- Äiti kertoo, että hänen on vaikeaa saada Maria* illalla nukkumaan. --- 
--- Suhde äitiin on hyvä, viimeaikoina kinastelu lisääntynyt. --- 

 
Esimerkki 34 (NUPS, YPSY-lehdet, psykiatria) 
 
--- Äiti tulee lisäksi puhumaan päivittäin ja kyselemään Ilkan* vointia. Tämän Ilkka* kokee edelleen 
myönteisenä. --- 
--- Kertoo etenkin äidin kyselevän omaa vointia päivittäin. Siitä tullut tunne, että vanhemmat 
välittävät itsestä, sellaista tunnetta ei välttämättä aiemmin ole aina ollut. --- 
--- …kavereilta arvioi saavansa tukea, mikäli tyttöystävästä tulee ero. --- 

 
 
Esimerkit tuovat esille näkökulmia siitä miten voimavarat, arjenhallinta tai voimavarojen 

puute ja eri näkökulmat rakentavat ristiriitaista diskurssia läheisverkostosta. Esimerkeissä 

tulee esille sekä suoraa viittausta voimavaroihin, että epäsuorempaa ilmaisua 

voimavaroista. Myös tietyt sanavalinnat, kuten ”kuitenkin” ja ”mutta” tuovat esille 

ristiriitaisuutta. Olen alleviivannut esimerkeistä diskurssien rakentumisen kannalta 

olennaisia kohtia. Erityistä on, että samojen läheisverkoston henkilöiden kohdalla tilanne 

voi näyttäytyä sekä voimavarojen puutteena ja toisaalta olemassa olevina voimavaroina. 

Tämä johtunee siitä, että ihmisillä on monia ominaisuuksia ja vahvuuksia, mutta 

yhtäaikaisesti voi ilmetä myös arjen haasteita, joita ei pystytä selvittämään ilman tukea. 

 
Ristiriitaisuutta läheisverkoston dokumentoinnissa voidaan paikantaa myös tarkastelemalla 

asiaa luottamuksen ja epäluottamuksen kautta. Luottamusta läheisverkoston toimintaan 

tuodaan esille dokumenteissa konkreettisesti, mutta myös epäsuoremmin. 
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Epäluottamuksen ilmaiseminen on usein jokseenkin epäsuoraa. Ajoittain dokumenteista 

on luettavissa, ettei läheisverkoston sanomiseen luotettu, toisinaan läheisverkoston 

toimintaa kyseenalaistettiin esimerkiksi sanavalintojen myötä.  

  

Esimerkki 35 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Oheishuoltaja* on kyllä hoitanut lasten asiat hyvin, mutta Senjan* kohdalla näyttää olevan 
epätietoisuutta. --- 
 
--- Oheishuoltajan* huolehtimiseen ja asioidenhoitamiseen täysi luottamus. --- 
--- Oheishuoltaja* ei tiennyt Senjan* olinpaikkaa. ---  Lastensuojelulaitoksen* työntekijä kertoi, että 
äiti ja oheishuoltaja* eivät vaikuta kovin huolestuneilta Senjan* olinpaikasta, onko heillä tarkempi 
tieto missä tyttö oleilee? ---  
 
--- Äiti tuntuu tietävän tytön liikkeistä, ei ole niin huolissaan, kuten aikaisemmalla karkureissulla oli 
ja oli yhteistyöhaluinen silloin.  
 

Esimerkki 36 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Päätettiin nyt kuitenkin uskoa äitiä asiassa --- 
--- Äiti vakuutti juhlien olevan tänään… --- 
 

Esimerkki 37 (LS, Yhteenveto alkuarvioinnista)  

--- Vanhemmat ovat yhteistyökykyisiä ja motivoituneita hakemaan ratkaisua perheen 
kriisiytyneeseen tilanteeseen omien voimavarojensa mukaisesti. --- 

 
 
Läheisverkoston tarkastelu verkostotyön yhteistyökumppanina tai vaihtoehtoisesti uhkana 

tai haasteena liittyy läheisesti luottamuksen näkökulmaan. Edellä esille tuomissa 

esimerkeissä on havaittavissa, että läheisverkoston luottamuksen arvoisuutta 

kyseenalaistetaan jopa melko suoraan dokumenteissa. Yhteistyöhalukkuutta niin ikään 

epäiltiin. Ristiriitaisuus nousee esille siinä, että läheisverkostoon toisaalta kuitenkin 

halutaan luottaa ja heidän kanssaan pyritään yhteistyöhön ja yhteistyökumppanuuteen. 

Viimeisessä esimerkissä (37) tuodaan esille myös positiivisia näkökulmia, joita toisaalta 

haastaa läheisverkoston voimavarojen rajallisuus. Pyrkimys yhteistyöhön näkyy 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumenteissa muun muassa tiiviinä yhteydenpitona 

läheisverkoston kanssa. Yhteistyötä oli paikannettavissa ajoittain myös sanavalinnoista, 

kuten ”sovittiin”. Aina sanavalintojen taakse ei kuitenkaan ole helppoa nähdä ja aineistoni 

avulla en pysty kertomaan millainen yhteistyön vuorovaikutus yksiselitteisesti on, viitteitä 

siitä on kuitenkin usein luettavissa dokumenteista. Onhan muun muassa Carolyn Taylor 

(2008, 36) todennut, että tekstuaalisten dokumenttien voidaan nähdä olevan osa 

asiakastyön vuorovaikutusta. 
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Yhteistyökumppanuuden ohella verkosto näyttäytyi ajoittain jopa uhkana nuoren 

hyvinvoinnille tai haasteena verkostotyölle. Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun 

dokumenteista oli luettavissa nuoren kokemia vaikeuksia läheisverkostossa, 

pääsääntöisesti perheessä. Näitä saattoivat olla läheisen päihdeongelma sekä fyysisen tai 

henkisen väkivallan näkeminen tai kokeminen. Yleisiä lastensuojelutarpeen syitä ovatkin 

esimerkiksi vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat  (Laiho 2010, 161). Usean 

nuoren kohdalla haasteita näytti olevan niin perheen kuin ystävien osalta. Nuoren 

ystäväpiiri saattoi näyttäytyä ristiriitaisena yllyttäen nuorta epäsosiaaliseen käytökseen. 

Nuoren ystäväpiirin nuoret saattoivat toisaalta itse kärsiä mielenterveyden ongelmista tai 

käyttää päihteitä. Nuoren hyvinvoinnin kannalta nämä tekijät oli nähtävissä uhkana sekä 

nuoren psyykkisen voinnin että nuoren arjen kannalta. Ristiriitaisuus ilmeni muun muassa 

siinä, että nuori itse koki ystävänsä ja läheisensä itselleen tärkeinä voimavaroina, mitä he 

välillä olivatkin. Osa verkostosta myös saattoi jakaantua voimavaroiksi, kun osa verkoston 

henkilöistä näyttäytyi haasteena. Useimmiten roolit ja asemoinnit kuitenkin vaihtelivat 

samankin henkilön kohdalla. Ajoittain näytti siltä, että nuori asetettiin verkostotyön 

ongelmakohdaksi, esimerkiksi nuoren sitoutumattomuuden ja rajattomuuden vuoksi. Tämä 

on mielenkiintoista, sillä tulisihan verkostotyön lähteä nuoren auttamisen tarpeesta sen 

sijaan, että nuori nähtäisiin työskentelyn rasitteena. 

 
Näiden näkökulmien kautta olen pyrkinyt kokoamaan yhteen diskurssin, joka kertoo 

läheisverkostosta, jolla on haasteita, mutta myös voimavaroja. Usein haasteet nousevat 

keskeisemmälle sijalla dokumenteissa, oletettavasti työn luonteen vuoksi. 

Nuorisopsykiatrian dokumenteissa voimavaroja ja positiivisia asioita nuoren arjesta 

näytettiin kuvaavan enemmän kuin lastensuojelussa. Lastensuojelussa tuotiin kuitenkin 

esille myönteistä palautetta ja tukea silloin, kun nuoren tilanne edistyi. Kaiken kaikkiaan 

diskurssi näytti kokoavan pienistä vuorovaikutuksen palasista laajan ja vaihtelevan 

näkökulman läheisverkostosta verkostotyön dokumentoinnin kentällä.  

 
 
6.2.2 Jännitteinen viranomaisverkosto 
 
Toinen diskurssi, jonka aineistostani paikansin liittyi viranomaisverkostoon, sen rooliin ja 

asemaan. Dokumenteissa oli paljon kirjauksia eri ammattilaisista. Viranomaisiin liittyvät 

kirjaukset muodostivat jännitteisen kuvan viranomaisverkostosta. Tämä jännitteinen 

viranomaisverkosto kuitenkin kuvattiin pääsääntöisesti myös tuenantajana ja toisaalta 
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väliintulijana nuoren ja perheen tilanteessa. Työntekijät kirjasivat viranomaisverkoston ja 

sen palvelut tukena, toisinaan asiakkaat kokivat kuitenkin tarjotun ja annetun tuen 

ristiriitaisena. Erityisesti lastensuojelun palvelut voivat herättää ristiriitaisia tunteita. 

Viranomaisten väliset näkökulmaerot taas tuottivat omalta osaltaan jännitteitä verkostoon 

ja sen kirjaamiseen. Näitä jännitteitä tarkastelen tarkemmin valta verkostossa -diskurssin 

kohdassa. 

 
Esimerkki 38 (LS, Yhteenveto alkuarvioinnista)  

--- Vanhempia tuetaan eroon ja tunteiden käsittelyyn… --- hän [äiti] tarvitsee tukea eroon liittyvissä 
käytännön asioissa. --- Sovittiin, että sosiaalityöntekijä tukee äidin ja lasten muuttamista. 
Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä äitiin puhelimitse… --- Jatkossa perheelle järjestetään 
lastensuojelun avohuollon tukitoimia. --- Neuvotteluja Jasminen*, hänen vanhempiensa ja 
Jasminea* tukevien tahojen kanssa pidetään harvakseltaan tai tarvittaessa. 
 

 
Esimerkki 39 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- Todettiin työryhmän kantana, että tässä kohdin nähdään tarkoituksen mukaisena yhteistyö 
lastensuojelutyöntekijä Anna Virtasen* kanssa ja toivotaan lastensuojelullista tukea Jasperille*, 
siksi, että emme voi vastata hoidosta psyykkisen voinnin osalta, mikäli Jesperillä* ei ole 
päihteetöntä jaksoa… --- 
 

Esimerkki 40 (NUPS, YPSY-lehdet, hoitosuunnitelma)  

--- Elämänhallinta asioihin nuoren toivotaan saavan apua lastensuojelun tukhenkilötoiminnan ja 
avoperhetyön kautta. --- 

 
 
Esimerkeistä on nähtävissä selviä viittauksia tuen tarjoamiseen perheelle. Työntekijöiden 

tuki kuvataan positiivisena voimavarana perheelle. Tuki voi olla niin ikään väliintulo 

tilanteessa, jossa muut keinot eivät enää näytä auttavan. Usein nuorisopsykiatrialla 

tällainen keino voi olla lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Jännitteisyyttä ammattilaisten 

näkökulmien lisäksi kuvauksiin ammattilaisverkostosta toivat nuoren ja vanhempien 

näkemykset viranomaisverkoston toiminnasta. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata, että 

näkemykset kirjattiin, joskaan kuvaus viranomaisverkostosta kyseisissä dokumenteissa ei 

muuttunut esitettyjen mielipiteiden myötä. Voisi ajatella, että viranomaisverkoston nähtiin 

edelleen pysyvän luotettavana tuenantajana, vaikka asiakkaan näkökulma saattoi olla 

toinen. Eräässä tapauksessa nuori muun muassa koki, ettei voi enää luottaa tiettyihin 

työntekijöihin. Kirjauksissa ei erityisesti kommentoitu ja selvitetty tilanteita; nuoren ja 

läheisten mielipiteet huomioitiin ne kirjaamalla ja heille vastattiin pääsääntöisesti lyhyesti 

tilanteessa. Kirjauksissa ei kuitenkaan ikinä ole nähtävissä koko todellisuus (Kääriäinen 

ym. 2007, 12), joten tilanteet on mahdollisesti arkitodellisuudessa selvitetty, vaikka 
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dokumentointia asiasta ei selkeästi olisikaan. Ammattilaisten keskeiset jännitteet 

verkostotyön dokumenteissa liittyivät muun muassa taas tuen tarjoamiseen ja palveluiden 

toteutumiseen sekä vastuisiin. Esimerkki 41 kuvaa erästä jännitteistä tilannetta 

nuorisopsykiatrian potilaskertomuksessa. Kyseisestä tilanteesta näkyi jännitteistä 

keskustelua myös lastensuojelun dokumenteissa. Jäin pohtimaan, liittyvätkö tällaiset 

tilanteet juuri keskusteluun siitä, että terveydenhuolto pyrkii ajoittain määrittämään 

lastensuojelun työtä. 

 
Esimerkki 41 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- [Lastensuojelun] Sostt Mirjami Lintunen* kertoi verkostoneuvottelussa, että Elisa* tarvitsee 
paljon tukea, mutta ei ole tässä kohdin valmistelemassa huostaanottoa, vaan näkee, että avotyön* 
ja hoitavan tahon tuella selvitään jatkossa. --- 

--- …suosittelemme edelleen ympärivuorokautista lastensuojelun tukea, eli huostaanottoa ja 
sijoitusta lastensuojelulaitokseen. [Nuorisopsykiatria] ---  

Tuen antajina dokumenteissa nähtiin ammattilaiset yleensä riippumatta siitä ketä he olivat. 

Tukea antoivat nuorelle ja hänen läheisilleen esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityön 

toimijat, koulun toimijat, nuorisopsykiatrian toimijat ja lastensuojelun avotyöntekijät. 

Lyhyempikestoiset viranomaiskontaktit, kuten poliisin tai sosiaalipäivystyksen kanssa tehty 

verkostotyö näyttäytyi usein kiireellisenä väliintulona nuoren ja perheen tilanteeseen. 

Väliintuloja olivat myös esimerkiksi kiireellisiin sijoituksiin liittyvät kuvaukset. 

 
 
6.2.3 Huoli verkostossa 
 
Dokumenteista paikantamani huoli verkostossa -diskurssi oli nähtävissä vahvana ja 

selkeänä diskurssina dokumenteissa niin nuorisopsykiatrialla kuin lastensuojelussa. 

Huolen diskurssi liikkui verkostotyön arjen keskusteluissa eri tasoilla ja tahoilla. Huoli on 

myös usein verkostotyön lähtökohta ja keskeinen nuoren ja perheen tilannetta määrittävä 

tekijä, mutta myös vahvasti ammattilaisia ohjaava voima.  

 
Verkostossa huolta tuottivat dokumenttien perusteella niin ammattilaiset, läheisverkoston 

jäsenet kuin nuori itse. Nuorisopsykiatrian dokumenteissa käsiteltiin selvemmin ja 

yksityiskohtaisemmin huolta nuoren psyykkisestä ja fyysisestä voinnista. Sosiaalinen puoli 

kietoutui keskusteluihin. Lastensuojelussa huoli näyttäytyi kokonaisvaltaisempana huolena 

nuoren hyvinvointiin ja erityisesti sosiaalisiin tekijöiden nähden. Huolipuhe liikkui arjen eri 

asioissa ja laajasti nuoren ja hänen läheisverkostonsa elämänalueilla. Huolen 
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suuntautuminen oli hieman erilaista silloin, kun huolipuhetta tuottivat ammattilaiset kuin 

esimerkiksi silloin, kun nuori itse oli huolen puhujana. Nuoren ja läheisverkoston huolipuhe 

näyttäytyi konkreettisena huolena tietyistä asioista, kun ammattilaisten huolipuhe saattoi 

ajoittain kuvautua yleisempänä huolena nuoren ja perheen kokonaisvaltaisesta tilanteesta. 

Huolen esille tuojasta riippumatta yhteisenä lähtökohtana kuitenkin oli inhimillinen huoli 

nuoren ja läheisverkoston tilanteeseen liittyen. Myös Kääriäinen (2003, 101) on 

paikantanut huoleen liittyviä sisältöjä dokumenteista. 

 
Nuoren itsensä tuottama huoli verkostossa toi diskurssiin oman ulottuvuutensa. Nuoren 

tuottamana dokumentteihin kirjattu huoli liittyi esimerkiksi nuoren koulunkäyntiin, läheisten 

vointiin ja jaksamiseen, arjen selviytymiseen sekä ajoittain myös omaan psyykkiseen ja 

fyysiseen hyvinvointiin. Nuoret tuottivat kuitenkin pääsääntöisesti enemmän läheisiin kuin 

itseensä kohdistuvaa huolta puheessaan, joka oli dokumentoitu. Nuorelle ja lapselle 

läheisverkosto onkin ainutlaatuinen ja tärkeä usein huolimatta siitä, onko läheisverkosto 

nuoren hyvinvoinnin kannalta ristiriitainen tekijä. Välillä nuoren tuottama huolipuhe 

näyttäytyi ristiriitaisena ja huolenaiheet saattoivat vaihdella tai muuttua ajassa. Toisaalta 

on ymmärrettävää, että ajoittain elämäntilanteiden muuttuessa myös huolenaiheet 

muuttuvat. Seuraava esimerkki kuvaa tilanteita, jossa nuoren oma huoli on dokumentoitu. 

Huoli liittyy erityisesti koulunkäyntiin. 

 
Esimerkki 42 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- Itse Paavo* on huolissaan kyvystään jatkaa tavanomaisessa opetuksessa. --- 
 

Esimerkki 43 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Milla*  itse sanoo, ettei hän jaksa käydä koulua eikä jaksa tehdä mitään. Suurimpana syynä on 
huoli äidistä ja ikävä häntä. --- 

 
 
Huolen diskurssissa näkyi myös ulottuvuus siitä miten nuoren läheisverkosto 

dokumenteista katsottuna toi esille huolta nuoreen ja läheisverkoston tilanteeseen liittyen. 

Dokumenttiaineiston perusteella on mahdotonta tietää tuliko läheisverkoston huoli 

kirjatuksi juuri siten kuin he huolta tuottivat. Keskeistä ei analyysissani olekaan ollut arjen 

todellisuuden täydellinen tavoittaminen, vaan millaisena huoli dokumenteissa näyttäytyy. 

Huolta nuoresta tuottivat usein pääsääntöisesti nuoren vanhemmat. Vanhemmat olivat 

huolissaan nuoren fyysisestä ja psyykkisestä voinnista. Vanhempien huoli oli toisaalta 

kokonaisvaltaista arjen selviytymiseen, nuoren ja perheen hyvinvointiin liittyvää huolta. 
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Ajoittain huoli jäi kuitenkin kirjausten perusteella toiminnan tasolla välittymättä ja 

vanhempien toiminta saattoi olla ristiriidassa heidän esittämänsä huolen kanssa. Tällaisia 

tilanteita oli muun muassa huolen esittäminen nuoren voinnista, kun samalla vanhemman 

poisjäännit nuoren kanssa sovituilta käynneiltä antoivat toisenlaista kuvaa tilanteesta. 

Tällainen ristiriitainen näköala on voinut syntyä hyvin monista syistä johtuen. Erään nuoren 

asioissa huolen oli ilmaissut hoitavalle nuorisopsykiatrian taholle myös nuoren tuttu. 

 
Esimerkki 44 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- Katrin* tuttu (ei halua nimeään esille) on ottanut yhteyttä [nuorisopsykiatrian] poliklinikalle, on 
huolissaan Katrista*. Kertonut seuraavaa… --- 

 
 
Nuorisopsykiatrialla huolen kirjaaminen dokumentteihin oli yleistä. Huoli liittyi erityisesti 

terveydellisiin tekijöihin, mutta myös huolta sosiaalisesta tilanteesta tuotettiin. Huolen 

kuvaaminen oli usein yksityiskohtaista nuoren pahoinvointiin liittyvien tekijöiden esille 

tuomista ja huolen esittämistä näihin asioihin liittyen. Huolta nuoresta kerrottiin verkoston 

jäsenille niin läheisverkostossa kun ammattilaisverkostossa. Ajoittain huoli näyttäytyi isona 

epämääräisenä voimattomuuden tunteena tilanteessa, jossa keinot näyttivät olevan 

vähäisiä nuoren auttamiseksi. Huolipuheen kautta näytettiin myös kertovan sitä, kuinka 

vakavana tilannetta pidettiin nuoren ja hänen läheisverkostonsa kannalta. Usein 

lastensuojeluilmoitusten tekeminen liitettiin nuorisopsykiatrialla nousseeseen huoleen. 

Vaikka huolta pystyttiin nimeämään ikään kuin tiettyihin asioihin kohdistuvana pelkona, jäin 

miettimään mitä huoli oikeastaan lopulta on ja mistä huoli nousee.  

 
Lastensuojelun dokumenteissa huoli liittyi kokonaisvaltaisesti nuoren tilanteeseen sekä 

nuoren ympäristöön ja läheisverkoston arkeen. Lastensuojelun palveluita ja nuoren 

tilannetta perusteltaessa saatettiin dokumenteissa vedota esimerkiksi huoleen nuoren 

kasvun ja kehityksen vaarantumisesta. Arjenhallinta oli selvä huoli nuoren tilanteessa. 

Arjenhallintaan liittyivät usein kuvaukset huolesta liittyen nuoren koulunkäyntiin, 

vuorokausirytmiin, päihteiden käyttöön, aggressiivisuuteen, itsetuhoisuuteen tai 

ruokailutottumuksiin. Huolta esitettiin läheisverkoston voimavarojen puutteesta, perheen 

sisäisten suhteiden ristiriidoista ja niiden vaikutuksesta nuoreen. Myös keskeinen 

lastensuojeluilmoituksen teon kriteeri on huolen ilmeneminen lapsen tai nuoren tilanteesta. 

Sekä lastensuojelun että nuorisopsykiatrian dokumenteissa viitattiin myös toisten tahojen 

esille tuomaan tai välittäneeseen huoleen. 
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Esimerkki 45 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Verkostoneuvottelu kaupungin NPS poliklinikalla, läsnä…  --- Polilla [nuorisopsykiatrian] 
huolestuttu Teemun* päihteiden käytöstä ja siitä keskusteltu. --- Teemu itse huomannut juomisen 
jälkeen psyykkisen vointinsa huonontuvan. --- 

 

Esimerkki 46 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  
 
--- Lastensuojelun tukitoimena olleen palvelun* työntekijät ovat ottaneet yhteyttä nuorisopsykiatrian 
poliklinikalle huolena Ilonan* mielialaan ja syömiseen liittyvät ongelmat, Ilona* itse on pyytänyt 
itselleen keskusteluapua. --- 

 
 
Monet nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa työskennelleet viranomaistahot 

lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian ohella tuottivat huolipuhetta. Huoli saatettiin välittää 

yhteydenotoilla tai yhteisissä tapaamisissa muun verkoston kanssa. Ylläoleva katkelma 46 

on esimerkki lastensuojelun avotyön tuottamasta huolesta kirjattuna nuorisopsykiatrian 

dokumenteissa. Kirjaus on peräisin verkostoneuvottelussa ”esitiedot” kohdasta, jossa 

tuodaan esille, mistä syystä verkostoneuvottelu on järjestetty. Toisaalta esimerkeistä 

voidaan tulkita näkyvän myös nuoren oma huoli tilanteestaan, sillä hän on itse pyytänyt 

keskusteluapua. Esimerkissä 45 on nähtävissä vastaavanlainen tilanne, jossa 

viranomaisverkoston huoli on kirjattuna selvemmin ja nuoren omaa huolta tuo esille 

huomio voinnin huononemisesta juomisen jälkeen. Voidaan tosin miettiä, voidaanko 

nuorten näkökulmia pitää huolen ilmauksena vai ovatko he vasta matkalla huoleen. 

Tulkitsen kuitenkin, että jonkinasteista huolta myös nuorten kirjatuista ajatuksista on 

nähtävissä. 

 
Esimerkeistä on nähtävissä, että huoli on kirjoitettu usein selvästi dokumentteihin. Huoli 

voi kuitenkin näkyä dokumenteissa monin tavoin, esimerkiksi pelkona nuoren voinnin 

huononemisesta. Lopuksi voidaan todeta, että huoli verkostossa -diskurssi oli yksi 

vahvimmista ja laaja-alaisimmista diskursseista, joita dokumenttien teksteissä tuotettiin. 

Toisaalta tämä ei ole yllättävää, sillä nuoren oireillessa on huoli usein keskeinen 

ympäröivän sosiaalisen verkoston reagointitapa. Huoli myös kertoo siitä, että nuoren 

hyvinvoinnista välitetään, vaikkakaan aina auttamiskeinojen löytäminen ei ole 

yksiselitteistä. 
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6.2.4 Valta verkostossa 
 
Huolidiskurssin lisäksi valta-asetelmat liikkuivat dokumenttien keskusteluissa monestakin 

eri näkökulmasta tarkasteltuna. Valta verkostossa -diskurssi kuvaa valtaa, jota käyttivät 

useat eri tahot. Vallan käyttö saattoi toisinaan olla enemmän tiedostettua ja suunniteltua, 

mutta useimmiten valtarakenteet näyttivät olevan olemassaolevia viranomaistyön 

käytäntöjä ja syvälle juurtuneita ajattelumalleja. Viranomaisten lisäksi valtaa verkostossa 

käyttivät mielestäni niin ikään nuoret kuin heidän läheisverkostonsa. Vallankäyttö näkyi 

dokumenteissa esimerkiksi sitoutumattomuutena työskentelyyn, asetettuina ehtoina, 

ammatillisen roolin ottamisena sekä viranomaisten välisenä työnjakoon, työn 

määrittämiseen sekä rajaamiseen liittyvänä valtakamppailuna. Tulkintani mukaan 

nähtävillä oli selvästi myös juridisen vallan käyttöä. Sosiaalityön juridisoitumiskeskustelua 

kommentoin myöhemmin intertekstuaalisuutta tarkastellessani.  

 
Dokumenteissa laajin ja selkein esille tuleva valtanäkökulma oli vallankäyttö viranomaisten 

keskinäisessä työskentelyssä ja suhteessa asiakkaaseen. Useiden eri viranomaisten valta 

näkyi dokumenteissa. Selkeintä oli paikantaa lastensuojelun sosiaaliaseman ja 

nuorisopsykiatrian työntekijöiden vallankäyntiä, mutta paikoittain nähtävillä oli myös muun 

muassa lastensuojelun avotyön, lastensuojelulaitosten, koulun ja toisten terveydenhuollon 

tahojen näkökulmia. Valta näyttäytyi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kohdalla hieman 

eri tavoin. 

 
Lastensuojelulla on jo toiminnan taustallaan olevan lastensuojelulain (417/2007) puolesta 

valta ja vastuu puuttua perheiden ja lasten yksityisyyteen tilanteen vaatiessa, lapsen 

hyvinvoinnin vaarantuessa (Laiho 2010, 162). Nuorisopsykiatrialla ei samanlaista valtaa 

ole. Lastensuojelussa vallankäyttäminen kontrollin ja nuoren turvaamisen välineenä näkyi 

dokumenteissa pääsääntöisesti erilaisten päätösten tekemisenä. Tämä voidaan nähdä 

myös juridisen vallan käyttönä. Päätösteksteistä oli yksiselitteisesti luettavissa, että 

viranomainen on tehnyt päätöksen tiettyihin lainpykäliin vedoten ja hänellä on siihen 

laillinen valta. Jo päätöstekstin selkeät sanavalinnat, kuten ”päätettiin ottaa…” tuovat esille 

valta verkostossa -diskurssin kielellistä muodostumista dokumenteissa. Valta tuli esille 

dokumenteissa myös erilaisten ehtojen asettamisena nuorelle ja läheisverkostolle. 

Dokumenteissa tuotiin esille, että mikäli ehtoja ei täytetä seuraa siitä tiettyjä toimia. 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat kontrollin ja vallan tuomista keskusteluun nuoren ja 

läheisverkoston kanssa tilanteeseen liittyvien ehtojen muodossa. 
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Esimerkki 47 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Nuorisopsykiatriselta poliklinikalta Elina Koskinen* kertoo, että he pystyvät antamaan 
tutkimusjakson kolme aikaa ja mahdollisen lääkekokeilun masennusoireisiin, mutta silloin perheen 
ja Merin* on sitouduttava noudattamaan aikoja. --- 

 

Esimerkki 48 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Neuvottelussa päädyttiin siihen, että… --- Hän [nuori] menee kouluun ja käy testeissä [huume]. 
Jos suunnitelma ei toimi, niin huostaanotto on seuraava askel. Oheishuoltaja* suostuu 
huostaanottoon, jos Anne* ei toimi kuten sovittiin. --- 

 

Esimerkki 49 (LS, Asiakassuunnitelma)  

--- Sosiaalityöntekijä ehdotti, että perheelle haettaisiin intensiivityötä… --- Toinen vaihtoehto on, 
että vanhemmat eroavat ja lapset muuttavat äidin mukana pois perheen yhteisestä kodista. 
Sosiaalityöntekijä pyysi vanhempia ratkaisemaan tilannetta ja kysyi mitä vanhempien mielestä 
pitäisi nyt tehdä.--- 

 
 
Lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla valtaa käytettiin suhteessa toisiin viranomaisiin. 

Ajoittain vuorovaikutus viranomaisten välillä saattoi dokumenteissa näyttäytyä jopa 

valtataisteluna. Vallankäyttö lastensuojelussa saattaa juontaa siitä, että lastensuojelulla on 

vastuu nuoren lastensuojelullisen tuen toteuttamisesta (Heinonen & Sinko 2009, 89–90). 

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välillä saattaa myös edelleen vallita jännitteinen tila 

johtuen historiassa kauas taakse ulottuvasta terveydenhuollon valta-asemasta 

yhteiskunnassa (Mahkonen 2010, 25–26). Tämä yhteys saattoi näkyä molempien tahojen 

vallankäytössä. Oman aineistoni perusteella en kuitenkaan pysty yksiselitteisesti 

toteamaan, mistä valtakamppailut pohjimmiltaan johtuivat eikä se ole tutkimukseni tavoite. 

Mielenkiinnon kohteenani ja dokumenteista nähtävissä olivat ennemminkin ne seikat mitä 

jännitteiset viranomaiskontaktit dokumenttien vuorovaikutuksessa tuottivat. 

 
Dokumenteissa kirjattu lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian vallankäyttö erosivat jossain 

määrin toisistaan. Lastensuojelussa vallankäyttö viranomaisyhteyksissä näytti liittyvän 

siihen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on viimesijainen valta arvioida lapsen ja 

perheen lastensuojelun tarvetta sekä millaisia tukitoimia järjestetään. Nämä aiheet 

näyttäytyivät ajoittain dokumenteissa kiistakysymyksinä. Kielellisissä käytänteissä 

diskurssia rakennettiin välillä hyvin selvästi valtaa esille tuoden, mutta ajoittain esimerkiksi 

juuri valtakamppailut oli paikannettavissa teksteistä pienempinä palasina, käytettyinä 

sanoina ja ilmauksina.  Nuorisopsykiatrian valta näyttäytyi usein työn rajaamisena ja 
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pyrkimyksenä toisaalta näin määrittää myös lastensuojelun tai muiden tahojen työtä. 

Nuorisopsykiatrialla oli esimerkiksi valtaa kieltäytyä aloittamasta tai jatkamasta nuoren 

hoitoa, mikäli he näkivät lastensuojelun tukitoimet ensisijaisina ja välttämättöminä, 

riippumatta lastensuojelun näkökannasta asiaan. Nuorisopsykiatrian työlle saatettiin 

asettaa ehtona lastensuojelun mukanaolo.  

 
Esimerkki 50 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- Jatkossa selkeä tarve tiiviiseen yhteistyöhön myös lastensuojelun kanssa ja arvioitava, miten 
jatkohoitoa lähdetään suunnittelemaan, työnjaollisesti  Liisa* kuuluu selkeästi erikoissairaanhoidon 
yksikköön*. --- 
 

Esimerkki 51 (NUPS, YPSY-lehdet, potilaskertomus)  

--- Suosittelemme edelleen ympärivuorokautista lastensuojelun tukea, eli huostaanottoa ja 
sijoitusta. ---…tuodaan esiin, että täältä ei nyt aiemmin kyetä aikaa järjestämään kuin… --- 

 
 
Ammatillisuus näyttäytyi yhtenä vallan näkökulmana dokumenteissa. Se, miten nuoresta ja 

läheisverkostosta kirjataan ja millaiseen asemaan teksteissä itse asetutaan, näytti 

viestivän eräänlaisesta valta-asemasta asiakkaan ja viranomaisen välillä. 

Dokumentoinnissa viranomaisella on aina erityinen valta, sillä hän voi päättää mitä ja 

miten hän kirjaa. Jäin myös miettimään onko esimerkiksi ammatillisen kielen tai 

lyhenteiden käyttö viranomaisten vallankäyttöä, koska sillä voidaan rajata 

vuorovaikutukseen osallistumismahdollisuuksia niiltä, jotka eivät kieltä ymmärrä. Usein 

kielelliset valinnat voivat toki olla käytännön keinoja esimerkiksi nopeuttaa kirjaamista, ei 

niinkään tietoista vallankäyttöä. Toisaalta ammattilaisella on myös valta toimia 

ammatillisen roolinsa kautta, jopa takaa. Välillä näyttikin siltä, että ammattilaiset saattoivat 

etäännyttää itseään tilanteesta tukeutumalla ammatilliseen rooliinsa. Ammatillinen asema 

takaa virallisesti ammattilaisten oikeudet toteuttaa tehtäväänsä.  

 
Nuoren ja läheisverkoston vallankäyttö ei ollut täysin yksiselitteisesti paikannettavissa 

dokumenteista. Tämä voi johtua siitä, että usein viranomaisilla on tarve perustella 

tarkemmin omaa toimintaansa, mutta samanlaista velvoitetta ei asiakkaalla ole. Nuoren ja 

läheisverkoston vallankäyttö näyttikin koostuvan erilaisista osista, joita dokumenteissa oli. 

Toisaalta nuoren ja hänen läheisverkostonsa vallankäytössä näytti olevan suuria eroja 

asiakkaiden välillä. Dokumenteista oli löydettävissä muun muassa seuraavia vallankäytön 

piirteitä: olennaisen tiedon kertomatta jättäminen, ehtojen asettaminen työlle, mielipiteiden 

ja näkemysten vaihtaminen sekä sitoutumattomuus työskentelyyn.   
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Esimerkki 52 (LS, Asiakaskertomus)  

--- Erja* kerto, haluavansa kotiin tietyt ihmiset ja joustoa esim. kotiintuloaikoihin tilanteessa, jossa 
olisi ensin huolehtinut kouluasiansa, --- 

Erja*  totesi tietävänsä yhden laitoksen, jonne voisi haluta. --- 

 
 
Tässä luvussa tekemilläni huomioilla en ole halunnut kritisoida lastensuojelun tai 

nuorisopsykiatrian työskentelyä. Sen sijaan ajattelen, että erilaiset työskentelyn 

lähtökohdat ja näköalat asettavat haasteita verkostotyön toteutumiselle, mikä saattaa 

muuttaa verkostotyöskentelyn valtakamppailuksi. Useimmiten molemmilla tahoilla on 

olemassa perusteet omalle toiminnalleen. Se kohtaavatko näkemykset, ammattilaisten 

vuorovaikutustaidot ja työn puitteet taas vaikuttavat siihen millaista vuorovaikutusta 

verkostotyössä käydään.  

 
 
6.3 Dokumenttien intertekstuaalisuus 
 
Intertekstuaalisuuden tarkastelu toi dokumenteista esille dokumenttien suhteita niin 

organisaatiorajojen ylitse kuin organisaatiorajojen sisällä. Myös yhteyksiä laajempiin 

diskursseihin oli löydettävissä. 

 
 
6.3.1 Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumenttien suhde 
 
Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian keskinäistä keskustelua oli paikannettavissa jonkin 

verran dokumenteissa. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumentit viittasivat ajoittain 

toisiinsa muun muassa lähetteiden, hoitosuunnitelmien, yhteisten neuvotteluiden ja 

erilaisten ilmoitusten (esim. lastensuojeluilmoitus) osalta. Lastensuojelun dokumenteissa 

viittauksia nuorisopsykiatrian teksteihin näytti olevan hieman enemmän. Mahdollisesti 

tämä voisi viitata siihen, että nuoren tilanteen kartoittamisessa terveydenhuollon 

ammattilaisten näkemystä arvostetaan tai pidetään välttämättömänä nuoren 

kokonaistilanteen näkökulmasta. Usein viittaukset nuorisopsykiatrian dokumentteihin 

liittyivät koonteihin hoidosta, lausuntoihin ja lähetteisiin. Alla olevat esimerkit tuovat esille 

erään intertekstuaalisen ulottuvuuden näkymisen lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian 

dokumenttien välillä.  
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Esimerkki 53 
Lastensuojelu, Yhteenveto alkuarvioinnista Nuorisopsykiatria, YPSY-lehdet, potilaskertomus 

Nuorisopsykiatrian poliklinikan Maria* koskevat 
asiakirjat, Minna Järvinen* [nuorisopsykiatrian 
sosiaalityöntekijä] 
Pyydetty Nuorisopsykiatrian poliklinikalta Maria* 
koskevia asiakirjoja lastensuojelutarpeen selvitystä 
varten.  
 
 
 
 
 

 
Metsämaan* sosiaaliaseman sostt Laura Leppänen* 
on pyytänyt Marista* tietoja sosiaalihuoltolain 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 17§, 
18§ ja 20§ perusteella. Erityisesti Leppänen* on 
pyytänyt kopiot pkl:lle saapuneesta lähetteestä, 
sairauskertomuksesta (epikriisi) ja hoitoneuvottelun 
yhteenvedosta. Tietoja Leppänen* kertoo 
tarvitsevansa lastensuojelutarpeen selvityksen ja 
alkuarvioinnin yhteenvedon valmistelemiseksi. 
 

 
 
 
Lähetteen Marista* on tehnyt terveyskeskuslääkäri 
Ari Nurmi*. Lääkärille tullut vaikutelma, että Mari on 
masentunut. Vaikka Mari ei ollut lääkärin 
vastaanotolla akuutisti itsetuhoinen, niin hän kertoi 
aiemmista itsetuhoajatuksistaan- ja yrityksistään. 
Kotioloista nousi esiin jatkuvat riitelyt. --- 

Nuorisopsykiatria, lähete (nuorisopsykiatrialle) 

Vs. tk-lääkäri Ari Nurmi* 
Masennusoireet 
--- …kotona tällä hetkellä jatkuvia riitoja. 
Masennusoireista kertoo kärsineensä ehkä jo noin 
kahden vuoden ajan.. --- Masennusoireita kertoo 
olevan… --- …ottanut kolmeen otteeseen kotona 
lääkekaapista suurehkon määrän lääkkeitä itsetuho-
ajatuksella. --- 
--- On koosteinen ja realiteeteissa. Ei akuutti 
itsetuhoinen. 
Vaikutelma keskivaikeasta masennusoireilusta nyt 
yhden vastaanoton perusteella syntyy… --- 

 
 
 
x.xx.20xx Minna Järvisen* kirjaamassa 
hoitosuunnitelmassa todettu Marin* diagnoosiksi 
vaikea masennus, nuoruusiän kehityshäiriöt ja 
primaarisen tukiryhmän ongelmat. 

Nuorisopsykiatria, hoitosuunnitelma 

 
Diagnoosi F32.2 Vaikea masennustila 

F93.89 Nuoruusiän kehitysvaikeudet 
Z63.8 Primaarisen tukiryhmän ongelmat 

 

Ensimmäisessä esimerkissä lastensuojelun alkuarvioinnin yhteenvedossa viitataan ja 

kuvataan nuorisopsykiatrian dokumenttien kirjauksia ja niiden sisältöä tiivistetysti tai 

koostetusti. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on näin koonnut alkuarvioinnin yhteenvetoon 

nuorisopsykiatrian dokumenteista nuoren tilanteeseen hänen näkökulmastaan keskeisesti 

liittyvät ja tärkeät asiat. Esimerkiksi lähetteestä on tiivistetty lastensuojelun dokumenttiin 

vain pääkohdat. Diagnoosit taas on koostettu ja esitetty lastensuojelun dokumenteissa 

kokonaisen lauseen muodossa toisin kuin nuorisopsykiatrian hoitosuunnitelman 

kirjauksessa. Esimerkissä 53 on myös nähtävillä molempien tahojen kirjaukset 

dokumenttien luovutuksesta. Nuorisopsykiatrian kirjaus asiasta on yksityiskohtaisempi. 

Tämä kertoo todennäköisesti siitä, että nuorisopsykiatrian työntekijä on halunnut perustella 

oikeutensa luovuttaa nuoren dokumentteja nuorisopsykiatrialta eteenpäin lastensuojeluun. 
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Dokumenttien luovuttamisen voidaan nähdä olevan eräänlaista verkostotyön 

vuorovaikutusta: työntekijät vaihtavat näin tietoja yli organisaatiorajojen.  

  
Esimerkki 54 
Lastensuojelu, asiakaskertomus Nuorisopsykiatria, lähete (vastaus lähetteeseen) 

 
--- Lääkäri* Esko Pirttinen* katsoo, että nuoren 
kohdalla olisi ensisijaista koulun ja lastensuojelun 
tukitoimet ja jos nuorisopsykiatrista arviota vielä 
tarvitaan, niin lähete tehtäisiin yhteistyössä koulun ja  
lastensuojelun kanssa ja alkuarvio esim. 
verkostopalaverina. 

 
Palautussy --- lähetetietojen perusteella olisi 
mielestäni ensisijaista koulun sekä lastensuojelun 
tukitoimet. Mikäli sen jälkeen tarvitaan vielä 
nuorisopsykiatrista arviota, niin suosittelen, että 
lähete tehtäisiin yhteistyössä koulun ja 
lastensuojelun kanssa ja alkuarvio voitaisiin toteuttaa 
esim. verkostopalaverina. 

 
 
Tässä esimerkissä tekstit kuvaavat tilannetta, jossa nuorisopsykiatrialle tullut lähete 

palautetaan ja esimerkissä on näkyvissä palautuksen syy eli vastaus saapuneeseen 

lähetteeseen. Viittaus nuorisopsykiatrian lähetteen kirjaukseen lastensuojelun 

dokumentissa on lähes suora lainaus. Lastensuojelun lain takaama oikeus pyytää 

käyttöönsä eri tahojen dokumentteja on todennäköisesti mahdollistanut sen, että 

lastensuojelun dokumenteissa on ylipäätään useammin lähes suoria lainauksia 

nuorisopsykiatrian dokumenttien teksteistä. Nuorisopsykiatrialla taas harvemmin on 

nähtävillään lastensuojelun dokumentteja, jolloin viittaukset lastensuojelun dokumentteihin 

ovat epäsuorempia.  

 
Yhteisiä leikkauspintoja näkyi dokumenttien välillä tilanteissa, jolloin nuoren asioissa oli 

käyty yhteistä keskustelua ja ollut yhteisiä tapaamisia. Tällöin joitakin yhteyksiä kirjauksista 

oli mahdollista paikantaa. Joissakin tapaamisissa esimerkiksi nuorisopsykiatrian 

hoitosuunnitelmaa oli käyty läpi, jolloin hoitosuunnitelman asioita oli kirjattu lastensuojelun 

dokumentteihin, usein tiivistetysti. Molempien tahojen dokumenteissa yhteisistä 

verkostoneuvotteluista oli kirjattu eri tahojen esille tuomia näkökulmia, jolloin viittauksia 

lastensuojelun teksteihin ja näkemyksiin voitiin havaita myös nuorisopsykiatrian 

dokumenteista. Kirjaukset samasta verkostoneuvottelusta oli luettavissa molempien 

organisaatioiden dokumenteista, joskin kirjaukset oli usein kirjattu hieman eri tavoin. Tämä 

saattaa johtua siitä, että lastensuojelu ja nuorisopsykiatria työskentelevät eri lähtökohdista 

ja painottavat näin hieman eri asioita kirjauksissaan. Nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun 

dokumenteissa nojauduttiin ajoittain toisten asiantuntijoiden näkemyksiin, minkä voi nähdä 

dokumenteissa viittauksina tehtyihin päätöksiin, mielipiteisiin tai näkemyksiin, joita toisen 
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organisaation ammattilainen on tuottanut. Asiakkaiden ja heidän läheisverkoston 

näkökulmia saatettiin ajoittain välittää yli organisaatiorajojen, jolloin ne näkyivät paikoittain 

myös dokumenteista. Näitä oli kuitenkin suhteellisesti vähän.   

 
Edellä mainittujen konkreettisten viittausten lisäksi dokumenteista oli luettavissa joitakin 

yhteisiä näköaloja, nämä olivat usein esimerkiksi kirjauksia huolesta nuoren tilanteessa. 

Dokumenteissa käsiteltiin samoja asioita nuoren eri elämänalueilta, joskin erilaisin 

painotuksin. Dokumenteissa toistuivatkin usein samat asia, mutta se missä yhteydessä ja 

millainen vaikutus verkoston eri tilanteilla ja tekijöillä oli, näytti vaihtelevan lastensuojelun 

ja nuorisopsykiatrian dokumenteissa. 

 
 
6.3.2 Dokumenttien suhde organisaatioiden sisällä 
 

Tarkastellessani dokumentteja totesin, että organisaatioiden sisällä dokumenttien välisiä 

yhteyksiä oli enemmän kuin lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian tekstien välisiä yhteyksiä. 

Myös Kääriäinen (2003, 137–148) on tutkimuksessaan löytänyt lastensuojelun 

dokumenttien välisiä intertekstuaalisia yhteyksiä. Tämä voi johtua siitä, että useat 

lastensuojelussa ja nuorisopsykiatrialla kirjatut dokumentit ovat koosteita toisista omassa 

organisaatiossa tuotetuista dokumenteista. Omassa työyhteisössä tuotetut dokumentit 

ovat eri tavalla käytettävissä arjen työssä kuin muiden organisaatioiden dokumentit. 

Käytännön kannalta työssä onkin varmasti usein järkevää hyödyntää muun muassa jo 

kirjattuja lastensuojelun asiakaskertomuksen tekstejä muissa dokumenteissa, kuten 

lastensuojelun päätöksissä ja yhteenvedoissa. Nuorisopsykiatrialla vastaavasti 

potilaskertomuksen tekstejä voidaan hyödyntää esimerkiksi hoitosuunnitelman teossa. 

Potilaskertomukseen tai asiakaskertomukseen kirjatut asiat kuvaavat yhtälailla nuoren 

tilannetta, joten niiden hyödyntäminen muissa kirjauksissa on perusteltua ja 

ymmärrettävää. 

 

Nuoret, joiden kohdalla oli kirjattu enemmän erilaisia lastensuojelun dokumenttityyppejä, 

oli myös dokumenttien väliltä löydettävissä runsaammin intertekstuaalisia yhteyksiä. 

Nuorisopsykiatrialla jokaisella nuorella oli kirjattuna pääsääntöisesti samoja 

dokumenttityyppejä ja yhteyksiä näkyi eniten potilaskertomuksen yleispsykiatrian lehtien ja 

hoitosuunnitelmien välillä. Toisaalta lähetteen tekstiä lainattiin usein hoitosuunnitelmien tai 

potilaskertomuksen alussa. Usein kirjaukset, joita on koottu yhteen esimerkiksi 
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lastensuojelun päätöksissä tai nuorisopsykiatrian hoitosuunnitelmissa eivät ole 

paikannettavissa muista dokumenteista yhdellä vilkaisulla. Kyseisiä tilanteita on nimittäin 

kirjattu pitkin matkaa nuorisopsykiatrian potilaskertomuksessa ja lastensuojelun 

asiakaskertomuksessa. Näin ollen kootut tiedot ovat usein palasina löydettävissä 

potilaskertomuksen tai asiakaskertomuksen kirjauksista. 

 
Esimerkki 55 

Lastensuojelu, asiakaskertomus Lastensuojelu, Päätös kiireellisen sijoituksen 
jatkamisesta 

 
Sosiaalipäivystys / Leila Metsämaa* 
Olivian* äiti Marja* soitti sosiaalipäivystykseen klo 19 
aikaan. Äiti kertoi, että on täysin pulassa Olivian* 
kanssa. Olivialla* on paljon koulupoissaoloja ja 
muutenkin tyttö menee ja tulee miten haluaa. --- 

 
--- Olivian* äiti Marja Linden* soitti 
tutkimuskaupungin* sosiaalipäivystykseen illalla 
xx.xx.20xx ja kertoi  olevansa täysin pulassa Olivian* 
kanssa, jolla on paljon koulupoissaoloja ja joka tulee 
ja menee, miten itse haluaa. --- 

Nuorisopsykiatria, YPSY-lehdet, potilaskertomus Nuorisopsykiatria, hoitosuunnitelma 

--- Jaakko* nimeää ongelmina sen, että koulu ei 
innosta, alkaen 6.lk:lta… --- 

--- Äiti kokee, että Jaakon* olevan ja aika paljon 
omissa oloissaan tietokoneella pelaten, musiikkia 
kuunnellen. --- 

--- Kertoo myöskin aktiivisesti pyrkineensä 
työntämään läheisen* kuolemaa pois mielestään. Ei 
ole motivoitunut keskustelemaan läheisen* 
kuolemasta taikka halukas jatkohoitokäynneille. --- 

--- Potilas toi tutkimusjaksokäynneillä esiin, että 
koulu ei ole häntä innostanut alkaen 6.lk:lta. --- 

--- Potilaan äiti toi esiin, että potilas on hiljainen ja 
viettää aika paljon aikaa omissa oloissaan 
tietokoneella. --- 

--- Potilas kertoi tutkimusjaksolla pyrkivänsä jossain 
määrin työntämään mielestä pois läheisen* 
kuolemaan liittyviä ajatuksia. Potilas ei ollut 
motivoitunut keskustelukäynneille liittyen läheisensä* 
kuolemaan. --- 

Lastensuojelu, Asiakassuunnitelma Lastensuojelu, Yhteenveto alkuarvioinnista 

--- Sovittiin, että vanhempia tuetaan eroon ja 
tunteiden käsittelyyn eroprosessin aikana, jotta ero 
olisi mahdollisimman sopuisa. --- Äidillä on huoli siitä 
miten tulee pärjäämään taloudellisesti. Äiti kokee 
olevansa avuton tässä tilanteessa ja pohtii asunnon 
hakua. --- 

--- Sovittiin, että vanhempia tuetaan eroon ja 
tunteiden käsittelyyn eroprosessin aikana, jotta ero 
olisi mahdollisimman sopuisa. --- Äidillä on huoli siitä 
miten tulee pärjäämään taloudellisesti. Äiti kokee 
olevansa avuton tässä tilanteessa ja pohtii asunnon 
hakua. --- 

 

Edellä olevassa esimerkissä 55 on nähtävissä sekä lastensuojelun että nuorisopsykiatrian 

dokumenttien välisiä yhteyksiä. Lastensuojelun dokumenteista esimerkit ovat 

lastensuojelun asiakaskertomuksesta ja kiireellisen sijoituksen jatkamispäätöksestä sekä 

asiakassuunnitelmasta ja alkuarvioinnin yhteenvedosta. Teksteissä on nähtävissä lähes 

selviä lainauksia ja myös sanat toistuvat lähes samanlaisina dokumenttien 

tekstikatkelmissa. Viimeinen esimerkki on täysin suora lainaus lastensuojelun 
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dokumenttien kesken. Kokonaisuudessaan esimerkit kuvaavat niin ammattilaisten kesken 

tehdyn verkostotyön kirjauksien kuin läheisverkoston kanssa tehdyn verkostotyön 

kirjauksien välisiä suhteita. 

 
 
6.3.3 Dokumenttien suhde laajempiin keskusteluihin 
 
Tähän mennessä olen kuvannut pääasiassa avointa intertekstuaalisuutta, joka on näkynyt 

dokumenteissa selvinä viittauksina, lainauksina tai yhteisinä näköaloina dokumenttien 

kesken. Tässä luvussa kuvaan enemmän perustavanlaatuista intertekstuaalisuutta, sitä 

miten dokumenttien keskustelut suhteutuvat esimerkiksi laajempiin diskursseihin ja muihin 

tekstilajeihin nähden. (Ks. Heikkinen 2000, 74.) Joitakin piirteitä avoimesta 

intertekstuaalisuudesta on myös tämän luvun tarkastelussa havaittavissa. Laajemmat 

keskustelut, joihin tarkastelemillani dokumenteilla on yhteyksiä liittyvät keskusteluihin 

pirstaleisesta palvelujärjestelmästä, sosiaalityön juridisoitumisesta ja huolesta nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnista. Lisäksi yhteydet keskusteluun nuorten ja perheiden ongelmien 

monimutkaistumisesta sekä näkemykset terveydenhuollon valta-asemasta verkostossa ja 

asiakkaiden asemasta verkostotyössä/sosiaalityön kentällä elävät dokumenteissa. 

Viittaukset näihin keskusteluihin eivät ole ilmeisiä, vaan nousevat dokumenttien teksteistä 

vähitellen muodostaen näkökulman, jolla osallistuvat laajempaan keskusteluun. Toisaalta 

dokumenteista tekemäni huomiot saattavat myös olemassaolollaan perustella sosiaalityön 

ja verkostotyön laajempien keskusteluiden olemassaoloa. 

 

Yhtenä huomioni kohteena ovat olleet dokumenttitekstien yhteydet lakiteksteihin ja 

laajempaan sosiaalityön juridisoitumiskeskusteluun. Dokumenteissa vedotaan usein lakiin 

viittaamalla ja lainaamalla lakitekstiä. Intertekstuaalisia yhteyksiä lastensuojelun 

dokumenttien ja lakitekstien välillä on paikannettu aiemminkin (Kääriäinen 2003, 142). 

Ajattelen, että dokumenttien avoin intertekstuaalinen suhde lakitekstiin voidaan toisaalta 

tulkita myös yhteytenä laajempaan keskusteluun sosiaalityön juridisoitumisesta. Vaikka 

teksteissä ei välttämättä suoranaisesti oteta kantaa sosiaalityön oikeudellistumiseen, 

mielestäni useat viittaukset lakitekstiin ja asioiden sekä saatujen lupien tarkka kirjaaminen 

oikeusturvan vuoksi kertovat sosiaalityön juridisoitumisesta. Aiemmin mainitsemassani 

esimerkissä 53 on nähtävissä eräs esimerkki lakiin viittaamisesta nuorisopsykiatrian 

dokumenteissa. Seuraava esimerkki kuvaa millä muulla tavoin lakiteksti muun muassa oli 
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läsnä dokumenteissa. Etenkin lastensuojelussa laki on keskeinen työtä ohjaava ja säätävä 

tekijä (Kääriäinen 2003, 148). Tästä syystä lakien selvä läsnäolo dokumenteissa ei yllätä.  

 
Esimerkki 56 
Lastensuojelu, Päätös huostaanotosta Lastensuojelulaki 

 
Pääteitiin ottaa Liina Hirvelä* tutkimuskaupungin* 
lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan huostaan 
x.xx.20xx alkaen lastensuojelulain 40§ perusteella --- 
 
HUOSTAANOTON JA SIJAISHUOLLON 
PERUSTELUT 
Lapsen omaan käyttäytymiseen liittyvät terveyttä 
tai kehitystä vakavasti vaarantavat tekijät 
 
--- Liina on ajautunut epäsosiaaliseen käytökseen ja 
tilanteisiin, joissa hän on saattanut itsensä vaaralle 
alttiiksi. Liina on ajautunut seuraan, jossa käytetään 
päihteitä ja jossa hän on myös joutunut rikoksen 
uhriksi.--- 
Liinan terve kasvu ja kehitys on vakavasti 
vaarantunut, koska… --- 
--- Hänelle ei ole saatu avohuollollisin toimenpitein 
järjestettyä riittävää psykiatrista hoitoa ja 
kuntoutusta. Jotta Liinan* terve kehitys voidaan 
turvata, hän tarvitsee pikaista apua… ---  

 
40 § 
Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon 
järjestämiseen 
Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan 
toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle 
sijaishuolto, jos: 
1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 
kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa 
lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 
2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 
kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun 
kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla 
niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 
 
Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen 
voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos: 
1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun 
mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai 
mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi; ja 
2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti 
lapsen edun mukaista. 
 

Lastensuojelu, asiakaskertomus 

--- …huostaanoton valmisteluun on painavat 
perusteet Sonjan* vaarantaessa yhä uudelleen 
terveyttään ja kehitystään karkumatkoilla omalla 
toiminnallaan. 

 
 
Lastensuojelun dokumenteissa yhteys lakiteksteihin näkyi eniten päätöksissä, joissa oli 

suoria tai lähes suoria viittauksia lakiteksteihin. Päätösten tekstejä ohjaavat osaltaan 

asiakastietojärjestelmän dokumenttipohjat. Lakitekstiin viittaaminen näkyi kuitenkin myös 

muissa lastensuojelun dokumenteissa muun muassa lapsen etuun vetoamisena ja lapsen 

terveyden ja kehityksen vaarantumiseen liittyvien näkökulmien perusteluina. 

Lastensuojelulaissa lapsen etua ei tarkkaan määritellä, mutta se esiintyy useissa eri lain 

kohdissa (Kääriäinen 2003, 140–141; Lastensuojelulaki 417/2007). Nuorisopsykiatrian 

lakiin liittyvät viittaukset eivät olleet suoria vaan liittyivät enemmän oikeusturvaan. 

Nuorisopsykiatrialla kirjattiin usein muun muassa asiakkaan antamia lupia luovuttaa tietoja 

toisille taholle. 
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Dokumenteissa oli havaittavissa yhteyksiä perheiden ja nuorten ongelmien 

monimutkaistumiseen ja huoleen perheiden ja nuorten hyvinvoinnista. Usein kyseiset 

näköalat voidaan nykyään liittää keskusteluun postmodernin yhteiskunnan aiheuttamasta 

epävarmuudesta ja yksilöitymisestä, jotka voivat tuottaa haasteita yksilöiden ja heidän 

verkostojensa elämään (ks. O´Rourke 2010, 13). Omassa tutkimuksessani näen 

dokumenttiaineiston moninaisuuden liittävän tutkimukseni keskusteluun ongelmien 

monimutkaisuudesta. Aineistossani nuorten ja perheiden tarinat ovat hyvin moniulotteisia 

ja haastavia, mikä on nähtävissä esimerkiksi kokoamastani tyypillisestä nuoren tarinasta 

dokumenteissa (ks. luku 5.1.2). Oman aineistoni kautta on kuitenkin mahdotonta ottaa 

selkeästi kantaa siihen, ovatko ongelmat monimutkaistuneet yhteiskunnan muutoksen 

myötä. Tällaiseen tarkasteluun tarvittaisiin vertailevaa dokumenttiaineistoa aiemmalta 

ajanjaksolta. Uskallan kuitenkin todeta, että turvattomuus, arjen keinottomuus, 

voimavarojen vaihtelevuus sekä monimutkaiset elämäntilanteet näkyvät aineistossani 

selvästi. Huoli nuorten ja perheiden hyvinvoinnista on näkyvissä läpi aineiston. Huolen 

näkökulmaa olen tarkastellut tarkemmin aiemmassa luvussa diskursseista ja erityisesti 

huoli verkostossa diskurssissa. Paikantamani huolen diskurssi osallistuu laaja-

alaisempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun huolesta.  

 
Nykyään keskustelu suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän pirstaleisuudesta 

ja monimutkaisuudesta on usein esillä. Yleinen keskustelu palvelujärjestelmän 

sektoroitumisesta ja palveluiden sekä asiantuntijuuden pirstaloitumisesta näkyi myös 

tietyllä tavoin oman aineistoni dokumenteissa. Näkökulma tuli dokumenteissa esille 

dokumentoidun toiminnan ja erilaisten näkemysten kautta, esimerkiksi asiakkaan siirtoina 

taholta toiselle ja työn rajaamisena. Myös joitakin kirjauksia asiakkaiden tai heidän 

läheisverkoston turhautumisesta palvelujärjestelmän monimutkaisuuteen tai palveluiden 

saatavuuteen ja toteutumiseen liittyen dokumenteissa oli.  Näkökulmia oli kuitenkin kirjattu 

suhteellisen vähän. Paikoittain verkoston mielipiteet oli kirjattu niin, että niitä oli vaikeaa 

tulkita kohdistuvaksi suoranaisesti juuri palvelujärjestelmään. Aiemmassa luvussa 

raportoidessani teemoja olen tuonut esille nuorten eri viranomaiskontaktien mainintojen 

runsasta määrää dokumenteissa. Tämän tekemäni huomion näen toisaalta liittyvän 

keskusteluun moninaisesta palvelujärjestelmästä, sillä suuri määrä viranomaiskontakteja 

kertoo monien tahojen osallistumisesta verkostotyöhön tavalla tai toisella. Toisaalta jo 

vuonna 1996 myös Mäenpää ja Törrönen ovat todenneet tutkimuksessaan lastensuojelun 

lasten viranomaiskontaktien määrän olevan suuri. He kirjoittavat lisäksi, että suuri osa 
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kontakteista ei ole varsinaisia viranomaisten tapaamisia vaan muita virallisia yhteyksiä, 

kuten lainsäädäntöön liittyviä valtuutuksia, lupia tai lausuntoja. Nämä viralliset yhteydet 

taas kertovat palvelujärjestelmän monimutkaistumisesta. (Mäenpää & Törrönen 1996, 35–

36.) Tämä huomio on varmasti totta myös oman tutkimukseni kohdalla. Yhteiset 

leikkauspinnat laajemman keskustelun ja tarkastelemieni dokumenttien välillä rakentuvat 

näin ollen jännitteinä ammattilaisten välillä verkostoissa ja läheisten kokemuksina. 

Viranomaisverkoston suuri määrä dokumenteissa taas todentaa laajempaa 

yhteiskunnallista keskustelua ja sen todenperäisyyttä verkostotyön kentällä. 

 
Dokumentteja tarkastellessa mieleeni nousivat lisäksi erityisesti sosiaalityön keskustelut 

asiakkaan asemasta verkostotyössä ja palvelujärjestelmässä sekä ammattilaisten väliset 

valta-asetelmat sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Yhtenä näkökulmana tutkimuksissa 

on usein tuotu esille terveydenhuollon vahvaa asema yhteiskunnassa suhteessa 

sosiaalihuoltoon (esim. Enroos 2006). Valta verkostossa -diskurssissa olen tuonut 

näkökulmia ja esimerkkejä tähän keskusteluun. Oman aineistoni perusteella 

nuorisopsykiatrian valta-asetelma oli yhtäältä nähtävissä. Muun muassa nuorisopsykiatrian 

oli mahdollista määrittää milloin he pystyvät ja suostuvat työskentelemään nuoren 

asioissa. Vastaavaa mahdollisuutta ei lastensuojelulla näyttänyt olevan. Terveydenhuolto 

oli myös usein se, jonka lausunto toimitettiin jollekin verkoston taholle tiettyä palvelua 

halutessa ja perusteltaessa. Toisena näkökulmana aineistossani kuitenkin näkyi myös 

lastensuojelun vahva asema työtä ja palveluita koordinoivana tahona. Lastensuojelulaki 

näyttäytyy vahvana tekijä lastensuojelun taustalla ja mahdollistaa esimerkiksi 

lastensuojelun oikeuden saada dokumentteja yli organisaatiorajojen. Näitä näkökulmia 

ajatellen mielestäni dokumenttiaineistoni intertekstuaaliset yhteydet laajempaan 

keskusteluun terveydenhuollon valta-asetelmasta ovat kahtalaiset. Ajattelenkin, että 

kenties terveydenhuollon valta-asema on yhä edelleen näkyvissä työskentelyssä 

ammattilaisverkostoissa. Suhteessa asiakkaaseen ja hänen läheisverkostoonsa 

lastensuojelu kuitenkin näyttäytyy myös usein väliintulijana ja kontrolloijana sekä 

viimesijaisen lastensuojelulain (417/2007) määrittämän vallan käyttäjänä. 

 
Heikkisen (2000) mukaan perustavassa intertekstuaalisuudessa voidaan keskittyä 

tarkastelemaan myös yleisemmin kielellisiä käytänteitä (mt., 74). Olenkin tarkastellut myös 

kielellisiä tekijöitä ja niiden viittauksia laajempiin keskusteluihin. Tein analyysissani 

huomioita ammattilaisten kirjaamistyyleistä, siitä miten nuoresta ja hänen 
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läheisverkostostaan kirjoitetaan ja millaisista asemista käsin. Kuten aiemmin totesin, välillä 

sosiaalityöntekijät näyttivät menevän ammatillisen roolinsa taakse ja etäännyttävänsä 

itseään asiasta esittäessään mielipiteitään dokumenteissa. Seuraava alla oleva esimerkki 

(Lastensuojelu, asiakaskertomus) havainnollistaa vielä erästä tapaa tuoda esille 

näkemyksiä ammatillisesta roolista käsin. Kirjaaja on sama sosiaalityöntekijä, josta hän 

tekstissään kirjoittaa. 

 
Esimerkki 57 
Lastensuojelu, asiakaskertomus Nuorisopsykiatria, hoitosuunnitelma 

 
 --- Sosiaalityöntekijä pyysi vanhemmilta luvan saada 
Jennin* nuorisopsykiatrian jakson yhteenvedon. --- 
--- Sosiaalityöntekijä kertoi, että haluaa tavata 
vanhempia vielä kotikäynnillä ja Jennin* ja 
sosiaalityöntekijän tapaaminen järjestetään koululla. -
--Sosiaalityöntekijä antoi positiivista palautetta… --- 
--- Sosiaalityöntekijä toi esiin sen, että kiireellisen 
sijoituksen päätöksessä… --- 

 
--- Potilaan ohjasi tutkimusjaksolle mahdollisten 
masennusoireiden ja… --- 
--- Potilas kertoi kärsivänsä keskittymisvaikeuksista. 
--- 
--- Potilaan äiti toi esille … --- 
 
--- Nuori kertoi kärsineensä itsetuhoajatuksista… --- 
--- Nuoren toi esiin… --- 
  

Nuorisopsykiatria, YPSY-lehdet, potilaskertomus 

--- Käydään läpi Pekan* nykytilanne koulussa ja 
vapaa-ajalla. --- 

 

 
 
Eroja oli lisäksi siinä, miten nuoresta kirjoitettiin. Nuoresta saatettiin kirjata nimellä, 

”nuorena”, ”asiakkaana” ja ”potilaana”, kuten toisen sarakkeen esimerkissä yllä. Samoin 

läheisverkostoa kirjattiin sukulaisuussuhteen kautta, esimerkiksi ”äitinä” tai nimellä. Olen 

aiemmin tuonut esille myös ajatuksen siitä, että aina mielipiteitä ei ollut helppoa yksilöidä, 

sillä paikoittain dokumenteissa kirjattiin asioita passiivimuodossa. Nämä erilaiset kielelliset 

käytänteet kertovat mahdollisesti asiakkaan ja viranomaisten asemasta verkostossa. On 

epävarmaa, tulevatko nuoren tai hänen läheisverkostonsa ääni ja asia verkostotyön 

dokumenteissa kuuluviin ja lähelle, mikäli kirjaamisen tavat vaihtelevat suuresti? 

Ammattilaisten ammatillisen roolin ottaminen tai lakiin turvautuminen voi heijastaa 

sosiaalityön arjen paineita ja sosiaalityön oikeudellistumista (ks. myös Kääriäinen 2003, 

148; Mahkonen 2010, 23). Toisaalta kenties tarkoituksena on tuoda esille olennainen 

asiantuntijuus kirjaamistyylin kautta. Uskon, että kirjoittamisen tyyleillä on suuri merkitys 

siihen vuorovaikutukselliseen todellisuuteen mitä verkostotyön dokumentoinnissa 

tuotetaan. Aina valittu tyyli ei välttämättä ole suunniteltu tai harkittu. Taylor (2008, 25) on 

osaltaan todennut, että erilaisia asemointeja tapahtuu myös dokumentoinnin kielellisissä 
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käytännöissä. Oman tutkimukseni kielellisillä käytänteillä ja niiden tuottamalla 

dokumentoinnin vuorovaikutuksella näen yhteyksiä yleisiin sosiaalityön keskusteluihin 

asiakkaan asemasta verkostotyössä ja palvelujärjestelmässä sekä dokumenteissa. 

 
7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Tutkimukseni lähtökohtana oli tavoittaa lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian dokumenttien 

tuottamaa vuorovaikutusta ja sosiaalista todellisuutta. Lähestyin aihetta sosiaalisen 

konstruktionismin kautta tarkastellen vuorovaikutusta diskurssien, teemojen ja 

intertekstuaalisuuden näkökulmasta. Tavoitteenani oli vastata kysymykseen: Millaisena 

verkostot ja verkostotyö näyttäytyvät dokumenteissa?  

 
Lähtökohtaisesti tarkastelemani verkostotyö näyttäytyi dokumenteissa palapelimäisenä 

ammattilaisjohtoisena toimintana. Työtä värittivät pirstaleisuus sekä erilaiset jännitteet ja 

ajoittain ristiriitaiset näköalat verkostoissa. Postmoderniin yhteiskuntaan liittyvät 

epävarmuuden piirteet olivat luettavissa dokumenteista ja verkostotyön käytännöistä. 

Toisaalta verkostotyötä tehtiin suhteellisen paljon ja työssä näytti olevan mukana aito halu 

auttaa nuorta ja hänen läheisverkostoaan. Tästä kertoi muun muassa huoli, jota oli kirjattu 

dokumenteissa usein.  

 
Läheisverkoston kuvaukset olivat dokumenteissa ristiriitaisia, mikä saattaa kertoa siitä, 

että ammattilaisten on vaikeaa tavoittaa asiakkaiden arkitodellisuutta (Laiho 161–162). 

Toisaalta läheisverkoston arki voi olla hyvin nopeasti muuttuvaa ja tästä syystä verkoston 

voimavarat, haasteet ja näkemykset voivat näyttäytyä viranomaisten näkökulmasta 

ristiriitaisina. Asiakkaiden arki ei myöskään aina kohtaa ammattilaisten käsitysten kanssa. 

Tämä herättää toisaalta kysymyksen, kenellä on oikeus määritellä voimavaroja ja sitä 

millaista arjen tulee olla. Pohdinta on aiheellista, joskin on ymmärrettävää, että 

ammattilaisten on toimittava nuoren hyvinvoinnin tukena parhaan ammattitaitonsa ja 

tietämyksensä mukaisesti sekä pyrittävä toteuttamaan nuoren hyvinvoinnin kannalta 

parhaaksi katsomiaan ratkaisuja yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa. 

Todellisuutta on, että aina ammattilaisten ja läheisverkoston näkemykset eivät voi kohdata. 

Voidaankin ajatella, että tärkeää ei aina ole löytää täyttä yhteisymmärrystä vaan pyrkiä 

riittävään yhteisymmärrykseen verkoston kesken.  

 
Myös viranomaisverkoston kuvauksissa oli jännitteitä ja dokumenttien välittämä 

ammattilaisten välinen vuorovaikutus näytti ajoittain säröiseltä. Ammattilaisten välinen 
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yhteistyö oli paikoittain jopa haastavaa ja monimutkaista, mikä saattoi johtua työskentelyn 

erilaisista viitekehyksistä. Haasteeksi muodostui asiakkaan arjen tavoittaminen pirstaleisen 

palvelujärjestelmän keinoin (Arnkil & Seikkula 2009, 13; Ekström, Leppämäki & Vilén 

2005, 156). Verkostotyössä oli toisaalta positiivisia elementtejä, mutta verkostotyön ja 

sosiaalityön käytännöissä näyttää ajoittain olevan jo lähtökohtaisesti vääränlainen 

ajattelutapa tai asetelma olemassa. Jäin miettimään, olisiko asiakkaita mahdollista 

osallistaa yhä enemmän työskentelyyn oman asiansa asiantuntijoina ja verkostotyön 

yhteistyökumppaneina. Verkostotyön haasteissa voi osaltaan olla kyse resursseista ja 

toimintamahdollisuuksista, mutta kenties järjestelmän valta-asetelmista sekä vallalla 

olevista ajattelumalleista löytyy osasyy verkostotyön ristiriitoihin.  

 
Verkostotyön ammattilaislähtöisyys dokumenteissa johtuu osittain siitä, että dokumentteja 

kirjaavat ammattilaiset. Kaikki mitä verkostotyöstä kirjataan on sosiaalityöntekijän tai muun 

viranomaisen tulkintaa siitä, mitä on tapahtunut ja mitä työntekijä pitää tärkeänä 

dokumentoitavana asiana nuoren tilanteen ja työskentelyn kannalta (Kääriäinen ym. 2007, 

12, 31). Teoriakirjallisuudessa puhutaan nykyään usein asiakkaan osallistamisesta 

dokumentointiprosessiin (esim. Kääriäinen ym. 2007, 27; O´Rourke 2010, 76). 

Tutkimusprosessin aikana osallistuin erään seminaarin työryhmään, joka liittyi 

terveydenhuollon sosiaalityön dokumentointiin. Ihmetyksekseni seminaarin työryhmässä 

korostettiin pääasiassa työntekijöiden halua ja tarvetta lukea sosiaalityöntekijän 

ammatillinen näkökulma dokumenteista.  Asiakkaista ei työryhmässä juuri puhuttu. Jäinkin 

miettimään, että onko ajatus asiakkaan osallistamisesta dokumentointiin vielä niin 

kypsymätön, että se ei tavoita sosiaalityön käytäntöä. Tutkimuksen kentällä asia on 

kuitenkin jo huomioitu. Arjessa asiakkaan osallistaminen dokumentointiin vaatii työtapojen 

ja ajattelun muutosta, mikä voi haastaa asian käytännön toteuttamista. Toisaalta tällaisen 

käytännön toteuttaminen voisi parantaa sekä dokumentoinnin vuorovaikutusta että 

verkoston jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Mahdollisesti myös asiakkaat kokisivat 

tulleensa paremmin kuulluiksi ja osallisiksi omassa asiassaan, jos heidät otettaisiin 

mukaan dokumentointiprosessiin  

 
Runsas työnjako sekä palveluiden suunnittelu ja koordinointi dokumenteissa kertovat 

sektoroituneesta palvelujärjestelmästä, jossa asiantuntijuus ja eri palvelut ovat jakautuneet 

omiksi osa-alueikseen. Palvelujärjestelmän sektoroitumisesta on kirjoitettu paljon eri 

julkaisuissa. Sosiaalityössä korostetaan myös usein suunnitelmallisuutta, mikä näkyy 
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tämän tutkimuksen aineistossa erilaisten suunnitelmien dokumentointina. Osa 

suunnitelmista tehdään lainsäädännöllisin perustein. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

suunnitelmia tehdään ajoittain myös siitä syystä, että suunnitelma on tehtävä. Työnjako voi 

toisinaan taas olla omien resurssien säästämistä. On mahdollista, että järjestelmän 

hajanaisuutta pyritään hallitsemaan muun muassa suunnitelmien laatimisella ja 

yhteydenpidolla. Näin vastuuta voidaan jakaa eri toimijoille ja pyrkiä yhteisen ymmärryksen 

saavuttamiseen. Suunnitelmat ovat tärkeä työväline, mutta suunnitelmien toteutuksessa ja 

työnjakoa tehtäessä haasteita voivat aiheuttaa monet tekijät. Tulisikin pysähtyä 

miettimään, mikä kulloisenkin suunnitelman ja työnjaon tarkoitus on. 

 
Aiemmin raportoituja verkostotyön ja moniammatillisen yhteistyön kompastuskiviä (ks. 

esim. Arnkil & Seikkula 2009, 34; Hämäläinen 1993, 41–46; Mahkonen 2010, 24–26) tulee 

esille myös omassa tutkimuksessani. Keskeisiä ongelmakohtia dokumenttien perusteella 

näyttivät olevan työn rajaaminen, näkemyserot työstä ja työnjaosta, valta-asetelmat sekä 

toisen työn tuntemisen riittämättömyys. Jo se, että toisen työn sisältöä, mahdollisuuksia ja 

edellytyksiä ei tunneta voi vaikeuttaa yhteistyötä ammattilaisten välillä. Asiakkaiden ja 

ammattilaisten välillä asiakkaan huomioiminen yhteistyökumppanina ja asiantuntijana on 

olennaista. Työntekijä-asiakas suhteessa on läsnä väistämättä valta-asetelma, mikä voi 

vaikuttaa vuorovaikutukseen. On tärkeää, että valtaa vältetään käyttämästä tilanteissa, 

joissa se ei ole välttämätöntä. Asiakkaan mukaan ottaminen työskentelyyn ja uusien 

toimintatapojen kehittäminen lähempänä asiakkaan arkea voivat olla avain asemassa 

verkostotyön tulevaisuutta mietittäessä. Myös toimiva tiedonkulku on keskeistä 

onnistuneen verkostotyön kannalta. 

 
Tutkimukseni tuloksien perusteella se, ketä pidetään hyvänä yhteistyökumppanina saattaa 

vaihdella. Myös Mäenpää ja Törrönen (1996, 34) ovat tutkimuksessaan tuoneet esille, että 

esimerkiksi ystäviä ei välttämättä nähdä aina hyvinä yhteistyökumppaneina, koska heitä ei 

ole otettu mukaan lastensuojelun verkostotyöskentelyyn. Sama ilmiö voi mielestäni olla 

kyseessä kaikissa verkostotyön suhteissa. Ammattilaisen on usein mahdollista määritellä, 

kenet hän ottaa yhteistyökumppanikseen työskentelyssä ja millainen on hyvä 

yhteistyökumppani. Mikäli verkoston jäsenet eivät syystä tai toisesta aktiivisesti itse tuo 

esille haluaan osallistua työhön, eivät ammattilaiset välttämättä katso heitä potentiaalisiksi 

voimavaroiksi nuoren verkostossa. Ainakaan tällainen keskustelu ei välity oman 

tutkimukseni dokumenteista. Tulevaisuudessa voisi miettiä, olisiko verkostoista 
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löydettävissä sellaisia voimavaroja, jotka tällä hetkellä saattavat jäädä työskentelyssä 

sivuun. Toisaalta käytännön työn seikat haastavat eri verkoston jäsenten mukaan 

ottamista verkostotyöhön ja myös asiakas voi kieltäytyä yhteistyöstä joidenkin verkoston 

jäsenten kanssa. 

 
Usein sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä puhuttaessa on esillä ajatus pitkään 

vallalla olleesta terveydenhuollon valta-asemasta. Omassa tutkimuksessani olen nähnyt 

viitteitä terveydenhuollon valta-asemasta, ja että terveydenhuolto saattaa pyrkiä ajoittain 

määrittämään toisten tahojen työtä. Toisaalta lastensuojelulla on toisenlaista, juridistakin 

valtaa. Terveydenhuollon näkemystä arvostetaan myös julkisesti. Kysymykseksi kuitenkin 

jää, onko pitkään historiassa vallalla ollut ajatus terveydenhuollon valta-asemasta jäänyt 

elämään voimakkaampana kuin se todellisuudessa enää on. Aineiston perusteella 

vaikuttaa, että vaikka terveydenhuollon valta-asema on todennäköisesti yhä olemassa, 

verkostotyön kentällä valtaa käyttävät myös muut tahot. Ajattelen, että verkostotyön 

haasteita ei tule samaistaa ainoastaan terveydenhuollon valta-asemaan, vaan 

pulmakohtiin liittyvät monet eri ulottuvuudet. Mielenkiintoista on myös se, onko 

lastensuojelun oma vallankäyttö verkostotyössä mahdollisesti vahvistunut vastauksena 

terveydenhuollon pitkään vallinneeseen valta-asemaan. 

 
Ammattilaisten lisäksi verkostoissa valtaa käyttävät asiakkaat. Yksi vallankäytön muoto voi 

olla se, ettei työskentelyyn osallistuta tai määritellään millä ehdoilla työskentelyyn 

osallistutaan. Asiakkaita eivät sido samat säännöt, lait, ohjeistukset ja organisaation 

puitteet kuin työntekijöitä. Toisaalta asiakkaat ovat usein työntekijöiden vallankäytön 

areenalla verkostotyössä. Näiden kahden erilaisen maailman säännöt ja puitteet eivät 

useinkaan ole yhtäläiset. Yksi avain työn kehittämiseen voi olla koulutus sekä 

dokumentoinnin että verkostotyön osalta. Juha Hämäläinen (1993) on 1990-luvun 

alkupuolella tutkinut sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon työntekijöiden yhteistyötä 

koulutuksellisena kysymyksenä. Yhteistyötä tehtiin Hämäläisen (mt.) mukaan suhteellisen 

paljon ja monenlaisissa asioissa. Koulutukselta toivottiin tukea esimerkiksi omien 

näkökulmien selkeään esilletuomiseen, sosiaalityöntekijöiden ammatti-identiteetin 

vahvistamiseen, positiivisten asenteiden vahvistamiseen yhteistyötä kohtaan, tietoa 

yhteistyön mahdollisuuksista sekä vahvistusta ryhmätyötaitoihin. Lisäksi kaivattiin tietoa 

toisen tahon työkäytännöistä ja -kulttuurista. (Mt. 28, 36, 50.) Samoille asioille näyttäisi 

olevan yhä edelleen koulutuksellista tarvetta. Aina haasteena ei välttämättä ole kuitenkaan 
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teoreettisen koulutuksen puute vaan se, että käytännössä työ on hyvin monimuotoista ja 

asettaa enemmän haasteita kuin mitä teoreettisesti voidaan ajatella. Verkostotyö lieneekin 

niitä asioita, joissa myös hiljaisella kokemustiedolla on suuri vaikutus työn onnistumiseen. 

Toisaalta uusilla työntekijöillä taas voi vastavuoroisesti olla annettavaa uusien työtapojen 

ja ajattelutapojen näkökulmasta. Verkostotyössä onkin kyse monien erilaisten palojen 

palapelistä. Ammattilaiset ovat inhimillisiä ja yksilöllisiä kuten asiakkaat, joten yhteen 

törmäyksiltä tuskin voidaan kokonaan välttyä. 

 
Jo tekemieni huomioiden lisäksi verkostotyötä dokumenteissa näytti värittävän 

juridisoituminen eli oikeudellistuminen. Nykyään sosiaalityössä onkin puhuttu paljon 

lainsäädännön ja oikeudellisten näkökulmien korostumisesta. Omassa tutkimuksessani 

oikeudellistuminen toi oman ulottuvuutensa siihen millaisena verkostotyö näyttäytyi 

dokumenteissa. Jäin miettimään onko verkostotyöstä tullut nykyajassa niin epävarmaa, 

muuttuvaa ja jännitteistä, että jokainen tehty asia on perusteltava ja tehtävä näkyväksi 

dokumentoinnin kautta. Juridisoituminen herättää ajatuksen tarpeesta varautua ja 

puolustautua, turvata selustaansa. Toisaalta tarkalla kirjaamisella kerrotaan turvattavan 

niin asiakkaan kuin työntekijän oikeusturvaa. Kaiken kaikkiaan laillisten näkökulmien 

läsnäolo tuottaa tunteen arvaamattomuudesta ja varuillaan olosta. Tämä voi vaikuttaa 

verkostotyön vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, sillä luottamus on yksi 

olennainen tekijä onnistuneessa verkostotyössä (esim. Piippo 2008, 63–64). 

 
Dokumentit eivät kerro suoraan arkityön todellisuutta, vaan ainoastaan heijastavat siitä 

tiettyjä näkökulmia. Tämän sosiaalisen todellisuuden tarkastelulla voidaan kuitenkin 

tavoittaa olennaisia asioita, jotka vaikuttavat sekä dokumentoinnin tuottamassa 

vuorovaikutuksessa että laajemmin verkostotyön kentällä. Dokumenteissa näkyvät 

jännitteet näkyvät tavalla tai toisella verkostotyön arjessa. Taylorin (2008, 36) ajattelun 

mukaisesti näen edelleen, että dokumenttien analysointi on myös vuorovaikutuksen 

analyysiä. Tutkimuksen tuottamien näkökulmien kautta on mahdollista tuoda esille 

dokumentoinnin tärkeyttä ja sitä, että verkostotyön dokumenteissa todella rakennetaan 

omaa todellisuuttaan. Vuorovaikutuksen näkökulmien tarkastelu on lisäksi verkostotyön 

kehittämisen ja työtapojen kannalta olennaista.  

 
Lopulta kysymykseksi jää, kelle dokumentointia tehdään ja miksi? Tehdäänkö 

dokumentointia hallinnon tarpeisiin, käytännön työhön ja toisille ammattilaisille, selustan 

turvaamiseksi vai asiakkaalle? Entä millaista verkostotyö dokumenteista katsottuna on ja 
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mikä on dokumentoinnin osa verkostotyössä? Todennäköisesti dokumentointia tehdään 

jossain määrin näille kaikille tahoille ja tarkoituksiin. Näen kuitenkin, että dokumentointia 

pitäisi tehdä yhä enemmän asiakas huomioiden ja dokumentoidessa tulisi pohtia, mitä itse 

haluaisin lukea omasta asiakas- tai potilaskertomuksestani. Tulisi myös miettiä, mitkä 

tekijät ovat koko verkoston ja nuoren hyvinvoinnin kannalta olennaisia dokumentoitavia 

asioita. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin mielenkiintoista selvittää, mihin tarkoituksiin 

dokumentteja kirjoitetaan. Käytännön työn kehittämiseksi olisi tärkeää tutkia miten 

dokumentointia tehdään ja millaisia käytännön välineitä dokumentointiin on olemassa, 

miten dokumentoinnin puitteet ja mahdollisuudet eroavat. Aiemmissa tutkimuksissa on 

pohdittu asiakkaiden kategorisointia, eettisiä näkökulmia ja sitä miten asiakkaan ja muiden 

tahojen äänet tulevat esiin dokumenteissa. Dokumenttien moniäänisyyden tarkastelu eri 

kirjaamiskonteksteissa on edelleen ajankohtaista. Verkostotyön vuorovaikutuksen 

havainnointi ja esimerkiksi dialogisuuden tarkastelu verkostoneuvotteluissa olisi 

mielenkiintoista ja hyödyllistä käytännön työn kehittämisen kannalta. Tällaisella 

tutkimusasetelmalla voitaisiin tavoittaa verkostokokouksen haasteita, voimavaroja ja 

sosiaalisia rakenteita. Eri näkökulmista voitaisiin havainnoida niin asiakkaan, 

läheisverkoston kuin ammattilaisten asemaa verkoston vuorovaikutuksessa. Asiakkaan 

näkökulman tutkiminen dokumentointiin liittyen olisi muutoinkin olennaista, kuten myös 

ammattilaisten kokemukset, näkemykset ja asenteet dokumentoinnin arjesta.  
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8 LOPUKSI 

 
Tutkimusprosessi dokumenttien maailmaan on ollut haastava, mutta antoisa. Nyt 

katsoessani tutkimusprosessia taaksepäin olisin kenties tehnyt joitakin asioita toisin. 

Rakentamani tutkimusasetelma olisi voinut olla yksinkertaisempi ja aineistoa olisi voinut 

rajata tarkemmin. Arvioidessa tutkimusta voidaan myös todeta, että tutkimukseni aineisto 

on suhteessa pieni tutkimuksen yleistämistä ajatellen. Toisaalta tutkimusaineistoni on 

paikoittain ollut hyvinkin rikas. Aineistoni dokumentit ovat myös suoraan verkostotyön 

arjesta ja voivat näin antaa autenttista tietoa dokumentoinnin kentältä. Tutkimusprosessi 

on opettanut minulle paljon niin ajankäyttöön kuin suuren tekstimassan hallintaan liittyviä 

tekijöitä. Lisäksi olen harjaantunut tutkimusmenetelmien käytössä. Haasteena on 

jatkuvasti ollut aiheen ja raportin rajaaminen, yhä edelleen tekstiä olisi voinut tiivistää 

olennaiseen. Ajattelen kuitenkin, että sisällöllisesti olen onnistunut tavoittamaan niitä 

kysymyksiä, joita olen aineistolleni esittänyt. 

Nyt dokumentoidessani itse työssäni huomaan, että tietoisuuteni dokumentoinnin 

haasteista ja seurauksista on tehnyt dokumentoinnista yhä haastavampaa. Huolimatta 

siitä, että olen tietoinen dokumentoinnin tärkeydestä jää dokumentointi helposti muun työn 

varjoon. Toivon jatkossa kehittyväni dokumentoinnissa niin, että osaan hyödyntää sitä yhä 

paremmin osana asiakastyötä. Tällä hetkellä se on minulle vielä haaste. 

Tutkimusprosessin kompastuskivistä huolimatta, ehkä tärkeintä prosessissa onkin ollut 

dokumentoinnin ja verkostotyön vuorovaikutuksen ymmärtäminen. Uskon, että tekemistäni 

huomioista on tulevaisuudessa minulle hyötyä sosiaalityön arjessa ja vuorovaikutuksessa. 
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LIITTEET  LIITE 1: VERKOSTOTYÖHÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT     (Muokattu lähteestä Enroos 2006, 29) 

 
YHTEISKUNNALLINEN YMPÄRISTÖ 

 
 

ARVOT JA ASENTEET,   POLITIIKKA   LAINSÄÄDÄNTÖ 
      SOSIAALISET RAKENTEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
                                                           
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Yhteiskunnalliset instituutiot 

 

 
PERHEET                        

LASTENSUOJELU NUORISOPSYKIATRIA 

 
NUORET/LAPSET 

       Molempien organisaatioiden verkostotyöhön ja toimintaan vaikuttavat tekijät: 

 Omat lainsäädäntöön perustuvat tehtävät 

 Omat ammatilliset viitekehykset 

 Organisaatioiden sisäiset toimintakulttuurit, ilmapiiri ja resurssit 

 Omat organisatoriset lähtökohdat ja tarpeet verkostotyölle 

 Tavoitteet toimia nuoren hyvinvointia edistävästi ja nuoren edun mukaisesti 

 

Verkostotyön arjessa molempien organisaatioiden työntekijät toimivat näiden 
organisatoristen ja yhteiskunnallisten puitteiden lisäksi perheen ja nuoren 
yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden määrittämällä kentällä, oman 
asiantuntijuutensa ja ammattitaitonsa lähtökohdista käsin. 



 

 

LIITE 2    Dokumenttityyppien määritelmät                            (Muokattu lähteestä Jäppinen ym. 2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2001) 

Taulukkoon on koottu keskeiset tiedot niistä dokumenteista, joita tutkimukseni aineistoon sisältyi nuoren nuorisopsykiatrisen tutkimus-/ hoitojakson ajalta lastensuojelussa 
ja nuorisopsykiatrialla. Kaikkia mahdollisia olemassa olevia dokumenttityyppejä ei taulukossa ole eriteltynä. Dokumenttityypin perässä suluissa oleva numero kertoo, kuinka 
monen nuoren dokumentteihin kyseinen dokumenttityyppi sisältyi tutkimusaineistossa. Tarkemmin eriteltynä kyseisen dokumenttityypin tässä tutkimuksessa esiintyneiden 
tarkennettujen dokumenttityyppien määrät näkyvät viimeisessä sarakkeessa ”Tässä tutkimuksessa esiintynyt dokumenttityyppi” -kohdasta. Esimerkiksi merkintä (N1: 6) 
tarkoittaa, että dokumenteista ”nuori 1” dokumenteissa on ollut 6 kyseistä dokumenttityyppiä. Asiakaskertomuksen ja YPSY-lehtien kohdalla on käytetty sivumäärää 
kuvaamaan kyseisten dokumenttien määrää. Mikäli dokumenttityypin kohdalla ei ole numeroa, ei varsinaista dokumenttia ole aineistossani esiintynyt, mutta maininnat 
dokumenttityypistä ovat olleet muualta dokumenteista paikannettavissa (esim. lastensuojeluilmoitus) ja olen katsonut dokumenttityypin esittelyn olennaiseksi.  Käytetyt 
numerot (N1 jne.) eivät ole yhteydessä numerointiin, jota tulososion esimerkkikatkelmissa on käytetty. *-merkityissä kohdissa tarkennettua dokumenttityypin nimeä on 
muokattu yleisemmälle tasolle, yksiköiden tunnistamisen välttämiseksi. 

Liite 2. Dokumenttityyppien määritelmät  

Sosiaalihuollon dokumentit: Lastensuojelun dokumentit (tutkimusaineistossa) 

Dokumenttityyppi Määritelmä Dokumentin keskeiset 
sisältöä koskevat tiedot 

Tarkennettu 
dokumenttityyppi (mm.)  

Tässä tutkimuksessa esiintynyt 
dokumenttityyppi 

Arvio (2)  Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
jossa palvelunantaja arvioi sosiaalihuollon 
asiakkaan tilanteen ja esittää arviointiin 
perustuvan päätelmän sosiaalihuollon 
palveluprosessin edistämiseksi. 
 
Arvio voidaan laatia asiakkuuden eri 
vaiheissa, ja se voi liittyä esimerkiksi 
palvelutarpeen tai suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Arvio 
sisältää pääsääntöisesti myös asiakkaan 
näkemyksen omasta tilanteestaan.  

arvion tekemiseen osallistuneet 
henkilöt, tilanteen kuvaus, arvioinnissa käytetty 
mittaristo tai asteikko tai muu menetelmän 
kuvaus, arvioinnin tulos, mahdolliset 
lainkohdat, ajanjakso 

 Palvelutarpeen arvio 

 asiakkaan tilannearvio 

 asiakassuunnitelman seuranta ja arvio 

 lastensuojelutarpeen selvitys  
 

 Yhteenveto alkuarvioinnista 

 N1:1, N3:1 

Asiakaskertomus (6)  Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
johon palvelunantaja tekee merkintöjä 
sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta ja 

asiakkaan perustiedot, tapahtumatiedot (mitä 
tehty, mitä tapahtunut, miten asiakkaan 
asiaa edistetty), kertomuksen laatijan tiedot, 

 Asiakaskertomus 



 

 

asiakkaaseen liittyvistä sosiaalihuollon 
palvelutapahtumista. 
 
Asiakaskertomus on luonteeltaan 
kronologisesti kumuloituva ja sisältää siten 
myös historiatietoa sosiaalihuollon 
asiakkaan asiakkuudesta. 
Asiakaskertomuksella tehdään näkyväksi 
sellainen työ, joka ei tallennu muihin 
dokumentteihin.  
 

ajanjakso, tiedot keskeisestä yhteistyö- ja 
läheisverkostosta 

 Lastensuojelun avohuollon asiakaskertomus  

 N1: n.22 s., N2: n.13 s., N3: n.22 s., N4: n.28 s., 
N5: n.4,5 s. ja N6: n.2 s. 

Hakemus (1) Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
jolla sosiaalihuollon asiakas esittää tai 
hänen puolestaan esitetään vaatimus 
sosiaalihuollon palvelunantajalle tai jolla 
palvelunantaja esittää vaatimuksensa 
tuomioistuimelle. 
 

sisältötietoina kirjataan vaatimus ja perustelut 
vaatimukselle, sekä tarvittaessa/halutessa 
lainkohdat joihin hakija haluaa vedota, 
hakemuksen laatijan tiedot, hakemuksen 
vastaanottajan tiedot, ajanjakso 

 haastehakemus 

 päivähoitohakemus 

 toimeentulotukihakemus 

 Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen 
huostaanottoa koskevassa asiassa 

 N4:1 

Ilmoitus Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
jolla yksityishenkilö, sosiaalihuollon asiakas, 
palvelunantaja tai viranomainen antaa 
tiedoksi mielipiteensä tai henkilöön liittyvän 
tilanteen, toimenpiteen tai palvelutarpeen. 
 
Ilmoitusta ei edellä neuvotteleminen kuten 
sopimusta edeltää eikä ilmoituksesta voi 
valittaa kuten päätöksestä. Usein ilmoitus 

ilmoituksen vastaanottajan tiedot 
(organisaatio, sosiaalihuollon ammatillinen 
henkilö), ilmoitettava asia, ilmoittajan tiedot, 
yhteydenottotapa, ilmoituksen laatijan tiedot, 
mahdolliset lainkohdat, ajanjakso 

 maksuhäiriöilmoitus 

 päivähoidon päättymisilmoitus 

 lastensuojeluilmoitus 

 palvelutarpeen ilmoitus 

 isyyden tunnustaminen 

 kuulemiskertomus 

 ilmoitus ajanvarauksesta 
 



 

 

sitoo tai velvoittaa sen vastaanottajaa. 
Esimerkiksi lastensuojeluilmoitus on 
käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa 
sen vastaanottamisesta. 
 

 Ilmoitus ajanvarauksesta 

 Lastensuojeluilmoitus 
- Varsinaisia kirjallisia ilmoituksia 

ajanvarauksesta sekä lastensuojeluilmoituksia 
ei aineistossa ollut mukana. Lastensuojelun 
asiakaskertomuksessa ilmeni kuitenkin 
lastensuojeluun eri tahojen tekemät 
lastensuojeluilmoitukset ja niiden keskeinen 
sisältö. Ilmoitetut ajanvaraukset näkyivät 
myös asiakaskertomuksessa. 

- Lastensuojeluilmoituksia tehtiin myös 
nuorisopsykiatrian toimesta lastensuojeluun, 
jolloin tieto näkyi myös nuorisopsykiatrian 
potilaskertomuksen YPSY-lehdillä.  

Päätös (5) Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
jolla viranomainen tai viranomaisen roolissa 
toimiva palvelunantaja esittää ratkaisunsa 
sosiaalihuollon asiakkaan hallintoasiassa. 
 
Sosiaalihuollossa hallintoasioina 
käsitellään esimerkiksi sosiaalipalveluja, 
etuuksia ja asiakasmaksuja. 
Hallintopäätöksistä on aina laadittava 
päätösdokumentti, joka on annettava 
tiedoksi asianosaiselle 
muutoksenhakuohjeineen. 
 

Tiedot organisaatiosta, asian käsittelyyn 
liittyvät aikaisemmat dokumentit, 
päätöslauselma (mitä ratkaistu ja onko päätös 
myönteinen vai kielteinen), 
vireilletulopäivämäärä, hakemuksen kuvaus, 
päätöksellä myönnettävä palvelu tai etuus, 
päätöksen voimassaoloaika, myönnettävän 
palvelun palveluntuottaja, päätöksen 
perustelu, lainkohdat, valmistelijan tiedot, 
päätöksentekijäntiedot, lisätietojen antaja 
yhteystietoineen, muutoksenhakuohje (sis. 
oikaisukeino, valitusviranomainen, valitusaika), 
tiedoksianto (sis. tiedoksisaaja, tiedoksiantaja, 
tiedoksiantoaika, tiedoksiantotapa), tiedot 
kuulemisesta 

 päätös henkilön sijoittamisesta ja 
asiakasmaksusta 

 päätös välitystilistä 

 sosiaalisen luoton päätös 

 toimeentulotukipäätös 

 Päätös: 
- avohuollon tukitoimesta 
- avohuollon tukitoimen lopettamisesta 
- avohuollon taloudellisesta tuesta 
- kiireellisestä sijoituksesta 
- kiireellisen sijoituksen jatkamisesta 
- kiireellisen sijoituksen lopettamisesta 
- liikkumavapauden rajoittamisesta 

(johtajan päätös, sosiaalityöntekijän 
päätös) 

- liikkumavapauden rajoittamisen 
lopettamisesta 

- huostaanotosta 

 N1:1, N2:12, N3:8, N4:13 ja N5: 1 



 

 

Suunnitelma (3) Sosiaalihuollon yleinen dokumenttityyppi, 
jossa asetetaan sosiaalihuollon asiakasta 
koskevan työskentelyn tavoitteet sekä 
keinot, joilla tavoitteisiin päästään. 
 
Suunnitelmaan voidaan kirjata 
sosiaalihuollon asiakkaalle haettavat tai 
annettavat sosiaalipalvelut tai etuudet.  

Tiedot, jotka viranhaltija, asiakas tai hänen 
edustajansa sekä palveluntuottaja 
suunnittelevat asiakkaan palvelujen tai 
sosiaalihuoltoon liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. Tiedolla kuvataan 
suunnitelman sisältöä, eli asiakkaan nykytilaa, 
suunnitelman tavoitteita, suunnitelmaa ja 
keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
mahdollisia lainkohtia, suunnitelman 
voimassaoloaika ja tarkistuspäivämäärä, 
suunnitelman vastuuhenkilöt ja suunnitelman 
laatijat. 

 aktivointisuunnitelma 

 asiakassuunnitelma 

 kotoutumissuunnitelma 

 palvelusuunnitelma 

 varhaiskasvatussuunnitelma 

 palvelu- ja hoitosuunnitelma 

 jatkohoito tai erityissuunnitelma 

 toteuttamissuunnitelma 

 asiakassuunnitelma (ent. huoltosuunnitelma) 

 N1: 1, N2: 4, N3:1 

 
Terveydenhuollon dokumentit: Nuorisopsykiatrian poliklinikan dokumentit (tutkimusaineistossa) 

Dokumenttityyppi Määritelmä Dokumentin keskeiset 
sisältöä koskevat tiedot 

Tarkennettu 
dokumenttityyppi (mm.)  

Tässä tutkimuksessa esiintynyt 
dokumenttityyppi 

Potilaskertomus:  
Yleispsykiatrian 
lehdet (YPSY-lehdet) 
(6) 

Yleinen terveydenhuollon 
dokumenttityyppi, johon palvelunantaja 
tekee merkintöjä potilaan/asiakkaan 
tilanteesta ja asiakkaaseen liittyvistä 
terveydenhuollon palvelutapahtumista. 
 
Jatkuva potilaskertomus on luonteeltaan 
kronologisesti kumuloituva ja sisältää siten 
myös historiatietoa potilaan/asiakkaan 
hoitohistoriasta.  

asiakkaan/potilaan perustiedot, tiedot 
hoitotapahtumista (hoito- ja 
tutkimusjaksokäynnit), merkinnät sovituista 
asioista ja tehdyistä suunnitelmista, merkinnän 
tehneen henkilön tiedot, merkinnän ajankohta, 
tarpeen mukaan läheisverkoston ja huoltajan 
tiedot, tietoja yhteistyöverkostosta, 
konsultaatiot 

 potilaskertomukseen liittyvät myös mm. 
lähetteet, hoitosuunnitelmat, lausunnot ja 
muut asiakkaan/potilaan dokumentit 

  

 jatkuva potilaskertomus ja siihen liittyvät 
dokumentit; moniammatillinen 
potilaskertomus, jossa mahdollisesti eri 
erikoisalojen omia alalehtiä (esim. 
yleispsykiatrian lehdet, sosiaalityön lehdet)  

 tekniset tallenteet, kuten röntgenkuvat, 
magneettikuvat my. 

 ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjat 

 Yleispsykiatrian lehdet (YPSY-lehdet) nuoren 
jatkuvasta potilaskertomuksesta 

 N1: n.22,5s., N2: n.6s., N3: n.20s., N4: n.9,5s., 
N5: n.13s. ja N6: n.31s. 

Lähete (6) Yleinen terveydenhuollon 
dokumenttityyppi, jolla asiakas/potilas 
ohjataan hoidon piiriin. Pääsääntöisesti 
lähetteitä tekevät lääkärit, 
nuorisopsykiatrialle on mahdollista 
hakeutua viranomaislähetteellä. Lähete 
sisältää merkintöjä asiakkaan/potilaan 
tilanteesta, terveydellisistä huomioista ja 

asiakkaan/potilaan perustiedot, tietoja 
asiakkaan/potilaan terveydellisestä tilanteesta 
ja hoidon tarpeesta, lähetteen laatijan tiedot 

 Lääkärin lähete erikoissairaanhoitoon 

 Viranomaislähete nuorisopsykiatrian hoidon 
piiriin 

 Lähete nuorisopsykiatrian hoitoon tai 
nuorisopsykiatrialta muun tahon hoidon 
piiriin erikoissairaanhoitoon 

 N1: 2, N2: 2, N3:1, N4: 3, N5:1, N6:1 



 

 

 

 

voinnista. 

Suunnitelma (6) Yleinen terveydenhuollon 
dokumenttityyppi, joka laaditaan 
asiakkaan/potilaan kanssa terveydenhuollon 
ammattihenkilön toimesta. Tavallinen 
suunnitelmatyyppi, hoitosuunnitelma on 
osa potilaskertomusta. Hoitosuunnitelma 
sisältää mm. asiakkaan/potilaan 
tilannekuvauksen ja 
jatkohoitosuunnitelmat.  

asiakkaan/potilaan tilannekuvausta, 
mahdollisia toteutuneita palveluja sekä 
tavoitteita ja jatkohoitosuunnitelmia, 
asiakkaan/potilaan tiedot, laatijan tiedot, 
hoitosuunnitelman tekoon osallistuneet tahot 

 Hoitosuunnitelma 

 Hoitosuunnitelma; nuorisopsykiatrialla 
hoitosuunnitelma tehtiin ammattilaisten 
kesken 

 N1: 1, N2: 1, N3: 1, N4:1, N5: 2 ja N6:1 

Muut: lähetteiden 
liitteet, 
hoitoyhteenvedot, 
sähköpostit ym. (2) 

Lähetteiden liitteenä ja nuoren 
dokumentteihin muutoin liitettyinä on 
mahdollista olla erilaisia dokumentteja, 
kuten muilta tahoilta tulleet 
hoitoyhteenvedot, sähköpostit tai kirjaukset 
yhteistyötahon käynneistä (esim. 
koulukuraattori). 

Tilanne- ja tapauskohtaisesti nuoren hoitoon 
oleellisesti liittyviä tietoja tai yhteydenottoja. 

 lausunnot, sähköpostit yhteistyötahoilta ym. 

 koulupsykologin laatima lähetteen liite 

 (sähköposti) 

 N2: 1, N4, 1 


