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Tutkimuksen tehtävänä on kuvailla ja kartoittaa tiedon merkitystä sosiaalityöntekijöille, jotka

työskentelevät sijaishuollon sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijät tekevät arjen toimintaympäristössään

monentasoisia päätöksiä ja ratkaisuja. Toimintaympäristö muodostuu erilaisista tiedonlajeista sekä

toimijoista, jotka roolinsa kautta tuottavat tietoa. Tästä muodostuu tietoympäristö, joka sisältää

tietoa yhteiskunnallisesta tiedosta alkaen, päätyen aina yksittäistä lasta koskevaan tietoon.

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen tieteen filosofinen tausta on fenomenologis-

hermeneuttinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelemalla viittä sijaishuollon

sosiaalityöntekijää. Kerätty aineisto on analysoitu käyttäen teemoittelua ja sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset kertovat sijaishuollon tietoympäristön olevan luonteeltaan dynaaminen,

jolloin tieto on aina suhteutettava lapseen. Sosiaalityöntekijät arvostavat lähtökohtaisesti kaikkea

tietoa, jota on mahdollista saada osaksi kokonaisuutta. Tiedonlajeja ei haluttu kuitenkaan asettaa

minkäänlaiseen arvojärjestykseen. Toimintaympäristön vaikutus näkyi siten, että proseduurinen ja

hiljainen tieto olivat tiedonlajeista arjen työssä keskeisimpiä. Eri toimijat muodostavat keskenään

verkostomaisen tietoa tuottavan rakenteen lapsen asioissa. Tästä verkostosta sosiaalityöntekijät

pyrkivät saaman tietoa ja näkökulmia asiakasprosessien aikana omiin ratkaisuihinsa. Toimijoiden

tiedonjaon roolit olivat selkeitä. Vanhempien ja sijaishuoltopaikkojen tuottama tieto painottui

arkeen liittyviin asioihin ja erityistietoa haettiin tarvittaessa erilaisilta ammattilaisilta. Kaikkein

tärkeimmäksi tiedon tuottajaksi koettiin lapsi itse. Tämän tiedon esiin saaminen koettiin ajoittain

haasteelliseksi lapsen kanssa työskenneltäessä.



Tämä tutkimus asettaa sijaishuollon postmodernin tiedon piiriin. Ainutlaatuisuus, epävarmuus ja

kompleksisuus ovat arkipäivää sijaishuollon toimintaympäristössä. Sosiaalityöntekijä toimii

reflektoiden ja refleksiivisesti eli suhteuttaa erilaisia tietoja ja toimijoiden toimintaa aina lapsen

etuun nähden. Tämä toimintatapa tuo mukanaan erilaisia näkökulmia ja neuvotteluja ratkaisuista ja

niiden perusteluista osaksi työskentelyä.
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The aim of the study is to produce descriptive and exploratory knowledge of the experiences what

social workers have about different types of knowledge, networks and people who are related to a

child during foster care. Social workers are making decisions and solutions in multidifferent cases

during their practice. Working environment is a mix of different type of knowledge starting from

society-level and ending to knowledge of a single child.

This is a qualitative research. The philosophical background for this study is phenomenological-

hermeneutic view. The data for this study has been collected by theme interviewing five social

workers who work in child protection’s foster care area. Analysis of the data was made by using

thematizing and meaning condensation methods.

The results of the study show that knowledge environment of a child protection’s foster care is

dynamic and where the knowledge has to be always relating to a child. Social workers appreciate all

knowledge and information that is possible to include in a whole. Social workers didn’t want to put

knowledge types in a certain order. The effect of a work environment was seen from data.

Procedural and tacit knowledge were more central than other knowledge types in the practices of a

foster care environment. The environment in foster care is network-a-like where different actors

create a network around the child. From this network social workers try get knowledge and different

point of views for their decisions and solutions. The roles of the actors in knowledge production

were clear. Biological parents and foster care places produce knowledge which was related to a

child’s everyday life. More special knowledge was produced by professionals.



Child’s knowledge was the most important knowledge and then came the other actor’s knowledge.

Sometimes social workers experienced that child’s knowledge was hard to reach and the social

workers suffered from lack of spending time with the children they had as customers.

This study places foster care part of a postmodern knowledge. Complexity, uncertainty and

uniquenesity are part of environment where social workers in foster care are working. Social worker

reflects and uses reflectiveness for relating different knowledge’s and actions from the child’s

network actors. Everything must be related to a child’s best interest. This brings different point of

views and negotiations during the process about the solutions and arguments concerning the child’s

situation and best interest.

Keywords: foster care, knowledge environment, knowledge types, networks, complexity,

postmodern knowledge
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1 JOHDANTO

Sijaishuolto tulee lastensuojelussa kyseeseen silloin, kun avohuollon tukitoimet eivät ole olleet

vaikutuksiltaan toivottavia ja toimivia ja lapsen etu vaatii tekemään huostaanoton ja sijoituksen

kodin ulkopuolelle. Tällöin lapsen arki siirtyy sijaishuoltopaikkaan. Sijaishuoltopaikkoja on

muodoltaan erilaisia ja jokaisessa tapauksessa pyritään löytämään lapsen tarpeita vastaava

sijaishuoltopaikka. Sijaishuoltopaikkojen eri muotoja ovat laitos, perhekoti tai sijaisperhe. Lapselle

täytyy olla lain mukaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä nimettynä. Tämä nimetty

sosiaalityöntekijä vastaa sijaishuollon aikana asiakasprosessista. Huostaanotto on aina voimassa

toistaiseksi. Sijaishuollon aikana on pidettävä asiakassuunnitelmaneuvottelu vähintään kerran

vuodessa. Tällöin käydään läpi mennyttä jaksoa ja suunnitellaan tulevaa tavoitteineen yhdessä

verkoston kanssa.

Sijaishuollon aikana sosiaalityöntekijät tekevät päätöksiä, ottavat kantaa ja antavat tukea

monenlaisiin asioihin elämän eri osa-alueilla. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi

huostaanoton purkamiseen, yhteydenpitoon kuin sijaishuoltopaikan arjen käytäntöihin. Nämä

päätökset perustuvat erilaisiin tietoihin, joita sosiaalityöntekijällä on käytettävissään asiaa

ratkaistessaan. Tätä tietoa on tuottamassa niin sosiaalityöntekijä itse kuin myös verkosto lapsen

ympärillä. Tietoa tuottavina tahoina voidaan pitää esimerkiksi sijaishuoltopaikkaa, lapsen

vanhempia, eri ammattiryhmiä: opettajaa, lääkäriä, psykologia, terapeuttia. Lisäksi

sosiaalityöntekijällä on hallussaan monenlaisia sosiaalityön ammatillisia tiedonlajeja, koostuen

opintojen kautta saadusta tieteellisestä tiedosta aina lakitietoon ja hallinnolliseen tietoon. Osa

tiedosta perustuu myös kokemukselliseen, jota on saatu työn kautta tietoon koettujen ja nähtyjen

tilanteiden kautta. On myös tietoa, jota opitaan vasta asiakassuhteen aikana. Tästä käytetään

nimitystä persoonallinen tai hiljainen tieto.

Sosiaalityöntekijä toimii siis valtavan tietovarannon kanssa ja pyrkii näiden tiedon ”palasien” avulla

rakentamaan ja kokoamaan kokonaiskuvaa tilanteesta. Sosiaalityöntekijän pyrkimyksenä on näiden

tietojen avulla turvata lapsen etu ja hyvinvointi sijoituksen aikana, mihin hänelle on mahdollistettu

ja osoitettu lainmukainen rooli ja valta.

Tutkielman tarkoituksena on tutkia sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden kokemuksia tiedosta ja sen

eri lajeista verkostomaisessa toimintaympäristössä. Tieto, valta ja 2000-luvulla yhä vahvemmin



2

esille noussut verkostojen yhteiskunta ovat teemoina olleet itselleni keskeisiä mielenkiinnon

kohteita opintojen aikana. Näiden teemojen teoreettisen tarkastelun lisäksi erilaiset sosiaalityön

työkokemukset opintojen aikana ovat antaneet sisältöä teoreettisille tarkasteluille ja havainnoille.

Työkokemusteni kautta päädyin valitsemaan tarkasteltavaksi sijaishuollon sosiaalityön, koska juuri

siinä toimintaympäristössä tieto ja verkostot ovat erityispiirteisiä teemoja verrattuna esimerkiksi

aikuissosiaalityöhön. Hahmotellessani tutkimuksen aihetta vallan teeman rajasin pois, sillä se olisi

laajentanut työn fokusta liikaa. Teemana se olisi sopinut kontekstiin, sillä lähes jokainen

haastateltava otti valtanäkökulman esille jossain kohtaa haastatteluja ilman minkäänlaista vihjausta

haastattelijalta. Valtakysymykset ovat relevantteja sosiaalityöntekijöille, kuten ennakkoon oletin.

Käsiteltävien teemojen rajaaminen oli ajoittain vaikeaa, mutta työn kokonaisuuden ja hallittavuuden

kannalta välttämätöntä.

Tieto ja sen tuottajat sijaishuollon toimintaympäristössä on tärkeä tutkimuksen aihe, koska

sosiaalityössä käytettävä tieto herättää keskustelua niin käytännön toimintaympäristössä kuin

tutkimuksen piirissä. Tämän tutkimuksen yksi tausta-ajatus on ollut saada kokemustietoa tiedosta,

johon sosiaalityöntekijät törmäävät toiminta- ja tietoympäristössään. Apuvälineinä ovat olleet

erilaiset tiedon käsitteet, joita tutkijat ovat nimenneet sosiaalityöstä löytyvän. Samalla

sosiaalityöntekijät ovat paikantaneet erilaisia käsitteitä toimintaympäristöstään ja kuvailleet

käsitteiden merkitystä työssään.

Lähtökohtana on ollut pitää kaikkia tiedon lajeja ja tiedon tuottajia tasa-arvoisina ja saada

laadullista tietämystä eri tiedon lajeista ja verkoston toimijoiden tuottaman tiedon merkityksestä

sijaishuollon sosiaalityössä.

Sosiaalityön ammatillinen tieto, sosiaalityön muut tiedon lajit, tiedon lähteet ja verkostojen toimijat

ovat laaja kokonaisuus tutkittavaksi. Toivottavasti tekemäni valinnat rajaamisessa antavat

lähtökohdan tarkastelulle.

Tutkielman rakenne koostuu kahdeksasta luvusta. Tässä luvussa olen pyrkinyt johdattelemaan

lukijan tutkielmassa käsiteltäviin teemoihin. Toinen luku lähtee liikkeelle tiedon merkityksestä

ihmisen toiminnassa, edeten koko ajan lähemmäs sosiaalityön tietoympäristöä ja erilaisia tiedon

lajeja, joita sosiaalityöntekijät pohtivat, jotka yhdessä muodostavat tietokokonaisuuden ratkaisuille.

Kolmannessa luvussa käydään läpi verkostomaiseen työskentelyyn liittyvää teoreettista keskustelua.
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Omina teemoinaan käsitellään sijaishuollon erityispiirteitä ja erilaisten toimijoiden roolia

verkostomaisessa toimintaympäristössä, joka lapsen ympärille muodostuu. Neljäs luku sisältää

menetelmällisten valintojen ja tutkimusprosessin kuvauksen. Viidennessä luvussa käydään läpi

tutkimuksen tuloksia näytteinä toimivien sitaattien avulla, liittäen tuloksia teoriaosuuden teemoihin.

Kuudennessa luvussa tuloksien kautta tehdään johtopäätöksiä tutkimuskysymyksiin nähden, kertoen

mitä tulokset kertovat tutkitusta asiasta. Seitsemännessä luvussa pohditaan tutkimuksen ja

tutkimusprosessin kautta havaittuja asioita; kuten postmodernin ajan haastetta sijaishuollolle, sekä

menetelmällisiä valintoja. Lopuksi esittelen kaksi ehdotelmaa, jotka tutkielman tekoprosessin

aikana havainnoin ja jonka avulla yksittäinen toimija voi kehittää itseään tietotyötä tekevänä

työntekijänä ja toinen havainto, joka liittyy laajempaan yhteiskunnan tasolla tapahtuvaan

tiedonohjauksen tarpeeseen eri toimijoille niin sijaishuollon piirissä kuin laajemmaltikin

kansalaisista aina poliitikkoihin ja eri ammattiryhmiin.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkielma luo sijaishuollon sosiaalityön tietoympäristöstä moninaisen kuvan

eri tiedon lajeineen. Verkostomainen toimintaympäristö, lukuisine toimijasuhteineen tuottaa paljon

muutoksia, joihin on reagoitava. Jatkuvien muutosten ympäristö vaatii sosiaalityöntekijältä

epävarmuuden sietokykyä työprosesseissa koskien niin tiedon arvioinnin tilanteita kuin toimijoiden

välisen yhteistyön ylläpitoa asiakas-suhteissa Yleensä toimijoiden määrä kasvaa lapsen siirtyessä

sijaishuollon piiriin sijaishuoltopaikan (sijaisperhe, laitos) tullessa mukaan lapsen verkostoon. Tällä

on suuri merkitys työskenneltäessä sijaishuollon toimintaympäristössä.

2 TIETO JA TIEDON LAJIT SOSIAALITYÖN TIETOYMPÄRISTÖSSÄ

Ihmiskunta on läpi historiansa ollut kiinnostunut tiedosta. Antiikin filosofit kävivät keskusteluja

tiedon määritelmistä, olemassaolosta ja sen käytöstä opettaen ja jakaen tietoa keskenään.

Voidaankin sanoa, että ihminen lajina on säilynyt, koska se on pystynyt tiedonvaihtoon keskenään

ja näin osannut tehdä tarvittavan muutoksen toimintaansa ja käytökseensä. Seuraavissa kappaleissa

on tarkoitus käsitteellistää ja kuvata tietoa yleisellä tasolla ja edetä siitä kohti sosiaalityötä ja sen

tietoperustaa. Kappaleissa on tarkoitus taustoittaa ja avata abstraktia tiedon käsitettä sen

historiallisesta perustasta, päätyen fyysisen maailman kautta tämän tutkimuksen omalle alueelle eli

sosiaaliselle tasolle. Fyysisellä tasolla tiedon merkitys on tekninen, mutta tarkastelun kautta voidaan

tulla lopputulokseen, että sosiaalisella tasolla tiedon voidaan nähdä olevan myös merkittävä
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resurssi- ja voimavaraominaisuus ympäröivälle yhteiskunnalle ja sen toiminnalle. (Karvonen 2000,

83.)

2.1 Käsityksiä tiedosta ja tietämisestä

Tiedosta käytetään arjessa nimityksiä tieto ja informaatio. Englanniksi näiden sanojen vastineet ovat

”knowledge” ja ”information”. Informaation etymologinen alkuperä paikantuu keskiajalle, jolloin

Aristoteleen kreikankieliselle sanalle ”Morphe” (muoto, hahmo) täytyi löytää vastine latinan

kielestä. Informaatio tarkoitti alun perin ”muotoon panemista” (in-formare). Sijaishuollon

sosiaalityössä muodolla voisi kuvata prosessin eri vaiheita, joita lapsi sijoituksessaan elää.

Aristoteles korosti muotoa, sillä ihmisen tehdessä havaintoja aines ei siirry mieleen vaan muoto.

Esimerkkinä Aristoteles käytti sinettisormusta. Tärkeintä oli sinetin muoto, ei se, oliko se kultaa vai

pronssia. Informaatio voidaan siis ymmärtää järjestykseksi, hahmoksi tai muodoksi. (Karvonen,

2000, 83–84.)

Suomen kielen ”tietää” -verbi on merkinnyt aikoinaan tien löytämistä, tien tuntemista. Näin voidaan

tulkita, että käytännön tietämys on ollut vahvana sanan merkitykselle. Tiedon pohjalta on siis

toimittu, päästy perille (Niiniluoto 1996, 15). Antiikin toinen tunnettu filosofi Platon eritteli tiedon

kahteen osaan. Ensimmäiseen tietoon, jota kutsuttiin nimellä episteme ja toisena luulon, mielipiteen

tai uskomukseen perustuvan tiedon, joita hän kutsui nimellä doxa. Epistemellä Platon tarkoitti

tietoa, joka oli järjen avulla saavutettu alkuperäisestä ideasta. Mielipide, uskomus taas syntyy siitä,

että ihminen havainnoi epäaitoa ideamaailmaa ja muodostaa siitä omia subjektiivisia,

kokemusperäisiä havaintoja. (Reunanen 1996, 226–234). Platonin tietokäsitystä koskeva kritiikki

koskee tiedon muotoa, ikään kuin se olisi jokin stabiili pysyvä muoto, jonka saavuttaminen pelkällä

järjellä on mahdollista. Olisi siis olemassa yksi ”puhdas” tieto ja muut olisivat vain uskomuksia,

mielipiteitä asiasta (Karvonen 2000, 86).

Platonin ajatuksilla on ollut merkittävä vaikutus nykyisiinkin käsityksiin siitä, millaisiin

havaintoihin uskomuksemme perustuvat. Länsimainen tapa perustuu vahvaan visuaalisuuteen.

Tämä näkyy metaforissa, joiden viittaukset liittyvät näkemiseen. Karvosen mukaan tämä muutos oli

suuri tietokäsityksellemme. Kuulemisen korvautuminen näkemisellä on osaltaan ollut

vaikuttamassa subjekti - objekti erottelun syntymiselle. Ajattelemme, että se minkä näemme, on

totta. Näkemiseen liittyy myös vähemmän tulkintaongelmia kuin kuulemiseen perustuvaan
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toimintaan. Kuulemiseen tilanteena liittyy paljon prosesseja, joita on otettava huomioon. On

puhuttava samaa kieltä, kertojan motiivit on ymmärrettävä, myös luotettavuus ja esitystilanne on

arvioitava kriittisesti (Karvonen 2000, 86–87). Sijaishuollon toimintaympäristössä tietoa saadaan

niin kuulemalla kuin näkemällä eri toimijoita kotikäyntien, neuvottelujen ja puhelimen välityksellä.

Tietämisen tulisi olla kokonaisuutena dialogia ”tietäjien” kesken, missä viestinnän ja

vuorovaikutuksen kautta luodaan tietämys halutusta asiasta. Dialogisuuden onnistumiselle tärkeä

seikka on oikeiden kysymysten esittäminen. Kysymyksen laatu on suhteessa vastauksen laatuun.

Tietämisen prosessi kulkee seuraavanlaisesti. Ensin vaaditaan asian tunteminen omalla

kokemuksella tai viestinnän avulla. Seuraavaksi näistä kokemuksista on opittu ja tallennettu, joko

sisäisesti (aivojen muistiin) tai ulkoisesti (esimerkiksi muistivihkoon). Oppimisen kautta asia on

täten ”varastossa” odottamassa seuraavaa samanlaista tilannetta varten.

Tietoa ei voida kuitenkaan käsittää vain yksinkertaisesti erilaisina ”hahmoina” muistissa. Tiedon

merkitys onkin siinä, kuinka nuo eri ”muistihahmot” ovat rakentuneet keskenään. Yhdessä kaikki

kokemukset muodostavat tietorakenteen, jonka avulla voidaan rakentaa teoria siitä, mitä voi

tapahtua ja seurata tietystä toimintaketjusta. Nämä rakennetut teoriat ovat yleispiirteisiä

ennustuksiltaan. Tieto on vuorovaikutussuhteessa sekä itseensä, että ulkomaailmaan viittaustensa

kautta (Karvonen 2000, 87). Tietorakenteet ja toimintaketjut rakentuvat eri ammatillisille ja

yleisemmille tiedonlajeille, jotka esitellään tarkemmin kappaleessa 2.2.

Sharovin käsityksen mukaan (Karvonen 2000, 88) informaatio ohjaa ja säätelee ihmisen toimintaa.

Sharov käyttää käsitettä bifurkaatiopisteet eli haaraumakohdat. Mikäli systeemissä ei ole

bifurkaatiopisteitä, ei informaatiolla ole vaikutusta ja toimija jatkaa toimintaansa, eikä pysähdy

miettimään seuraavaa tekoaan. Systeemin haaraumakohdissa ihminen pysähtyy miettimään eri

vaihtoehtoja toiminnassaan ja pohtii ratkaisuaan sen mukaan, mitä tietoa hänellä on kerättynä ennen

päätöksentekoa ja tästä seuraavasta toiminnasta. Sharov esittää informaatiosäätelyn koskevan

kaikkia systeemisiä järjestelmiä alkukantaisimmista eläimistä aina ihmiseen. Sharovin mukaan mitä

korkeampi elämänmuoto, sitä enemmän potentiaalisia haaraumakohtia syntyy toiminnan

yhteydessä. Ihminen kuuluu korkeimpiin elämänmuotoihin täten ihminen kohtaa myös korkean

määrän haaraumakohtia toiminnassaan. Sijaishuollon sosiaalityössä toimittaessa haaraumakohtia

kohdataan jatkuvasti, niin arkisempia päätöksiä kuin suurempia ratkaisuja tehtäessä lapsen

tulevaisuuden suhteen.
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Semantiikassa puhutaan merkkisuhteista. Näiden välistä suhdetta on kuvattu kolmiolla, jonka

sanotaan myös kuvaavan tiedon rakennetta. Kolmion kulmat muodostuvat nimestä (onoma),

käsitteestä (noema) ja kohteesta (pragma). Esimerkiksi kirjainyhdistelmä (L-A-P-S-I) liittyy

käsitteeseen eli siihen millainen käsitys meillä on mielessämme lapsesta, mitä ehtoja on täytyttävä,

jotta voidaan puhua lapsesta (esim. ikä, käytös, ulkonäköpiirteet). Tätä kautta käsitteen luoma

sisältö luo kohteet, joihin lapsi-käsitettä voidaan käyttää. Kohteen merkitys on suuri, sillä juuri

kohde kohdataan erilaisissa toiminnoissa. Onkin tärkeää muistaa kohteiden erilaisuus eri

käytännöissä. Käytännöt luovat uusia käsitteitä ja nimityksiä. (Karvonen 2000, 89–90.)

Käsityksissämme lapsi on aina lapsi. Mutta se, että lapsi asuu esimerkiksi sijaisperheessä, tekee

lapsesta jo erilaisen lapsen. Karvosen mukaan tietoa tuotetaan käytännöissä ja kohtaamisissa

tarkoituksena palvella toimintaa. Tieto ei ole ”objektiivista kuvaa” jostain, vaan aktiivisen

toiminnan kautta haluttuihin tarpeisiin tuotettua. Johtuen tutkimukseni luonteesta, jonka keskiössä

on sosiaalityö ja tiedon tarkastelu sen käytännöissä, tarkastelen tarkemmin pragmaattisen ja

sosiaalisen tason informaation tarkempaan tarkasteluun.

Karvonen (2000) on tarkastellut erilaisia pragmaattisen informaation määritelmiä, aloittaen Nautan

määritelmästä, jossa pragmaattinen informaatio määritellään sellaisena, jonka avulla voidaan

vähentää jonkin asian epätodennäköisyyttä tai lisätä sen todennäköisyyttä. Sharovin mukaan

informaation pragmaattinen arvo on sen kyky tuottaa haluttu tavoitetila tai päämäärä

todennäköisemmin. Informaatiota on kuvailtu myös mahdollistajaksi toiminnalle, tällöin

informaatio ajatellaan kapasiteetiksi tai kyvyksi, kuten sitä on määritellyt Nico Stehr. Informaation

arvo onkin juuri sen piirteessä antaa mahdollisuus toiminnan muuttamiselle, kuten Strong & Walker

määrittelevät pragmaattisen informaation. (Karvonen (2000, 101.) Karvonen (2000) muistuttaa

Sharovin haaraumakohdista, joissa valintoja tehdään ja tällöin uusi informaatio on vaikuttavana

tekijänä valittaessa tarkoituksenmukaisinta vaihtoehtoa toiminnalle. Tehdessämme valintoja meillä

on aina päämäärä, tavoitetila tai tavoitekuva sille mihin toimintamme tähtää. Tämä määrittää myös

sitä, mitä vaihtoehtoja näemme olevan olemassa ja mitkä niistä voisivat olla hyödyksi, jotta

todennäköisimmin saavuttaisimme halutun lopputuloksen (Karvonen 2000, 102–103).

Sijaishuollossa näitä tavoitteita ja kuvauksia kirjataan osaksi asiakassuunnitelmaa. Näin voidaan

tarkastella myös asetettujen tavoitteiden toteutumaa ja tarvittaessa muuttaa tavoitteita tilanteiden

muuttuessa.

On syytä muistaa myös informaation luonteen kääntöpuoli, eli kaikki informaatio ei ole pelkästään

positiivista. Karvonen (2000) muistuttaa Sharovia mukaillen, että tavoitetilan saavuttaminen
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vaikeutuu, mikäli informaatio saa negatiivisen arvon. Tieto voi olla myös väärää, harhaanjohtavaa,

muunneltua. Tällöin puhutaan dis-informaatiosta. Väärän tiedon levittäminen voi olla jonkin tahon

edunmukaista tai edunvastaista. Merkityksellisen asiasta tekee se, jos dis-informaation levittäminen

on ollut tahallista ja tietoista (Karvonen 2000, 102). Sijaishuollon toimintaympäristössä dis-

informaation mahdollisuus on olemassa väärinkäsitysten tai tarkoituksellisen toiminnan tuloksena.

Haaraumakohdissa voidaan tällöin joutua arvioimaan myös tiedon oikeellisuutta.

Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen järjestelmän tasolla merkittäviä teemoja ovat esimerkiksi lait,

normit, kulttuuri ja arvot. Tällöin pragmaattisella tasolla luodut tavoitetilat kohtaavat sosiaalisen

tason ja halutun tavoitetilan voidaan huomata esimerkiksi asettuvan yhtäläisesti vallalla oleviin

arvoihin tai kulttuuriin. Toinen vaihtoehto on yhteentörmäys yhteiskunnallisella tasolla vallalla

oleviin arvoihin, kulttuuriin, normeihin tai lakiin. Yhteiskunnalla on erilaisia tehtäviä ja

tavoitetiloja, jotka luovat toimintaa yhteiskunnassa. (Karvonen 2000, 104–105.) Yhteiskunnan

tavoitetila voi esimerkiksi olla lasten suojeleminen tilanteessa, jossa lapsen omat vanhemmat eivät

ole kykeneväisiä huolehtimaan lapsen arjesta. Tällaisen päämäärän saavuttamiseksi

mahdollisimman hyvin vaaditaan informaatiota ja osaamista monelta eri yhteiskunnan toimijalta.

Lisäksi vaaditaan keskinäistä vuorovaikutusta tiedon esiin saamiseen ja ymmärtämiseen.

Sosiaalityöllä on oma tarkoitusperänsä yhteiskunnassa ja sosiaalityön eri osa-alueilla omat

tavoitetilansa, joihin pyritään luomalla palveluita ja keräämällä tietoa vuorovaikutuksessa

yhteiskunnan eri tasojen kanssa.

Bergerin ja Luckmannin (1994) mukaan tiedonsosiologian tulee tutkia sitä, mikä on ihmisten

mielestä ”todellista” ja ”tiedettyä” ei-teoreettisessa jokapäiväisessä elämässä. He korostavat

arkitiedon merkitystä keskeisenä tutkimuskohteena, sillä ilman arkitiedon tutkimista yhteiskuntien

olemassaolo voisi olla kyseenalaista. Tiedonsosiologian tehtävänä on siis tutkia todellisuuden

yhteiskunnallista rakentumista. Ihmiset tulkitsevat jokapäiväistä elämäänsä itselleen

merkityksellisinä todellisuuksina. Tärkeää on huomata myös, että ihmiset ovat itse tuottamassa

todellisuuttaan toimintansa ja ajattelunsa kautta. Tietoisuus itsestä tuottaa sisäisiä (esimerkiksi

ahdistusta) ja ulkoisia (esimerkiksi maisemallisia) todellisuuden tasoja. Useiden todellisuuksien

joukosta poikkeaa arkitodellisuus, jota Berger ja Luckmann kutsuvat perustodellisuudeksi (Berger

& Luckmann 1994, 23–31).

Sijaishuollon sosiaalityöntekijä toimii työssään yhteiskunnallisesti rakennetussa arkitodellisuudessa.

Hän on käynyt tietyn yhteiskunnallisen koulutuksen ja työskentelee tietyssä kunnan



8

palvelujärjestelmän osassa yhdessä kollegoidensa kanssa. Työssään sosiaalityöntekijät kohtaavat

asiakkaita ja heidän verkostoaan sosiaalisissa yhteyksissä päivittäin. Edellä mainitut seikat ovat

luoneet erilaisia todellisuuden kerroksia sosiaalityöntekijälle hänen arkitodellisuuteensa.

Berger ja Luckmann loivat käsitteen sosiaalinen konstruktionismi. Tarja Heino (1997) on

määritellyt käsitteen seuraavasti: ” Sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa tapaa tarkastella

sosiaalisia käytäntöjä, joissa ihmisten todellisuutta koskevat käsitykset rakentuvat. Sosiaaliset

käytännöt ovat kulttuurisesti muotoutuneita. Niillä on syvä, kerroksellinen historiansa ja ne

konkretisoituvat sisällöksi ja muodoiksi ihmisten ja ilmiöiden kohdatessa, vuorovaikutuksellisessa

suhteessa. Jokainen tilanne mahdollistaa monenlaisia sitä koskevia tulkintoja. Kukin tilanteessa

mukana oleva subjekti havainnoi ilmiötä omasta perspektiivistään, vaikkakin

vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäristöönsä. Todellisuus konstruoituu kerroksellisesti

suhteessa, ajassa ja paikassa ja tällä konstruktiolla on ihmiselle subjektiivista merkitystä” (Heino

1997, 35).

Malcolm Paynen (Karvinen-Niinikoski 2009, 142–143) mukaan ajatus sosiaalityöstä sosiaalisten

konstruktioiden kautta liittääkin sen postmodernin tiedon piiriin. Postmodernissa tietokäsityksessä

korostuvat juuri yllä olevan lainauksen kohdat muun muassa käytännöt, vuorovaikutus ja tilanteiden

tulkinnallisuuden mahdollisuus sosiaalityön piirteinä. Lisäksi postmoderni tieto korostaa laajalti

tiedon merkitystä (ks. Lyotard, 1985).

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tutkia sitä, miten sijaishuollossa verkoston subjektit tuottavat tietoa

todellisuudesta ja kuinka sosiaalityöntekijät toimivat tiedon kanssa sijaishuollon kokonaisuutta

hallitessaan. Sosiaalityöntekijä on asemansa myötä roolissa arvioimassa eri tietojen merkitystä,

mahdollista tarvetta ja painoarvoa sijaishuollon prosessin aikana.

Subjektin todellisuus ei ole vain ulkoista sosiaalisen ympäristön luomaa, eikä myöskään vain

sisäistä, psyykkisen toiminnan tulosta. Todellisuus muodostuu näiden toimintojen

yhteisvaikutuksesta (Heino 1997, 35). Berger ja Luckman liittävät ulkoistamisen ja sisäistämisen

seuraksi vielä kolmannen prosessin, objektivoitumisen. Objektivoitumisessa ulkoisen toiminnan

kautta syntyvä tuotos saa objektiivisen luonteen, ja tällöin voidaan kolmas prosessi eli

objektivoituminen katsoa saavutetuksi. Täten sosiaalinen maailma eli yhteiskunnallinen taso

muodostuu sovituista instituutioista. Nämä instituutiot ovat tosiasiallisia yksilölle, vaikka ne

sijaitsevat yksilön ulkopuolella. Niiden olemassaoloa on vaikea muuttaa ja niiden tuottama voima

kohti yksilöä on usein pakottava. Osa instituutioista käyttää tarvittaessa myös kontrollivaltaa.
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Yksilö voi kokea instituutioiden luoman maailman myös vaikeaselkoiseksi ja omaa toimintaa

tukahduttavaksi. Tätä yksilölle ulkopuolista maailmaa tutkiakseen ja ymmärtääkseen on yksilön

toiminnan suuntauduttava ulospäin, pelkän sisäisen maailman tutkiminen yksilölle ei riitä.

Lohdullista instituutioiden maailmassa on se, että kaikista erityispiirteistään huolimatta instituutiot

ovat ihmisten luomia ja rakentamia prosesseja. (Berger & Luckmann 1994, 72–74.) Tämä koskettaa

kaikkia toimijoita myös sijaishuollon toimintaympäristössä. Niin sosiaalityöntekijän kuin

muidenkin toimijoiden on sovitettava toimintansa sovittujen instituutioiden mukaisesti.

Sosiaalityöntekijä ei voi toimia miten haluaa, vaan hänen on toimittava siten kuin

yhteiskunnallisella tasolla toiminta on määritelty ja sovittu.

Tässä työssä keskeisenä tutkimuskohteena ovat erilaiset tiedon lajit ja tietoa tuottavat toimijat, jotka

muodostavat verkoston tuottamaan tietoa sosiaalityöntekijän käyttöön. Tuotetusta tiedosta vain osa

on merkittävää tietoa, joka tuo lisäarvoa sijaishuollon prosessille. Yhteiskunnallisesti tätä tietoa on

määrätty erittelemään, tulkitsemaan ja arvioimaan sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi

tiedon merkitystä suhteessa jo sisäistämäänsä tietoon ja arvioi sen jälkeen, antaako uusi tieto

tarvetta toiminnan muutokseen. Sosiaalityöntekijällä on täten suuri määrittely- ja asiantuntijavalta

tiedon arvioinnissa.

Sijaishuollossa, jossa verkostoon kuuluu laajalti ihmisiä vanhempien roolissa, sijaishuoltopaikan

taholta sekä eri ammattilaisten yhteistyön kautta, erilaisten subjektiivisten todellisuuksien määrä on

suuri ja jokainen hahmottaa tilannetta omasta roolistaan ja asemastaan. Yhdessä he toimivat

objektiivisessa todellisuudessa, joka perustuu ihmisten tuottamassa ja paikallisen sosiaalitoimen

rakentamassa, lakeihin ja sen erityisesti lastensuojelulakiin ja sen sijaishuoltoa koskeviin kohtiin ja

pykäliin. Edellä kuvattu ympäristö on olemassa jo valmiina verkoston tullessa osaksi tätä

todellisuutta eri asiakkuuksissa. Bergeriä ja Luckmannia lainaten ”Sosiaalista maailmaa

luonnehtivalla objektiivisuudella ei siis ole muuta ontologista statusta kuin se inhimillinen toiminta,

joka sen on tuottanut” (Berger & Luckmann, 1994, 73).

Håkansson ja Stavne (Heino 1997, 42) havainnoivat tutkimuksessaan sitä, miltä tahoilta ja mihin

asioihin sosiaalityöntekijät keräsivät lisätietoa, mikäli tapauksessa oli lisätiedon tarve. Heidän

mukaansa sosiaalityöntekijät keräsivät pääasiassa sellaista tietoa, jolla oli vahvistava vaikutus heillä

jo ennestään olevalle käsitykselle tapauksesta tai ainakin sen suunnasta. Tarja Heinon tulkinnan

mukaan tiedon hankinta olisi valikoivaa (Heino 1997, 42).
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Valikoituja havaintoja yhdistetään siis peruskategorioiden avulla, eli tekijä tuottaa ajatuksia ja

muodostaa ajatuksiensa pohjalta käsityksen. Tämän käsityksen hän perustelee tekemiensä

havaintojen ja mahdollisten tietojen yhdistelemisellä. Hänelle on mahdollisesti muodostunut opittu

kausaaliketju tämän tyyppistä tapausta koskien. Tämä syy-seuraus-suhteiden ymmärrys ja tunnistus

voi esimerkiksi perustua tieteelliseen tai kulttuurisiin itsestäänselvyyksiin syy-seuraus-suhteista

(Heino 1997, 42). Jokinen & Juhila ja Pösö (1995) tarkoittavat itsestäänselvyyksillä tunnistettavia ja

kulttuurisia käsityksiä, jotka voivat toimia sosiaalisen ongelmatyön voimavaroina. Yleiseltä tasolta

siirtymä paikallistason tulkintaan on myös mahdollista, jolloin yleisessä käsityksessä olevaa tietoa

päästään soveltamaan paikallisen tason tulkintatilanteisiin ja niistä luotuihin kehyksiin. Sosiaalisen

ongelmatyön kategoria siis ohjaa tiedon kehystykseen (Jokinen & Juhila & Pösö 1995, 14–16). Syy-

seuraus-suhteesta pyritään tekemään johdonmukainen kertomus tai tarina.

Bateson (Heino 1997, 42–43) tuo vahvasti esiin subjektin tarvetta etsiä sääntöä tai hahmoa, joka

nivoo havainnot johdonmukaisesti yhteen. Tarinan kokonaisuuden muodostavat useat eri episodit

”matkan” varrelta, jotka ”kehystetään” tietyiksi ydinkehyksiksi, ja näin tuottavat lopuksi

kokonaisen tarinan. Havainnointiin ja paikallisiin tulkintoihin viitattiin jo edellä, tämän

huomioiminen on merkittävää, koska havainnoijan toimintaa ohjaavat ne voimavarat, resurssit ja

menetelmät, joita hänellä on käytössään tilanteessa asian ratkaisemiseksi (Heino 1997, 42–43). Eli

vaikka sosiaalityöntekijä tietäisi, miten olisi paras toimia, hänen ajatuksiaan ohjaavat paljolti

tietämys resurssien, voimavarojen ja menetelmien mahdollisuuksista kyseisenä hetkenä.

Sosiaalityöntekijä luovii työssään useiden tulkintakehysten ympäröimänä. Tulkintakehyksiä ovat

määrittämässä yhteiskunta (laki), professionaalisuus (tutkimus), kulttuuri ja hallinto (palvelujen

toimintakäytännöt ja tehtäväjaot) ja subjektiivinen tulkintakehys (kokemuksellisuus). Edellä

mainitut määrittelevät itsensä kautta, eli oman yhteiskunnallisen kontekstinsa asemasta,

lastensuojelun kertomusta. Sosiaalityöntekijä, joka toimii asiakastyön tasolla paikallisesti, pyrkii

siis suhteuttamaan yleisen tiedon ja tiedon asiakastapauksesta yhteensopiviksi, jotta asiakastapaus

muodostaa hyväksyttävän tarinan omassa kontekstissaan, kaikkine toimintoineen. Sijaishuollossa

lastensuojelun ”kertomus” on prosessin alussa paljolti menneisyyttä ja uuden tiedon suhteuttamista

siihen. Prosessin edetessä nykyhetki nousee merkittäväksi tiedon tuottajaksi. Nykyhetkeä ja tietoa

tuottaa sijaishuollon verkosto. Tulevaisuuden potentiaalisia tapahtumia saatetaan ennakoida tai

ainakin valmistella verkoston toimijoiden välillä. Sillä miten prosessin tulevaisuus nähdään, on

merkitystä myös nykyisyydelle (Heino 1997, 43).
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Jos esimerkiksi nähdään, että lapsen huostaanoton lopettaminen voisi olla mahdollista, muuttaa

tämä käsitys myös nykyhetken toimintaa. Tietoa tarkastellessaan sosiaalityöntekijä orientoituu

kokemuksensa ja koulutuksensa kautta tiedon arviointiin ja tiedon luomiin merkityksiin.

Sosiaalityöntekijä kiinnittää valikoiden huomiota saatuun informaatioon ja havaintoihin verraten

sitä omaan kokemukselliseen tietoonsa mahdollisista vastaavista tilanteista tai tapauksista ja

koulutuksensa kautta saamaansa erityistietoon. Tiedon arvioinnissa erilaisuuksien ja

samanlaisuuksien etsiminen tapahtuu verkoston eri toimijoiden kesken.

Batesonin (Heino 1997, 44) mukaan havainnointi perustuu erojen ilmenemiseen. Erot, joita

sosiaalityöntekijä havainnoi, ovat vain yksi osa kaikista eroista. Osa tiedosta jääkin siis

havaitsematta, koska sosiaalityöntekijällä ei ole tarvittavia havainnointikeinoja tiedon esille

saamiseksi. Esimerkiksi päihteiden väärinkäytössä seuloilla voidaan saada tietoa käytöstä tai

käyttämättömyydestä, kun taas vaikkapa kotilomien onnistumisia on jo paljon vaikeampi arvioida.

Edellinen tilanne voidaan todentaa luonnontieteelliseen testiin perustuen mutta jälkimmäisessä

joudutaan arvioimaan erilaisia subjektiivisia kokemuksia ja havaintoja verkoston eri osapuolilta.

Toisaalta jälkimmäisen esimerkin piirteeseen kuuluu, että havainto ei välttämättä tule välittömästi

ilmi, vaan se ikään kuin saa selityksensä myöhemmin ja täten täydentää kertomuksen puuttuvan

palasen ja tekee kertomuksesta syy-seuraus suhteiltaan jatkuvan ja loogisen.  Eron luomisen suhteen

Heino (1997, 44) tulkitsee Batesonia siten, että eron tekeminen vaatii aina kaksi tapausta

(esimerkiksi tietoa), jossa uusi havainto tuottaa eron vanhaan, muuttaen tarinan kokonaan tai

syventäen jo aiempaa käsitystä tarinasta. Tarinat syntyvät sosiaalityön tietoympäristössä.

Tietoympäristö koostuu eri toimijoiden tuottamasta tiedosta erilaisten tiedon lajien kautta.

Seuraavassa luvussa käydään tarkemmin läpi, mistä tiedosta sosiaalityön tieto koostuu.

2.2 Sosiaalityön ammatilliset tiedon lajit ja sosiaalityön tietoympäristö

Sosiaalityö on työtä, jossa työskennellään eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, jotka

syystä tai toisesta tarvitsevat apua, tukea, ohjausta tai suojelua. Sosiaalityö on vahvasti arvoihin ja

etiikkaan sitoutunutta, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työtä ihmisten kanssa. Itse sosiaalityön

tekeminen perustuu paljolti tietoon, joka on saatu erilaisten vuorovaikutus suhteiden myötä.

Sosiaalityön prosessi alkaa yksittäisen asiakkaan kohdalla tilanteesta, jossa on tietoa sellaisesta

sosiaalisesta ongelmasta tai asiasta, jonka katsotaan kuuluvan sosiaalityön piiriin. Lastensuojelussa

tieto voi tulla ilmi esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen kautta huolena lapsen arjen
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hoitamattomuudesta. Aikuissosiaalityössä tieto voi tulla esimerkiksi asiakkaan itsensä ilmoittamana

asiana tai ongelmana. Tieto voi siis tulla yksityiseltä henkilöltä koskien itseä tai koskien huolta

toisesta henkilöstä tai viranomaisverkoston kautta. Yksityisellä henkilöllä tarkoitan tässä kaikkia

muita ihmisiä, paitsi niitä, jotka virkansa tai työnsä kautta ovat tuottamassa tietoa osana

viranomaisverkostoa.

Sosiaalityön prosessin aikana yksityisten henkilöiden ohella tietoa voivat olla tuottamassa eri

viranomaiset työnsä kautta antaen oman ammatillisen panoksensa prosessiin. Sosiaalityön prosessin

aikana tietoa asiakkaasta tuottavat sosiaalityöntekijät, asiakas itse, sekä verkostot, joiden piirissä

asiakas on. Sosiaalityön asiakasprosessi päättyy sosiaalityöntekijän arvion pohjalta, perustuen

tietoon. Sosiaalityötä voi siis kutsua ”tietotyöksi”.

Sosiaalityötä tehdään monilla eri yhteiskunnan lohkoilla. Sosiaalityöntekijöitä työskentelee

esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja kuntien sosiaalitoimistoissa aikuis- ja lapsiperhetyössä.

Näiden edellä mainittujen sosiaalityön eri toimintaympäristöjen välillä erilaiset tiedon lajit ja tiedon

tuottamisen tavat vaihtelevat. Yhteistä kuitenkin on se, että kaikkialla tehdään päätöksiä, joiden

pohjana on jokin tieto tai tietoja, jotka liittyvät asiaan ja sen ratkaisemiseen ja ovat merkityksellisiä.

Tätä tietoa tuottaa ryhmä erilaisissa rooleissa toimivia ihmisiä. Roolina voi olla vanhemman rooli

tai tietyn ammatillisen toimijan rooli (esimerkiksi sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi, opettaja).

Lastensuojelussa sosiaalityöntekijän on tehtävä päätös asiasta ja arvioitava kokonaisuutta lapsen

edun kannalta.

Sosiaalityön tietoa kuvataan erityislaatuiseksi. Syynä tähän on sosiaalityön ja tiedontuottajan suhde.

Sosiaalityö on aina suhteessa johonkin – sosiaalityö on vahvasti suhdeperusteista työtä.

Sosiaalityöllä voi olla suhde esimerkiksi yksilöön, perheeseen, yhteisöön tai viranomaisiin. Suhde

asiakkaaseen voi tarkoittaa suhdetta myös hänen verkostoonsa (Walls 2005, 24). Sosiaalityön tiedon

kannalta suuri suhteiden määrä tarkoittaa myös potentiaalisten tiedontuottajien suurta määrää. Eri

suhteet tuottavat erilaisia tietoja, joiden todentaminen voi olla käytännön työssä olevalle

sosiaalityöntekijälle epävarmuuden tunteita aiheuttava ja herättää punnintaa eri tietojen välillä.

Tietoa kuitenkin syntyy olemalla sosiaalisissa suhteissa ja yhteyksissä asiakkaan ja verkostojen

kanssa (Walls 2005, 24).

Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut lastensuojelun sijaishuollon toimintaympäristössä

tapahtuvasta ”tietotyöstä”. Sijaishuollossa päätökset vaihtelevat hyvinkin paljon, alkaen arkeen
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liittyvistä päätöksistä aina virallisiin. Esimerkkeinä huostaanoton lopettaminen, sijaishuoltopaikan

muutos, tapaamisten sopiminen tai lupaa olla tyttö / poikaystävän luona yötä. Edellä mainittujen

esimerkkien osalta erilaisten tietojen merkityksen voisi olettaa olevan erilaisia.  Samaa voisi sanoa

tiedonmuodostuksesta prosessissa. Eritasoisissa päätöksissä erilaiset tiedot nousevat

merkityksellisiksi.

Seuraavissa luvuissa esittelen sosiaalityön tietoon ja tiedon lajeihin liittyvää keskustelua.

2.2.1 Sosiaalityön ammatilliset tiedon lajit

Sosiaalityön teoreettinen tieto on tieteellistä tutkittua tietoa niistä asioista, joita sosiaalityö

käytännössä käsittelee, kohtaa ja pyrkii ymmärtämään toimintaympäristössään. Erilaisten teorioiden

olemassaolo ja niiden väliset erot ovat merkityksellisiä siksi, että se minkä teorian pohjalta asiaa

tarkastelemme vaikuttaa siihen mitä asioita pidämme merkityksellisinä ja mitkä asiat nousevat esille

(Mäntysaari, Pohjola, Pösö 2009, 11).

Julie Drury-Hudson (1999) on määritellyt merkitykselliset ammatillisen toiminnan tiedon lajit

sosiaalityössä seuraavasti:

Teoreettinen tieto: Tutkimuksen kautta luotuja käsitteitä, malleja tai viitekehyksiä, joiden avulla

voidaan jäsentää ilmiöitä. Teoreettinen tieto mahdollistaa professiolle teoreettisen selittämisen,

kuvailun, ennustamisen ja sosiaalisen maailman muuttamisen (Drury-Hudson 1999, 149).

Se minkä teoreettisen tiedon perusteella sosiaalityöntekijä arvioi tilannetta vaikuttaa siihen, mitä

asioita hän punnitsee tehdessään päätöstä. Teoreettinen tieto antaa myös käsitteitä saadun tiedon

käsittelyyn ja sen paikantamiseen ja ymmärtämiseen kokonaisuutta arvioitaessa. Yksittäisistä

tapahtumista saadut tiedonpalaset voivat rakentaa yhdessä muiden tiedon lajien kanssa

kokonaiskuvan ja antaa mahdollisen ennusteen tulevalle.

Teoreettinen tieto antaa tiedon lajina sosiaalityöntekijälle lähtökohdan, jonka kautta hän pyrkii

ymmärtämään sekä omaa ajatustaan ja tehtäväänsä että asiakkaiden asemaa sosiaalityössä ja

yhteiskunnassa. Selventääkseen ymmärrystään, ajatuksiaan ja tehtäväänsä sosiaalityöntekijä voi

käyttää hyväkseen jo luotuja teoreettisia käsitteitä tai malleja. Teoreettista tietoa käytetään niin

kokonaisuuden kuin yksittäisten osaratkaisujenkin pohjana. Sosiaalityöntekijän yksittäiset ratkaisut
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täytyy aina suhteuttaa ja arvioida kokonaistilanteeseen nähden. Teoreettista tietoa käsitellään tässä

yhtenä sosiaalityön tiedon lajina teoreettista tietoa voivat omata myös asiakkaat. Teoreettinen tieto

ei siis ole vain sosiaalityöntekijän hallussa. Asiakkaat ja verkostoon mahdollisesti kuuluvat eri

alojen asiantuntijat voivat omata teoreettista tietoa esimerkiksi koulutuksensa kautta.

Lastensuojelussa myös lapsella voi olla ikätasostaan riippuen teoreettista tietoa.

Empiirinen tieto: Tietoa, joka perustuu tutkimukseen, joka sisältää järjestelmällisesti koottua ja

tulkittua tietoa. Empiirisen tiedon avulla voidaan dokumentoida ja kuvata kokemuksia, selittää

tapauksia, ennustaa tulevia tapahtumia tai arvioida lopputuloksia (Drury-Hudson 1999,149).

Oleellinen ero teoreettisen tiedon ja empiirisen tiedon välillä on se, että empiirinen tieto pyrkii

selittämään syy – seuraus suhdetta ja kuvaamaan olosuhteet, joissa näin voi tapahtua. Empiirinen

tieto ei siis vain kuvaile tapahtumia vaan luo mahdollisuuksia uusien mallien ja perspektiivien

käyttöönotolle ja luomiselle empiiristen tulosten kautta. Empiirinen tieto on tietoa, jossa teoreettista

tietoa on sovellettu käytäntöön. Näin on saatu aikaiseksi jotain uutta tietoa halutusta asiasta.

Tulokset voivat olla tietoa esimerkiksi köyhyydestä tai lastensuojelun asiakkuudesta. Empiirinen

tieto voi myös olla tietoa jonkin tietyn kuntouttavan toiminnan vaikuttavuudesta tai tietyn

vuorovaikutustavan käytön suhteesta asiakkaan elämänhallinnan muutokseen. Lastensuojelussa

lapsen käytös tai vanhemman elämäntilanne voi olla sellainen, että se antaa empiirisen tiedon

pohjalta syyn toimia tilanteessa tietyllä tavalla.

Samoin kuin teoreettinen tieto, myöskään empiirinen tieto ei ole vain sosiaalityöntekijän hallussa

olevaa tietoa. Asiakkaat voivat tuoda esille julkaistuja tutkimuksia mielipiteidensä tueksi

perustellessaan esimerkiksi jonkin palvelun tai hoidon tarvetta itselleen tai läheiselle.

Lastensuojelussa yhteydenpidon merkitystä voidaan perustella erilaisilla tutkimustuloksilla

esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhempi pyrkii muuttamaan tapaamisaikoja- tai kertoja.

Proseduurinen tieto: tietoa ympäristöstä, jossa sosiaalityö toimii (organisatorinen, lakisääteinen,

toiminnallinen) (Drury-Hudson 1999,149.) Proseduurinen tieto kuvaa sitä, kuinka voidaan toimia ja

mitä rajoitteita toiminnalla on tehtäessä sosiaalityötä erilaisten organisatoristen, lainsäädännöllisten

ja muiden vastaavien ehtojen pohjalta. Proseduurinen tieto kuvaa toiminnallista ympäristöä.

Toiminnallinen ympäristö sisältää tietoa lain asettamista ehdoista ja siitä, kuinka tarvittavat palvelut

on järjestetty.
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Proseduurinenkaan tieto ei ole vain viranomaisen hallussa olevaa tietoa.  Asiakas voi olla hyvinkin

perehtynyt lastensuojelulakiin ja tulkita lakia keskusteluissa. Asiakkaalla voi olla myös paikallisista

palveluista erilaista tai uutta tietoa, jota hän tuo esille pohdittaessa esimerkiksi jonkin palvelun

järjestämistapaa ja tuottaa näin ollen uutta tietoa arvioitavaksi sosiaalityöntekijälle. Asiakkaan

taholta ilmaistu uusi tieto voi johtaa asian korjaamiseen tai muuttamiseen. Sijaishuollossa

proseduurista tietoa voi olla myös tieto sijaishuoltopaikan toiminnasta. Tieto voi olla luonteeltaan

positiivista, kehuvaa, negatiivista ja huolta aiheuttavaa. Esimerkiksi tieto sijaishuoltopaikan

toiminnasta (käytännöt, henkilöt), saattaa johtaa sosiaalityöntekijän yhteydenottoon

sijaishuoltopaikkaan, tarkastuskäyntiin ja mahdollisesti sijaishuoltopaikan toimintalupien

menetykseen.

Sosiaalityön toimintaympäristö on väistämättä sellainen, että kaikkeen ei löydy vastausta

julkilausutuista tiedon lajeista (ks. edellä teoreettinen, empiirinen ja proseduurinen tieto).

Käytännön viisaudeksi kutsuttua tiedon lajia ja persoonallista tietoa voidaan sanoa

julkilausumattomien kokemusten tiedoksi. Tällä tarkoitan sitä, että ne voivat olla laajalti yhteisesti

jaettuja tietoja, mutta niitä ei ole tuotu julki tutkimuksen kautta.

Tietoa koskevassa erittelyssä tietoa on jaettu täsmälliseen tietoon eli eksplisiittiseen ja hiljaiseen eli

implisiittiseen tietoon (Nonaka & Takeuchi, 1995). Tiedon kahtiajako ei merkitse eri tietolajien

vastakkainasettelua. Suurimmaksi osaksi täsmällinen tieto ja hiljainen tieto nähdään toisiaan

täydentäviksi, keskenään vuorovaikutuksessa oleviksi asioiksi. Tässä suhteessa hiljaisen tiedon

rooli on antaa merkitys täsmälliselle tiedolle ja arvioida täsmällistä tietoa kokemuksellisuuden

piirteellään. (Nonaka & Takeuchi 1995; Bereiter 2002, 138-140.) Tällöin merkittäviksi

tiedonlajeiksi sosiaalityön ammatillisista tiedon lajeista nousevat persoonallinen tieto ja käytännön

viisaus, jotka luovat käytännönläheisyydellään ja kokemustiedollaan kuvaa tilanteesta ja

mahdollisesta ratkaisusta.

Persoonallinen tieto: Luontainen tai spontaani tieto, jolloin sosiaalityöntekijä toimii oman

henkilökohtaisen ”arkijärkensä” ohjaamana. Persoonallisen tiedon alatyypeiksi voidaan sanoa

intuitiota, kulttuurista tietoa tai ”arkijärkeä” (Drury-Hudson 1999,149). Persoonallinen tieto on

henkilökohtaista tietoa, jota sosiaalityöntekijä on kerännyt ja havainnut tapauskohtaisten

asiakasprosessien aikana eri tilanteissa koskien vaikkapa lasta, vanhempia tai sijaishuoltopaikkaa.

Tieto voi koskea esimerkiksi suhtautumista muutoksiin, tapaan tehdä asioita tai keskustelu- ja

yhteydenpitotyylejä. Myös asiakkailla on hallussaan persoonallista, hiljaista tietoa. Hiljaisen tiedon
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saaminen ja käyttö on olennainen osa sosiaalityön arkea ja sosiaalityön tekemistä.  Karin Filanderin

(1997, 139) määritelmän mukaan hiljainen tieto auttaa havaitsemaan riippuvuussuhteita

kontekstuaalisesti asioiden välillä. Nimitys hiljainen tieto tulee juuri sen ominaisuuksista olla

sanatonta tietoa. Sanattomuutensa vuoksi sitä on vaikea tutkia ja jäsentää. Filander yhdistää

hiljaisen tiedon tilanteisiin, joihin liittyy arvokonflikteja ja ennustamattomuutta. Lisäksi Filander

yhdistää hiljaisen tiedon tarpeen muutostilanteisiin, joissa päämääränä on uusien mahdollisuuksien

ja ratkaisujen tarve.

Käytännön viisaus: Tietoa, joka on johdettu sosiaalityön käytännöstä, ja jota on saatu

työskenneltäessä erilaisten ongelmien kanssa (Drury-Hudson 1999, 149). Käytännöstä tuotettu tieto

voidaan jakaa kokemuksena esimerkiksi työyhteisön kesken ja siirtää täten muihinkin

asiakastapauksiin (Raunio 2004, 103). Käytännön viisaus voi tulla esille myös tilanteessa, jossa

sosiaalityöntekijä pystyy ratkaisemaan eteen tulevan ongelman, johon ei ole olemassa esimerkiksi

virallista ohjeistusta tai toimintatapaa. Tilanteessa käytännön ratkaisun löytäminen, jossa vaikkapa

proseduurinen tieto ei anna välineitä ongelman ratkaisuun tyydyttävällä tavalla voi olla merkittävää.

Nämä viisi ammatillista tiedon lajia tuovat esiin sen, että sosiaalityön ammatillinen tieto koostuu

useista tiedon lajeista, aina teoreettis-tutkimuksellisesta tiedosta henkilökohtaiseen kokemustietoon

ja toiminnan mahdollisuuksiin ympäristössä, jossa se toimii. Tämä tapahtuu proseduurisen tiedon

kautta.

Tarkasteltaessa näitä viittä eri tiedonlajia on hyvä muistaa, tässä jaottelussa tiedon lajit esiintyvät

erillisinä tiedon lajeina. Käytännön työssä nämä tiedot muodostavat yhdessä ammatillisen tiedon

kokonaisuuden tapauskohtaisesti kussakin tilanteessa arvion pohjaksi.

2.2.2 Sosiaalityö tietoympäristönä

Tässä luvussa käsittelen ja kuvaan sosiaalityötä tietoympäristönä. Ymmärrän tietoympäristöllä tässä

tilanteessa sitä, millaisessa ympäristössä sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityötä tehdessään

nimenomaan tiedon näkökulmasta tarkasteltuna.

Edellisessä luvussa tiedonlajit ovat yleistyksiä sosiaalityön ammatillisesta tiedosta. Mitä

merkityksiä eri tiedon lajit saavat sosiaalityön käytännöissä? Kuinka eri tiedon lajit arvottuvat juuri
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lastensuojelun sijaishuollossa sen eri tilanteissa? Mistä tiedosta lähdetään liikkeelle arvioitaessa

tilannetta päätöstä tehtäessä?

Sosiaalityön päätösten ja ongelman ratkaisujen perustuessa erilaisiin tietoihin ei ole yhdentekevää

mikä tieto on merkittävää ja mikä vähemmän merkittävää. Eri tiedonlajit tuottavat jäsennellyn

tietokokonaisuuden ammatillisesta tiedosta. Ammatillinen tieto on peräisin kokemuksesta,

tutkimuksesta ja teoriasta. Sosiaalityön asiakastyössä monimutkaisia tilanteita voidaan kuitenkin

vain osin ennustaa, selittää tai kontrolloida tutkimukseen perustuvalla tiedolla. Lisäksi tarvitaan

paikallista tietoa, juuri tietyn asiakkaan tilanteesta ja mahdollisuuksista toimia (Raunio 2004, 102).

Juhilan (2006) mukaan sosiaalityöntekijän toiminta on jatkuvaa tiedon tuottamista. Juhila puhuu

”käsikirjoittamisesta”. Sosiaalityöntekijä saa työssään jatkuvasti selontekoja asiakkaalta ja

verkostolta. Selontekoja ja niiden sisältämiä tietoja kohtaan voi nousta epäilyjä, ahdistusta,

epävarmuutta. Tapa, jolla tilanne hoidettiin toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa, ei välttämättä

ole oikea. Juhila kuvaa sosiaalityötä vahvasti tilanteiseksi. Hän muistuttaa, että sosiaalityön teoriat

ja kokemustieto ovat tärkeitä välineitä käsitteellistämisessä ja ymmärtämisessä, mutta

tilannekohtaisuus luo jokaiselle tapaukselle oman tulkintatilanteensa (Juhila 2006, 244–245).

Bereiter ja Scardamalia (Salmelainen 2008, 24) ovat asiantuntijoiden tietoa ja sen muodostumista

tarkastellessaan havainneet hiljaisen tiedon merkityksen asiantuntija-ammateissa. Heidän

esittämänsä kolmijako asiantuntijuuden tiedolle on praktinen tieto, vaikutelmatieto ja

itsesäätelytieto. Praktinen tieto sisältää kokemusten kautta saatua ennakointitietoa. Vaikutelmatietoa

eli tunnetietoa käytetään ongelmanratkaisutilanteessa, jotta asiantuntija osaa suunnata toimintansa

oikeaan suuntaan, olennaisiin seikkoihin. Itsesäätelytieto on kykyä organisoida itseään ja omia

toimintojaan, mihin vaaditaan toiminnan tietoista ja kriittistä arviointia. Sosiaalityön kontekstissa

tästä käytettäisiin nimitystä refleksiivisyys tai asioiden reflektointi.

Sosiaalityössä on käyty keskustelua hiljaisen tiedon paikasta osana sosiaalityön tietoa. Hiljainen

tieto nähdään keskeisenä käsitteenä sosiaalityölle, mutta siihen liitetään myös pulmia ja kritiikkiä.

Tiedon luotettavuuden hierarkiassa hiljaista tietoa pidetään lähes alimpana mahdollisena tietona,

edellä muun muassa näyttöön perustuva tieto (Haverinen 2005, 100–101).

Sosiaalityöntekijät saavat jatkuvasti hiljaista tietoa työssään, niin asiakkaista kuin prosesseista

laajemminkin. Tiedon on sanottu jäävän näkymättömäksi. Miksi näin käy? Osmond ja O’Connorin
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(2004) mukaan näkymättömäksi jäämiselle on useita syitä. Sosiaalityöntekijöiden puhe on

arkipuhetta, jolloin akateeminen tietopohja ei kuulu puheessa samoin kuin esimerkiksi lääkäreiden

puheessa. Tieteellisten käsitteiden käyttöä saatetaan tietoisesti välttää asiakastilanteissa.

Sosiaalityöntekijät itse perustelevat puhetyyliään sillä, että asiakastyössä puheen tuleekin olla

maanläheistä ja arkista, jotta asiakas kokee sosiaalityöntekijän helposti lähestyttäväksi. Lisäksi

työyhteisöjen väitetään tuottavan sellaista keskustelukulttuuria, jossa ei ole tarvetta eritellä

tietopohjaa ja valintojen perusteita ääneen (Osmond & O’Connor 2004, 686). Osmond ja O’Connor

(2004) tuovat tutkimuksessaan vahvasti esille sen, että sosiaalityöntekijät tuovat hiljaista tietoa esiin

myös muutoin kuin formaalissa ja jaotellussa muodossa. Hiljaista tietoa ja tietämistä tuodaan julki

esimerkiksi kuvaavin esimerkein, tarinoiden kautta ja metaforien avulla. Tapa ilmaista asioita edellä

mainituin tavoin tuntuukin varsin loogiselta, ottaen huomioon hiljaisen tiedon määritelmän:

automatisoitunutta osaamista, tiedostamatonta tietämistä, intuitioon perustuvaa.

Osmond ja O’Connor pitävät tärkeänä tiedon tuomista näkyväksi tärkeänä. Sosiaalityö vaatii

asioiden käsitteellistämistä, jotta sosiaalityössä voidaan suuntautua oikein ja reflektoida

kokonaisuutta. Intuitio ei ole riittävä keino mennä eteenpäin ja suunnata toimintaa. Toinen peruste

on ammatillisen tiedon siirtyminen eteenpäin. Tiedon ääneen sanomisella ja sen kautta tiedon

siirtymisellä uusille työntekijöille voidaan muuttaa käytäntöjä. Esimerkiksi opiskelijoiden

käytännönopetus jaksot ovat mahdollisuus siirtää tai luoda uutta kulttuuria tehdä asioita (Osmond &

O’Connor 2004, 689). Käytännön työssä, joka nykyisin koostuu pitkälti erilaisten

yhteistyötoimijoiden ja asiakkaiden verkostojen kanssa työskentelystä, on tärkeää osata selittää ja

kuvata asiakkaiden tilanteita ja tarpeita sekä sosiaalityön omia prosesseja. Hiljaisen tiedon saaminen

näkyväksi voi tuoda myös verkostojen kautta syntyneen tiedon esiin. Tämä voi olla tärkeä osa

perusteluja esimerkiksi resursseista päättäville tahoille palveluiden tilasta, kehittämisestä ja tulevista

tarpeista (Hussi 2005, 144–145).

Sosiaalityö ei kuitenkaan ole vain rationaalista tiedon kanssa työskentelyä. Ilmari Rostila (1997)

huomauttaa sosiaalityön olevan myös tunnetyötä. Rostila tarkoittaa tällä asiakkaan ja

sosiaalityöntekijän välistä vuorovaikutussuhdetta. Tämä suhde vaihtelee asiakasprosessin eri

vaiheissa ja voi joutua useampaankin ”testiin” tuottaen erilaisia tunnesuhteen ilmiöitä. Tunnetyö voi

esimerkiksi vaihdella vilpittömyys-luottamus kategorioiden välillä. Sosiaalityössä näitä tilanteita

tulee ja molemmat niin asiakkaat kuin sosiaalityöntekijät voivat lisätä luottamusta tai menettää sitä

asiakasprosessin aikana toimiessaan keskenään vuorovaikutuksessa (Rostila 1997, 39–40). Rostilan

tutkimus keskittyy aikuissosiaalityön toimeentulotukityöhön, mutta tunnetyötä ja erityisesti
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luottamussuhdeilmiötä, voidaan mielestäni pitää sosiaalityöhön kuuluvana universaalina

esimerkkinä tunnetyöstä. Lastensuojelu ja sen osana sijaishuolto on myös vahvasti tunnetyötä.

Lastensuojelun sijaishuollon ollessa vahvasti verkostoitunutta lapsen, vanhempien kuin muidenkin

lapsen kanssa toimivien kautta, on sillä merkitystä sijaishuollon tiedon suhteen ja erityisesti

tiedonlähteitä etsittäessä.

Tarja Heino (1997) tarkastelee tunteita sosiaalityössä käytettävinä tiedonlähteinä. Heinon mukaan

tunteet voivat ohjata kohti oikeaa tietolähdettä tai vastaavasti virhelähteelle. Tunteet eivät ole

tahdonalaisia, joten niiden kokemiselta ei voi toiminnassa välttyä. Siinä kuinka luottamuksellisina

tunteiden tuomaa tietoa pidetään, on oltava tarkkana. Tunnetieto voi antaa signaaleja ja ikään kuin

luotsata prosessia eteenpäin luoden lisäymmärrystä asialle. Tunteet voivat viestiä myös jotain

sellaista mitä kognitiivinen ajattelumme ei pysty käsittelemään. Heinon mukaan tunnetieto vaatii

avukseen reflektoivan otteen, jotta asiasta heränneitä tunteita päästään käsittelemään (Heino 1997,

52). Parhaassa tapauksessa tunteet tuottavat vahvaa ohjaavaa tietoa muiden tietojen rinnalla

asiantuntijatiedoksi saakka. Yksittäisten asiakastapausten dynamiikan ymmärrys ja jäsentäminen

voi olla myös osin intuitiivista, ja siinä tunteet ovat vahvasti mukana ohjaamassa (Munro 2002; ref.

Heinonen & Sinko 2009, 95).

Tunteiden pohtiminen tiedon lähteenä ja osana tiedonmuodostusta on merkittävä osa sosiaalityön

laajempaa tietoon liittyvää keskustelua. Asiat, joita sosiaalityössä käsitellään, ovat tunteita

herättäviä. Tunteita herää niin työntekijöissä kuin asiakkaissakin. Tunteet vaihtelevat ilosta suruun,

häpeästä onnistumisiin. Jo yhden työpäivän aikana sosiaalityöntekijä voi kokea melkoisen

tunnepitoisia hetkiä ja tilanteita asiakkaiden kautta. Tunnetiedon näkökulmasta voidaankin pohtia

sitä, mikä on tunnetiedon potentiaali tiedon lajina ja kuinka sosiaalityöntekijä käsittelee tunnetietoa

yhtenä tiedon lajina työssään? Sosiaalityöntekijän rooli on tarkastella asiakastilannetta

kokonaisvaltaisesti, jolloin tunteet ovat yksi vaikuttava tekijä. Toisaalta sosiaalityöntekijän pitää

olla sopivasti etäinen, jotta hän pystyy arvioimaan tilannetta objektiivisesti kaikkien osapuolten ja

tapaukseen liittyvien tietojen kannalta. Lastensuojelun kontekstissa lapsen etu noussee

erityishuomion kohteeksi. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää onkin saada

sosiaalityöntekijöiden kokemustietoa tunnetiedosta yhtenä tiedonlajina esiin koskien juuri

sijaishuollon käytäntöjä ja erilaisia punnintatilanteita.

Jos tunnetieto herättää kysymyksiä ja tunteita, niin tekevät myös eettiset ja moraaliset tiedonlähteet.

Sosiaalityössä arvot ovat vahvasti läsnä ohjaten sosiaalityöntekijää.  Malcolm Payne (Raunio 2004,
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103) nostaa esille arvot tiedon lähteenä. Arvot ja etiikka pohjautuvat sosiaalityön yhteiseen

normatiiviseen tietoon. Käytännön työssä voi joutua kohtaamaan törmäyksiä arvojen ja etiikan

kautta luodun tiedon kanssa. Arvojen ja etiikan tiedon lähteiden kautta noussut toiminta voi joutua

kohtaamaan rakenteelliset esteet työskentelylle esimerkiksi palveluiden puuttumisena tai olemassa

olevien palveluiden riittämättömillä resursseilla suhteessa tarpeeseen. Pehkonen & Väänänen-

Fomin (2010) korostavat tiedon merkitysten luomisessa arvojen ja etiikan roolia toimintaa

ohjaavina tekijöinä. Sosiaalityön ollessa osa hyvinvointityötä, korostuvat arvot ja eettinen toiminta.

Sosiaalityö sisältää paljon tilanteita, joissa eettistä harkintaa on tehtävä tiedon perusteella

(Pehkonen & Väänänen-Fomin 2010, 7).

Sosiaalityön tietoa ja erityisesti lastensuojelun sijaishuoltoa käsiteltäessä ei voi sivuuttaa lapsen

tietoon liittyvää keskustelua. Sijaishuollossa sosiaalityöntekijän asiakas on lapsi, joka on sijoitettu

toistaiseksi perheeseen tai laitokseen. Lasta koskevaa tietoa tuottavat vanhemmat, sijaisperhe tai

laitos ja monet ammattiryhmät lapsen tilanteesta riippuen. Vanhemmat ja sijaisvanhemmat tai

laitokset tekevät havaintoja niin arjesta ja sen sujumisesta kuin tapaamisista.

Sosiaalityössä lapsen tieto on Johanna Hurtigin (2006) mukaan haasteellista, niin itse tietona kuin

myös tiedon saamisen osalta. Sosiaalityössä halutaan nähdä, että lapsen tieto on hänen omaansa ja

jotain mitä kukaan muu ei voi tietää (Hurtig 2006, 167). Hurtig on tutkinut lapsen paikan

rakentumista lastensuojelun perhetyön käytännöissä. Tutkimuksen kautta selvisi, että

perhetyöntekijät pitivät lapsen tietoja merkityksellisinä ja tärkeinä, mutta tiedon keruu suoraan

lapsilta oli vähäistä ja suhde lapseen oli ohut. Lapsia ajateltiin yleisellä tasolla lapsina eikä

yksilöinä, kokemuksellisina olentoina. Heidän paikkansa oli passiivinen. Heistä kyllä puhuttiin ja

oltiin huolissaan, heitä seurattiin ja arvioitiin. Lapsen tiedon erityisluonnetta ei välttämättä

huomioida sosiaalityön asiakastyössä, vuorovaikutuksessa tai tiedonkeruussa. Hurtigin mielestä

tulisikin pohtia nykyistä enemmän eroja esimerkiksi aikuisen ja lapsen tiedon välillä heidän ollessa

tietolähteitä tai tiedontuottajia (Hurtig 2006, 168–169).

Lapsen tuottamaan tietoon sanotaan liittyvän vihjeluonne (Hurtig 2006, 172). Tiedon saamiseen

lapselta liittyy oikeanlainen aika ja paikka. Tiedon tuottamiseen ja ilmaisun apuna voidaan myös

käyttää erilaisia ilmaisun välineitä. Olennaista on vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä kertoja-

kuulija suhteessa (Pramling-Samuelsson 2004). Lapsen ilmaisutavat eivät välttämättä ole aina

suoria ja kerronnallisia vaan voivat olla myös toiminnallisia ja käyttäytymiseen liittyviä (Kay 2003;

ref. Hurtig 2006, 173). Tämä tuo haastetta lapsen kohtaamiseen käytännön työssä.
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Hurtig (2006) tuo esiin myös paradigman muutoksen, joka lapsen tiedon suhteen on tapahtunut.

Lapsen tiedon ei enää nähdä aiheuttavan vain prosesseja, jotka kuuluu tehdä oikeudellisissa

asioissa, vaan lapsen tieto sinänsä on nostettu merkitykselliseksi lapsen itsensä kannalta. Tämän

nähdään osallistavan lasta enemmän koko prosessiin ja tuovan esille lapsen oman tiedon

relevanttina tietolähteenä. Toisaalta voidaan kysyä, mikä totuusarvo on lapsen tiedolla suhteessa

aikuisen tietoon (Sinko 2004, 103).

Lapsen tietoon liittyvät vahvasti eettiset kysymykset. Sosiaalityöntekijät pyrkivät luomaan

yhteistyösuhteen lapsen kanssa, jotta lapsen olisi helpompi kertoa asioita sosiaalityöntekijälle.

Tutulle sosiaalityöntekijälle on helpompi kertoa niin elämän suruista kuin iloista.

Asioiden jakaminen ja ääneen sanominen voi myös tuoda positiivisella tavalla muutosta elämään.

Toisaalta asiat saattavat olla niin raskaita ja syviä, että niiden kertominen voi olla mahdotonta,

ennen kuin jotain vakavaa sattuu tai joku muu kertoo asiasta.

Kuinka paljon lasta voi vastuuttaa ja kuormittaa tiedon kertojana? Rooli tiedon julkituojana voi olla

raskas ja kääntyä lasta tai nuorta vastaan. Aiemmat tiedon jakamisen ja ääneen sanomisen

seuraukset voivat heijastua myöhemmin lapsen pohtiessa tiedon esiin tuomista.

Sosiaalityön vastuullisuutta on arvioida kuinka lapsen tuottamaa tietoa käytetään ja mitä riskejä se

voi saada aikaan ja kuinka tilannetta käytännössä riskien osalta voidaan hallita (Hurtig 2006, 185–

186). Mikäli sosiaalityöntekijä arvioi riskejä olevan, on hänen arvioitava vaihtoehdot, oltava

yhteyksissä eri osapuoliin ja tehtävä päätös kuinka toimitaan. Esimerkkinä voisi toimia sijoitetun

nuoren kotiloma ja siihen liittyvät riskit liittyen päihteiden käyttöön tai huoleen vanhemman

psyykkisistä oireista ja sen aiheuttamista oireista lapselle (Aronsson 2001 ref. Hurtig 2006, 186).

Sosiaalityön tieto, jota sosiaalityöntekijällä on käytettävissään ja jota hän puntaroi työssään,

osoittautuu siis varsin moninaiseksi sisällöltään ja lähteiltään. Erilaiset ammatilliset tiedonlajit

yhdistettynä eettisiin ja moraalisiin lähteisiin luovat monimutkaisen ja monitasoisen tietoympäristön

sosiaalityöntekijälle. Päätöksiä ja punnintaa tehtäessä myös tunteet ovat olennainen osa tilannetta.

Päätöksen pohdinta työparin tai tiimin kanssa ei ole tavatonta. Tällöin työntekijällä on tilaisuus

saada vahvistusta ratkaisulleen tai kokonaan uusi näkökulma asiaan. Ääneen ajattelu voi toimia

myös ”terapeuttisena” puhuntana, kun tapaus herättää vahvoja tunteita ja ajatuksia

sosiaalityöntekijässä arkaluontoisten tietojen ja tapahtumien vuoksi.
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Päätökset, jotka asioihin perehtymisen jälkeen tehdään, ovat monta kertaa lopputuloksen suhteen

epävarmoja. Sosiaalityössä tieto, joka koskee inhimillistä käyttäytymistä ja sen ennakointia ovat

luonteeltaan epävarmaa. On mahdotonta ennustaa tarkkaan yksilön käyttäytymistä ja hänen

suhtautumistaan tehtyihin toimenpiteisiin (Sinko 2004, 83–84). Aina ”paras mahdollinen tieto” ei

takaa onnistunutta lopputulosta.

Lastensuojelussa lapsen etua ovat tulkitsemassa lukuisat eri ammattilaiset ja lapsen lähiverkosto.

Kaikilla verkoston jäsenillä on tietoa lapsesta oman roolinsa kautta. Eniten tietoa lapsen asioiden

kokonaisuudesta on lapsen vastaavalla sosiaalityöntekijällä. Tietojen perusteella lapsen

sosiaalityöntekijä arvioi lapsen tilannetta ja kokonaisprosessia. Lain perusteella suurinta valtaa on

lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä.

Eri viranomaiset arvioivat pätevyytensä pohjalta juuri tiettyjä asioita ja tuottavat tietoa aktiivisesti

itse tai sosiaalityöntekijän pyynnöstä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on koota ja vastaanottaa tietoa

ja tehdä sen pohjalta arviota prosessin jatkosta ja mahdollisista toimenpiteistä (Heino 2005, 198–

199). Lastensuojelu on siis vahvasti suhdetyötä, jossa kohdataan ja luodaan yhteyksiä lapsen

verkoston kanssa (Heino 2009, 70).

Edellä esitetyn pohjalta voi todeta, että sosiaalityössä toimitaan tietoympäristössä, jossa

tiedontuottajia on paljon ja eri rooleissa. Tietoa ovat tuottamassa niin viranomaisverkostot kuin

läheisverkostot. Myös sosiaalityöntekijän omat tiedot ja tiedonlähteet ovat keskeisiä tekijöitä

tietoympäristössä toimittaessa ja oikeiden tiedonlähteiden löytämisessä. Erityisen moninaista

tietoympäristöä sosiaalityössä ovat lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon tietoympäristöt.

Sosiaalityössä toimitaan todellisessa maailmassa, jolloin ollaan alttiina muutoksille

tietoympäristössä. Muutokset voivat koskea yksittäisen henkilön elämäntilannetta tai sosiaalityön

toiminnallista tietoa esimerkkinä lakimuutos, uuden palvelun kehittäminen tai olemassa olleen

palvelun lopettaminen. Muutokset voivat olla suuria tai pieniä, mutta asiakasprosessia arvioivan

sosiaalityöntekijän on oltava niistä tietoinen voidakseen toimia työssään.

Seuraavassa luvussa on tarkoitus avata ja kartoittaa tarkemmin lastensuojelun sijaishuollon

verkostomaista toimintaympäristöä ja sen erityispiirteitä.
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3 SIJAISHUOLTO VERKOSTOMAISENA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Nykyään lastensuojelu toimii vahvasti verkostoissa. Verkoston käsitettä on kuvattu olemukseltaan

joustavaksi. Se kuvaa tuotettua ympäristöä mutta on myös tarpeeksi epämääräinen sallien

muutokset rakenteeseensa. Metaforana verkosto tuo esiin asioiden yhteyden keskenään ja niiden

kytkeytyneisyyden toisiinsa (Arnkil 2005, 214).

Verkostotyö-nimike taas on Arnkillin (2005) mukaan epäselvä ja epämääräinen. Verkostotyön

menetelmiä on useita ja eri tarkoituksiin tehtyjä. Yleisesti ottaen verkostotyön tavoite on etsiä ja

yhdistää voimavaroja, joita sosiaalinen verkosto antaa. Lastensuojelun ympäristössä toimiessa

yhteydet verkoston sisällä ovat merkittäviä, jotta voidaan löytää uusia voimavaroja ja tietoa,

kokonaistilanteen arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja tarkastelemiseksi mahdollisimman monesta eri

näkökulmasta ennen lopullista päätöstä (Arnkil 2005, 214).

3.1 Sijaishuolto osana lastensuojelua

Lainsäädännön mukainen sijaishuollon määritteleminen on perustava tapa määritellä sijaishuoltoa.

Sijaishuolto on tarkoin ohjattu ja määritelty lastensuojelulain sisällä. Tämä on perusteltua, sillä

lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle hoidon ja kasvatuksen osalta on vahva toimenpide niin

juridisesti kuin yhteiskunnallisesti ajatellen. Juridinen näkökulma on kuitenkin luonteeltaan

raamittava ja antaa proseduurisen tiedon toiminnasta ja sen mahdollisuuksista rajoitteineen.

Sijoitettujen lasten näkökulmasta sijaishuolto on arjen elämistä ja kasvamista muualla kuin

huoltajan luona. Lapsilla voi olla ”oikea” koti, jossa he käyvät viikonloppuisin ja loma-aikoina,

mutta arjen he elävät sijaishuoltopaikassa. Sisällöllistä moninaisuutta sijaishuollossa edustavat

esimerkiksi jaetun vanhemmuuden kokemus biologisen ja sijaisperheen äidin välillä lapsesta tai

ammatilliset lapsen arjesta huolehtivat ohjaajat ja hoitajat laitosmaisemmassa sijaishuoltopaikassa.

Arjen sisältämät suhteet ja tavat tehdä asioita ovat moninaisia, eivätkä perustu vain yhteen tapaan

järjestää ja ylläpitää suhteita lapsen ollessa sijaishuollon piirissä. Rakenteellisella tasolla

sijaishuollon moninaisuudesta kertoo julkisen järjestelmän ja yhdistysten tai yksityisten

sijaishuoltopalveluiden välinen suhde sijaishuollon järjestämisessä. (Pösö 2005, 202.)

Monituottaja-malli eli well fare-mix on yhä vahvemmin edennyt myös sijaishuollon

toimintaympäristöön. Palveluita tuotetaan yhdessä kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa (Pollari-
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Urrio & Ketola 2008, 170). Uusimpina toimijoina lastensuojelun sijaishuoltoon ovat tulleet

yksityiset perhehoitoa tuottavat yritykset, jotka tarjoavat erilaisia sosiaalityön palveluita kunnille

esimerkiksi juuri yksityistä perhehoitoa. Ensimmäinen tällainen yritys perustettiin Suomeen 2008

(Pollari-Urrio & Ketola 2008, 170). Oletettavaa on, että tämän tyyppinen yritystoiminta tulee

Suomessakin lisääntymään. Palveluiden moninaistuessa, onkin yhä tärkeämpää pystyä tekemään

laadun arviointia siitä, mitä tuotetaan, millä tavalla ja kenelle. Julkinen sektori kantaa kuitenkin

näissäkin tilanteissa lopullisen vastuun, mikäli esimerkiksi lapsen sijoitus katkeaa kesken.

Yksityisten palveluiden lisääntyminen tuo täten mukanaan yhä vahvemman verkostojen johtamisen

haasteen sosiaalityöhön ja erityisesti sijaishuoltoon (Pollari-Urrio & Ketola 2008, 170). Tämä

tarkoittanee juuri sitä, että sosiaalityöntekijä johtaa vahvemmin verkostoon kuuluvien toimijoiden

roolia ja vastuusta työssään, jotta juuri vastuu- ja eettiset kysymykset pysyvät merkityksellisinä

palvelukokonaisuudessa. Verkoston toimijoihin voi kuulua monenlaisia toimijoita ja erilaisia

palveluntuottajia hyvinkin erilaisin taustoin. Verkostojen eri toimijoiden välisten suhteiden

hoitaminen ja lapsen edun pitäminen keskeisenä intressinä esimerkiksi taloudellisen intressin edellä,

korostunee verkostomaisessa ympäristössä yhä enemmän tulevaisuudessa yritystoiminnan

kasvaessa lastensuojelun toimintaympäristössä.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäväkuva on siis osaltaan myös sijaishuoltopaikkojen

valvomista. Arviointityö sijaishuollossa sisältää laajan kokonaisuuden, vaikka pääpaino säilynee

lapsen asioiden hoitamisessa.

Sijaishuollon toimintaympäristö sijaishuoltopaikkojen osalta on perinteisesti jako perhe- tai

laitoshoitoon. Perhehoito on sijaisperheessä tapahtuvaa arjen elämistä sijaisperheen kotona, yhtenä

perheenjäsenenä. Perhehoito on julkisen järjestelmän taloudellisesti tukema hoitomuoto. Julkinen

järjestelmä vastaa myös perheen valinnasta sijaisperheeksi ja valvonnasta sijaishuoltosuhteen

aikana. Laitoshoidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa arkea eletään laitostyyppisessä paikassa. Suurin

ero laitos- ja perhehoidon välillä on se, että laitostyyppisessä sijaishuoltopaikassa työntekijöille

maksetaan palkkaa. Työntekijät ovat palkkatyösuhteessa ja heillä on jokin ammatillinen tutkinto

suoritettuna pätevyyden merkiksi. (Pösö 2005, 206.) Esimerkkejä koulutustaustasta ovat lähihoitaja,

sosionomi, sairaanhoitaja ja psykologi. Koulutus riippuu paljolti laitoksen profiilista, eli kuinka

vaativia erityispalveluita heillä on tarjota asiakkaille. Kolmantena mallina on kehitetty perhekodit,

jossa on kodinomainen ympäristö, mutta työntekijät ovat palkkasuhteessa perhekotiin. (Pösö 2005,

206.) Edellä kuvattu perhehoito kuvaa julkisen sektorin perhehoitoa. Uusimpana tapana tuottaa
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perhehoitoa ovat yksityiset perhehoitoa järjestävät yritykset. Yksityisessä perhehoidossa yritys

vastaa perheiden valinnasta ja koulutuksesta ja perheet ovat ikään kuin yrityksen vastuulla.

Sijoitettavasta lapsesta vastaa kuitenkin se kunta, joka lapsen on yrityksen perheeseen sijoittanut,

joka on käytännössä kunnassa toimiva lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Sijaishuoltopaikkojen moninaisuudella on suuria merkityksiä. Tavoitteena on tavallisen arjen

mahdollistaminen sijoitetulle lapselle tai nuorelle huolenpidon, tarvittavan hoidon ja kasvatuksen

kautta. Toisena tavoitteena henkilökohtaisen arjen lisäksi on ylläpitää sosiaalisia suhteita myös

omaan lähiverkostoon, jotta yhteys säilyy ja rakentuu eteenpäin sijoituksen aikana.

Riitta Laakso on väitöskirjassaan (2009) tiivistänyt lastenkotityön neljään teemaan. Ne ovat arkinen

huolenpito, tavallinen ja erikoinen, kasvatuksellinen orientaatio ja vanhemmuustyö (Laakso 2009,

254). Vaikka Laakson väitöskirjassa on tutkittu lastenkotityötä, sopivat samat teemat mielestäni

kuvaamaan yleisemminkin sijaishuollon työssä olevia keskeisiä teemoja koskien myös perhehoitoa.

Sijaishuoltopaikkamuodolla on toki merkitystä, tarkemmin eri muotojen eroja ja piirteitä kuvataan

tämän kappaleen myöhemmissä osissa.

Sijaishuollossa olevat lapset ovat tulleet sijoitukseen sosiaalisten ongelmien perusteella. Sosiaalisia

ongelmia on voinut olla heidän huoltajillaan esimerkkinä mielenterveys- tai päihdeongelma, tai

lapsen tai nuoren oma käytös on ollut sellaista, että siihen on täytynyt puuttua. Käytös on ollut

esimerkiksi rajatonta tai muuten sellaista, että sen on katsottu olevan vaaraksi nuorelle itselle tai

muille ihmiselle.

Sijaishuoltoa tuleekin tarkastella vahvasti sosiaalisen näkökulman lävitse. Sosiaalityöntekijän

arviointityö on kokonaisvaltaista sijaishuollossa olevan lapsen tilanteen käsittäen sekä lasta itseään

koskevaa arviointia, että myös lasten vanhempien ja sijaishuoltopaikan arviointia. Muutoksia voi

tapahtua niin vanhempien kuin sijaishuoltopaikkojen tilanteissa, ja näillä muutoksilla voi olla

vaikutusta lapseen ja hänen arkeensa ja mahdollisiin elämänmuutoksiin. Muutos ei siis ole aina

lapsilähtöistä, mutta muutokset heijastuvat herkästi lapsen elämään. Arvioitaessa lapsen tilannetta

seuraavanlaiset kysymykset voivat nousta arvioinnin ja tarkastelun kohteeksi: Miten lapsi toimii

sijaishuoltopaikan arjessa. Miten päiväkoti tai koulu sujuu? Onko lapsella harrastuksia? Millaiset

sosiaaliset suhteet hänelle on muodostunut arjen ympäristöön (jossa hän toimii)? Tarvitseeko lapsi

tukea joihinkin terveyteen tai koulutukseen liittyviin sosiaalisiin asioihin tai tilanteisiin?
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Suhteiden säilyminen lapselle tärkeisiin henkilöihin sijoituksen aikana on merkittävä osa

sijaishuoltoa. Yhteydenpito tarkoittaa käytännössä mahdollisuutta olla yhteydessä puhelimitse,

kirjeitse ja tietysti tapaamisten kautta tärkeisiin henkilöihin, erityisesti omiin vanhempiin.

Yhteydenpitoon liittyvistä asioista pyritään sopimaan asiakassuunnitelmassa vähintäänkin siten, että

ajalliset ja määrälliset seikat olisivat kaikille selvät. Toisaalta tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja

muutoksia voi tulla tapaamisiin liittyen (esimerkiksi peruuntuminen syystä tai toisesta).

Sijaishuollon toimintaympäristö on sellainen, että yksi muutos voi aiheuttaa useamman muutoksen

sarjan kokonaisuuteen.

Sosiaalisten suhteiden arviointi on jatkuvaa sosiaalityöntekijän työssä. Tiedot tapaamisten ja

kotilomien sujumisesta ovat tärkeitä tietoja sosiaalityöntekijälle hänen arvioidessaan sijoituksen

kokonaistilannetta ja sen suuntaa eteenpäin. Voidaanko lomia lisätä? Joudutaanko tapaamisia

vähentämään? Joudutaanko kenties lomat peruuttamaan? Lapsen edun arviointi läpivalaisee

toiminnan ja päätökset sekä arkeen liittyvissä päätöksissä että hallinnollisissa päätöksissä.

Sijaishuollon sosiaalityö on vahvasti lapsikeskeistä, päätöksiä tehdään ensisijaisesti sijoitetun

lapsen kannalta. Tässä sijaishuolto eroaa jossain määrin esimerkiksi avohuollon sosiaalityöstä.

Avohuollossa tukitoimet ovat enemmän koko perheeseen kohdistuvia tukitoimenpiteitä.

Sijaishuollossa työ painottuu siihen, että lapsen kasvu ja kehitys on turvattua ja arjen eläminen on

olosuhteiltaan mahdollista. Sijaishuollossa on tärkeää myös tukea lasta niissä vaikeuksissa, joita

hänellä saattaa olla, ja toisaalta ehkäistä uusien ongelmien syntymistä. Sijaishuollossa olevalla

lapsella on käytettävissään laajat yhteistyöverkostot terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Yhteistyöverkostojen kautta tarvittava tuki on mahdollista järjestää ja näin edistää lapsen tilannetta

parempaan lastensuojelulakiin perustuen.

Tiedon suhteen sijaishuolto on arviointia, selvittämistä, perustelemista suhteessa lapsen kasvuun ja

kehitykseen ja täten lapsen etuun. Sijaishuollossa työn taustalla on ajatus, että kyseessä on

huostaanotto, joka on voimassa toistaiseksi. Sijaishuollossa lapsen edun arviointia tehdään

jatkuvasti prosessin eri vaiheissa. Ovatko olosuhteet muuttuneet siten, että lapsen huostaanotto on

mahdollista lopettaa? Ovatko huostaanoton syyt lakanneet, jos ovat, onko tilanne muuten sellainen

että huostaanoton lopetus on mahdollista ja lapsen edun mukaista?
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Sijaishuolto kokoaa useita erilaisia verkostoja lapsen ympärille. Sosiaalityöntekijän yhtenä

tehtävänä on sijaishuollon aikana ylläpitää ja luoda tarpeen mukaan uusia verkostoja lapsen hyväksi

ja tueksi. Seuraavassa luvussa pyrin erittelemään näitä erilaisia verkostoja ja niiden piirteitä.

3.2 Erilaiset verkostot sijaishuollon piirteenä

Sijaishuollossa jokaisella lapsella on oltava lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, näin määrää

lastensuojelulain pykälä 3b §. Lapsen asioista vastaava työntekijä on henkilö, jolla on käytännön

suhteet lapseen ja lapsen läheis- ja viranomaisverkostoon. Nämä muodostavat sosiaalisten suhteiden

verkoston, jossa sosiaalityöntekijä työskentelee.

Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen sosiaalinen verkosto, ainakin laajassa merkityksessä. Tämän

vuoksi myös tiedon kannalta sosiaalinen verkosto on oiva mahdollisuus löytää voimavaroja ja

tukea. Seuraavassa kappaleessa esittelen sosiaalisen verkoston käsitettä tarkemmin sen historiasta,

sopivuudesta sosiaalityöhön ja problematiikasta, jota siihen liittyy.

Sosiaalinen verkosto -käsitteen keksijänä pidetään englantilaista yhteiskuntatieteilijää John Barnesia

(Arnkil & Seikkula 2005, 8). Verkoston piirteisiin ja olemukseen kuuluu, että verkostoja on useita,

ikään kuin verkostoja verkoston sisällä. Toiseksi verkostot ovat muuntuvaisia eli ne voivat muuttua

elämän aikana. Kolmas piirre on, että vain harvat ovat mukana kaikissa verkostoissa. Neljäs piirre

on, että verkostoon kuulumiseen voi itse vaikuttaa (Arnkil 2005, 215; Seikkula & Arnkil 2005, 9).

Miksi sosiaalinen verkosto on hyvä käsite juuri lastensuojelussa (Arnkil 2005, 216)?

- Sosiaalinen verkosto tuottaa yhteydet, jotka juuri asianomaiselle ovat tärkeitä, kenet hän
katsoo tärkeiksi henkilöiksi verkostossaan.

- Muutoksessa olevien yhteiskunnallisten suhteiden kuvaaminen, sillä tuen ja kontrollin
ylläpitäjät ovat muuttuneet aikojen kuluessa (esimerkiksi. naapurusto, kyläyhteisöt, suku).

Lastensuojelutyössä käytetäänkin paljon sosiaalisen verkoston kartoittamista ja tärkeiden aikuisten

nimeämistä. Lastensuojelussa on tärkeää osata löytää oikea verkosto verkostoista, jotta saadaan

tilanteeseen sopiva paras mahdollinen verkosto toimimaan lapsen eduksi ja lapsen asioita

ratkaistaessa. Tavoitteena on siis löytää parhaat mahdolliset resurssit asioiden hoitamiseksi. Yleensä

verkosto on laadultaan sekoitus lähi- ja ammattilaisverkostoa (Arnkil 2005, 215-216).
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3.2.1 Ammatillisten asiantuntijuuksien verkosto

Sijaishuollossa merkityksellisenä piirteenä on moniammatillisuus. Lapsen ollessa sijoituksessa voi

hänen ympärillään toimia merkittävä määrä eri ammattikuntien edustajia. Tyypillisiä ammatteja

sosiaalityöntekijän ohella ovat esimerkiksi opettaja, lääkäri, psykologi tai päivähoidon

henkilökunta. Yhdessä he muodostavat asiantuntijuuden ryhmän. Anna Metteri (1996, 10) tuo esille

moniammatillisuuden käsitteen moniselitteisyyden. Pääsääntöisesti moniammatillisuudella

kuvataan yhteistyötä eri ammattien kesken. Saatetaan puhua moniammatillisesta henkilöstä taas

myös silloin, kun ammattilainen hallitsee muidenkin kuin oman alansa käsitteitä ja tapoja

keskustella. Ammateissa joissa koulutus on pitkä ja erikoistunut, jälkimmäinen tapa käsittää

moniammatillisuus on ongelmallinen.

Englanninkielisestä kirjallisuudesta voidaan löytää kaksi eri käsitystä moniammatillisuudesta.

Yhteistyötä korostettuna hierarkialla, valta-asemilla ja työnjaolla kutsutaan käsitteellä

multiprofessional co-operation. Toinen käsite nimeltään interprofessional collaboration perustuu

ajatukselle jaetusta tiedosta, vallasta ja asiantuntijuudesta yhteistyötä tehtäessä (Carrier & Kendall

1995; ref. Metteri 1996, 10). Itse näkisin sijaishuollon sosiaalityön perustuvan jälkimmäiseen

käsitteeseen, jossa tiedot ovat jaettuja ja avoimia. Ajatuksena on löytää paras mahdollinen tieto

lapsen etua ajatellen.

Moniammatillisuus on myös monien eri asiantuntijuuksien kenttä. Kirsti Launis (1997) tuo

artikkelissaan horisontaalisen näkökulman luonteen merkityksen perinteisen vertikaalisen rinnalle.

Asiantuntija määritellään jonkin tietyn koulutuksen, kokemuksen ja erityisalansa perusteella

asiantuntijaksi. Asiantuntija omaa erikoistietoja, joiden kautta hän osaa vastata erilaisiin

kysymyksiin, joita hänelle esitetään.

Launiksen (1997) mukaan liiallinen yksilöasiantuntijuus ei riitä nykypäivän yhteiskunnassa, jossa

ongelmat ovat monimutkaistuneet. Asiantuntijuus on yhä enemmän paikallisuutta ymmärtävää ja

vuorovaikutuksellista toimintaa ulospäin omasta asiantuntijuudesta. Luovat ratkaisut syntyvät

enemmän yhteistyön ja verkostojen vuorovaikutuksessa syntyviä (Launis 1997, 122-124).
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Haasteena moniammatillisessa ympäristössä toimimisessa ovat eri ammattien erilaiset tiedot ja

tietämisen tavat ammattien perustuessa erilaisille tiedonmuodostuksen tavoille tällöin sama ilmiö

voidaan tulkita ja käsitteellistää eri tavoin. Metteri (1996) tuo esille omia kokemuksiaan

sosiaalityöntekijänä terveydenhuollon piirissä. Metterin mukaan tietohierarkia oli erittäin vahva

pitäen luonnontiedettä ylinnä, psykologista keskimmäisenä ja sosiaalista tietoa alinna hierarkiassa.

Sosiaalisen tai psykologisen tiedon tehtävä oli useimmiten täsmentää jo valmista lääketieteellistä

johtopäätöstä (Metteri 1996, 147).

Sosiaalisen tiedon puolelta onkin annettu kritiikkiä liian mekanistiselle mallille, jota diagnoosien

kautta tapahtuva luokittelu voi aiheuttaa. Mekaaninen toiminta unohtaa helposti ympäristön ja

rakenteiden merkityksen ja sivuuttaa jokaisen tapauksen ainutkertaisuuden (Pohjola 1993, 63–67).

Lastensuojelussa terveydenhuollon ammattilaiset ovat yksi osa kokonaisuutta moniammatillisessa

asiantuntijaryhmässä. Lastensuojelu ja sen tarvitsemat palvelut eri asiantuntijoilta ovat vahvasti

lastensuojelulakiin kirjattuja, mikä myös velvoittaa vähemmän hierarkkiseen ja avoimeen tiedon

jakoon lapsen eduksi. ”Moniauttajatilanteet” ovat samalla monta kertaa ”monijohtajuustilanteita”.

Asiakkaan tilanne on monialainen, mutta verkoston työntekijät edustavat omia reviirejään (Heino

1999, 28.). Ongelma ei koske pelkästään eri alojen välistä suhdetta kuten esimerkiksi sosiaali- ja

terveydenhuollon välistä näkemyseroa, vaan esimerkiksi sosiaalitoimen eri työntekijöiden tai

sektorien välisiä ristiriitoja. Lastensuojelussa eri alojen asiantuntijat tuottavat jaettua

asiantuntijuutta juuri lastensuojelun näkökulmasta. Moniammatillisessa ympäristössä merkittävää

onkin juuri sen ymmärtäminen, että eri asiantuntijoiden ihmiskuvat vaihtelevat koulutuksen mukaan

ja näin ollen lopputuloksena on monipuolinen näkemys kokonaisuudesta.

Laitossijoituksessa olevan lapsen kohdalla on vaikeampi määrittää, kuuluuko lapsen omahoitaja

ammatilliseen verkostoon vai läheisverkostoon. Omahoitaja on roolissaan ammatillinen työntekijä,

jolla on tutkinto ja asiantuntijuus, mutta toisaalta hän elää ja kokee työssään paljon lapsen arkea ja

voi olla lapsen elämässä hyvinkin tärkeä henkilö, aivan kuten sijaisvanhemmat ovat perhehoidossa

oleville lapsille. Itse ajattelen laitoksen työntekijän lopulta sijoittuvan ammatillisen verkoston

puolelle, koska suhde perustuu lähtökohtaisesti työn kautta muodostuvaan suhteeseen ja hänen

tehtävänsä on ammatillisen osaamisensa kautta vastata laitokseen sijoitetun lapsen hyvinvoinnista ja

ohjauksesta. Omahoitajat eivät toki ole viranomaisroolissa kuten monet muut ammatilliset toimijat,

mutta ammatillisessa roolissa suhteessa lapseen he ovat.
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3.2.2 Läheisverkoston asiantuntijuus

Sijaishuollossa läheisverkosto muodostuu yleensä lapsen vanhemmista tai muista lapselle tärkeistä

aikuisista, jotka ovat olleet lapselle merkittäviä henkilöitä ennen sijoitusta. Muita tärkeitä henkilöitä

voivat olla esimerkiksi isovanhemmat, muut sisarukset, kummit. Perheeseen sijoitetun lapsen

läheisverkostoon kuuluvat myös sijaisvanhemmat, sillä he vastaavat sijoituksen ajan lapsen arjesta.

Yhteistä läheisverkostoille on asiantuntijuus siitä mitä arjessa tapahtuu sijoituksen aikana tai on

tapahtunut ennen sijoitusta. Tämä tieto on merkittävää tietoa ajatellen sijaishuollon prosessia.

Biologisten vanhempien tuottama tieto heidän omasta elämäntilanteestaan ja sijaishuollon aikana

tapahtuvista lapsen tapaamisista ja yhteydenpidosta on tärkeää ja merkityksellistä

sosiaalityöntekijän arvioidessa sijaishuollon aikana tapahtuvia eri prosesseja. Erityisesti silloin kun

arvioitavana on huostaanoton lopettaminen ja mahdollinen kotiutus arjen tieto nousee tärkeäksi.

Sijaisvanhemmat elävät arkea yhdessä sijoitetun lapsen kanssa havainnoiden lapsen toimintaa.

Sijaisvanhemmat näkevät arjessaan lapsen kehityksen ja tuottavat tietoa lapsen omalle

sosiaalityöntekijälle, joka tuotetun tiedon perusteella arvioi sijoitusprosessia ja tarvittaessa välittää

tietoa eteenpäin järjestäen mahdollisuuksien mukaan tarvittavia palveluita lapselle ja sijaisperheelle.

Sijaisperheet ovatkin monta kertaa tiedonvälittäjiä myös paikallisten ammattilaisten kuten

päiväkodin, koulun tai terveydenhuollon tuottamien tietojen osalta lapsen omalle

sosiaalityöntekijälle. Nämä tiedot eivät siis välttämättä tule suoraan sosiaalityöntekijälle, vaan

kulkevat sijaisperheen kautta tiedoksi. Johanna Korpinen (2008) on tullut samaan johtopäätökseen

väitöskirjassaan, jonka tutkimuskohteena olivat Hallinto-oikeuksien suulliset käsittelyt

lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijän luodessa kokonaiskäsitystä tilanteesta, eniten kuvaa lapsen

käytöksestä ja arjen sujumisesta sijaishuollon aikana muodosti sijaishuoltopaikka (Korpinen 2008,

262). Läheisverkoston tuottaman tiedon objektiivisuus saattaa muodostaa haasteen

sosiaalityöntekijälle. Tieto on ”eläväistä” ja saattaa muuttua asiakassuhteen aikana.

Pösö (2010, 330) on katsonut tämän ilmentävän tiedoksi tekemisen problematiikkaa, jota

lastensuojelu voi sisältää. Kysymys on siitä, mitä tietoa asiakkaat ovat valmiita välittämään ja

tekemään tiedetyksi. Asioita saatetaan paljastaa itsestä ja toisista, toisaalta niitä saatetaan salata ja

piilotella. Samasta asiasta saattaa olla täysin päinvastaiset näkemykset, jolloin sosiaalityöntekijälle

jää tulkitsijan paikka ellei tietoa voida muutoin todentaa. Näitä ilmiöitä voi olla vanhempien ja

sijaishuoltopaikan välillä kuin myös lapsen ja vanhempien välillä (Pösö 2010, 330).
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3.2.3 Sosiaalityöntekijä verkostoissa

Työpaikkailmoituksia lukiessa voi harvoin välttyä siltä, että yhdeksi kriteeriksi on annettu ”kyky

työskennellä verkostoissa”, kun kuvaillaan ominaisuuksia, joita sosiaalityöntekijällä odotetaan

olevan työssään. Kokonaisuuden hallitsemisen kehyksessä Vappu Karjalaisen (1996) mukaan

sosiaalityöntekijältä vaaditaan verkostovirittäytyneisyyttä. Verkosto ja sen sisäinen vuorovaikutus

on avain ja mahdollisuus sosiaalityöntekijälle saada tarvittava tieto ja muuntaa se tietämykseksi

(Karjalainen 1996, 176). Sosiaalityöntekijän ohjatessa kokonaisuutta muiden verkoston jäsenten

tuottamien tiedon osien kautta pitäisi ainakin yhdellä henkilöllä olla tiedollinen kuva

kokonaisuudesta.

Sosiaalityön perinteinen haaste tuen ja kontrollin välisestä suhteesta näkyy myös toiminnassa

verkostoissa. Samanaikainen tuen ja ymmärryksen tuottaminen asiakkaalle ja kontrollointi hallinnan

näkökulmasta on ristiriitaista (Karjalainen 1996, 146). Sijaishuollossa sosiaalityöntekijä voi joutua

vielä antamaan tukea ja kontrollia muille viranomaistoimijoille tai sijaishuoltopaikalle. Tähän

viittaa jo lastensuojelulaki, joka ohjaa vahvasti yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa (Heino

1999, 24).

Arnkil ja Eriksson (1996) käyttävät sosiaalityöntekijöistä metaforana ilmausta ”radioaktiivinen”

heidän työskennellessään verkostossa. Sosiaalityöntekijöillä on takanaan laki, jonka kautta heillä on

määräysvaltaa rajan luomiselle yksityisestä ja julkisesta. Kohteena ovat sekä perhe että myös

viranomaiset. Perheen yksityisyys voidaan määrittää julkisen vallan kontrolloiduksi alueeksi ja

muut verkoston viranomaiskumppanit ovat tietojen osalta luovutusvelvollisia, mikäli tiedolla on

lapsen edun kannalta merkitystä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä onkin Arnkilin ja Erikssonin

mukaan pelottava henkilö, joka toisaalta voi antaa resursseja ”laukustaan”.

Sosiaalityöntekijä voi verkoston tuottaman tiedon perusteella edistää lapsen tai nuoren elämää

valtavasti. Ratkaisevaa on tieto ja sen perusteella tehtävä arvio tiedon merkityksestä lapsen etuun.

Haasteena ovat verkostojen sisäiset prosessit, verkostojen laatu sekä keskinäiset

vuorovaikutussuhteet verkostossa. Ikävimmillään asiakas joutuu useiden toimijoiden väliin

toimijoiden ollessa ratkaisuista eri mieltä. Sosiaalityön ”suurena” tehtävänä onkin löytää lapsen tai

nuoren ympärille vahva verkosto, josta tarvittaessa voi pyytää apua myöhemmin elämässä (Laurila
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2008, 116).

Verkoston eri osat tuottavat erilaista tietoa, josta sosiaalityöntekijän on pyrittävä erottelemaan

merkityksellinen tieto ja vähemmän merkityksellinen. Verkostosta on myös osattava etsiä tietoa, ja

arvioitava keneltä sen löytää parhaiten. Verkoston osa voi tuottaa myös väärää tietoa ja tämäkin on

otettava huomioon. Työympäristöä johon tietoympäristö sijoittuu leimaa siis suuri epävarmuus.

Tarja Heino (2005) antaa esimerkin tiedon asiantuntijoista ja heidän antamastaan tiedosta

arvioitaessa lapsen etua. Esimerkki kuvaa hyvin repaleista tietoympäristöä tiedon osalta, joka tulee

sosiaalityöntekijän käyttöön tarvittaessa tai pyydettäessä. Lääkäri antaa arvion terveyttä tai sairautta

koskevaan tilaan ja riskeihin; psykologi kehitysvaiheisiin ja lapsen kokemiin muutoksiin

olosuhteissa; psykiatri tuo kuvaa mielenterveyteen liittyviin asioihin ja mahdollisesti

vanhemmuuteen; opettaja koulun ja oppimisen tiedon; lastentarhanopettaja arvioi ikäkauteen

liittyvää kehitystä. Heino kysyy aiheellisesti, mihin sosiaalityöntekijä keskittyy. Heino vastaa

kysymykseen itse, sosiaalityöntekijä vastaa kokonaisuuden arviosta suhteessa lapsen etuun (Heino

2005, 198). Verkostoissa myös rooli vaihtelee, sosiaalityöntekijä voi olla myös tiedon jakaja

monessa tilanteessa, ei pelkästään vastaanottaja.

Sosiaalityöntekijälle tyypillisiä tiedonhankintakeinoja ovat haastatteleminen, lausunnot, raportit ja

oma havainnointi. Lapsen verkosto tuottaa tietoa tapaamisten kautta sekä kirjoittamalla lausuntoja

ja raportteja havaintojen pohjalta. Näiden menetelmien kautta saatu tieto pitäisi pystyä muuttamaan

tietämykseksi ja soveltaa se lapsen eduksi.

4 TUTKIMUKSEN METODOLOGINEN OSA

4.1 Metodologiset lähtökohdat

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus antaa tutkimukselle omat

erityispiirteensä. Laadullinen tutkimus pyrkii kokonaisvaltaiseen tietoon todellisista tilanteista.

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusjoukko valitaan tietoisesti halutun ”äänen” esille tuomisen

perusteella, ei satunnaisella valinnalla. Yleisimmin laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä, ei

teorialähtöistä. Laadullisella tutkimuksella on tapana myös elää prosessin edetessä. (Hirsjärvi,

Sajavaara, Remes 2007, 160). Tärkeinä tiedontuottajina toimivat ihmiset, ja tässä tutkimuksessa
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lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöntekijät edustavat tutkimukselle tärkeitä tiedontuottajia.

Heiltä saatua tietoa analysoidaan erilaisin menetelmin tulkintojen tekemiseksi ja löydösten esiin

saamiseksi aineistosta. Tämä tutkimus asettuu tieteen filosofisilta lähtökohdiltaan

hermeneuttisuuden ja fenomenologian piiriin.

Fenomenologia tuo tutkimuksen keskipisteeksi sosiaalityöntekijöiden kokemuksellisen

todellisuuden ymmärtämisen (Raunio 1999, 224). Fenomenologian yhtenä päähahmona pidetään

Edmund Husserlia (1859–1938), (Grönfors, 21). Husserlin mielestä juuri kokemusten tutkimisen

kautta mahdollistuu pääsy tutkittavaan elämismaailmaan. Elämismaailmaan pääsyn kautta on

mahdollista tuoda merkitykselliset kokemukset analysoitavaksi. Kokemusten analysointi on

otteeltaan reflektoivaa, objektoivaa otetta on varottava. Reflektoivan analyysitavan tavoitteena on

saada esille piirteitä ja rakenteita, joita kokemukset sisältävät (Raunio 1999, 224, ks. Varto 1992,

24, Husserl 1995).

Hermeneuttisuuden piirteet näkyvät tutkimuksen taustalla siten, että tutkimuksessa tarkastellaan

yksittäisten asioiden merkitystä kokonaistilanteessa kuin myös kokonaisuutta yksittäisten

merkitysten kautta.  Täten muodostuu hermeneuttinen suhteiden kehä, jossa osien ymmärtäminen

tuottaa ymmärryksen kokonaisuudesta ja kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii osien ymmärtämistä

(Raunio 1999, 265; Varto 1992 69–70). Eli tulkinnan ja ymmärtämisen vaiheilla kierretään kehää,

jossa sisäinen ymmärrys ja ulkoinen lähentyminen tutkimuskohteen mieleen mahdollistuvat.

Merkitysten tarkastelu vaatii tulkintaa ja ymmärtävää otetta, missä piilee vaara tutkimuksen

onnistumisen kannalta. Riskinä on tulkita ja ymmärtää oman kokemuksen kautta, sen sijaa että

ymmärtää koko ajan tutkittavien elämismaailman kautta. On siis pyrittävä irtaantumaan omista

kokemuksista ja ennakkoajatuksista, jotta tulkinta ja ymmärrys tulevat esiin sieltä mistä niiden on

tutkimuksessa ajateltu tulevan. Tutkittava maailma on Toisen, ei tutkijan. Toisaalta hermeneuttinen

tapa ymmärtää myös sen mahdottomuuden, että toista henkilöä voisi täysin ymmärtää (Varto 1992,

58–59).

Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erilaisia tiedon lajeja koskevat

merkitykset ja niistä myöhemmin muodostettavien tulosten on noustava aineistosta, ei siitä miten

minä tutkijana miellän eri tiedon lajit.
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Tulkitsemisen idea kokemuksen tutkimuksessa on, että tutkittavat ilmiöt ovat elämismaailmassa

olemassa, mutta ilmiöiden suora ymmärtäminen ei niiden muodon takia ole mahdollista. Tämä

vaatii tutkijalta rajaamista kokonaiseen maailmaan, joka sisältää sekä tulkittavan aineiston että

tulkinnan periaatteet. Aineiston ja tulkinnan periaatteiden erillään pitämisen kautta tutkija voi saada

esille tutkimuksesta löydettävän laadullisen yleisen, joka on mahdollista käsitteellistää ja luoda

ymmärrettäväksi (Varto 1992, 70).

4.2 Tutkimusasetelma, tutkimuskysymykset ja tavoite

Tämän tutkimuksen kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevät sosiaalityöntekijät.

Sosiaalityöntekijöiden toimintaympäristö on rakenteeltaan verkostomainen, sisältäen useita

tiedontuottajia ja paljon erilaista tietoa, niin laadullisesti kuin määrällisesti. Tutkimuksen

tavoitteena on kuvailla ja kartoittaa tiedon merkitystä sosiaalityöntekijöille heidän

tehtävässään sijaishuollon sosiaalityöntekijöinä.

Kartoittavan tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia ja ilmiöitä sekä selvittää

vähemmän tunnettuja ilmiöitä. Kuvaileva tutkimus puolestaan pyrkii esittämään kuvauksia

tapahtumista, henkilöistä tai tilanteista (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 134–135).

Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan ilmiötä niin yleisemmällä tasolla kysyen

sosiaalityöntekijöiden suhdetta tietoon, kuin myös selvittämään erilaisten tiedon muotojen

arvioinnin kokemuksellista puolta kuvaten ja kartoittaen tiedon merkitystä sosiaalityöntekijöiden

käytännön työn kokemusten kautta.

Tutkimuksen tavoitteen perusteella kysyn seuraavia kysymyksiä:

1) Millainen on se tietoympäristö, jossa sijaishuollon sosiaalityöntekijä työskentelee? Millaisia

eri tiedon lajeja sijaishuollon sosiaalityöntekijä käyttää ja miten hän niitä arvottaa?

2) Miten sosiaalityöntekijät painottavat eri toimijoiden välittämää tietoa ja erilaisia tiedon
lajeja?

Tutkimustavoitteen mukaisesti keskeisiä teemoja tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ovat

olleet tiedon määritykset universaalisti, sosiaalityön tiedon lajit ja tietoympäristön kuvaus. Toiseksi

laajemmaksi teema-alueeksi muodostuivat verkostomaisuuden teema ja erilaiset toimijat
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(läheisverkosto, sijaishuoltopaikka, ammatilliset verkostot) verkostomaisessa toimintaympäristössä,

jollainen oletin sijaishuollon olevan.

4.3 Teemahaastattelu

Haastatteluiden kautta aineiston kerääminen on laadullisen tutkimuksen perinteisiä tapoja tehdä

tutkimusta. Siitä on tullut kenties kaikkein käytetyin tiedonhankintamenetelmä erilaisilla

yhteiskunnallisilla tasoilla (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 9). Omassa tutkimuksessani, jossa tutkin

tiedon merkityksiä sosiaalityöntekijän työssä, haastattelu on mielestäni pätevä tapa tuottaa haluttua

tietoa. Eskolan ja Suorannan (1998, 86) mukaan haastattelu on paras tapa selvittää, mitä jollakulla

on mielessään tutkittavasta asiasta.

Uskon, että menetelmävalintana haastattelu vahvuuksineen antaa parhaat lähtökohdat tämän

tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Haastattelun menetelmälliset vahvuudet ovat

subjektisuuden korostuminen, jolloin haastateltavalla on mahdollisuus vapaasti luoda

tutkimuskohteeseen liittyvät merkitykset sekä tarkentaa ja selventää vastaustaan. Toiseksi

haastattelu antaa vapaamman tilan myös haastattelijalle saada selvennyksiä vastauksiin ja

syventyminen on tarpeen vaatiessa helpompaa (Hirsjärvi, Hurme & Sajavaara 2007, 200).

Haastattelu antaa siis mahdollisuuden aktiiviseen tiedon tekemiseen niin haastattelijalle kuin

haastateltavalle. Tutkimushaastattelu muodostaa siis vuorovaikutussuhteen tutkijan ja vastaajan

välille tutkijan ollessa tiedon hankkijan roolissa ja haastateltavan ollessa tiedon tuottaja

(Ruusuvuori, Tiittula 2005, 22). Näin voidaan lisätä ymmärrystä siitä, minkä takia henkilö toimii

valitsemallaan tavalla.

Tutkimuksessani käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua haastattelutapana. Tämän mukaisesti

käytin haastattelussa teorian perusteella luotuja kysymyksiä (Ahonen, Saari, Syrjälä, Syrjäläinen

1996, 136–138). Teoriaan perustuvat aihealueet olin jaotellut teemoittain. Loin haastatteluteemani

juuri teoreettisen viitekehyksen kautta muodostaen kolme pääteemaa ja tehden myös potentiaalisia

alateemoja pääteemojen alle. Tämän tarkoituksena oli antaa rajoja ja muotoa teemahaastattelulle,

jotta haastattelut pysyisivät tutkimuskysymyksille olennaisella teema-alueella.

Teemahaastattelulla voidaan saada parhaimmillaan aikaan sujuva dialogi haastateltavien, teorian ja

aiemman tutkimuksen kautta ja näiden yhteisluomuksesta voidaan analyysivaiheessa poimia
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”marjat pensaasta”(Eskola 2007, 36). Pohdintaa teemahaastattelun valitsemisen jälkeen aiheutti

valinta siitä, olisiko kyseessä yksilö- pari- vai ryhmähaastattelu. Päädyin yksilöhaastatteluihin sillä

perusteella, että olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut yksittäisten sosiaalityöntekijöiden

kokemuksista, en työparin tai ryhmän kokemuksista. Yksilöhaastatteluilla pyrin välttämään sen, että

ryhmätilanteessa vastauksista saattaisi sosiaalisen paineen vuoksi tulla suotuisampia kuin

yksilöhaastatteluissa. Yksilö- ja ryhmähaastatteluiden eduista ja haitoista ollaan tutkijoiden

keskuudessa montaa eri mieltä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 205-206).

Osana teemahaastattelua oli kaksi kohtaa, joissa haastateltavaa pyydettiin tapausesimerkkien kautta

kuvaamaan prosessia, joka liittyy tiedon arviointiin ja toisena tapausesimerkkinä verkoston

toimijoiden kanssa tehtävän työn onnistunutta ja epäonnistunutta tapausta. Tällä teemahaastattelun

osalla oli pyrkimys laajentaa ja konkretisoida käsiteltävää aihealuetta.

Seuraavassa alaluvussa esittelen ja kuvaan aineiston, johon tutkimus perustuu.

4.4 Aineisto ja haastattelujen kuvaus

Tutkimukseni aineistosta voidaan käyttää nimitystä harkinnanvarainen näyte (Eskola & Suoranta

1998, 18). Tutkimuksen aineistona on tietyssä organisaatiossa toimivat sijaishuollon

sosiaalityöntekijät. Aineistoni muodostuu erään kunnan viiden sijaishuollon sosiaalityötä tekevän

sosiaalityöntekijän haastatteluista. Haastateltavien työkokemus sosiaalityöstä vaihteli muutamista

vuosista aina vuosikymmenten mittaisiin työkokemuksiin sosiaalityön eri osa-alueilta. Kaikilla

haastateltavilla oli sosiaalityöntekijän pätevyys. Haastateltavilla tuli olla vähintään muutaman

vuoden työkokemus juuri sijaishuollon sosiaalityöstä. Tämä kriteeri täyttyi kaikilta tutkimukseen

osallistuneilta henkilöiltä. Omien työkokemusten kautta syntyneellä tiedolla otin henkilökohtaisesti

alustavasti yhteyttä potentiaalisiin haastateltaviin keväällä ja alkukesästä 2011. Saatuani

tutkimusluvan haastattelujen tekemiselle kunnan edustajalta toteutin tutkimushaastattelut elo-

syyskuussa 2011.

Teemahaastattelurunko muodostui kolmen pääteeman ja pääteemojen sisälle tehtyjen alateemojen

kokonaisuudeksi. Alateemat tarkensivat pääteemoja ja olivat myös eräänlaisia muistutuksia sen

varalle, että haastateltavan tuottama aineisto uhkasi siirtyä pois tutkimustehtävälle ominaisista

teemoista. Haastattelun kysymyksiä pohtiessani käytin hyväkseni oman työkokemukseni kautta

syntyneitä kokemuksia ja näkemyksiä aiheeseen liittyen. Vaikka tunsin haastateltavia henkilöitä,
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pyrin haastattelutilanteissa ottamaan tutkijan roolin ja toimimaan sen mukaan. Toimintaympäristön

tunteminen on voinut vaikuttaa juuri teemojen valintaan, mutta toivon sen tuottaneen työlle

enemmän hyötyjä kuin haittoja. Haastatteluissa pyrin käyttämään avoimia kysymyksiä, jotta

haastateltavat pystyivät tuottamaan mahdollisimman vapaasti ajatuksiaan teemaan liittyen. Näin

aineisto olisi mahdollisimman rikas ja haastateltavien itse tuottamien merkitysten ja kokemusten

mukainen.

Ennen haastatteluja pohdin, annanko haastateltaville ennalta haastatteluteemat tietoon. Päädyin

siihen, että en antanut ennalta varsinaisia haastatteluteemoja haastateltaville. Perusteluna oli, että

sosiaalityöntekijöiden työrytmi on kiireinen, ja toisaalta en halunnut, että haastateltavat kokisivat

huonoa omatuntoa siitä, jos eivät ehdikään perehtyä teemoihin. Ajattelen myös, että se, ehtiikö

tutustua teemoihin ennen haastattelua, ei ole itse haastattelun kannalta niin merkittävä asia.

Tietynlainen spontaanius voi tuoda jopa todellisemman aineiston tutkimukselle, koska haastateltava

ei ole ehtinyt liikaa rationalisoida asioita mielessään. Haastateltavilla oli haastatteluiden alkaessa

tiedossa sisällöstä vain se mitä olin kertonut heille tutkimuksesta tiedustellessani heidän

kiinnostustaan osallistua tutkimukseen.

Haastattelut toteutettiin haastateltavien työhuoneissa. Haastattelun alussa jaoin haastateltaville

paperin, jossa oli esillä kolme pääteemaa, joista haastattelu muodostui. Tein tämän siksi, että näin

haastateltavilla olisi helpompi seurata haastattelun rakennetta. Kertasin haastateltaville tutkimuksen

tavoitteen ja aineiston käyttöön ja säilytykseen liittyvät asiat. Painotin haastateltaville, että tässä

tutkimuksessa ei arvioida sitä, onko jokin oikein tai väärin, vaan olen kiinnostunut heidän

kokemuksistaan ja näkemyksistään, jotka ovat tutkimuskysymysten kautta merkityksellisiä.

Haastateltavien vastaustavat vaihtelivat suorempien vastausten antamisesta aina pohtivampiin ja

esimerkein kerrottuihin vastauksiin. Pyrkimys oli antaa tarvittava aika vastaamiselle ennen

seuraavaan teemaan siirtymistä, alateemojen antaessa toivottua ryhtiä haastattelulle. Toki

esimerkiksi mikäli haastattelussa jokin alateema sai vastauksen jo ennen sen varsinaista käsittelyä,

jätettiin se käsittelemättä ja siirryttiin seuraavaan kysymykseen. Haastateltavat luonnehtivat

haastattelun päättyessä teemoja mielenkiintoisiksi ja sisältöjä sellaisiksi, joita ei aiemmin ollut tullut

pohdittua näin syvällisesti ja ajan kanssa. He pitivät näiden asioiden pohdintaa tärkeänä ja pitivät

tätä teemahaastattelua myös oman työskentelyn kehittämisen kannalta merkittävänä asiana.

Haastattelujen tallentamisessa käytin apuvälineenä nauhuria, jonka käyttöön olin kysynyt

haastateltavilta luvan sopiessani haastatteluajankohtia. Nauhuri toimi virheettä kaikkien
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haastattelujen aikana. Haastattelujen kokonaiskesto oli noin kymmenen tuntia. Yksittäiset

haastattelut kestivät yhdestä tunnista ja 35 minuutista aina kolmen tunnin mittaan. Litteroin

haastatteluaineiston Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla ja materiaalia syntyi yhteensä 123

sivua (normaalit sivuasetukset, rivinväli 1,5.)

4.5 Aineiston käsittely ja analysointi

Hirsjärven ym. (2005, 216) mukaan tutkimuksen teon ydintoimia ovat analyysi, tulkinta ja

johtopäätökset, jotka ovat tärkeimpiä vaiheita koko tutkimukselle. Prosessin tässä vaiheessa tutkija

huomaa aineistonsa ja asetettujen tutkimuskysymysten välisen suhteen oikeellisuuden ja

vastaavuuden todellisen tilan. Toiseksi analyysin tehtävänä on tiivistää ja selkeyttää kerättyä

aineistoa tulkinnan ja johtopäätösten tekemistä varten (Eskola & Suoranta 1998, 138).

Alasuutari (1994, 34-45) kutsuu laadullisen aineiston analyysin vaiheita ”havaintojen

pelkistämiseksi” ja ”arvoituksen ratkaisemiseksi”. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään pelkistämään

käsillä oleva aineisto. Aineisto siis käydään läpi tutkimustavoite mielessä pitäen ja pyritään

pelkistämään tutkimustavoitteelle merkitykselliset asiat aineistosta kokonaisuuksiksi ”arvoituksen

ratkaisua” varten. Seuraavassa vaiheessa arvoitus pyritään ratkaisemaan pelkistämisen tuottamien

kokonaisuuksien kautta. Tämä tapahtuu tulkitsemalla kokonaisuuksia suhteessa aikaisempiin

tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Näin tuloksista muodostuu synteesejä, joilla voidaan vastata

tutkimuksen asettamiin pääkysymyksiin johtopäätösten muodossa (Hirsjärvi ym. 2007, 225).

Tutkimuksessani käytin analyysimenetelminä sisällönanalyysiä ja teemoittelua löytääkseni päteviä

vastauksia. Eskola (2007) nostaa analyysivaiheen teemoittelun tarkoitukseksi aineistosta nousseiden

merkitysten kirjon havainnoinnin eli samanlaisuuksien, erojen, ja yksittäisten yllätysten löytämisen

suhteessa tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen. Teemoittelun työvälineenä voi

käyttää sitaatteja. Niiden tarkoitus on tehdä tutkijan käsitys oikeaksi tai niitä voi käyttää tutkijan

oman tulkinnan perustana. Eskola (2007, 45) pelkistää sitaatin tarkoituksen seuraavasti: ”Tutkijan

oma tulkinta siis aina edeltää tai seuraa sitaattia”. Sitaattien lukumääräiselle käytölle ei ole olemassa

tarkkaa ohjeistusta, jokainen tutkimus on oma tapauksensa.

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista on valittava analyysiyksikkö (Tuomi & Sarajärvi 2003,

112). Valitsin ajatuskokonaisuudet, jotka liittyvät tietoon, toimintaympäristöön ja verkostoihin ja

niiden eri toimijoihin. Konkreettisesti aineiston redusointi, eli pelkistäminen alkoi lukemalla
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litteroitu aineisto läpi. Redusoinnin tarkoituksena on karsia kaikki tutkimukselle epäolennainen pois

käsiteltävästä aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2003, 111). Tehdessäni litterointia tein jo alustavia

havaintoja aineistosta, pyrin kuitenkin lukiessani häivyttämään litteroinnin aikana syntyneet

mielikuvat mahdollisimman paljon taka-alalle. Lukemisen jälkeen koodasin aineistoa värejä

käyttäen ”raakaotteella” teemahaastattelun teemoja hyväksi käyttäen. Tarkoituksena oli tällä tavalla

saada aineistoa hallittavampaan muotoon ja poistaa tutkimukselle epäolennaiset osat pois.

Varmistaakseni, että aineisto mahdollistaa tutkimustavoitteen mukaisen jatkotyöskentelyn palasin

vielä alkuperäisaineistoon ja koodasin aineiston uudelleen. Tällä kertaa lähdin koodaamaan

aineistoa teemakokonaisuuksiksi ajatuksella selvittää mitkä teemakokonaisuudet ovat niitä, joiden

perusteella voisin mahdollisesti vastata tutkimuskysymyksiin? Kahden eri koodaus kerran

lopputulos oli hyvin samankaltainen. Tutkimuskysymyksiin perustunut koodaus toi laajemman

kokonaisuuden esille kuin tiukasti kolmen pääteeman mukaan koodattu aineisto.

Jatkotyöskentelyssä tämä kaksoiskoodaus antoi mahdollisuuden vielä tarvittaessa vertailla esille

tulleita löydöksiä keskenään.

Eskola ja Suoranta (1998) puhuvat kahdenlaisesta tavasta koodata aineistoa: aineistolähtöisestä ja

teoriapainotteisesta. Tässä tutkimuksessa painotus on teoriakeskeisempi, koodaus on perustunut

joko teemahaastattelurunkoon tai tutkimuskysymyksiin, jotka molemmat perustuvat tutkimukseen

perustuvaan teoriaan. Tuomi ja Sarajärvi puhuvat teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä, jolloin

aineiston teoreettiset käsitteet ovat ikään kuin olemassa olevia jo valmiiksi. (Tuomi & Sarajärvi

2003, 116.)

Aineiston teemoittelun avulla sain siis alkuperäisaineiston tiivistettyä ja mahdollisuuden ottaa

analyysiin vahvemman sisällönanalyyttisen otteen, jotta saisin syvennettyä analyysiä ja

muodostettua perusteltuja ryhmittelyjä löydöksille. Jatkoin työstämistä käymällä alkuperäisen

teemahaastattelun vastaukset kohta kohdalta läpi ja tekemällä muistiinpanon siitä, mikä oli

olennaista vastauksessa. Tällä tavalla käsittelin koko tähän saakka pelkistetyn aineiston kaikkien

viiden haastattelun osalta. Näin minulle muodostui muistiinpanojen mukainen pelkistettyjen

ilmausten joukko. Joukko sisälsi haastateltavien tuottamat kokemukset ja ajatukset kootusti

pelkistettynä.

Jatkoin aineiston käsittelyä siirtyen klusterointiin eli ryhmittelyyn. Tässä toisessa vaiheessa

aineistoa on tarkoitus edelleen tiivistää antamalla alkuperäisille ilmauksille yhteinen nimitys
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löytämällä yhteneväisyyksiä ja eroja (Tuomi & Sarajärvi 2003, 112). Tässä kohtaa kokosin

teemahaastattelurungon mukaisista teemoista pelkistetyt ilmaukset yhteen allekkain tekstinkäsittely

ohjelmalla, jolloin pystyin tekemään luokituksen tutkitusta teemasta. Konkreettisesti kuvaten tässä

vaiheessa omasin jokaisesta teemahaastattelun pää- ja alateemasta kootun näytekokonaisuuden,

esimerkiksi proseduurisesta tiedosta, jonka pohjalta tein aineiston perusteella alaluokkia.

Kolmannessa vaiheessa eli abstrahoinnissa muodostetaan aineistosta teoreettisia käsitteitä tai

käytetään jo olemassa olevia käsitteitä analyysin apuna. (Tuomi & Sarajärvi 2003).

Yhdistelemällä alaluokkia toisiinsa pystyin etenemään luokittelussa ja muodostamaan yläluokat.

Yläluokkia yhdistämällä pystyin luomaan myös pääluokat ja luomaan kuvaavia käsitteitä

aineistosta. Analyysi tapahtui siis pääsääntöisesti teoriaohjaavasti (Tuomi & Sarajärvi 2003, 116).

Teoriaosuuden muoto ja sisältö muun muassa erilaisine tiedon lajeineen ja toimijoineen antavat

tutkimuksen tulososalle omanlaisensa rakenteen niin esitystavalle kuin tulososan määrälliselle

pituudelle. Johtopäätöksissä pyrin vastaamaan tutkimuksessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin

tulosten kautta ja tekemään yhteenvedon pääteemoista. Annan lopuksi tämän tutkimuksen kautta

esiin nousseiden seikkojen pohjalta muutaman ehdotuksen, joilla tietoa voitaisiin paremmin tuoda

hyödyksi sosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelun toimijoiden piirissä.

Suorat lainaukset olen koodannut T = tutkija ja H = haastateltava. Paikkakunnat tai muut selkeät

tunnistetiedot olen pyrkinyt häivyttämään näytteistä.

5 DYNAAMINEN JA MONIMUOTOINEN TIETOYMPÄRISTÖ SIJAISHUOLLON
HAASTEENA

5.1 Työskentelyä muutosalttiin tietokokonaisuuden kanssa

Sosiaalityöntekijät kuvaavat haastatteluissa sijaishuollon tietoympäristöä ympäristöksi, jossa

olemassa olevaa tietoa käsitellään päivittäin ja uutta tietoa tulee ilmi samanaikaisesti eri

sijaishuollon  toimijoilta.  Pelkkä  tieto  asioista  ei  kuitenkaan  riitä,  vaan  esille  tulleita  asioita  täytyy

aina suhteuttaa siihen elävään todellisuuteen, jossa kukin lapsi elää. Useat haastatelluista

sosiaalityöntekijöistä muistuttivat haastatteluissa siitä, että tapaukset ovat erilaisia ja täten ratkaisut,

joita käytännössä tehdään, vaihtelevat, vaikka toki moni asia voi olla samankaltainen eri lasten

välillä.
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Lapsen tilanteeseen kuuluvat myös rakenteellisemmat seikat eli esimerkiksi sijaishuoltopaikan

tilanne. Vastaako sijaishuoltopaikka lapsen tarpeita ja onko sijaishuoltopaikka kykenevä hoitamaan

lapsen arkeen liittyvät asiat toivotulla tavalla? Tarvitseeko sijaishuoltopaikka tukea työhönsä

esimerkiksi sijaisperheissä? Mikä on lapsen tilanne hoitokontaktien osalta? Tarvitseeko lapsi jotain

palvelua ja jos tarvitsee, milloin palvelu voi alkaa, kuka sitä tekee, onko tarpeisiin vastaavaa hoitoa

tai palvelua tarjolla tai edes olemassa? Miten laki velvoittaa näissä asioissa toimimaan?

Sijaishuollon tietoympäristöstä puhuttaessa on siis hyvä muistaa kuinka laajoihin eri yhteiskunnan

tasoihin ja toimijoihin sijaishuollon sosiaalityö linkittyy. Kaikki tuo tieto, joka tuotetaan edellä

mainittujen tasojen ja toimijoiden kautta, on osa sijaishuollon tiedollista kokonaisuutta, josta

sosiaalityöntekijän on oltava perillä työssään. Miten sosiaalityöntekijät kokivat tietoympäristön

sijaishuollossa yleisemmällä tasolla?

”Tässä on koko elämänkirjo läsnä tässä työssä, että niin hyviä kuin huonoja asioita. Myös paljon

sellaista mitä normaalissa arkielämässä ei tule vastaan. Moni tavallinen ei tiedä pahassa

maailmassa olevankaan asioita, joihin tässä työssä törmää. Että tietoympäristönä ihan valtava,

liiankin iso monta kertaa hallittavaksi…”(H3)

Haastateltava nostaa esille sijaishuollon laajuuden, jossa kohdataan elämää laidasta laitaan, niin

hyviä kuin huonojakin asioita. Erityisesti haastateltava haluaa nostaa esiin sen, että työskenneltäessä

lastensuojelussa voi työntekijä kohdata asioita, jotka ovat poikkeuksellisen pahoja laadultaan.

Lisäksi haastateltava tuo esiin tietoympäristön, jota on ajoittain vaikea hallita.

Useat haastateltavista toivat esille samanlaista kokemusta tietoympäristöstä.

”Aikamoisena viidakkona, että aika paljon aika monesta täytyisi tietää ja aina ei voi tietää, että

aina pitää itsekin ottaa asioista selvää, ennen kuin päättää, että miten menee. Voisi sanoa, että

viikoittain varmaan joutuu jollain muotoa tarkentaan itsellensä joitain asioita, että mites tämä nyt

sitten oikeasti on? Ainakin viikoittain, jos ei päivittäin, että jotakin pientä tarkennusta ainakin… Mä

ainakin koen tämän viidakkona missä täytyy hallita asioita, tai pitäisi osata ja tietää, vaikka olisi

kokemustakin niin silti tulee aina jotain uutta, jota täytyy tarkentaa itsellensä, ettei ole mitenkään

yksiselitteisiä, että mä tiedän tämän kaiken.” (H5)
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”Joskus jopa ajattelee ja huomaa, että ajattelee, että voi, että olisi helppoa olisi vain yksi ja ainoa

ratkaisu tähän juttuun tai olisi vain yksi tapa tehdä tämä oikein ja tässä olisi vain tämä ja tämä

tekijä, mutta ainiin, tähän tommonenkin ja tuokin saattaa olla.” (H5)

Edeltävässä näytteessä haastateltava kuvaa sijaishuollon tietoympäristöä viidakoksi, jossa täytyy

olla varuillaan kaiken aikaa, koska ei voi tietää kaikkea, mitä vastaan voi tulla. On siis myönnettävä

tietämättömyytensä, jotta voi olla avoin uudelle tiedolle ja tietämiselle. Uusi tietokaan ei välttämättä

auta, vaan tuottaa uuden ongelmanratkaisutilanteen. Tietoympäristössä toimimisessa edes kokemus

ei pelkästään auta, vaan pärjätäkseen on oltava jatkuvasti avoin uuden tiedon omaksumiselle ja sen

soveltamiselle käytännön ratkaisuissa eri tapauksissa.  Jälkimmäisessä kappaleessa haastateltava tuo

esille ajatuksen tietoympäristöstä, joka näyttäytyy monimutkaisena tietoympäristönä asioiden

ratkaisemisen ja huomioon otettavien seikkojen suhteen tuottaen ajatuksen yksinkertaisemmasta

tietoympäristöstä.

Toisaalta sosiaalityöntekijät tietävät, että tiedon avulla he työtään tekevät ja tehdessään päätöksiä

yksittäisissä tapauksissa kattavat tiedot antavat aina varmuutta sille, että päätös on ollut perusteltu.

Seuraava haastateltava tuo esiin tietoympäristön osalta myös sen, että tiedon saanti on

sosiaalityöntekijälle vahvasti vuorovaikutuksen kautta syntyvää. Hänen tietoympäristössään

käymiensä keskustelujen, mahdollisten kotikäyntien ja muiden ihmisten tekemien havaintojen /

tilanteiden kautta tietomäärä kasvaa asiakastapauksessa luoden kokonaiskuvaa. Lisäksi

haastateltava muistuttaa sosiaalityöntekijän roolista tuottaa myös itse tietoa kirjaamisen kautta

jokaisessa asiakassuhteessa. Kirjaamisen avulla tieto ”virallistuu” ja tulee julkiseksi, eikä se ole

vain ”piilotietoa” sosiaalityöntekijän omassa tietovarastossa. Haastateltava painottaa kirjaamisen eli

dokumentoinnin tärkeyttä työssä. Mikäli dokumentointia on tehty asiakkuuden alusta saakka eli

lastensuojeluilmoituksesta ja avohuollon vaiheesta lähtien laadullisesti hyvin, antaa se paljon tietoa

myös sijaishuollon vaiheeseen, jotta asiakkuuden kokonaiskuva mahdollistuu sosiaalityöntekijälle.

”Siis johonkin yksittäiseen asiakastapaukseen on hyvä, että on paljon tietoa ja että saa varmuutta

ja perusteita ylipäänsä siihen asiakkaan tapaukseen. Yhden asiakkaan kohdalla on hyvä, että on

paljon tietoa. Ja vielä se, että on tietoa jo ennestään, ja sitten se, mitä itse tapaa niitä ihmisiä, niin

se on sitten tärkeää, että saa itse sen tiedon myös ja lisää jatkossa. Itsehän sitä kirjaa sitten

asiakaskertomukseen tietoa kotikäynneistä, keskustelujen sisällöstä, ja näin myös tuotan itse

tietoa.” (H1)
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Seuraavien kappaleiden tarkoituksena on siirtyä yleisemmän tason kuvauksesta konkreettisempiin

teemoihin, joita aineistosta oli sosiaalityöntekijöiden kokemuksina tietoympäristöön liittyen

löydettävissä.

5.2 Tapauskohtaisuudella jatkuvien prosessien ympäristössä

Aineistosta nousi vahvasti esille työhön kuuluvat nopeat muutokset, joita työntekijät kohtaavat

arjen työssä. Muutoksia voi tulla pitkän ajan kuluessa tai muutoksen aiheuttava asia voi tulla esille

hyvinkin ennakoimatta, kuten haastateltava kuvaa seuraavassa katkelmassa. Useat haastateltavista

korostivat myös sijaishuollon prosessiluonnetta. Lapsen sijoitus voi olla uusi, toisella lapsella

sijaishuoltopaikkaa joudutaan muuttamaan ja kolmannella lapsella sijoitusta ollaan päättämässä.

Edellä mainitut prosessit ovat kaikki jo pääprosesseina erilaisia työvaiheiltaan ja niiden asioiden

suhteen, joita on otettava huomioon vietäessä prosessia eteenpäin. Nämä pääprosessit on vielä

tapauskohtaisesti suunniteltava asiakastapausten yksilöllisyyden perusteella toimiviksi, jotta niiden

onnistuminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Eräs haastateltavista toikin pontevasti esille

muistutuksen, että variaatioiden määrä on suuri ja sijaishuoltopaikat ovat erilaisia ja yksilöllisiä,

niin laitos- kuin perhehoidossa. Yhteensovitus ei aina ole helppoa, jotta vaaditut tarpeet kohtaavat

toisensa.

”ehkä tässä on sekin, että nämä on niin eläviä tilanteita, jossain neuvottelussa mitä käydään

lävitse, että sitä ei itsekään voi tietää mitä sieltä tulee esille ja mitä tuleman pitää.” (H5)

Haastateltavan näytteestä tulee ilmi työhön kuuluva tilanteiden eläväisyys ja yllätyksellisyys, toki

neuvottelutilanteet ovat paikkoja juuri uusien ajatusten esiin tuomiselle ja niistä keskustelemiselle.

Seuraavat näytteet tuovat esille sijaishuollon sosiaalityöhön liittyviä prosessimaisuuden piirteitä.

Lisäksi nopeasti vaihtuvat tilanteet voivat tuottaa hankaluuksia dokumentoinnille.

”Se on sellainen elävä prosessi koko ajan. Siinä ei voi jäädä, että tämmönen tieto oli silloin, vaan

se elää koko ajan. Eli esimerkiksi yhden lapsen kohdalla mulla on sellainen tilanne, että

asiakassuunnitelman kirjoittaminen on vaikeaa, koska hänen tapauksessaan asiat muuttuvat koko

ajan. Tuntuu jopa turhalta kirjoittaa sitä suunnitelmaa, koska se muuttuu niin useasti, käänteet ovat

niin nopeita. Tiedon määrä on niin suuri, kaikki tuottaa sitä koko ajan… siis elävät sitä elämää,

joka on sitä tietoa missä tässä mennään...” (H2)
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Haastatteluaineistosta käy ilmi sosiaalityöntekijän turhautuminen tilanteeseen, jossa hänen olisi

tehtävä lapseen liittyvä asiakassuunnitelma, mutta lapsen nopeasti muuttuvat tilanteet tekevät siitä

vaikeaa. Asiakassuunnitelman tarkoituksenahan on koota yhteen kokonaistilanne ja arvio lapsen

tilanteesta vähintään yhden kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Yhden prosessin päättyessä

seuraa siitä jälleen uusi prosessi. Tieto, joka on muuttunut vähemmän merkittäväksi ja muuttuu

passiiviseksi, saattaakin myöhemmin olla taas aktiivista ja erityisen merkittävää jonkin uuden

prosessin vaiheessa. Tiedon sisältö ei siis menetä merkitystään koskaan lopullisesti. Tieto on

suhteessa asiakkaan prosesseihin niin kauan kuin on tarpeen. Haastateltava kiteyttää hienosti

aineistonäytteessä sijaishuollon tietoympäristöä: tietomäärältään suuri, monien tahojen tuottamaa,

ollen tietoa elämästä, jota lapsi elää.

Seuraavassa näytteessä haastateltava kuvaa tilannetta, jossa hän on saanut neuvottelussa tietää

asioita ensimmäistä kertaa. Tekstistä voi tulkita, että sosiaalityöntekijä olisi halunnut tietää nämä

kyseiset asiat jo ennen asiakassuunnitelmaneuvottelua. Voi siis tulkita, että tieto äidin muutosta ja

lapseen terveyteen liittyvästä asiasta ovat olleet tiedolliselta merkitykseltään tärkeitä, koska

sosiaalityöntekijää harmittaa, että hän kuulee asiat vasta myöhemmin. Äidin muutolla voi olla

merkitystä esimerkiksi tapaamisten järjestämiseen. Virtsaamiseen liittyvä asia herättää

sosiaalityöntekijän mielenkiinnon, koska on merkittävää tietää mihin asiayhteyteen virtsaaminen

liittyy ja onko asiaa miten hoidettu eteenpäin, esimerkiksi olemalla yhteydessä terveydenhuoltoon

asian selvittämiseksi. Merkityksellisten asioiden kuuleminen myöhemmin on täten poistanut hänet

”tiedon evoluutiosta” ja hetkellisesti hän on kokenut, että ”nyt en tiedä mistään mitään”. Hän on

jäänyt osattomaksi tiedonkulussa, jossa hänen roolinsa on tietää tarvittava tieto lapsen asioista.

”Tässä meidän työssä tapahtuu koko ajan sitä ”tiedon evoluutiota” se on koko ajan massiivista

myllerrystä. Mulla oli tässä joskus asiakassuunnitelma, jossa tunsin itseni ihan sirkuspelleksi.

Neuvottelussa tuli ilmi, että lapsen äiti oli muuttanut ja seuraavassa puheenvuorossa tuli tieto

lapsen virtsaamiseen liittyvä tieto. En ollut tiennyt kummastakaan ja mulle tuli ihan semmoinen olo,

että ”nyt en tiedä mistään mitään”.”(H2)

Seuraava näyte kuvaa toisen sosiaalityöntekijän kokemusta sijaishuollon prosessityöskentelystä.

Työskentelyssä, jossa laajemmat yleisen tason prosessit jakaantuvat yksilöllisiksi tapauksiksi

jokaisen lapsen kohdalla, vaatii jokainen tapaus oman työnsä tiedon osalta liittyen tiedon hankintaa,

hyödyntämiseen ja käyttöön. Eivätkä vain lapset ole yksilöitä, vaan myös muut toimijat ovat
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yksilöitä. Haastateltava (H2) tuo esille sijaishuoltopaikkojen moninaisuutta. Hän korostaa

tapauskohtaisuutta ja sen laajuutta eri toimijoiden välillä. Minkäänlaisella yleismuotilla

yhteensovittamista ei voi tehdä eikä saada aikaiseksi. Jokainen tapaus vaatii tietojen yhdistelyä ja

sen mukaan ratkaisun rakentamista. Lisäksi haastateltava korostaa tiedon tekemistä

sosiaalityöntekijän roolissa. Lopuksi korostuu mahdollisimman avoimen tiedonjaon merkitys eri

toimijoiden välillä. Haastateltavan mukaan sillä on suuri merkitys onnistuneille prosesseille.

”Tota kyllä sijaishuolto on tämmöstä prosessityöskentelyä, että mitä siinä nyt sitten ajatellaan? Se

on kohti lapsuudesta aikuisuuteen, semmosta kasvuprosessia tai sitten se on sijoitusprosessia

perheestä sijaishuoltopaikkaan tai sijaishuoltopaikasta perheeseen. Aina on joku prosessi

menossa…” (H3)

”On niin monenlaista on perheet ja laitokset. Ja vaikka menisi vaan vaikka laitoksiin, niin se va-

riaatioiden määrä on niin valtava ja sitten se, kun kaikki lapset ovat yksilökohtaisia, että, ei voi

tehdä semmoista teoriaa, jolla ratkoisi näitä asioita, se ei vaan toimi. Se pitää tehdä jokaisen

yksilön kohdalta ja siihen auttaa vaan se omakohtaisesti kerätty tieto jota sä keräät koko ajan.

Tässähän on just tärkeätä se, että osaa kerätä sitä tietoa monelta eri taholta ja hyödyntää sen. Se

on semmosta synteesiä koko ajan. Se on vähän kuin olisi yksityisetsivä. Eli jokainen tieto,

tiedonmurunen voi merkitä jotain. Ja sen takia mun mielestä just tiedonjakaminen on tärkeätä,

äärettömän tärkeätä. Joku lause jossain voi merkitä jotain.” (H2)

5.3 Tiedon prosessointi ja viestintävälineiden merkitys sijaishuollon tietoympäristössä

Luvussa 5.2 keskityin tietoympäristön luonteen ja piirteiden ulkoiseen kuvaamiseen. Tässä luvussa

siirryn sisemmäs tietoympäristössä kuvaamaan sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ajan

riittävyydestä tiedon prosessointiin ja sitä muutosta, jonka viestintävälineiden kehittyminen on

tuonut työhön – luoden myös uudenlaista kulttuuria työn tekemiseen.

5.3.1 Muutosherkkä tietoympäristö haastaa ajattelun ja harkinnan tiedon perusteella

Sosiaalityöntekijä on sijaishuollossa keskeisessä viranomaisroolissa. Hän on monessa asiassa se

henkilö, joka päättää asioista tai jolta kysytään mielipidettä asioihin. Käydessämme haastatteluissa

läpi tietoympäristön-teemaa useamman haastateltavan kohdalla esille nousi asioita, jotka olivat
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samansuuntaisia, kuin tähän kappaleeseen poimitut näytteet. Toimintaympäristö tuottaa paljon

sellaisia tilanteita, joissa sosiaalityöntekijän täytyy pysähtyä miettimään ja ajattelemaan mitä vastata

kysyjälle hänen esittämäänsä asiaan tai kysymykseen. Usein esitetyt kysymykset ovat laadultaan

sellaisia, että on parempi miettiä ensin ja suhteuttaa kysymys kokonaistilanteeseen, ennen kuin

antaa lopullisia vastauksia. Haastatellut sosiaalityöntekijät mielsivätkin sijaishuollon sosiaalityön

sellaiseksi sosiaalityön osa-alueeksi, jossa voi myös pohtia ratkaisujaan, jos tarvetta sille on.

Toisaalta nähtiin myös muutosta juuri harkinta-ajan ja kokonaistilanteen kartoittamisen osalta.

Haastateltavien mukaan tämä aika on lyhentynyt ja myös vaade nopeammasta päätöksenteosta on

lisääntynyt. Osin tilanne linkittyy yhteen varmasti myös asioihin, joita käsitellään luvussa 5.3.2 eli

viestintävälineiden kehittyminen ja tulo sosiaalityöhön.

”Nopeampia vastauksia ja ratkaisuja asioille, että sun pitää osata heti vastata siihen. Siinä pitää

vaan ite osata sanoa, että nyt tätä asiaa pitää miettiä, että ei voi heti vastata. Tai tuleeko se itselle

se tunne, että tossa se kysymys on, että pitääkö mun siihen heti vastata. Sitten täytyy itse jo pysähtyä

ja miettiä, että mitkä asiat ovat tärkeimpiä ja missä mun pitää harkita ennen kuin vastaa

kysymykseen, ettei vastaa heti sitä mitä tulee mieleen…” (H5)

Yllä olevasta vastauksesta tulee ilmi nopeiden vastausten ja ratkaisujen tilanne. Eli tilanne, jossa

sosiaalityöntekijän täytyy siinä hetkessä arvioida, onko asia sellainen, että se vaatii tapauskohtaista

pohdintaa ennen vastauksen antamista? Vai onko asia jokin yleisemmän tason kysymys, joihin

voidaan vastata yleisemmän tason vastauksella?

Seuraavassa näytteessä sosiaalityöntekijä kuvaa sijaishuollon sosiaalityölle ominaista työskentelyä,

joka poikkeaa monesta muusta sillä tavalla, että mahdollisuus harkintaan on yleensä olemassa, jos

sille nähdään tarve. Sijaishuollossa tuloksetkaan eivät näy niin äkkiä kuin monessa muussa

sosiaalityön työssä, tämä on sijaishuollolle ominainen piirre. Sosiaalityöntekijä tuo kuitenkin ilmi

havaintonsa siitä, että tämä on kenties muuttumassa sijaishuollossakin, jossa reagointinopeutta

kyseenalaistetaan yhä enemmän. Haastateltava tuo aiheesta esiin huolensa pohtien asiaa myös

tiedon ja päätöksenteon kautta. Nopeasti ja vähäisillä tiedoilla tehty päätös voi tuottaa suuren

vahingon asiakkaalle eli lapselle tai laukaista jo ohitettuja prosesseja uudelleen käsiteltäväksi.

Tietoa pitäisikin pystyä hankkimaan, käsittelemään ja prosessoimaan ennen johtopäätöksen tekoa

laajalti, jotta yksittäiset päätökset olisivat kokonaisuuden kanssa tasapainossa.
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”Sekin on jännää tässä työssä ja sitä, että miten toimitaan. Senkin näkee, että kun ihmiset tekee eri

tavalla eli tuommoinen perinteinen sosiaalitoimiston työhän perustuu paljon siihen, että ratkaisuja

pitää tehdä nopeesti, perustellen ja täytyy se tulos näkyä aika äkkiä. Mutta tässä sijaishuollon

sosiaalityössä ei ole semmosta pakkoa tehdä sitä ratkaisua heti ja tämä on erityyppistä

sosiaalityötä. Täällä ei tarvitse juosten hoitaa ja kauheella vauhdilla tehdä päätöksiä, onneksi ei

ainakaan vielä. Ehkä tämä on enemmän menossa siihen suuntaan, koska koko ajan viestitetään sitä,

että pitäisi nopeammin tehdä ja heti ottaa käsittelyyn kun joku vähäsen vinkasee asiasta.”

”Tota sitä mietin, että miten tietoa voidaan käsitellä siten, että täytyy äkkiä pienellä tiedolla tehdä

päätös tai sitten se, että sitä tietoa voidaan kerätä pidempään ja pohtia, että onko tämä oikea

päätös.”

”Meillä on vielä onneksi se mahdollisuus, että me voidaan pohtia. Jotenkin se näyttää siltä, että

tämä maailma muuttuu niin, että me voimme yhä vähempi käyttää tietoa yhden asian käsittelyyn.

Tiedon kerääminen täytyy tapahtua nopeesti ja aika pinnallisesti nykyään aika monessa

asiassa.”(H4)

Seuraavassa olevassa kohdassa toinenkin haastateltava tuo esille ajan puutteen, jota ajatustyölle on

ajateltu sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden työssään tarvitsevan. Ajatustyöllä tarkoitan seuraavaa.

Ajatustyön kautta sosiaalityöntekijä pyrkii yhdistelemään tietoja jo olemassa olevaan tietoon, ja

kokonaisuuteen, joka hänellä on tiedollisesti hallussa. Samalla sosiaalityöntekijän on mietittävä

riittääkö hallussa oleva tieto vai onko vielä tarvetta saada johonkin asiaan lisää tietoa ja jos tähän on

tarvetta niin keneltä sitä olisi mahdollista saada.

(H2)”mutta saa siinä aikamoinen kameleontti olla kun yhdistelee kaikkea sitä tietoa sujuvasti.

Niin… ajattelulle pitäisi olla enemmän aikaa.

T: Ajattelulle ei ole resursoitu työaikaa…

(H2): Joo ei oo (naurahtaa).. siis oikeesti ei ole.”

Seuraavassa katkelmassa vähemmän aikaa sijaishuollossa ollut sosiaalityöntekijä kuvaa

kokemustaan tietoympäristön muutoksesta.



48

”No, en tiedä onko sinä aikana muuttunut, mutta tietysti itse kun on aloittanut sosiaalityön uran

täällä, niin sillain tietysti kun on kuullut muilta työntekijöiltä vaikka mitä oli milloinkin ja nyt

nähnyt itsekin ja kokenut samoja asioita ja en mä osaa sanoo onko se just täällä muuttunut. Se mitä

muut puhuu, niin ainakin asiakasmäärät ovat nousseet. Kun tekee välillä myös matkoja tapaamaan

lapsia, niin kyllähän työpäivät venyvät. Se mitä kokeneemmat sosiaalityöntekijät puhuu, niin ennen

oli aikaa enemmän miettiä asiakastapauksia ryhmässä, ja eihän semmoista aikaa nykyään ole

juurikaan olemassa. Mutta aina kyllä avun saan työkavereilta jos tarvitsen tai sitten esimieheltä.

Mutta yhteisesti niin, luulen että asiakasmäärien kasvaessa se on poissa juuri tuollaisista yhdessä

pohtimisen ajasta”(H1)

Haastateltava on epävarma muutoksesta oman työskentelyn ajalta, tuoden esille ja vertaillen

kokeneempien työkollegoiden kertomuksia ja puhetta asioiden muuttumisesta ajan saatossa.

Asiakasmäärien kasvu ja työhön kuuluvat matkat tapaamaan lapsia ovat tekijöitä, jotka vievät

päivittäisestä työajasta paljon, jolloin asioiden pohdinta kenties laajemmallakin ryhmällä olisi

mahdollista. Haastateltava tuo lopuksi itsekin saman asian esille.

Suuret asiakasmäärät ja niiden kasvu vähentävät myös aikaa, jota on tarjota yksittäiselle lapselle

tutustumisen ja tapaamisten muodossa sekä hänen asioidensa hoidolle päivittäisessä työskentelyssä.

Sijaishuollossa lasten tapaaminen on tärkeimpiä, ellei tärkein työn osa-alue. Näin voisi myös tiedon

näkökulmasta katsottuna olettaa. Näistä asioista tarkemmin luvussa, jossa tarkastellaan eri

toimijoiden tuottamaa tietoa.

Sijaishuollon luonteen vuoksi aikaa menee paljonkin juuri matkustamiseen sijaishuoltopaikkoihin,

sillä lapsien sijaishuoltopaikat voivat sijaita ympäri Suomen. Esimerkiksi jos sosiaalityöntekijä

menee tapaamaan sijaisperhettä ja lasta, jotka asuvat 160 km:n etäisyydellä, tulee matka-ajaksi

meno-paluulle noin neljä ja puoli tuntia. Jos aikaa sijaisperheen ja lapsen kanssa keskusteluun ja

työskentelyyn menisi kaksi tuntia, on työaikaa kulunut 6,5 tuntia, tähän päälle vielä toimistossa

tehtävät  kirjaamiset,  niin  työaika  on  täynnä.  Tämän  yksinkertaisen  esimerkin  tarkoituksena  on

havainnollistaa konkreettisesti miten matkustaminen voi viedä sijaishuollon sosiaalityöntekijän

työajasta suurenkin osan. Toki matkan aikana saatettiin soittaa puheluita tai keskustella lapsen

tilanteesta ketä oltiin menossa tapaamaan, eli matka-ajatkin pyrittiin käyttämään hyväksi

mahdollisuuksien mukaan ja matkoihin pyrittiin yhdistämään useampi vierailu eri toimijoiden

luona.
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Moni asia on muuttunut myös työntekijöiden tietoteknisissä työskentelyvälineissä. Tämä on

muuttanut asioiden hoitamista ja muuttanut työtapoja. Työntekijän ja asiakkaan välisessä

vuorovaikutuksessa ja suhteessa on tapahtunut selkeää muutosta viestintävälineiden muutoksen

myötä. Tällä on ollut vaikutuksensa myös tietoympäristöön.

5.3.2 Viestintävälineiden kehittymisen merkitys ja vaikutus sijaishuollon tietoympäristölle

Viestintävälineiden moninaisuuden kasvu on selkeästi tuonut uutta sosiaalityöhön ja sen

tekemiseen. Tavat tehdä vuorovaikutusta ovat muuttuneet molemmin puolin niin sosiaalityöntekijän

kuin asiakkaan ja hänen verkostoidensa osalta. Kynnys vuorovaikutukseen on madaltunut kenties

välineiden ansiosta? Tämä oli haastatteluita tehtäessä se osa-alue, johon sosiaalityöntekijöiden oli

helppo vastata ja he tuottivatkin paljon puhetta muutoksesta ja sen vaikutuksista työhönsä.

Tämä osa tuotti suhteessa koko aineistoon ja sen muihin teemoihin poikkeuksellisen suuren

yleistettävyyden haastateltavien vastausten osalta. Vastauksien suunta oli sama, tuottaen kuitenkin

vastaajien kesken painotuseroja suhteessa viestintävälineisiin. Tuloksena sosiaalityöntekijöiden

kokemukset tämän muutoksen osalta eivät yllättäneet, tärkeämpää oli kuitenkin saada tietoa sille

mitä tulosten takaa löytyi vastaajien ollessa juuri sijaishuollon sosiaalityöntekijöitä.

Seuraavassa näytteessä sosiaalityöntekijä kuvaa viestintävälineiden käyttöä ja tuntemuksiaan

sähköpostin ja kännykän käytöstä asiakastyössä. Haastateltava tietää ohjeistuksen sähköpostin

lähettämisestä omien verkkojen ulkopuolelle, mutta saattaa vastata asiakkaalta tulleeseen

sähköpostiin käyttäen mahdollisimman vähän henkilöä identifioivia asioita sisällössä.

Lankapuhelimet ovat jääneet tai jäämässä poissa työpisteiltä ja on siirrytty kännyköiden käyttöön.

Tämä muutos on tuottanut oletuksen siitä, että sosiaalityöntekijä on paremmin tavoitettavissa.

Sijaishuollossa kiinteän puhelinajan pitäminen on työn luonteen vuoksi vaikeaa, juuri matkustuksen

ja vaihtuvien neuvottelujen sekä palaverien vuoksi.

Haastateltava kiinnittääkin huomiota työtapaansa, jossa hän viranomaisena lähettelee tekstiviestejä

esimerkiksi nuorten kanssa. Onko viranomaisen soveliasta toimia tällä tavalla? Sosiaalityöntekijän

näytteestä käykin ilmi, että tämä toimii hyvin esimerkiksi nuorten kanssa työskenneltäessä sillä

heidät saa siten kiinni ja asian tiedoksi.
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”On se sinänsä muuttanu, että sähköpostihan on ollut pitkään käytössä ja sekin on vähän

kyseenalaista, että voidaanko me lähettää sähköpostia asiakkaiden kanssa. Mutta, sitähän ei saisi

lähetellä. Mutta jos asiakas lähettää mulle niin, saatan vastata mutta mitään nimiä en käytä,

kirjoitan vain tytöstä tai pojasta tai monestihan ne ovat päivämääriä yms. juttuja, Mitään

henkilötunnuksia tai muita en tietenkään laita.

No puhelin, mekin käytetään vaan pelkästään kännyköitä eli se on muutosta. Ja yksi asia mikä

musta on vähän huvittavaa, niin mäkin viranomaisena lähettelen tekstiviestejä asiakkaalle, se on

tosi helppoa ja varsinkin nuoret saa kiinni hyvin tekstiviestillä, mutta vähän on semmonen olo, että

onko tämä nyt soveliasta.. helppoa se tosiaan on ja jo tavaksi muuttunut työtapa.

Ja tietty mikä tuo semmosta epämääräistä tietoa on tämä Facebook. Itse en siellä ole, enkä tiedä

siitä maailmasta mitään. Mutta ainakin jos nuori ”hatkaa” niin sitten esimerkiksi vanhemmat

saattaa ilmoitella, että nuori kirjoittelee tämmöstä ja tämmöstä Facebookkiin, että on näin ja näin

hätä. Tässä yhdessä tapauksessa just mietin sitä, että lähdenkö mukaan tähän kavereitten ja nuoren

Facebook kirjoittelujen perusteella tekemään jotain ratkaisuja vai mennäänkö nyt sen mukaan mitä

oli suunniteltu… että on tämä tosiaan semmonen mikä on ihan uutta tässä..”(H1)

Tuoreimpana viestintävälineenä haastateltava kertoo sosiaalisen median yhtenä vaihtoehtona olevan

Facebook-sovelluksen näkymisestä myös sijaishuollon työssä. Facebookissa käyttäjä voi luoda

oman profiilinsa ja esimerkiksi olla yhteyksissä kavereihin, jotka omaavat profiilin Facebookissa.

Haastateltavan esimerkissä Facebook näyttäytyy yhtenä tietolähteenä, jossa julkaistua tietoa

voidaan joutua arvioimaan kuten haastateltavan esimerkki osoittaa. Esimerkissä nuori on

”hatkannut” eli karannut sijaishuoltopaikastaan ja ilmoitellut tilanteestaan Facebookissa, josta

vanhemmat ja ystävät ovat asioita lukeneet ja ilmoitelleet sosiaalityöntekijälle nuoren aikomuksista

tai teoista. Arvion kohteena ovat tällöin nuoren tekemät ”tiedotukset” liikkeistään ja olinpaikastaan.

Toisaalta tiedotukset voivat olla tarkoitettu juuri viranomaisten harhauttamiseksi. Tilanteessa

joudutaan pohtimaan annetun tiedon paikkansa pitävyyttä ja sitä annetaanko tiedolle kuinka suuri

painoarvo jatkotoimintaa suunniteltaessa.

Myös yleisemmin tietotekninen kehitys haastaa työntekijöitä ja kenties lainsäätäjiä. Esimerkiksi

murros ikäisen nuoren yhteydenpidon rajoittaminen voi olla hankalaa, koska netin kautta yhteyden

voi tehdä esimerkiksi puhelimella tai kirjastossa. Pelkkä takavarikointi ei välttämättä auta mitään.
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Seuraavassa näytteessä haastateltava kertoo konkreettisesti muutoksista, mitä sosiaalitoimistoissa

on tapahtunut vuosikymmenten saatossa. Vuorovaikutuksen kasvu näyttäytyy haastateltavan

puheesta vahvana muutoksena. Virkamiesmäisyys on vähentynyt ja yhteydenpitomuurin voi sanoa

madaltuneen merkittävästi. Henkilökohtainen tapaaminen ja kirje ovat monessa tapauksessa saaneet

rinnalleen uusia vaihtoehtoja. Toki henkilökohtainen tapaaminen on edelleen tärkeä osa

vuorovaikutusta ja kirjekäytännöt ovat edelleen käytössä erityisesti hallinnollisten päätösten

proseduureissa, kuten esimerkiksi kuulemisten tekemisessä. Myös seuraava haastateltava ottaa esiin

sähköpostia ja tekstiviestejä koskevan säätelyn ja niiden roolin, joka tuntuu olevan edelleen jossain

määrin epäselvää käytäntöjen osalta.

”Tota, kyllä työskentely oli virkamiesmäisempää aikaisemmin, kun oli se yhteydenpitomuuri,

toisaalta piti olla paikalla jos halusi lähestyä, tai sitten kirjoittaa kirje. Se on tarkoittanut myös sitä

vuorovaikutuksen lisääntymistä. Kännykkä ei ole kovin uusi asia, sen läpimurto on ollut ihan

viimeisiä vuosia. Kännyköitähän on ollut kauan, mutta sosiaalitoimistoissa on oltu sitkeästi oltu

lankapuhelinten takana, että osassa on ihan vasta parin vuoden sisällä otettu käyttöön kännykät. Ja

siinäkin on ollut koko ajan sellaista säätelyä, että mikä on rooli tekstiviesteillä ja mikä on rooli

sähköposteilla. Tietokoneet tulivat tänne vasta tämän vuosituhannen alkupuolella, kun tulivat nämä

tietojärjestelmät siihen asti ei ollut montaakaan tietokonetta, oli vaan nämä päätteet, joilla ei

surffattu netissä. Kommunikoitiin sen koneen tietojärjestelmän kanssa, että siitä lähti vasta

laajenemaan.

Tärkeetä se on ollut tietenkin, että on paljon ja nopeasti tietoa saatavilla ja yhdenmukaisena ja on

vähentänyt sitä paperiliikennettä, mitä ennen lisäksi salassapito on parantunut. Työskentely on

helpompaa, on valmiita asiakirjapohjia.. ja koko ajan vaatimus on myös lisääntynyt. Samassa

ajassa pitää tehdä enemmän ja useampia ja lisännyt sitä tietomäärää päässä. Siten toki helpottanut,

että ne teot on tarkistettavissa. Voi katsoa ja ohjelmat neuvoo itseään, ettei ulkoa tarvitse muistaa,

että mikä koodi mihinkin sijoitetaan. Hyvä suuntaushan se on ollut, joku asia helpottunut ja toinen

kuormittaa enemmän.”(H3)

Haastateltava tuo myös esille merkkipohjaisen tietojärjestelmän muutoksen Windows pohjaisiin

tietojärjestelmiin, joka on helpottanut osaa työvaiheista. Valmiit asiakirjapohjat ja ohjeistukset ovat

nopeuttaneet proseduurisia vaiheita työssä ja myös yhdenmukaistaneet toimintaa standardoimalla

asioita. Tällä perusteella toki odotetaan myös tehokkaampaa nopeampaa työskentelyä. Windows

pohjaiset järjestelmät mahdollistivat myös internetin kehittymisen myötä avoimen tiedonhankinnan
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käyttämällä selaimia ja hakuohjelmia. Erilaisten palveluiden olemassaolon tarkistaminen ja moni

muu tieto on mahdollistunut internetin kehittymisen myötä helpommaksi ja nopeammaksi tavaksi

myös sosiaalityöntekijän työssä.

Internet tarjoaa paljon mahdollisuuksia tiedon saannille, mutta tiedon poimiminen sieltä vaatii myös

arviointia sen oikeellisuudesta, totuudellisuudesta. Tämän nosti esille eräs haastateltavista, joka toi

näkökulman esiin pohtiessaan internetin luotettavuuden. Ennen internet-aikaa tietoa oli

harvemmassa, mutta siihen luotettiin paremmin.

Madaltunut yhteydenpitomuuri on tuottanut myös sosiaalityöhön laajempanakin yhteiskunnallisena

muutoksena toteutuneen asian. Nimittäin oletuksen siitä, että tässä tapauksessa sosiaalityöntekijä on

tavoitettavissa ja tietoinen asioista koko ajan ja uusimmilla tiedoilla. Eli kun hänelle on tieto

lähetetty tekstiviestinä tai sähköpostina oletetaan hänen saaneen asia tietoonsa heti. Monien

viestintävälineiden tuottama tietomäärä voi olla niin suuri, että sen käsittely vaatii aikaa. Asioiden

hallitsemiseksi omaa työtään on priorisoitava ja samalla myös vastaanotettua tietoa on priorisoitava.

Mikä saadusta tiedosta on olennaista?  Mikä on eri töiden tärkeysjärjestys? Mitkä tehtävät on

hoidettava nopeasti ja mitkä voivat odottaa? Aiemmin kuvattu sosiaalityöntekijöiden tunne siitä,

että tietoympäristö on välillä hallitsematon alkaa saamaan näiden kuvauksien kautta osakseen

ymmärrettävää sisältöä.

”On se varmaan nopeuttanut sitä tiedon saantia. Toi netti on sillain hankala, että sieltähän on

hirveän vaikea valita, että mikä on se oikea tieto. Eihän ennen ollut sellaisia tiedonsaantikanavia,

mitä olisi tarvinnut miettiä, että onko tämä luotettavaa. Ja tämä nykyinen tietoympäristöhän tekee

sen, että ajatellaan, että on koko ajan tietoinen kaikesta ja sehän tarkoittaa sitä, että jos tulee 30

sähköpostia päivässä, niin eihän niitä kaikkia ehdi edes lukea, saati että ne lukisi, niin ei ne jää

kaikki mieleen ja se, että ihmiset olettaa, että se posti on lähtenyt niin se on nyt tiedossa piste. Se

hankaloittaa paljon.. samaten nämä kännyköiden tekstiviestit, niitä saattaa tulla kymmenen yhdessä

päivässä tai jotain. Ja sitten se olettamus, että ihminen on aina tavoitettavissa, että työkaveri kertoi,

että joku oli ihmetellyt, että eikö hänellä ole sähköpostiyhteyttä kännykässä? Että eikö hän pysty

heti vastaamaan, että eihän nykyään ole edes sellaista kännykkää joissa ei olisi sähköpostia. No

meillä on sellaiset kännykät. Se haittaa sitä tiedon priorisointia tai työn priorisointia.” (H4)

Työn tekemisen helpottuminen arjessa nousee seuraavankin haastateltavan (H5) puheessa esille

konkreettisesti. Esimerkkinä haastateltava kertoo muutoksesta kun käsin kirjoittaminen vaihtui
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tietokoneella kirjoittamiseen koskien asiakaskertomuksia ja tietojen kirjaamista. Saatavilla olemisen

problematiikka puhututtaa myös tätä haastateltavaa tarkemmin sanoen odotukset siitä, että

työntekijä on aina tavoitettavissa juuri silloin kun asiakas häntä tarvitsee. Kännykät ja sähköposti

ovat tuottaneet muutoksen tältä osin arjessa. Nopea tiedonsaanti tuottaa sosiaalityöntekijälle

helposti itselleenkin tunteen, että myös vastauksen pitäisi tulla nopeasti, vaikka vastaukseen kaipaa

harkinta-aikaa.

”Kun aloitin, niin ei ollut tietokoneita, kännyköitä, on kirjoitettu asiakaskertomukset käsin ja sitten

jossain vaiheessa koneella, että onhan tää muutos helpottanut hirveästi… se että, joskus jopa

tuntuu, että liikaa, työntekijän saatavuus on niin tai se varmaan mä pidän tätä yleisenä koko

kännykkä, että ihmiset on oppinut liian.. että aina olet saatavilla ja jos et vastaa, niin mikä no kun

et vastaa, että vähän.. kun on sähköpostit ja on kännykät niin se on hyvä asia, mutta mä koen sen

joskus jopa huonoksi, että.. ei jää harkinta-aikaa oikeastaan, mun pitäisi olla heti valmis

vastaamaan sinne…(H5)

Haastateltava tiivistää alla olevissa tekstinäytteissä oivallisesti yhteen monia asioita, joita tämä luku

on käsittänyt tulosten osalta. Yhteydenpitomuuri antoi työrauhaa työntekijälle tehdä

keskittyneemmin työtä ja kännyköiden poissa ollessa lankapuhelin jäi töihin työntekijän lähtiessä

palaveriin. Mikä sitten on muuttunut? Yhteydenpitomuuri on mataloitunut työntekijä-asiakas

suhteessa. Tiedon välittämisen mahdollisuudet ovat laajentuneet ja muuttuneet nopeammiksi.

Toisaalta tiedonhakuvälineenä internet on helpottanut joidenkin asioiden selvittämistä niin

asiakkaiden kuin työntekijöiden osalta. Myös kriittisyys tietoa kohtaan on kasvanut internetissä

olevan tiedon myötä, sillä kaikki tieto internetissä ei ole totuudenmukaista.

Muutos ei ole pelkästään kielteinen sosiaalityöntekijöitä kohtaan. Myös sosiaalityöntekijät voivat

käyttää samaa ajatusta tavoitettavuuden ja asioiden viestittämisen osalta. Tekstiviestin ja

sähköpostin lähettäminen voi olla jossain tilanteessa toimiva tapa tiedottaa tai muistuttaa asioista

verkostossa olevien toimijoiden kanssa työskenneltäessä. Vastuu tästä on kuitenkin

sosiaalityöntekijällä.

”Onhan se ihan mullistava muutos, kun ajattelee mistä itsekin on aloittanut. Siinä oli jonkinlainen

työrauha silloin, koska sulla oli vaan se lankapuhelin.  Sä lähdit jonnekin niin sä et ollut enää

puhelimen päässä tai sitten vastaavasti se tiedonkulku oli hidasta, että nythän tieto kulkee

nopeammin kun on sähköpostia, tekstiviestiä ja kännykkää, niin siinä on no varmaan parempaan
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suuntaan kuitenkin ja sitten sä saat sitä tietoa ite tuolta netistäkin helpommin, että sieltäkin sä

pääset hakeen sitä kun ennen plarattiin lakikirjaa tai jotain kysyttiin ja soiteltiin jonnekin…” (H5)

” Ihmisten saatavuutta ja nykyään kyllä sieltä tulee niin paljon sellaista tietoa joka helpottaa

työntekoa huomattavasti. Ja kun laittaa viestiä jonnekin, niin tietää, että se on mennyt sinne ja se

saa sen sitten joskus ja se ei ole enää mun kontolla.”(H5)

5.4 Kokonaiskatsaus sijaishuollon tietoympäristöön

Ensinnäkin sijaishuollon sosiaalityön tietoympäristöä voi kutsua tämän tutkimuksen mukaan

vahvasti suhteisiin perustuvaksi sosiaalityöksi. Tämä oli myös esioletukseni lähtiessäni Wallsin

(2005, 24) kautta luomaan sosiaalityön tietoympäristöä. Sijaishuollossa ollaan eri vahvuuksin

suhteissa erilaisiin tiedonlajeihin ja tiedontuottajiin. Yhdessä tiedonlajit ja tiedontuottajat

muodostavat rakenteen, joka on verkostomainen rakenteeltaan. Eniten sosiaalityöntekijät olivat

tekemisissä lapsen biologisten vanhempien ja sijaishuoltopaikan toimijoiden kanssa. Erilaisten

erityistietoa omaavien ammattilaisten kanssa toimittiin enemmän lapsen kulloisenkin tarpeen

mukaan. Yhteistä verkostolle on, että verkostossa tuotettu tieto tai siihen kuuluva toimija liittyy

lapseen. Heinoa (2009) mukaillen lapsen asia on syy verkostoitumiselle lastensuojelussa (Heino

2009, 70). Lapsen tilanne määrittää sen, onko jokin tieto tai toimija lapsen kohdalla

merkityksellinen vai merkityksetön. Prosessimaisuuden vuoksi tiedon ja toimijoiden merkitys voi

myös muuttua sijaishuollonprosessin aikana. Prosessin alussa heikompana ollut suhde voi vahvistua

ja vahva suhde voi myös heikentyä ajan ja prosessien mennessä eteenpäin. Nämä suhteiden

vahvuuksien vaihtelut koskevat sekä toimijoita, että erilaisia tietoja, joita prosessien aikana on tullut

esille.

Vuorovaikutustyön kautta sosiaalityöntekijät pyrkivät olemaan tiedollisesti ajan tasalla lapsen

asioista, jotta lapsen etu olisi koko ajan ensisijalla. Laaja toimijoiden määrä tuottaa sijaishuollossa

paljon tietoa myös sosiaalityöntekijälle. Tämän tutkimuksen yksi suuri johtopäätös onkin se, että

sijaishuollon sosiaalityöntekijät kokivat, että he eivät ehdi kohdata asiakkaitaan vuorovaikutustyön

kautta tarpeeksi usein. Syynä tähän he pitivät suuria asiakasmääriä per sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijät pitivät tätä ongelmana, koska tällöin mahdollisuudet suhteiden luomiseen ja

niiden kehittymiseen olivat vähäisiä. Myös tiedon tekemisen kannalta vuorovaikutustyön ja

kohtaamisten vähäisyys koettiin työskentelyä haittaavaksi seikaksi.
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Heinonen ja Sinko (2009) kysyvätkin uhkaako sosiaalityöntekijästä tulla lastensuojelun

prosessijohtajuuden myötä etäisempi byrokraatti, jolla ei ole aikaa ja mahdollisuuksia kohdata

asiakasta työssään ja nähdä ja kuulla tietoa arjesta, jossa asiakas elää (Heinonen ja Sinko 2009, 91).

Lisäksi lisäämällä aikaa vuorovaikutustyölle voisimme tulevaisuudessa nähdä nykyistä enemmän

lapsen osallisuutta lastensuojelun asiakasprosesseissa (ks. Hotari, Oranen, Pösö 2009, 117-132).

Vuorovaikuttaminen on ajan saatossa saanut myös uusia muotoja, erityisesti uusia välineitä.

Vuorovaikutustyö näkyi siis tämän tutkimuksen mukaan kaksisuuntaisena toimijoiden kesken.

Tähän palataan tarkemmin toimijoita käsittelevässä kappaleessa.

Sijaishuollon tietoympäristö näyttäytyy tulosten perusteella luonteeltaan enemmän dynaamisena

kuin staattisena. Tarkoitan tällä sitä, että herkästi yksikin muutos jossain verkoston osassa, vaikuttaa

laajalti koko verkostoon ja toimijoihin. Tällainen muutos voi olla, jonkin tiedon muuttuminen tai

jokin teko, jolla on seurauksia muiden verkostossa olevien toimijoiden toimintaan.

Sijaishuollon tietoympäristöstä moninaisen tekee se, että sen täytyy kattaa mahdollisimman laajasti

lapsen tiedollinen kokonaisuus. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulla nimittäin on hänelle

nimetyn lapsen arkeen liittyvä kokonaisuus, hyvinvointi ja lastensuojelullinen koordinointi lapsen

verkoston kanssa. Lapseen on myös tutustuttava ja nähtävä arjen ympäristöt, jossa lapsi elää

arkeaan. Lapsesta olisi hyvä tietää terveyteen liittyvät asiat, kehitysvaihe, koulutus, lapsen ajatukset

itsestä ja suhteesta muihin, identiteetti, selviytymiskeinot, sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet (Kaikko

& Friis 2009, 78). Näin monenlaisen tiedon ja tietämyksen kerääminen vaatii useiden toimijoiden

toimintaa, jotta tiedon saaminen mahdollistuu ja lapsen kasvun ja kehityksen edellytykset voivat

toteutua.

Tulosten perusteella sijaishuollon sosiaalityö määrittyy vahvasti myös yksittäisten ainutkertaisten

asiakastapausten muovaamaksi ympäristöksi. Yhdistävänä tekijä kaikissa asiakkuuksissa on, että

lapsi on alle 18 vuotta ja huostassa sijaishuoltopaikassa. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät kokevat

tulosten perusteella, että heillä on yhtä monta erilaista tapausta kuin asiakasta. Tämä tekee

tietoympäristössä toimimisen luonteeltaan valppaaksi. Tämä tuottaa myös sen, että kaikenlainen

tieto nousee tärkeäksi. Tiedon tasot yhteiskunnallisesta tiedosta aina lapsen kehitykseen ja kasvuun

nousevat tärkeiksi, sillä kaikki tieto minkä tietoympäristö tuottaa voi olla tärkeää juuri siinä yhden

asiakkaan tapauksessa. Tämä tekee sosiaalityöntekijästä juuri henkilön, joka vastaanottaa, jakaa, ja

tuottaa tietoa jatkuvasti tietoympäristössään niin itselleen kuin ympärillä oleville toimijoille.
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Tässä roolissa sijaishuollon sosiaalityöntekijät paikantuvat Juhilan (2006) kuvaamien selontekojen

vastaanottajiksi, ja lukuisten selontekojen yhteen sovittajiksi tiedolliseen kokonaisuuteen.

Sosiaalityöntekijän on otettava huomioon samanaikaisesti myös tilanne- ja tapauskohtainen arvio

asiakkaan eli lapsen elämästä.

Refleksiivisyys lähestymistapana korostaa jaettua asiantuntijuutta. Kaikilla toimijoilla voi olla tietoa

ja annettavaa toimintaan tulkintansa kautta. Jokaisella tulee olla mahdollisuus tuoda oma tulkintansa

ja tietonsa mukaan ratkaisuja tehtäessä. Tämä vaatii jokaiselta mukana olevalta toimijalta kriittistä

ja erittelevää suhdetta omaan toimintaan ja pyrkimystä yhteiseen jaettuun ratkaisuun ja sen

vaikutuksiin.

Refleksiivisyys on siis yllä kuvatun kaltaista tiedon tuottamista, jossa pyritään kumppanuuteen

tietoa omaavien toimijoiden kanssa ja, jossa jokainen mukana oleva toimija on asiantuntija

roolistaan käsin tuottaen selontekoja. Kontekstuaalisuus on korostunutta refleksiivisyydessä.

Kriittisyys ja erittely suhteessa omaan toimintaan sekä mahdollisiin vaikuttimiin ja vaikutuksiin

nousevat tärkeiksi asioiksi. Reflektio eroaa edellisestä siten, että siinä pohditaan ja arvioidaan

nimenomaan omaa toimintaa ja näiden kokemusten kautta oppimista ( Karvinen-Niinikoski 2010,

258–259).

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella refleksiivisyys ja reflektointi ovat sijaishuollon

tietoympäristössä työskentelylle ominainen tapa. Onko tällä tiedolla vaikutusta minun asiakkaisiini?

Jos  on,  niin  kehen?  Miten?  Miksi?  Tai  mistä  /  keneltä  tämä  tieto  on  peräisin?  Oma  sisäinen

reflektointi ja tiedon arviointi on merkittävä työskentelytapa sijaishuollon tietoympäristössä. Aina

tämä ei riitä, vaan avuksi tarvitaan työparia tai tiimitason pohdiskelua aiheesta.

Huomattavaa on, että reflektiivinen ja reflektoiva ote koskee ensin tietoa, jota tietoympäristö tuottaa

ja sen jälkeen mahdollisia ratkaisuja ja päätöksiä, joita olemassa olevan tiedon pohjalta voidaan

tehdä.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tietoyhteiskunnan kehityksellä on ollut

merkittävä vaikutus myös sijaishuollon sosiaalityössä. Itse tulos ei yllättänyt, olennaista tässä

tutkimuksessa olikin saada laadullista kokemustietoa, siitä miten muutos on vaikuttanut

sijaishuollossa toimivien sosiaalityöntekijöiden arkeen ja kokemukseen tietoympäristöstä.
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Tämä tulos linkittyy omalta osaltaan keskusteluun sosiaalityön, tiedon ja teknologian suhteesta ja

tulevaisuudesta, jossa mukana ovat myös sosiaalityöntekijät ja asiakkaat (ks. Pohjola, Kääriäinen,

Kuusisto-Niemi 2010).

Viestintävälineiden kehittyminen ja tietojärjestelmien muutos on vaikuttanut monella tavalla

sijaishuollon tietoympäristöön. Voidaan sanoa, että tiedonhankinta on nopeutunut ja helpottunut

monen tiedon lajin osalta internetin mahdollistumisen myötä. Niin sanottu pinnallisempi tieto on

helpommin saatavissa esille. Tarkoitan pinnallisemmalla tiedolla juuri erilaisiin palveluihin ja

proseduureihin liittyvää tietoa. Syvällisempi tieto on edelleen perinteisiä tapoja käyttäen

saavutettavissa, eli vuorovaikutuksen eri alueiden yhteistulosta kohtaamisen ja dialogin muodossa.

Tässä tutkimuksessa esiin tulleiden kokemusten perusteella, vuorovaikutus on lisääntynyt

viestinnällisessä mielessä ja monipuolistunut viestintävälineiden myötä. Sähköpostin käyttö,

matkapuhelin ja sen mahdollistamat tekstiviestit ovat luoneet matalamman kynnyksen

vuorovaikutukselle sosiaalityöntekijän ja toimijaverkoston välille. Tämä on tuottanut vallitsevaan

tietoympäristöön yhä vahvemman jatkuvan muutoksen kokemuksen sosiaalityöntekijöille arjen

työhön.

Asiakasmäärien ollessa suuria myös tietomäärä kasvaa, tuottaen haastetta sen prosessoinnille ja

käytölle asiakkaiden erilaisissa tilanteissa. Tulosten perusteella sosiaalityöntekijät arvostivat tietoa

itsessään ja verkostoon kuuluvia tiedontuottajia.

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksista voidaan tämän tutkimusten tulosten perusteella tulkita, että

suuresta tietomäärästä ei aina ole kuitenkaan hyötyä, mikäli saatua tietoa ei ehditä analysoida

tarpeeksi itse, oman kollegan kanssa tai eri toimijoiden kanssa.

Analyysille tulisi olla aikansa, koska hallussa olevaa tietoa analysoidessa voisi mahdollistua jo

olemassa olevan tiedon analyyttisempi tarkastelu sekä mahdolliset uudet ideat ja ratkaisut

asiakastapaukseen. Tulosten perusteella suurin syy perusteellisemman analyysin vähäisille

mahdollisuuksille löytyy asiakasmääristä per sosiaalityöntekijä, sillä ajallinen resurssi antaa harvoin

mahdollisuuksia tarvittavalle työotteelle.
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Seuraavassa luvussa on tarkoitus perehtyä tarkemmin tuloksiin, joita tutkimuksessa saatiin koskien

erilaisia tiedonlajeja, joita sosiaalityöntekijät työssään kohtaavat ja käyttävät.

5.5 Sosiaalityöntekijöiden kokemukset erilaisista tiedonlajeista arjen työssä

5.5.1 Proseduurinen tieto raamien luojana

Proseduurinen tieto näyttäytyi sosiaalityöntekijöille lakien osalta selkeinä ja pysyvyyttä tuovana

tiedon lajina, tuottaen työhön ennalta arvattavuutta ja suuntaa. Lakien osalta sosiaalityöntekijät

toivat esille sen, että työssä oli hallittava useaa eri lakia, ei pelkästään lastensuojelulakia.

Proseduuriseen tietoon kuuluva organisatorinen tieto taas näyttäytyi heille tietona, joka oli

muutosaltista ja epäselvempää. Tämän vuoksi siihen ei kannattanut käyttää liikaa aikaa ja energiaa,

sillä omaksuttu tieto saattoi olla jo hetken päästä vanhentunutta. Tarpeen vaatiessa ajankohtainen

tieto oli kuitenkin yleensä löydettävissä joko työkaverilta tai tietojärjestelmästä. Seuraaviin

tekstinäytteisiin olen poiminut proseduuriseen tietoon liittyviä keskeisiä löydöksiä aineistosta.

”Proseduurinen tieto on sellaista, että mitä paremmin siitä tietää ja omaksuu, niin sitä vähemmän

sitä tarvitsee, se tulee automaatioksi eli sen hakemista ei tarvitse tehdä, niinhän sen pitäisi ollakin.

Siinä auttaa se, että on pysyvät työntekijät, koska kuitenkin menee aika pitkä aika ennen kuin

työntekijä oppii tuntemaan sen oman toimintaympäristönsä. Sitä ei voi hirveän pitkälle etukäteen

opiskella mistään ulkopuolelta, se hahmottuu vasta sitten siinä työtä tehdessä.” (H3)

Työntekijöiden vaihtuvuutta pidettiin tekijänä, joka tuottaa vaikeuksia, sillä sijaishuollon

toimintaympäristön perustason ymmärrys vaatii aikaa ja asiakkuuksiin tutustuminen alkaa aina

alusta uudella työntekijällä. Tehtäessä sijaishuollon sosiaalityötä nousi proseduurisen tiedon osalta

laki erityiseen asemaan sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa. Laki antaa työn tekemiselle raamit eli

rajat, kehykset. Tämä auttaa työntekijää työssään pitäytymään siinä roolissa mikä hänellä lain kautta

on ja mitä mahdollisuuksia hänellä on eri tilanteissa toiminnalleen. Lain tuntemusta ja sen

noudattamista pidettiin tärkeänä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on tunnettava myös monia

muita lakeja kuin pelkästään lastensuojelulaki kuten sosiaalityöntekijät painottivat.

”Toki lainsäädäntö on sellaista, että se pitäisi suurin piirtein tuntea ja se tarkentuu käytännön

tilanteissa. Tietysti me hyödyttäisiin, jos meillä olisi sitä lakimiehen konsultaatiota, kun pitää
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kuitenkin osata muutakin kuin se lastensuojelu laki, pitää tuntea hallintamenettely lakia,

asiakasmaksulakia ja lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja sosiaalihuoltolakia.. se on iso

määrä tietää ainakin jollain tasolla.” (H3)

”Ainakin tässä työssä lastensuojelulaki on se minkä puitteissa tätä työtä tehdään…hallintolakia ja

asiakkaiden oikeuksiin liittyviä lakeja…monta lakia mitä joutuu miettimään”.(H1)

”Tämä laki on se mikä meidän toimintaa ohjaa ja kyllä mä ainakin olen laki orientoitunut ja mun

mielestä lain mukaan täytyy mennä. Se antaa ne raamit ja tekee tämän työn tietyllä tapaa helpoksi.

Siihen on helppo asennoitua.”(H2)

Alla haastateltava kertoo lakien osalta sen, että lastensuojelulaki on kokenut vähän muutoksia, kun

taas moni muu laki on saanut osakseen enemmän muutosta. Haastateltava tuo esiin seikan, että laki

ja asetukset ovat tarkempia ja ohjaavampia kuin ennen. Samalla hän lisää kokemuksensa

muutoksesta proseduurisen tiedon käytännöissä suhteessa asioiden perusteluvaatimukseen.

Perustelujen osuus on lisääntynyt hallinnollisten päätösten kohdalla vuosien saatossa. Lakiin

liittyvät asiat vievät yhä enemmän aikaa työnteosta ja säännöllistä lakimiehen konsultaatiota

pohditaan osaksi työtä. Liittyvätkö nämä kokemukset juuri sosiaalityön oikeudellistumiseen vai

mihin?

”Ja sitten on tämä laki asia, että varsinaisesti lastensuojelulakihan ei kauheasti ole muuttunut.

Monta muuta lakia on muuttunut esim. asiakasta koskevat lait ja hallintomenettelylait ja kaikki

tämmöiset. Kyllähän se koko ajan vaatii tietää mitä muutoksia tulee kentällä. Yhä enempihän laki ja

asetukset määrittelee tätä työtä, että tämä on hirveen suuri muutos tapahtunut tässä mun työuran

aikana, että muistan vaan miten perusteltiin lastensuojelussakin huostaanottoa, niin ei siihen

kymmentä riviä enempää siihen päätökseen kirjoitettu. Vai kirjoitettiinko sitäkään, että

kirjoitettiinko pelkkä päätös ja sieltä asiakaskertomuksesta sai sitten kaivella sen, että mihin se

perustuu. Mutta sitä kirjoitettiin päätös, jonka osastosihteeri sitten allekirjoitti ja se pelkkä päätös

lähetettiin asiakkaalle. Että siinä ei ollut edes perusteluita.”(H4)

”Että se on ihan hirveen iso muutos, että miten paljon nykyään viranomainen joutuu perustelemaan

sitä, että kyllä sillä on varmaan yhä suurempi merkitys tässä meidän työssä ja aikaa vie koko ajan

enemmän. Kun tosiaan vertaa siihen vanhaa huostaanotto päätökseen niin se tosiaan tehtiin, se

kirjausosa oli siinä se pieni osa ja nykyään taas juuri se tuntuu, että on se iso osa.” (H4)
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Siitä huolimatta, että lastensuojelulaki on nykypäivänä yhä tarkempi, jää myös paljon asioita jäljelle

mihin laki ei suoranaisesti anna muuta kuin laajemman raamin toimia, tällöin sosiaalityöntekijällä

on pohdittavanaan luonteeltaan epämääräisempi punninta asiaan.

”Joo, kaikki päätökset mitä tehdään liittyy lakiin. Paljon sitä joutuu miettimään mikä menee

lakipykälän piikkiin ja mikä on kasvatusta, sellaista käytännön järjellä ajateltua ja välillä se että

missä se raja menee.”(H1)

Proseduurinen tieto sisältää myös organisaation tietoa eli organisatorista tietoa ohjeista ja

käytännöistä kuinka palvelut ja toiminnot on järjestetty. Seuraavissa näytteissä käsitellään

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia organisatoriseen tiedon merkityksestä sijaishuollossa.

”Tämä tieto tästä organisaatiosta niin, siihen mä suhtaudun sillain, että me ei siihen ihan hirveästi

voida vaikuttaa ja mä yritän olla siitä välittämättä. Koska nämä meidän tuulet menee tässä sinne ja

tänne. Jos sä opit jonkin asian, niin kohta se on muuttunut taas. Eli ihan turhaa haaskata energiaa

organisatorisiin muutoksiin. Perusjutut pitää tietää, mutta kaiken muun löytää tuolta jostain.

Suurimmaksi osaksi asiat löytää kyllä sitten jos niitä joskus tarvitsee ja nekin voi olla muuttunut

siitä edellisestä tiedosta, joka sulla on ollut samasta asiasta.”(H2)

”Varmaan ne ovat yhä enempi jotenkin lisääntymässä se tiedontarve, koska on niin paljon tarjolla

erilaisia organisatorisia vaihtoehtoja ja miten pitää toimia, huomaa kyllä kun on tällaisessa

isommassa kaupungissa niin esimerkiksi kun tulee uusi työntekijä niin kestää kyllä aika kauan että

ne ymmärtää tämän koko kentän ja mitä tässä on ja mitä palveluita pyydetään missäkin kohdin ja

miten sinne palveluihin pääsee ja mistä ne löytyy. (H4)

”On iso merkitys ja tärkeitä, Mutta toisaalta me ei niistä palveluista niin päätetä, vaan se tapahtuu

muualla, niihin vaikuttaminen on vaikeampaa, mutta täytyy niistä kuitenkin tietää, ja olla tietoinen.

Yhteistyötä kuitenkin tehdään.”(H1)

Monen haastateltavan kokemus organisatorisesta tiedosta on siis sellainen, että se on olemassa

sinänsä, mutta se on nopeasti muuttuvaa luonteeltaan, täten näiden muutosten perässä on ajoittain

vaikea pysyä. Muutoksen kohteita saattoivat olla esimerkiksi organisaatiomallit tai palvelujen

tuottamistavat. Tämän vuoksi kovin yksityiskohtaiseen tiedon omaksumiseen ei kannattanut liikaa
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energiaa käyttää. Toisaalta organisatorinen tieto toi turvaa työntekijälle hänen pohtiessaan mitä

erilaisia mahdollisuuksia hänellä oli käytössä asiakkaan tilanteen ratkaisuun ja eteenpäin

viemiseksi.

Organisatoristen perusrakenteiden tunteminen käytössä olevista palveluista on kuitenkin tärkeää

osata, jotta niiden tarjoaminen asiakasprosesseissa on mahdollista. Itse palveluiden luomiseen useat

sosiaalityöntekijät kokivat, että heillä ei ollut vaikutusvaltaa sisällön kehittämisessä. Muutoksia

tapahtuu koko ajan, mutta kenen toimesta ja millä perusteella ja kenen tarpeista? Tämä on

mielenkiintoinen kysymys.

Proseduurinen tieto menee läpi koko organisaation. Alkaen laajasta organisatorisesta tiedosta

lähtien käsittäen yksiköiden sisäisiin käytäntöihin liittyvät seikat, tavat tehdä asioita ja henkilöiden

välisten delegointien proseduurisen tiedon. Delegoinnit ovat yleensä paikallisesti sovittuja tapoja

toimia, yhteiset tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet yhdenmukaisemman proseduurisen tiedon

soveltamisen läpi koko organisaation. Yhteinen tietojärjestelmä on muodostanut ikään kuin normit

tavoille toimia erilaisissa tilanteissa.

”Tietysti, omankin organisaation nämä delegoinnit ja muut, että niissä osaa toimia ja

tietojärjestelmän tuntee. Liian paljon pitää tietää ja pitää vielä muistaa että kelle mitäkin pitää aina

ilmoittaa. Sitten on tietysti nämä oman toimintayksikön toimintatavat, kuitenkin on paljon sellaisia

asioita joita ei niin tarkkaan säädellä missään, ei laissa eikä organisaation omissa ohjeistuksissa.

Tietysti voi olla sisäinen ohjeistus vaikkapa sähköisessä muodossa, niin se ohjaa aika hyvin

toimintoja ja ne on helppo sieltä katsoa, ihan pienet yksityiskohtaiset asiat. Mutta sen jälkeen jää

vielä semmoisia käytäntöjä, joita ei voikaan missään määritellä. Se on sitten jonkun yksikön oma

linjaus, että ne pitää vaan toisten kanssa selvittää ja pikku hiljaa omaksua.(H3)

Proseduurinen tieto sisältää siis monenlaista tietoa, josta täytyy olla tietoinen. Sosiaalityöntekijät

korostivat paljon lakia, mutta kuten heidän kokemuksistaan käy ilmi proseduurisen tiedon hallinta

ja käyttö on paljon muutakin kuin lain soveltamista ja ymmärtämistä. Proseduurinen tieto on

sosiaalityön tiedon lajeista sisällöltään kenties laajin jos ajatellaan mitä erilaisia tietoja se käsittää.

5.5.2 Persoonallinen tieto on vuorovaikutuksesta syntyvää kokemustietoa
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Hiljaisen tiedon voi tämän aineiston perusteella sanoa olevan proseduurisen tiedon jälkeen

merkityksellisintä tietoa sosiaalityöntekijälle eri tiedonlajeista. Hiljaisessa tiedossa haastateltavat

korostivat vuorovaikutusta ja sen merkitystä. Hiljainen tieto oli henkilökohtaista, mutta

vuorovaikutuksen kautta sitä syntyi lisää. Vuorovaikutus oli suhteessa ympäristöön, jossa

sosiaalityöntekijä kulloinkin toimi. Hiljaista tietoa saattoi kertyä kaikkien toimijoiden toiminnasta

eikä esimerkiksi toimijoiden asemalla tai roolilla ollut merkitystä. Hiljaisen tiedon heikkoutena tuli

esiin se, että sitä ei suoranaisesti voinut käyttää päätöksissä, koska hiljainen tieto voi olla myös

luonteeltaan olettavaa. Monissa päätöksissä sellaista olettavaa tietoa ei voi käyttää, vaan tiedon

täytyy olla perustellumpaa ja todelliseen tapahtumaan pohjautuvaa. Hiljainen tieto voi olla toki

tässäkin se tiedon laji, jolla perustellumpi tieto asiaan löydetään.

”Tilanteen mukaan, joskus jopa asiakkaan mukaan, samantyylinen asia ei aina mene samalla

tavalla, koska se on siitä asiakkaastakin kiinni ja sen persoonasta. Niin, yksilö ei ole samanlainen

ja sen kanssa ei voikaan tehdä sitä jostain kumman syystä samalla tavalla tai se ei voi mennä

samalla tavalla. Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua aina tähän asiaan otetaan tästä

tämä keino ja hoidetaan pois. Kyllä mä varmaan eniten työskentelen tällä hiljaisella tiedolla ja laki

on se mikä sitten määrittelee sen tavan tehdä asiakkaan kanssa töitä. Varsinkin jos on pitkäaikainen

kokemus siitä ihmisestä, niin osaa ajatella, että tämän kanssa nyt kannattaa tehdä näin ja sen toisen

kanssa se meneekin taas näin. Tietysti kemiat, eli onhan meilläkin työntekijöillä asiakkaiden kanssa

kemiat eli huomaa että kun kemiat menee yhteen niin on helpompi tehdä asioita ja muistella, että

tämän kanssa voi tehdä näin.” (H5)

Hiljainen tieto antaa siis työskentelyyn yksilöllisen sovittamisen mahdollisuuden. Useampi

haastateltavista toi esille, että työskenneltäessä oppii toisten tapoja tehdä ja sen mikä sopii missäkin

tilanteessa toimintatavaksi. Riskinä hiljaisen tiedon oppimisessa on tilanne, jossa opittu tapa on

väärä ja se siirtyy sosialisaation kautta uusille työntekijöille. Mitä pidemmältä ajalta ihmistä tuntee,

sitä helpompi on huomioida eri ihmisten tapoja ja tarpeita asioiden järjestämisessä. Ihmiset ovat

erilaisia ja samanlainen tapa toimia ei sovi kaikille. Tämän vuoksi asioiden yhteensovittaminenkaan

ei ole aina helppoa toimijaverkoston ollessa laaja.

”Mä luulen, että hiljaisella tiedolla on tosi iso merkitys tässä työssä. Tämä hirveen paljon perustuu

kuitenkin sellaisiin asioihin, mitä on saanut kokemuksen kautta tai sitten työtovereilta oppinut. Eli

mä olen sitä mieltä, että jokainen sosiaalityöntekijä varmaan havainnoi kollegoitaan, että miten ne

toimii ja miten tämä tilanne toimii ja miten se hoitaa tämän asian ja oppii myös sitä kautta.
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Se on sellaista hiljaista tietoa, että sitä tarkkaillaan ympäristöä ja otetaan sopivia välineitä

käyttöön. (H4)

Kuten alla olevasta näytteestä käy ilmi, ei hiljainen tieto ja sen synty ei ole kovin helposti

määriteltävissä ja sanallisesti kuvailtavissa. Keskeistä sen käytössä ovat kokemuksellisuus ja

vuorovaikutuksellisuus. Oman työskentelyn arviointi on tärkeää ja tarkoituksenmukaista oman työn

kehittämistä. Haastateltava pohtiikin intuition osuutta ja miten sillä on monta kertaa jälkeenpäin

ollut oikea suunta ja ennustettavuus tapahtumille. Mihin se perustuu? Onko kysymyksessä suuren

kokemustietomäärän ja hienovaraisen intuitioon perustuvan herkkyyden yhteenliittymä?

Varmaan myös sitä, että kun tekee tätä pidempään niin jotenkin ei aina edes pysty sanallisesti

selittämään, että mitä tässä tapahtui ja mistä tietää jonkun asian. Mutta sen vaan tietää ja

jälkeenpäin toteaa, että aavistukseni oli oikea. Perustuuko se siihen, että on riittävä määrä

samantapaisia asioita, joihin on törmännyt vai mistä on kyse, sitä en tiedä. Johonkin se liittyy? Että

kyllä se on iso asia ja se intuitio on varmaa tosi tärkeä siinä vuorovaikutuksessa, että siinä pystyy

näkemään, että miten toimia ja mikä asia on sellainen, joka täytyy tuoda esille, tai käydä läpi. Ja,

että on tiettyjen asioiden kohdalla herkempi, että tarkistaa jotain asioita välillä, että miten toimii.

(H4)

Sijaishuollossa eteen tulevat asiat ovat paljolti arkisia asioita, jossa ratkaisut vaativat

vuorovaikutuksen kautta syntyvää yhteen sovittelua juuri siihen tapaukseen ja tilanteeseen, jossa

ollaan. Silloin voikin tuntua, että ”kirjaviisaus” ei nyt pelkästään auta, vaan on painotettava muita

tiedonlajeja asian ratkaisemiseksi. Muuta tietoa saa lähtemällä vuorovaikutukseen asiassa olevien

toimijoiden kanssa tai mahdollisesti jonkin täysin sen hetkisen toimijaverkoston ulkopuolelta.

Mitään tietoa ei ole syytä vähätellä kuten aiemmassa näytteessä eräs haastateltava kertoi.

”Kirjaviisaudella” on paikkansa kun muita tiedon lajeja kerätään ja sovelletaan prosessien aikana.

” Aika arkisia tilanteita monet jutut on, että lasketaas nyt kymmeneen tai pysähdytääs nyt

miettimään miten tämä menee tämä juttu. Sillain eihän näissä sijaishuollon asioissa ole semmosia,

että ne voi aina kirjasta katsoa vastaukset, tämmöisissä tapauksissa. Tämmöset viitteet, että

toimitaan näin ja näin. Yleensä se ratkaisu tai apu syntyy vuorovaikutuksessa sitten kysytään ja

vastataan ja vastataan ja kysytään. Että käytetään muutakin kuin kirjaviisautta. (H3)
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”Semmonen tieto, puhutaan sitä, että sitä hiljaista tietoa voisi välittää eteenpäin, mutta se on mun

mielestä aika haastavaa, hankalaa, että tuota enemmän mä ajattelen, että se perustuu siihen omaan

kokemusmaailmaan, että se on henkilökohtaista. Tietenkin siinä jos niitä kertoo niin siinä sitä

välittää ja siitä tulee osa toistenkin kokemusta, sitä kautta mutta että, ei voi olla niin että panisi

paperille sen hiljaisen tiedon. Se ei ole sellainen tieto, joka on olemassa, vaan se on suhteessa

siihen tulevaan tilanteeseen, tai johonkin juttuun, missä pitää jotakin keksiä. Onko se sitten sellaista

arkista päättelyä, joskus se on sitä arkista päättelyäkin, mutta vähän kuitenkin sellaista

intuitiivista.”(H3)

Monissa organisaatioissa pohditaan miten siirtää hiljaista tietoa eteenpäin esimerkiksi henkilöiden

jäädessä eläkkeelle. Yllä olevassa näytteessä haastateltava pohtii tähän liittyviä asioita. Kuinka

tietoa, johon vahvasti liittyy nimenomaan henkilökohtaisuuden merkitys, on mahdollista siirtää

toiselle henkilölle? Pelkkä kokemustiedon siirto papereiden tai suullisen kautta ei riitä, sillä silloin

merkittävä osa jää pois tiedosta, kokemuksellisuus. Pois voi jäädä juuri se seikka, joka tekee

hiljaisesta tiedosta juuri merkityksellisen tiedon lajin. Suurin osa haastateltavista koki, että hiljainen

tieto on kokemusta ja se voidaan siirtää eteenpäin. Edellisen näytteen antanut haastateltava kertoo

seuraavassa näytteessä, kuinka hän itse asiassa nyt haastattelun aikana muutti mieltää asiaan.

Pitää melkein sanoa, että en  mä ollut edes miettinyt sitä näin aikaisemmin, että oikeesti… kyllä mä

aikaisemmin ajattelin, että se olisi semmosta, että kun on ollut kauan niin tietää paljon kaikenlaisia

asioita ja joita pitäisi voida kertoa eteenpäin, mutta että se syntyi tässä se ajatus, että se on

suhteessa siihen esillä olevaan asiaan ja, että se on joku analogia tai intuitio.(H3)

Hiljainen tieto voi olla myös yleisempää tuntemusta koskien vaikkapa jonkin organisaation tai

kunnan toimintakulttuuria. Hiljainen tieto voi antaa lisätietoa asiasta tiedettävän proseduurisen

tiedon rinnalle, kuten alla olevassa näytteessä kuvataan. Kokemukset jonkin tietyn asian hoidossa

antavat hiljaista tietoa siitä, kuinka kokemusten perusteella asiat sujuvat. On eri asia tietää, että

jokin palvelu on olemassa ja tietää vielä kokemusten perusteella sen toimivuus ja hyöty halutulle

asialle.

”Voihan tietysti olla jotain muutakin.. vaikka mä voin tuntea jonkun paikkakunnan olosuhteita,

tapoja toimia tai muuta ympäristöä, niin voin auttaa jossain yhteisissä pohdinnoissa esimerkiksi,

jonkin paikallisen palvelun tuntemuksella tai tietää paikallisen toimintakulttuurin tai

käytännöt.(H3)
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Seuraavissa näytteissä kuvataan hiljaista tietoa ja erityisesti intuitiota käytännön työssä eri

tilanteissa.

”Intuitiota mä mietin jo ennen kuin sanoit siitä. Asioita mitä ei saisi tehdä intuition varassa, mutta

kyllä se vaikuttaa. Sillain..se fiilis mikä jostain asiasta tulee, niin se voi tulla se fiilis nyt, ja sitten

mun täytyy saada sille ne perustelut, ennenkuin mä voin tehdä jonkun päätöksen. Jos mä käyn

jossain paikassa ja täällä ei ole kaikki hyvin mutta mulla ei ole mitään kirjattuna ittelleni tietoa tai

ei ole missään semmoista vanhaa tietoa siitä oikeesti todennettua niin mä en voi päättää jotakin

asiaa. Mutta sitten kun sitä tietoa tulee, vaikka pikkuhiljaa sijaishuoltopaikasta, että lapsella ei ole

vaatteita ja ruokaa.. niin sitten no tämän takia se ilme lapsella oli silloin sellainen kuin se oli.. se

vaan tulee se tunne. (H1)

Intuition vaikutus tunnistettiin haastateltavien joukossa merkityksellisenä. Toisaalta haastateltavien

suhde hiljaiseen tietoon on aavistuksen pidättyväinen, koska intuition luoma tunne on vahva ja sen

vaikutus jatkotyöskentelylle on merkittävä. Tilanteissa intuitio näkyi tuntemuksina, joka välittyi

tapahtuman tai tilanteen kautta, joiden kautta tapahtui kiinnittyminen asiaan. Hiljainen tieto

tarvitsee kuitenkin toimintaansa ja toimiakseen tukea muilta tiedon lajeilta. Muiden tiedon lajien

avulla intuition kautta syntynyttä tunnetta voi paremmin käsitellä ja suhteuttaa tapaukseen.

”Joskus saatan ajatella, että miksi en jo silloin sitä asiaa tajunnut näin ja miksi en päättänyt, mutta

kun asiaa käy läpi, Niin millä sen päätöksen tekee jos ei ole ”kättä pidempää”, jolla asioita voi

osoittaa/näyttää että näin oli. Joitain tapauksia on ollut tässä vuosien varrella jossa on

osoittautunut että, asia oli niin kuin se tuntui ekalla kerralla. Ja sitä tunnetta on loppujen lopuksi

vaikea muuttaa. Niin, ei mitenkään hakemalla haeta, mutta ne vaan tulee sieltä. Koska se kyllä se

huoli tulee jotain kautta esille, soitellaan koulusta, terapeutilta jos jotain tulee ilmi tai

sijaishuoltopaikasta…vaikkapa tapaamisiin liittyen.. (H1)

Yllä olevassa näytteessä samoin kuin alla olevassa näytteessä tuodaan esille hiljaisen tiedon ja

intuition heikko puoli. Pelkällä hiljaisella tiedolla, intuitiolla ei voi tehdä päätöksiä. Tarvitaan myös

muiden sosiaalityön tiedon lajien osoittamaa tiedollista näyttöä, että päätös on perusteltu päätös.

Mikäli arvioidaan, että päätös tarvitsee vielä yksityiskohtaisempaa erityistietoa johonkin asiaan,

voidaan sitä saada siihen erikoistuneelta toimijalta esimerkiksi lausunnon kautta.
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Alla olevassa näytteessä haastateltava tuo esille rooleissa pysymisen merkitystä.

Sosiaalityöntekijällä voi olla olettamus hiljaisen tiedon tasolla, että asiakkaan käytös tai tilanne

todennäköisesti liittyy esimerkiksi johonkin tiettyyn sairauteen tai olosuhteisiin. Sosiaalityöntekijä

ei voi kuitenkaan tehdä muiden asiantuntijoiden roolin mukaisia johtopäätöksiä havainnoistaan,

vaan silloin on pyydettävä tukea tarvittavan asiantuntijan taholta, jotta johtopäätös olisi pätevä.

Sama tilanne on myös toisinpäin sosiaalityöntekijä odottaa, että muutkin asiantuntijat pysyvät

rooleissaan. Tähän teemaan palataan myöhemmin sitä käsittelevässä luvussa 5.7.

”Mutta nehän ovat nämä intuitiot siinä huonoja, että niitä ei voi käyttää oikeasti missään, että voi

tarjota jotain asioita sillä perusteella tai ottaa puheeksi. Mutta ei voi käyttää päätöksissä, että

oletan tässä käyvän näin, tai, että siellä taustalla on varmasti tämä asia. Ja varsinkin kun me ei

voida leikkiä mitään psykiatria tai psykologia, siis se on myös se asia. Me ei olla sen alan

asiantuntijoita, niin me ei voida tehdä sellaisista asioista johtopäätöksiä kuitenkaan.” (H4)

5.5.3 Tunnetyö tunnetiedon pohjana

Sijaishuollon työssä sosiaalityöntekijä ei voi välttyä tunteiden läsnäololta. Tunteita koetaan niin itse

työntekijänä kuin verkostossa olevien toimijoiden kanssa työskenneltäessä (esim. vanhemmat,

sijaishuoltopaikka, lapsi). Haastattelut antoivat mahdollisuuden saada selville tarkemmin myös

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia tunteista osana työtä ja tietysti tutkimukseen liittyen tunnetiedon

merkitystä työssä. Haastateltavat korostivat tunteita sisältävässä tilanteessa tunteiden vastaanottoa ja

niihin reagoimista. Näissä tilanteissa oli tärkeää kuunnella myös omia tuntemuksia ja esittää itselle

kysymyksiä miksi tämä tunne tuli tässä tilanteessa esille? Tunteiden tunnistamisen jälkeen niistä oli

hyvä puhua esimerkiksi työparin kanssa, tämä antoi mahdollisuuden tunteiden purkamiseen ja

ajattelemiseen tiedonlähteenä. Tunnetietoon oli kuitenkin suhtauduttava varovaisuudella, jotta tunne

ei hämärrä kokonaistilanteen arviointikykyä. Seuraavissa näytteissä käydään läpi vielä tarkemmin

edellä mainittuja löydöksiä.

”Kyllä ne varmaan on, jos ajattelee asiakastyötä, niin kyllähän se näkyy siinä vuorovaikutuksessa

se, onko siinä jotain tunnetta, kiinnostusta. Tarkoitushan on se, että vuorovaikutuksessa saa sen

selville, mistä on kyse toiselta ihmiseltä ja jos ei ole kiinnostusta mukana, joka on tunnetta niin

harva asiakas ihminen rupeaa puhumaan. Samaten kun on lasten kanssa tekemisissä meidän työssä,

jos ei pysty avoimesti suhtautumaan siihen lapseen ja kuunnella sitä ja olla kiinnostunut, niin
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kyllähän lapsi sen tietää uskoisin näin. Että kyllä sillä tunteella on merkitystä, ei ihmistyössä voi

koskaan ajatella, että se on joku empiirinen haastattelu.” (H4)

Edeltävässä näytteessä tuodaan tunteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä esille erityisesti

asiakastyötä tehtäessä. Tietoa saadaan olemalla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Mikäli

tunne ei välity toiselle ihmiselle vaikuttaa se myös vuorovaikutuksen laatuun ja myös mahdolliseen

tiedon saamiseen negatiivisesti. Sijaishuollossa, jossa ollaan tekemisissä myös lapsen kanssa, on

vuorovaikutuksen toimittava mielellään myös lapsen kanssa työskenneltäessä, jotta lapsi saadaan

mukaan aktiiviseksi toimijaksi. Haastateltavan kokemuksen mukaan lapset huomaavat jos aikuinen

ei ole ”oikeasti läsnä” tuottamassa vuorovaikutusta lapsen kanssa olemalla kiinnostunut juuri siinä

hetkessä, siitä kyseisestä lapsesta.

Samainen haastateltava muistuttaa sijaishuollon työssä olevasta keskeisestä asiasta. Sijaishuollossa

sosiaalityöntekijät arvioivat asioita lapsen näkökulmasta, eivät aikuisten. Riippuen lapsen ikätasosta

paljolti ääntä tuovat esille aikuiset toimijat. Riskinä on toimia aikuisten tunnetason mukaan, vaikka

pitäisi muistaa toimia lapsen tilanteen mukaan.

”Ne voi olla vaarallisiakin ne tunteet, että varsinkin lastensuojelutyössä, voi olla esimerkiksi se että

me aikuiset ymmärretään aikuisia kovin helposti tai lähetään heidän tunnetasolla miettimään niitä..

aikuisen näkökulmasta ja kun meidän pitäisi kuitenkin nähdä se lapsen näkökulmasta, mikä on

hänen tunteensa ja tarpeensa ja lapsi ei tietenkään pysty vakuuttamaan sillä lailla kuin aikuinen.

Eli aikuisten kielellä he pystyy kertomaan meille asioita mihin… jos me lähdetään helposti tunteella

aatteleen niin se lapsi unohtuu. Mietitään silloin aikuisen tarpeita silloin… ja sitten sekin vielä se

voi katkaista sen tiedonkulun myös se jos on kovasti tunteella mukana ei näe enää tunteiden takaa”

(H4)

Alla näytteessä haastateltava kuvailee havaintoja, joita hän tekee ihmisten puheesta ja tunnetiloista

arvioidessaan tunnetta tilanteessa. Haastateltava jatkaa tuoden tunteisiin vastaamisen esille ja

psykososiaalisen puolen osana työtä. Kylmä viranomaisrooli tunteiden osalta on hänen mukaansa

mahdottomuus sijaishuollon sosiaalityössä. Omien tunteiden käsittely ja läpikäynti ovat

merkityksellisiä asioita. Tunteiden tulkinnan apuna ja purkamisena haastateltava kokee

tarvitsevansa muiden apua.
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”Miten ihmiset puhuu ja millä tunnetilalla ne puhuu. Ja mun mielestä meidän pitää myös vastata

heille tunteella. Me ei voida olla vaan niitä kylmiä viranomaisia, täytyy olla siinä. Mun mielestä

meidän pitää tunnistaa ne omat tunteet myös tai ainakin miettiä, että mistä tämä tunne johtui.

Tässä taas voi tarvita just muiden apua niiden tunteiden purkamiseen ja läpikäyntiin. Se voi toki

liittyä myös muuhun kuin asiakastapaukseen ja sen muutoksiin. Se voi olla jokin muu osa-alue

omassa työssä, vaikkapa työparin vaihtuminen.”(H2)

Toisessa näytteessä haastateltava laajentaa samantyyppistä kokemusta. Tunteiden läpikäynti ja

suhteuttaminen tilanteeseen ovat arvioinnissa keskeisiä toimintoja. Tunteet asettavat kysymyksiä

koskien omia tunteita ja toisen tunteita. Mitä tässä tapahtui ja miksi? Mihin tämä liittyy?

Haastateltava nimeää tunteisiin vastaamisessa vihastumisen vaikeammaksi tunnetilaksi

pysäytykselle kuin itkuisuuden.

” Jos kokee vahvaa myötätuntoa tai surua tai voimakasta myötätuntoa niin sitäkin miettimään, että

mistä se tulee, mitä tässä tapahtuu? Arvioi omaa toimintaa, että miksi toimii siinä tilanteessa ja

yrittää tunnistaa, ja toisinpäin. Jos joku tilanne asiakkaasta herättää voimakkaan tunnereaktion

selvästi, eli on vihainen tai sitten itkuinen, niin pysähtyy miettimään, että mitä tässä tapahtuu.

Jonkun verran ehkä osaankin sitä, jos asiakas rupeaa yllättäen itkemään niin osaan pysähtyä sitä

kysymään. Jotain vihastumista on vaikeampi pysäyttää, mutta semmoisen itkuisuuden on helpompi

pysäyttää. Ehkä se on helpompi havaita se toisen ihmisen tunnereaktio, kuin oma, mutta koittanut

siihen omaankin pysähtyä.” (H3)

Tunnetiedosta ja sen käytöstä tiedon lähteenä haastateltavat olivat useampaa mieltä, se yhdistettiin

intuitioon ollen osa sitä, toisaalta sitä pidettiin enemmän välineenä tiedon saamiselle.

”T: Tunteet tiedon lähteinä?

H: No, intuitiossa ja hiljaisessa tiedossa tämmösissä ehkä.

T: ohjaako tunne tässä työssä esim. tiedon etsinnässä mikä sen rooli olisi

H: Kyllä se varmaan sinänsä ohjaa, koska kun mulle tulee tunne jostain niin, tää asia on huonompi

/ parempi jne. niin kyllä mä sitten otan ajan ja ne lapsen paperit esille ja oikeesti pysähdyn niitä

lukemaan vielä tarkemmin. Jos ei oo työpäivän aikana aikaa, niin mä otan ne mukaan kotiin



69

luettavaksi, että saan sen tiedon sieltä, eli kyl se ohjaa mutta ei päätöstä sen perusteella tee siinä

hetkessä vaan koitan kaivaa sen sieltä jostakin. Joo-o, nyt kun sitä tässä oikeesti miettii niin

tunnehan se on mikä ohjaa siinä taustalla. (H1)

Yllä haastateltava kuvailee tilannetta, jossa hän tunteen ohjaamana on tarkistanut asioita, jotta tunne

saa rinnalleen rakennetta jo olemassa olevasta tiedosta. Näin voi syntyä uusia johtopäätöksiä

tilanteeseen. Tunnetieto voi ohjata myös etsimään vastauksia ja selityksiä asioille, jotka tuntuvat

jäävän avoimiksi tai sanomattomiksi, kuten alla olevassa näytteessä haastateltava kertoo.

”Mitä se sitten tietona tuo, niin ehkä selitystä sille omalle ajatukselle tai sitten jotakin siitä itse

tilanteesta sitten, että joku tässä nyt sitten on mitä ei ääneen sanota, se on usein joku sellainen.”

(H3)

Lapsen välittämällä tunnetiedolla on suuri merkitys sijaishuollossa. Lapsen ilmaisemat tunteet

olostaan sijaishuoltopaikassa, tapaamisista vanhempien kanssa ovat tärkeitä tunnetietoja. Niiden

perusteella tehdään päätelmiä suhteuttaen saatua tietoa kokonaistilanteeseen. Haastateltavan

mukaan lapsen tiedon suhteen on tärkeää saada tieto itse lapselta. Lapsen omana ilmaisuna, kenties

omin sanoin, tällöin se on uskottavampaa tietoa. Sillä jos tieto tulee toisen ihmisen kautta, on

arviointi tietoa kohtaan helposti kriittisempää ja ajatus siitä, että se ei ole lapsen omaa sanomaa voi

voimistua.

Kyllähän sitä lapsesta kysellään, että miten se lapsi, miltä siitä tuntui sitten vaikka tapaamisen

jälkeen, tai.. kyllä sitä tunnepuolta kysellään. Mitä sillä tiedolla tehdään? Siitä tehdään varmaan

johtopäätöksiä johonkin suuntaan. Kyllä tietyllä tapaa kun sitä pysähtyy miettimään, niin on myös

tiedonlähde sitten, jos meille tulee lapsesta hyvää viestiä, että se perheessä tai laitoksessa ilmaisee

positiivisia asioita, niin tehdään johtopäätöksiä myös siitä sijoituksesta ja sen hyvyydestä tai

huonoudesta. Siinä on sitten… kuinka paljon kysymys omista havainnoista, kuinka paljon toisten

välittämistä ja siihen täytyy suhtautua kriittisesti, kun toinen kertoo ja viesti tulee välikäsien kautta,

niin kriittisempi arviointi on. (H3)

Suhtautumistavoissa toinen tapa oli suhtautua tunteeseen tiedonlähteenä enemmän

instrumentaalisesti tiedon hankintatapana.

” Tiedonlähteeksi… No sanotaan, että se on varmaan tiedonhankintamenetelmä enempi.” (H4)
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5.5.4 Eettinen ja moraalinen tieto osana hiljaista tietoa

Eettinen ja moraalinen tieto välittyi haastateltavien kautta omaan toimintaan liittyvinä asioina,

jolloin eettisesti toimimalla saattoi saada tarpeellista tietoa joltain toimijalta verkostosta.

Luonteeltaan tämä tiedonlaji koettiin ohjaavana taustalla olevana tietona. Maailman muuttuminen

moniarvoisemmaksi ja pirstaleisemmaksi on merkinnyt sitä, että yhteen yhteiseen arvomaailmaan

vetoaminen on poistunut aiheuttaen myös enemmän pohdittavaa eettiseen ja moraaliseen tiedon

arviointiin. Toisaalta sijaishuollon perustehtävä ei ole juurikaan muuttunut. Arviota eettisyydestä ja

moraalista tehtiin omaan toimintaan kuin myös toimijoiden osalta. Oman toiminnan ja päätösten

eettisyyttä saatettiin kysyä työtoverilta, toimijoiden osalta eettisyyden ja moraalin kysymykset

nousivat esille esimerkiksi jossain vanhempien tekemissä ratkaisuissa. Myös sijaishuoltopaikat ja

erityisesti lastensuojeluun voimakkaammin mukaan tulleet yksityiset yritykset nostivat parin

haastateltavan kohdalla eettisen toiminnan kysymykset esille.

” On ne varmaan tiedonlähteitäkin, mutta kyllä ne pitää olla ihmisessä ihan sisällä, jos ylipäätänsä

miettii sosiaalityöntekijän alaa. Jos joku menee lukemaan sosiaalityötä, ja tulee uusia juttuja

eettisissä ohjeissa niin sitten en tiedä soveltuuko alalle. En osaa eritellä niitä eri juttuja mutta kyllä

ne siinä ihmisessä täytyy olla syvällä ohjaavana tekijänä. Kai ne tietona siellä on taustalla.”(H1)

Joskus jutut ovat rajuja, mutta kyllä asiakkaita pitää kohdella eettisesti ja humaanisti. Ja kyllähän

palautetta tulee, että ootte hirveitä ihmisiä yms. kyllä se etiikka on periaatteena siinä mukana

sisäänkirjoitettuna. Jos tää etiikka häviää, niin sitten varmaan pitää hommat lopettaa, jos niistä

horjuu (H2)

Yllä olevissa näytteissä haastateltavat tuovat esiin näkemyksen, jossa sosiaalityötä tekevän on jo

valmiiksi oltava eettisesti soveltuva henkilö.  Eettiset näkemykset ovat täten taustalla ohjaavina

tekijöinä, tullen esille silloin kun jokin käytännön tilanne on eettisesti arveluttava ja vaatii arviota.

Eettinen ja moraalinen tieto tarvitsee ilmentyäkseen tapauksen tai tilanteen, jonka suhteen tapahtuu

arvio eettisistä ja moraalisista näkökulmista.

Haastateltavien joukosta nousi selkeästi ajatus, ammattietiikasta, jossa ihmisiä kohdellaan samalla

tavalla riippumatta esimerkiksi heidän ihonväristä, pukeutumisesta, käytöksestä tai muusta

ulkoisemmasta seikasta. Tärkeänä pidettiin sitä mitä ihminen ajatteli, koki tai tunsi asioihin liittyen.
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Vain silloin oli mahdollista saada tietoa oman työn pohjaksi jatkotyöskentelylle. Ulkoisten asioiden

ei saanut antaa vaikuttaa omaan tekemiseen, vaan tärkeämpää olisi keskittyä käsiteltävien asioiden

sisältöihin, sillä ne olivat ratkaisevia arvioissa, joita tehtiin.

” Sitä on ehkä vaikeampi hahmottaa… ajattelen  ite ainakin, että yrittäisin pitää korkeaa

ammattietiikkaa ja kun tässä joutuu tekemisiin hyvin erilaisten ihmisten kanssa niin kohtelisi

ihmisiä samalla tavalla, että käyttäytyy he miten tahansa tai pukeutuvat, ovat ihonväriltään,

kieleltään tai käyttääkö päihteitä tai ei niin, semmoiset seikat ei vaikuttaisi siihen että olisi

kiinnostunut siitä ihmisestä, miten hän ajattelee ja kokee ja tuntee, että pystyisi sen ylittämään.”

(H3)

Seuraava haastateltava tuo esiin myös sen, että sosiaalityöntekijän on muistettava, että on tekemässä

työtä sosiaalityöntekijän roolissa. Henkilökohtaiset mielipiteet on osattava rajata pois tilanteen

edellyttämällä tavalla.

”Ehkä ne näkyy esim. hienotunteisuutena, ettei sano sitä, mitä joskus tekisi mieli sanoa asiakkaalle

suoraan ”että tämä on nyt näin.” Että osaa pitää sen henkilökohtaisen mielipiteen vain

omanaan.(H1)

Moniarvoinen maailma tuo haasteen myös lastensuojeluun, maailma on muuttunut siitä, kun

asioiden arvoperusta oli yksiulotteisempi. Nykymaailmassa arvot ovat laajentuneet ja täten asioiden

perustelu myös arvojen kautta on laajentunut. Tämän näkökulman problematiikkaa tuo esille

seuraava haastateltava. Asioita on suhteutettava suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen normien

mukaan. Myös suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Lastensuojelu on

osana yhteiskuntaa ja on mukana muutoksessa roolistaan käsin.

”Kyllä ne vaikuttaa. Lastensuojelutyössä erityisesti vaikuttaa, että kyllähän se pitää arvostaa

ihmistä ja yrittää toimia eettisesti oikein huomioiden ihmistä, että sillain olen miettinyt. Sekin on

varmaan muuttumassa kun on noita sosiaalityön eettisiä ohjeita, mutta tämä maailma on muuttunut

niin moniarvoiseksi, että mikä on se etiikka mihin voi pohjata eli, että onko se.. ei ole mitään

yhteistä kristinuskoa mihin joskus suomessa on ollut. Niitä on niin monenlaisia arvoja ja sitten

miettii mikä on oikein ja mikä on väärin ja sitten se ylipäätään eettisesti voi ajatella arvoja… että

erilaisia perheitä kaikki samanarvoisia, mutta kuitenkaan eihän se lapsen kannalta näy näin.
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Että jos miettii lapsen olosuhteita, vaikka arvostaa yhtälailla kaikenlaisia perheitä, mutta tietää,

että tietyt perhekuviot aiheuttaa lapselle vaikeuksia meidän yhteiskunnassa.

Mutta kyllä mä uskon, että ne arvot jokaisen sosiaalityöntekijän työtä jollain tapaa ohjaa.” (H4)

Arvoympäristön laajentumisesta huolimatta sosiaalityöntekijän työ ja arviointi lapsen edusta ei ole

muuttunut. Edelleen arvioinnin kriteerejä ovat olosuhteiden arviointi kasvun- ja kehityksen

turvaamiseksi ikätasoisesti. Alla olevan näytteen alussa haastateltava kuvaa perustehtävää helpoksi

ja laki antaa raamit tehtävälle jota hoitaa, mutta muu ”sälä” aiheuttaa työhön vaikeuksia. Mitä tuo

muu ”sälä” on, ei suoranaisesti näy aineiston näytteestä.

” Siis meidän perustehtävähän antohan on maailman selkein ja kun siinä on se laki. Se kaikki muu

”sälä” on se mikä aiheuttaa sitä ongelmaa. Se on hyvin yksinkertaista. Mutta kyllä sitä huomaa

itsensä miettivän, että onko tämä nyt moraalista jonkun laitoksen toiminnassa. Esimerkiksi

rahastuksen periaatteesta tai jotain… joku siihen voi todeta, että ei se sitä ole välttämättä. (H2)

” Kun tämä on nykyään tämmöistä yritysmaailmaa, bisnestä niin siinä koko ajan huomaa, että mikä

tässä on oikeasti se moraali ja mikä tässä on se eettisyys ja miten tätä työtä tehdään. Se tulee tähän

koko ajan enemmän ja enemmän ja se tuntuu … kun oikeudenmukaisuus on mulle tärkeä asia ja

nuoret kokee sen tärkeänä oman ikäisenään niin mikä on oikeudenmukaista ja siitä täytyy

keskustella just esimerkiksi sijaishuoltopaikkojen kanssa. (H2)

Myös sijaishuoltopaikat ovat toiminnassaan sosiaalityöntekijöiden eettisen ja moraalisen arvioinnin

kohteena. Pari haastateltavaa toi esille lisääntyvän yritysmaailman tulemisen sijaishuoltoon ja sen

aiheuttamia pohdintoja eettisyydestä käytännön tilanteissa osoittautuneiden kokemusten perusteella.

Sijaishuollon työnkuvaan kuuluu valvominen, että sijoituksessa oleva lapsi saa hänelle kuuluvat

palvelut ja, että arjen olosuhteet sijaishuoltopaikassa ovat kunnossa. Laitokset eivät toki ole ainoita,

joita valvotaan. Myös sijaisperheiden osalta asioihin joudutaan puuttumaan, mikäli asiat ja

käytännöt eivät ole sijoituksen osalta kunnossa.

Tiedon näkökulmasta ja sen hyödyntämisen kannalta eettisesti toimiminen voi tuoda tietoon juuri

sitä tärkeää tietoa, joka voisi muuten jäädä pois kokonaistietämyksestä.

”En mä tiedä miten se nyt menee, ja toimiiko silloin se eettinen ja moraalistakin siinä on kysymys

tietysti, niin kyllä sitä ainakin voi hyödyntää. Siitä lähtökohdasta on helpompi saada ainakin
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sellaista relevanttia tietoa, että jos pystyy ylittään sen haisevan tai epäsiistin asiakkaan ja kuulee

siitä sen olomuodon läpi sen, tai puhetapa tai puhetyyli… että jos se on torjuva niin kuitenkin

kuulisi läpi sen, että miten ajattelee ja toimii, että siihenhän usein törmää, että ihminen,

sosiaaliviranomaisen edessä, ikään kuin puolustautuu ennen kuin häntä kohtaan on edes hyökätty

varmuudeksi, torjuu sellaisen oletetun hyökkäyksen tai hyökkää itse, jotta ei joudu

puolustusasemaan siis toinen osapuoli, itse en omasta mielestäni.”  (H3)

Haastateltava tuo esille mielenkiintoisen huomion kokemuksestaan, jossa asiakas

vuorovaikutustilanteessa ikään kuin pyrkii ottamaan aloitteen itselleen, jotta sosiaalityöntekijä jää

puolustusasemiin diskurssissa. Asiakas siis puolustautuu hyökkäämällä. Tämä saattaa siis tapahtua

jo ennen kuin asioita on edes päästy varsinaisesti käsittelemään.

5.5.5 Käytännön viisaus kollektiivisena tietovarastona

Käytännön viisauteen tiedon lajina kuului haastateltavien mielestä selkeästi seuraavia piirteitä. Se

karttui pääosin työkokemuksen kautta. Se oli yksilöllistä mutta yhteen koottaessa siitä tuli

kollektiivista tietoa kaikille. Sen luonne oli paikkaavaa ja tuli esille silloin kun monet muut tiedon

lajit eivät pystyneet antamaan käytännön ratkaisuun apua. Käytännön viisauden sisältö saattoi olla

yksittäinen lause tai laajempi käytäntöön liittyvä asia, se ei siis ollut riippuvainen viisauden

määrästä, vaan oikea-aikaisuudesta ja sen vastaamisesta tarpeeseen.

Useampi haastateltava antoi suuren merkityksen käytännön viisauden osalta sille, että työkokemus

oli tarpeeksi pitkä ja kenties vielä moninainen. Vähemmän työkokemusta omaavat työntekijät

antoivat painoarvoa pidempään työssä olleiden mielipiteille.

”Eli jos ajattelee miten se auttaa työssä, niin totta kai se kokemus tietysti auttaa.” (H5)

”Kyllä mä ainakin arvostan täällä töissä kokeneempien, jos mulle sanoo joku kymmeniä vuosia tätä

työtä tehnyt ihminen, että jonkun asian ja sanoo asioiden menevän todennäköisesti näin niin kyllä

mä aika paljon uskon. Mun ei tartte kaikkea itse nähdä jotakin vaan mä luotan, että se viisaus on

sillä, joka on tehnyt tätä hommaa pitkän aikaa. Tietysti joitain pitää itse kokea.” (H1)
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”No, mun mielestä tämä koko meidän yksikkö on täynnä käytännön viisautta, kun täällä on näitä

guru-guruja, jotka on tehnyt pitkät elämäntyönsä laaja-alaisesti. Se käytännönviisauden määrä on

mieletön, sitä ei voi kuin ihmetellä kun ollaan, vaikka jossain konsultaatiossa niin jo jonkun

”konkarin” yksi lause monen tunnin asian vatvomisen jälkeen, niin siinä se on kristallin kirkkaana

yksinkertaistetussa muodossa.” (H2)

Toinen merkittävä asia, joka haastatteluista nousi, oli kollegiaalinen tuki, jota sosiaalityöntekijät

tarvittaessa saivat työtovereiltaan tilanteessa, jossa he kokivat tarvitsevansa toisen mielipidettä tai

neuvoa ennen kuin tekivät ratkaisun asian suhteen. Tämä mahdollisti samalla myös oman toiminnan

kriittisen arvioinnin. Toisen sosiaalityöntekijän kanssa keskustelu saattoi avata myös uusia luovia

ratkaisuja asian suhteen. Tämä saattoi estää myös asioille ”sokaistumisen”, jonka riski oli jos asioita

oli miettinyt vain itsekseen. Työtoveri pystyi myös palauttamaan realiteetit ja suhteellisuuden tajun

käsiteltäville asioille keskustelujen avulla.

”Joo, että sieltä saa ottaa niin paljon mukaansa sitä jos haluaa ja täältä saa apua niin paljon, ettei

tarvitse yksin miettiä pelkästään, mitenkäs tässä ja voihan olla, että on jo miettinyt, mutta silti voi

aina mennä vielä kysymään asiasta… tai sitten voi saada jonkin aivan uuden tavan ratkaista asian..

että ”ootko miettiny, että sen voisi tehdä näinkin” Ja mä koen sen erittäin hyvänä positiivisena

asiana, että täällä on näin paljon väkeä ja kokemusta, siis erilaistakin kokemusta ja pitkiä

kokemuksia. (H5)

”Samaten välillä työtoverit sanoo toisilleen jotain, eli saattaa jonkun asian oikeille tasoille.. kun

joku pohtii, hermoilee.(H4)

Työparitasolta voidaan siirtyä myös tiimitasoille, jossa kollektiivisen tiedonmuodostuksen kautta

luodaan mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen pohtimalla yhdessä asiakastapausta sen eri

näkökulmista. Nämä olivat myös tilanteita, joiden sosiaalityöntekijät kertoivat vähentyneen

kasvaneiden asiakasmäärien vuoksi. Alla olevassa näytteessä haastateltava kuvaa kollektiivisen

tiedonmuodostuksen tekemistä ryhmätasolla sijaishuoltopaikan muutokset ja huostaanoton

lopettamiset olivat tyypillisiä päätöksiä, joihin kollektiivista tiedonmuodostusta sovellettiin.

”Se on myös.. voiko tätä ajatella kollektiivisesti? Kyllä varmaan koska mehän tehdään tätä työtä

aika kollektiivisesti kuitenkin. Niin musta on just tärkeätä, että me ollaan tuolla yhdessä ja

ajatuksia lentelee aivoriihi-tyyppisesti ja siinä niitä ajatuksia ja kokemuksia tulee erilaisista
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tavoista, ratkaisuista. Esimerkiksi kun meillä on toi omapalaveri, niin jos on jokin tosi hankala

tilanne esim. nämä sijaishuoltopaikan muutokset ja kotiuttamiset, niin tuossa sitä pohtii ja joku

kuvaa sitä lasta ja tilannetta, siinä joku saattaa sitten saada ajatuksen, että sehän voisi sopia sinne

ja siihen sijaishuoltopaikkaan. Eli se tieto löytyy jo meiltä siihen, mikä olisi se hyvä paikka.  Jos

mun pitää jokin isompi päätös tehdä, niin tosi paljo siihen tuleva tieto on tuosta meidän yhteisestä

tiedosta mitä meillä täällä on. Koska en koe vielä itse olevani käytännön viisas, niin tosiaan käytän

paljon tuota kollektiivista tietoa. Mä haluan kerätä mahdollisimman laajan tietomäärän ennen kuin

teen sen päätöksen ja mulla täytyy olla se tunne, että mulla on tarpeeksi tietoa tehdä se päätös.”

(H2)

Erilaiset työkokemukset ja erilaiset muut ammattikunnat voivat tuoda jaettavaksi juuri käytännön

viisauden piiriin menevää tietoa. Tiedon uusiutuminen ja käytäntöjen arvioinnille asettuminen

voivat tuoda muutoksia, mutta juuri se voi olla alku uusien käytännön viisauksien kehittymiselle ja

ottamiseksi yhdeksi tavaksi ratkaista jatkossa vastaavia tilanteita.

”Niin käytännön viisautta saa myös toisilta työtovereilta ja ammattikunnilta, että huomaa sen, että

on rikasta työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on erilainen työhistoria kuin itsellä, ja

erilaisia ratkaisuyrityksiä, että se on… sillainhan tämä on sellainen työ, että oikeastaan vaatii sitä,

että vähän tapahtuu siinä työntekijäjoukossakin jotain muutoksia. Ettei mennä siten kuin on menty

30 vuotta, vaan saataisiin jotain uuttakin siihen, en ole toki sitä mieltä, että kaikki vanhat asiat

pitää heivata, vaan jotenkin… (H4)

Kuten luvun johdannossa viittasin, ei käytännön viisauden aina tarvitse olla kovin spesifiä,

”viisaudet” voivat olla lopulta arkisia käytäntöjä ja tuttuja toimintatapoja sosiaalisesta

ympäristöstämme.

”Niin mitähän se voisi olla meidän työssä.. no meillä puhutaan käytännön viisaudesta, ettei kannata

heti, jos tulee joku iso huoli niin ei kannata heti rynnätä tekemään sille asialle jotakin, jotain tämän

tapaisia juttuja. Kannattaa nukkua yön yli, tai kuulla molempia osapuolia tai… vähän peilata omaa

näkemystä jonkun toisen kanssa ennen kuin rupeaa tekemään.” (H3)
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5.5.6 Teoreettinen tieto ymmärryksen tuottajana

Haastateltavat pitivät teoreettista tietoa merkityksellisenä sijaishuollon työssä ja sen tehtävänä on

auttaa, ymmärtää ja jäsentää asioita tapausten viitekehyksissä. Lisäksi teoreettinen tieto näkyi

sosiaalityöntekijöiden arjessa niin yksilö-, verkosto-, kuin laajemmallakin yhteiskunnallisella

tasolla. Esimerkiksi tiedon koskiessa lapsen kehitystä, verkoston toimijoiden toiminnan ymmärrystä

tai sijaishuollon yhteiskunnallisen tehtävän paikkaa. Lisäksi haastateltavat toivat myös laajempien

yhteiskunnallisten muutosten ja niistä aiheutuvien vaikutusten ymmärryksen tärkeyttä teoreettisen

tiedon kautta. Haastatteluaineistosta käy myös ilmi, että välillä teoreettisen tiedon nimeäminen ja

kytkeminen käytäntöön on haastavaa. Teoreettinen tieto on työssä mukana kenties tiedostamatta.

Käytännön työssä ei voi kuitenkaan mennä yhden tiedon lajin perusteella eteenpäin, vaan

kokonaisuuden on oltava toimiva.

Seuraavissa kohdissa kuvaan tarkemmin tekstisitaatein sosiaalityöntekijöiden antamaa tietoa

teoreettisesta tiedosta sijaishuollon sosiaalityöntekijälle.

” Teoreettisen tiedon... siis varmasti sosiaalityön oman ammattitaidon kannalta on merkitystä

ainakin, että tietää sen teoriapohjan, ihan jo, että mistä lähtökohdista sosiaalityö lähtee ja

työnteolle sillä on iso merkitys siellä taustalla. Vaikka sosiaalityön oppii tekemällä sitä, mutta, että

ei sitä voi osata jos ei tiedä taustaa niistä asioista ja ilmiöistä ja niiden pysyvyydestä ja kehityksestä

ja voiko niihin vaikuttaa ja puuttua. On se siellä sijaishuollossa ainakin tosi tärkeää ja

sosiaalityössä ylipäänsäkin. Jos nyt ajatellaan vaikka lastensuojelua ja sitä kuinka huostaanotot ja

lastensuojelun tarve menee aika usein tietyssä sukupolvesta toiseen tietyissä suvuissa toiseen niin

semmosten rakenteiden ja syiden ja seurausten tietämistä siinäkin se teoriapohja on merkittävä ja

tietää mihin voi vaikuttaa ja puuttua ja mihin taas ei voi.(H1)

Haastateltava aloittaa teoreettisen tiedon erittelyn tuomalla esille sen merkityksen omalle työlle.

Sosiaalityön tekemisen teoreettinen tausta on tärkeä työntekijän oman itsensä paikantamiselle,

identiteetille roolissaan. Mistä tätä työtä on lähdetty tekemään ja miksi? Seuraavaksi haastateltava

tuo esille sosiaalityöstä sen käytännönläheisen työnkuvan korostaen, että myös silloin täytyy tietää

teoreettisia asioita. Asioiden ja ilmiöiden tuntemus auttaa hahmottamaan paikat, joissa muutosta on

mahdollista tehdä. Teoreettisella tiedolla voi mahdollistua paremmin työn kohdistaminen

muutettavissa oleviin asioihin, jotta resursseja ei käytetä vääriin paikkoihin.
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Alla olevassa näytteessä haastateltava kuvaa juuri teoreettista tietoa ja sen käyttöä. Työssä ei mennä

”teoria edellä” vaan se tulee mukana mikä on jäänyt koulutuksen kautta työntekijälle.

Sosiaalityöntekijä korostaa myös sijaishuollon monialaisuutta, jossa monien eri tiedonlajien osat

muodostavat kokonaisuuden. Mitään tietoista ”nyt käytän tätä teoriaa” ei haastateltavan mukaan ole

ainakaan hänen työnsä sisällä, vaan se on kenties tiedostamatonta teorian käyttöä osana työn

tekemisen kokonaisuutta.

T: Osaatko sanoa onko se juuri sosiaalityön tutkimuksen teoreettinen tieto, joka on merkityksellistä,

vai käytätkö paljon työssä muiden tieteiden tietoa?

H: En mä tietoisesti ajattele mitään teoriaa, mutta se kai se kuitenkin on mikä on jäänyt

koulutuksesta,  sosiaalityön teoriaa… mutta sijaishuollossa kenttä on laaja ja tässä joutuu

miettimään koulutukseen liittyviä juttuja ja lakia ja sitäkin taustaa. En tietoisesti ajattele,että nyt on

tää teoria ja mieti, että nyt sovellan tätä teoriaa tai mietin..”(H1)

Myös seuraava haastateltava toi samantyyppisiä asioita teoreettiselle tiedolle. Teoreettinen tieto

lapsen kehityksestä ja perheestä on lastensuojelun ja sijaishuollon merkityksellistä teoreettista

tietoa. Näiden tietojen ymmärrys tuottaa ymmärrystä kokonaisuudelle lapsen tilanteesta. Tällöin

myös palveluiden järjestäminen ja niiden piiriin ohjaaminen mahdollistuu paremmin. Toisena

kohtana haastateltava nostaa esille yhteiskunnallisten asioiden merkitykset. Teoreettinen tieto antaa

ymmärrystä eli auttaa ymmärtämään ja suhteuttamaan yksilön ja muiden verkostossa olevien

toimijoiden asioita ja toimintaa laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Täten se laajentaa

katsontaa yhteiskunnassa myös rakenteellisiin seikkoihin, eikä pelkästään yksilöön ja hänen

valintoihinsa eri tilanteissa.

”No onhan sillä merkitystä eli paljonhan tämä työ perustuu siihen, että tietää lapsen kehityksestä,

miten se tapahtuu ja mikä on perhedynamiikan merkitys ja myös tämmösiä mitä lapsilla voi olla

jotain sairauksia, erityistarpeita ja se vaatii sen tiedon, jotta pystyisi ymmärtämään mistä on kyse

ja miten ohjata. Ja sitten varmaan tämmönen teoreettinen taso kun mietin niin yhteiskunnallinen

tausta, että näkee sen myös, että miten nämä tilanteet on syntyneet ja se, että ei aina ole kysymys

yksilön valinnoista, että pystyy ylittämään henkilökohtaisia ajatuksia ihmisistä ja tunteita, että ku

näkee sen vähän laajempana sen yksilön, lapsen tai perheen elämän, että se ei ole pelkästään

omista valinnoista kyse, vaan yhteiskunnan problematiikasta tai muusta.”(H4)
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”Aika paljon on semmoista teoreettista tietoa, mitä käyttää tietämättään. Eli kun on ollut pitkään

töissä niin ei oikeasti enää tiedä, mistä joku tieto on tullut että siinä on paljon sitä mitä opiskellut,

mutta ei enää muista, että mistä se on tullut”. (H4)

Teoreettisen tiedon käyttöä arjen työssä sosiaalityöntekijä kuvaa tietämättä käytettäväksi. Pitkä

työkokemus on tuonut paljon myös teoreettista tietoa haltuun ja sen paikantaminen ja nimeäminen

on hankalaa, sillä teoreettista tietoa on tullut niin monesta suunnasta pitkällä aikavälillä ja se on

sisäistynyt osaksi toimintaa ja omaa ajattelua.

” Jaa-a. Hankalammin määriteltävä.. kuinka hyvin sitä edes tunnistaa omassa toiminnassaan ja

tekemisessään. Se joskus putkahtelee sieltä esiin, että voi ajatella tässä on tämmösestä ja

tämmösestä yhteiskunnallisesta ilmiöstä kysymys. Jonkun verran joutuu ehkä pohtimaan, että mitä

tässä sijaishuollon sosiaalityöntekijän roolissa yhteiskunnan mitassa edustaa tai minkälainen

toimija on siinä koko yhteiskunnan kentässä on, eikä vain vaan kapeassa yhdessä tilanteessa.

Joskus sitä pohtii, mutta ei hirveesti.”(H3)

Yllä olevassa näytteessä haastateltava painottaa teoreettisen ymmärryksen tuomaa merkitystä

yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen työssä. Myös oman roolin ymmärtäminen osana

yhteiskuntaa ja sen muita toimijoita saa merkityksensä teoreettisen tiedon avulla.

”Mutta tota sen merkitys.. no varmaa se on joku motivaatiomerkitys myöskin, että näkee oman

työnsä yhteiskunnallisen merkityksen ja mielekkyyden, johonkin sellaiseen se voisi kytkeytyä. No

ehkä vielä voi hakea jotain sellaista, että miten me ihmisinä toimitaan, miten vanhempina ja

aikuisina toimitaan. Että jos se kytkeytys sellaisiin psykologisiin teorioihin, oikeastaan meidän

työssä enemmän sosiologisiin teorioihin ja sosiaalipsykologisiin teoriatietoihin. Esimerkiksi

muistan tämän Lars van grupin opetuksen, että mikä on sosiaalipsykologian peruskysymys: Miten

toisen ihmisen läsnäolo vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen? Eli siinä on se psykologisen ja

sosiaalisen yhdistelmä, sellainenkin tieto on meille tärkeää, että kun me jatkuvasti liikutaan

sellaisissa ympäristöissä, että välillä puhutaan kahden kesken ja välillä puhutaan kolmelle tai

isommalle ryhmälle ja jos vähänkin havainnoi niitä tilanteita niin huomaa, että joidenkin ihmisten

toiminnassa se tarkoittaa aika paljon erilaista tapaa toimia, ja se on hyvä huomata tämmöiset asiat.

Ei näitä kovin usein joudu miettimään...”  (H3)
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Haastateltava laajentaa yllä olevassa aineistonäytteessä teoriatietoa myös ihmisten toiminnan

ymmärtämiseen koskien niin sosiaalityöntekijää kuin lasta ja vanhempia. Haastateltava luo tätä

kautta kytkentää sijaishuollossa esiintyvien eri tieteenalojen teorioihin esimerkiksi sosiologian ja

sosiaalipsykologian teorioihin, jotka hän kokee merkityksellisiksi teoreettista tietoa tuottaviksi

aloiksi sosiaalityön teorian rinnalla toimittaessa sijaishuollossa. Muiden tieteiden teoreettisista

tiedoista voidaan saada käsitteitä ja teoreettisia ajatuksia osaksi viitekehystä, koskien ihmisten tapaa

toimia ryhmässä tai jostain rakenteellisemmasta yhteiskunnallisesta suhtautumistavasta

yhteiskunnassa.

Muutama haastateltava suhtautui epävarmasti siihen, että käyttääkö teoreettista tietoa työssään.

”H: No näistä eri tiedonlajeista tämä on se mitä eniten aattelee semmosella pelolla, tietyllä tavalla,

että eihän mulla oo teoriaa, siis ei se tässä käytännössä tule sillain eläväksi tietyllä tavalla, mutta

totta kai sitä täytyy jotain olla…

Haastateltava kertoo suhtautumisestaan teoreettiseen tietoon pitäen juuri teoreettista tietoa näistä

tiedonlajeista pelottavimpana tiedon lajina omalla kohdallaan. Hänen kokemuksen on, että teoria ei

”elävöidy” sillä tavalla työssä, mutta jossain sen on oltava. Toisaalta heti perään hän kuitenkin

kertoo esimerkin, josta käy ilmi teoreettisen käsitteen käyttö ja kytkentä. Haastateltava muistelee

aamuista tilannetta, jossa äiti on syrjäytynyt jo merkittävästi, eikä enää vain riskissä syrjäytyä.

Haastateltava jatkaa kuvausta konkreettisin esimerkein miksi teoriatietoa täytyy hallita ja miksi.

Lastensuojelussa kohdataan hyvinkin erilaisten taustojen omaavia ihmisiä niin terveyden, kuin

elämänhallinnan osalta. Tämän vuoksi erilaisten teoreettisten tietojen perustietäminen ja täten

ymmärtäminen nousee merkitykselliseksi asiaksi. Haastateltava tuo esille asian näytteessä ja

perustelee asiaa sillä, että näin asioita voi suhteuttaa tilanteeseen, jossa näitä tietoja arvioidaan

esimerkiksi jos pohditaan jonkun toiminnan syitä, miksi joku teki jotain tai jätti tekemättä. Täytyy

myös muistaa, että ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen. Esimerkistä käy myös ilmi,

tarkemman asiantuntijatiedon käyttö, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Sosiaalityöntekijällä on

mahdollisuus pyytää tarkempaa asiantuntijatietoa, mikäli kokee, että oma tietämys ei riitä tai oma

tulkinta kaipaa varmistusta, vahvistusta ennen ratkaisua. Haastateltava korostaa positiivisesti

konsultaation mahdollisuudesta, joka hänellä työssään on olemassa. Haastateltava puhuukin

joustavasta tiedonkäytöstä. Haastateltavan mukaan meillä on jo paljon olemassa olevaa tietoa myös

teoreettista tietoa moniin asioihin ja ihmisiä, jotka toimivat asioiden parissa, niiden käyttäminen

vaatii joustavuutta. Sosiaalityön teoria on perusteiltaan tärkeä, mutta sosiaalityön ollessa laaja-
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alaista erityisesti lastensuojelussa täytyy olla teoreettista tietoa ja perustietoa myös monilta muilta

aloilta.

”No just tossa oltiin lounaalla ja puhuttiin aamuisesta neuvottelusta jossa sitten oli tällainen

nuorehko äiti, joka on selkeesti siis hyvin syrjäytynyt, niin siinä sitä just pohti, että juuri hänen

kohdallaan syrjäytymisvaara on jo ohitettu ja hän on jo syrjäytynyt, että sellaista teoreettista tietoa

siinä käytettiin

T: Eli tavallaan jäsensitte syrjäytymisilmiötä teoria pohjalta tässä äidin tapauksessa

H: Joo, viitekehyksenä

T:  Eli jäsensitte ilmiötä…

H: Joo, kun meillähän on monesti asiakkaita, joilla on vakavia mielenterveyden haasteita, niin

niistä täytyy tietää ihan sitä teoria tietoa, jotta pystyy suhteuttamaan sitä tilannetta, että miksi tämä

ihminen toimii näin kun toimii tällä hetkellä ja miksi sen takia tapaaminen esimerkiksi ei voi nyt

onnistua. Mutta, että aika paljon mä luotan siihen mitä muut asiantuntijat sanoo, että juuri ennen

tätä haastattelua puhuin erään äidin kanssa tapaamisten rajoittamisesta ja meillä on tulossa

neuvottelu perheneuvolaan ja perheneuvolan työntekijät tuovat siten myös oman

asiantuntemuksensa ja teoreettisen tietonsa siihen tilanteeseen ja jonka pohjalta me tehdään

ratkaisuja. Sillain, että mulla ei tarvii olla sitä tietoa, että miksi tämä lapsi, tässä kohtaa käyttäytyy

tällä lailla. Mä vaan välitän tiedon sinne ja he tulkitsee sitä sitten siitä heidän omasta

viitekehyksestään. Se konsultaatio on tässä tosia tärkeetä. Mä näkisin, että pitää jotenkin

joustavasti käyttää sitä tietoa mitä eri ihmisillä on. Myös sitä teoreettista tietoa ja eihän tosiaan

meilläkään pelkästään ole mitään sosiaalityön tietoa, kyllä sitäkin on, mutta ei se ole pelkästään

sitä vaan pitäisi tietää laajasti erilaisista asioista.

Alla haastateltava jatkaa teoreettisen tiedon ja sosiaalityön suhteen pohdiskelua. Nimeten

sosiaalityön teorioiden synergiaksi, jossa on osattava joustavasti yhdistää erilaisia teoreettisiakin

tietoja ihmisten tilanteisiin.

T: Eli se on useiden teorioiden tämmöstä…
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H: Synergiaa… Mää näkisin sosiaalityön just sillain, että siinä sulautuu paljon erilaisia asioita

yhteen - pointtihan on ymmärtää sitä sen ihmisen / ihmisten tilannetta joustavasti.

Siinähän ei voi mennä siten, että tämä teoria sanoo näin tai näin on aina ollut, koska se ei vaan

mene niin. Se ei mene sen kaavan mukaan. Että jos ajatellaan vaikka jotain

mielenterveyskuntoutujia, niin vaikka se tämän aamuinen, niin eihän mene siihen kaavaan, hän

sanoi, että hänellä on vaikka kuinka monta diagnoosia… hän ei vaan mene sellaiseen

”puhtaaseen” kaavaan. Tää ei oo sellasta eksaktia, absoluuttista tietoa, tämä meidän teoriamme.

Emmä sitä epäile, etteikö se meidän työssä näy ja kyllä se meitä auttaa ja se on erittäin suuri ja

tärkeä asia että me  ollaan kaikki yliopistokoulutettuja sosiaalityöntekijöitä täällä. Sen eron kyllä

näkee, me ollaan kaikki päteviä ja kaikilla on se sama ajattelumalli. Se on tärkeetä.(H2)

Edellä haastateltava jatkaa sosiaalityön teorian pohtimista ja vertaa sitä toisen alan käytäntöihin.

Hän tuo esiin sitä, että absoluuttista kaavaa ei tässä työssä ole. Eli tapauksia on vaikea asettaa

kaavaan, joka varmuudella toisi hyvän ratkaisun. Yliopistokoulutusta haastateltava pitää kuitenkin

hyvänä asiana sosiaalityöntekijöille. Koulutus antaa työhön lisänsä teoreettisen tiedon

ymmärtämisessä ja työotteessa. Yhtenäinen koulutus antaa myös yhtenäisen perustan

sosiaalityöntekijöiden ajatusmalleille.

Viimeisessä näytteessä sosiaalityöntekijän mietteitä teoreettisesta tiedosta, joka tuo hyvin esiin

ajoittaiset haasteet sen paikantamiseen työssä. Moni muu tiedonlaji on helpompi nimetä kuin

teoreettinen tieto. Kuten aiemmista näytteistä voi sanoa, tällaista pohdintaa ja teorian paikantamista

ei työnteon sisällä tule paljoa tehtyä, vaan se on tiedostamatonta ja automatisoitunutta muiden

tiedonlajien seassa. On hyvä muistaa, että teorioiden nimeämisen taito ei sinänsä tee kenestäkään

parempaa sosiaalityöntekijää. Teorian kytkeminen käytännön työhön on merkittävämpi asia ja se

vaatiikin teoriatiedon kytkemistä käytäntöön ja tätä kautta vuorovaikutukseen ulkoisen maailman

kanssa.

” niin, tuntuu vaan siltä, että käytänkö mä mitään teoreettisia tietoja, osa on sitä mitä laki

velvoittaa ja sitten se mitä käytännön kokemus ja tuntumat. En kyllä tiedä… vaikea tässä sanoo,

että, niin ja joku toinen voisi sanoa, että tossa se on se kohta missä sä’ käytit teoriaa, mutta itse ei

sitä osaa paikantaa.”. (H5)
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5.5.7 Empiirinen tieto perustellun näkökulman tuottajana

Tämän aineiston perusteella empiirinen tieto on sosiaalityöntekijöille tärkeä tiedon laji. Ne tuovat

tutkimuksellisesti perustellun näkökulman työssä käsiteltäviin asioihin, tämä voi osaltaan olla

yhteydessä perusteluvaatimusten lisääntymiseen sosiaalityöntekijöiden työssä, joka tuli esille

tietoympäristö kappaleessa myös pääosalla tähän tutkimukseen osallistuneista

sosiaalityöntekijöistä.. Sosiaalityöntekijät ovat näiden haastatteluiden perusteella kiinnostuneita

empiirisistä tutkimustuloksista ja niiden tuottamista näkökulmista omaan työhönsä. Empiirisen

tiedon kokoaminen sosiaalityöntekijöiden käyttöön on kuitenkin epäsystemaattista ja vastuu tietojen

päivittämisestä on enemmän jokaisen yksittäisen työntekijän vastuulla. Asiakasmäärien kasvun

vuoksi työtahdin koetaan olevan myös sellainen, että työajan käyttö uuden tutkimustiedon

omaksumiseen, perehtymiseen ja päivittämiseen koetaan hankalaksi, ellei jopa mahdottomaksi.

”Itse ainakin tykkään lukea tutkimuksia. Mitä tulee uusimpia tutkimuksia sijaishuoltoon liittyviä,

sijaisperheistä ja katkenneista sijoituksista tullut viimevuosina. On niillä iso merkitys, ihmisten

omat kokemukset, esim. sijaisperheet, miten ne ovat kokeneet katkenneen sijoituksen. Voi sitten itse

miettiä, että tuolla ihmisellä on tuollainen kokemus ja sitä voi miettiä, osaisinko kysyä jonkun

kysymyksen joltain omalta asiakaslapsen sijaisäidiltä, joka voisi helpottaa tilannetta. Kyllä niitä

mielellään katselee, eihän niitä sanasta sanaan ehdi, mutta ainakin silmäilemällä, ja ne itseä

kiinnostavat kohdat pyrin katsomaan. Tai jos jokin asia meneillään, johon voisi saada apua jostain

tutkimuksesta. Lehdet mitä tulee tännekin, niin mielellään niitä lueskelee aina niistä jotain

tarttuu.”(H1)

T: Eli niitäkin empiirisen tiedon osia sisällyttää työhön?

H: kyllä mä koitan ite aatella, että jos jotain luen niin kyllä mä ittekseni mietin, että onko tämä näin

vai näin mun mielestä ja voisinko hyödyntää tätä jossain tilanteessa… ja sitten saattaa palautua

mieleen, joku luettu juttu ja sen yhdistää tapaukseen jota miettii.. aina tietysti miettiä sen lapsen

kannalta, tai biologisten tai sijaisperheen kannalta, niin paljon ihmisiä mukana tässä

hommassa…(H1)

Seuraavassa näytteessä haastateltava tuo esille empiirisen tiedon tekemistä niin itse kuin

ulkopuolisen tuottamana. Haastateltava tuo esiin empiirisen tiedon tärkeyden ja sen mukaan

saamista osaksi työtä eli systemaattiseksi osaksi työskentelyä. Haastateltavan mukaan vuosien
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aikana tehdyt yliopistoyhteistyö-tutkimukset ovat olleet positiivisia kokemuksia tehdä empiiristä

tietoa. Haastateltava jatkaa pohdintaa tuomalla esille myös sen, että työyhteisö voisi myös itse

systemaattisesti koota tietoa enemmän ja syvemmin asioihin, jotka vaatisivat selvitystä.

Haastateltava tuokin esille heti kaksi esimerkkiä selvitystä vaativista aiheista, lasten verkostot ja

kokemukset sukulaissijoituksista.

” Joo, niin se on. Enemmän olisi käyttöä empiiriselle tiedolle. Nyt on päästy kuitenkin näiden

yliopistotutkimusten kautta olemaan mukana aika mielenkiintoisissa jutuissa mukana, enemmän sitä

voisi meidän arkeen tuoda, ja varmaan me itsekin tehdä ja kartoittaa. Niin kuin ihan omia

kokemuksia ja havaintoja koota ja luottaakin niihin ja niistä voisi tehdä jotain ihan oikeita

johtopäätöksiä, että.. just tänään tuli sähköpostilla viestiä, jossa viestiä, että halutaan enemmän

sukulaissijoituksia niin ehkä meidän kannattaisi koota niitä kokemuksia ja millaista työskentelyä on

sellaisen perheen kanssa, jolla on lapsi omasta suvusta, tai, että miten se eroaa siitä, kun on suvun

ulkopuolinen lapsi.” (H3)

”Ne ois tällaisia olennaisia ja voisi ajatella ihan niitä omia kokemuksia, eikä sitä tarvitsisi hakea

jostain muualta. Niidenkin kokemusten perusteella voisi kehittää omaa työtään ja parantaa sitä

työskentelyä, samaten voisi kartoittaa, että millaisia verkostoja lapsilla on, se on tällä hetkellä aika

intuitiivista se tieto, niiden systemaattinen kartoitus, että olisiko laitoksissa tai perhekodeissa

sellaisia lapsia, jotka voisivat olla oman suvun piirissä. Mutta sellaisen tiedon kerääminen oman

työ ohessa on hankalaa ja tehdäänhän me aina 4 kk välein tietoa ja se antaa meille itselle

havaintoa tästä omasta työstä. Semmoista tietoa hyödynnetään ja voisi hyödyntää enemmänkin.

Ulkopuolelta sitä nyt.. kun on niin vähän koulutuspäiviä, niin ulkopuolista sellaista tietoa ei niin

paljoa tule.” (H3)

Tiedon tekeminen ei aina vaadi ulkopuolista tahoa. Haasteena on kuitenkin tiedon kerääminen,

prosessointi ja dokumentointi. Tämä sen vuoksi, että asioiden selvittäminen ja tutkiminen olisi

tehtävä työn ohessa ja tämä on vaikeaa henkilöille, joiden työaika on täynnä perustehtävän

tekemisestäkin.

Ulkopuolella tehtyihin tutkimuksiin perehtyminen näyttäytyy satunnaisena osana arkea ja työn

moninaisuus asettaa omat haasteensa valikoinnille erilaisista tutkimuksista, joihin tutustua. Tämä

kertonee sijaishuollossa käsiteltävien teemojen moninaisuudesta ja tiedon kytkeytymisestä moniin

erilaisiin tietoihin. Olemassa olevaa tietoa pitäisi päästä kytkemään myös uusiin kokemustietoihin ja
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näin päästä vuoropuheluun vanhan ja uuden tiedon kanssa. Uuden tiedon lisäksi haastateltava

muistuttaa myös tiedon kertaamisesta osana omaa kehitystä.

” Niin on se vähän sattumanvaraista, että ei se systemaattista ole semmoisen tiedon haku ja vähän,

että mitä on tarjolla tai, että arki on niin vievää mukaansa vievää, että semmosta ideointia ei

hirveesti ole. Ehkä tämä koulutus tästä lapsen kuulemisesta, oli aika hyvä paketti. Tämä meidän työ

on niin moninaista, että tarvitsisi niin monenlaista osata ja tietää, että sitten niitä pitäisi

kertaillakin, mutta aattelee sen tiedon käyttöä niin kyllä sillä tiedolla on käyttöä kovastikin ja

tarvettakin.” (H3)

Seuraava haastateltava toi perustelemisen näkökulman syy-seuraus suhteineen sekä asioiden ja

ilmiöiden yleistettävyyden näkökulman empiirisen tiedon merkitykselle sijaishuollon työssä.

Empiirinen tieto tuo oman näkökulmansa kokemustiedon rinnalle arviointiin ja päätösten tueksi.

Päätösten ja tekojen perustelu on osa työtä ja niiden apuvälineenä empiirinen tieto on paikallaan

tukemassa kokemustietoa. Perusteltavien asioiden skaala on laaja ja niissä käytettävän empiirisen

tiedon osuus vaihtelee, kuten haastateltavan alla olevasta näytteestä tulee esille.

”H: Sitä siis käytetään tässä työssä, auttaa varmaan ymmärtämään näitä asiakastapauksia, lapsia

ja tuottaa sitä ymmärrystä tähän työhön.

Kun on jotain tutkimusta niin tietää, että mikä on todennäköistä, syy-yhteys jonkun asian välillä.

Että sillä lailla voi perustella esimerkiksi, että jokin elämäntilanne vaikuttaa jonkin lapsen elämään

tietyllä tavalla. Se tuo sitä, että kun ratkaisuja tekee, niin kannattaako vielä vaihtaa esim.

sijaishuoltopaikka, mutta tietää sen empiirisen tiedon valossa, että useat sijoitukset eivät ole

hyväksi. Ja tietää sen, että miten yleistä on toimia jotenkin eli esim. nuorten päihdekokeilut. Tietää,

että niitä on tietyssä iässä.. eli se perustuu siihen, eikä siihen, että kokemus on, että lapset ei käytä

alkoholia tai käyttää. Siis, että se ei ole pelkkää kokemustietoa.”(H4)

Empiirisen tiedon käsittelyn lopuksi poimin aineistosta vielä näytteen, joka tuo esille

problematiikkaa jos empiiriseen tietoon perehtymistä ei sisällytetä työajalle, vaan se jää työntekijän

omalle vapaa-ajalle tehtäväksi. Vapaa-aika on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti työstä

palautumiseen, jotta uuden tiedon vastaanotto mahdollistuisi taas seuraavana työpäivänä.

Jos aikaa tietoon perehtymiselle olisi, antaisi se paremmat mahdollisuudet saada myös empiirinen

tieto elämään työssä. Näytteestä käy ilmi, että jos työntekijällä on mahdollisuus keskittyneesti

perehtyä empiiriseen tietoon, on hänellä mahdollisuus paremmin kytkeä omaa työtään koskevia
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asioita tietoon ja täten kehittää itseään ja työtään. Näytteestä tulee ilmi myös positiivisuuden tunne

uuden tiedon oppimisesta ja omaksumisesta jos siihen on aikaa. Tämä tunne välittyi myös lähes

koko aineistosta koskien teoreettista ja empiiristä tietoa.

”Se ei jää elämään tähän hommaan, jotain pieniä osia ehkä mutta…siihen pitäisi olla enemmän

aikaa keskittyä tai jotain…Ja siitä on jo aikaa, kun olen saanut yliopistolla tätä tietoa ja ollut sitä

pohtimassa. Ja mä en jaksa lukee edes ammattiliiton Talentia-lehteä, siellä edes esiteltäisi jotain

uusimpia tutkimuksia. Mä en yksinkertaisesti jaksa vapaa-ajalla lukea meidän alan juttuja. Tiedän

kyllä, että jotkut jaksaa. Mutta johonkin koulutukseen mulla kuulu lukee jotain artikkeleita

erilaisista tutkimuksista, niin se oli kivaa ja kun huomasi niiden osuvan omaan työhön. Toki siinä

koulutuksessa ne oli pakko lukea. Mutta se oli mahtavaa kun siihen oli varattu se aika sille

tutustumiselle. Jotkuthan osaa heti kertoilla teorioita ja yhdistellä niitä tähän työhön… mutta musta

se on myös ihmisestä riippuvainen. (H2)

5.6 Yhteenvetoa sosiaalityön tiedon synergioista

Lähdin teoreettisessa viitekehyksessä tiedonlajien osalta liikkeelle Julie Drury-Hudsonin (1999)

määrittelemistä viidestä sosiaalityön ammatillisesta tiedonlajista. Lisäksi olin kiinnostunut mitä

sosiaalityöntekijöille merkitsivät tiedon lajeina ja lähteinä muun muassa tunnetieto, moraalinen ja

eettinen tieto ja lapsen tieto.

Tutkimuksen  tulosten  perusteella  voidaan  sanoa,  että  sosiaalityöntekijät  eivät  halunneet  asettaa

erilaisia tiedonlajeja johonkin tiettyyn arvojärjestykseen. Keskeisimmiksi tiedonlajeiksi

ammatillisista tiedonlajeista he arvioivat proseduurisen tiedon ja hiljaisen tiedon. Proseduurisesta

tiedosta sosiaalityöntekijät painottivat nimenomaan lakiin liittyvää tietoa. Organisatorinen tieto jäi

lakeja koskevaa tietoa merkityksettömämpään rooliin arjen työskentelyssä.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijät toimivat työssään lain antamin mahdollisuuksin ja soveltavat

lastensuojelulakia asiakasprosessien eri vaiheissa. Lain kautta sosiaalityöntekijät määrittivät oman

roolinsa rajat työssään. Rajat selkeyttävät tilannetta siitä, mihin toimiin heillä oli valta vaikuttaa ja

mihin ei. Lakiin perustuva tieto oli myös tapa perustella asioita verkoston eri toimijoille

asiakasprosesseissa. Tämä voi kertoa siitä, että sosiaalityöntekijän perustellessa ratkaisuja muille

verkoston toimijoille muut tiedonlajit voidaan kokea vähemmän tosina, mutta proseduuriseen
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tietoon perustuva tieto jostain tietystä lain kohdasta on todempi. Muut tiedonlajit voidaan kokea

vain sosiaalityöntekijän subjektiivisina mielipiteitä ilman todellisia perusteluja, vaikka juuri muut

tiedonlajit ovat johtaneet siihen, että lakia koskevaa proseduurista tietoa tuodaan esiin.

Lain korostuminen tuloksissa tuo esiin ja muistuttaa tärkeän seikan sijaishuollossa toimivan

sosiaalityöntekijän yhdestä ammatillisesta toimenkuvasta eli juridis-hallinnollisesta toiminnasta

(Sipilä 2011, 66), joka asettaa työntekijän tuen antajan rooliin kuin myös kontrolloijan rooliin

suhteessa eri toimijoihin. Vuorovaikutustyön kautta tulevat henkilökohtaiset kohtaamiset ja kerätty

kokemustieto ovat merkittäviä syitä sille, miksi sosiaalityöntekijät pitävät hiljaista tietoa keskeisenä

ammatillisena tiedonlajina. Juridis-hallinnollisen toiminnan roolia ei voi kuitenkaan unohtaa tai

peittää, vaan se on kannettava mukana eri tilanteissa.

Toinen merkittävä tiedon laji oli hiljainen tieto, jota syntyi kun oltiin vuorovaikutuksessa verkoston

toimijoiden kanssa esimerkiksi puhelimitse, kotikäynnein. Sosiaalityöntekijät kokivat erittäin

tärkeänä tiedon tekemisen kannalta, että heillä oli mahdollisuus tavata ja käydä tapaamassa lasta ja

verkoston toimijoita esimerkiksi heidän luonnollisessa arjen ympäristössä eli esimerkiksi kotona tai

paikanpäällä lastensuojelulaitoksissa. Tämä työmenetelmä tuotti laaja-alaista ja moninaista tietoa

ihmisestä, olosuhteista ja kulttuurisesta ympäristöstä sosiaalityöntekijälle. Myös vuorovaikutuksen

kannalta oli erityistä, että toimijoita voitiin tavata heidän omalla ”maaperällä”, eikä vain esimerkiksi

viranomaisten tiloissa. Oli täysin eri asia nähdä asioita paikanpäällä kuin lukea tieto vain papereista

tai toisen kuvaamana. Tämä kertoo mielestäni siitä, että sosiaalityöntekijät haluavat todentaa omaa

tietoaan lisää kokemustiedon avulla tapaamalla lasta ja keskeisiä toimijoita henkilökohtaisesti.

Tällöin on helpompi ymmärtää myös tapauskohtaisuutta eri lasten ja tilanteiden välillä. Näiden

tapaamisten myötä myös oma tiedollinen käsitys voi muuttua henkilöistä ja olosuhteista, joista on

aiemmin lukenut vain muiden tekemistä dokumenteista. Sosiaalityöntekijän rooli kokonaisprosessin

hallinnoijana tekeekin paikallisista tapaamisista erityisen merkityksellisiä tiedon tekemisen

paikkoja.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on oltu huolissaan siitä, että asiantuntijat tekevät päätöksiä

näkemättä ja kuulematta asiakasta. Sosiaalityö on pitkään pitänyt vahvasti kiinni henkilökohtaisista

kohtaamisista työotteena, tämän työotteen säilymisen ja mahdollisen vahvistamisen soisi edelleen

jatkuvan osana sosiaalityötä.
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Sosiaalityöntekijät eivät nähneet hiljaista tietoa vastakkaisuutena muille tiedonlajeille vaan

nimenomaan rinnakkaisena tiedon lajina, joka omalla intuitiivisella tavallaan oli

vuorovaikutuksessa täsmällisempien tiedon lajien kanssa. Täten käsitys yhtyy Nonakan ja

Takeuchin (1995) käsitykseen hiljaisesta tiedosta (Nonaka & Takeuchi 1995;Bereiter

2002;Salmelainen 2008, 23 muk). Tähän tutkimukseen osallistuneilla sosiaalityöntekijöillä oli

selkeä käsitys hiljaisen tiedon rajallisuudesta työskentelyssä, koskien muun muassa juridisia

tilanteita, jolloin peruste ei voinut olla persoonalliseen tietoon perustuva.

Osmondin ja O’Connorin (2004, 686) mukaan hiljainen tieto jää näkymättömäksi, koska

sosiaalityöntekijät käyttävät puheessaan arkipuhetta, tieteellisten käsitteiden käyttöä vältellään

”maanläheisyyden” säilyttämisen vuoksi asiakasta kohtaan ja työyhteisöt tuottavat

keskustelukulttuuria, jossa ei ole tarvetta eritellä tietopohjaa ja valintojen perusteita. Tämän

tutkimuksen perusteella voi sanoa, että sosiaalityöntekijät käyttävät paljolti arkikieltä, riippuen

kuitenkin siitä kenelle puheensa osoittavat. Jos vastapuhuja puhuu arjen asioista, arjen kielellä

puhuminen on varmasti järkevin tapa tiedon vaihtamiselle. Tässä näkynee vahva vuorovaikutuksen

painottaminen ja mahdollisimman samanlaisen kielen löytäminen välineeksi ajatusten vaihdossa.

Työyhteisön keskustelukulttuurin merkityksestä hiljaisen tiedon pysymiselle näkymättömänä,

voidaan tämän tutkimuksen perusteella olla erimieltä Osmondin ja O’Connorin (2004, 689)

näkemyksen kanssa – johtopäätös on erilainen. Tämän tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijät

juurikin tiedostivat asioiden perustelun merkityksen punnitessaan päätöstä. Tämä seikka

nimenomaan omalta osaltaan loi vahvaa reflektointia työotteeseen niin yksilö, työpari kuin

työyhteisö tasolla. Kuinka suuresta asiasta oli kysymys? Mitä suurempi asia, sitä laajempi

reflektointi asiaan liittyi. Yhtymäkohta Osmondin ja O’Connorin (2004, 689) tutkimukseen löytyy

sosiaalityöntekijöiden tavasta tuoda hiljaista tietoa esiin. Osmondin ja O’Connorin tutkimuksessa

kuvattiin sosiaalityöntekijöiden käyttävän esiintuonnissa paljon metaforia, esimerkkejä ja tarinoiden

kautta.

Tämä tutkimus tukee esimerkkien ja metaforien käyttöä asioiden esiin tuontitapoina. Huomasin

tämän myös haastatellessani tähän tutkimukseen osallistuneita sosiaalityöntekijöitä, esimerkein

kuvaaminen toistui monta kertaa eri haastatteluissa. Mistä tämä kertoo? Kertooko se siitä, että

sosiaalityöntekijät haluavat painottaa kertoessaan tapauksellisuutta ja kontekstia, joka liittyy juuri

siihen asiakastapaukseen? Esimerkin kautta he myös avoimesti avaavat asiat muille kuulijoille
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tilanteesta, jossa he ratkaisunsa tekivät ja antavat samalla kuulijalle itselleen mahdollisuuden

arvioida ja miettiä mitä tuossa kyseisessä tilanteessa olisi voinut tehdä.

Teoreettista ja empiiristä tietoa sosiaalityöntekijät arvostivat ja se antoi heille välineitä

käsitteellistää kerättyä tietoa ja empiirisen tiedon kautta saada tutkittua tietoa kokemustiedon

rinnalle. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että sosiaalityöntekijät tarvitsevat juuri

teoreettisten ja empiiristen tietojen päivittämistä aika ajoin. Tämä sen vuoksi, koska tutkimus

kehittyy koko ajan. Uusimpien tutkimusten kautta saatujen tietojen kautta voidaan saada uusia

käsitteellisiä välineitä työhön ja kehittää työotetta sekä palveluita.

Voidaankin sanoa, että tutkitulla tiedolla on selkeä paikkansa sijaishuollon työssä tiedon lajina. Ne

eivät ole kuitenkaan tietoa, jota sosiaalityöntekijät esiintuovat jatkuvasti sanallisesti, vaan enemmän

tarpeen mukaan. Sillä sijaishuollon sosiaalityö on toimintaa, joka painottuu paljon arjen asioiden ja

siihen liittyvän tiedon koordinointia verkoston toimijoille.

Käytännön viisaus nousi esille kysymyksissä ja ratkaisuissa, joissa monet muut keskeisemmät

tiedonlajit eivät antaneet suoraa ohjeistusta asian ratkaisulle. Sijaishuollon sosiaalityön arjessa

nousee paljon ratkaisuja vaativia tilanteita, joissa käytännön viisaudelle on tarvetta. Itse

tiedonlajista voidaan tämän tutkimuksen perusteella sanoa, että se on yhteisöllistä ja kollektiivista

tietoa. Tämä tieto kehittyi työkokemuksen kautta ja erilaisten käytäntöjen näkemisen avulla, jolloin

sosiaalityöntekijä osasi arvioida ratkaisumahdollisuuksia aikaisempien käytännön kokemusten

kautta ja ottaa kokemusten tuottamat seikat huomioon tavassa ratkaista asia. Sosiaalityö toimii

todellisessa maailmassa, jossa ihmiset ja toiminta ovat totta. Yhden prosessin (esimerkiksi

sijaishuoltopaikan muutos) aikana tapahtuu monta käytäntöä ja toimintoa ennen kuin koko

prosessin on käyty läpi. Prosessit sisältävät useita käytännönvaiheita, ja noissa hetkissä käytännön

viisaus antaa tärkeää tietoa kuinka toimia, monen muun tiedon lajin ollessa vähempi

merkityksellistä.

Tunnetiedon ja tunnetyön merkityksestä sijaishuollossa voidaan tulosten perusteella sanoa, että

tunnetyö sai vahvan vastakaiun sosiaalityöntekijöiden kokemuksena työssään. Sosiaalityöntekijän

rooli asiakasprosessia hallinnoivana toimijana tekee omalta osaltaan sen, että sosiaalityöntekijä

kohtaa kaikkien toimijoiden tunteet prosessien aikana sisältäen tunteet niin onnistumisista kuin

epäonnistumisista.
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Tämän keskeisen roolin kautta sosiaalityöntekijän voi sanoa vastaanottavan tunnetietoa

asiakkuuksien sisältä. Tunnetiedon avulla sosiaalityöntekijä voi arvioida refleksiivisesti saatua

kokonaistietoa prosessissa ja lähteä etsimään lisätietoa asioihin. Varsinkin ennakoimattomat

tunnetilat herättävät sosiaalityöntekijöissä kysymyksiä ja lisätiedon tarvetta konkreettisemman

tiedon saamiseksi ja reaktion ymmärtämiseksi. Heinon (1997) tarkastelu tunteista ohjaavina

tekijöinä tietolähdettä etsittäessä toteutuu myös tämän tutkimuksen perusteella. Samoin

reflektoinnin tarve tunteiden käsittelyssä paikantuu myös tässä tutkimuksessa tarpeelliseksi

vaiheeksi tietoa käsiteltäessä (Heino1997, 52). Tämän tutkimuksen mukaan työssä syntyneet tunteet

käsiteltiin keskustellen kollegan kanssa reflektoivasti. Samanlaiseen lopputulokseen on päätynyt

myös Mari Luoto (2008) omassa tutkimuksessaan tutkiessaan sosiaalityöntekijöiden tunteita

työssään (Luoto 2008, 33).

Laitisen ja Väyrysen (2011) mukaan sosiaalityössä kohdataan ihmisten inhimillistä elämää, huolta,

hätää, epäonnistumisen kokemuksia ja hyviä pyrkimyksiä. Asiakkuusprosessit sisältävät lähes

poikkeuksetta moraalisesti kantaa ottavia tilanteita, mikä tuottaa haastetta ratkaisuille. (Laitinen &

Väyrynen 2011, 184.) Moraali ja eettinen tieto saavat suuren merkityksen sijaishuollon työssä, jossa

lapsen asiat ovat pääkohde ja tapahtumat, päätökset ja menettelyt ovat aina suhteessa lapseen.

Pohdintaa moraalisista ja eettisistä kysymyksistä kohdataan päivittäin. Sijaishuollon

verkostomaisuuden vuoksi moraalisten ja eettisten kysymysten kohteeksi joutuvat kaikki toimijat,

jotka ovat lapsen asioissa ja elämässä mukana. Toisaalta useiden toimijoiden olemassaolo asettaa

myös sosiaalityöntekijän eettisen ja moraalisen toiminnan laajan arvioinnin kohteeksi muiden

toimijoiden taholta.

Tiedon välisessä roolijaossa eettinen ja moraalinen tieto asettuvat mielestäni teoreettisen ja

empiirisen tiedon kanssa samaan rooliin kehän ulkokaarelle paikantuen enemmän taustoittavaksi

tiedon lajiksi, joka on passiivisesti läsnä läpi prosessien. Eli moraalisen ja eettisen tiedon arviointi

on jatkuvaa, toisin kuin jonkin erityisemmän tiedon lajin, jonka arviointi perustuu enemmän

satunnaisempaan tarpeeseen tapauskohtaisesti.

Sosiaalityö on muodostanut oman arvomaailmansa, jonka pohjalta se toimii, mutta laajemmin

yhteiskunnassa arvot ovat kehittyneet yhä moninaisemmiksi. Arvojen yhtenäisyys on muuttunut

tuottaen laajempia moraalisia ja eettisiä arvoja, joiden kautta ihmiset toimivat yhteiskunnassa.

Suomessa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on laatinut eettisen

ohjeistuksen sosiaalialan ammattilaisille (Talentia, 2010).
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Sijaishuollossa pohdinnat suhteutuvat aina viime sijassa lapseen ja miten toiminta vaikuttaa lapsen

kasvuun ja kehitykseen. Tällöin myös eettistä ja moraalista tietoa pohdittaessa on otettava

huomioon myös muiden tiedon lajien tuottama tieto asiaan.

Sijaishuollon sosiaalityö on vahvasti verkostojen kanssa toimimista. Seuraavassa luvussa käyn läpi

tuloksia mitä aineisto tuotti sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden kokemuksista toimittaessa

verkostossa erilaisten toimijoiden kanssa ja mitä tietoa verkostossa tuotettiin sosiaalityöntekijälle ja

mitä tietoja sosiaalityöntekijät pitivät merkityksellisinä eri toimijoilta.

5.7 Sosiaalityöntekijöiden kokemukset verkoston tuottamasta tiedosta

Haastateltavista kaikki toivat esille verkoston vahvuuden tiedon tuotannolle. Eri näkökulmista

tuotettu tieto luo moninaisen kokonaisuuden asiakkaan tapaukselle. Sijoituksen eri vaiheissa

erilaisille tiedoille on tarvetta eri tavalla. Sijoituksen alussa ollaan eri asioista kiinnostuneita kuin

silloin kun arvioidaan, että sijoituksen tarve on päättymässä ja kotiuttamisprosessi voi olla

ajankohtainen. Sijoituksessa olevasta lapsesta tarvitaan tietoa niin arjen sujumisesta kuin

mahdollista erityistietoa asiantuntijalta, joka on erikoistunut juuri tietynlaisten tietojen analysointiin

ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin.

Sijaishuollossa olevan lapsen verkosto kasvaa hänen siirtyessä sijoitukseen avohuollosta. Haasteena

on tietysti tiedon koostaminen ja yhteensovitus erilaisten näkemysten ja näkökulmien kanssa läpi

sijaishuollon ajan. Joku verkoston toimijoista saattaa jättää myös asioita kertomatta ja tämä voi

paljastua vasta myöhemmin ja tuoda selitystä tapahtumille, joita on tapahtunut.

”Jokaisesta siitä tulee sitä omaa tietoa, eli mun ei tarvitse haalia ihan itse vaan, ne tuo jotain tietoa

myös mulle. Mutta niiden kaikkien tietojen yhteensovittaminen voi joskus olla aika hankalaa tai se,

että meillä voi olla erilaisia näkemyksiä siinä kohtaa, riippuen juuri siitä kuka / mikä se toimija on

se toinen siellä, että miten se vaikuttaa sitten hänen näkemyksensä siihen kenen puolella se siinä

on.” (H5)

Sijaishuollossa verkostoja ollaan siis aktiivisesti myös luomassa ja herättelemässä, jos siihen on

tarvetta. Alla olevasta näytteestä käy ilmi, että avohuoltoon verrattuna päätyön kohde ja painotus
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muuttuu sijaishuollossa. Avohuollossa vanhempien ollessa vahvasti työn kohteena, sijaishuollossa

vanhempia kohtaan painotus vähenee ja lapsi on vahvemmin päätyön kohde. Tämä näkyy siinä, että

lapsen omat biologiset verkostot ja suhteet niihin tulevat ajankohtaisimmiksi sijaishuollossa.

Kuinka järjestetään mahdollisuudet tapaamisille ja yhteydenpidolle? Ketkä lapsi kokee itse tärkeiksi

henkilöiksi verkostossaan? Selkein muutos sijaishuollon verkostossa verrattuna avohuoltoon on

sijaishuoltopaikan mukaan tulo osaksi verkostoa. Sijaishuoltopaikkamuodoista verkostot laajenevat

helpommin sijaisperheissä, joissa sijaisperheen oma suku saattaa liittyä myös osaksi sijoitetun

lapsen verkostoa. Laitoksissa ja perhekodeissa vastaavaa ei tapahdu niin selkeästi kuin

sijaisperheissä laitosmaisuuden vuoksi.

”Se on erittäin oleellinen siinä, eli ne toimijatahot lisääntyy hirveästi sen jälkeen kun lapsi siirtyy

sijaishuoltoon. Eli siinä on ne biologiset vanhemmat yhä ja suku, ja usein tulee se

sijaishuoltopaikka ja sielläkin voi olla suku, omat lapset ja niin edelleen. Ja uusi asuinpaikka,

koulut osa vanhasta verkostosta jää ja osa ei jää siihen.

Kyllä se on tosi iso se verkoston merkitys ja sitten joskus käy niinkin, että lähdetään luomaan uusia

verkostoja johonkin biologiseen sukuun jos toisen puolen suvusta on joku jäänyt kokonaan pois niin

koitetaan sitä hakea, että todella paljon tehdään verkostojen kanssa töitä. Sehän vielä muuttuu siitä

avohuoltovaiheesta, että avohuollossahan ne omat vanhemmat enempi se päätyön kohde, mutta me

lähdemme usein tekemään työtä myös isovanhempien, sisarusten kanssa. Se verkosto on myös sen

lapsen turvallisuuden kannalta tärkeä. Eli tunnistaa myös se, että kun lapsi on sijaishuollossa, niin

kuitenkin siitä on vastuuta paljon, että asiat sujuu siellä hyvin. Niin se on ollut tärkeetä, että myös

muita ihmisiä jotka on lapsen elämässä kuin sijaishuoltajat tai biologiset vanhemmat, että heitä

myös kuullaan, koska eivät kaikki sijaishuoltopaikat ole hyviä paikkoja.” (H4)

Verkostomaisuus mahdollistaa paremmin myös sen, että lapsen turvallisuus ja suojelu on

mahdollista paremmin. Haastateltava muistuttaa, että toimijat ovat vastuussa siitä, että lapsella on

kaikki hyvin sijaishuoltopaikassa ja asiat siellä sujuvat sovitusti. Verkoston toimijoita on hyvä

kuulla, sillä kaikki sijaishuoltopaikat eivät ole hyviä paikkoja lapselle. Verkostomaisuus antaa

parempia mahdollisuuksia väärinkäytösten sekä muiden lapseen liittyvien asioiden ja siihen

liittyvien tietojen julkituomisen ja tarvittaessa puuttumiseen.

”Tota, verkosto on tässä monimutkainen termi… onhan  se tietysti hirveän olennainen, jos noin

tehtäs, kerättäs se tieto yksilöhaastattelulla niin sehän olisi yhdenlaista tietoa ja kokemusta, sehän
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ei voi olla riittävää, että täytyyhän se jotenkin tulla se kokonaisnäkemys sen asiakkaan oman

verkoston kun sitten tämän viranomaisverkoston kautta.

Molemmista saadaan varmaan yhtä relevanttia tietoa, painottuen siihen viranomaisverkostoon eli

mitä on aikaisemmin sosiaalitoimessa tehty tai avohuollon tukitoimissa tehty ja toimittu.

Kiireellisissä sijoituksissa mitä poliisi on tehnyt, mitä sairaalassa on tehty ja tutkittu ja saatu tietoa.

Monella on aika iso se tietoa tuottava verkosto, että sieltä tulee niin paljon tietoa, että se on

jotenkin.. joutuu jopa seulomaan, että mikä tieto on olennaista sen lapsen kannalta. Mutta sieltä

lapsen omasta verkostostosta sitten ei välttämättä tulekaan sitä tietoa ja varmaan sieltä jää

olennaista tietoa tulematta.”(H3)

Haastateltavan mielestä yksilöhaastattelulla saatu tieto on tärkeää ja olennaista kokemustietoa.

Kokonaisnäkemyksen saamiseksi on kerättävä kuitenkin mukaan myös viranomaisverkoston ja

asiakkaan oman verkoston tuottamat tiedot. Viranomaisverkoston tuottama tieto onkin helpommin

saatavissa, oikeudet tälle tulevat suoraan lastensuojelulaista, joka edesauttaa tietojen keräämistä eri

paikoista ja toimijoilta. Haastateltavan mukaan näiden tiedon verkostojen kesken

viranomaisverkoston tieto painottuukin lapsen omaa verkostoa enemmän. Viranomaisverkoston

tuottaman tiedon kautta voidaan nähdä mitä menneisyydessä on tapahtunut eri tilanteissa ja

asiakkuuden vaiheissa niin lapselle kuin vanhemmille. Näitä saatuja tietoja täytyy osata myös

analysoida ja löytää sieltä sijaishuollolle ja erityisesti lapselle tärkeät tiedot haastateltava käyttääkin

tästä sanaa ”seuloa”. Haastateltavan kokemuksen mukaan näyttääkin siltä, että viranomaisverkoston

suuren tietomäärän vastapainoksi ei aina saada lapsen omalta verkostolta täydentävää

kokemustietoa, minkä saaminen olisi tärkeää juuri mahdollisimman laajan kokonaisuuden

saavuttamiseksi. Kenties juuri heiltä saatava tieto voisi olla sitä tärkeintä tietoa, jotta lasta

pystyttäisiin auttamaan eteenpäin ja ymmärtämään hänen toimintaansa.

”Se on avainasemassa, me ollaan yksi osa verkostoa, sitä ratasta. Ehkä meillä lapsen vastaava

sosiaalityöntekijyys aikaan saa sen, että meidän pitäisi ikään kuin hallinnoida, ei siis mikään

johtaja, mutta sillä lailla mutta olla jotenkin se byrokraattinen hallinta tässä. Että ne tiedot jotenkin

päätyisivät aina tähän. Verkostosta täytyy pystyä kerään kuitenkin se tarvittava tieto, jotta me

pystytään tekemään se päätös siinä hetkessä, jotka kestäisivät aikaa. Se on se tavoite. Me siis ollaan

yksi osa verkostoa, johon täytyy pystyä luottamaan ja sehän on oikeasti tässä se juttu, ei se jos

asiakas kertoo meille jotain väärää, vaan se jos yhteistyökumppani toimii epäluottamuksellisesti
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niin se on isompi pala. Mulle ainakin sellaset tilanteet on semmosia, että silloin ärsyttää kovasti ja

se, että joutuu setvimään sellaisia asioita, joiden pitäisi olla annettuna.”(H2)

5.7.1 Lapsi tietoa tuottamassa

Sijaishuollossa lapsi on keskeisin kohde. Sosiaalityöntekijä on lapsen asioista vastaava työntekijä.

Haastateltavat pitivät lapsen tuottamaa tietoa painoarvoltaan suurena. Lapsen kertomat asiat arjesta

sijaishuoltopaikassa tai tapaamisilla biologisten vanhempien kanssa olivat tietoja, joita

sosiaalityöntekijät paljolti arvioivat tämän haastatteluaineiston perusteella. Tämä toi mukanaan

myös kriittisyyttä lapsen tietoa kohtaan, koska vanhemmat saattoivat esimerkiksi valmistaa lasta

kertomaan jonkin asian sosiaalityöntekijälle tavalla, joka olisi enemmän vanhemman toive kuin

lapsen oma mielipide. Toinen ilmiö oli vanhempien lasten eli nuorten kohdalla tiedon vääristely

omaksi hyväksi.

Aineiston perusteella sosiaalityöntekijät toivoivat enemmän mahdollisuuksia päästä

vuorovaikutukseen lasten kanssa. Vuorovaikutuksen taso oli paljolti riippuvainen lapsen ikätasosta.

Lapsen kanssa kommunikoinnin useampi vastaaja mainitsi asiaksi, jota voisi kehittää omassa

työssään. Seuraavissa näytteissä käyn läpi tarkempia kuvauksia tuloksista.

”Sen lapsen omia näkemyksiä ja kokemuksia, että silloin kun olen lapsen kanssa ihan kahdestaan

tekemisissä, niin kyllä mä saatan hakea vastausta johonkin kysymykseeni, mutta en ihan sitä

suoraan kysy, riippuen tietysti lapsen iästä. Tai lapsen kantaa johonkin asiaan, hänen omaa

mielipidettä asiaan tai hänen elämäänsä. Miten pitäisi asian olla? Mitä hän toivoo, haluaa? Miksi

hän tekee  / ei tee sitä mitä hän tekee?”(H5)

Haastateltavien vastauksista nousivat esille tarve saada tietoa lapsen näkemyksistä asioihin,

kokemuksiin olostaan sijaishuoltopaikassa tai tapaamisista vanhempien kanssa. Lisäksi

tulevaisuutta kuvaavia asioita pyrittiin kartoittamaan lapsen tai nuoren tilanteessa. Myös selitystä

antavat kysymykset saattoivat nousta esille, mikäli oli aihetta saada ymmärtämystä esimerkiksi

jollekin tapahtumalle tai tilanteelle. Haastateltavat pitivät tärkeänä saada keskustella lapsen / nuoren

kanssa asioista myös henkilökohtaisesti kahden kesken yleisen keskustelun lisäksi. Pelkkä

sijaishuoltopaikan puhe lapsen tai nuoren tilanteesta ei vielä antanut täyttä vakuutta asioiden
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oikeasta tilasta vaan asioille haluttiin vahvistus myös lapselta tai nuorelta itseltään, samalla hänellä

oli mahdollisuus itse tuoda asioita sosiaalityöntekijän tietoon halutessaan.

”Tapaamisiin, myöskin arkeen siihen miten hänellä menee…se onkin just se mitä haluan tietää

että vaikka sijaisvanhemmat tai työntekijät sanoo, että menee ihan hyvin niin lapsi voi hyvin sanoa,

että ”en mä saa täällä iltapalaa” tai vastaavaa voi tulla silloin kun keskustelee lapsen kanssa.(H1)

Mitä asioita ja kysymyksiä lapset sitten vuorostaan esittivät sosiaalityöntekijälle? Haastateltavien

mukaan tapaamisiin liittyviä asioita, arjen olosuhteita, tuntemuksia sijoituksesta toisaalta myös

pysyvyyteen ja kiintymykseen liittyviä teemoja erityisesti lapsilta ja nuorilta, joiden elämä on ollut

muutoksille altista. Kiintymyksen ja pysyvyyden teemat ovat keskeistä lastensuojelun tematiikkaa.

Tapaamisten liittyessä yhteydenpitoon ja arjen olosuhteet sijaishuoltopaikkaan, yhtymäkohdat

sosiaalityöntekijöiden kiinnostuksen kohteisiin alkaa yhdistyä samansuuntaisiksi.

”Usein se liittyy vanhempiin ja tapaamisiin, aika usein. Kuinka tapaamiset voisi järjestää tai

haluaisi järjestää? Saattavat toki tuoda sitäkin viestiä mitä vanhempi on käskenyt tuomaan ”esitä

asia näin, sano näin” tai sitten heidän oloistaan, eli mikä on hyvin ja mikä on huonosti tai miten en

ainakaan haluaisi. Varsinkin isommat eli nuoret tuolla laitoksissa, niin tuovat sitä pahaa oloaan

esille ja yleensä löytyy se syyllinen ja se ei ole hän itse vaan joku muu siinä laitoksessa. Sitä ne tuo

eniten tai sitten jotkut esittää niitä kysymyksiä, että jos on ollut vaihtoja paljon, sitä pysyvyyttä voi

myös lapsi ilmaista, että onko tämä se paikka missä mä saan olla tai jollakin negatiivisella tavalla

saattaa tulla esiin se, että se hakee multa sitä vastausta, että voinko mä oikeasti jäädä tänne näin.

Että onko tämä se paikka mihin mä saan kiintyä?(H5)

Pienten lasten kohdalla tiedon saanti ja arviointi on vaikeampaa johtuen juuri iän tuomista

valmiuksista ilmaista itseä. Vanhempien lasten ja murrosikäisten kohdalla puhumisen avulla tehtävä

tiedon hankinta on helpompaa ja toiminnallisempaa. Lapsen ja arjesta huolehtivien aikuisten välisen

vuorovaikutuksen arviointi on monen haastateltavan mukaan merkityksellinen asia.

”No se riippuu tietysti paljon lapsen iästä. Jos on riittävän pieni lapsi, niin siitä on tietysti

vaikeampi saada tietoa. Tietysti mä näen kun käyn häntä katsomassa, että miltä se näyttää, ja

silloin me arvioidaan enemmän vuorovaikutusta, että miten se sijaisvanhemman tai biologisen

vanhemman kanssa se vuorovaikutus on, sylissä pito, vastaaminen lapselle toimii. Mutta sitten

vähän isompi lapsi niin heidän kanssa yritetään, jollain tapaa tutustua leikkimällä tai jotenkin.
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Tulisi semmoista, että ne edes tietää kuka se on ja jotenkin ajattelee, että tämmöiset hyvät

sijaishuoltopaikat valmistaakin lasta siihen, että sosiaalityöntekijälle on hyvä kertoa ja

sosiaalityöntekijä tulee sua katsomaan ja sulla on oikeus puhua sen kanssa ja miettiä näitä asioita.

Jotkut lapset sitten kertookin sen mitä asiaa heillä on, että… välillä toki huomaa, että lapset on

prepattuja puhumaan meille… jos 6-vuotias tyttö kertoo meille, että haluan oman vanhemman

luokse asumaan, koska lapsen on hyvä asua oman suvun luona, niin se kuulostaa ihan

kummalliselta, ei 6-vuotias mistään suvun luona asumisesta tiedä mitään, jos joku ei ole sitä

kertonut, että se on hyvä, että lapsi asuu omassa suvussa.” (H4)

Useat haastateltavista toivat esille, että on tärkeää saada lapselle selväksi, että hänellä on oma

sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä hoitaa hänen asioitaan ja, että lapsella tai nuorella on oikeus

puhua omalle sosiaalityöntekijälle ja kertoa asioita sekä huolia, jos niitä ilmenee. Lasten

tapaamisten kautta sosiaalityöntekijät kokivat, että niiden kautta heillä on mahdollisuus ikään kuin

näyttäytyä konkreettisesti lapselle keitä he ovat, etteivät he ole vain etäisiä tätejä ja setiä ”siellä

jossain”. Sama tapahtunee myös toisinpäin, lapset, joiden asioita käsitellään saavat kasvot myös

sosiaalityöntekijän kannalta. Vanhempien tekemän lasten preppauksen yleisyydestä on vaikea

sanoa, mutta ilmiönä se on ymmärrettävä ympäristössä, jossa se tapahtuu. Uskoisin, että vanhemmat

tietävät, että sosiaalityöntekijät antavat lapsen mielipiteelle suuresti arvoa ja siksi preppausta

tapahtuu. Uskoisin myös, että jos kyseessä on tuttu lapsi, on preppauksen huomaaminen helpompaa

kuin vieraamman lapsen tapauksessa. Keskustelun jatkuessa huomataan kyllä mitkä asiat on annettu

ulkoapäin ja mitkä tulevat aidosti lapselta itseltään.

”Ja se, että lapset tietää kuka heidän sosiaalityöntekijänsä on ja, että hän on siinä pidemmän aikaa

on suuri merkitys ja se, että pystyi jonkinlaisen suhteen luomaan näihin kaikkiin lapsiin niin se olisi

tärkeää. Se on tosi käsittämätöntä, mikä mua ihmetyttää joka ainoa kerta, on se että miten he niin

avoimesti kertoo niin avoimesti niistä asioista ventovieraille ihmisille, joita mekin käytännösssä

ollaan. Eikä me voida käydä niissä paikoissa niin usein kuin me ehkä haluttaisiin käydä, mutta että

ne ottaa tosissaan sen ja pienetkin lapset kertoo asioista. ” (H2)

Yllä oleva näyte tuokin esille ihmettelyä erään haastateltavan kuvauksesta siitä, kuinka lapset

tapaamisilla kuitenkin ovat avoimia ja lähtevät mukaan sosiaalityöntekijän kanssa

vuorovaikutukseen. Lastensuojelun sijaishuollossa olevat lapset ovat toki yleensä jossain määrin

tottuneet aikuisten kanssa toimimiseen elämänhistoriansa vuoksi. Haastateltava tuo lasten

tapaamisen mahdollisuuksien vähyyttä esille näytteessä. Asiakasmäärän yhtä sosiaalityöntekijää
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kohden ollessa suuri lasten tapaamismäärät eivät vastaa sitä määrää mitä sosiaalityöntekijät

haluaisivat työssään lapsia tavata ja työskennellä heidän kanssaan.

Lapsen tuottama tieto ei aina ole helppoa arvioitavaa sosiaalityöntekijällekään. Näyttäisi siltä, että

lapsen tuottama tieto on paljolti tunnetietoa vanhemmista tai kodista, josta hänet on huostaan otettu.

Sosiaalityöntekijä voi tietää vanhemman todellisten olosuhteiden ja vanhemmuuden tilan ja

ristiriidan sen välille mitä vanhempi on lapselleen kertonut tilanteestaan. Näissä tilanteissa

sosiaalityöntekijä voi kokea epävarmuutta miten kertoa lapselle asian oikea tila ikätasoisesti ja

oikealla tavalla. Tämän asian parantamiseksi koulutusta olisi saatava lisää esimerkiksi juuri lapsen

kanssa puhumiseen ja työskentelyyn sekä välineitä sen kehittämiseen.

”Kyllähän se on tosia vaikea arvioida lapsen puheesta, että mitä siellä on oikeasti taustalla ja

sitten suurin osa lapsista kaipaa, ikävöi biologisen vanhemman luokse vaikka siellä olisi sattunut

mitä, vaikka heistä ei olisi huolehdittu millään tavalla. Niin heillä on tietty kaipaus ja toive, että se

vanhempi huolehtii asioista ja usein ihan katteettomia lupauksiakin vanhemmat tekee ja kertoo, että

nyt menee hyvin, että hän ei juo. Mikä saattaa olla täysin väärä tieto, eikä ollenkaan totta. Se on

lapsen kohdalla vaikeata. Että kyllähän me lapsia tavataan, mutta enemmän me voimme arvioida

sitä, mikä on sen lapsen oleminen siellä sijaishuoltopaikassa, onko se ok? Se me nähdään, miten

häntä huomioidaan siellä sijaishuoltopaikassa. Miten hän menee lähelle? Miten hän turvautuu? Jos

on murheita niin kenelle lapsi niistä kertoo? Ehkä voisi olla enemmän välineitä lasten kanssa

puhumiseen… Enempi se on sitä arviointia siitä, miltä se elämä näyttää siellä sijaishuoltopaikassa

ja miten arki on lähtenyt sujumaan.” (H4)

Menetelmiä toki käytetäänkin silloin kun ajatellaan sen helpottavan tiedon saamista ja siihen sopiva

väline on olemassa. Seuraavassa näytteessä haastateltava kertoo esimerkin, jossa kartoitettiin lapsen

verkostoa, käyttäen verkostokarttaa apuna. Esimerkki kuvaa hyvin myös lapsen suhdeverkostoa,

joiden kanssa hän on tekemisissä.

” No kyllä se lapsella oleva tieto on tosi tärkeetä. Että nytkin tulee mieleen yksi tapaaminen missä

käytiin että ihan lapsen tärkeitä ihmisiä ja mitä se näistä tapaamisista miettii tehtiin ihan

verkostokarttaa työpari oli mukana. Oli vahva luotto niihin omiin tunteisiin liittyen tapaamisiin.

Käytiin läpi ketä kuuluu perheeseen. Lapsi oli sijaisperheessä ja biologiset isä ja äiti eronneet ja

isällä uusperhe. Niin haluttiin tietää sitä, että miten lapsi määrittää asioita ja keitä on kaverit ja

samalla oli helppo kysellä tapaamisten sujumisesta. Oli vielä puhelias tämä lapsi, saatiin sitä
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lapsen mielipidettä näkyville. Jos taas on hiljaisempi lapsi niin silloin vähän haasteellisempaa, niin

sitten pitäisi jotain menetelmiä niihin käyttää. Että kyllä lapselta tietoa tulee.” (H1)

Sosiaalityöntekijälle lapsen tuottama tieto on koko verkoston tuottamasta tiedosta sitä, johon on

reagoitava ensimmäisenä ja arvioita sen merkitystä muuhun tietoon. Haastateltavan kokemuksen

mukaan, lapsen tuottama huolestuttava tieto esimerkiksi sijaishuoltopaikasta tulee

sosiaalityöntekijän tietoon jotain muuta kautta kuin suoraan lapselta / nuorelta esimerkiksi

biologisilta vanhemmilta tai muulta läheiseltä.

” No se lapsihan on se paras asiantuntija,  siis häneltä tuleva tieto, on meille ensiarvoisen tärkeää.

Mikä tahansa viesti sieltä tulee, niin meidän, pitäisi siihen reagoida ja se, että meidän pitäisi pystyä

tapaamaan ja tuntemaan ne lapset todella hyvin. Siis monesti se asia, mikä nousee

sijaishuoltopaikasta, niin ei se sijaishuoltopaikka sitä meille kerro, vaan se lapsi tai sitten lapsi

kertoo sen äidilleen, isälleen tai jollekin läheiselleen.” (H2)

Mikäli lapsen tuottama tieto tai lasta koskeva tieto on vakavuudeltaan niin suurta, että se vaatii

isompia muutoksia lapsen arkeen ja olemiseen esimerkiksi sijaishuoltopaikan muutoksella, niin

joskus tilanne voi olla turhauttava ja riittämättömyyden tunne voi vallata sosiaalityöntekijän. Tämän

tyyppiset tilanteet ovat kovia paikkoja myös eettisesti työntekijälle. Tavoitteena oleva eli paras

mahdollinen palvelu tai hoito ei ole aina saatavavilla juuri siinä hetkessä kun sitä tarvitaan. Tämä

voi pakottaa tilanteeseen, jossa joudutaan tyytymään vähemmän parhaaseen ratkaisuun ajatellen

lapsen etua. Yksi haastateltavista kuvasi erästä tilannetta omalta työuransa varrelta.

”Mutta sitten se on kaikkein kamalinta, kun se lapsi kertoo jonkun asian niin ja me reagoidaan

siihen niin se asia ei muutukaan paremmaksi se on siinä se kompastuskivi ja se on mulle itselle

kaikkein kovin kohta. Nuori esimerkiksi kertoo, että hän haluaa täältä sijaishuoltopaikasta pois ja

mä tiedän, että hän haluaa pois ja mä tiedän, että se on perusteltua ja sitten taas parempaakaan

sijaishuoltopaikkaa ei ole tarjolla. En voi häntä ojasta allikkoonkaan alkaa siirtämään, niin se on

karua, kun sä kerrot, että ei ole mitään sellaista paikkaa, johon mä voisin sut siirtää. Ja nuori

toteaa, että no mä oon sitten mieluummin täällä kuin, että lähden x-paikkakunnalle (kunnan nimi

poistettu) ja mä oon vielä samaa mieltä siitä asiasta, mutta mä en itse voi sille mitään tehdä, mulla

ei ole mitään ja tietysti paikat on selvitetty ja muita vaihtoehtoja ei ole, niin se on vaan aika karu

tilanne”. (H2)
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5.7.2 Biologiset vanhemmat

Sosiaalityöntekijöiden suhde vanhempiin tiedon näkökulmasta on suhde, jossa tietoa vaihdetaan

molemmin puolin. Vanhemmat tuottavat omasta roolistaan käsin tietynlaisia asioita

sosiaalityöntekijöiden tietoon ja sosiaalityöntekijät taas vastaavasti omasta roolistaan käsin tietoa

vanhemmille. Käsiteltävä tieto sisältää pääosin tietoa lapsesta, hänen olosuhteistaan tai vanhempien

elämäntilanteesta ja niiden muutoksista. Vanhempia koskeva tieto on merkityksellistä sijaishuollon

luonteen perusteella, jossa vanhempien tilannetta on arvioitava yhdessä lapsen tilanteen kanssa.

Tämä sen vuoksi, että sijaishuollossa huostaanottoa ja sen perusteita on arvioitava aktiivisesti koko

ajan.

”He tuottavat huolta esim. jos asiat eivät ole olleet heidän mielestään hyvin sijaishuoltopaikassa,

kun ovat siellä vierailleet tai sitten jos lapsi on kertonut tapaamisissa jotain mitä sijaisäiti on

puhunut tai sanonut. Että kyllä ne saattaa tulla sitten meillekin viikonlopun jälkeen puheluna tai

sähköpostina tietoon. Aika usein vanhempien yhteydenotot liittyy siihen, että pyydetään

matkarahoja ja luonapitokorvauksia. Siinä samalla sitten vaihdetaan kuulumisia heidän ja meidän

osalta kuinka on mennyt lapsen kanssa viikonloput. Ja paljon myös kuulee sitä, että kuinka

biologinen vanhempi on tyytyväinen, että lapsi saa olla juuri tuossa tietyssä perheessä ja asiat

sujuvat hyvin. Mutta kyllä siis biologiset vanhemmat kertovat tuntemuksensa

sijaishuoltopaikoista.”(H1)

”Eniten he kertoo siihen arkeen ja niihin asioiden järjestämiseen liittyviä juttuja.” (H5)

Vanhemmat tuottivat sosiaalityöntekijöiden haastatteluiden perusteella tietoa heidän omista

kokemuksistaan koskien sijaishuoltopaikkaa. Kysymykset käsittelivät asioita kuten, mitä mieltä he

sijaishuoltopaikasta olivat, olivatko siellä kaikki asiat kunnossa ja mitä lapset olivat heille kertoneet

sijaishuoltopaikasta? Lasten ollessa tapaamisilla vanhempien luona, vanhemmat saattavat kertoa

tapahtumista ja kuulumisista mitä lapsen kanssa on tehty tai esiintyikö jotain huolta lapsen osalta.

Moni yhteydenotto saattoi koskea myös ihan käytännön asioiden sopimista sosiaalityöntekijän

kanssa, kuten yllä olevassa näytteessä haastateltava kertoo yhteydenpitokuluista ja

luonapitokorvauksista, joiden tarkoitus on tukea pienituloisia vanhempia matkakustannuksissa, joita

syntyy lapsen tapaamisesta.
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Lapsen tuottaman tiedon edelleen välitys koskee myös osaa tiedosta, jota vanhemmat tuottavat. Tuo

tieto käy läpi vielä vanhemman näkemyksen, josta se mahdollisesti tulee sosiaalityöntekijän tietoon.

Hallussaan olevasta tiedosta vanhemmat omaavat juuri historiatietoa, jota ei ole välttämättä missään

virallisissa tiedoissa, vaan se on heidän kokemustietoaan. Tämä tieto voi olla arvokasta ajateltaessa

esimerkiksi jonkin hoidon aloittamiseen liittyviä esitietoja.

”Se on tärkeätä, just jos tarvitaan sitä historiatietoa asioista, näillä vanhemmilla se on olemassa.

Ja ne läheiset välittää meille sitä tietoa omasta näkemyksestään värittyneinä mikä lapsilta tietyllä

tavalla tulee ja minkä he vanhempina kokevat. Meidän vanhemmat on kuitenkin melko pitkälti

sellaisia, että he haluavat lastensa hyvää 100% ei voi sanoa, että kaikki vanhemmat sitä

haluaisivat, mutta melkein kaikki. Läheisverkosto siis välittää tietoa myös siltä lapselta.”. (H2)

Edellä käsiteltiin mitä tietoa vanhemmat tuottavat sosiaalityöntekijöille. Mitä tietoja

sosiaalityöntekijät sitten hakevat vanhemmilta ja mistä he ovat kiinnostuneita?

”Läheisverkostosta vuorovaikutustaso lapsen kanssa, heidän näkemystä, ajatusta lapsesta, lapsen

voinnista, tulevaisuudesta. Myöskin heidän omia havaintoja siitä lapsen toiminnasta tai tavasta

toimia.” (H3)

Haastateltavien vastauksissa toistuivat osin samat asiat kuin mitä vanhemmat saattoivat kertoa

sosiaalityöntekijälle. Miten vanhemmat tai vanhempi näki lapsen tilanteen ja voinnin? Miten lapset

toimivat ollessaan tapaamisella? Mitä tulevaisuuden suunnitelmia vanhemmalla oli? Asiat

vaihtelivat hyvinkin konkreettisista tilanteista ja asioista aina laajempiin linjoihin tulevaisuudesta.

Sosiaalityöntekijän on elettävä lapsen sijoituksessa niin nykyhetkeä, kuin myös tulevaisuutta. Miltä

lapsen tilanne näyttää suurempien sijaishuoltoa koskevien asioiden osalta, esimerkiksi kotiuttamisen

osalta?

Edellä nousivat asiat suhteessa lapseen, mutta tärkeää oli tietää myös vanhempaa koskeva

yleistilanne. Mikä oli vanhemman oma vointi ja elämäntilanne? Oliko heillä jotain huolta, jonka he

haluaisivat kertoa sosiaalityöntekijälle?

”Sitä mitä mä itse heiltä usein kyselen, on, että miten tapaamiset on onnistuu ja mitä mieltä he ovat

lapsen sijaishuoltopaikasta, sujuuko siellä asiat heidän mielestä ja sitten heiltä kyselen, että jos

heillä on joku päihde- tai psyykkinen sairaus, niin kyselen miten he hoitavat sitä, sen tyyppistä
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tietoa. Sitä korostan aika paljon vanhemmille, että heidän on hyvä ilmoittaa minulle

sosiaalityöntekijälle, jos he ovat huolissaan lapsestaan.” (H4)

Huoleen liittyvä tieto tuli esille kaksinaisena parissa haastattelussa. Vanhemmalla saattoi olla huoli

lapsesta koko ajan, vaikka sosiaalityöntekijän ja useamman muun verkostossa työskentelevän

arvioissa huolta ei silloin ollut. Toisaalta toiset vanhemmat eivät kantaneet huolta tai eivät ainakaan

sitä kertoneet ääneen, vaikka aihetta olisi saattanut olla.

”Toiset vanhemmat on aina huolissaan lapsestaan, vaikka sitä huolta ei olisikaan, siis he vaan

eivät pysty hyväksymään sitä, että joku toinen huolehtii heidän lapsestaan. Mutta toisilla ei ole

koskaan mitään huolta, että miten sen sanoisi, että aika paljon tulee sellaista tietoa, mikä ei ole

välttämättä… aika moni vanhempi ajaa sitä omaa asiaa sillä, että kertoo lapsella olevan sitä, tätä

ja tuota.  Mutta monet vanhemmat, ne soittelee kertoakseen itsestään. Enemmän ne puhuu itsestään

kuin lapsestaan. ”(H4)

Parissa haastattelussa tuli myös sosiaalityöntekijöiden kokemus siitä, että vanhemman yhteydenpito

lapsen sosiaalityöntekijään ei enää palvellut tarkoitusta. Sosiaalityöntekijät kokivat vanhemman

jakaman tiedon tärkeäksi. Kuitenkin silloin jos pääpaino yhteydenotoissa oli vanhemman oman

elämän käsittely ja lapsen asiat olivat vain sivuseikka, kokivat sosiaalityöntekijät, että tiettyä

rajaamista joutui tekemään asiakasta kohtaan.  Sijaishuollon sosiaalityön sisältää myös

psykososiaalista työtä, mutta jos vanhemman tilanne vaati enemmän terapeuttisempaa otetta,

ohjasivat sosiaalityöntekijät vanhempaa olemaan yhteydessä terapeuttisempaan hoitotahoon, mikäli

se oli mahdollista. Taustalla oli myös ajatus, että sijaishuollon sosiaalityöntekijät olivat lapsen

työntekijöitä, eikä heidän työaikaresurssinsa olleet riittäviä intensiivisempään vanhempia koskevaan

työskentelyyn.

Mitä vanhempien tarve kuuntelijalle kertoo yhteiskunnastamme? Eikö vallalla oleva

palvelujärjestelmä luo mahdollisuuksia palveluille, jossa vanhemmat saisivat apua esimerkiksi

omien ongelmiensa käsittelyyn ja tätä kautta muutokseen elämäntilanteessaan? Asioilla on vahva

yhteys toisiinsa. Mikäli biologiset vanhemmat saavat apua, voivat he nopeammin myös kuntoutua

takaisin arjen huoltajiksi lapsilleen ja sijoitusten määrä voisi olla pienempi tai sijoitukset voisivat

olla kestoltaan lyhempiä.
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Sijaishuollossa erityisesti vastentahtoisen huostaanoton seurauksena lapsen vanhemmat saattavat

vaatia pitkänkin ajan sille, että voivat hyväksyä ja ymmärtää tilanteen jossa ollaan. Pettymyksen ja

vihan tunteiden tilassa voi myös tiedon vastaanottaminen ja vaihtaminen olla vaikeampaa. Tämä voi

estää lasta koskevan tiedon ja vanhemman muutosta tukevan tiedon vastaanoton. Muutos on suuri ja

asian käsittely vaatii aina aikaa.

”Kyllä mä varmaan teen heidän kanssa töitä, että mä yritän saada heidät hyväksymään sen miksi

on näin, että minkä takia lapsi on sijoitettu ja käytäisiin se läpi ja yritettäisiin mennä eteenpäin,

eikä oltaisi vain siinä tilanteessa missä hirveen moni on, että tämä on hirveätä ja tämä on väärin ja

se teki näin ja noin. Päästäisiin siitä pois ja työskentelemään sen lapsen hyväksi, että miten sen

lapsen olisi parempi olla ja aukaista niitä silmiä. Mutta mitä ne multa odottaa? Niin se voi olla

ihan toista…mutta joskus hyvin pitkänkin rupeaman jälkeen sitten tulee se vanhemmaltakin se, että

tämä oli ihan oikea ratkaisu ja on auttanut sitä lasta eteenpäin ja nyt mä vasta ymmärrän miksi

tämä oli näin. Tai sitten sitä ymmärrystä ei tule koskaan, mutta aika usein sieltä joku ratkaisu ja

yhteinen kieli löytyy tai haluaa ainakin työntekijänä muistaa ne asiat, missä on se yhteinen kieli

olemassa.” (H5)

”Mutta yleensä he haluavat ja kun se tilanne on siitä huostaanotosta vähän rauhoittunut niin he

kyllä näkee sitä, joillain se kestää kauemmin ja joillain vähemmän, mutta se tieto on täydellisen

tärkeätä ja sen takia se yhteys sinne vanhempiin pysyy. On tietysti se vähemmistö näitä vanhempia

jotka ei ole kuin haitaksi sille lapselle. Ja sitäkin joutuu työstään ja sekin kuuluu tähän työhön.”

(H2)

5.7.3 Sijaishuoltopaikat

Sijaishuoltopaikka on se paikka, missä lapsi viettää pääosan ajastaan ollessaan huostassa.

Sijaishuoltopaikka on täten myös toimija, jolla on paljolti tietoa juuri arjesta ja sen sujumisesta.

Haastatteluista kävi ilmi, että sijaishuoltopaikan muodolla on merkitystä sille millaista tietoa ja

tiedon tekemistä heiltä odotettiin.

”Kertovat myös siitä arjesta ja sen sujumisesta. Mikä näkemys heillä on koulunkäynnin

sujumisesta, kuinka siivoaa huoneensa ja muut velvollisuudet ja miten tulee toimeen muiden
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ihmisen kanssa siellä paikassa. Millä mielellä lähtee tapaamisiin ja tulee sieltä, soitteleeko

vanhemmille? Arjen juttuja.” (H1)

Eniten arjen kanssa olevat toimijat luonnollisesti kertovat eniten arkeen liittyviä juttuja. Arjen

sujuminen voi kertoa paljon siitä kuinka lapsi voi ollessaan sijoituksessa. Arkitieto voi samalla

antaa myös tietoa siitä, mitä edellytyksiä tai haasteita lapsella voi olla tulevaisuudessa ja mihin

asioihin on kenties haettava apua ja lisätietoa. Kuukausikoosteet, tapaamiset, puhelut ja sähköposti

toimivat yhteydenpitovälineinä tiedon vaihdolle sijaishuoltopaikan ja sosiaalityöntekijän välillä.

Tiiviimpää yhteistyötä tehdään tilanteissa, joissa tapahtumat sitä vaativat ja pohditaan jatkotoimia

laajemmalla ryhmällä. Alla oleva näyte tuo esille myös sen, että joskus sosiaalityöntekijä voi joutua

rajaamaan myös tietoa, joka on hänen mielestään turhankin yksityiskohtaista lapsen / nuoren osalta.

Tietynlainen tietoon liittyvä yksityisyyden kunnioittaminen on paikallaan täysi-ikäisyyttä

lähestyvien nuorten kohdalla. Voisi kai sanoa, että moni yksityinen asia kuuluu sosiaalityöntekijän

tietää, mutta monen asian osalta tarkkoja yksityiskohtia ei ole tarve tietää elleivät ne aiheuta huolta

nuoren kehityksestä, terveydestä tai muusta hyvinvoinnista. Aina yhteistyö tiedon jakamisen

suhteen ei tunnu sosiaalityöntekijöiden mukaan toimivan toimijoiden kesken. Tiedon suhteen avoin

ote ei ole itsestäänselvyys kaikissa tapauksissa ja tämä voi tuodakin epäilyksiä asioiden

salaamisesta ja hankaloittaa yhteistyötä toimijoiden välille. Myös odotukset tavasta tuottaa tietoa

vaihtelivat erilaisten sijaishuoltopaikkojen suhteen.

”Ne on kyllä hyvin erilaisia, että hyvin ammatillisesta laitoksesta tulee tosi tarkkaa tietoa tulee ihan

kk-raporttien muodossa ja ihan soitellaan jos jotain erityistä on tapahtunut ja he lähtee pohtimaan,

että miten tässä toimitaan jatkossa. Joskus ehkä liiankin tarkkaa tietoa, miettiny noiden aikuistuvien

nuorten kohdalla, että ei mun tarvii ihan kaikkia poikakaverikuvioita tietää, siis joskus tuntuu, että

ne menee nuoren henkilökohtaisiin asioihin. Joskus oon sanonutkin, että ihan kaikkea ei mulle

tarvitse kertoa, että riittää sellaiset asiat, jotka vaatii jotain erityistä, esimerkiksi poikakavereista

eroamiset yms. tietysti jos se aiheuttaa jotain suurempia huolia, mutta jos se on normaalin rajoissa

niin kuin kelle tahansa nuorelle niin ei ne kuulu mulle. Olen sitä mieltä, että ei kenenkään asioita

voi niin riepotella. Sitten on joitain laitoksia, että vaikka mä kuinka heille yritän sanoa, että pitäisi

lähettää raporttia kun pitäisi tietää enemmän, niin ei sieltä vaan sitä raporttia tule ja siellä

käyminenkin on hankalasti soviteltavissa, että niissä laitoksissa joissa tieto on avointa, niin niihin

voi mennä vaikka ilmoittamatta eikä ne pahastu. Mutta jotkut tuntuu, että vaikka käynti on sovittu

niin silloinkin se on vaikeata. Silloin tulee se tunne, että täällä on jotain asioita, mitä mun ei sovi

tietää.”(H4)
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Sijaishuoltopaikkojen suhteen sosiaalityöntekijät toivat esille kokemuksena sitä, että sijaisperheet ja

laitokset tuottavat eri lailla tietoa. Sijaisperheiden kohdalla heidän tuottamansa tieto on arkikieltä ja

kuvailevampaa kuin laitosten. Kuvaillun tiedon tulkinta on enemmän sosiaalityöntekijän vastuulla

verrattuna laitoksiin, joissa enemmän nimetään asioita teoreettisin käsittein jo tietoa jakaessa.

Tämän kaltaista eroa sosiaalityöntekijätkin toivat ilmi haastatteluissa.

Sosiaalityöntekijät odottavat laitoksilta tietynlaista ammattimaisuutta ja otetta työhön, sillä jo

laitoksissa työskentelevien henkilöiden koulutuksen pitäisi tuottaa enemmän käsitteellistettyä tietoa

heidän työstään ja lapsen tai nuoren tilanteesta. Sijaisperheitä kohtaan odotuksetkin olivat enemmän

kokemustiedon tuomista sosiaalityöntekijöiden tietoon, jolloin käsitteiden muodostaminen

kerrotusta tiedosta oli enemmän sosiaalityöntekijän osuutta tiedon tuottamisessa. Sijaisperheitä

kohtaan haluttiin avoin kumppanuuteen painottuva suhde, jotta tiedon jakaminen olisi helppoa. Toki

sijaisperheet ovat monelta osin erilaisia sijaishuoltopaikkoja kuin laitokset esimerkiksi joidenkin

palveluiden järjestämisen suhteen perhe saa sen ulkopuolelta kun taas laitoksessa palvelu voi

sisältyä laitoksen toimintaan. Tämä voi osaltaan selittää kumppanuudellisemman suhteen luomisen

tarvetta. Sijaisperheiden osalta muistuteltiin siitä, että sijaisperheetkin ovat keskenään erilaisia

perheitä, esimerkiksi tavat kertoa asioista olivat erilaisia eri perheiden välillä.

”Sijaisperheissä on hyvin erilaisia. Jotkut sijaisperheet on hyvinkin ammatillisen tuntuisia ne ihan

oikeasti kertoo ne tärkeät asiat ja on yhteyksissä tärkeistä asioista ja toiset sijaisperheet kertoo

kaiken muunkin mikä ei liity enää. Se on… kyllä se on hyvin erilaista ja osa on tosi tarpeetonta ja

osa olisi tarpeellista tietää mutta ei sitä tiedä.”(H4)

” No, mä haluaisin ajatella, että nämä sijaishuoltopaikat esim. just laitokset niin ne olisivat ikään

kuin ammattilaisia, joilta saa ammattilaisten tuottamaa tietoa, eikä mitään pelkkää löpinää, että

siellä kertoillaan kaikenlaista, niin se ei ole enää tarkoituksen mukaista. Laitokselta odotetaan

ammatillisempaa otetta mm. teksteihin kuukausikoosteissa. Laitoksessa täytyy olla se tietty

ammatillisen osaamisen taso ja sijaisperheistä aattelee taas siten, että no laitoksissa voi olla

vaihtuvat työntekijät ja heillä pitää olla se sama taso kuten meilläkin on se tietty yhteinen ääni

millä me puhutaan toivottavasti. Niin sijaisperheiltä se on tietynlaista kumppanuutta johonkin

rajaan asti, että heidän olisi helppo soittaa tänne ja kertoa asioita, koska ne voivat olla tietoa, joka

voi myöhemmin olla merkityksellisiä. Eli lapsella voi olla jokin tietty asia mielessä nyt ja se voi

vaikuttaa myöhemmin. Laitokset ja perheet kertovat eri tavalla sitä asiaa. Sijaisvanhemmat ei
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välttämättä osaa nimetä niitä asioita mitä on, vaan ne täytyy osata sosiaalityöntekijän itse tulkita ja

löytää käsitteet tilanteiden kuvaamiselle. Sijaisperhe tavallaan ”ihmettelee” ilmiötä, mutta ei osaa

nimetä sitä. Laitokset voivat käyttää erilaisia käsitteitä kuvatessaan ilmiötä, mutta sijaisperheiden

kanssa se on sosiaalityöntekijä, joka mahdollisesti kertoo, että tällaista nimitystä käytetään jostain

asiasta. (H2)

Sosiaalityöntekijöiden haluama tieto painottui pääosin arkea koskevaan tietoon lapsesta ja olosta

sijaishuoltopaikassa. Sosiaalityöntekijöiden tarvitsema ja saama tieto kohtasivat tämän tutkimuksen

perusteella hyvin.

”Joo, arjen asiat on se mitä haluan tietää, ja tietysti lapsen yleinen terveydentila ja psyykkinen

hyvinvointi.”(H1)

”Mä haen varmaan sitä tietoa, että miten sillä lapsella menee, että mitkä hyvin, mitkä huonosti ja

mitä pitäisi vielä tehdä ja mitä pitäisi ottaa huomioon tulevissa asioissa.” (H5)

Tosin jos tietoon liittyviä kertomatta jättämisiä tai muita epäselvyyksiä tuli ilmi, oli sillä

seurauksensa sijaishuoltopaikan ja sosiaalityöntekijän suhteeseen. Pari haastateltavaa toi esille myös

tähän asiaan kokemuksiaan.

”Esimerkiksi kuukausikoosteet saattavat olla niin vähän informatiivisia, että niistä ei oikeastaan

ole hyötyä. Tai ne on kirjoitettu niin neutraalisti, ettei sieltä voi edes tarttua mihinkään. Sitten

saattaa olla sellaisia kk-koosteita, jotka lipsauttelee asioita, johon mä tartun ja jota he ei oo

tarkoittanu meille informaatioksi. Se tieto täytyy punnita tarkemmin sen motiivin kannalta, että

mikä sillä sijaishuoltopaikalla on puhua mulle jotakin tällaista, jos se on tilanteessa, jossa ollaan

epäluottamuksessa. Toki on paikkoja joihin sä luotat ja siihen ei ole tullut sitä epäluottamusta.

Epäluottamuksen jälkeen se epäily herää kaikesta ja epäilet kaikkea. Valitettavasti siinä

epäilyksessä on jotain perääkin. Se on itselle tietysti helpottavaa, kun sille löytyy jokin peruste, että

asioiden johtuminen selittyy jotenkin. Sijaishuoltopaikkoihin, meidän täytyy tietysti ymmärtää

heidän toimintaansa ja rooliaan eri sijaishuoltopaikkamuodoissa. Mutta onko se meidän tehtävä?

Ei ole, vaan meidän tehtävä on miettiä lapselle se paras sijaishuoltopaikka ja se, että me maksetaan

tiettyä vuorokausimaksua niin meillä on oikeus odottaa tietyn tasoista palvelua. Omien kokemusten

perusteella niin sijaishuoltopaikoista tulevaan tietoon suhtaudun skeptisesti, jos se luottamus on

menetetty.”(H2)
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Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelussa myös valvoa, että lapsella on

sijaishuoltopaikassa olosuhteet ja asiat niiden edellyttämällä tavalla. Sijaishuollon sosiaalityöntekijä

on monta kertaa se, joka kuulee asian tai saa tiedon koskien esimerkiksi jotain sijaishuoltopaikan

käytäntöä, joka ei ole lain mukainen tai hyväksyttävä käytäntö lapsen etua ajateltaessa. Epäily voi

tulla ilmi vahingossa vaikka kk-koosteessa tai epäilyn voi tuottaa joku muista toimijoista

verkostossa. Haastateltava kuvasi tilannetta edellisessä näytteessä, jossa sijaishuoltopaikan ja

sosiaalityöntekijän välisessä suhteessa luottamus on heikentynyt. Sijaishuoltopaikan muodolla ei

näyttäisi olevan merkitystä luottamuksen menettämisen jälkeen. Varovaisuus ja epäily jäävät

helposti seuraamaan myös jatkotyöskentelyä. Jatkossa työskentelyssä tuotettu tieto joutuu aina

arvioinnin osalta tarkemman pohdinnan alle.

Yllä olevassa näytteessä haastateltava sivusi myös roolia, joka sosiaalityöntekijälle tulee hänen

edustaessaan tahoa joka ostaa palveluita ulkopuolelta. Lapsen asioiden ja edun arvioijan roolin

lisäksi hänen on myös arvioitava ostetun palvelun laadukkuutta ja toimivuutta. Tämän roolin

vahvistuminen heijastelee ostopalveluiden määrän kasvua kunnissa.

T: Onko se samalla tavalla kaikkiin näihin sijaishuoltopaikka muotoihin?

H: Kyllä, joo. Sillä muodolla ei ole väliä sijaisperhe, perhekoti, laitos, koulukoti yms. ja just se, että

meille ei kerrota asioita tai myöhemmin tulee ilmi, että näin on käynyt, niin se jättää ikävän

tunteen.  Ja työpari on tosi tärkee, että on joku jonka kanssa ihmetellä asioita, että mikäs juttu tämä

nyt on? Ei mulle varmaan ole valehdeltu, mutta se että jätetään kertomatta niin se varmaan on

oikeasti, että se mitä jätetään kertomatta on epäilyttävää ja jos se vielä näkyy. Sijaishuoltopaikalla

ei siis ole väliä, olkoon vaikka sukulais-sijoitus, jossa lapsi on ns. omiensa joukossa. Ei merkitystä.

(H2)

Näissä kolmessa alaluvussa on käyty läpi lapsen ohella biologiset vanhemmat ja sijaishuoltopaikat.

Sijaishuollossa sosiaalityöntekijät ovat tekemisissä myös toisten ammattilaisten kanssa, muodostaen

monien ammattien verkoston lapsen tai nuoren ympärille lapsen tarpeista riippuen.

5.7.4 Ammattilaiset osana sijaishuollon tiedontuotantoa
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Tämän aineiston perusteella sosiaalityöntekijät kokivat, että eri ammattien tuottamalla tiedolla oli

paikkansa sijaishuollossa ja sen tietokokonaisuudessa. Ammattilaiset toivat oman

erityistietämyksensä avuksi lapsen tai nuoren tilanteeseen. Heiltä saatu tieto on esimerkiksi

kokemustietoa arjesta päiväkodin ja koulun näkökulmasta. Erilaisten hoitojaksojen ja terapioiden

kautta voidaan saada ymmärtämystä, selitystä lapsen käytökselle ja todellisia keinoja lapselle,

sijaishuoltopaikalle ja lapsen vanhemmille siitä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa ja kuinka arki

sujuisi mahdollisimman hyvin. Lisäksi erityistietoa saatettiin kaivata tilanteisiin, jossa mahdollisesti

jotain päätöstä oli perusteltava lasta koskevalla asiantuntijatiedolla. Haastatteluiden kautta kävi

myös ilmi, että joskus muilla ammattilaisilla oli tietämättömyyttä ja ihmettelyä sille, miksi

sosiaalityöntekijä halusi tietää jonkin asian. Myös käsityksiin lastensuojelulaista, sijaishuollosta ja

sen erityisluonteesta oli havaittu ymmärtämättömyyttä ammatillisten verkostojen kanssa

työskenneltäessä. Pääosin kokemukset yhteistyöstä ammattikuntien välillä olivat kuitenkin hyviä

tämän aineiston perusteella. Tiedon sekä kokemusten jakamisen kautta konsensus asioihin oli

löydettävissä. Jakamisen kautta sosiaalityöntekijä sai myös tunteen ja muistutuksen siitä, että hänen

ei tarvitse tietää ja osata itse kaikkea, vaan mukana on muitakin eri aloihin erikoistuneita

ammattilaisia, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia asiakkaan tilanteesta.

”Varmaan mä haen heiltä tietoa oman työn tueksi ja saan sieltä niitä työkaluja tehdä sitä työtä ja

työtapoja ja tukea, että yhteisesti jaetaan jotain asioita. Yhteistä päämäärää jos tavoiteltaisiin, niin

sieltä ammattipuolelta tulee se, että mun ei tarvitse tietää ja osata kaikkea.” (H5)

”Eli varmaan enemmän me ollaan sairaaloiden, perheneuvoloiden ja tämmösiltä, mutta tuota

välillä vieläkin tuntuu, että he eivät ymmärrä ehkä huostassa pidon… sitä mistä on kyse, että on

vaikea ymmärtää miksi me kysymme jotain. Mutta kyllä nämä viranomaiset, joiden kanssa

enemmän tehdään niin ymmärtää, mutta välillä tulee sellaisia, että ollaan ihmeissään, että miksi

sosiaalityöntekijä haluaa tietää asioita? Välillä tuntuu, että nämä ammatilliset verkostot ajattelee,

että kun lapsi on sijoitettu jonnekin sijaishuoltopaikkaan, niin siellä sijaishuoltopaikassa ei ole

enää mitään ongelmia, niin he ei lähde sillain näkemään, kertomaan jos he näkee siellä jotain.

Jälkeenpäin käy sitten ilmi, että he on miettineet jotain mutta.. se kynnys nähdä, että

sijaishuoltajissakin voi olla probleemaa niin on aika iso. (H4)

Yllä olevassa näytteessä haastateltava tuo esille ammatillisten verkostojen ja kenties monen

mielessä olevan luulon, että kun lapsi on sijaishuollossa, niin kaikki on hyvin niin lapsella kuin

sijaishuoltopaikalla. Tämä on kuitenkin harhaa, valitettavasti. Lapsen edun kannalta haitallisia
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sijaishuoltopaikkoja tulee ilmi silloin tällöin ja niihin joudutaan puuttumaan. Haastateltava

toivookin rohkeutta muille ammattilaisille olla kriittisiä myös sijaishuoltopaikkoja kohtaan ja

ilmaista huolensa jos sellaista havaitsee.

Sijaishuollossa ollaan tekemisissä monenlaisten ammatillisten ryhmien kanssa ja kaikkien tuottama

erityistieto pyritään kokoamaan yhteen lapsen kohdalla. Tieto voi olla raportoivaa, selittävää,

suosittelevaa ja monenlaista muuta riippuen sen tekijästä ja hänen roolistaan kokonaisuudessa.

Sijaishuollossa tiedot, joita lapsesta on kerätty asiakkuuden aikana, pitäisi lähtökohtaisesti löytyä

lapsen arkistosta.

”Sitten nämä terveydenhuolto ja kuntoutus ja poliisi niin nehän liittyy siihen, että on jotain

selvitystä tai tutkimusta tai he ovat kirjanneet ylös jotain tapahtumia, enemmän sen tyyppistä tietoa.

Kuntoutuksesta tai hoidosta myöskin ajatusta tai käsitystä, että mistä on kysymys. Jos lapsi voi

huonosti tai käyttäytyy tai oirehtii jollain tavalla niin sitten käsitystä siitä mistä se johtuu tai

ajatusta mitä sille voisi tehdä sen tyyppisiä.”(H3)

Sosiaalityöntekijä tekee työssään erinäisiä päätöksiä koskien lasta. Niiden tueksi voidaan liittää

jonkin ammatin edustajan lausunto asiaan. Tällöin saadaan asialle virallinen tulkinta, joka voi

toimia yhtenä perusteluna valitulle toiminnalle. Alla olevassa näytteessä haastateltava tuo esille

myös tilanteita, jossa palvelujärjestelmät käyvät kamppailua keskenään ja asiakkaan asia eli lapsen

asia uhkaa hukkua taka-alalle. Teemoina voivat kamppailussa olla esimerkiksi tiukat

asiakaskategoriat tai vastavuoroisuuden puute suhteessa asiakkaan kokonaistilanteeseen.

”Joo, no odotan heiltä saavani eksaktia tietoa, semmosta ”pureskeltua” tietoa, johonka voidaan

perustaa se päätös. Eli semmoinen pompottelu, esim. päihdehoidon ja mielenterveys palveluiden

välillä jossa sanotaan, että ei meille kun sillä on päihdeongelma ja taas ei meille kun sillä on

mielenterveysongelma niin se ei kauheesti auta. Siinä ei ole mitään tolkkua. Tai sitten se, että

meidän pitäisi täällä tehdä jotakin, että hoito siellä heillä onnistuisi, mutta meille ei anneta siihen

mitään työkaluja, että me voitais tehdä rajoittamispäätös kun meille ei suostuta kertomaan jotakin

tai tekemään jotain lausuntoa.  Sen pitää jotenkin olla molemmin suuntaista, kaksisuuntainen tie,

että me palvellaan heitä ja he meitä, ja laajempana tavoitteena se lapsen etu. Eli, että lapsi pääsisi

mahdollisimman hyvään systeemiin.” (H2)
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Tiedon saaminen on haastatteluiden perusteella hyvin sosiaalityöntekijäjohtoista. Yhteydenotto on

yleensä sosiaalityöntekijälähtöistä. Erilaiset hoitokokoukset, koulupalaverit ovat enemmän

paikkoja, jossa tietoa jaetaan ja kootaan yhteen asiaan liittyvien henkilöiden kesken. Ammatilliset

ryhmät ovat keskenään tekemisissä enemmän tarpeen mukaan puhelimitse tai sähköpostilla.

”Kyllä heiltä tulee sitten.. saattaa tulla esim. tapaamisiin liittyen, että mitä lapsi puhuu niistä.

Niin…terapeutti ei tietenkään saa kovin yksityiskohtaisesti puhua, mutta kyllä se tieto tulee jotenkin

sitten vaikka sinne sijaishuoltopaikkaan siitä, mutta joskus sattui sillä tavalla, että kun sitten kyselin

eräältä terapeutilta hänen mielipidettään, niin hän sanoi, että kyllä hän on välillä katsonut, että

lapsella on aina samat vaatteet päällä ja vähän liian pienet, josta sitten seurasikin isompaa

selvittelyä ja huolia samaten  koulusta: myöhästelyt, väsymys tai  kyllä ne isot huolet

kerrotaan…mutta ei opettajat meille usein soittele, mutta jos on merkittävää mielessä  niin toki

silloin tulee soittoa tai kuraattori tai muu koulun puolelta…mutta harvoin kukaan soittaa, että hyvin

menee.(H1)

Lastensuojelussa myös lapsen vanhemmilla saattaa olla omia viranomaisverkostojen edustajia

mukana kertomassa vanhemman tilanteesta. Yksittäiset tilanteet voivat joskus muodostua

ristiriitaisiksi lapsen sosiaalityöntekijän pitäessä päämääränä lapsen etua ja vanhemman edustajan

päinvastoin vanhemman etua painottaen.

”ja tietysti vanhemman viranomaisverkosto kertoo sen mitä vanhemmalle kuuluu ja tukee yleensä

sitä vanhempaa ja näkee sen kannalta asiat.” (H4)

Aina viranomaisverkostokaan ei jaa samaa näkemystä asioiden tilasta. Eräs haastateltava kuvasi

erityisen hankalaksi tilannetta, jossa viranomaisilla on eri näkemykset asiasta. Tämä voi aiheuttaa

epävarmuutta ja luottamuspulaa verkostossa. Haastateltavan mukaan näin voi käydä, jos jokin

viranomaistaho lähtee muille viranomaisille kertomatta tekemään suuria ratkaisuja asiaan ylittäen

kenties toimenkuvansa. Tällöin myös vastuukysymykset nousevat esille yhä vahvemmin.

Toimittaessa verkostomaisessa toimintaympäristössä on vastuukysymykset syytä olla selvillä

toimijoiden kesken.

”Toki on siis sekin, että ammatillisilla verkostoilla voi olla täysin eri näkemys siitä asiasta. Joka on

täydellinen katastrofi täällä, se pahimmanlaatuinen katastrofi. Että esimerkiksi, jollain hoitotaholla

on aivan eri käsitys kun mitä meillä, ja me kuitenkin ollaan vastuussa. Ja se jos se ristiriita
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näyttäytyy siis tälle läheisverkostolle tai sijaishuoltopaikalle, no sijaishuoltopaikka menee, mutta

jos se menee sijaisperheelle asti. Laitos vielä pystyy sen hallitsemaan, mutta se jos se menee

lapselle ja läheisille niin se on.. katastrofia. Sillon ollaan vaikeessa tilassa, silloin menee

uskottavuus koko tältä systeemiltä. Mihin se lapsi, tai perhe, sijaisperhe voi luottaa, jos

viranomaiset ovat täydellisen erimieltä asiasta? Siis sehän on tervettä, että on eri mielipide ja

keskustellaan ja pidetään, joku viranomaispalaveri tai muu ja haetaan konsensus siinä asiassa,

mutta se että siitä mennään puhumaan jossain laajassa verkostoneuvottelussa, jossa toinen on suu

auki, että mitä häh? (H2)

Sijaishuollon toimintaympäristössä yksityisten yritysten tuottamat palvelut ovat laitoshoidon osalta

olleet jo pitkään olemassa ja ovat edelleen kasvamassa. Sijaishuollon piiriin on viime vuosien

aikana syntynyt myös uudentyyppisiä yksityisiä yrityksiä, jotka tuottavat perhehoidonpalveluita

kuntien käyttöön tarjoamalla yrityksen palveluksessa olevia sijaisperheitä huostaan otetuille lapsille

sijaishuoltopaikoiksi. Tällainen tapa tuottaa sijaishuoltoa on vielä verrattain uusi Suomessa, joskin

jotkut järjestöt ovat tuottaneet sijaishuollon palveluita samalla tavalla jo aiemminkin. Tutkijana

kiinnostuin kuulemaan kunnan sosiaalityöntekijöitä ja heidän kokemustaan tämäntyyppisestä

tavasta tuottaa sijaishuollon palveluita ja miten he kokivat sen vaikutukset tiedon näkökulmasta,

että jo ennestään laajaan verkostoon tuli mukaan lisää toimijoita. Seuraavassa kappaleessa tuon

esille tuloksia, joita aineistosta löytyi koskien kokemuksia tiedosta kun sijaishuolto on järjestetty

edellä kuvatun tavoin yksityisenä perhehoitona.

5.7.5 Yksityiset sijaishuollon perhehoitoa tuottavat toimijat

Haastateltavat kokivat yksityistä perhehoitoa tuottavien yritysten roolin epäselvänä. Vastuun ja

objektiivisen arvioinnin kysymykset nousivat myös esille haastateltavilta. Moni haastateltava kertoi

kokemuksensa yhteistyöstä olevan vähäistä, joten arvio ei ole kovinkaan laaja, mutta saadut

kokemukset eivät olleet pelkästään positiivisia. Tiedon osalta toimija koettiin turhana välikätenä.

Saman tiedon, mitä yksityisen perhehoidon sosiaalityöntekijät tekivät kunnan sosiaalityöntekijöille,

oli mahdollista saada suoraankin sijaisperheeltä. Itse sijaisperheille tiiviimpi tuki on varmasti

paikallaan, mutta toisaalta asia herätti kysymyksiä millaisia sijaisperheet ovat jos he tarvitsevat näin

paljon tukea toimiakseen? Myös laajemmin palveluiden tuottaminen yksityiseltä sektorilta koettiin

useamman vastaajan taholta kehityksenä, jota ei pidetty hyvänä.
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”On mulla kokemusta, tähän asti ainakin saanut saman tiedon sieltä kuin mitä perheestä. Mullakin

on sillain, että sijaisäiti soittelee kuitenkin aina näitä juttuja, kun jotain tulee. Itse en ole kokenut,

että siitä olisi niinkö sosiaalityöntekijänä paljonkaan hyötyä työssäni, mutta sijaisperheille se on

varmaan hyvä tuli, luulisin. Toisaalta kun lukee kuukausiraportteja, niin ei sinä aikana välttämättä

olla tavattu perhettä tai näin, että varmaan se työ on vielä hakemista. Vaikka tapaisivatkin niin me

ei voida siirtää viranomaisvastuuta niille. Sehän on iso juttu, että kyllä mä mielelläni tapaan itse ne

lapset ja perheet.” (H1)

”Se on turha välikäsi, me saataisiin se sama tieto suoraan sieltä sijaisvanhemmilta. Se on täysin

turha välikäsi. Että, jos ajattelee vaikka sijaisvanhempia niin kyllähän me pidetään, säännöllistä

yhteyttä jossain määrin, se että, he eivät kirjoittele mitään kuukausiraportteja, se on mun mielestä

ihan ookoo. Ei tarviikkaan ja me kirjoitellaan ne olennaiset asiat ite ja voidaan samalla miettiä

niitä.” (H2)

Näytteet tuottavat kokemusta siitä, että kunnan sijaishuollon työntekijät eivät halua luopua suorasta

vuorovaikutuksesta sijaisperheiden kanssa, he eivät halua ulkoistaa työtään yksityisen yrityksen

sosiaalityöntekijälle. Henkilökohtaiset tapaamiset sijaisperheen ja lasten kanssa ovat tärkeitä hetkiä

sosiaalityöntekijälle hänen työssään. Näissä hetkissä kerätään tärkeää tietoa lapsesta ja

sijaisperheestä sekä heidän välisestä suhteesta toisiinsa ja myös biologisiin vanhempiin. Näiden

hetkien kautta myös sosiaalityöntekijä luo suhdetta lapseen ja sijaisvanhempiin, saman tapahtuen

myös toisinpäin. Näissä hetkissä kaikki toimijat luovat tietoa toisista ihmisistä kerryttäen erityisesti

hiljaista tietoa itselleen toisista toimijoista.

”Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on kuitenkin jossain muualla. Välillä tuntuu, että ne

perheetkään ei oikein tiedä, että kuka vastaa mistäkin. Joku perhe sano kun puhuttiin ja lapsi tuli

kysymään, että kotiutuuko se joskus täältä? Niin perheen äiti kertoi vastanneensa, että juu, että se

yrityksen sosiaalityöntekijä yhdessä miettii sen toisen sosiaalityöntekijän kanssa sitä, että

kotiutuuko se. Mutta eiväthän he mieti kotiutumisia, niin mä sen ajattelen.” (H4)

Tiedon tekemisen osalta tapahtuu helposti päällekkäisyyttä ja roolien selkeys ei aina ole selvä.

Lisäksi vastuukysymykset nostivat sosiaalityöntekijöiden kokemusten kautta huolta.

Sosiaalityöntekijät, jotka työskentelevät näiden yritysten palveluksessa ovat näiden sijaisperheiden

sosiaalityöntekijöitä. Lapsen sosiaalityöntekijä on julkisen vallan edustaja, eli jonkin kunnan
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sosiaalityöntekijä. Sijoitettu lapsi on kunnan huostassa. Täten viimesijainen vastuu lapsesta on

kunnan sosiaalityöntekijällä.

”Mulla on tosi pieni kokemuspohja, mutta sen mä koen sillain, että ei oikein tiedä että mikä, kuka,

ja mitenkä. Se on vähän hakusassa, epäselvä työnjako ja huomaa siinä tapauksessa sijaisperheen

kanssa, että mehän ollaan se lapsen asioista vastaava taho ja sijoittajataho niin välillä tulee se olo,

että ollaanko me jossain sivussa, ollaanko me kaikista mitätön vaikka me ollaan siis ja pitäisi olla

se aika lähellä ykköstä, että tulee se tunne. Toisaalta vastaavasti sen mun kokemuksen perusteella,

niin siitä on ollut hyötyäkin, että siinä on vielä sille perheelle omatyöntekijä ja kun se työntekijä

sattuu olemaan sellainen, joka tekee myös meidänkin kanssa, että siinä saadaan jaettua ja yhteinen

kielikin on olemassa, mutta ei mun mielestä mitenkään varmaa, että onko sitä yhteistä kieltä.

Ollaanko me samoilla lähtöviivoilla”(H5)

Myös onnistunut kokemus tuli esille haastateltavalta sosiaalityöntekijältä. Roolien ollessa selvät,

voi tiivis tuki yrityksen sosiaalityöntekijältä olla sijaisperheelle hyvä asia. Tällöin kunnan

sosiaalityöntekijä koki, että ostetusta lisäpalvelusta oli hyötyä.

”Niistä on vähän vaikee, ne välillä vähän yllättäviä sillain, miettinyt välillä, että toisaalta kun he

tarkoittaa, että  heillä on se täysituki siellä sijaisperheen vanhemmille ja he ovat myös

lastenasioissa mukana, että se rooli on kauhean epäselvä, välillä kun minä soitan yrityksen

sosiaalityöntekijälle jostain tapaamisasioiden tapaamisjärjestelystä niin sitten käy ilmi, että hän ei

olekaan sitä sitten puhunut sijaisperheen kanssa. Eli mun olisi vielä erikseen pitänyt puhua siitä

sijaisperheen kanssa. Niin välillä tuntuu, että pitääkö tässä nyt olla sitten kahteen suuntaan

yhteydessä, että mä en tiedä…joskus mä oon ratkaissut sen sillain että sille yrityksen

sosiaalityöntekijään en juurikaan ole yhteyksissä, että se on mennyt sitten siihen, että mä oon

nähnyt sen selkeempänä, että mä oon yhteydessä vaan sijaisperheeseen. Välillä myös tuntuu, että

he… joskus silloin alkuvaiheessa oli tilanteita, kun he tuli toimimaan meidän kuntaan niin aattelin,

että oli asioita, mistä olisi ilman muuta pitänyt sosiaalityöntekijöiden pitänyt lähteä tapaamaan

lasta ja selvittämään asia, mutta he jotenkin selvittivät sen jollain päivystyssysteemillä ja ilmoitti,

että asiat on selvitetty, että kuitenkin olen sitä mieltä, että koska se lapsi on lastensuojelun

sosiaalityön asiakas eikä sen yrityksen. Sen yrityksen työntekijöitä on ne vanhemmat eli heillä

on…jos jotain probleemaa siellä perheessä niin eihän he voi olla objektiivisia sillä lailla. Eivät he

voi ajaa sen lapsen etua sillä lailla mun mielestä. Heidän työntekijät huolehtii siitä lapsesta. Se ei

mene ihan yksi yhteen.  Tai sitten se, että onko heillä lastensuojelulaki ihan hallussa? Tulee vaan
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joskus sellaisia ajatuksia kun on joku neuvottelu, että he ei oikein tiedä, että kuka päättää ja mitä

päättää ja miten nämä menee, että jos heillä ei ole kokemusta kunnallisesta lastensuojelusta niin

aika vaikea on miettiä, että he hallitsisivat sen kentän sillä tavalla.

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava tuo esille jääviyden problematiikan ja kyvyn objektiivisen

arvioinnin tekemiseen asiakasprosessien aikana, joihin voidaan törmätä yksityisessä perhehoidossa.

Yksityisessä perhehoidossa yrityksellä on omat sijaisperheet, jotka toimivat sijaisperheinä. He ovat

tällöin ikään kuin samaa yritystä työnantaja - työntekijä suhteessa. Haastateltavan tapauksessa asia

käsiteltiin ikään kuin yrityksen ”sisäisenä asiana”, vaikka haastateltavan mielestä asia olisi pitänyt

selvittää tarkemmin ja yrityksen ulkopuolisen henkilön, sillä lapsi oli kunnan asiakas eikä yrityksen

ja kunta oli ostanut palvelun yritykseltä.

Sosiaalityöntekijöille asiakastapauksissakin, jossa oli mukana yksityistä perhehoitoa, oli lapsen etu

tärkein järjestämistavasta riippumatta. Muutama haastateltava ilmaisi kuitenkin myös laajempaa

kokemustaan sosiaalipalveluiden yksityistämisilmiöstä. Esimerkiksi asiantuntijuuden kysymykset ja

laajempi yrityspohjainen tapa tuottaa palveluita nousivat esille aineistosta. Haastateltavat eivät

nähneet sitä lisäarvoa, jota juuri yksityiset yritykset pystyvät tuomaan työhön verrattuna kunnan

omaan tuotantoon mikäli kunnan osoittama toimintaympäristö olisi kunnossa. Kunnossa olevalla

toimintaympäristöllä tarkoitettiin pienempiä asiakasmääriä yhtä sosiaalityöntekijää kohti. Tämä

antaisi mahdollisuuden tiheämpiin tapaamisiin lapsen ja sijaisperheen kanssa tuen ja ohjauksen

merkeissä.

” Mun mielestä, enemmän se, että tiedän sen perheen saavan tuen, niin se on tietysti tärkeetä.

Mutta, parempana vaihtoehtona pitäisin, sitä että yhdellä sosiaalityöntekijällä olisi enemmän aikaa

asiakkaille ja, että voitais itse tukea sitä perhettä ja käydäkin useammin, erityisesti niitä lapsia. Että

mieluummin mä kääntäsin sitä siihen suuntaan, kuin tähän kaiken yksityistämiseen. Ihan nämä

tukipalvelut perheisiinkin, niin mieluummin se, että kaupungilla olisi tarpeeksi työntekijöitä.”(H1)

”Nämä asiat tuottaa mulle ristiriitaisia tunteita. En sano etteikö niitä vois olla hyviä, ja voihan olla

niin, että siellä on oikeasti sellainen perhe, joka tarvitsee sen kaiken tuen, mutta jotenkin mä en ole

ihan hirveän vakuuttunut näistä toiminnoista. Ei mulla järin paljoa ole semmoisia hyviä

kokemuksia, enemmän se menee sinne ihmettelyn puolelle, että mitä tämä nyt on? Ja ihan oikeesti ei

voi olla sijaishuollon asiantuntija, jos tätä ei tee päivästä päivään monta vuotta, siis tässä ei ihan

helpolla tulla asiantuntijaksi. Se lisäarvo mitä tällaiset yritykset tuottaa, kun ajatellaan, että se
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voitaisiin tuottaa myös itse, niin sitä en ymmärrä. Mutta se yleinen käsitys mikä mulle on tullut on,

että siis jos tänne tulisi muutama sosiaalityöntekijä lisää, niin mehän ei näitä tarvittaisi ollenkaan.

Mun mielestä se on surullista, että täällä lähestytään anglo-amerikkalaista mallia, joka on juuri

tällainen yrittäjäpohjainen… ja vähän olen huolissani, että minkälaisia perheitä valikoituu

sijaisperheiksi, jos he tarvitsevat niin paljon tukea, mitä nämä toimijat antavat. Hieman

huolestuttaa. Mutta mun kokemus ei siis ole suurta näiden kanssa toimimisesta. Haluaisin huomata

positiiviakin asioita, mutta niitä vaan ei ole tullut eteen. Tavallaan mielenkiintoista seurata miten

tuo toimii pitkällä aikavälillä.” (H2)

Haastateltavista moni kertoi, että heidän kokemuksensa yksityisestä perhehoidosta olivat vielä aika

vähäisiä, mutta koko ajan lisääntymässä uusien asiakkuuksien alkaessa. Yllä olevat kokemukset

ovat siis varsin pieni otos, mutta varmasti ajatuksia herättävä niin yksittäistapausten kuin

laajemmankin sosiaalipoliittisen näkökulman lävitse tarkasteltuna. Lakimuutokset perhehoidon

ensisijaisuuden osalta eivät ainakaan vähennä tämän teeman merkitystä tulevaisuudessa.

5.8 Yhteenvetoa verkoston tuottamasta tiedosta

Kaiken kaikkiaan toimijarooleista tiedon tuottamisesta sosiaalityöntekijälle voi sanoa, että roolit

ovat selkeät sosiaalityöntekijöille. Eli sosiaalityöntekijät tietävät mistä ja millaista tietoa he

odottavat saavansa tarpeen vaatiessa muilta toimijoilta verkostossa.

Jokapäiväisestä arjesta sosiaalityöntekijälle tietoa tuottavat pääasiassa lapsi ja sijaishuoltopaikka.

Biologisilla vanhemmilla on erityisen vahva rooli historiatiedon näkökulmasta ja tapaamisten kautta

saadun lapsen tiedon välittäminen eteenpäin sosiaalityöntekijälle. Viranomaisilta odotettiin tarpeen

vaatiessa kykyä tuottaa erästä haastateltavaa lainaten ”pureskeltua” tietoa lapsen tilanteeseen, siitä

informaatiosta käsin mikä hänelle on annettu. Erityistiedolle on tärkeää kuka sen sanoo, jotta sen

sisältöä voidaan pitää pätevänä johtopäätöksiltään. Ammatilliset reviirit vaikuttavat olevan

sijaishuollossa tärkeitä ja sille myös annetaan tilaa, toki odotusarvo on molemminpuolinen

viranomaisten kohtaamisissa.

Tuloksista kävi myös ilmi, että sosiaalityöntekijät kokivat, että helpoiten tietoa verkostossa sai

viranomaistoimijoilta, eniten tietoa jäätiin kaipaamaan biologisilta vanhemmilta. Lapsen tieto

koettiin tärkeimmäksi, mutta sen esiin saaminen oli aika ajoin haasteellista erityisesti nuorempien
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lasten kanssa. Tähän voisi auttaa juuri vuorovaikutustapahtumien lisääminen ja koulutuksen

lisääminen lapsen kanssa työskentelystä tästä voisi seurata laadun paraneminen sosiaalityöntekijän

ja lapsen välisessä suhteessa. Lapsen tieto koettiin laadultaan paljolti tunnetiedoksi.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Toimijat ovat roolissaan erilaisten tiedollisten näkökulmien antajia sosiaalityöntekijälle, joka

roolissaan arvioi tiedollisten näkökulmien antaman tiedon, muodostaen tietokokonaisuuden

asiakkaasta ja hänen tilanteestaan. Sijaishuollossa sosiaalityöntekijän tehtävänä on tarkastella

asioita suhteessa lapseen ja toimia lain velvoittavalla tavalla lapsen etua ensisijaisesti huomioiden.

Verkostomaisuus tekee työn kuvasta myös verkoston suhteiden ylläpitoa ja hoitamista, jotta

yhteistyö eri toimijoiden välillä säilyy ja mahdollistuu.

Monien eri näkökulmien yhteensovitus on vaikeaa ja erimielisyyksiltä ei voi välttyä

asiakasprosessien aikana. Näitä näkökulmaeroja tapahtuu kaikkien toimijoiden kanssa, analyysin

perusteella voi sanoa, että sosiaalityöntekijät pitivät näkökulmaeroja luontaisina, kun ajatellaan

toimintaympäristöä, jossa se tapahtuu. Sosiaalityöntekijät kokivat näkökulmaerojen kautta syntyvän

keskustelun myös tietoa lisäävänä tapahtumana. Eri näkökulmien esille saanti saattoi tuottaa myös

aivan uusia ratkaisumalleja asioiden ratkaisemiseksi.

Monien toimijoiden työskennellessä lapsen ympärillä vahvemmin ja heikommin sitein, luo se myös

omat piirteensä sille, miten tieto välittyy toimijoiden kesken. Verkostomainen rakenne tuottaa sen,

että tieto siirtyy verkoston sisällä ympäriinsä vapaammin, eikä kontrolloidusti sosiaalityöntekijän

kautta. Tieto liikkuu nykypäivänä siten toimijoiden välillä, että sosiaalityöntekijä voi saada tiedon

ensimmäisenä tai vasta viimeisenä.

Kokonaisnäkemyksen kannalta on tärkeää, että lapsella on verkostossaan niin arkitiedon tuottajia

kuin erityistiedon tuottajia tarpeen mukaan. Näistä yhdessä muodostuu tiedollinen kokonaiskuva

lapsen tilanteesta. Toisaalta laaja verkosto voi tuottaa hyvinkin näkemykseltään erilaisia

näkökulmia samaan asiaan. Tällöin eri toimijoiden tuottaman tiedon suhteuttamista tarvitaan

yhteisen ratkaisun aikaan saamiseksi. Sosiaalityöntekijällä on merkittävä rooli tietojen

suhteuttamisessa lapsen tilanteeseen. Tiedot voivat olla keskenään ristiriidassa, eikä absoluuttisen

oikeaa tietoa asiaan ole aina olemassa.
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Tapauskohtaisuutta korostava tietoympäristö tuottaa sosiaalityöntekijälle ajatuksen, että tiedonlajeja

ei halua järjestää arvojärjestykseen. Mieli on pidettävä avoimena eri tiedonlajeille. Roolinsa kautta

sosiaalityöntekijän keskeisiksi tiedonlajeiksi nousevat ammatillisista tiedon lajeista proseduurinen

tieto ja persoonallinen eli hiljainen tieto. Tämä johtunee lastensuojelun sosiaalityöntekijään

kohdistuvien lainsoveltamistehtävien tuomasta työorientaatiosta. Toiseksi proseduurinen tieto antaa

tiedon mahdollisuuksista, joita sosiaalityöntekijä voi käyttää työnsä sisällä eri tilanteissa.

Persoonallisen eli hiljaisen tiedon keskeisyys ammatillisen tiedon joukossa selittynee juuri

vuorovaikutus-orientaatiolla ja sillä, että hiljaisella tiedolla on ominaisuus luoda vuorovaikusta eri

tiedonlajien välille. Tällöin mahdollistuu myös refleksiivinen ja reflektoiva ote erilaisia tietoja

kohtaan, jota sosiaalityöntekijä saa prosessien aikana eri toimijoilta.

Teoreettisen  ja  empiirisen  tiedon  sosiaalityöntekijät  kokevat  positiivisesti  työssään.  Ne  tukevat

työssä tehtäviä perusteluja ja antavat työkaluja käsitteineen havaituille ilmiöille. Näiden kahden

tiedon lajin uusimpien tietojen sisällyttäminen työntekijän omaan tietovarastoon on haaste arjen

työssä, jossa moni muu toiminta nousee akuutimmaksi asiaksi. Sijaishuollossa on tarvetta käsitellä

monen eri tieteen alan teoreettisia ja empiirisiä tietoja kattavuutensa vuoksi. Tapauskohtaisuus tekee

myös erilaisten tutkimusten tulosten kontekstoinnin ajoittain vaikeaksi asiakastapauksiin.

Sijaishuollon toimintaympäristössä voi tulla eteen tilanteita, joissa teoriatieto ei anna minkäänlaista

apua kuinka ratkaista tilanne käytännössä. Käytännön viisaus nousee tällöin merkittävimpien tiedon

lajien rinnalle antamaan näkökulmansa tehtävälle ratkaisulle. Sosiaalityöntekijöillä on kokemuksia

käytännöistä, joita eri tilanteissa on voinut tulla eteen työuran aikana. Ratkaisutilanteissa näitä

kokemuksia voidaan koota yhteen ja löytää tilanteeseen paras mahdollinen käytäntö tilanteen

eteenpäin viemiseksi. Sijaishuollossa eteen tulevat ongelmat ovat paljolti arkikeskeisiä, jokin

sovittu asia ei menekään kuten on sovittu ja ennalta arvaamaton muutostilanne vaatii ratkaisua.

Tällöin käytännön viisaus voi nousta ajoittain hyvinkin keskeiseksi tiedon lajiksi

sosiaalityöntekijöiden arjen toiminnassa.

Sijaishuolto on tunnetyötä. Tunnetieto on läsnä asiakkuuksissa tuottamassa tiedollista

kokonaiskuvaa, ainakin tiedonlähteenä. Työssä on paljon tiedon vastaanottamista, johon sisältyy

vahvasti tunnetta sen tiedon antajan kautta. Täten tunne on kontekstisidonnaista tietoa, antaen sille
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merkityksen. Sama tieto voi aiheuttaa erilaisia tunteita, tuottaen tunnetiedon yksittäisen tiedon

tasolla, ohjaten mahdollisesti uusien tietojen piiriin.

Moraalinen ja eettinen tieto on sijaishuollossa jatkuvasti taustalla olevaa tietoa ja sosiaalityöntekijän

arvion kohteena. Syynä tähän on se, että useiden keskeisten toimijoiden toiminta vaikuttaa

sijaishuollon sosiaalityön pääkohteeseen eli lapseen. Arviointi koskee myös sosiaalityöntekijää

itseään ja omaa toimintaansa lapsen asioissa.

Sijaishuollon tietoympäristössä toimivalla sosiaalityöntekijällä voi olla useita kymmeniä asiakkaita

esimerkiksi 30 - 60 lasta, joista jokainen on myös yksilö muodostaen oman tapauksensa

erityispiirteineen. Ympäristön tuottama tieto koskettaa kaikkia sosiaalityöntekijän asiakkaita kuin

mahdollisesti vain yhtä asiakasta, jonka tilannetta tieto voi muuttaa. Moninaisessa tietoympäristössä

lapsi ja verkostoon kuuluvat tiedontuottajat tuottavat tietoa toiminnastaan ja ajatuksistaan

sosiaalityöntekijälle, joka pyrkii yhteen sovittamaan saadun tiedon lapsen edun mukaisiksi

ratkaisuiksi ja päätöksiksi.

Tietoympäristössä toimiminen on vahvasti vuorovaikutus-suhteissa tehtävää työtä.

Vuorovaikutustyössä sosiaalityöntekijä vastaanottaa, käsittelee ja koordinoi tietoa muille

verkostoon kuuluville toimijoille, jotta lapseen liittyvä tieto palvelisi lapsen etua mahdollisimman

hyvin. Tietoympäristössä on tapahtunut selkeä muutos juuri 2000-luvun alkuvuosikymmenen

aikana. Tämän tutkimuksen perusteella kynnys vuorovaikutukselle on madaltunut

viestintävälineiden kehittymisen myötä ja vuorovaikutustyö on saanut uusia muotoja. Tämä muutos

on laajentanut vaihtoehtoja vuorovaikutuksen tavoille tietoympäristössä. Muutos on osaltaan

vaikuttanut siihen, että haastatellut sosiaalityöntekijät kaipasivat ajoittain rauhallista ympäristöä,

jossa he voisivat työskennellä keskeytyksettä ja analysoida kerättyä tietoa intensiivisemmin.

Tietoyhteiskunnan kehittymisellä on siis ollut merkittävä vaikutus vuorovaikutukselle

sosiaalityöntekijän ja eri toimijoiden välillä.  Voimmekin mielenkiinnolla seurata miten

tietoympäristö kehittyy jatkossa ja miltä se näyttää esimerkiksi vuonna 2025 vuorovaikutustyön ja

viestintävälineiden osalta. Miten esimerkiksi sosiaalinen media (Facebook yms.) näyttäytyy

tietoympäristössä ja sosiaalityöntekijöiden työskentelyssä?

Sosiaalityöntekijällä on myös rooli päätöksentekijänä niin hallinnollisissa kuin arkisempia asioita

koskevissa asioissa ja tällöin hän reflektoi ja toimii refleksiivisesti tietoon, joka hänellä päätöstä
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tehtäessä on. Tämän vaiheen tehtävänä on arvioida tilannetta ja siihen liittyvää tietoa ennen

varsinaista päätöstä.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sijaishuollon sosiaalityön tietoympäristöstä tiivistetysti

todeta, että se on muuttunut yhteiskunnassa tapahtuneen yleisen muutoksen mukana. Sijaishuollon

ympäristö on suhteisiin perustuvaa, jossa suhteet liittyvät lapseen, joka on erinäisten syiden vuoksi

sijaishuollon piirissä. Nämä suhteet ovat verkostomaisia rakenteeltaan ja tätä kautta epävakaita.

Yksittäinen tieto tai teko voi muuttaa koko verkoston toiminnan hetkessä. Sijaishuollossa

sosiaalityöntekijän rooli on johtaa kokonaisprosessia. Juuri sen vuoksi tiedot ja teot heijastuvat

erityisen merkityksellisinä sosiaalityöntekijälle arjen työssä.

Sosiaalityöntekijä on toimijana se kenelle valta lapsen edun päättämisestä on yhteiskunnallisesti

annettu. Tämän tutkimuksen haastatteluissa jokainen vastaaja otti itse esille roolinsa vallan

käyttäjänä toimiessaan sosiaalityöntekijänä, ilman minkäänlaista viittausta tähän teemaan

haastattelijan  suunnalta.  Tämä  on  mielestäni  osoitus  siitä,  että  valtakysymys  ei  ole  piilossa

sosiaalityöntekijöiden arjen työssä. Valta-asema toi heille täten myös tarkemman suhtautumisen

tietoon, jota he käsittelivät ja jonka pohjalta he päätöksensä tekivät ja perustelivat. Tutkimuksen

vastanneet sosiaalityöntekijät paikansivat vallan enemmän jaetuksi vallaksi asiakasprosesseissa kuin

vallaksi, joka olisi vain sosiaalityöntekijällä. Vallallaan he tukivat ja kontrolloivat tarvittaessa

verkoston toimijoita ajatuksenaan tapauskohtaisesti pitää lapsen etu ensisijalla kokonaisuuteen

nähden.

7. POHDINTA

7.1 Sijaishuolto postmodernin piirissä

Tämä tutkimus sijoittaa sijaishuollon sosiaalityön vahvasti postmodernin tiedon piiriin.

Niinikoski-Karvinen (2009,136) on koonnut postmodernin sosiaalityön piirteitä yhteen ja kuvannut

sen vaikutuksia seuraavanlaisesti. Ensinnäkin postmodernin sosiaalityön ja sen tietoympäristön

suuret kertomukset vaihtuvat paikallisiin yksilöllisiin kertomuksiin. Toiseksi tunnistetaan myös

kompleksisuus ja epävakaus, joka sosiaalisiin suhteisiin liittyy. Kolmanneksi korostetaan

kielellisten tulkintojen ja merkityksenantoprosessien merkitystä ihmisen toiminnalle. Eli

yhteiskunnan ollessa jatkuvan muutoksen keskellä, epävarmuus ja arvaamattomuus nousevat
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keskeisiksi arkeen kuuluviksi asioiksi. Postmodernin ajan piirteet haastavat sosiaalityöntekijää

asiantuntijana päivittäin uudistumiseen itsensä ja lähestymistapojensa kanssa. Sillä varmaa ei ole

kuin muutos. Sosiaalityöntekijän ollessa keskeisessä asiantuntijaroolissa, korostuvatkin hänen

kykynsä olla suhteessa muutokseen. Postmoderni tieto nostaakin pintaan neuvottelevan

asiantuntijuuden, tietämisen tapojen moninaisuuden, tiedontuotannon kumppanuuden ja

valtakysymykset keskeisiksi teemoiksi tarkastelulle (Niinikoski-Karvisen 2009, 136).

Miten nämä kuvaukset postmodernista näkyvät sijaishuollon käytännön työssä?

Sijaishuollon sosiaalityössä jokainen asiakkuus on oma kertomuksensa ainutlaatuisine

tapahtumineen. Sijaishuoltoon tultaessa, suhteiden määrä yleensä lapsella kasvaa. Tämä voi tuottaa

epävakautta ja epävarmuutta sosiaalisiin suhteisiin eri toimijoiden kanssa. Asioiden määrittelyn

tapahtuessa kielellisen vuorovaikutuksen kautta, niistä tehtävien tulkintojen ja merkityksenantojen

vaikutus ihmisen toiminnalle on tunnistettava.

Epävarmuus on sijaishuollon sosiaalityössä piirre, jonka kaikki toimijat jakavat lapsen asiassa.

Sosiaalityöntekijä voi kokea epävarmuutta omien ratkaisujensa oikeellisuudesta, sijaishuoltopaikka

lapsen sijoituksen kestosta, biologinen vanhempi omista ratkaisuistaan. Muutosta ja

arvaamattomuutta sijaishuollon toimintaympäristöön tuo myös se, että vaikuttimena on elämä

itsessään, jota lapsi ja toimijat elävät päivittäin. Erityisesti lapsen, biologisten vanhempien ja

sijaishuoltopaikan elämässä tapahtuvat muutokset heijastuvat aina laajalti myös toisiinsa. Isot

elämänmuutokset koskettavat sijaishuollossa aina useampia toimijoita, eivät pelkästään sitä, kenelle

muutos tapahtuu. Yksittäisestä muutoksesta voi tulla laaja muutos, joka koskettaa useampaa

toimijaa käytännössä.

Sijaishuollossa yhteinen tavoite on lapsen etu. Eri toimijoilla on yhteisen tiedon tekemisen osalta

tiedollisia painotuksia, joita yhdistelemällä pyritään lapsen etu saavuttamaan vaihtelevissa

tilanteissa. Tämä voi vaatia neuvottelevan asiantuntijuuden omaksumista osaksi sosiaalityöntekijän

työotetta, jotta käytännössä tehtäviä päätöksiä tehtäessä, ne perustuisivat mahdollisimman

yhtenäiseen käsitykseen lapsen edusta asiassa. Kumppanuuden kautta tehtävä tiedontuotanto liittyy

osittain samaan neuvottelevan asiantuntijuuden kanssa, korostaen enemmän tasaveroista

tiedontuotantosuhdetta toimijoiden välillä – jokaisella toimijalla voi olla tiedollista annettavaa

kokonaisuudelle.
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7.2 Katsaus metodologisiin valintoihin

Valintani tämän tutkimuksen tutkimustavaksi oli laadullinen tutkimus. Mielestäni se oli onnistunut

valinta. Laadullisella tutkimuksella pääsin mielestäni lähemmäs ja syvemmälle tutkimuksen

tavoitetta eli kuvailla ja kartoittaa sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden antamia merkityksiä tiedolle

heidän työssään keräämien kokemusten kautta. Teemahaastattelun valinta menetelmäksi oli myös

pääosin onnistunut. Kolmeen osaan jaettu teemahaastattelu jakautuen tiedon lajeihin,

tietoympäristöön ja verkostomaiseen toimintaympäristöön pitivät tutkimuksen tavoitteen kannalta

oleelliset asiat esillä haastatteluiden aikana ja rakenteen selkeänä niin tutkijalle kuin uskoakseni

myös haastateltaville. Tutkimuksen rakenne, jossa avoimempien kysymysten lisäksi käsiteltiin

tarkemminkin määriteltyjä asioita, kuten tiedon lajeja ja toimijoita teki haastattelusta ajoittain

mekaanisempaa, mutta tutkimuksen tavoitteen kannalta näin oli tehtävä. Tämä myös tuotti

kokemuksellista tietoa eri tiedon lajien merkityksistä ja eri toimijoiden tuottamien tietojen

painotuksista sosiaalityöntekijän työhön. Viiden haastateltavan määrä antoi aineiston, josta oli

mahdollista löytää jo syvällisempää kokemuksellista tietoa tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Teemahaastattelussa mukana ollut case-esimerkin käyttö kuvailuna tiedon käytöstä käytännössä ei

antanut tälle tutkimukselle sitä lisää, mitä sillä haastattelurunkoa tehtäessä ajateltiin antavan.

Kenties case-esimerkkien kautta tutkiminen vaatii kokonaan oman tutkimuksen onnistuakseen. Toki

case-esimerkin kautta joku haastateltava saattoi saada paremmin irti teemasta kuin pelkän

haastattelun muodossa olisi saanut.

Määrällinen tutkimus voisi olla myös mahdollinen tapa tutkia eri tiedon lajeja ja myös eri

toimijoiden osuutta tiedon tekemisessä, tällöin se mahdollistaisi laajemman vastaajaryhmän

saamisen ja yleistettävyyden tekemisen tuloksista. Tämä tutkimus on tuottanut laadullista tietoa

tiedon lajeista. Tämä tutkimus voi antaa pohjatietoa määrällistä tutkimusta suunniteltaessa aiheesta.

Tämän tutkimuksen kautta saatu tieto olisi voinut olla erilaista, mikäli haastateltavat olisivat

työskennelleet eri puolilla Suomea erikokoisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Tässä

tutkimuksessa he olivat saman työyhteisön jäseniä, työskennellen samantyyppisessä rakenteellisessa

työympäristössä. Uskon kuitenkin, että haastateltavat olivat yksilöitä omine työhistorioineen

sosiaalityöstä ja sijaishuollosta – ajatuksineen ja kokemuksineen. Yhteistä heille oli riittävä

työkokemus lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä. Tämä oli tärkeää tutkimuksen tavoitteen

kannalta, koska heillä oli se kokemus, josta tässä työssä oltiin kiinnostuneita.
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7.3 Oman tietosuhteen pohdinta ja laaja vahvennettu informaatio-ohjaus edellytyksinä
lastensuojelun tiedon kehittymiselle

Sosiaalityö on vahvasti käytäntöön painottuva tieteen laji. Sosiaalityötä pääaineena opiskelleet

valmistuvat tekemään käytännön työtä erilaisissa tietoympäristöissä. Työvälineenä heillä on paljolti

tieto, joka heillä on hallussaan tiedontuotannon kautta. Tätä tietoa ovat olleet tuottamassa muun

muassa sosiaalityöntekijä itse, asiakkaat, muut ammattien edustajat, julkinen valta ja tieteellinen

tutkimus.

Sosiaalityön arjessa tehdään ratkaisuja kokonaisuuteen perustuen niin pitkien valmistelujen jälkeen,

kuin myös akuuteissa tilanteissa. Tilanteet muuttuvat ja aina ei ole aikaa laajemman kokonaisuuden

pohdinnalle, vaan päätös pitää tehdä ilman syvällisempää pohdintaa. Toisaalta sosiaalityössä

voidaan tehdä päätöksiä laajojenkin selvitysten perusteella pitkälle ajanjaksolle. Esimerkiksi

lastensuojelussa päätöksiä täytyy tehdä huolimatta siitä, että päätöksestä seuraavien muutosten laatu

on epävarmaa (Pösö 2010, 326). Päätös asiassa on tehtävä, itse päätöksen tekemistä ei voi välttää ja

ulkoistaa muille toimijoille. Päätöksiä ja ratkaisuja tehtäessä eri tietoihin perustuen, on hyvä

ajoittain pohtia omaa suhdetta erilaisiin tiedonlajeihin ja tiedontuottajiin, joita asiaan liittyy ja

esittää kysymyksiä itselle suhteessa tietoon ja tiedontuottajiin. Miten tieto ja tuottajat näkyvät

omassa tietoympäristössäni? Millainen on oma suhteeni erilaisiin tiedonlajeihin ja toimijoihin,

joiden kanssa tietoa jaetaan? Millaista tietoa minä omasta roolistani tuotan muille toimijoille?

Tähän tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät kokivat teemahaastattelussa käytyjen teemojen

pohtimisen hyväksi keinoksi arvioida omaa työtään ja siihen liittyviä tiedollisia kysymyksiä, koska

työn sisältö on paljolti erilaisen tiedon vastaanottamista, koordinointia, analysointia ja lopulta

tiedon perusteella päätöksien tekemistä. Haastateltavat kokivat, että omasta työstä oli

paikannettavissa ammatilliset tiedon lajit Drury-Hudsonin (1999) tekemän jaottelun mukaisesti,

kuten myös muut tiedonlajit, joita olin nostanut esille.

Eri toimijoiden toimiessa rooleissaan lastensuojelun sijaishuollon verkostomaisessa ympäristössä,

olisi tärkeää, että kaikki toimijat ymmärtäisivät roolinsa ja tehtävänsä osana kokonaisuutta.

Ymmärtäen yhteisen toimintaympäristön, jossa toiminta tapahtuu ja sen asettamat reunaehdot.

Tämän ymmärryksen kehittyminen vaatii parempaa tiedollista osaamista toimijoille. Lastensuojelun

sijaishuollon toimintaympäristössä se tarkoittaa parempaa tietoutta lastensuojelulaista ja yleisemmin
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sijaishuoltoa koskevista erityiskysymyksistä. Sijaishuollon tieto- ja toimintaympäristön

kompleksisuus ja tapauskohtaisuus tuottavat tiedollista haastetta kaikille sen piirissä toimiville

henkilöille, joka on ymmärrettävää mutta ilman perustietojen omaamista ja osaamista myös

tapauskohtaiset asiat ovat vaikeampia käsitellä työn arjessa toimijoiden kesken.

Tehokkaammalla informaatio-ohjauksella voitaisiin päästä tasolle, jossa oltaisiin tietojen osalta

lähempänä yhteistä tietokokonaisuutta. Tämä kokonaisuus voisi pyrkiä vastaamaan kysymyksiin

siitä mitä lastensuojelu on, mitä ja miten lastensuojelulaki määrittää mukana olevia toimijoita ja

omana kohtanaan sijaishuoltoon liittyviä erityiskysymyksiä toimijoille, jotka toimivat nimenomaan

sijaishuollossa olevien lasten kanssa omasta roolistaan käsin. Tällöin informaatio-ohjaus koskettaisi

ainakin viranomaistoimijoita ja sijaishuoltopaikkoja. Tämän tutkimuksen perusteella informaatio-

ohjaukselle on tarvetta viranomaistasolta lähtien, jotta viranomaistoimijoiden väliset roolit ja

asemat olisivat selkeät suhteessa siihen kuka tietoa tuottaa ja kenelle ja miksi nimenomaan

sosiaalityöntekijä on se viranomainen, joka sitä tarvitsee. Sosiaalityöntekijän rooli on ylläpitää

kokonaistietoa asiakkaastaan eli lapsesta, sen vuoksi asia on tärkeä. Kenties lastensuojelun

sosiaalityöntekijän tiedollista roolia ja asemaa ei ole vielä tarpeeksi ymmärretty toimijoiden

keskuudessa.

Sijaishuoltopaikkojen tarkastelussa sijaisperheiden osalta olisi toivottavaa, että heidän

koulutukseensa sisältyisi jonkinlainen katsaus tai koulutus lastensuojelulakiin, jotta he olisivat myös

tältä osin perehdytetty siihen millaiseen kokonaisuuteen he ovat tulossa mukaan ja mitä heiltä sen

kautta odotetaan sijaishuoltopaikkana. Lastensuojelulain tuntemuksessa lastensuojelulaitokset eivät

tee poikkeusta, lastensuojelulaitoksissa työskennellään monenlaisen koulutuksen pohjalta, jolloin

tiedollinen taso voi vaihdella. Tämän vuoksi lastensuojelulain ja sijaishuollon erityispiirteiden

käsittely vahvemmalla ohjauksella lastensuojelulaitosten henkilökunnan osalta ei olisi lainkaan

huono ehdotus. Lähtökohta lastensuojelulaitoksia kohtaan on se, että heillä on tarvittava tieto ja

osaaminen toimia toimintaympäristössä heiltä edellytetyllä tavalla.

Yleisen perustietotason ymmärryksen jälkeen olisi helpompi tehdä yhteistyötä myös yksittäisissä

asiakastapauksissa ja niiden yksilökohtaisissa ratkaisuissa, kun perustietotason kautta vastuut ja

velvollisuudet olisivat paremmin toimijoiden tiedossa. On kaikkien etu yhteiskunnassa, että

perustiedon taso lastensuojelusta ja sen erityiskysymyksistä olisi mahdollisimman korkea.

Erityisesti niiden toimijoiden, jotka ovat jollain tavalla suhteessa lastensuojeluun henkilökohtaisella

tasolla tai työnsä kautta. Nämä tutkimuksen aikana tehdyt huomiot, jolla niin yksittäinen
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sosiaalityöntekijä voisi kehittää omaa tietosuhdettaan kuin myös toinen huomio laajemman

informaatio-ohjauksen tarpeesta pyrkivätkin kehittämään ja parantamaan työskentelyä tässä

ympäristössä, joka on haasteellinen niin tietoympäristönä kuin toimintaympäristönä. Laajemmalla

informaatio-ohjauksen tarpeella haluan korostaa vielä sitä, että tämä on laaja yhteiskunnallinen

kysymys, eikä se saa olla vain sosiaalityön tehtävä levittää tietoa, vaan mukaan vuorovaikutukseen

on saatava laaja joukko toimijoita keskustelemaan asioista ja käytännöistä, jotka vaativat käsittelyä.

Tämän tutkimuksen perusteella esitän siis kahta asiaa, joiden avulla niin yksittäinen

sosiaalityöntekijä voi kehittää itseään kuin myös laajemman ehdotuksen, jonka uskoisin parantavan

verkostoissa työskentelyä lastensuojelussa ja erityisesti sijaishuollossa:

* Yksilötasolla pohdi suhdettasi tietoympäristöön, jossa työskentelet, erilaisiin tiedonlajeihin

joiden avulla teet työtäsi ja myös toimijoihin, jotka tuottavat sinulle tietoa ja sinä heille.

* Informaatio-ohjauksen tehostaminen koskien lastensuojelulakia ja sijaishuoltoa koskevaa

tietoutta niin yhteiskunnan-, paikallisen kuin yksilötason verkostoissa.
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko

Teemahaastattelurunko

Taustatiedot

- Työkokemus sosiaalityöstä( aika, kenties millä osa-alueilla)?
- Työkokemus lastensuojelusta ( avohuollossa?, sijaishuollosta?)
- Kauanko toiminut pätevänä sosiaalityöntekijänä?
- Onko käynyt millaisia lisä/täydennyskoulutuksia lastensuojelun sijaishuollon, jos on niin millaisia,
mihin liittyen?

Tieto ja tiedonlajit sosiaalityössä

[Johdattelua, lyhyt määritelmä mitä tarkoitan kullakin tiedonlajilla]

1.Ammatilliset tiedonlajit: teoreettinen, empiirinen, proseduurinen, hiljainen tieto, käytännön
viisaus

Mikä / Millainen on:

-teoreettisen tiedon merkitys sijaishuollon työssä

-empiirisen tiedon merkitys sijaishuollon työssä

-proseduurisen tiedon merkitys sijaishuollossa

-hiljainen tieto ja sen merkitys sijaishuollossa

-käytännön viisaus ja sen merkitys sijaishuollossa

- Mitä ajattelet sosiaalityöstä tunnetyönä? Miten koet tunteet tiedonlähteinä?

- Miten vaikuttavat etiikka ja arvot tiedonlähteenä?

- Useimmat ammatillisiin tiedonlajeihin liittyvistä tiedoista eivät ole pelkästään sosiaalityöntekijän
hallussa olevaa tietoa, vaan esim. asiakkailla voi olla myös tietoa. Miten asia näkyy työssä
käytännössä?

CASE:

- Kun muistelet viimeisintä tilannetta, joka on ollut mielestäsi vaativa tai ei-selkeä, ja jossa olet
joutunut ”punnitsemaan” ratkaisuasi mikä rooli edellä mainituilla ammatillisilla tiedon lajeilla oli?
Mistä tiedosta käsin ajatteluprosessi lähti liikkeelle?
Miten prosessi eteni kohti johtopäätöstä ja toimintaa?
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- Kuinka eri tiedonlajit asettuvat järjestykseen lastensuojelun sijaishuollossa sen eri tilanteissa?
Onko jokin tieto arvokkaampaa kuin toinen?

-Miten tiedonlähteiden moninaisuus näkyy sijaishuollon ”arjessa” ? (kokoava kysymys loppuun)

2.Sosiaalityö tietoympäristönä:

[Kerro mitä tarkoitat tietoympäristöllä, määrittele se haastateltavalle]

- Millaisena tietoympäristönä koet sosiaalityön ja erityisesti sijaishuollon?

-Miten sosiaalityön ja mahdollisesti sijaishuollon tietoympäristö muuttunut työurasi aikana? Miten
erilaisten viestintävälineiden(s-posti, sosiaalinen media kuten Facebook, kännykät) kehitys on
muuttanut tietoympäristöä?

- Millainen on tiedon rooli sosiaalityöntekijälle sijaishuollossa työssä?

- Miten vääräksi osoittautunut tieto (muunneltu, harhaanjohtava) muuttaa työtä, mitä seurauksia
sillä on jatkotyöskentelylle? Miten tietoympäristö muuttuu tällaisen tapahtuman jälkeen?

- Miten koet sijaishuollon sosiaalityössä tiedon menneisyys-nykyisyys-tulevaisuus asetelman?

3.Lastensuojelun sijaishuolto verkostomaisena toimintaympäristönä

- Miten verkosto / verkostomaisuus mielestäsi kuvaa sijaishuollon sosiaalityötä?

- Mikä on verkostojen merkitys sijaishuollossa tiedon näkökulmasta?

-Eli, millaista tietoa yleensä haet ja saat näiltä toimijoilta?

*sijoitettu lapsi

*sijaishuoltopaikat ( laitokset, perhekodit, sijaisperheet)

*läheisverkosto (vanhemmat)

*ammatilliset verkostot (lääkärit yms. ammattilaiset)

*uutena trendinä yksityiset sosiaalityön palveluita tuottavat yritykset

Unohtuiko jokin toimija jaottelussa?
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-Millaiset kokemukset erilaisista verkostomaisen toimintaympäristön tiedontuottajista?

-Miten moniammatillinen yhteistyö näkyy sijaishuollossa ? (yhteistyötä, ristiriitoja) Miten
verkoston toimijoiden tuottaman tiedon käyttö ja sen hyödyt, haitat?

-Miten koet toimimisen sijaishuollon sosiaalityöntekijänä verkostomaisessa toimintaympäristössä?

- Kokemukset erilaisista tiedonhankintakeinoista?

CASE:

Kerro  esimerkki,  jossa  verkostossa  olevien  toimijoiden  erilaiset  tiedot  ja  toiminta  ovat  tuottaneet
positiivisen tapauksen?
Entä tapaus, jossa erilaiset toimijat ja heidän tietonsa tuotti negatiivisen tapauksen.

Loppukysymys:

- Miltä tuntuu olla tiedon erittelijä, tulkitsija, arvioija ja käyttäjä verkostomaisissa
asiakasprosessissa?

Lopuksi: - Mitä haasteita liittyy tietoon sijaishuollon työssä?
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