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Osana kunnallista palvelujärjestelmää myös sosiaalityössä kohdataan arvioinnin 
vaatimuksia. Sosiaalityötä tehdään kuitenkin usein monimutkaisten ja vaikeiden 
ongelmien parissa. Näin ollen on tärkeää tutkia eri arviointitapojen ja menetelmien 
soveltuvuutta siinä kontekstissa, jossa asiakas ja työntekijä työskentelevät.   
 
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oli tutkia, miten tapauskohtainen arviointi 
soveltuu lastensuojelun perhetyön käytännön arvioinnin työkaluksi. Tutkielmassa olin 
kiinnostunut siitä, mitä esteitä ja etuja tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisessa 
lastensuojelun perhetyöhön löytyy.  
 
Pro gradu –tutkielmani oli laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä 
teemahaastattelu. Osallistuin erääseen lastensuojelun perhetyön kehittämishankkeeseen 
oman opinnäytetyöni näkökulmasta. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli tapauskohtaisen 
arvioinnin käyttöönottaminen erään maantieteellisen alueen perhetyöntekijöiden 
työvälineenä. Sain käyttööni hankkeen puitteissa kerätyt teemahaastattelut. 
Haastateltavina olivat 25 lastensuojelun perhetyöntekijää ja 11 sosiaalityöntekijää. 
Teemahaastattelujen teemoissa käsiteltiin perhetyöntekijöiden kokemuksia 
tapauskohtaisesta arvioinnista. Analysoin käyttämiäni perhetyöntekijöiden haastatteluja 
etsimällä yhteneväisiä ja eroavaisia teemoja tapauskohtaisen arvioinnin soveltuvuudesta 
perhetyöntekijöiden työhön. Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden 
haastatteluteemoissa käsiteltiin myös perhetyötä yleensä. Perhetyöntekijöiden ja 
sosiaalityöntekijöiden perhetyötä koskevien haastattelujen avulla tarkoituksenani oli 
avata ja ymmärtämään sitä kontekstia, jossa perhetyöntekijät kokeilivat tapauskohtaista 
arviointia.   
 
Tutkielman perusteella voin päätellä, että tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisessa 
lastensuojelun perhetyöntekijöiden työvälineeksi oli sekä etuja että esteitä. Suurimpia 
etuja tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisessa perhetyön käytäntöön olivat: 1) 
tapauskohtainen arviointi lisäsi työn tavoitteiden pohtimista, 2) asiakastyölle asetettuja 
tavoitteita opittiin ajattelemaan pieninä osatavoitteina, 3) tapauskohtaisen arvioinnin 
avulla mahdollistui konkreettisen näytön antaminen työn etenemisestä, 4) työntekijät 
saivat palautetta työskentelystään asiakkaiden kanssa ja 5) tapauskohtaisen arvioinnin 
avulla avautui keino keskustella työskentelystä asiakkaan kanssa. 
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Tutkielman perusteella tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisen esteitä lastensuojelun 
perhetyön käytäntöön löytyi viisi: 1) perhetyöntekijöiden kiireinen työ ei jätä aikaa 
arvioinnille, 2) asiakas ei motivoidu arviointiin, 3) asiakkaalla ei ole voimavaroja 
arvioinnin tekemiseen, 4) asiakkaiden tilanteiden muuttuvuus vaikeuttaa tavoitteiden 
asettamista ja 5) tapauskohtaan arviointiin kuuluva mittaaminen ja graafinen kuvio eivät 
tunnu luontevilta. 
Tämän tutkielman perusteella tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisessa lastensuojelun 
perhetyöntekijöiden työhön oli sekä etuja että esteitä.  
 
Avainsanat: tapauskohtainen arviointi, tapauskohtaiset asetelmat, perhetyö.  
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Arviointi on tullut viimevuosikymmenen aikana osaksi sosiaalipalveluja. Syitä tähän 

voidaan etsiä monesta eri näkökulmasta. Lamavuosien seurauksena kuntien vastuu 

sosiaalipalvelujen järjestämisessä kasvoi, jonka seurauksena taloudelliset perustelut 

vauhdittivat arviointien tekoa. (FinSoc 2001.) Organisaatioiden tasolla tarkoituksena voi 

olla organisaation ohjautuvuuden parantaminen arvioinnin avulla tai organisaation 

johdon tahdosta perustella tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia (Mäntysaari 1999a, 7).  

 

Osana kunnallista palvelujärjestelmää sosiaalityökin kohtaa arvioinnin vaatimuksia. 

Sosiaalityön ammattikäytäntöjä tarkastellaan yhä useammin toiminnan vaikuttavuuden 

näkökulmasta. (Ks. Jokiranta 1993, 291.) Ulkoisten arviointipaineiden lisäksi 

Cheetham, Fuller, McIvor ja Petch (1992) ovat kirjoittaneet sosiaalityön näkökulmasta 

nykyistä tavoitteellisemman arvioinnin tekemiseen kohdistuvista sisäisistä paineista. 

Kyse on sosiaalityön olemassaolon ja jatkuvuuden varmistamisesta. Arvioinnin sisäiset 

paineet nousevat sosiaalityön eettisistä ja ammatillisesta vastuusta turvata sosiaalityön 

asiakkaille paras mahdollinen tuki ja apu. (Mt., 5.)  

 

Arviointi ei ole kuitenkaan uusi asia sosiaalityössä. Sosiaalityö työmuotona vaatii 

työntekijältä jatkuvaa arviointia asiakkaan tilanteesta ja siitä, onko annettu apu auttanut 

asiakasta tarkoitetulla tavalla. Tämän tutkimuksen aiheena on tutkia, miten 

tapauskohtainen arviointi soveltuu lastensuojelun sosiaalityön ammatillisen toiminnan 

ajankohtaisen menetelmän, perhetyön käytännön arvioinnin työkaluksi. Perhetyö on 

yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto, jonka avulla pyritään tukemaan ja auttamaan 

lastensuojelun asiakasperheitä.  

 

Tapauskohtaisella arvioinnilla tarkoitetaan asiakassuhteeseen sovellettavaa 

arviointimenetelmää. Menetelmän tarkoituksena on osoittaa, miten asiakas on edennyt 

yhdessä sovittujen ja asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. (Ks. Rostila & Mäntysaari 

1997b, 406.) 
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Tämän tutkimuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkastella, miten tapauskohtaisen 

evaluointi soveltuu lastensuojelun perhetyöntekijöiden työvälineeksi eräässä tietyssä 

kontekstissa. Pyrin arvioimaan, mitä esteitä ja etuja tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamisessa lastensuojelun perhetyöhön löytyy. 

 

 

 Tutkimustehtävän olen jakanut seuraaviin alakysymyksiin: 

 

• Miten tapauskohtainen arviointi soveltuu perhetyöntekijöiden työvälineeksi? 

  

• Miksi tapauskohtainen arviointi soveltuu perhetyöntekijöiden työvälineeksi? 

 

• Miksi tapauskohtainen arviointi ei sovellu perhetyöntekijöiden työvälineeksi?  

 

• Mitä hyötyä tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisesta on lastensuojelun 

perhetyöntekijöiden työvälineeksi? 

 

 

Tutkimuksellinen kiinnostukseni paikantuu perhetyön osalta perhetyöntekijöiden arkeen 

eli siihen, mitä perhetyöntekijät tekevät asiakasperheissä. Tämän avulla pyrin 

ymmärtämään ja avaamaan sitä kontekstia, jossa tutkimukseen osallistuneet 

perhetyöntekijät kokeilivat tapauskohtaista arviointia.  

 

Aihealueen valintani liittyy Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeeseen ja siihen sisältyneeseen tutkimukselliseen osuuteen, joka koski 

tapauskohtaisen arvioinnin käyttöä perhetyössä. Osallistuin hanketta koskeviin 

palavereihin oman opinnäytetyöni näkökulmasta. Tutustuin alustavasti tapauskohtaista 

arviointia koskevaan kirjallisuuteen ja kiinnostuin tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltuvuudesta lastensuojelun perhetyöntekijöiden haasteelliseen työhön. Olin 

aikaisemmin tutustunut perhetyön käytännön työhön sosiaalityön syventävien opintojen 

harjoittelujakson aikana.  
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Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanke toteutettiin 1.8.2002–

31.12.2003. Karhukuntiin kuuluvat Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, 

Pomarkku, Pori ja Ulvila. Hanketta hallinnoi Karhukuntiin kuuluva Noormarkun kunta. 

Hankkeen kohderyhmän muodostivat Karhukuntien 25 perhetyöntekijää ja myös 

Karhukuntien sosiaalityöntekijät osallistuivat hankkeeseen. (Hankeraportti 2003.) 

 

Perhetyön kehittämishanke toteutettiin koulutuksen, tutkimuksen ja ohjauksen avulla. 

Perhetyöntekijöille järjestettiin koulutusta 12 päivänä. Hankkeeseen sisältyi 

tutkimuksellinen osuus, jonka tarkoituksena oli tapauskohtaisen arvioinnin käyttöön 

ottaminen perhetyöntekijöiden työvälineenä. Arvioinnin kautta pyrittiin auttamaan 

työntekijöitä seuraamaan ja parantamaan työn laatua hankkimalla palautetietoa 

asiakasperheiden tilanteen kehityksestä. Hankkeeseen palkattu 

kehittäjäsosiaalityöntekijä tapasi perhetyöntekijöitä ja ohjauksen tavoitteena oli innostaa 

perhetyöntekijöitä tavoitteelliseen perhetyöhön ja ohjata työntekijöitä tapauskohtaisen 

arviointivälineen käytössä. Perhetyöntekijät kokeilivat tapauskohtaista arviointia 

vähintään yhdessä asiakasperheessä. (Hankeraportti 2003.)  

 

Hankkeeseen palkattu kehittäjäsosiaalityöntekijä haastatteli perhetyöntekijöitä ja 

sosiaalityöntekijöitä. Perhetyöntekijöiltä kysyttiin tapauskohtaiseen arviointiin liittyviä 

kokemuksia, perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyöhön liittyviä 

kysymyksiä, perhetyöntekijöiden näkemyksiä lastensuojelun perhetyöstä omassa 

kunnassa ja perhetyön hankkeeseen osallistumiseen liittyviä kokemuksia. Tutkimukseni 

empiirinen osuus tapauskohtaisen arvioinnin osalta muodostuu perhetyöntekijöiden 

haastatteluista, jotka koskivat heidän kokemuksiaan tapauskohtaisesta arvioinnista ja 

siitä, miten heidän työyhteisössään suhtauduttiin tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamiseen. Lastensuojelun perhetyöntekijöiltä kysyttiin myös, miten perhetyön 

tehtävät jakautuvat sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden välillä. Käytän 

kyseiseen teemaan liittyviä haastatteluja avaamaan perhetyöntekijän työtä 

lastensuojelun asiakasperheissä. 

 

Kehittäjäsosiaalityöntekijä haastatteli myös hankkeeseen osallistuneita 

sosiaalityöntekijöitä. Heiltä kysyttiin mitä heidän mielestään lastensuojelun perhetyö 

on, mitä perhetyö on heidän omassa kunnassaan, mikä olisi ideaali tilanne perhetyölle, 

miten yhteistyö perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä sujuu, mitä 
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tavoitteellisella työllä heidän mielestään tarkoitetaan ja mitä sosiaalityöntekijöille tuli 

mieleen tapauskohtaisesta arvioinnista. Tutkimukseni empiirisessä osassa käytän 

sosiaalityöntekijöiden haastatteluaineistosta osiota, jossa sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin 

mitä lastensuojelun perhetyö heidän mielestään on. 

  

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto muodostuu 

Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishankkeen yhteydessä kerätyistä 

teemahaastatteluista. Haastateltavina olivat Karhukuntien lastensuojelun 

perhetyöntekijät ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät.   

 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti tutkimusraportin sisältöä. Tutkimus muodostuu 

kahdeksasta pääluvusta. Toisessa luvussa määrittelen kirjallisuuden avulla arvioinnin- ja 

itsearvioinnin käsitteet. Lisäksi etsin vastausta siihen, mikä merkitys oman työn 

arvioinnilla on ja mistä arviointistrategioista käsin työntekijät voivat itse arvioida omaa 

työtään. Luvussa kaksi tarkoituksenani on myös paikantaa tapauskohtainen arviointi 

kirjallisuuden avulla muutaman muun arviointistrategian joukkoon. 

  

Kolmannessa luvussa käsittelen tapauskohtaista arviointia eli mitä tapauskohtaisella 

arvioinnilla tarkoitetaan. Luvussa neljä kerron muutamista tapauskohtaisen arvioinnin 

aikaisemmista kokeiluista sosiaalialalla. Mikään arvioinnin menetelmä ei ole 

täydellinen, joten esittelen kirjallisuuden perusteella myös tapauskohtaista arviointia 

kohtaan esitettyä kritiikkiä.  

 

Viidennessä luvussa avaan kirjallisuuden avulla sitä kenttää, jossa perhetyöntekijät 

kokeilivat tapauskohtaista arviointia. Kuvaan perhetyöntekijöiden työtä, roolia ja 

vastuuta lastensuojeluperheissä. Alkuoletukseni on, että tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamiseen vaikuttaa se konteksti johon sitä sovelletaan. Maaniitun (2001, 2) 

mukaan arviointitoimintaan ei ole koskaan olemassa yhtä tai useampaakaan valmista 

sabluunaa, vaan arvioinnissa on aina huomioitava sen kontekstisidonnaisuus.  

 

Luvussa kuusi kerron tutkimuksen toteuttamisesta, käyttämästäni aineistosta ja aineiston 

analysoinnista. Luku seitsemän on tämän tutkimuksen tärkein osa. Aloitan seitsemännen 

luvun avaamalla perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden haastatteluiden avulla 

sitä, mitä perhetyö heidän mielestään käytännössä on. Esitän myös teemahaastatteluiden 
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avulla teemakohtaisesti perhetyöntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä tapauskohtaisen 

arvioinnin soveltuvuudesta heidän työhönsä. Kahdeksannessa luvussa kokoan yhteen 

tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja tärkeimmät tutkimustukokset. 
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2 ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI 

 

 

 

Scriven (1991) määrittelee arvioinnin jonkin kohteen arvon, merkityksen tai ansion 

arvioimiseksi. Arviointitoiminnassa olennaista on, että arvioitavaa kohdetta arvioidaan 

jonkin tietyn kriteerin perusteella ja tehdään sen perusteella päätelmiä. Rostilan ja 

Mäntysaaren (1997b, 398) mukaan arvioinnin käsitteellä voidaan tarkoittaa sekä 

arviointitutkimusta että käytännön työhön liittyvää arviointitoimintaa. Jokiranta (1993, 

292) määrittelee arvioinnin sosiaalityön näkökulmasta työn kehittämisen välineeksi. 

Sinkkonen ja Kinnunen (1994) toteavat, ettei arvioinnista ole mahdollista antaa 

yksiselitteistä ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa määritelmää. Arvioinnin ympäristöstä 

riippuvuuden ja siitä johtuvan arvioinnin tyyppien moninaisuuden vuoksi tyhjentävän 

määritelmän antaminen on mahdotonta. (Mt., 36–37.) 

 

Arviointitutkimus tai evaluuatiotutkimus tarkoittaa arviointia, jossa käytetään 

systemaattisia tiedonkeruun menetelmiä ja näin ollen tutkimuksen osuus on merkittävä. 

Arviointitutkimus voi myös olla tutkimusta, jossa arvioidaan toisia tehtyjä arviointeja. 

(FinSoc 2001, 39.) Jokirannan (1993) mukaan evaluaatiotutkimus voidaan laaja-

alaisesti määritellä eri tavoin suoritetuksi sosiaalipolitiikan järjestelmien toimivuuden 

analysoinniksi. Suppeammin määriteltynä evaluaatiotutkimuksella tarkoitetaan 

tutkimusta, joka pyrkii selvittämään julkisten yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden 

tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tuottavuudella tarkoitetaan järjestelmän tai organisaation 

kykyä tuottaa olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman paljon palveluita. 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka tuotettujen palveluiden avulla kyetään 

puuttumaan toiminnan kohteena oleviin asiantiloihin, jotta toiminnalle asetetut 

tavoitteet saavutettaisiin. (Mt., 293.) 

 

Arviointitutkimus voi siis olla summatiivista, jolloin tavoitteena on toiminnan 

vaikutusten arviointi tai formatiivista, jolloin lopputuloksen sijasta arvioidaan 

prosesseja. Arviointitutkimus voidaan erotella myös ajallisen ulottuvuuden perusteella. 

Arviointitutkimusta voidaan tehdä ex ante eli arviointi tehdään ennen tarkastelun 

kohteena olevan toiminnan käynnistymistä. Arviointi voidaan tehdä myös ex post eli 

toiminnan päättymisen jälkeen. (Mäntysaari 1999b, 32.) Arviointia voidaan tehdä myös 

 10



ulkoisesta tai sisäisestä asemasta käsin. Ulkoisessa arvioinnissa arvioinnin toteuttaa 

ulkopuolinen arvioija, kun taas sisäisessä arvioinnissa arviointi tapahtuu itsearvioinnin 

keinoin. (FinSoc 2001, 20–21.) 

 

Jokiranta (1993, 289) määrittelee itsearvioinnin arviointitutkimusta keveämmäksi mutta 

silti systemaattisemmaksi kuin arkiajatteluun perustuvan arviointitavan. Outisen, 

Lempisen, Holman ja Haverisen (1999, 38) mukaan itsearvioinnilla tarkoitetaan laadun 

arviointitapaa, jossa palvelun tuottaja arvioi järjestelmällisesti omaa työskentelyään ja 

työnsä tuloksia. Yliruka (2000) määrittelee itsearvioinnin arvioinniksi tai evaluaatioksi, 

jonka evaluaatiokohteen subjekti itse suorittaa. Sosiaalityössä itsearvioinnin subjekti voi 

olla itse sosiaalityöntekijä tai sosiaalityön yksikkö. Ylirukan mukaan itsearviointi ja 

reflektio ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Reflektiivisyydellä Yliruka tarkoittaa 

ammattilaisen valmiutta ja kykyä itse arvioida ja pohtia oman työnsä tavoitteita ja 

perusteita. Reflektion avulla työntekijä voi tuoda näkyväksi omaa työtään. (Mt., 7–8, 

24–29.)    

 

Shaw ja Shaw (1997) haastattelivat viittätoista sosiaalityöntekijää ja pyysivät heitä 

määrittelemään itsearvioinnin ja ”kunnollisen” evaluaation (evaluation proper) eroja. 

Haastateltujen työntekijöiden mielestä itsearviointi oli välitöntä, subjektiivista ja 

henkilökohtaista toimintaa, joka vaati pitkäjänteisyyttä. Työntekijöiden mielestä 

itsearviointi oli tärkeää mutta vaikeaa sosiaalityön monitahoisen luonteen vuoksi. 

Itsearviointi kuului työntekijöiden mielestä osaksi arkipäivän sosiaalityötä, vaikka työ 

nähtiinkin hitaasti edistyväksi. (Mt., 847–869; ks. myös Shaw 1999, 13; Yliruka 2000, 

37.)  

 

Shaw`n ja Shaw`n (1997) tutkimuksessa työntekijät määrittelivät itsearvioinnin ja 

”kunnollisen” arvioinnin olennaisimmaksi eroksi sen, että itsearvioinnissa on 

pohjimmiltaan kyse laadusta, eikä määrästä. ”Kunnollinen” evaluaatio nähtiin ylemmän 

tahon vaatimuksena ja evaluaation suoritti joku ulkopuolinen. Evaluaatio määriteltiin 

muodolliseksi ja satunnaiseksi. Ulkopuolisen tahon tekemään evaluaatioon liitettiin 

uhka resurssien laikkauksista. Shaw ja Shaw tulivatkin siihen tulokseen, että hyvän 

arviointimallin tulee perustua työntekijän omiin kokemuksiin ja käytännön 

realiteetteihin. Arviointimallin tulisi myös lähteä työntekijöiden hiljaisesta tiedosta ja 
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arvioinnin tulisi olla refleksiivistä, sekä asiakasta osallistavaa. (Mt., 854–857; ks. myös 

Shaw 1999, 13; Yliruka 2000, 37–38.) 

 

Kananoja pohtii FinSoc News:n artikkelissa sitä, miten sosiaalityöntekijät suhtautuvat 

arviointiin jäsentymättömästi ja ristiriitaisesti. Toisaalta työntekijät ymmärtävät 

arvioinnin tärkeyden ja suhtautuvat siihen myönteisesti. Toisaalta taas vähätellään 

arvioinnin merkitystä ja päädytään ajattelemaan, että sosiaalityön tuloksia ei voi mitata. 

(Kananoja 1998.) 

 

Kananoja ja Turunen (1996) tarkastelevat arvioinnin oikeutusta sosiaalityön 

lastensuojelutyön viitekehyksestä. Heidän mukaansa arvioinnin oikeutus 

lastensuojelutyössä perustuu siihen, että lapsen edun turvaaminen on eettisesti vaativa 

tehtävä. Ristiriitaisissa tilanteissa tehtyjen ammatillisten ratkaisujen tulee olla 

perusteltuja, perustelujen dokumentoituja, ei vain juridisesti vaan myös sisällöllisesti. 

Systemaattisen ja monipuolisen arvioinnin merkitys on juuri tässä. Arviointi kertoo, 

miten työntekijä ymmärtää tilanteen, miten kunkin lapsen etu on määritelty ja 

minkälaisin toimintatavoin työntekijä ennakoi muutosta saatavan aikaan. Arviointi 

suuntaa työskentelyä. (Mt., 82.) 

  

Hurtig (1999) pohtii, miten lastensuojelutyössä arvioidaan työn tuloksellisuutta? Onko 

huostaanotto merkki epäonnistumisesta tai sen välttäminen onnistumisesta? Hurtig 

jatkaa, että lastensuojelun kentällä työntekijät ovat varautuneena kuunnelleet 

ajankohtaista arviointikeskustelua. Päättäjät ja rahoittajat kysyvät näyttöä työn 

tuloksista. Näytön järjestäminen on toisaalta välttämätöntä myös työntekijöiden oman 

työpaikan säilyttämisen turvaamiseksi. Samalla kuitenkin oman työn tarkasteleminen 

vaikuttavuuden, hyödyn ja tulosten näkökulmasta koetaan pelottavana. Hurtig 

kirjoittaakin, että ”suurin osa työstä on näkymätöntä, sille ei ole kieltä eikä kuvausta, se 

on hiljaista seuraamista, rinnalla oloa ja työn tulokset ovat pienen pieniä 

kukonaskeleita.” (Hurtig 1999, 14–15.)    

 

Arvioinnin avulla voidaan ohjata työtä, saada palautetietoa omasta työstä ja taata myös 

sosiaalityön jatkuvuus. Sosiaalipalvelujen käytännön työn näkökulmasta 

itsearvioinnilla, työntekijöiden itse suorittamalla oman työn arvioinnilla on monia 

positiivisia merkityksiä. Julkusen (2003, 7) mukaan ”arviointi on demokratisoitunut” 
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ottaessaan myös asiakkaat mukaan arviointiin. Yliruka (2000) kirjoittaa, että 

asiakaslähtöisyyden lisäksi oman työn arvioinnilla on mahdollista parantaa työn 

mielekkyyttä, vähentää työuupumusta ja nähdä työn konkreettisia tuloksia. Oman työn 

arvioinnin avulla on myös mahdollista karsia turhia työkäytäntöjä, keskittyä olennaiseen 

ja tehdä omaa työtä näkyväksi sekä itselle että muille. Samalla työntekijä voi kehittyä 

ammatillisesti. (Mt., 14–17.)  

 

Pohjola (2001) kirjoittaa itsearvioinnin merkityksestä samansuuntaisesti kuin Yliruka 

(2000). Pohjolan mukaan parhaimmillaan itsearviointi palvelee työssä oppimisen ja 

kehittymisen prosessia. Itsearviointi voi tarjota välineitä oppia käytännöstä nousevasta 

kokemuksesta. Itsearviointi voi toimin välineenä, jonka avulla työntekijä voi siirtää 

käytännön kokemuksensa ja tietämyksensä systemaattisen tarkastelun kohteeksi. 

Pohjola jatkaakin, ”että itsearvioiva suhde työhön asettaa työntekijän hänen omansa ja 

mahdollisesti myös muiden kriittisen katseen alaiseksi, ja työntekijän on tehtävä 

näkyväksi, purettava ja analysoitava omaa toimintaa, mikä on usein vaativa, itsensä 

ylittämistä edellyttävä prosessi.” (Mt., 14.) 

 

Oman työn arviointi, itsearviointi ei kuitenkaan ole välttämättä itsestäänselvyys osana 

työskentelyprosessia. Paasio (2003) pohtii FinSocin työpaperissa arvioinnin 

mahdollisuutta sosiaalialan työssä. Paasion mukaan arvioinnin todellinen haaste 

sosiaalialalla on arvioinnin haltuunotto. Haltuunotolla Paasio tarkoittaa ensinnäkin sitä, 

että jokaisen ammatillisen toimijan on ymmärrettävä, mitä arvioinnilla tarkoitetaan 

hänen ammatillisessa käytännössään. Toiseksi työyhteisön ja organisaation on kyettävä 

toteuttamaan sellaiset ammatilliset käytännöt, joissa arviointi on osa arjen toimintaa. 

Arvioinnin haltuunotto ammatillisessa käytännössä edellyttää uusien toimintatapojen 

oppimista. Jotta arviointi tulisi osaksi työprosessia, se vaatii Paasion mukaan erityistä 

toimintakulttuuria. (Paasio 2003, 1.)  

 

Itsearvioinnilla on kirjallisuuden perusteella monia positiivisia merkityksiä. 

Itsearvioinnin määritelmät ovat samansuuntaisia, huomioiden asiakasnäkökulman 

(esim. Julkunen 2003, 3), työntekijänäkökulman (esim. Yliruka 2000, 14–17) ja työssä 

oppimisen (esim. Pohjola 2001, 14) ulottuvuuden. Käytännön työssä arviointia voidaan 

tehdä montaa eri tarkoitusta varten ja monesta eri näkökulmasta. Kirjallisuus tarjoaa 

esimerkkejä (esim. Rostila & Mäntysaari 1997a; Kazi 1998; Shaw 1999; Yliruka 2000) 
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eri arviointistrategioista. Shaw (1999) esittelee käytännönläheisessä sosiaalityön 

evaluaatio-oppaassaan kolme evaluaatiostrategiaa, jotka perustuvat erilaisiin 

uskomuksiin arvioinnin tarkoituksesta; näyttöön perustuvan evaluaation, vahvistavan 

(empowerment) evaluaation ja reflektiivisen evaluaation. 

 

Shaw`n (1999) mukaan näyttöön perustuva arviointikäytäntö (evidence-based 

evaluation) on sitä, mitä amerikkalaiset sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön tutkijat 

kutsuvat empiiristen käytäntöjen liikkeeksi (empirical practice movement1). Näyttöön 

perustuvassa arvioinnissa katsotaan, että arviointi osana käytännön työtä liittyy 

hyvinvointipalveluissa tapahtuvien asioiden mittaamiseen. (Mt., 17.) Näyttöön 

perustuvien arviointistrategioiden vahvuutena on se, että ne tarjoavat tarkan tavan 

mitata prosesseja ja edistystä, sillä arvioinnin avuksi on kehitetty lyhyitä, helposti 

tehtäviä ja tulkittavia mittareita. Käytännön työ kuvataankin usein kvantitatiivisin 

termein. Näyttöön perustuvien menetelmien vahvuudeksi katsotaan myös se, että 

työntekijä oppii tuottamaan palautetta omista suorituksistaan. (Shaw 1999, 17–18, 22.)  

 

Vahvistava evaluaatio keskittyy Shaw`n (1999) mukaan evaluaation prosessiin. 

Vahvistavan evaluaation tarkoituksena on mahdollistaa arvioitsija toimimaan palvelun 

käyttäjän asianajajana niin, että palvelun käyttäjän vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. 

Vahvistava evaluaatio tähdentää erityisesti evaluoinnin tarkoitusta ja käytännön hyvän 

työn mallia, jossa huomioidaan moraaliset ja poliittiset tarkoitusperät. (Mt., 18.)  

 

Reflektiivinen evaluaatio korostaa Shaw`n (1999) mukaan evaluointia käytännön työn 

integroituna osana, eikä jonakin jota sovelletaan käytäntöön. Reflektiolla tarkoitetaan 

niitä mielen ja tunteiden toimintoja, joiden kautta tutkimme kokemuksiamme, jotta 

saavuttaisimme uuden ymmärryksen asiasta. Tutkijat ja käytännön työn harjoittajat, 

jotka painottavat reflektiivisen käytännön tärkeyttä eivät väheksy teorioiden merkitystä, 

vaan ovat kiinnostuneita siitä, kuinka teoria voisi aidosti olla käyttökelpoinen käytännön 

työssä. Samalla he ovat kiinnostuneita teorian kehittämisestä käytännön kautta. He 

korostavat kahta toisiinsa liittyvää asiaa: 1) tieto nousee toiminnasta ja on toimintaa 

varten ja 2) tietoa testataan elävän elämän tilanteissa. (Mt., 21–20.)     

 

                                                 
1 Empiiristen käytäntöjen liikkeen pääpiirteistä ovat kirjoittaneet esimerkiksi Shaw (1999, 17) ja Paasio 
(2003, 26). 
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Rostila ja Mäntysaari (1997a, b, c) ovat kehitelleet näyttöön perustuvana arviointina 

tapauskohtaista evaluaatiota. Tapauskohtaisella evaluaatiolla tarkoitetaan 

asiakassuhteeseen sovellettavaa arviointimenetelmää, jonka avulla voidaan seurata 

asiakkaan edistymistä tavoitteiden suuntaisesti. Tapauskohtainen evaluaatio on vahvasti 

empiriaan2 perustuva arvioinnin muoto, jonka juuret löytyvät behavioristisesta 

tutkimuksesta. Rostila ja Mäntysaari kuitenkin kirjoittavat, että tapauskohtainen 

arviointi sallii reflektiivisen työotteen, jos arviointia sovelletaan joustavasti ja 

mittauksen avulla saatuja tuloksia tulkitaan laadullisen tiedon näkökulmasta. (Rostila & 

Mäntysaari 1997b, 398–413.) 

 

Shaw (1999) kirjoittaa, että jos haluamme tehdä evaluaatiota osana käytännön työtä, 

meidän täytyy aloittaa jokapäiväisen käytännön työn realiteeteista, kokemuksista ja 

kuvauksista, joissa työtä arvioidaan, sen sijaan että istutamme työhömme abstraktin 

evaluaation viitekehyksen. (Mt., 13.) Evaluaatio työn osana vaatii hyvinvointipalveluilta 

uutta ymmärrystä ja uutta metodologiaa. Olennaista on työntekijöiden arkiarvioinnin 

tärkeyden tunnistaminen. Tärkeintä on kuitenkin se, että evaluaatio sisältää lupauksen 

käytännön säilyttämisestä rehellisenä itselleen. (Mt., 48.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Shaw`n (1999) mukaan termi ”empiirinen” on vaikeasti määriteltävissä. Sitä voidaan käyttää joko 
kehuvana tai syyttävänä ilmaisuna. Tutkimuksen voidaan esimerkiksi sanoa olevan ”raa’an empiirinen” 
tarkoittaen, että tutkimuksesta puuttuu selkeä johtoajatus tai idea. Toisaalta sitä voidaan käyttää 
viittaamaan tietoon, joka perustuu suoraan tutkimukseen tai havainnointiin, pitäen vastakohtana ehkä 
päättelyn kautta saatua tietoa. Tämä ero on lähellä toista tutumpaa erottelua, eli käytännöllinen vs. 
teoreettinen (Mt.,  20).  
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3 MITÄ TAPAUSKOHTAISELLA ARVIOINNILLA TARKOITETAAN?  

 

 

 

Tässä luvussa avaan tapauskohtaisen arvioinnin käsitettä. Käytän lähdeaineistona 

kotimaisia ja ulkomaisia artikkeleita ja kirjallisuutta. Avaan tapauskohtaisen arvioinnin 

käsitettä myös siksi, että vaikka menetelmää onkin aikaisemmin kokeiltu Suomessa 

(Rostila & Mäntysaari 1997a; Högnabba, Kuisma, Korteniemi & Liukonen 2003) 

menetelmä ei välttämättä ole kovinkaan tunnettu. Tapauskohtainen arviointi saatetaan 

sekoittaa asiakastyön alussa tehtävään tilannearviointiin. Kyse ei kuitenkaan ole 

asiakkaan tilanteen arvioimisesta tiettynä hetkenä vaan asiakkaan ongelman tai 

ongelmallisen elämäntilanteen muutoksen seuraamisesta systemaattisen arvioinnin 

avulla. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 4.) 

 

Tapauskohtaisella arvioinnilla tarkoitetaan Rostilan ja Mäntysaaren (1997b, 401) 

mukaan asiakassuhteeseen sovellettavaa arviointiasetelmaa, jonka tarkoituksena on 

osoittaa, onko asiakas edennyt työntekijän kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden 

suuntaisesti. Rostila ja Mäntysaari kirjoittavat, että tapauskohtaisessa arvioinnissa on 

useimmiten kysymys itsearvioinnin menetelmien soveltamisesta (Mt., 398). Tässä 

työssä tarkoitan tapauskohtaisella arvioinnilla asetelmaa, jota lastensuojelun 

perhetyöntekijän soveltaa oman työn arvioinnin, eli itsearvioinnin työkaluksi. 

Tutkimuksessa arvioinnilla ei tarkoiteta arviointitutkimuksen käsitettä vaan tarkastelen 

arviointia käytännön työhön liittyvänä arviointitoimintana. Näen arvioinnin arkisena 

toimintana ja itsearvioinnin työvälineenä, jota työntekijät soveltavat itse omassa 

työssään.  

 

Tapauskohtaisen arvioinnin sijoittaminen arviointitutkimusten erilaisten viitekehysten, 

lähestymistapojen ja menetelmien joukkoon ei ole Rostilan ja Mäntysaaren (1997b) 

mukaan helppoa eikä välttämättä edes mielekästä. Kyse on sosiaalityön ammatin 

piirissä kehitetystä arviointimenetelmästä. Menetelmän kehittäminen on tapahtunut 

ammatin sisällä, erillään yleisestä arviointitutkimuksesta. Tapauskohtaisen arvioinnin 

paikantaminen formatiivinen – summatiivinen ulottuvuudella on hankalaa, koska 

tapauskohtaisessa arvioinnissa on aineksia molemmista. (Mt., 398–399.) 
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Jossain suhteessa tapauskohtainen arviointi on lähellä laadunhallinnan menetelmiä. 

Laadunhallinta ja arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa, mutta ne eivät ole kuitenkaan 

samansisältöisiä käsitteitä. Arvioinnin peruskysymyksenä voidaan katsoa olevan sen, 

että emme tiedä mikä mahdollisista toimintastrategioista on paras, eli emme tiedä miten 

toimia. Laadunhallinnassa taas periaatteessa tiedämme, miten tulisi toimia, mutta emme 

tiedä, missä määrin tavoitteeksi asetettu tapa käytännössä toteutuu. (Rostila & 

Mäntysaari 1997b, 399.) 

 

Mäntysaari (1999a) pohtii myös, pitäisikö käyttää suomen kielen sanaa arviointi vai 

tulisiko sittenkin puhua evaluaatiosta. Arvioinnin käsitteen käyttöä puoltaa 

suomenkielisyyden lisäksi se, että näin tulee näkyviin ero muuhun arviointitoimintaan ja 

arviointitutkimukseen. Toisaalta evaluaation käsitettä voidaan pitää käyttökelpoisena, 

koska se viittaa suoraan tietynlaiseen toimintaan erityisenä systemaattisena 

tiedonkeruun muotona. (Mt., 9.) 

 

Tutkimuksessa käytän Rostilaa ja Mäntysaarta (1997a, 4) mukaille termiä 

tapauskohtainen arviointi viittaamaan siihen, että käytännön työn arvioinnissa 

sovelletaan tapauskohtaisia tutkimusasetelmia. Tekstissä toiston välttämiseksi käytän 

myös ilmaisua tapauskohtainen evaluointi. 

 

3.1 Tapauskohtaisen arvioinnin määrittelyä 

Tapauskohtaisella arvioinnilla (single case evaluation) tarkoitetaan yhtä asiakastapausta 

tai asiakasperhettä koskevaa arviointiasetelmaa. Tarkoituksena on systemaattisesti 

seurata asiakkaan tai perheen edistymistä ja arvioida työskentelyssä käytettyjen 

interventioiden3 vaikuttavuutta. Tarkoituksena on arvioida, onko asiakas edistynyt 

                                                 

3 Interventio- käsitteen merkitys voi vaihdella asiayhteyden mukaan. Interventiolla voidaan laaja-alaisesti 
ymmärrettynä tarkoittaa väliintuloa tai asioihin puuttumista tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan 
esimerkiksi yksilön, valtion tai jonkin ryhmän käyttäytymiseen. (Nykysuomen tietosanakirja 1993, 530.) 
Termi interventio tulee latinankielen sanasta intervenire, joka tarkoittaa väliin astumista (Kodin 
tietokeskus 2000, 644). 

Sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta interventiolla voidaan Högnabban ym. (2003) mukaan tarkoittaa 
toimenpiteitä, toimintoja ja menetelmiä, joita esimerkiksi sosiaalityöntekijä käyttää asiakastyössä sekä 
muut sosiaali- ja terveyspalvelut, joita asiakkaat käyttävät palveluprosessin aikana. Tässä tutkimuksessa 
käytän intervention käsitettä Högnabban ym. (2003, 16) kuvaamassa merkityksessä.    
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niiden tavoitteiden suuntaan, joita hän on yhdessä esimerkiksi sosiaalityöntekijän 

kanssa pitänyt tärkeinä. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 4.)  

Tapauskohtaisilla asetelmilla (single system designs) tarkoitetaan tutkimusasetelmia, 

joissa selvitetään systemaattisesti ja määrämuotoisesti yksittäisten tapausten kehitystä. 

Tämä tapahtuu mittaamalla toistuvasti jotain asiaa tai ulottuvuutta. Seuranta-asetelmia 

käytetään arvioitaessa, kuinka yksilö tai ryhmä on edistynyt asetettujen tavoitteiden 

suuntaisesti. (Mt., 4.)  

 

Tapauskohtaisista asetelmista puhutaan monikossa, koska asetelmia on useita erilaisia. 

Asetelmat voivat sisältää mittauksia sekä asiakkaan lähtötasosta ennen interventiota 

(vaihe A) että mittauksia toimenpidevaiheista (vaihe B). Edellä kuvattujen 

mittausasetelmien lisäksi voidaan käyttää monimutkaisempia asetelmia (multiple 

baseline), jotka sisältävät esimerkiksi mittauksen asiakkaan lähtötilanteesta, 

interventiosta ja intervention jälkeen tapahtuvasta seurannasta. (Rostila 2001, 92; ks. 

myös Bloom & Fischer 1982, 286–379; Rostila & Mäntysaari 1997a; b; c; Kazi 1998, 

9–38; Thyer, Artlet & Shek 2003, 166–173.)  

 

Rostilan ja Mäntysaaren (1997b) mukaan tapauskohtaisen arvioinnin 

perusedellytyksenä on, että asiakas ja työntekijä yhdessä tunnistavat työskentelyn 

kohteena olevan ongelman. Tapauskohtainen arviointi edellyttää myös työntekijän 

työssään soveltaman työmenetelmän määrittelemistä ja työskentelyn kohteeksi 

muotoutuneen ongelman seuraamista ajassa. Tapauskohtaisen arvioinnin seurauksena 

syntyy graafinen esitys. Graafisessa kuviossa y-akseli kuvaa seurattavaa ilmiötä ja x-

akseli kuvaa aikaa. (Mt., 402.)  

 

Kuvio 1 on esimerkki tapauskohtaisesta asetelmasta. Esimerkki kuvaa niin sanottua B-

asetelmaa, jossa asiakkaan tilanteen muutosta seurataan työskentelyn aikana. Esimerkki 

on syntynyt Tampereen kaupungin perhetukikeskusten arviointikokeilussa vuonna 

1996. Asetelmassa mitattiin murrosikäisen tytön läsnäoloa koulussa. Tyttö oli tullut 

asiakkaaksi koulunkäynnin laiminlyönnin ja huumeiden käyttöepäilyn vuoksi. (Rostila 

& Mäntysaari 1997a, 30–32.)  
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KUVIO 1. Esimerkki tapauskohtaisesta arvioinnista 

 

k

ek

s

k

k

k

k,s

k

n

ek

n,s
ek

mt k l
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

viikot

Lä
sn

äo
lo

 k
ou

lu
ss

a

 
 
n = neuvottelu (perhe, sosiaalityöntekijä ja avotyöntekijä) 
s = yksi tai useampi kouluun saatto 
k = yksi tai useampi sovittu kotikäynti 
ek = sovittu kotikäynti, asiakas ei paikalla 
mt = muu tapaaminen 
l = loma 
 

Lähde: mukaillen Rostila ja Mäntysaari 1997a, 31. 

 

 

Kuvion 1 perusteella voidaan päätellä, että viikoilla 17, 18, 19, 20, 21 ja 22 

koulunkäynti sujui huonosti. Muutosta asetettuun tavoitteeseen nähden ei siis 

tapahtunut. Tytön kanssa työskennelleet työntekijät kuitenkin kertoivat, että 

koulupoissaolojen määrä ei selventänyt koko totuutta tytön koulumenestyksestä. Tyttö 

oli kuitenkin tehnyt kotitehtävät ja suorittanut oppiaineita. Ehkä selitys poissaoloihin 

voitiin löytää esimerkiksi lähestyvästä kesälomasta tai tytön omasta tulkinnasta 

suhteessa koulumenestykseen. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 31–32.)  
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Tapauskohtaisessa arvioinnissa voidaan käyttää monenlaisia mittareita. Mittareina 

voivat toimia valmiit kyselylomakkeet, joiden avulla voidaan saada täsmällistä tietoa 

työskentelyn kohteena olevasta asiasta. Mittarina voi toimia jonkin toiminnon 

laskeminen tai saatavilla oleva virallinen tieto esimerkiksi nuoren poissaoloista 

koulusta. Mittarina voidaan myös käyttää asiakkaan omiin kokemuksiin perustuvaa 

tietoa. (Rostila 2001, 94–95.) Mittari toimii arvioinnin apuvälineenä, kun pyritään 

saamaan aikaan muutosta asiakkaan tilanteessa. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 26–50.)          

 

Joel Fischeriä (1981) voidaan pitää yhtenä tapauskohtaisen arvioinnin kehittäjistä. 

Fisher edustaa ”tiukempaa” tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen kantaa. Fischerin 

mukaan seuraavien neljän kohdan tulee täyttyä, jotta on edes mahdollista puhua 

tapauskohtaisesta evaluaatiosta: 1) asiakkaan ongelma voidaan täsmentää, 2) asiakkaan 

ongelmaa voidaan mitata, 3) asiakkaan ongelman muuttumista voidaan seurata ajassa, 

sekä ennen että jälkeen intervention ennalta suunnitellun tutkimusasetelman avulla, 4) 

asiakassuhteessa voidaan tehdä suunniteltu interventio. Fischerin (1981, 199–207; ks. 

myös Bloom & Fischer 1982, 8–10) kanta tapauskohtaisen evaluaation soveltamisesta 

käytäntöön on melko tiukka. Hän edellyttää, että asiakkaan ongelman muuttumista 

voidaan seurata ajassa, sekä ennen että jälkeen intervention ennalta suunnitellun 

tutkimusasetelman avulla ja että interventio voidaan yksiselitteisesti täsmentää. (Ref. 

Rostila & Mäntysaari 1997a, 4–5.)  

 

Rostilan ja Mäntysaaren (1997a) mukaan Fischerin (1981) esittämien ehtojen 

täyttyminen sosiaalityössä ei ole helppoa. Rostilan ja Mäntysaaren kanta 

tapauskohtaisen evaluaation käytöstä onkin sallivampi kuin esimerkiksi Fischerin 

(1981, 199–207) esittämä kanta. Rostila ja Mäntysaari (1997a) katsovat, että 

tapauskohtaista evaluaatiota voidaan käyttää, vaikka yksittäistä interventiota ei 

voisikaan selvästi osoittaa. Kyse on silloin yksinkertaistetusti asiakkaan edistymisen 

seuraamisesta. (Mt., 5.)   

 

Tapauskohtaisesta tutkimusasetelmasta voidaan hakea vastausta: 1) evaluatiiviseen 

kysymykseen; ovatko intervention kohteena olevat ongelmat muuttuneet vai eivät, tai 2) 

kokeelliseen kysymykseen; vaikuttiko tehty interventio tapahtuneeseen muutokseen. 

(Bloom & Fischer 1982, 235.) Tapauskohtaista evaluaatiota voidaan soveltaa 
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vapaammin, jos ensisijaisesti pyritään selvittämään evaluatiivista kysymystä eli 

yksinkertaisesti kartoittamaan asiakkaan edistymistä. Tapauskohtaisessa evaluaatiossa 

voidaan siis painottaa joko tutkimuksen tai käytännön tarpeiden ensisijaisuutta. (Rostila 

& Mäntysaari 1997a, 6.)  

 

Kazin (1998) määritelmän mukaan tapauskohtaisella arvioinnilla tarkoitetaan 

työntekijöiden toimesta tapahtuvaa arviointia, jossa käytetään tapauskohtaisia 

tutkimusasetelmia. Arviointiasetelman tarkoituksena on systemaattisesti seurata 

asiakkaan edistymistä tai selvittää interventioiden tai toimintamallien vaikuttavuutta. 

Tapauskohtaisella tutkimusasetelmalla tarkoitetaan asiakkaan kohdeongelman toistuvaa 

mittaamista, käyttäen tarkoituksenmukaisia tulosmittareita tai indikaattoreita. 

Toistuvien tulosmittausten perusteella voidaan päätellä, onko ongelmallinen asia 

kehittynyt parempaan vai huonompaan suuntaan. Joskus käytännön tilanteissa tarjoutuu 

mahdollisuus mitata ongelmaa koskeva lähtötilanne jo ennen intervention alkamista. 

Näissä tapauksissa interventiota edeltäneitä ja intervention aikaisia mittaustuloksia 

voidaan verrata keskenään. Tällöin saattaa olla mahdollista päätellä, onko intervention 

ja tulosten välillä syy-yhteys. Kazi kuitenkin tähdentää, että tapauskohtaisen arvioinnin 

perusvaatimuksena on yksinkertaistetusti asiakkaan kohdeongelman muutoksen 

mittaaminen toistuvin väliajoin. (Mt., 6–7.) 

 

Edellä olleessa Kazin tapauskohtaisen evaluaation määritelmässä painottuu käytännön 

tarpeet. Määritelmän mukaan tapauskohtaisen evaluoinnin ja tapauskohtaisten 

asetelmien avulla voidaan etsiä vastausta evaluatiiviseen kysymykseen, eli ovatko 

työskentelyn kohteena olevat ongelmat muuttuneet vai eivät. Tällöin kyseessä on 

asiakkaan edistymisen seuraaminen asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.   

 

Kazi (1998, 2) kirjoittaa, että tapauskohtainen evaluaatio on vahvasti empiriaan 

perustuva arvioinnin muoto, jonka juuret voidaan jäljittää 1970-luvulle behavioristiseen 

tutkimukseen ja B.F. Skinnerin eläinlaboratoriokokeisiin. Rostila ja Mäntysaari (1997b) 

jatkavat, että tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen kehittelyistä 1970-luvulla 

käynnistyneen liikkeen, empiirisen kliinisen käytännön mallin (Empirical Clinical 

Practice, ECP) synnyn yhteydessä puhuttiin jopa sosiaalityön tutkimuksen empiirisestä 

vallankumouksesta. Tapausasetelmiin ei kuulu sitoutuminen mihinkään teoriaan. 

Asetelmilla on kuitenkin vahva kytkentä USA:ssa kehittyneeseen sosiaalityön 
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empiiriseen kliiniseen käytäntöön, empiiriseen tietoon perustuvana ”tieteellisenä 

käytäntönä”. Kyseisen mallin uskottiin tuolloin johtavan sosiaalityön teorian ja 

käytännön välisen kuilun lopulliseen kumoutumiseen. (Mt., 403, ks. myös Fischer 1981,  

199–207; Bloom & Fischer 1982, 7.)  

 

Kazin (1998, 3–4) mukaan menetelmää kohtaa asetetut odotukset eivät kuitenkaan 

toteutuneet, vaan osoittautuivat pikemminkin ylimitoitetuiksi. 1980-luvulla kävi 

akateemisissa keskusteluissa ilmeisen selväksi, että menetelmällä oli useita ”heikkoja 

kohtia”, juuri menetelmän alkuperän positivismikytkentöjen vuoksi. Tapauskohtaisesta 

evaluaatiosta ja tapauskohtaisten asetelmien soveltuvuudesta sosiaalityön käytäntöön 

kehkeytyi vilkas kritiikin sävyttämä keskustelu. 

 

 

3.2 Keskustelua tapauskohtaisesta arvioinnista 

 

Tapauskohtainen arviointi ei ole kehittynyt konsensuksen ilmapiirissä vaan 

tapauskohtaisten asetelmien soveltuvuudesta käytännön työhön on vaihdettu eriäviä 

näkemyksiä. Näkemyserot voidaan hahmottaa jatkumoksi, jonka toista päätä edustavat 

tiukan koeasetelman soveltamisen kannattajat ja toista päätä edustavat vapaamman, 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin kannattajat.  

 

Edelleen keskustelua herättää myös tapauskohtaisen arvioinnin soveltuminen 

sosiaalityön monisäikeiseen käytäntöön. Asiakkaiden ongelmat ovat usein monitahoisia 

ja kasautuneita. Miten on mahdollista mitata yhden tavoitteen saavuttamista 

tapauskohtaisen asetelman avulla jos asiakkaalla on monia akuutteja ongelma-alueita? 

Toisaalta herää kysymys, mitä hyötyä on tapauskohtaisen asetelman käytöstä 

arkityössä?  

 

Useissa kirjoituksissa (esim. Bloom & Fischer 1982; Rostila & Mäntysaari 1997b; Kazi 

1998; Bloom, Fischer & Orme 1999) analysoidaan tapauskohtaisen arvioinnin etuja ja 

haittoja. Kazin (1998) mukaan voidaan löytää kuusi etua tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamisessa käytännön työn arviointivälineeksi. Tapauskohtaisen arvioinnin voidaan 

katsoa edistävän käytännön työskentelyä asiakkaiden kanssa. Tapauskohtaisten 

asetelmien käyttö edellyttää kohdeongelman määrittelemistä ja työskentelyn 
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tavoitteiden tarkkaa täsmentämistä. Työskentelyn tavoitteiden täsmentämisen vaatimus 

ohjaa työntekijää pohtimaan asiakkaan tilannetta ja sitä, mitä työskentelyllä tavoitellaan. 

(Kazi 1998, 129.) Ivanoff, Blythe ja Tripodi (1994) kirjoittavat myös, että 

tapauskohtaisten asetelmien käytön kenties suurin potentiaali löytyy juuri asiakkaan 

tavoitteiden asettamisesta ja työskentelyn tarkasta suunnitelmallisuudesta. Tavoitteiden 

asettaminen saa tapauskohtaista evaluointia sovellettaessa enemmän huomiota kuin 

rutiinityöskentelyssä. Tavoitteiden tarkka täsmentäminen auttaa työntekijää 

säilyttämään näkemyksen työskentelyn tavoitteista, erityisesti asiakkaiden kanssa joilla 

on monia kasautuneita ongelmia (multiproblem clients). Joskus on kuitenkin myös 

tarkistettava työskentelyn tavoitteita, jos asiakkaan tilanne niin vaatii. (Ivanoff ym. 

1994.)  

 

Kazin (1998) mukaan tapauskohtaiset asetelmat ovat työkaluja käytännön työskentelyn 

arviointiin, joita työntekijät voivat itse soveltaa oman asiakastyön vaikuttavuuden 

arvioinnissa. Kazin mukaan ei ole tarpeellista tuoda ulkopuolisia arvioitsijoita 

arvioimaan työskentelyn vaikuttavuutta, vaan työntekijät voivat itse arvioida 

asiakastyönsä vaikuttavuutta.  Tapauskohtainen arviointi on suhteellisen helppo 

ymmärtää ja oppia käytännön työn arvioinnin työkaluksi. (Kazi 1998, 129–130.)  

 

Tapauskohtaisen arvioinnin eduksi voidaan katsoa asiakkaan ja työntekijän välisen 

yhteistyön edistäminen. Tarkoituksena on yhdessä asiakkaan kanssa etsiä ja täsmentää 

työskentelylle tavoite. Tapauskohtainen arviointi tarjoaa myös työntekijälle 

mahdollisuuden saada palautetietoa oman työn vaikuttavuudesta. (Kazi 1998, 130.)  

 

Tapauskohtaisessa evaluoinnissa voidaan käyttää monimutkaisempia asetelmia, jotka 

sisältävät mittauksen asiakkaan alkutilanteesta, interventiosta ja intervention jälkeen 

tapahtuvasta seurannasta. Monimutkaisempien asetelmien avulla voidaan etsiä vastausta 

työskentelymenetelmän vaikutuksesta seurauksiin. Työskentelyn ja tulosten välisen syy-

seuraussuhteen vahvistaminen ei ole kuitenkaan tapauskohtaisen arvioinnin 

perusvaatimus. Tarkoituksena on työskentelyn kohdeongelman täsmentäminen ja 

toistuvan mittauksen tekeminen. Tapauskohtaiset asetelmat tarjoavat työntekijöille 

mahdollisuuden seurata ja osoittaa oman työn vaikutuksia. Tapauskohtaista arviointia 

voidaan käyttää myös muiden arviointityökalujen ohessa. (Kazi 1998, 130–131.)  
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Kazi (1998; myös Bloom & Fischer 1982; Bloom, Fischer & Orme 1999) kuitenkin 

kirjoittaa, että tapauskohtaisten asetelmien käytöllä on myös rajoituksensa. Vaikka 

tapauskohtaisten asetelmien käyttö auttaa työntekijää oman työn arvioinnissa, arviointi 

ei saa koskaan dominoida käytännön työskentelyprosessia. Käytännön tarpeet ovat aina 

ensisijaisia. Kazi huomauttaa myös, että vaikka yhden asiakkaan kanssa jokin 

työskentelymenetelmä voitaisiin tapauskohtaisten asetelmien avulla osoittaa 

vaikuttavaksi, se ei tarkoita, että sama toimisi toisen asiakkaan tilanteessa. (Kazi 1998, 

131–132.) Samoin Bloom, Fischer ja Orme (1999, 22) kirjoittavat, että jos näytteen 

koko on yksi (yksi asiakastilanne) ja ei ole olemassa kontrolliryhmää, saadulla tiedolla 

ei ole ulkoista luotettavuutta. Yhden asiakkaan kanssa saadut työskentelyn tulokset eivät 

ole yleistettävissä muihin asiakastilanteisiin.  

 

Reid ja Zettergren (1999) pohtivat artikkelissaan ”A perspective on empirical practice” 

tapauskohtaiseen arviointiin liitettyjä toiveita ja sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä. 

Tapauskohtaisen evaluaation kriitikot ovat yksimielisiä siitä, että käytännön työntekijät 

ja alan opiskelijat voisivat käyttää aikansa hyödyllisemminkin kuin opiskelemalla 

tapauskohtaista evaluaatiota. Menetelmää kohtaan lausuttu kritiikki koskee toisaalta 

epistemologisia lähtökohtia, jolloin kriitikot katsovat, että menetelmä merkitsee 

virheellisille perusteille rakennetun tieteellisen paradigman laajentumista sosiaalityön 

alueelle. Toiset kriitikot hyväksyvät epistemologiset lähtökohdat mutta vastustavat 

empiirisen käytännön ideoita ja niitä tapoja, joilla kyseisiä ideoita on pyritty 

toteuttamaan. (Mt., 41–62.) 

 

Reidin ja Zettergrenin (1999) mukaan tapauskohtaista evaluaatiota vastaan esitetty 

kritiikki voidaan tiivistä kahdeksi eri kysymykseksi: 1) vaikuttavatko empiirinen 

käytäntö ja siihen kuuluva tapauskohtainen arviointi pikemminkin epäsuotuisasti kuin 

suotuisasti asiakkaan saamiin palveluihin ja 2) ovatko empiirinen käytäntö ja 

tapauskohtainen evaluaatio sittenkään niihin uhratun vaivan arvoisia eli onko kyseisellä 

arviointimenetelmällä riittävästi suotuisia vaikutuksia palveluihin ja niiden arviointiin. 

(Mt., 48.)  

 

Shaw (1996 175–180; 1998, 203–204) on esittänyt neljä kysymystä tapauskohtaisen 

arviointimenetelmän käytön mahdollisuuksista käytännön sosiaalityössä. Shaw`n 

mukaan ei ole selvää, että tapauskohtainen arviointimenetelmä soveltuu kaikkiin tai 
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edes osaan sosiaalityön käytännön asiakastilanteista. Hän perustelee näkökulmaansa 

toteamalla sosiaalityön tilanteiden olevan usein monimutkaisia ja sosiaalityössä on 

myös tilanteita joissa käytöstä on vaikea ennustaa.  Shaw kysyykin, onko mahdollista 

järjestää suhteellisen pitkä seuranta, jos asiakkaan ongelma esiintyy hyvin harvoin tai 

kyseessä on kriisitilanne. (Ref. Rostila ja Mäntysaari 1997b, 405.) 

 

Shaw (1996, 175–180; 1998, 203–204) kysyy myös, miksi tätä menetelmää, joka 

korostaa niin vahvasti empiirisiä näyttöjä, käytetään kuitenkin varsin vähän. USA:ssa 

sosiaalityöntekijät arvioivat työtään pääasiallisesti ”näppituntumalla”, vaikka heidän 

koulutukseensa kuuluu arviointimenetelmien opetus. Tapauskohtainen evaluaatio voi 

olla myös eettisesti arveluttava arvioinnin muoto. Eettisiä kysymyksiä on huomioitu 

liian vähän, ja erityisesti eettisiä epäilyksiä herättävät asetelmat, joissa interventio 

keskeytetään arvioinnin vuoksi. (Ref. Rostila & Mäntysaari 1997b, 406.) 

 

Shaw`n (1996 175–180; 1998, 203–204) mukaan tapauskohtainen evaluaatio kuljettaa 

mukanaan myös eräänlaista epistemologista myrkkyä. Tapauskohtainen evaluaatio sopii 

huonosti sosiaalityön todellisuuteen ja mielekkyyteen koska työntekijältä ja asiakkaalta 

edellytetään mittareista sopimista ja määrällistä mittaamista. Empiirisen käytännön 

edustajat nojautuvat liikaa ajatukseen saada käyttäytymisestä ehdottoman varmaa tietoa. 

Tämän myötä painotetaan liikaa asiakkaan käyttäytymistä työskentelyn onnistumisen 

näkökulmasta. Asiakkaan muutoksen korostaminen saattaa merkitä askeleen ottoa 

taaksepäin sosiaalityön käsityksestä, jossa asiakkaan ongelmien katsotaan kytkeytyvän 

hänen ympäristöönsä. Shaw`n mukaan useat sosiaalityön opettajat ja sosiaalityöntekijät 

katsovat työn ulkopuolelta tulevan tehokkuuden ja hyödyllisyyden vaatimusten johtavan 

sosiaalityön pehmeiden arvojen ja ymmärtävän otteen laiminlyöntiin. Näin ollen 

voidaan katsoa, että tapauskohtainen arviointimenetelmä ei edistä vaan päinvastoin 

ehkäisee refleksiivisen sosiaalityön kehitystä. (Ref. Rostila ja Mäntysaari 1997b, 406.) 

 

Reid ja Zettergren (1999) vastaavat kritiikkiin, joka koskee erityisesti pitkälle 

kontrolloituja asetelmia, joissa interventio välillä keskeytetään. He toteavat, että pitkälle 

kontrolloituja asetelmia ei oikeastaan käytetä eivätkä empiirisen käytännön edustajat 

enää ajattele, että kyseiset asetelmat olisivat oleellinen osa tapauskohtaisen arvioinnin 

käytäntöön soveltamisessa. On hyväksytty, että asetelmat, joissa interventio 

keskeytetään tai vastaavasti käytetään monia lähtötason mittauksia, ovat käytännön 
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työssä liian monimutkaisia. Reid ja Zettergren huomauttavat, että keskustelu 

tapauskohtaisen evaluaation epäeettisyydestä on varsin akateemista. Tapauskohtaisen 

evaluaation epäeettisyysargumentti koskee käytännön tutkimuksessa käytettävää 

lähtötason mittausta. Tapauskohtaisessa evaluaatiossa on kyllä suositeltu, että 

interventiosta pidättäydytään kunnes asiakkaan lähtötasosta saadaan riittävästi tietoa. 

Lähtötaso voidaan mitata kuitenkin myös jälkeenpäin. (Mt., 48.)  

 

Kazi (1998) toteaa, että tapauskohtaista arviointia voidaan käyttää vain tilanteissa joissa 

on mahdollista systemaattisesti seurata asiakkaan tilanteen muutosta. Menetelmää ei ole 

edes tarkoitettu tilanteisiin, joissa asiakas tapaa työntekijän vain kerran. (Mt., 137.) 

 

Tapauskohtaista arviointia on kritisoitu myös siitä, että mittaaminen ei anna oikeaa, 

koko kuvaa asiakkaan tilanteesta ja ei näin sovellu käytännön työn 

arviointimenetelmäksi. Kazi (1998) on vastannut tähän kritiikkiin toteamalla, että 

tapauskohtainen evaluaatio ei voi ratkaista kaikkia käytännön työn arviointiongelmia, 

vaan tähän on olemassa muita sosiaalityön menetelmiä. Kazi (1998, 138) viittaa 

tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen kokeiluun kriminaalihuollossa (Hayles & Kazi 

1998, 27–32), jossa tapauskohtaisten asetelmien avulla voitiin kyllä osoittaa, että 

asiakkaan tilanteessa oli tapahtunut edistymistä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, 

mutta arviointiasetelmien avulla ei kuitenkaan voitu yksilöidä, mitkä tekijät asiakkaan 

tilanteessa vaikuttivat saavutettuun muutokseen. Kazi (1998, 138) jatkaakin, että 

tapauskohtaisen arvioinnin avulla ei voida hakea vastausta näin laajaan kysymykseen.  

Tapauskohtaisen evaluaation ja tapauskohtaisten asetelmien tarkoituksena on 

yksinkertaisesti määritellä, onko asiakas edistynyt asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 

Tapauskohtainen evaluaatio ei ole ainoa tapa arvioida käytäntöä vaan yksi tapa seurata 

työn vaikuttavuutta. (Kazi 1998, 138).    
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4 KOKEMUKSIA TAPAUSKOHTAISEN ARVIOINNIN KÄYTÖSTÄ 

 

 

 

Tapauskohtaista arviointia on kokeiltu erilaisissa sosiaalialan työn konteksteissa (ks. 

esim. Rostila & Mäntysaari 1997; Rodgers & Potocky 1997; Hayles & Kazi 1998; Kazi 

1998; Högnabba ym., 2003). Tapauskohtaista arviointia on myös sovellettu esimerkiksi 

terapeuttisen prosessin arvioinnissa (Bear 2001, 127–137), intervention vaikutuksien 

arviointiin pelko-oireiden hoidossa (Barret & Wolfer 2001, 355–362) ja skitsofrenian 

hoidon arvioinnissa (Bradshaw 2003, 885–899). Käsittelen tarkemmin tapauskohtaisen 

arvioinnin kokeiluja sosiaalityön käytännössä (Kazi 1998; Högnabba ym. 2003) ja 

perhetyössä (Rostila & Mäntysaari 1997a; b; c). Aluksi kerron Suomessa tehdyistä 

kokeiluista ja niihin osallistuneiden työntekijöiden kokemuksista. Suomessa 

toteutettujen kokeilujen jälkeen kerron Kazin (1998) tapauskohtaisen evaluoinnin 

kokeiluista Englannissa. 

 

Mäntysaari (Rostila & Mäntysaari 1997a) kokeili tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamista lastensuojelun perhetyöhön ja sosiaalitoimistojen sosiaalityöhön. 

Sosiaalityöntekijät suhtautuivat myönteisesti tapauskohtaisen evaluoinnin käyttöön, 

mutta myönteisyydestä huolimatta tapauskohtaisen evaluoinnin soveltaminen 

sosiaalitoimistojen sosiaalityöhön osoittautui vaikeaksi. 

 

Mäntysaari (Rostila & Mäntysaari 1997a) haastatteli kokeiluun osallistuneita 

työntekijöitä. Suurimmaksi vaikeudeksi haastateltavat kokivat menetelmän 

soveltamisen sosiaalihuollossa tehtävään työhön, jossa on usein vaikea määritellä 

interventio. Asiakkuudet ovat toisaalta pitkäaikaisia, mutta toisaalta tapaamiset 

tapahtuvat epäsäännöllisin välein. Työntekijöillä ei ole usein riittävästi aikaa suunnitella 

etukäteen työskentelyään asiakkaan kanssa.  Haastatellut sosiaalityöntekijät kuitenkin 

arvostivat strukturoidun työn ideaa, siis että työ aloitetaan jostakin, pyritään tekemään 

tietoinen interventio ja lopulta asiakassuhde suunnitellusti päätetään. Haastatellut eivät 

yleisesti ottaen katsoneet suuren työmäärän estävän tapauskohtaisen evaluoinnin 

soveltamista. Jotkut haastatelluista kokivat tapauskohtaiseen arviointiin sisältyvän 

tarkan kirjaamisen lisäbyrokratiana. Haastattelut osoittivat selvästi, että menetelmän 

soveltaminen käytäntöön on helpompaa, jos työyhteisö tukee evaluoinnin ideaa.  Yhden 
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arvioinnista kiinnostuneen työntekijän on vaikea yksinään toteuttaa tapauskohtaista 

evaluointia. (Mt., 13–19.) 

 

Käytännönläheistä tapauskohtaista arviointia on Suomessa kokeiltu myös perhetyön 

alueella. Rostila (Rostila & Mäntysaari 1997a) kokeili tapauskohtaista evaluointia 

sosiaalityön välineenä Tampereen kaupungin perhetukikeskuksissa vuonna 1996. 

Tampereen kolme perhetukikeskusta ovat osa kunnallista lastensuojelua, joiden 

tarkoituksena on tukea lähityön keinoin perheitä ja lasten kotihoitoa. 

Perhetukikeskuksien asiakastyössä on suuntauduttu ratkaisukeskeisesti. Keskuksessa 

kokeiltiin melkein yhden vuoden ajan tapauskohtaista arviointia. Työntekijät 

perehtyivät ensin tapauskohtaisen evaluoinnin menetelmään ja kokeilivat sitä sitten 

asiakastyössä. Kokeilussa tapauskohtaista arviointia sovelsi 17 perhetukikeskuksen 

työntekijää neljääntoista asiakastapaukseen. Seurantakokeilun asiakastapauksien 

ongelmat liittyivät esimerkiksi yksinhuoltajuuteen, perheen sisäisiin 

kommunikaatiovaikeuksiin, lasten kasvatukseen, sijoituksen uhkaan, koulusta 

poissaoloihin tai vanhempien vakaviin psyykkisiin häiriöihin. (Mt., 1997a, 21.) 

 

Kokeiluun osallistuneiden työntekijöiden mukaan tapauskohtaisen seuranta-asetelman 

soveltamisessa heidän työhönsä oli vahvuuksia mutta myös heikkouksia. Menetelmää 

oli vaikea soveltaa asiakassuhteisiin, joissa työskentelyn kohdetta ja tavoitetta ei saatu 

sovittua. Perheen osapuolilla saattoi olla täysin erilaiset tavoitteet tai perhe vaati jotain, 

minkä pohjalta tavoitteita ei voitu muodostaa. Seuranta-asetelma edellyttää siis, että 

työskentelyn osapuolet neuvottelevat keskenään siitä, mihin työskentelyllä pyritään. 

Tapauskohtaista tutkimusasetelmaa ei voida myös soveltaa sellaisissa 

asiakastapauksissa, jossa työntekijä nähdään vanhemman käytännöllisenä resurssina, 

eikä tavoitteellisen muutostyön kumppanina. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 54.) 

 

Toisaalta kokeiluun osallistuneet työntekijät kokivat, että menetelmän soveltamisen 

avulla he näkivät toiminnan tuloksia ja saivat selkeämmän kuvan siitä, mitä 

asiakastyössä tapahtuu. Järjestelmällinen seuranta jäsensi työtä ja vähensi ongelmien 

kaatumista päälle. Työskentelyn tavoitteen nimeäminen voi selkeyttää myös työntekijän 

omaa ajattelua, jolloin työn kohdentaminen helpottuu. (Mt., 55.)  
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Kokeiluun osallistuneet työntekijät näkivät menetelmän soveltamisessa myös kielteisiä 

puolia. Asetelman laatiminen, seurantalomakkeiden ”paperinmakuisuus” ja ongelmasta 

muistuttaminen saattaa häiritä asiakassuhdetta. Asiakkaan tilanteen kielteisten piirteiden 

koskettelu asiakkaan ongelma-alueen mittaamisessa saattaa olla ristiriidassa sen kanssa, 

että ratkaisukeskeisyydessä pitäisi korostaa asiakkaan taitoja, kykyjä ja selviytymistä, 

eikä muistuttaa asiakkaan ongelmista. Hankkeeseen osallistuneet työntekijät näkivät 

usein mittauksen, johon asiakas itse osallistui osana interventiota, eivätkä korostaneet 

seurannan ja itse työskentelyn eroa. Seuranta interventiona motivoi työntekijöitä ja 

asiakkaita. (Mt., 55.)  

 

Kokonaisuudessa työntekijät kokivat tapauskohtaisen arvioinnin kiinnostavana ja 

hyödyllisenä ja se ei häirinnyt asiakassuhteita, eikä siihen kulunut kenenkään mielestä 

liikaa aikaa. Monien mielestä tapauskohtaisen arvioinnin käyttö oli lisännyt työn 

tavoitteellisuutta. (Rostila & Mäntysaari 1997a, 55–57.) Työntekijöiden positiivisesta 

suhtautumisesta huolimatta kuuden kuukauden kuluttua tehdyssä seurantatutkimuksessa 

kävi ilmi, että kukaan työntekijöistä ei ollut jatkanut tapauskohtaisen evaluoinnin 

käyttöä työssään (Kazi, Mäntysaari & Rostila 1997, 316). 

 

Tapauskohtaista evaluointia on kokeiltu myös Helsingin sosiaaliviraston 

palveluohjausprojektissa elokuussa 2002. Projektin tavoitteena oli 

sosiaalipalvelutoimistoihin sopivan huumeongelmaisten palveluohjausmallin 

kehittäminen ja sen liittäminen osaksi sosiaalityön käytäntöjä. Projektin kohderyhmänä 

olivat opiaatti- ja stimulanttiriippuvaiset asiakkaat eli kovien huumausaineiden 

käyttäjät. (Högnabba ym. 2003, 16–18.)  

 

Palveluohjaukseen sisältyy selkeitä ja eriteltävissä olevia toimenpiteitä ja 

palveluohjauksen aloittaminen sinänsä toimii jo yhtenä interventiona asiakkaan 

elämässä. Palveluohjaus vaatii työntekijältä suurehkon panostuksen yhteen 

asiakkaaseen ja toisaalta kovien aineiden käyttäjäryhmä työllistää muutenkin eri 

viranomaisia. Asiakastilanteen kokonaishallinta helpottaa työskentelyä. 

Palveluohjausmallin tehokkuuden osoittamiseksi, syntyi tarve arvioida työn todellisia 

tuloksia. (Mt., 17.) 
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Högnabba ym. (2003) kirjoittavat, että palveluohjausprojektista saatujen kokemusten 

mukaan tapauskohtainen arviointi näytti soveltuvan hyvin perussosiaalityön välineeksi.  

Esimerkiksi asiakkaan lähtötilannetta koskevien perustietojen kerääminen formuloidusti 

toi enemmän tietoa, kuin kokenut sosiaalityöntekijä muuten tulisi keränneeksi yhdellä 

asiakastapaamisella, ja esille saattoi tulla myös uusia asioita asiakkaan lähtökohdista. 

Tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisessa on myös koko ajan läsnä ajatus 

asiakastilanteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta ja viranomaisviidakon keskipisteenä 

toimimisesta asiakkaan puolta pitäen.  Lisäksi tapauskohtaisesti voidaan mittareita 

käyttää osoittamaan asiakkaalle ja työntekijälle itselleen tapahtuneet muutokset. Tällöin 

tulokset voivat toimia motivoivina elementteinä asiakastyön molemmille osapuolille. 

(Mt., 17–18.) 

 

Kazi (1998) esittää kirjassaan ”Single-Case evaluation by social workers” 

tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen esimerkkejä eri sosiaalialan työkonteksteissa. 

Työntekijät kokeilivat tapauskohtaista evaluointia vanhusten kuntoutuksessa, 

kriminaalihuollossa ja koulun sosiaalityön puitteissa. Koulun sosiaalityössä 

tapauskohtaista evaluointia sovelsi 21 työntekijää 83: ssa asiakastapauksessa. 

Työntekijät raportoivat kokeilun päätyttyä, että tapauskohtaisen evaluoinnin käyttö 

edesauttoi työntekijän ja asiakkaan välistä yhteistyötä ja tapauskohtaisen evaluoinnin 

avulla asiakkaalle tarjoutui mahdollisuus nähdä työskentelyn edistymisaskeleita. 

Työntekijät kertoivat myös, että asiakkaat olivat innostuneita arvioinnista, varsinkin 

niissä tapauksissa, jossa asiakas itse keräsi tietoja edistymisestään. (Mt., 88.)  

 

Rodgers ja Potocky (1997) kokeilivat tapauskohtaista arviointia eri kulttuuritaustan 

omaavien sosiaalityön asiakkaiden kanssa tehtävän työn vaikuttavuuden arvioinnin 

välineenä. Tapauskohtainen arviointi tarjosi tehokkaan, käytännöllisen ja eettiset arvot 

huomioivan keinon arvioida kulttuuritaustaltaan eroavien asiakkaiden kanssa tehtävän 

työn vaikuttavuutta. Raportin mukaan tapauskohtaisella arvioinnilla oli kaksi 

merkittävää etua; 1) tapauskohtainen arviointi auttoi työntekijöitä määrittelemään ja 

täsmentämään sitä, mitä etniset erot huomioivalla käytännön työllä tarkoitetaan, 2) 

asiakkaan osallistuminen arviointitoimintaan vahvisti etniseen vähemmistöryhmään 

kuuluvien asiakkaiden asemaa. (Mt., 391–401.) 
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Hayles ja Kazi (1998, 27–32) raportoivat artikkelissaan ”Making a difference: the 

impact of a single-case evaluation project” tapauskohtaisen evaluoinnin 

käytännönläheisestä kokeilusta kriminaalihuollossa. Kokeilun tarkoituksena oli 

rohkaista kriminaalihuollossa työskenteleviä opiskelijaharjoittelijoita käyttämään 

tapauskohtaista evaluointia työskentelyn vaikuttavuuden osoittamiseksi. Artikkelin 

mukaan tapauskohtainen evaluointi osoittautui varteenotettavaksi kriminaalihuollon 

palveluiden vaikuttavuuden arvioinnin työkaluksi.  

 

Hayles ja Kazi (1998, 27–32) kertovat, että projektin lopussa kuusi opiskelijaa palautti 

kyselylomakkeen, jossa kysyttiin heidän näkökulmaansa tapauskohtaisen evaluoinnin 

soveltuvuudesta kriminaalihuollon työhön. Kuudesta opiskelijasta viisi kertoi, että 

tapauskohtaisen evaluoinnin vaikutus heidän käytännön työhönsä kriminaalihuollossa 

oli ollut positiivinen ja neljä kertoi, että tulisi käyttämään tapauskohtaista evaluointia 

myös tulevaisuudessa. Kaikki kuusi olivat sitä mieltä, että tapauskohtainen evaluointi 

sopi kriminaalihuollon arkityöhön, ainakin joihinkin asiakastapauksiin.  Kaikki kuusi 

haastateltavaa aikoivat suositella tapauskohtaista evaluointia työtovereilleen, ainakin 

joihinkin tapauksiin käytettäväksi. (Hayles & Kazi 1998, 27–32.)  
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5 PERHETYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA 

 
 

 

Tässä luvussa tarkastelen lastensuojelun perhetyötä. Aluksi pyrin jäsentämään 

perhetyötä kirjallisuuden avulla, eli mitä perhetyöllä tarkoitetaan. Tarkastelen 

perhetyötä myös lastensuojelun viitekehyksestä. Hurtigin (2003, 24) mukaan 

perhetyöntekijöiden tehtäväorientaatio eroaa sosiaalityöntekijöiden ammatillisuudesta, 

mutta lastensuojelumotiivi antaa perusteen perhetyön käytäntöjen tarkastelulle 

lastensuojelutyönä. Erityisen tarkastelun kohteeksi nostan perhetyön ”arkisen 

tekemisen” ja kuvaan, mitä perhetyöntekijät tekevät lastensuojelun asiakasperheissä. 

Lähdeaineistona käytän kotimaisia lehtiartikkeleita ja kirjallisuutta.  

 

 

5.1 Perhetyön jäsennyksiä 

 

Viime vuosien lastensuojelutyön ajankohtainen puheenaihe on ollut erityisesti perhetyö 

ja perhetyötä tekevät ammattilaiset, perhetyöntekijät. Perhetyötä kuvataan hyvänä ja 

tarpeellisena työmuotona. Lastensuojelun perhetyöntekijät ovat nuori ammattiryhmä ja 

täsmällisiä tehtävämäärityksiä ei perhetyölle ole asetettu. Työkäytännöt ovat myös 

muotoutuneet paikallisesti kuntien ja järjestöjen tekemän lastensuojelutyön tarpeisiin. 

Perhetyö sisältää lukuisia eri malleja, rakenteita ja toimintakäytäntöjä. (Reijonen 2003, 

24.) Perhekeskeistä trendiä kohtaan on myös esitetty kritiikkiä. Lastensuojelussa 

perhekeskeisyyden on väitetty toteutuvan aikuis-, erityisesti äitikeskeisyytenä. Siten 

onkin epäilty, että lasten ongelmien ja perusoikeuksien toteutuminen hämärtyy. 

(Forsberg 1998, 12.)   

 

Heinon, Bergin ja Hurtigin (2000) mukaan perhetyötä ja erilaisia perhetyön malleja on 

kehitelty viime vuosien aikana vilkkaasti. Tämän vuoksi on monenlaisia tapoja tehdä 

perhetyötä. Perhetyöstä puhutaan myös kymmenillä eri käsitteillä. Puhutaan ohjaavasta 

perhetyöstä, avohuollollisesta perhetyöstä, avotyöstä, toiminnallisesta avotyöstä, 

tehostetusta perhetyöstä, perhetukityöstä ja perheen yhdistetystä hoidosta. Joskus 

perhetyön käsitteellä viitataan perheen kotiin annettuun palveluun, toisinaan työmuoto 
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kiinnitetään laitokseen. Lastensuojelun perhetyöstä puhuttaessa sekaannusta aiheuttaa 

perhehoidon käsite. Perhehoidolla tarkoitetaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen 

hoitoa yksityiskodissa/perhekodissa. Perhehoitoa voidaan käyttää sekä huostaan 

otettujen että niin sanottujen avohuollon tukitoimenpiteenä tai jälkihuoltona sijoitettujen 

lasten hoitomuotona. (Mt., 10.) 

 

Perhetyötä voidaan yrittää jäsentää erilaisten kriteerien avulla. Sitä voidaan ryhmitellä 

organisoinnin, toteuttamispaikan, tavoitteen ja sisällön tai menetelmän piirteiden 

mukaan. Organisaatiokriteerin perusteella perhetyötä tehdään kunnallisella pohjalla ja 

järjestöjen tuottamana, julkisena ja yksityisenä toimintana. Toteuttamispaikkana voi olla 

lastensuojelulaitos tai työskentely voi tapahtua perheiden kotona. Perhetyön toiminta 

voi ajoittua lastensuojelun työprosessin eri vaiheisiin. Perhetyö voi olla 

ennaltaehkäisevää esimerkiksi huostaanoton uhan tilanteissa tai perhetyötä voidaan 

tehdä jälkihuoltona. Perhetyötä on myös vaikea jäsentää sen tavoitteen perusteella, sillä 

tavoite on usein kuvattu väljästi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vanhemmuuden tai 

perheen tukeminen. ( Heino, Berg & Hurtig 2000, 12.)  

 

Heino ym. (2003) ovat päätyneet jäsentämään perhetyötä laitoshuollon, välimaaston ja 

avohuollon luokitusten avulla. Laitoshuollon toimintaan kuuluvat työmuodot, joissa 

toiminta painottuu lapsen tai nuoren sijoituksen aikaiseen työskentelyyn ja tapahtuu 

laitoksen tiloissa. Välimaaston työhön kuuluvat lastensuojelulaitoksissa kehitetyt 

avohuollolliset perhetyömuodot, jolloin palvelu on voitu viedä myös perheen kotiin. 

Näiden työmuotojen kohteena ovat usein perheet joissa on laitossijoituksen uhka. 

Avohuollon työmuotoon kuuluivat sosiaalitoimen, kotipalvelun ja eri järjestöjen 

perhetyömuodot, joissa tukeminen tapahtuu pääasiassa perheen kotona tai perheen 

maaperällä. Huostaanoton uhka ei ole välttämättä yhtä tyypillinen kuin välimaaston 

työssä. (Heino ym. 2000, 12–13.)    

 

Ensi- ja turvakotien liiton määritelmän (Niemi 1999) mukaan perhetyö on 

lastensuojeluperheille tarkoitettua tehostettua, pitkäaikaista, suunnitelmallista ja 

tavoitteellista tukea ja apua kotiin. Perhetyö on kohdennettua erityispalvelua, joka 

räätälöidään perheiden tarpeiden mukaisesti ja joka perustuu perheen ja työntekijän 

väliseen positiiviseen kontaktiin. (Mt., 17.)  
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Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishankkeessa perhetyöllä tarkoitettiin 

työmuotoa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saanut 

työntekijä menee asiakasperheen kotiin ja siellä yhdessä perheen kanssa toimien tukee 

kokonaisvaltaisesti perheen selviytymistä arkipäivän haasteissa. Työhön kuuluu 

esimerkiksi tukeminen lastenkasvatustilanteissa ja ihmissuhteissa. Työntekijä huolehtii 

myös toimivasta vuorovaikutuksesta, perheen taloudesta, juoksevien asioiden 

toimittamisesta, kodinhoidosta ja muista elämänhallinnan perusasioista. Työmuodolla 

pyritään siihen, että vanhemmat selviytyvät vanhemmuudesta ja lapset saavat sellaisen 

kasvuympäristön, jossa heidän terve kehitys on mahdollista. (Hankeraportti 2003, 12.) 

 

Tutkimuksessani tarkoitan perhetyöllä edellä kuvatun mukaista menetelmää, mutta 

liitän perhetyöhön myös sen lastensuojelullisen kytköksen. Perhetyöntekijän työhön 

kuuluu näin ollen myös lapsen edun toteutumisen turvaaminen yhteistyössä muiden 

auttajatahojen (esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän) kanssa. 

  

 

5.2 Perhetyö prosessina 

 

Perhetyötä voidaan avata myös sen prosessin kuvauksen avulla. Seuraavaksi kuvaan 

perhetyön etenemisen polkuja Heinon, Bergin ja Hurtigin (2000, 206–211) mukaan.   

Perhetyön prosessikuvaus ei ole malli siitä, miten perhetyö tehdään tai pitäisi tehdä. 

Kyse on sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perhetyöprojektista 

jossa Heino, Berg ja Hurtig selvittivät ja kokosivat yhteen minkälaisia perhetyön 

käytäntöjä eri puolilla Suomea toteutetaan. Perhetyön prosessikuvaus antaa mielestäni 

laajan perspektiivin perhetyön kokonaisuuden ja tehtävän ymmärtämiseksi, joskin tuo 

myös esiin perhetyön toteuttamisen erilaisuuden kirjoa.   

 

Perhetyön prosessin ensimmäinen vaihe on asiakkuuden vireille tulo. Lähettävä taho 

(esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä) ehdottaa perhettä perhetyön piiriin. 

Perhetyötä on voitu esitellä alustavasti perheelle ja pyydetty siihen perheen 

suostumusta. Lähettäjätaho on voinut myös ehdottaa alustavasti perhettä nimettömänä 

perhetyön piiriin kysymättä ensin perheeltä. Toisaalta lähettäjätaho on voinut myös 

ehdottaa perhettä nimellä perhetyön piiriin kysymättä ensin perheeltä. 

Vireilletulovaiheeseen kuuluu tarpeellisiksi katsottujen alkutietojen antaminen perheen 
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tilanteesta, ensiarviointiosuus (mitä perhetyöltä odotetaan, miten työ aloitetaan, 

minkälaisella vahvuudella työntekijät osallistuvat toimintaan) ja päätös perheen 

ottamisesta perhetyön piiriin. Päätöksen voivat tehdä perhetyöntekijä, perhetyön tiimi ja 

sosiaalityöntekijä. Asiakkuuden alussa kirjataan ylös ensiarviointi. (Heino ym. 2000.) 

 

Perhetyön prosessin toiseen vaiheeseen kuuluu työskentelyn aloittaminen. 

Aloittamisvaiheessa korostuu suunnitelmallisuus. Toimeksianto kirjataan ja käsitellään 

viranomaisten ja asiakkaan kanssa. Perhetyön tavoitteet voidaan laatia ensitapaamisella, 

ensitapaamisen jälkeen seuraavassa neuvottelussa tai kun perhettä on jo tavattu jonkin 

aikaa. Työskentely voidaan aloittaa perheen määrittelemien tavoitteiden pohjalta, 

työntekijöiden ja perheen tavoitteiden kompromissin pohjalta tai lähettävän tahon 

tavoitteiden pohjalta. Perheen motivointi voi tapahtua lähettävältä taholta tai perheen 

motivointi voi jäädä perhetyöntekijöiden tehtäväksi. Aloittamisvaiheeseen kuuluu 

suunnitelman tekeminen työskentelyn tavoitteista, sopimuksista, tapaamistiheydestä, 

työskentelyyn osallistuvista viranomaistahoista ja perheen lähiverkostosta. Suunnitelma 

voidaan tehdä jokaiselle perheen jäsenelle erikseen tai koko perheelle tehdään yhteinen 

suunnitelma. Suunnitelma voidaan kirjata vapaamuotoisesti, viralliselle lomakkeelle tai 

suunnitelmaa ei kirjata ollenkaan. Suunnitelmasta annetaan oma kappale perheelle, 

kaikille työskentelyyn osallistuville, lähettävälle taholle tai perhe ei saa suunnitelmaa 

kirjallisena. Suunnitelma voidaan tarkastaa puolen vuoden välein, 1-4 kuukauden 

jaksolta tai viikoittain viranomaisten tai perheen kanssa.  Käytännöt erosivat myös sen 

suhteen, miten perhe osallistuu perhetyösuunnitelman tekemiseen. Perhe joko tarkastaa 

ja allekirjoittaa suunnitelman, perhe saa suunnitelmasta oman kappaleen ja 

allekirjoitusta ei vaadita tai perhe ei saa suunnitelmaa ollenkaan. Tavoitteiden ja 

suunnitelman laatimisessa käytettiin joko arviointilomaketta, itse kehitettyä lomaketta 

tai ei käytetty tiettyä kaavaa tai yhtenäistä mallia. (Heino ym. 2000.) 

 

Perhetyön kolmas vaihe koostuu työskentelystä ja arvioinnista. Voidaan tavata aina 

koko perhettä, tavata vain ensitapaamisella koko perhettä ja seuraavissa neuvotteluissa 

kaikki perheen jäsenet eivät ole läsnä, tavataan vanhempia ja lapsia erikseen tai lapsella 

on oma työntekijä. Tapaamiset voivat olla ennalta sovittuja tai niin sanottuja 

kontrollikäyntejä. Perhetyöntekijät voivat työskennellä yksin tai pareittain. Tukemisen 

tapa voi myös vaihdella. Keskustelu voi tapahtua lasten ja vanhempien kanssa yhdessä 

tai erikseen. Työmuotona voi olla arjessa auttaminen yhdistettynä keskusteluun tai 
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keskustelu yhdistettynä arjessa auttamiseen. Toiminta voi olla toimintapainotteista 

retkien ja leirien merkeissä. (Heino ym. 2000.) 

 

Arviointia voidaan toteuttaa koko työskentelyn ajan tai ainakin työskentelyn lopussa. 

Arvioinnissa voidaan käyttää valmiita malleja tai lomakkeita. Voi olla myös, että 

arviointia ei tehdä ollenkaan. Jos arviointia tehdään, päätetään mitä arvioidaan ja mitä 

kirjataan ja mitä viedään asiakastietorekisteriin. (Heino ym. 2000.) 

 

Perhetyön prosessin kuuluu myös loppua jossain vaiheessa. Päätösneuvottelussa voi olla 

läsnä sama tiimi kuin työtä aloitettaessa, perhetyöntekijä, lähettävä taho ja perhe, 

perhetyöntekijä ja perhe tai viranomaistaho, jolle perheen asiat siirtyvät jatkossa. 

Työskentelyn lopettaminen voi sisältää arviointia perheen kanssa koko 

työskentelyjaksosta ja peilausta nykytilanteesta aloitustilanteeseen. Lopettamisen 

yhteydessä sovitaan jatkosta, lopetusajankohdasta ja ilmoittamisesta yhteistyötahoille. 

(Heino ym. 2000.)   

 

Perhetyön prosessin kuvaus avaa perhetyön moninaista toteutuskenttää. Seuraavassa 

luvussa tarkastelen perhetyötä lastensuojelun viitekehyksestä, sillä lastensuojelun 

perhetyössä on myös huomioitava lastensuojelun lainsäädännön edellyttämät tehtävät.   

 

 

5.3 Perhetyötä lastensuojelun kentässä 

 

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia järjestämään yksilö- ja perhekeskeistä lastensuojelua 

(Lastensuojelulaki 1983 2 ja 4 §). Perhetyön lastensuojelukytkös asettaa perhetyölle 

toiminnallisen kehyksen lapsen edun turvaamisen näkökulmasta. Perheen tukemisen 

ohella on aina myös varmistettava, että lapsen oikeudet (LSL 683/83, 1§) toteutuvat 

lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulain (LSL 683/83, 12§) mukaan 

sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä avohuollon tukitoimin tukemaan lasta, nuorta tai 

perhettä silloin, kun lapsen tai nuoren kasvuolot vaarantuvat tai jos kasvuolot eivät 

turvaa lapsen tervettä kehitystä.  

 

Reijosen (2003) mukaan lastensuojelun perhetyön sisällön kuvauksessa perhetyön 

todetaan olevan lastensuojelulain- ja asetuksen tarkoittamaa perhe- ja yksilökohtaista, 
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ehkäisevää tai korjaavaa avohuollon tukitoimintaa ja sellaisena myös sosiaalityön 

menetelmä. Perhetyö vastaa lastensuojelun kahdenlaiseen tehtävään: 1) lapsen edun 

turvaamiseen ja 2) perheiden tukemiseen. Lastensuojelun perhetyössä on huomioitava 

lastensuojelun lainsäädännön edellyttämät tehtävät, jolloin perhetyö ei voi olla täysin 

kontrolloimatonta pelkästään perheen tukemiseen perustuvaa työtä. (Mt., 24.) 

 

Loppuvuodesta 2003 tehdyn valtakunnallisen internet-kyselyn perusteella perhetyötä 

järjesti jopa yli 75 % Suomen kunnista ja noin 13 % kunnista suunnitteli perhetyön 

aloittamista. Kuntien sosiaalitoimen yhteyteen järjestetyn perhetyön lisääntymisen 

taustalla voidaan katsoa olevan kotipalvelun resurssien suuntautuminen 

vanhustenhuollon tarpeisiin. Kotipalvelun resursseja on useassa kunnassa siirretty 

vanhustenhuoltoon ja lapsiperheiden kotipalvelua on kyetty tarjoamaan ehkäisevänä 

apuna vain erityistä tukea tarvitseville. (Lääninhallitusten keskeiset arviot 

peruspalvelujen tilasta 2003, 112.)  

 

Hurtigin (2003) mukaan perhetyömuotojen viriämiselle voidaan löytää myös 

ammatillisia, sisällöllisiä ja käytännöllisiä perusteluja. Ammatillinen perustelu liittyy 

lastensuojelutyössä kohdattuihin pulmakohtiin. Virastoyhteydessä tapahtuvan työn on 

koettu taipuvan huonosti perheiden tarpeisiin ja ammattilaiset eivät saa riittävästi 

tuntumaa perheiden arkeen. Työntekijän hyvästä tarkoituksesta huolimatta vanhemmat 

voivat kokea kotikäynnit negatiivisina. Lähtökohtina ovat usein joko ulkopuolisten 

tekemät lastensuojeluilmoitukset tai korostunut huoli. Asetelma luo tilanteisiin ja 

kohtaamisiin vanhempien näkökulmasta uhkaavuutta. Lastensuojelutyö aktivoi tästä 

syystä vanhemmissa usein puolustusasetelman. Sen seurauksia vastaan kamppaileminen 

vie aikaa ongelmanratkaisutyöltä. (Mt., 25.) 

 

Kotipalvelun kohdistuminen vanhustyön suuntaan on muuttanut myös kotipalvelun 

sisältöä, työn organisointia ja henkilöstön koulutusrakennetta. Aikaisemman 

kodinhoitajakoulutuksen tilalle on tullut lähihoitajan koulutusohjelma ja työ on 

muuttunut yhä enemmän terveydenhoidolliseen suuntaan. Lapsiperheiden tarvitsema 

apu taas edellyttää enemmänkin arjessa selviytymisen tukemista sekä käytännön 

kodinhoitotyön osaamista, jonka vuoksi monissa kunnissa kehitettiin kotipalvelun 

rinnalle ja sijaan lapsiperheiden kotiin annettavaa perhetyötä. (Lääninhallitusten 

keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 112.)  
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Lääninhallitusten selvityksen (2003) mukaan suurimmassa osassa kuntia perhetyö on 

järjestetty sosiaalitoimen tai sosiaali- ja terveystoimen alaiseksi kunnan omaksi ja 

pysyväksi palveluksi. Kuntien tarjoamaa palvelua täydennetään myös ostopalveluin, 

kuten esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Ensi- ja Turvakotien liiton 

kautta. Suurimmassa osassa kuntia perhetyö on asiakkaan kotona tapahtuvaa palvelua, 

joka toimii lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena pitkäaikaisissa ja vaativissa 

ongelmatilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina. 

Yleistä on myös perhetyön järjestäminen ennalta ehkäisevänä palveluna, johon asiakas 

ohjataan tai lähetetään. (Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 

112.)  

 

Kuntien perhetyöntekijät työskentelivät pääasiassa lastensuojelun avohuollossa tai 

kotipalvelussa ja he olivat koulutukseltaan tavallisimmin kodinhoitajia, lähihoitajia tai 

amk-sosionomeja. Tavallisemmin perhetyöntekijällä oli hoidettavana yhdestä 

kymmeneen perhettä, mutta joissakin kunnissa määrä saattoi olla jopa kolmekymmentä.  

Perhetyön toimintamallin keskeisenä vahvuutena koettiin sen moniammatillisuus, tiivis 

kunnan sisäinen yhteistyöverkosto sosiaalityön, terveydenhuollon, kotipalvelun ja 

päivähuollon asiantuntijoiden välillä. Perhetyön kehittymisen uhaksi koettiin 

resurssipula, työn yksinäisyys, työssä jaksaminen ja vanhustyön tarpeet, jotka veivät 

aikaa perhetyöltä. (Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 112.)  

 

 

5.4 Perhetyöntekijän työ, rooli ja vastuu 

 

Perhetyön määritelmän ja etenemisen lisäksi pyrin avaamaan perhetyön arkista 

toimintaa. Mitä perhetyöntekijät tekevät käytännössä lastensuojelun asiakasperheiden 

kanssa? Leinonen (2003) on selvittänyt, mitä kotipalvelun kodinhoitajat tekevät 

perhetyössä lastensuojelun avohuollon perheissä. Kodinhoitajien työ lastensuojelun 

avohuollon perheissä näyttäytyi laaja-alaisena auttamistyönä. Työ tarkentui erityisesti 

lapsen hyvän hoidon ja turvallisten kasvumahdollisuuksien tukemiseksi. Perhetyötä 

tehtiin etupäässä kotona, mutta perhetyössä liikuttiin myös kodin lähiympäristössä. 

Työntekijöiden työpanos kohdentui lähinnä perheiden lapsiin ja äiteihin. Työn 

kohdentuminen avohuollon lastensuojeluperheisiin muutti myös työn luonnetta. 

Työskennellessään lastensuojelun avohuollon perheissä kodinhoitajat siirtyivät 
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lähemmäksi kontrollivelvoitetta sisältävää lastensuojelutyötä. Universaali, kaikille 

lapsiperheille tarjolla oleva kotipalvelu sosiaalipalveluna kohdentui tukea ja kontrollia 

sisältäväksi täsmätyöksi avohuollon lastensuojelun perheissä. (Mt., 1.) 

 

Leinosen (2003) mukaan lasten perushoito (lasten syöttäminen, pukeminen, 

nukuttaminen ja ulkoileminen) muodosti suurimman osan perheissä tehtävästä työstä. 

Ulkoilu ja harrastukset saivat toisen sijan, joskin erilaisiin keskusteluihin painottunut 

työ nousi lähes yhtä suureksi. Kotitaloustyöt veivät 14 prosenttia työntekijöiden 

työajasta ja kasvatuksellinen tuki tietoisena kasvatustyönä noin 10 prosenttia. 

Asiointikäyntejä tehtiin vain muutamia ja kodin ulkopuolella liikuttiin lähinnä ulkoilun, 

liikunnan tai harrastusten merkeissä. Leinosen mukaan perheissä tehtävien töiden 

jakautumisesta näkyy kodinhoitajien ammattiroolin muutos. Yleisesti perhettä 

auttavasta kodinhoitajan roolista on siirrytty aktiivista kasvatus- ja ohjaustyötä tekevän 

avohuollon lastensuojelutyötä tekevän perhetyöntekijän rooliin. (Mt., 55.) 

 

Kahden Tamperelaisen lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijän haastattelussa 

perhetyöntekijät kuvasivat perhetyöntekijän työtä tavallisissa lapsiperheiden askareissa 

ohjaamiseksi: Kuinka paljon lapsi syö? Miten laitetaan ruokaa? Milloin lapselle 

sanotaan ”ei”? Miten vauvan kynnet leikataan? Miten rinta laitetaan lapsen suuhun 

imetettäessä? Miksi kolmevuotiasta ei kohdella kuten vauvaa? Perheen äitejä tuetaan 

oman elämän järjestämisessä. Perhetyöntekijät opastavat työvoimatoimistoon, miettivät 

äidin kanssa opiskelupaikan hakemista ja soittavat aikaa mielenterveystoimistoon. 

Perhetyö eroaa perinteisestä kotipalvelusta siten, että työntekijä laittaa asiakkaan itse 

tekemään asioita, eikä tee niitä asiakkaan puolesta. Työntekijän auttava käsi tavallaan 

ohjaa, eikä tarjoile valmista. Työntekijän oma esimerkki on myös tärkeä työväline 

opastettaessa kasvatusasioissa. Perhetyöntekijästä kaivataan usein myös 

keskustelukumppania ja monilla äideillä onkin kova tarve puhua huolistaan toisen 

aikuisen kanssa. (Perhetyöntekijät Moisio, Hanna-Mari & Holmerius Sanna 2003.) 

 

Tampereen lastensuojelun johtavan työntekijän haastattelun mukaan perhetyöntekijän 

rooliin kuuluu myös tiedon välittäminen perheestä lastensuojelun arvioinnin pohjaksi. 

Perhetyöntekijät yrittävät selvittää esimerkiksi: Kuinka vanhemmuus toimii? Osataanko 

perheessä hoitaa kaksivuotiasta hänen ikänsä vaatimalla tavalla? Osataanko perheessä 

asettaa rajoja? Onko vanhempi ylipäänsä paikalla? Perhetyöntekijä tavallaan elää 
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perheen arjessa ja katsoo perheen sisäistä vuorovaikutusta näköalapaikalta. Joskus 

perhetyöjakson aikana perheen tilanne ajautuu huonompaan suuntaan tai mikään ei 

muutu. Silloinkaan perhetyö ei ole ollut turhaa, vaan voidaan todeta, että tämä apu ei ole 

riittävä tässä tilanteessa. Sekin on arvokas tieto. (Tampereen lastensuojelun johtava 

työntekijä Sisko Vesander 2003.) 

Kirjallisuuden perusteella perhetyö näyttäytyy moniulotteisena työmenetelmänä. 

Perhetyöstä käytetyt käsitteet voivat myös vaihdella. Perhetyön keskeisenä tavoitteena 

näyttää olevan perheen ja lasten arjessa selviytymisen tukeminen, ohjaaminen 

kasvatusasioissa ja elämänhallinnassa. Tavoitteena voi myös olla lapsen huostaanoton 

tai sijoituksen välttäminen. Perhetyötä tehdään pääasiassa perheen kotona tai sen 

lähimaastossa. Perhetyöntekijän työhön kuuluu lasten osalta lasten auttamista, 

syöttämistä, pukemista, keskustelua, ulkoilutusta ja päivähoitoon viemistä. 

Perhetyöntekijä voi opastaa kotitaloudenhoidossa, kuten ruoan laitossa, siivouksessa ja 

lasten kasvatuksessa. Perhetyön vahvuudeksi muodostui lastensuojelun asiakkaiden 

kohtaaminen perheen arjessa.  Arjessa kohtaaminen ei kuitenkaan näytä tarkoittavan 

asiakkaan puolesta tekemistä vaan arjen kohtaamista yhdessä. 

Perhetyöntekijän rooliin kuului tiedon välittäminen perheen tilanteesta 

sosiaalityöntekijälle. Perhetyön lastensuojelukytkös tuo perhetyöntekijöiden työhön 

perheen tukemisen ohella myös kontrolloijan roolin. Perhetyöntekijän vastuualueeseen 

kuuluu oman työn ja perheen tilanteen edistymisen arviointi asetettujen tavoitteiden 

suuntaan. Näin ollen perhetyöntekijän työ ei voi olla pelkkää perheen tukemista vaan 

aina on huomioitava lapsen edun toteutuminen.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1 Tapaustutkimus tiedonhankinnan strategiana 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus ja tutkimusotteeltaan induktiivinen eli 

aineistolähtöinen. Eskolan ja Suorannan (1998, 13) mukaan kvalitatiivinen tai 

laadullinen tutkimus voidaan ymmärtää yksinkertaisesti aineiston (ja analyysin) 

muodon kuvaukseksi (ei-numeraalinen kuvaus). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2002) mukaan laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa 

ja tutkimusaineisto kootaan todellisissa tilanteissa laadullisia metodeja käyttäen. 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina ja analyysi 

on usein induktiivista, jolloin tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia 

seikkoja eikä tutkija määrää sitä, mitä aineistossa on tärkeää. (Mt., 151–157.) Pohdin 

myös kvantitatiivisen tutkimuksen mahdollisuutta mutta tutkimustehtävän 

muotouduttua, en kokenut sitä enää menetelmänä, jonka avulla voisin löytää vastauksia 

tutkimuskysymyksiini.  

Grönforsin (1985) mukaan induktiolla tarkoitetaan tieteenfilosofista päättelyä, joka 

loogisesti etenee yksityiskohdista yleistyksiin. Induktio liitetään usein juuri 

kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Yksi tärkeimmistä vaiheista induktion ajatukselle 

perustetussa tutkimuksessa on yritys jäsentää kerätty materiaali sellaiseen muotoon, että 

on mahdollista muodostaa merkityksellisiä luokitteluja, ominaisuuksia ja ulottuvuuksia 

aineiston pohjalta. (Mt., 30–33.) 

Päädyin valitsemaan tutkimuksen tiedonhankinnan strategiaksi tapaustutkimuksen 

koska tutkimuksen tarkoituksena on tutkia intensiivisesti perhetyöntekijöiden 

näkemyksiä tapauskohtaisesta arvioinnista yhden hankkeen puitteissa. Tällä yhdellä 

hankkeella tarkoitan Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanketta. Tässä 

tutkimuksessa tapauksella tarkoitetaan Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishanketta, jossa perhetyöntekijät kokeilivat tapauskohtaista arviointia. Laitisen 

(1998, 36) mukaan tutkimuskohteen, tapauksen määrittäminen on tärkeää siksi, että se 

kertoo lukijalle siitä, keihin tulokset ovat yleistettävissä ja sovellettavissa.  
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Tapaustutkimuksen vahvuus ei kuitenkaan löydy tulosten yleistettävyydestä laajemmin 

vaan analyysin perinpohjaisuudesta. (Laitinen 1998.) 

Yin (1994, 13) määrittelee tapaustutkimuksen (case stydy) empiiriseksi tutkimukseksi, 

joka monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja tietoja hyödyntäen tutkii nykyistä 

tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Syrjälän, Ahosen, Syrjäläisen ja 

Saaren (1994) mukaan tapaustutkimus voidaan yksinkertaisesti myös määritellä 

toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi. Määrittelyn tekee ongelmalliseksi se, 

että tapaus voi olla melkein mikä vaan. Tapauksena voi olla esimerkiksi yksilö, ryhmä, 

koulu, asiakas, asiakasryhmä, sairaala tai osasto. Tapaustutkimuksen luonteeseen 

kuuluu, että tutkittavasta tapauksesta yritetään koota monipuolisesti ja monella tavalla 

tietoja. Tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ilmiötä entistä syvällisemmin. (Mt., 

1994, 11–12.) 

Tapaustutkimus on myös mahdollista toteuttaa vertailemalla kahta tai useampaa 

tapausta. Esimerkiksi Forsbergin (1998) tutkimus kahdesta lastensuojelun 

asiantuntijakulttuurista edustaa kahden tapauksen tutkimusta. Tapauksina ovat tällöin 

sosiaalitoimiston ja perhetukikeskusten lastensuojelutyö. Tapaus ei kuitenkaan 

käsitteenä automaattisesti merkitse henkilötason tarkastelua ja yksilötasollakin kyseessä 

on pikemminkin henkilö tilanteessaan kuin yhteyksistään irrotettu yksilö (Pohjola 1993, 

267).   

 

6.2 Teemahaastattelu 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan haastattelu on yleisin tapa kerätä laadullista 

aineistoa. Haastattelun tarkoituksena on yksinkertaisesti selvittää, mitä ihminen ajattelee 

jostakin asiasta. Yksinkertaistetusti määriteltynä haastattelu on tilanne, jossa 

haastattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle. Haastattelu on myös vuorovaikutusta, 

jossa haastattelun molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Mt., 86.)  

Hirsjärvi ja Hurme (1991) kirjoittavat, että haastattelu muistuttaa monessa suhteessa 

keskustelua. Molempiin sisältyy kielellinen ja ei-kielellinen kommunikaatio, jonka 

avulla välitetään esimerkiksi ajatuksia, asenteita, mielipiteitä ja tietoja. Haastattelu eroaa 

kuitenkin yhdessä olennaisessa suhteessa keskustelusta. Haastattelu tähtää tiedon 

 42



keräämiseen ja on siten ennalta suunniteltua, päämäärähakuista toimintaa, kun taas 

keskustelu saattaa liittyä pelkästään yhdessäoloon. (Mt., 25.) 

Haastattelulle on tyypillistä, että se on ennalta suunniteltua ja haastattelija on tehnyt 

aloitteen haastattelulle ja myös ohjaa haastattelua. Haastattelija joutuu myös tavallisesti 

motivoimaan haastateltavia haastattelun aikana. Haastattelijan tulee tuntea oma roolinsa 

haastattelijana, samoin kun haastateltavan rooli selkiytyy haastateltavalle 

haastattelutilanteen edetessä. Haastattelussa on tärkeää, että haastateltava voi luottaa 

siihen, että hänen antamiaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti.  (Hirsjärvi & Hurme 

1991, 27.) 

Edellä kuvasin kirjallisuuden avulla haastattelun yleisiä piirteitä. Haastattelulajeja on 

kuitenkin erilaisia (ks. Hirsjärvi ym. 2002, 194–197). Tutkimukseni aineisto on kerätty 

teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet on 

määrätty etukäteen. Teemahaastattelussa kysymykset eivät kuitenkaan noudata tarkkaa 

muotoa tai järjestystä, kuten esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. Haastattelijan 

kuuluu varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan 

kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta toiseen. 

Haastattelijalla voi olla jonkinlainen tukilista haastattelussa käsiteltävistä asioista, mutta 

ei valmiita kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 

Valittujen teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että tutkittavaan ilmiöön sisältyvä 

moninaisuus ja rikkaus paljastuisivat hyvin. Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi 

jatkaa ja syventää keskustelua niin pitkälle kuin tutkimusintressit edellyttävät ja 

haastateltavan edellytykset ja kiinnostus sallivat. Yhdestä teemasta viriää yleensä useita 

kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 41–42.) 

 

Tutkimukseni aineisto muodostuu Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeeseen palkatun kehittäjäsosiaalityöntekijän tekemistä 

teemahaastatteluista. Kehittäjäsosiaalityöntekijä haastatteli 11 Karhukuntien 

lastensuojelun sosiaalityöntekijää ja hankkeessa mukana ollutta 25 perhetyöntekijää. 

Purettua aineistoa kertyi kokonaisuudessaan noin 130 sivua. Jokaiselta haastatteluihin 

osallistuneelta työntekijältä kysyttiin lupa haastattelumateriaalin käyttöön muuhunkin 

tutkimukseen kuin pelkästään kehittämishankkeeseen. Kaikki työntekijät antoivat luvan 

heidän haastatteluidensa käyttöön. 
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Valmis, kerätty aineisto asetti minut useiden pohdintojen eteen. Valmiiseen aineistoon 

tarttuminen oli jopa niin kova kynnys, että olin jo luopua koko tutkimuksen aiheesta. 

Kyselin itseltäni, mitä minun on tehtävä lisää tutkimuksessani, koska aineisto oli jo 

valmiina. Hirsjärven ym. (2002) mukaan useimmiten tutkija kerää itse aineistonsa, 

mutta on myös mahdollista käyttää muiden keräämää aineistoa. On myös mahdollista, 

että joihinkin tutkimusongelmiin voi saada vastauksen jo valmiiden aineistojen pohjalta. 

Hirsjärvi ym. kirjoittavatkin, että jokaisen ongelman ratkaisemiseksi ei tarvitse kerätä 

itse aineistoa alusta alkaen. (Mt., 173.)     

 

Tutkimustehtävän täsmentymisen jälkeen arvioin valmiin haastattelumateriaalin 

käyttöä. Halusin selvittää perhetyöntekijöiden kokemuksia tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltuvuudesta perhetyöhön. Teemahaastattelu oli tähän tarkoitukseen sopiva 

tiedonkeruumenetelmä. Teemahaastattelu sopii Hirsjärven ja Hurmeen (1991) mukaan 

aiheisiin, joissa käsitellään emotionaalisesti arkoja aiheita, muistamattomuudella 

voidaan arvella olevan vaikutusta vastauksiin tai kun tarkoitus on kysyä aiheista, joista 

haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan. (Mt., 49–50.) 

 

Arvioin tutkimukseni aineistoa moneen otteeseen. Punnitsin teemahaastattelun teema-

alueita ja vastaavatko valitut teema-alueet oman tutkimukseni kysymyksiä. Uskon 

valmiin aineiston vastaavan tutkimuskysymyksiini, joskin valmis aineisto asettaa 

minulle myös rajoituksen. Haastattelutilanteen ilmapiirin aistiminen ja haastateltavien 

kanssa keskusteleminen olisi saattanut antaa minulle enemmän informaatiota siitä, 

miten haastateltavat kokivat tapauskohtaiseen arviointiin liittyvät kysymysalueet.     

 

 Teemahaastattelu on ollut onnistunut tiedonkeruunmenetelmä perhetyöntekijöiden 

näkemyksien esille saamiseksi. Haastateltavat ovat laajasti kertoneet kokemuksistaan ja 

näkökulmistaan tapauskohtaisesta arvioinnista ja perhetyöstä yleensä. Alkuperäisenä 

suunnitelmanani oli käyttää tutkimuksessa ainoastaan perhetyöntekijöiden 

haastattelumateriaalia. Käytin kuitenkin empiirisessä osuudessa myös 

sosiaalityöntekijöiden haastatteluja avaamaan perhetyön tarkoitusta ja perhetyöntekijän 

roolia. Tarkoituksenani oli luoda mahdollisimman monipuolinen kuva perhetyöstä ja 

perhetyöntekijöiden roolista lastensuojelun asiakasperheissä. 
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 Teemahaastattelussa teema-alueet ovat ennalta suunniteltuja. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 

1991.) Tutustuessani Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishankkeeseen, 

hanke oli jo edennyt pitkälle. Kehittäjäsosiaalityöntekijä oli toteuttanut suurimman osan 

perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden teemahaastatteluista. Näin ollen myös 

haastatteluiden teema-alueet olivat ennalta suunniteltuja hankkeen puitteissa. 

Käsitykseni mukaan käytetyt teema-alueet perustuivat aikaisempiin kokemuksiin 

tapauskohtaisesta arvioinnista ja kehittämishankkeen tarkoituksesta.  Perhetyöntekijöille 

esitetyt kysymykset kulkivat neljän teeman alla. Teemat koskivat 1) tapauskohtaista 

arviointia, 2) yhteistyötä perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä, 3) 

perhetyöntekijän näkemyksiä lastensuojelun perhetyöstä omassa kunnassa ja 4) 

perhetyön hankkeeseen osallistumista. Tutkimukseni empiirinen osuus muodostuu 

perhetyöntekijöiltä kysytyistä kysymyksistä, jotka liittyivät tapauskohtaisen arvioinnin 

kokonaisuuden teemaan.  

 

 

 6.3 Aineiston analyysi 

  

 Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja siten 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta (Eskola & Suoranta 1998, 138). Analyysin 

avulla pyritään aineisto tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota. 

Tarkoituksena on lisätä informaatioarvoa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

mielekästä. (Mt., 138.) Aineiston analyysin tarkoituksena on siis järjestää koottu 

aineisto niin, että siitä voidaan saada esiin vastaus ongelmalle, joka tutkimukselle on 

asetettu. Grönfors (1985) kirjoittaa, että kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa 

yhdistyvät analyysi ja synteesi. Analyysivaiheessa kerätty aineisto hajotetaan 

käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla saadut osat kootaan uudelleen tieteellisiksi 

johtopäätöksiksi. (Mt., 145.)  

  

 Alasuutarin (1999) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysi koostuu kahdesta 

vaiheesta. Nämä vaiheet ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. 

Erottelu voidaan kuitenkin tehdä vain analyyttisessä mielessä, sillä käytännössä ne 

nivoutuvat aina toisiinsa. Alasuutari erottaa havaintojen pelkistämisvaiheen vielä 

kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa tarkastellaan teoreettisen 

viitekehyksen kannalta olennaisesta näkökulmasta. Useinhan aineisto voidaan 
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tarkastella monesta eri näkökulmasta. Olennaista on tarkastella aineistoa 

kysymyksenasettelun kannalta olennaisesta näkökulmasta. Havaintojen pelkistämisen 

toisen osan ideana on karsia havaintomäärää yhdistelemällä havaintoja. Erilliset 

raakahavainnot yhdistetään havaintojen joukoksi. Tähän taas päästään etsimällä 

havaintojen yhteinen piirre, joka pätee koko aineistoon. (Mt., 39–40.) 

  

 Alasuutarin (1999) mukaan laadullisen analyysin toinen vaihe on arvoituksen 

ratkaiseminen tai tulosten tulkinta. Arvoituksen ratkaisemisella tarkoitetaan sitä, että 

tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden perusteella tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Mitä enemmän samaan ratkaisumalliin sopivia 

johtolankoja voidaan löytää, sitä todennäköisemmin ratkaisu on oikea. Alasuutari 

kuitenkin jatkaa, että täydellistä varmuutta tieteellinen tutkimus ei voi kuitenkaan 

koskaan saavuttaa. (Mt., 44,48.) 

   

 Haastattelumateriaalin runsaus tekee monenlaiset aineiston tarkastelutavat mahdollisiksi 

(Alasuutari 1999, 40). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan (2002, 210) 

aineistoa voidaan analysoida monin tavoin, mutta tarkoituksena on valita sellainen 

analyysitapa, joka parhaiten tuo vastauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään.  

 

 Eskola ja Suoranta (1998) kirjoittavat, että ensimmäinen lähestyminen aineistoon 

kulkee usein tematisoinnin kautta. Teemoittelun avulla tarkoituksena on löytää 

tutkimusaineistosta tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on mahdollista vertailla 

tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. (Mt., 175.) Teemoittain 

järjestetystä aineistosta irrotetaan sitaatteja, jotka ovat usein mielenkiintoisia. 

Irrotettujen sitaattien avulla voi jäsentää aineiston analysointia ja tuloksia. Runsaat 

sitaatit mahdollistavat myös sen, että lukija voi tehdä arviointeja siitä, onko tutkijan 

tekemissä tulkinnoissa mitään järkeä. Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja 

empirian vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiinsa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 176,181.)  

 

 Hirsjärven ja Remeksen (1991) mukaan teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on 

yleensä runsas. Aineiston runsaus tekeekin analyysivaiheen mielenkiintoiseksi ja 

haastavaksi, mutta samalla työlääksi. (Mt., 108.) Käyttämäni aineisto oli melko runsas, 

130 sivua sanatarkasti suoraan nauhoitetusta puheesta purettua tekstiä. Aloitin aineiston 
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analysoinnin lukemalla koko aineiston useaan kertaan läpi. Ensimmäisellä lukukerralla 

aineisto ei avautunut minulle ollenkaan. Jatkoin lukemista, kunnes olin lukenut koko 

aineiston neljä kertaa läpi. Eskola ja Suoranta (1998, 152) kirjoittavatkin, että kaiken 

kaikkiaan on tärkeää, että tutkija tuntee aineistonsa perinpohjaisesti. Aineistoon 

tutustumisen jälkeen aloitin aineiston käsittelyn järjestämällä aluksi 

tekstinkäsittelyohjelman avulla kunkin perhetyöntekijän vastaukset teemahaastattelussa 

käytettyjen teemojen alle. Teemahaastattelun teemat muodostivat alustavan aineiston 

jäsennyksen, josta lähdin liikkeelle. Teemahaastattelussa käytetyt teemat toimivat 

apuvälineenä, jotta sain haastatteluista seulottua esille sellaiset haastatteluiden 

tekstikohdat, jotka kertoivat kyseisistä teema-aiheen asioista. Tämän jälkeen luin 

aineiston teema-alueen alle kerätyt vastaukset uudelleen läpi, jotta saisin kokonaiskuvan 

perhetyöntekijöiden näkemyksistä. Samalla otin kynän käyttööni ja alleviivasin kunkin 

teema-alueen alla olevista haastatteluista esille nousevia perhetyöntekijöiden 

näkökulmia. Alleviivauksien avulla etsin ja kokosin kunkin teeman alle haastatteluissa 

esille tulleita yhtäläisyyksiä. Tämän jälkeen etsin ja kokosin kunkin teema-alueen alle 

haastatteluista nousevia eroavaisuuksia. Näin sain nostettua esiin aineistosta niitä 

asioita, jotka olivat tutkittavien näkemyksen mukaan olennaisia. 

  

 Olin tutustunut tapauskohtaisesta arvioinnista kirjoitettuihin teksteihin, artikkeleihin, 

raportteihin ja erilaisiin esitettyihin näkökulmiin ennen haastatteluihin tutustumista ja 

tein niin myös haastatteluaineiston lukukertojen lomassa. Tarkoituksenani oli näin 

ymmärtää ja yhdistää jo alkuvaiheessa teoreettisia huomioita ja empiriasta nousseita 

näkökulmia. Tutustuin tapauskohtaisesta arvioinnista kirjoitettuihin teksteihin myös 

siksi, koska tapauskohtainen arviointi ei ollut minulle entuudestaan kovinkaan tuttu 

arvioinnin muoto. Aineistoni analyysi on kuitenkin aineistolähtöistä ja olen pyrkinyt 

olemaan avoin perhetyöntekijöiden näkökulmille.   

 

 Tutkimukseni tarkoituksena oli myös antaa ”ääni” Karhukuntien lastensuojelun 

perhetyöntekijöille, jotta he voivat itse kertoa, miten tapauskohtaisen arvioinnin käyttö 

taipui heidän arkityöhönsä. Käytän aineistoni analysoinnissa ja tulkinnassa suoria 

lainauksia perhetyöntekijöiden haastatteluista. Suorien lainauksien tarkoituksena on 

tuoda näkyväksi työntekijöiden näkökulmia käsiteltävistä teema-aiheista. Suorien 

lainauksien tarkoituksena on myös antaa lukijalle mahdollisuus seurata tarkasti 
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tekemiäni tulkintoja ja johtopäätöksiä.  Suorien lainauksien avulla pyrin minimoimaan 

oman vaikutukseni aineiston analysointiin ja pyrin olemaan avoin aineiston suhteen.    

 

 Olen muokannut tutkimuksessani esiintyviä sitaatteja. Sain käyttämäni 

haastatteluaineiston suoraan nauhalta purettuna tekstinä. Muokkasin puretusta 

haastatteluaineistosta selkeät kirjoitusvirheet pois. Asiasisältö on kuitenkin koskematon. 

Muokkasin sitaatteja, jotta kirjoitusvirheet eivät vaikeuttaisi haastattelujen asiasisällön 

ymmärtämistä. 

  

 Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa olin kiinnostunut ainoastaan 

kahden teeman mukaisista näkemyksistä. Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin haastattelussa, 

mikä on heidän näkemyksensä siitä, mitä perhetyöllä tarkoitetaan. Nämä näkemykset 

keräsin teeman alle ja etsin niistä sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä perhetyöstä. Näitä 

näkemyksiä käytin avaamaan perhetyön käytäntöä. Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin myös 

sitä, mikä on heidän näkemyksensä perhetyöntekijän roolista lastensuojelun 

asiakasperheissä. Keräsin myös nämä näkökulmat teeman alle ja muodostin niistä 

empiiriseen osuuteen kokonaisuuden kuvaamaan perhetyöntekijän työtä ja roolia 

lastensuojelun asiakasperheissä.  

 

 Sosiaalityöntekijöiden haastatteluiden tarkoituksena oli siis perhetyön käytännön 

hahmottaminen lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyöntekijöiden haastattelut 

toimivat myös perhetyön avaajina. Perhetyöntekijöiden haastatteluja käytin myös 

empiirisen osuuden aineistona, koska olen kiinnostunut perhetyöntekijöiden 

näkemyksistä suhteessa tapauskohtaiseen arviointiin. Perhetyöntekijät kokeilivat 

käytännössä tapauskohtaista arviointia Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeen puitteissa. Sosiaalityöntekijät eivät kokeilleet käytännössä 

tapauskohtaista arviointia. 

 Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2002, 213) kirjoittavat, että tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää monenlaisia tapoja. Jokaisessa tutkimuksessa tulisi pohtia 

tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Laadullisen tutkimuksen osalta tutkimuksen 

luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus siitä, miten tutkimus on toteutettu. 

Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Olisi kerrottava aineiston tuottamisen 

olosuhteista selvästi ja totuudenmukaisesti. Esimerkiksi haastatteluiden osalta tulisi 
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kertoa haastattelun olosuhteista ja paikoista joissa aineistot on kerätty. Samoin tulisi 

kertoa haastatteluissa käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat 

haastattelussa ja tutkijan omasta itsearvioinnista haastattelutilanteesta. (Mt., 213–215.) 

Tutkimukseni osalta olen jäävi arvioimaan itse haastattelutilannetta, sillä käytän 

valmista aineistoa. Tapasin kuitenkin kehittäjäsosiaalityöntekijän, joka haastattelut 

toteutti. Kysyin häneltä haastattelutilanteesta ja hänen mukaansa haastattelutilannetta 

edesauttoi se, että haastateltavat tunsivat hänet jo aikaisemmin kehittämishankkeen 

puitteissa järjestettyjen koulutustilaisuuksien vuoksi. Kehittäjäsosiaalityöntekijän arvion 

mukaan perhetyöntekijöiden oli näin helpompi kertoa näkemyksiään, kun haastattelija 

oli heille tuttu. Haastattelutilanteessa perhetyöntekijöiden ei ainakaan tarvinnut jännittää 

tutkijaa ja haastattelutilanne oli näin ollen vapautunut.  

 Tutkimusten tulosten tulkinnassa tutkijan tulisi kertoa, millä perusteella hän esittää 

tulkintoja ja mihin hän päätelmänsä perustaa. Suorien haastatteluotteiden avulla 

lukijalle tarjoutuu mahdollisuus arvioida tutkijan tekemiä päätelmiä. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2002, 215.) 

 Olen pyrkinyt tutkimukseni raportissa kuvailemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

ensinnäkin sitä, mistä valmis haastatteluaineisto on tullut, ketä sen on toteuttanut ja 

miksi. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkoituksenani oli kuvata mahdollisimman 

tarkasti tapauskohtaista arviointia aikaisempien kirjoitusten ja kokeilujen avulla.  

Avasin raportissani myös sitä kontekstia, missä haastateltavat perhetyöntekijät 

työskentelevät ja kokeilivat tapauskohtaista arviointia. Olen myös kirjoittanut aineiston 

analyysista ja tulkinnasta. Olen käyttänyt tutkimuksen tuloksien kuvaamisessa 

haastatteluiden sitaatteja. Sitaattien avulla tarkoituksena on tarjota lukijalle keino 

arvioida tekemiäni tulkintoja.   
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

7.1 Haastateltujen esittely 

 

Karhukuntien lastensuojelun kehittämishankkeeseen osallistui 25 perhetyöntekijää ja 11 

sosiaalityöntekijää. Kaikki hankkeeseen osallistuneet työntekijät osallistuivat myös 

teemahaastatteluihin. Karhukuntien perhetyöntekijät ovat pääosin kodinhoitajan 

koulutuksen saaneita. Lääninhallitusten tekemässä peruspalveluiden arvioinnissa (2003, 

112) raportoitiin, että tavallisesti kuntien perhetyöntekijät ovat koulutukseltaan 

kodinhoitajia, lähihoitajia tai amk-sosionomeja.  Tutkimukseni aineistosta ei ilmene 

haastateltavien ikä, eikä työuran pituus.  

 

Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishanketta koskevissa palavereissa 

ilmeni, että kaikki perhetyöntekijät ovat naisia. Perhetyöntekijöille tehdyssä 

haastattelussa taustatietona kysyttiin, kuinka paljon haastateltava tekee 

kokonaistyöajastaan lastensuojelun perhetyötä.  Perhetyöntekijöistä 11 vastasi 

tekevänsä kokoaikaisesti lastensuojelun perhetyötä. Kaksi työntekijää kertoi tekevänsä 

työajastaan 40 %:a perhetyötä. 12 kodinhoitajaa kertoi tekevänsä perhetyötä ainoastaan 

murto-osan työajastaan. Haastatteluaineistosta ei myöskään ilmene, minkä 

maantieteellisen alueen työntekijän haastattelusta on kulloinkin kyse. Näin ollen en ole 

joutunut muokkaamaan sitaatteja haastateltavan tunnistamisen näkökulmasta.  

 

7.2 Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden näkemyksiä perhetyöstä ja 

perhetyöntekijän roolista 

Aluksi tarkastelen lastensuojelun perhetyötä kehittämishankkeeseen osallistuneiden 

sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden haastatteluiden avulla. Tekstissä olen 

sisentänyt haastatteluihin perustuvat osuudet ja merkinnyt perään ”ST1, ST2” jne. 

merkinnän, jolla viittaan sosiaalityöntekijän haastatteluun. Perhetyöntekijän 
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haastatteluosuuden olen merkinnyt ”PT1, PT2” jne. merkinnän, jolla tarkoitan 

perhetyöntekijän haastattelua.   

Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin määrittelemään, mitä heidän mielestään perhetyöllä 

tarkoitetaan. Sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa perhetyö näyttäytyi 

suunnitelmallisena ja tavoitteellisena arkielämän tukemisena perheiden kotona.   

”Se on tavallaan ku vois ajatella, ett mittatilaustyötä perhekohtaisesti. Se on 

jotain muuta kuin tehostettu kotipalvelu. Mutta perhetyön näkisin 

semmosena korkeampana käsitteenä niin erilaisten lastensuojeluperheiden 

kanssa tehtävää pitkäaikaisempaa, suunnitelmallista ja jämäkkää työtä, jossa 

on myös aloitus ja lopetus jossakin vaiheessa. Kuitenkin sellaista 

tavoitteellista tekemistä. Ja sitten arvioidaan tuloksia ja tarkastellaan 

ollaanko oikeaan päin menossa, seurantaa.” (ST1) 

Perhetyöntekijän määriteltiin työskentelevän perheen ja lasten lähellä, heitä tukien ja 

auttaen, unohtamatta kuitenkaan työskentelyn tavoitteita ja suunnitelmia. 

”Perhetyö on lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden tukemista ja 

auttamista siten, että työntekijät ovat lähellä tätä perhettä ja niitä lapsia. 

Perhetyöntekijä työskentelee tiiviisti yhdessä heidän kanssaan siitä 

lähtökohdasta, mitä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa on yhdessä 

sovittu.” (ST2) 

Perhetyön katsottiin myös olevan perheiden omien voimavarojen etsimistä ja tukemista. 

Tarkoituksena on tällöin tukea ja auttaa perheitä itse käyttämään omia voimavarojaan ja 

näin selviytymään arkielämässä. 

 ”Kyllä ajattelisin, että perhetyön tavoitteena olisi löytää perheistä perheiden 

omat voimavarat. Elikkä että perhe pystyy omatoimisesti jatkossa 

toimimaan. Eli lähinnä arjessa selviytymistä. Perhetyön ajatuksena olisi 

yhdessä löytää perheen kanssa nämä taidot ja menetelmät ja siinä työn 

kuluessa niin perhe oppisi käyttämään niitä omia voimavaroja ja taitoja, 

tavallaan sen perhetyöntekijän käynnit tulisivat tarpeettomiksi.” (ST3) 
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Perhetyö paikannettiin myös Heinon ym. (2000, 12) kuvaamaksi välimaaston työksi 

jossa työtä tehdään huostaanoton uhan alla. Toisaalta perhetyön paikaksi osoittautui 

myös varhainen puuttuminen lastensuojelulliseen huoleen. 

”Se on avohuollon työtä semmosta välimaaston työtä kun on 

lastensuojeluperhe jos on, vois olla ääripäässä sijoitus johonkin ja 

huostaanotto ja kuitenkin niitä vaikeuksia on jo, se on sellasta työtä, että 

sitten saatetaan ehkästä se sijoitus.” (ST7) 

”Lastensuojelun perhetyö on pääasiassa voi olla sitä ennakollista eli 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lastensuojelutapaukseen puuttumista. 

Se on työtä asiakkaan ehdoilla, asiakkaan kotona ja tilanteen 

rauhoittamiseksi. Toki se voi kuulua myös varhaisiin toimenpiteisiin eli 

silloin kun perhe on virallisesti työn alla, niin perhetyö on ihan arjen 

olemisen helpottamista.” (ST11)  

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät pohtivat sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän 

roolien eroja lastensuojelun perhetyön näkökulmasta. Perhetyöntekijän rooli asettui 

käytännön asioitten toteuttajan ja perheen arjessa mukana olijan rooliksi.   

”Perhetyöntekijä on tietysti enemmän siellä perheen arkielämässä mukana 

enemmän kuin sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä yhdessä 

perhetyöntekijän kanssa sopii tavoitteista ja perheenjäsenen kanssa. Ja 

sosiaalityöntekijä sitten tukee ja ohjaa perhetyöntekijöitä.” (ST5) 

”Perhetyöntekijä on varmaan se käytännön asioitten toteuttaja ja 

sosiaalityöntekijä on vaan tekemässä niitä tavoitteita ja katsomassa mitkä ne 

ongelmakohdat on ja mihin sitä parannusta tarvittaisiin ja mietittäs mistä 

niitä resursseja löytyisi, jotta sitä muutosta tapahtuisi. Sosiaalityöntekijä 

niinko luo niitä isompia linjoja ja suuntaviivoja siitä ja perhetyöntekijä sitt 

toteuttaa niit käytännössä.” (ST2) 

Käytännön asioiden toteuttamisen ohella perhetyöntekijän rooliin katsottiin kuuluvan 

luottamuksellisen suhteen luominen perheen kanssa. Yksi sosiaalityöntekijä mainitsi 

perhetyöntekijän rooliin kuuluvan oman työn tulosten seuraaminen. 
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”Perhetyöntekijän rooli on siellä perheessä se työ sinänsä ja se oman työn 

tulosten seuranta. Sitten työn alussa sen suhteen luominen perheeseen, että 

sillä on suuri merkitys. Ja luottamuksen saavuttaminen perheen kanssa. 

Rooli siellä perheessä on tietysti lasten kanssa tehtävä työ mut myöskin 

aikuisen kuuntelijana ja sukkuloi siellä sitten ja neuvojen antaa neuvoja 

käytännön asioissa.” (ST1) 

Perhetyöntekijöiden haastattelujen pohjalta perhetyöntekijät määrittelivät oman roolinsa 

konkreettisen arkityön tekijän rooliksi. Työhön kuului arkielämän asioista 

huolehtimista, perheen arjen lähellä oloa ja perheen tilanteen seuranta ja informointi 

lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Perhetyöntekijän rooliksi mainittiin myös 

tukihenkilönä oleminen perheessä. 

”No perhetyöntekijä tekee tietysti sitä konkreettista työtä siellä kodissa.. ja 

ollaan sit viestintuojia sieltä perheest sosiaalityöntekijälle päin.” (PT1) 

”Perhetyöntekijät on enemmänkin semmosia tukihenkilöit perheelle ja 

konkreettisesti tekevät sitä työtä perheessä. Meillä on esimerkiks lapsen 

kerhoon viemistä, yleissiisteytee liittyviä asioit ja ruoan laittoon liittyvää 

työtä.” (PT4) 

”Me ollaan siellä perheessä toteuttamas sitä perheen arkea ja ohjaamas 

perhettä.” (PT11) 

”Sosiaalityöntekijä antaa perheen meil ja me ollaan heidän työvälineitä 

sillon kun tarvitaan pitkäjänteisempää työskentelyä perheen kanssa.” (PT15) 

”Me työskennellään lähel perhettä ja nähdään eri tavalla sitä perheen arkea. 

Täs työs arki näyttäytyy aivan eri tavalla kuin toimistosta käsin katsottuna.” 

(PT16) 

”Meidän työ siellä perheessä on enemmänkin semmosta hoivaavaa ja 

seurantaa kun kerran ollaan mukana perheen arjessa.” (PT25) 
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Perhetyöntekijät pohtivat haastattelussa myös sosiaalityöntekijän roolia suhteessa 

heidän omaan rooliinsa perhetyön toiminnassa. Sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän 

rooleilla oli selvä ero haastatteluiden pohjalta. Sosiaalityöntekijä miellettiin virallisen 

työn tekijäksi, paperitöiden tekijäksi, neuvottelujen järjestäjäksi, koordinoijaksi, 

päätösten tekijäksi, perhetyön päälinjausten muotoilijaksi, perheen taloudellisen tuen 

antajaksi ja perhetyöntekijän esimieheksi.   

”Perhetyöntekijä on siel perheessä ja sosiaalityöntekijä hoitaa sit nää 

pikemminkin paperitöitä.” (PT23) 

”Vois ajatella siten, et sosiaalityöntekijät tekee virallisempaa työt ja me sit 

tehdään työtä siel kotona perheitten arjessa.” (PT20) 

Perhetyöntekijöiden näkemykset heidän työroolistaan suhteessa sosiaalityöntekijöiden 

rooliin johtunee perhetyön organisoinnin tavasta. Sosiaalityöntekijä toimii tavallisesti 

perheen lähettäjätahona perhetyöntekijöihin nähden. Sosiaalityöntekijä tekee 

alkukartoituksen perheen tilanteesta ja ottaa tarvittaessa yhteyttä perhetyöntekijöihin.  

”Perheet tulee kuitenkin sosiaalityöntekijältä, joka tietää ja tuntee perheet ja 

sit he antavat perheen meille.” (PT15) 

Sosiaalityöntekijä miellettiin päätöstentekijäksi, joka voi osittain johtua 

sosiaalityöntekijän päätöstenteko-oikeudesta esimerkiksi toimeentulotuen ja 

huostaanottojen näkökulmasta.  

”..et siinä vaihees ku perhetyö astuu kuvioihin, niin perheen arkiasiat siirtyy 

meille, mut kyllä sosiaalityöntekijä sitten voi auttaa tämmösis taloudellisissa 

tukipäätöksissä.” (PT2) 

 

Sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa perhetyötä kuvattiin suunnitelmallisena ja 

tavoitteellisena työnä. Perhetyön tarkoituksena katsottiin olevan perheen tukeminen ja 

auttaminen heidän lähellään. Perhetyötä tehtiin perheiden kotona ja sen lähimaastossa. 

Perhetyön tarkoitukseksi määriteltiin myös perheen omien voimavarojen löytämisen 

tukeminen. Perhetyö paikannettiin varhaisen puuttumisen keinoksi lastensuojelun 

näkökulmasta tai perheen lasten huostaanoton uhan välttämiseksi tehtäväksi työksi.  
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Perhetyöntekijän rooliin kuului arkiasioissa auttaminen ja tukeminen, luottamuksellisen 

asiakassuhteen luominen ja työn tavoitteiden toteutumisen seuraaminen. 

 

 

7.3 Tapauskohtaisen arvioinnin esteitä 

 

Kaikki haastatteluihin osallistuneet perhetyöntekijät vastasivat tietävänsä mitä 

tapauskohtaisella arvioinnilla tarkoitetaan. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä 

osallistuivathan kaikki haastatellut työntekijät kehittämishankkeen puitteissa 

järjestettyyn koulutukseen, jossa tapauskohtaista arviointia käsiteltiin ja opetettiin. 

 

”Koulutukses olen saanu tietoa tapauskohtaisesta arvioinnista ja kyllä se 

ihan selvält asialt tuntuu.” (PT1) 

 

”Kyllä tuntuu, että suunnilleen tiedän, mitä tapauskohtainen arviointi 

tarkoittaa. Koulutuksen ja opetuksen kautta tapauskohtainen arviointi on 

selkiintyny.” (PT3) 

 

Perhetyöntekijät kertovat haastattelussa, että koulutuksessa saatu informaatio on 

selventänyt sitä, mitä tapauskohtaisella arvioinnilla tarkoitetaan. Kukaan haastatelluista 

ei kertonut olevansa epätietoinen siitä, mitä tapauskohtainen arviointi tarkoittaa. Kukaan 

työntekijöistä ei myöskään kertonut haastattelussa, että hän haluaisi tietää jotakin lisää 

tapauskohtaisesta arvioinnista. Kazin (1998, 129–130) mukaan tapauskohtainen 

arviointi ja tapauskohtaisten asetelmien käyttö on suhteellisen helppo omaksua 

käytännön työkaluksi. Myös Karhukuntien lastensuojelun perhetyöntekijät kertoivat 

haastatteluissa oppineensa koulutuksessa, mitä tapauskohtainen arviointi tarkoittaa.  

 

Perhetyöntekijöiden kokemukset tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisesta perhetyön 

luontevaksi työvälineeksi vaihtelivat. Vastaajista yhdeksän kertoi, että tapauskohtainen 

arviointi ei tuntunut luontevalta työvälineeltä. Kaksitoista perhetyöntekijää kertoi, että 

tapauskohtainen arviointi tuntui heidän mielestään luontevalta työvälineeltä 

perhetyössä. Vastaajista neljä ei osannut sanoa olisiko tapauskohtainen arviointi 

luonteva työväline vai ei. Viisi vastaajaa pohti lisäksi sitä, että tapauskohtainen arviointi 

voisi kyllä sopia joihinkin asiakastapauksiin mutta ei läheskään kaikkiin.  
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Neljä perhetyöntekijää kertoi haastattelussa, että yksi este tapauskohtaisen arvioinnin 

soveltamisessa heidän käytännön työvälineeksi oli perhetyön kiireinen tahti. Aikaa ei 

riittänyt arvioinnin tekemiseen asiakasperheessä. Aikaan liittyvä näkökulma on myös 

sinänsä mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi Rostilan (Rostila & Mäntysaari 1997a) 

tapauskohtaisen arvioinnin kokeilussa perhetyön alueella työntekijät raportoivat, että 

kenenkään mielestä tapauskohtaiseen arviointiin ei kulunut liikaa aikaa. 

 

”No elikkä tota ei ole riittävästi aikaa työskennellä sen perheen eteen.” 

(PT4) 

 

”Olisikoha just tää niinku ajan rajallisuus, et ei o usein aikaa panostaa 

tämmösii arviointeihi.” (PT5) 

 

Lääninhallitusten keskeisissä arvioissa peruspalvelujen tilasta (2003) raportoitiin, että 

perhetyön resurssit vaihtelivat suuresti eri Suomen kuntien välillä. Tavallisimmin yhden 

perhetyöntekijän hoidettavana oli yhdestä kymmeneen perhettä, mutta joissakin 

kunnissa määrä oli jopa kolmekymmentä. Vaikka uusia perhetyön virkoja ja toimia 

onkin perustettu jonkin verran, vain alle puolet kunnista ilmoitti lääninhallitusten 

selvityksessä kykenevänsä järjestämään perhetyön palveluja kaikille niitä tarvitseville. 

(Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2003, 100–112.)  

 

Lienee selvää, että jos työntekijällä on kymmeniä perheitä työn alla samanaikaisesti, 

kiireinen työtahti on osa työtä. Perhetyöntekijöiden haastatteluista ei ilmene kuinka 

monta asiakasperhettä työntekijällä on kerrallaan työn alla. Edellä mainittuun 

lääninhallitusten arvioihin peruspalvelujen tilasta viitaten voisi päätellä, että kaikki 

perhetyötä tarvitsevat perheet eivät aina saa välttämättä perhetyöntekijää tuekseen, juuri 

resurssien niukkuuden vuoksi. Jos perhetyötä ei voida tarjota kaikille sitä tarvitseville, 

valikoituuko lastensuojelun perhetyöntekijöiden asiakkaiksi juuri vaikeimmissa ja 

moniongelmaisissa elämäntilanteissa olevat perheet? Toisaalta myös jo yhdessä 

asiakasperheessä saattaa olla monta lasta, jotka tarvitsevat perhetyöntekijän tukea ja 

apua. Systemaattisen arvioinnin tekemisen näkökulmasta voisi ajatella, että työntekijän 

saattaa olla vaikeaa löytää aikaa yhdessä perheen kanssa tehtävään arviointiin, varsinkin 

jos työn alla on monta perhettä ja perheiden tilanteet ovat akuutteja ja vaativia. 
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Kuitenkin voisi myös ajatella, että asiakkaan kanssa tehtävä työ selkeytyisi ja ryhdittyisi 

systemaattisen arvioinnin tekemisen avulla. Näin työntekijän, asiakkaan ja perhetyön 

lähettävän tahon olisi helpompi saada johdonmukaista tietoa asiakasperheen tilanteen 

kehittymisestä asetettujen tavoitteiden suuntaan.    

 

Toisena esteenä tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisessa perhetyöntekijöiden 

työvälineeksi mainittiin asiakasperheiden muuttuvat elämäntilanteet. Kolme 

perhetyöntekijää kertoi, että asiakasperheiden tilanteet muuttuvat kovin nopeasti ja näin 

työlle asetetut tavoitteetkin muuttuvat usein perheen tilanteen mukaan.  

 

”Tuntuu, ett tapauskohtainen arviointi ei sopis perheisiin jois tilanteet 

muuttuu kovin nopeesti. Silloin on niin vaikea löytää sitä yhtä asiaa, mitä 

seurattaisiin ja mitattaisiin.” (PT11) 

 

”Tapauskohtaisessa arvioinnissa vaikeutena o se, et perheen tilanne elää 

koko ajan. Ko suunnittelee jonku, et mitä rupeaa mittaamaan, ni viikon 

päästä ei enää semmosta tilannet ole.” (PT12) 

 

”Se on kyllä selvää, ettei tapauskohtainen arviointi sovi joka 

asiakastilanteeseen, mutta että joihinkin kyllä sopii. Ajattelisin, että ei sopisi 

sellaisiin asiakastilanteisiin, jossa perheen tilanteet muuttuvat koko ajan 

kovin nopeasti. Ei ehdi tekemään arviointia kun asiakastilanteet muuttuvat 

niin nopeasti ja radikaalisti. Mutta sellaisessa tilanteessa voisi tuntua 

luontevalta käyttää tapauskohtaista arviointia, jos perheen tilanne on 

vakaampi ja suunta selvempi.” (PT11) 

 

Lastensuojelun perhetyöntekijät työskentelevät usein perheissä, joissa on monia 

ongelmia ja asiakkaiden tilanteet vaihtelevat nopeasti. Forssén (1993) on tutkinut 

lastensuojelun asiakasperheiden elämänhallinnan ongelmia 

moniongelmaperhetutkimuksen käsitteen avulla. Moniongelmaperheillä on Forssénin 

mukaan useita ”sisäisiä” ongelmia. Perheet ovat usein hajaantuneita, roolit perheen 

sisällä ovat epäselviä, perheet ovat kooltaan suuria ja perheen vuorovaikutuksessa on 

ongelmia. Tyypillisiä ongelmia ovat parisuhteeseen liittyvät ongelmat, päihteiden 

käyttö, mielenterveysongelmat ja lasten hoidon laiminlyönti. Lastensuojeluperheillä on 
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myös ongelmia talouden, koulutuksen ja ammatin suhteen. Perheet kohtaavat 

jokapäiväisessä elämässä rahavaikeuksia, työttömyyttä ja asumiseen liittyviä ongelmia. 

(Mt., 40–41.)  

 

Lastensuojeluperheiden ja näin myös perhetyön asiakasperheiden kohtaamat ongelmat 

ovat monisäikeisiä. Perheillä on monia elämänhallinnan ongelmia, joka vaikuttaa 

perheiden elämäntilanteen vakauteen. Voisiko tapauskohtaisen arvioinnin paikka olla 

kuitenkin juuri tässä?  Tapauskohtaisessa arvioinnissa asetetaan työskentelylle tavoite, 

jonka suhteen edistymistä seurataan. Olisiko systemaattisen arvioinnin avulla 

mahdollista etsiä ja löytää monien elämänhallinnan ongelmien kanssa kamppaileville 

asiakkaille ja heidän kanssaan työskenteleville tahoille näyttöä tilanteen edistymisestä 

hallitumpaan suuntaan? Toisaalta asiakas voisi myös saada tunteen oman elämän 

hallinnasta, jos työskentelylle asetettaisiin jokin pieni tavoite, jonka edistymisen 

seuraamiseen asiakas itse osallistuu. Ivanoff ym. (1994) kirjoittivat tapauskohtaisen 

arvioinnin erityiseksi vahvuudeksi juuri työskentelyn asiakkaiden kanssa, joilla on 

monia kasautuneita ongelmia. Heidän mukaansa tapauskohtaisen arvioinnin avulla 

työntekijä voi säilyttää tarkan näkemyksen siitä, mihin tällä työskentelyllä tähdätään. 

 

Seitsemän perhetyöntekijää kertoi tapauskohtaisen arvioinnin esteenä olevan asiakkaan 

ja työntekijän suhteeseen liittyviä näkökulmia. Asiakas ei ole aina motivoitunut ja 

halukas yhteistyöhön perhetyöntekijän kanssa. 

 

 ”Me ollaan mitattu tota asiakkaan lääkitystä, nii asiakas ei oikein ollut 

motivoitunut ja halukas osallistumaan mittaamiseen. Ei se tieto ole kauhean 

luotettavaa kun asiakas ei motivoidu oman tilanteen seuraamisee ja 

arviointiin. Tuntuis järkevämmält että työntekijä itse arviois sitä tilannetta. 

Asiakkaan mukaan saaminen ja innostuminen on nii vaikeaa.” (PT24) 

 

”Sitten onkin eri asia, ett miten saa siihen perheen mukaan, sitoutumaan ja 

motivoitumaan arviointiin. Se olisi se suurin este.” (PT3) 

 

Sama haastateltava jatkaa kuitenkin asiakkaan motivoitumisen ongelman pohtimista 

reflektoimalla omaa toimintaansa. 
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”Et kun tulee itsellekin semmonen olo, että on siinä mukana jämäkämmin ja 

varmemmin ja saisi ittensä siihen uskomaan, että mulla on nyt hyvä 

työväline ja on itsekin innostunut niin kyllä luulen et se vaikuttais 

perheeseenkin ja sais perheenkin mukaan siihe arviointiin.” (PT3)  

 

Työntekijät pohtivat myös asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta luottamuksen 

näkökulmasta ja asiakkaan voimavarojen puutetta suhteessa tapauskohtaisen arvioinnin 

tekemiseen.   

 

 ”No ei tapauskohtainen arviointi tunnu kauhean luontevalta 

työvälineelt…kyllä asiakasperhe siihen suostu, mut kun annoin seuraavan 

kuukauden arviointilomakkeen, niin vähän tuli sellainen olo, että tämä on 

viimeinen arviointilomake, jonka täyttäisivät…että vähän pitkin hampain 

ottivat arviointilomakkeen vastaan.” (PT1) 

 

”Vaikeinta on tapauskohtainen arviointi silloin kun ei ole sitä 

luottamussuhdetta asiakkaan kanssa.” (PT8) 

 

”Tapauskohtaisen arvioinnin esteenä näkisin sen, että ei ole muodostunut 

luottamussuhdetta asiakkaan kanssa. Ei voi olettaa, että asiakas heti lähtisi 

mukaan tämänlaiseen arviointiin. Täytyy olla myös rehellinen asiakkaalle ja 

saada asiakkaan suostumus arvioinnille. Ilman asiakkaan sitoutumista 

arvioinnista ei tule mitään.” (PT10) 

 

Luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaan kanssa ei ole välttämättä helppoa, 

varsinkaan tilanteissa, joissa on kyse konkreettisesta puuttumisesta perheen ja lasten 

elämään. Toisaalta auttaminen on mahdotonta ilman jonkinlaista luottamusta 

työntekijän ja perheen kesken. Särkelän (2001) mukaan työntekijän ja asiakkaan välille 

on synnyttävä luottamus siihen, että yhdessä pyritään johonkin hyvään, johon 

molemmat osapuolet voivat vilpittömästi sitoutua. Keskeisenä on luottamus siihen, että 

asiakassuhteessa ei tehdä mitään osapuolia loukkaavaa. Jos kuitenkin joudutaan 

tekemään jotakin ei-toivottuja ratkaisuja, niin suhteessa on kuitenkin varmuus ja 

luottamus siihen, että mitään ei tehdä toista vahingoittaakseen. (Mt., 34.)  
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Tapauskohtaisen arvioinnin suhteen on olennaista, että asiakas ja työntekijä yhdessä 

avoimesti pohtivat ja keskustelevat työskentelyn tavoitteista. Tavoitteiden pohdinta 

edellyttää tietenkin yhteistyösuhdetta asiakkaan, työntekijän ja lähettäjätahon välillä.  

Kaikilla työskentelysuhteen osapuolilla olisi oltava tietoisuus siitä, miksi perhetyötä 

tehdään juuri tässä perheessä. Paikansin raportin alussa tapauskohtaisen arvioinnin 

itsearvioinnin välineeksi. Ylirukan (2000) mukaan itsearvioinnin soveltaminen 

käytännön työhön voi olla myös asiakasta osallistavaa. Kun asiakas pääsee itse mukaan 

vaikuttamaan arviointiin tämä voi edistää asiakkaan toimintakykyä. (Mt., 15.)   

 

Työntekijät pohtivat tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisen esteenä sitä, että 

asiakkaalla ei välttämättä ole voimavaroja ja resursseja arvioinnin tekemiseen ja siihen 

osallistumiseen.  

 

”Tapauskohtaisen arvioinnin vaikeutena ja esteenä näkisin asiakkaan 

voimavarojen puutteen. Asiakas ei pysty tekemään tämänlaisia arviointeja.” 

(PT25) 

 

”Tapauskohtaisen arvioinnin esteenä näkisin kun joku on oikein masentunut, 

niin ei varmasti välttämättä olisi innostunut täyttelemään mitään lappuja.” 

(PT1) 

  

”Perheen äidin kapasiteetti on vähän heikko tai hän on vähälahjainen, niin ei 

oikein arviointi tunnu hyvältä.” (PT1) 

 

Forssénin (1993) mukaan lastensuojelun asiakkuuden yleisin syy on vanhempien 

päihteiden käyttö ja tästä johtuva lasten hoidon laiminlyönti. Toiseksi yleisimpänä 

lastensuojeluperheiden vanhempien ongelmana Forssén mainitsee avuttomuuden.  

Avuttomuudella viitataan vanhempien tiedollisten ja taidollisten resurssien heikkouteen. 

Osalla lastensuojeluperheistä avuttomuudella viitataan selvästi sellaisiin psyykkisiin 

ongelmiin, joita ei lääketieteellisesti ole todennettu. Kolmen työntekijöiden näkemyksen 

mukaan tapauskohtainen arviointi ei sovi luontevaksi työvälineeksi vähälahjaisen tai 

masentuneen asiakkaan kanssa työskenneltäessä.  

 

 60



Haastatteluissa viitattiin myös vastentahtoisiin asiakasperheisiin, jolla tarkoitettiin 

esimerkiksi sitä, että asiakas ei ole kovin halukas ottamaan perhetyöntekijää kotiinsa. 

Toisaalta perheillä ei usein ole vaihtoehtoja perhetyön aloittamisen suhteen tai annetut 

vaihtoehdot saattavat olla perheen näkemyksen mukaan vielä huonompia kuin perhetyö. 

Heino, Berg ja Hurtig (2000) kirjoittavat lastensuojelun perhetyömuotojen esittelyä ja 

jäsennyksiä koskevassa raportissa, että lastensuojelun perhetyö avotyönä perustuu 

perheen haluun ja motivaation ja ilman niitä avotyöllä ei myöskään saada aikaan 

tuloksia. Jos perheen vastarinta on pysyvää, on kunnan 

(lastensuojelun)sosiaalityöntekijän mietittävä miten hän jatkaa perheen kanssa 

työskentelyä. (Mt., 171.)  

 

Asiakkaan vastentahtoisuuteen voi myös vaikuttaa se, että asiakkaalla saattaa olla 

epäselvyys siitä, mitä perhetyöntekijä heidän kotonaan konkreettisesti tekee. Asiakas 

voi sekoittaa perhetyön esimerkiksi tehostettuun kotipalveluun (ks. Heino ym. 2000, 

193). Nupposen ja Simosen (1983) mukaan vuonna 1976 aloitettiin kodinhoitajan 

tehostetun perhetyön kokeilu, jossa pohdittiin sitä, miten lapsiperheiden omatoimista 

selviytymistä voitaisiin tukea viemällä ammattityöntekijän apu kotiin ja perheen arkeen. 

Kodinhoitajan tehostetun perhetyön raportissa kuvataan kodinhoitajan ammattikuvaa. 

Kodinhoitajan työn ytimenä olivat talous- ja kodinhoitotyöt. Kodinhoitajan tuli olla 

konkreettinen auttaja ja huolenpitäjä sekä samalla perheen kehitystä tukeva opastaja. 

Kodinhoitajan pääasiallinen vaikutuskeino oli tekeminen, ei puhuminen. (Nupponen & 

Simonen 1983, 16.)   

 

”Tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen esteenä näkisin sen ku asiakas on 

muutenki meidän siellä olemista vastaan, niin ei oikein tämänlaine arviointi 

sovi. Perheen äiti ei ymmärrä, että mitä me siellä perheessä oikeastaan 

tehdään kun ei hänellä ole edes antaa töitä kahdelle työntekijälle.” (PT19)    

 

Lastensuojelun perhetyöntekijät ovat melko uusi ammattiryhmä, jolloin saattaa olla 

mahdollista, että asiakas ei yksinkertaisesti tiedä, mitä perhetyöntekijän työn sisältöön 

kuuluu. Olennaista olisikin heti työskentelysuhteen alussa kertoa asiakkaalle 

konkreettisesti, mitä perhetyöntekijä heidän kotonaan tekee. Heino ym. (2000, 193) 

kirjoittavat, että perhetyön asiakkaiden saattaa olla vaikea mieltää perhetyön uutta 

sisällöllistä työtapaa. Perhetyön tarkoituksena ei ole tehdä esimerkiksi kodin askareita 
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asiakkaan puolesta vaan yhdessä asiakkaan kanssa. (Ks. s. 33.) Epäselvyydet 

perhetyöntekijöiden työn sisällöstä asiakasperheissä voivat kuitenkin tarjota hyvän 

maaperän asiakkaan kanssa keskustelulle. Tapauskohtainen arviointi voisi toimia 

apuvälineenä ja työkaluna pohdittaessa asiakkaan kanssa työskentelyn sisältöä ja 

tavoitteiden asettamista. Kazin (1998, 130) mukaan tapauskohtaisen arvioinnin voidaan 

katsoa vahvistavan asiakkaan ja työntekijän välistä yhteistyötä. 

 

Tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen avulla myös työntekijälle voisi avautua keino 

pohtia perhetyön sisältöä, keinoja ja tavoitteita juuri tämän asiakasperheen kohdalla. 

Pohjola (2001, 14; ks. myös Yliruka 2000) kirjoittaa, että sosiaalialan työlle on 

olennaista tietynlainen kielettömyys. Työntekijöillä on kokemustietoa, joka tarjoaa 

kuitenkin kerrallaan esille vain yhden näkökulman, jolloin vaihtoehtoisten 

toimintatapojen jäsentäminen on vaikeaa. Oma työ alkaa hakeutua tuttuihin jo 

käytännössä muotoutuneisiin uriin. Oman työn systemaattisen arvioinnin avulla 

työntekijä voisi kuitenkin yrittää luoda erilaista ymmärrystä omaan työhön ja sen 

toteuttamiseen. (Mt., 14.) Työntekijä voi itse arvioida omaa työprosessiaan ja kenties 

löytää uusia tapoja vaikeiden asiakastilanteiden edistymisen seuraamiselle. 

Tapauskohtainen arviointi voisi tarjota keinon masentuneelle tai vähälahjaiselle 

asiakkaalle nähdä oman ongelmallisen tilanteen kehityssuuntia. Samoin työntekijä saisi 

itsearvioinnin työkalua soveltamalla palautetietoa oman työn tuloksista ja voisi välittää 

dokumentoitua tietoa myös asiakasperheen sosiaalityöntekijälle.     

 

Yksi työntekijä pohti haastattelussa sitä, että tapauskohtaisen arvioinnin toteuttamisessa 

oli vaikeaa se, kun ei ollut tottunut tekemään systemaattista arviointia.  

 

”Kun tämä on meil niin uutta, että me ei olla tehty tämmöstä arviointia 

ennen. Sosiaalityöntekijät on tehnyt tämmöset arvioinnit. Että vähän on 

vieras asia. Ei me olla ennen mitään pohdittu, vaan tehty se mitä on 

käsketty. Nyt on ollut vähän ku kissa pistoksissa tämän arvioinnin kanssa. 

Että ei oikein luota itseensä.” (PT7)  

 

Paasion (2003) mukaan itsearviointi ei ole itsestäänselvyys sosiaalialalla ja arvioinnin 

todellinen haaste piileekin arvioinnin haltuunotossa. Arviointien tekeminen ei ole 

pelkästään kiinni innostuneista ihmisistä, vaan arvioinnin haltuunotto edellyttää uusien 
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toimintatapojen oppimista ja erityistä arvioinnin toimintakulttuuria. Arvioinnin 

tekeminen ja arviointien hyödyntäminen on kuitenkin koko organisaation asia.  

 

Tapauskohtaisen arvioinnin näkökulmasta voi päätellä, että työntekijöiden olisi 

helpompi ottaa haltuun oman työn arvioinnin työkalu jos heillä olisi taustalla 

organisaatiokulttuuri, johon kuuluu oman työn arviointi. Mäntysaaren (Rostila & 

Mäntysaari 1997a) tapauskohtaisen arvioinnin kokeiluun osallistuneet 

sosiaalityöntekijät kertoivat haastattelussa, että tapauskohtaisen arvioinnin soveltaminen 

käytäntöön on helpompaa, jos työyhteisö tukee evaluoinnin ideaa. Yhden arvioinnista 

kiinnostuneen työntekijän on vaikea toteuttaa tapauskohtaista arviointia. (Mt., 13–19.)   

 

”No ei tämä tapauskohtainen arviointi kauhean luontevalta työvälineeltä 

kyllä tunnu. Että kyllä tämä outoa on ollut. Ei me olla totuttu tekemään 

tämänlaista. Ehkä sitten kun tottuisi.” (PT5) 

 

Perhetyöntekijöiltä kysyttiin teemahaastattelussa myös sitä, miten heidän 

työyhteisössään suhtauduttiin ja miten heidän mielestään työyhteisössä pitäisi suhtautua 

tapauskohtaisen arvioinnin käyttöön. Työntekijöiden vastauksista päätellen hankkeeseen 

osallistuneet perhetyöntekijät olivat innostuneita kokeilemaan jotain uutta heidän 

työhönsä. Kukaan vastaajista ei kertonut haastattelussa, että työyhteisössä ei olisi 

halukkuutta kokeilla tapauskohtaista arviointia. Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeesta tehdyn raportin mukaan jokainen perhetyöntekijä sovelsi 

tapauskohtaista arviointia ainakin yhdessä perhetyön asiakastapauksessa.  

 

”Meillä on pieni työyhteisö, mutta positiivisesti kyllä suhtaudutaan, ollaan 

kyllä halukkaita kokeilemaan uutta.” (PT1) 

 

”Positiivisesti on suhtauduttu ja onhan tämänlainen arviointi pistänyt ihan 

eri tavalla miettimään asioita.” (PT2) 

 

”Kaikki on kyllä ollut innolla mukana ja olemme yhdessä katselleet näitä 

käyriä ja kaavioita ja keskusteltu, että miten muilla työntekijöillä menee.” 

(PT3) 
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”Kyllä tämä on ajatuksia herättänyt ja varsinkin tavoitteiden pilkkominen 

pieniksi.” (PT9) 

 

Työntekijät pohtivat tapauskohtaisen arvioinnin näkökulmasta sitä, että koko 

työyhteisön olisi sitouduttava arviointien tekemiseen. Työyhteisön yhteisen 

sitoutumisen voi tulkita antavan tukea arvioinnin toteuttamiselle. Toisaalta myös muut 

työyhteisön työntekijät näkisivät mitä asiakasperheen kanssa on sovittu ja mihin 

asioihin on saatu muutosta aikaiseksi. Yksi työntekijä myös mainitsi sen, että 

tapauskohtaisen arvioinnin avulla voisi näyttää esimerkiksi muille asiakasperheessä 

käyville työntekijöille, mitä tavoitteita perheen kanssa on sovittu ja miten tavoitteiden 

saavuttamisessa on edistytty. 

  

”Työyhteisön kannalta olis hyvä että määriteltäis ne tavoitteet, että miksi 

perheessä käydään. Työyhteisössä sitten muutkin tietäis perheen 

tavoitteista.” (PT11) 

 

”Ajattelisin, että jos tämänlaista tehtäisi, niin tarvitsis kaikkien työyhteisössä 

tehdä samansuuntaisesti.” (PT13) 

 

”Kyllä siihen täytys saada sitoutumaan muutkin työntekijät jos arviointia 

tekee, ei siitä mitään tule jos yksin tekee.” (PT23) 

 

”On suhtauduttu työyhteisössä vaihtelevasti. Osa tykkää tehdä ja osa ei. 

Kyllä se sitten vaatii, että kaikki työyhteisössä siihen sitoutuu.” (PT17) 

 

Tapauskohtaiseen arviointiin kuuluu asiakkaan kanssa sovitun tavoitteen lisäksi 

tavoitteen edistymisen seuranta. Edistymisen seuraaminen asetetun tavoitteen 

suuntaisesti tapahtuu mittaamalla. Voidaan esimerkiksi mitata asiakkaan kokemuksia, 

pelon voimakkuutta, hyvinvoinnin kokemusta tai jotain toimintaa. Mitattavia toimintoja 

voivat olla esimerkiksi kontaktit läheisiin ihmisiin, selviytyminen arjen toiminnoissa tai 

alkoholinkäyttö. Asiakas seuraa tavoitteen toteutumisista itse laskemalla esimerkiksi 

koulussa läsnäolopäiviä. Kun asiakas ja työntekijä tapaavat, he käyttävät hetken 

tavoitteen toteutumisen seuraamiseen. Tämä seuraaminen tapahtuu kuvion avulla, jossa 

x-akselilla on aika ja y-akselilla seurattavaa asiaa, käyttäytymistä kuvaava mitta-
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asteikko. (FinSoc työpapereita 2001, 28.) Neljä haastateltavaa koki tapauskohtaisen 

arvioinnin esteenä mittaamisen ja graafisen kuvan piirtämisen.  

 

”Mutta sitten on tämä mittaaminen, joka ei välttämättä tunnu kyllä 

luontevalta.” (PT2) 

 

”Perheen tilanne voi muuttua niin radikaalisti, että siihen on vaikea löytää 

mittaria.” (PT11) 

 

”Me ollaan mitattu sitä yhtä ja samaa asiaa, äidin kotona oloa. Että vähän on 

tuntunut yksitoikkoiselta saman asian mittaaminen.” (PT19)  

 

Toisaalta voisi ajatella, että jos yhden asian muutoksen mittaaminen tuntuu 

yksitoikkoiselta ja ”käyrä” on piirtynyt tasaisesti kaavioon, sekin voidaan tulkita 

näytöksi. Mitattava asia/tila voi olla vakiintunut tai muutosta ei saada aikaan. Asiakkaan 

näkökulmasta voisi myös ajatella, että jos asiakas on osallistunut mittaamiseen, sekin 

voi olla jo tulos asiakkaan osallisuuden näkökulmasta. Rostila ja Mäntysaari (1997b, 

408) kirjoittavat, että sosiaalialan asiakastyössä on paljon tilanteita, joissa mittaaminen 

ei ole aina edes mahdollista. Toisaalta he eivät kuitenkaan halua kokonaan torjua 

mittaamisen mahdollisuuttakaan. Rostila ja Mäntysaari (1997a, 70) kirjoittavat lisäksi, 

että lastensuojelussa on aina huolehdittava siitä, että lasten kasvu ja kehitys ei vaarannu. 

”Tapauskohtaisilla asetelmilla saatava tieto on parhaimmillaankin vain osa lasten 

elämäntilanteen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa tarvittavasta tiedosta, eikä se näin 

ollen riitä lapsen kasvuolojen ja mahdollisen huostaanoton tarpeen arvioimiseksi” 

(Rostila & Mäntysaari 1997a, 70).  

 

Karhukuntien lastensuojelun perhetyön kehittämishankkeeseen osallistuneiden 

perhetyöntekijöiden haastatteluiden pohjalta vahvistuu näkemys, jonka mukaan 

tapauskohtainen arviointi soveltuu joihinkin asiakastilanteisiin, mutta ei kaikkiin. 

Tapauskohtaisen arvioinnin esteiksi nousivat työajan riittämättömyys arvioinnin 

tekemisen suhteen, asiakasperheiden tilanteiden jatkuva muuttuminen, jolloin 

mitattavaa asiaa on vaikea löytää, asiakas ei motivoidu arvioinnin tekemiseen, asiakas 

on vastentahtoinen koko perhetyön suhteen, asiakkaalla ei ole voimavaroja osallistua 

systemaattiseen arviointiprosessiin, tapauskohtaiseen arviointiin kuuluva mittaaminen ja 
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”käyrien” piirtäminen tuntuivat hankalilta ja työntekijä ei itse ollut tottunut tekemään 

arviointia. Perhetyöntekijät toivat haastattelussa esille myös tapauskohtaisen arvioinnin 

positiivisia puolia.  

 

 

7.4 Tapauskohtaisen arvioinnin etuja 

 

Tapauskohtaisen arvioinnin selkeimmäksi eduksi perhetyöntekijät mainitsivat työn 

tavoitteellisuuden ajattelemisen lisääntymisen. Samoin tapauskohtaisen arvioinnin 

eduksi perhetyöntekijät nostivat asiakastyön tavoitteiden pilkkomisen pienemmiksi, 

konkreettisiksi tavoitteiksi. Berg (1991) määrittelee asiakkaan ja työntekijän välisen 

suhteen tarkoitushakuiseksi ja työskentely on suunniteltu saavuttamaan tiettyjä 

tavoitteita. Työskentelyn onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu suuresti siitä, 

minkälaisen tavoitteen osapuolet asettavat ja minkälaisia menetelmiä tavoitteen 

saavuttamiseen sovelletaan. Jos tavoitteet eivät ole selkeitä, on mahdotonta arvioida 

onko yritys onnistunut vaikka tavoite olisikin saavutettu. (Mt., 36–37.)  

 

Rostilan (2001) mukaan tavoitteet ovat auttamisprosessille erittäin tärkeitä ja siksi 

tavoitteet tulisikin valita huolella. Tavoitteiden asettaminen vaatii työntekijältä suurta 

taitoa. (Mt., 75.) Perhetyön alkuvaiheeseen kuuluvat tavallisesti yhteiset neuvottelut, 

sopimuksen tekeminen, sekä sovittujen tavoitteiden kirjaaminen yhdessä asiakkaan, 

työntekijän ja lähettävän tahon (esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän) kesken. 

(Ks. s. 29.) Heinon, Bergin ja Hurtigin (2000) mukaan perhetyön tavoitteet voivat olla 

arvioivia, perheen tarpeiden selvittelyä tai perhetyöllä voidaan tähdätä selkeämmin 

muutokseen tai jonkin ongelman ratkaisuun. Perhetyön tavoitteena voi myös olla 

vaikean vaiheen tai kriisin yli ja läpi kannattelu tai jatkuvamman arkisen ohjauksen ja 

tuen antaminen. (Mt., 193.)  

 

Särkelän (2001, 87) mukaan tavoitteen, jonka eteen ryhdytään tekemään töitä, tulee olla 

asiakkaalle tärkeä. Muuten asiakas ei panosta tavoitteen saavuttamiseen eikä yhteistyö 

työntekijän kanssa suju. Tällaisen tavoitteen löytyminen saattaa olla vaikeaa, eikä 

välttämättä onnistu ensimmäisellä tapaamisella. Asiakkaan todellisten tavoitteiden 

löytyminen on auttamistyössä keskeisellä sijalla. Tarkoituksena on Särkelän mukaan 

löytää ”yhteinen punainen lanka”, jota lähdetään yhdessä seuraamaan. (Mt., 87.) Puolet 
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haastatelluista perhetyöntekijöistä mainitsi tapauskohtaisen arvioinnin eduksi oman työn 

tavoitteiden pohtimisen. 

 

”Tähän asti on tuntunut, että tätä työtä on vaan tehty. Ei me olla kauheasti 

mietitty mihin minä pyrin tämän ihmisen kanssa.” (PT6) 

 

”Ihan hyvä on ollut, kun on tullut itsekin mietittyä ja pohdittua niitä työn 

tavoitteita.” (PT16) 

 

”Tätä työtä on aika pitkälle vaan niin kuin tehty ja menty ja suoritettu. Nyt 

on tullut ajatelleeksi, että miksi me tätä työtä suoritetaan ja mikä on 

päämääränä.” (PT22) 

 

Työn tavoitteellisuuden lisäksi kuusi työntekijää mainitsi tavoitteiden pilkkomisen 

pieniksi konkreettisiksi tavoitteiksi lisääntyneen tapauskohtaisen arvioinnin myötä. 

Särkelän (2001, 88) mukaan tavoitteen on oltava sellainen, jonka asiakas pystyy 

saavuttamaan ja tavoitteiden on myös oltava pieniä (ks. myös Cheetham ym. 1992, 10) 

ja positiiviseen toimintaan tähtääviä. Heino, Berg ja Hurtig (2000, 192) kirjoittavat, että 

perhetyössä työskentelyn tavoitteita pyritään paloittelemaan osiin sekä ilmaisemaan 

arkisella, konkreettisella tavalla siten, että edistymisen havaitseminen tulee 

mahdolliseksi.  

 

”Siinä mielessä tapauskohtainen arviointi tuntuu luontevalta työvälineeltä, 

että tulee pilpottua työskentelyn tavoitteita pienempiin osiin. Perheillä on 

jotenkin monta asiaa, ongelmaa ja isoja asioita, että tapauskohtaisen 

arvioinnin myötä on tullut ajateltua työtä pienemmin osa-aluein.” (PT2) 

 

”Tuntuu ihan hyvältä työvälineeltä. Tulee mietittyä niitä työskentelyn 

tavoitteita tarkemmin ja pilkottua tavoitteita osiin.” (PT9) 

 

”On tuntunut luontevalta ja joutuu pohtimaan enemmän perheen kanssa sitä 

työskentelyä.” (PT16) 
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Tapauskohtaisen arvioinnin eduksi yksi työntekijä mainitsi muutoksen seurannan 

helpottumisen. Yksi työntekijä kertoi, että tapauskohtaisen arvioinnin avulla 

mahdollistuu näytön antaminen työskentelyn tuloksista.    

 

”Kun sitä ajattelee, niin tapauskohtaista arviointia käyttämällä kumminkin 

huomaa niitä työskentelyn pieniä edistysaskeleita.” (PT1) 

 

”Kyllä on tuntunut ihan luontevalta, että on sitten näyttöä siitä tilanteesta. 

Tavoitteiden pilkkominen pienemmiksi on myös tuntunut hyvältä.” (PT21) 

 

”No tuntuu kyllä luontevalta työvälineeltä. On helpompi seurata 

asiakastilannetta, kunhan oppii käyttämään tapauskohtaista arviointia. 

Näkisin, että tapauskohtainen arviointi on sellainen apuvälinen siihen 

työhön ja on sitten helpompi keskustella perheen kanssa kun tehdään 

tämänlaista arviointia tilanteesta. Antaa se myös tsemppiä itsellekin, että 

miten perheen tilanne edistyy.” (PT15) 

 

Yksi työntekijä kertoi, että tapauskohtaista arviointia käyttäen on ollut helppo 

keskustella työskentelystä asiakasperheen kanssa. Ylirukan (2000, 15) mukaan 

itsearvioinnissa olisi aina huomioitava asiakkaan näkemys, silloin kun se on 

mahdollista. Tapauskohtainen arviointi voisi näin toimia keskustelun ”kehyksenä”. 

Tapauskohtaisen arvioinnin kehyksellä tarkoitan sitä, että työntekijällä olisi sabluuna 

työskentelylle ja olisi näin helpompi keskustella asiakkaan kanssa työskentelyn 

tarkoituksesta, (eli siitä, miksi me työntekijät olemme täällä teidän perheessä) pienistä 

tavoitteista (eli siitä, mihin me pyrimme tällä työskentelyllä) ja muutoksen 

seuraamisesta (eli siitä, miten me voimme seurata tavoitteiden saavuttamista ja 

muutoksen suuntaa).   

 

Yhdeksi tapauskohtaisen arvioinnin eduksi mainittiin perhetyöntekijöiden saama 

palaute omasta työstä. Lastensuojelun asiakasperheiden tilanteet saattavat olla melko 

kaoottisia perhetyötä aloitettaessa. Tämän vuoksi työntekijän voi olla hankala huomata 

pieniä positiivisia muutoksia perheen tilanteessa. Näin ollen myös palaute omasta työstä 

saattaa jäädä vähäiseksi. 
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”Kyllä tapauskohtainen arviointi antaa palautetta itsellekin, että näkee miten 

perheessä on edistytty.” (PT15)  

 

”Kyllä se varmaan sillai kun ajattelee, että ei se muutos tapahdu pienessä 

hetkessä että välillä sitten tuntuu että päästään jonkun perheen kanssa 

eteenpäin. Niin tätä käyttämällä huomaa niitä pieniä edistysaskeleita.” (PT1) 

 

Tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen myötä työntekijä voi kokea työn tuomia 

onnistumisen elämyksiä. Yliruka (2000, 15) kirjoittaa, että itsearvioinnin avulla 

työntekijä voi esimerkiksi parantaa työn mielekkyyttä. Jos työntekijä on epävarma siitä, 

mitä hän on saanut aikaan omalla työllään, voi työhön turhautua. Kiireinen työtahti, 

kohdattavien ongelmien monimutkaisuus ja byrokratian asettamat säännöt voivat 

lannistaa työntekijää. Itsearvioinnin avulla työntekijä voi nähdä asiakkaan kanssa aikaan 

saadun muutoksen tai löytää myös uusia toimintamalleja työhönsä.   

 

Perhetyöntekijöiden haastatteluiden perusteella tapauskohtaisen arvioinnin suurimmaksi 

eduksi nousi työn tavoitteiden pohtiminen. Tämän lisäksi tapauskohtaisen arvioinnin 

avulla työlle asetettuja tavoitteita ajateltiin myös pienien osatavoitteiden avulla. 

Tapauskohtaisen arvioinnin eduksi mainittiin myös se, että tapauskohtaiseen arviointiin 

kuuluvan graafisen kuvan avulla on helppo seurata asiakasperheessä tapahtuvaa 

muutosta. Tapauskohtainen arviointi miellettiin näin työn apuvälineeksi. Työntekijät 

kertoivat, että tapauskohtaisen arvioinnin avulla he ovat saaneet palautetta omasta 

työstään ja tapauskohtainen arviointi on helpottanut keskustelua muutoksen suunnasta 

asiakkaan kanssa.  

 

 

7.5 Onko tapauskohtainen arviointi siihen uhratun vaivan arvoista? 

 

Reid ja Zettergren (1999, 48) tiivistävät tapauskohtaista evaluaatiota vastaan esitetyn 

kritiikin kahdeksi kysymykseksi: 1) vaikuttaako tapauskohtainen arviointi pikemminkin 

epäsuotuisasti kuin suotuisasti asiakkaan saamiin palveluihin ja 2) onko 

tapauskohtainen evaluaatio siihen uhratun vaivan arvoista. Perhetyöntekijöiden 

haastatteluiden pohjalta en kyennyt päättelemään tapauskohtaisen arvioinnin 
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vaikutuksia asiakkaiden saamiin palveluihin, koska se olisi arvioni mukaan vaatinut 

asiakkaiden näkökulman arvioinnin soveltuvuudesta.  

 

Seuraavassa pohdin perhetyöntekijöiden haastattelujen pohjalta, onko tapauskohtainen 

arviointi siihen uhratun vaivan arvoista. Vastaus on sekä kielteinen että myönteinen. 

Toisaalta työntekijät katsoivat, että tapauskohtaisen arvioinnin avulla työn 

tavoitteellisuuden ajatteleminen lisääntyi. Samoin työtä tuli ajatelleeksi enemmän 

pienten osa-alueiden näkökulmasta. Tapauskohtainen arviointi ei myöskään 

osoittautunut liian vaikeaksi soveltaa perhetyön käytäntöön, sillä hankeraportin 

perusteella jokainen työntekijä sovelsi tapauskohtaista arviointia. Tapauskohtaisen 

arvioinnin avulla työntekijät tavallaan oppivat katsomaan työtään eri tavalla. 

Tapauskohtainen arviointi lisäsi tämän tutkimuksen perusteella perhetyöntekijöiden 

reflektiivisyyttä suhteessa omaan työhön.  Ylirukan (ks. s. 4) mukaan reflektiivisyydellä 

tarkoitetaan ammattilaisen valmiutta ja kykyä itse arvioida ja pohtia oman työnsä 

tavoitteita ja perusteita.   

 

Mutta entä tapauskohtaisen arvioinnin pääasiallinen tarkoitus eli arvioinnin tekeminen 

asiakkaan tilanteen edistymisestä asetettujen tavoitteiden suuntaan? Vastauksissa 

pohdittiin tapauskohtaiseen arviointiin kuuluvaa mittaamista. Mittaamisen mainittiin 

tuntuvan yksitoikkoiselta ja joskus mitattavan asian löytäminen osoittautui vaikeaksi. 

Tämä johtui osittain siitä, että lastensuojelun asiakasperheiden tilanteet ovat 

moniulotteisia ja elävät jatkuvasti. Perheillä on myös tavallisesti useita ongelmia, jotta 

edes päädytään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarjoamaan perheelle perhetyötä.  

 

Tapauskohtaiseen arviointiin kuuluu myös graafisen kuvan piirtäminen, joka ei kaikista 

vastaajista tuntunut luontevalta.  

 

  ”Muuten kyllä tapauskohtainen arviointi oli ihan luonteva työväline mutta 

niiden käyrien piirtäminen ei tunnu hyvältä. Että se graafinen kuvio tuntuu 

vieraalta.” (PT9)    

 

Toisaalta kukaan vastaajista ei ollut ennen kokeillut tapauskohtaista arviointia, jonka 

voi päätellä vaikuttaneen myös siihen, että mittaaminen ja ”käyrien” piirtäminen 

tuntuivat hankalilta ja oudoilta.  Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan pitäneet käyrien 
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piirtämistä vaikeana. Yksi vastaaja pohti sitä, että kerran kokeiltuaan tapauskohtaista 

arviointia, on itse tullut varmemmaksi sen käyttöä ajatellen. 

 

”Mittaamisasiassa kanssa on tullut varmempi olo, että ei se ole mikään 

semmonen pelottava peikko.” (PT6) 

 

Tapauskohtainen arviointi oli hankkeeseen osallistuneiden perhetyöntekijöiden 

näkemyksen mukaan vaivan arvoista asiakastyön tavoitteiden asettamisen, muutoksen 

huomaamisen ja palautteen saamisen näkökulmasta. Tapauskohtaisen arvioinnin 

yhdeksi esteeksi näyttäytyi enemmänkin tottumattomuus systemaattisen arvioinnin 

tekemiseen osana arkityötä. Työyhteisön tuki oli perhetyöntekijöiden haastatteluiden 

perusteella olennainen asia arvioinnin tekemiselle osana arkityötä.     
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena oli tarkastella lastensuojelun 

perhetyöntekijöiden kokemuksia tapauskohtaisen arvioinnin soveltuvuudesta heidän 

työhönsä. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen valitsin, 

koska tarkoituksena oli ymmärtää mahdollisimman tarkasti yhden hankkeen puitteissa 

tapauskohtaisen arvioinnin soveltumista käytännön työhön. Tutkimuksen tarkoituksena 

ei siis ollut tulosten laajempi yleistettävyys.  

Tutkimukseni alkuidea paikantuu vuoteen 2003. Etsin tuolloin opinnäytetyölleni aihetta 

ja se löytyi kotipaikkakunnaltani Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeesta. Tutustuin hankkeen tarkoitukseen ja siihen, miten hanketta 

toteutetaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutustuttaa Karhukuntien lastensuojelun 

perhetyöntekijät tapauskohtaiseen arviointiin. 

Kiinnostuin tapauskohtaisesta arvioinnista ja sen mahdollisuuksista lastensuojelun 

perhetyöntekijöiden käytännön työn arviointityökaluksi. Halusin etsiä vastausta, 

soveltuuko tapauskohtainen arviointi perhetyön tekemisen arkeen, jossa asiakasperheet 

saattavat kamppailla monien eri ongelma-asioiden kanssa. Halusin myös selvittää, miksi 

tapauskohtainen arviointi soveltuisi perhetyöntekijöiden työkaluksi ja mitä etuja 

tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisesta on.  

Toisaalta halusin myös tarkastella, miksi tapauskohtainen arviointi ei soveltuisi 

perhetyöntekijöiden arvioinnin työkaluksi. Mitä esteitä tapauskohtaisessa arvioinnissa 

on lastensuojelun perhetyöntekijöiden näkemyksen mukaan heidän työssään? Perhetyö 

lastensuojelun sosiaalityön ammatillisena menetelmänä oli minulle jo aikaisemmin 

tuttua sosiaalityön syventävien opintojen tiimoilta. 

Tutkimus perustuu empiiriseen aineistoon. Aineiston muodosti kehittämishankkeeseen 

osallistuneiden lastensuojelun 25 perhetyöntekijän teemahaastattelut. Perhetyöntekijät 

kokeilivat tapauskohtaista arviointia perhetyön käytännössä ja heiltä kysyttiin tämän 

jälkeen kokemuksia tapauskohtaisesta arvioinnista.  
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Lastensuojelun perhetyöntekijöiden lisäksi kehittämishankkeen puitteissa haastateltiin 

11 lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Käytin sosiaalityöntekijöiden ja 

perhetyöntekijöiden haastattelumateriaalia empiirisessä osuudessa avaamaan perhetyön 

tarkoitusta, perhetyöntekijän roolia ja työtä lastensuojelun asiakasperheissä. 

Tarkoituksenani oli hahmottaa mahdollisimman monipuolisesti perhetyöntekijöiden 

työn kontekstia, eli siitä kontekstista jossa he kokeilivat tapauskohtaista arviointia.   

Haastattelut toteutti Karhukuntien lastensuojelun kehittämishankkeeseen palkattu 

kehittäjäsosiaalityöntekijä. Haastattelunmuotona käytettiin teemahaastattelua. 

Teemahaastattelulla kerätyn aineiston hyvänä puolena oli tämänkin tutkimuksen 

näkökulmasta se, että aineistoa kertyi runsaasti. Toisaalta aineiston runsaus teki 

analysointivaiheesta paikoittain hankalan. Tutkimuksessa pyrin kertomaan tarkasti 

miten aineistoa analysoin. Raportissa suorien lainausten avulla yritin antaa lukijalle 

mahdollisuuden tarkkailla ja arvioida tekemiäni johtopäätöksiä. 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa paikansin tapauskohtaisen arvioinnin 

itsearvioinnin menetelmäksi, jota perhetyöntekijät käyttivät työvälineenään. 

Teoreettisessa osuudessa avasin tapauskohtaisen arvioinnin käsitettä ja sitä, mitä 

kokemuksia tapauskohtaisesta arvioinnista on aikaisemmin raportoitu. Käsittelin myös 

tapauskohtaisesta arvioinnista käytyä keskustelua, sillä tapauskohtainen arviointi ei ole 

kehittynyt konsensuksen ilmapiirissä vaan tapauskohtaisten asetelmien soveltuvuudesta 

käytännön työhön on vaihdettu eriäviä näkemyksiä. 

Tutkimukseni lähtökohtana oli oletus, että tapauskohtaisen arvioinnin soveltumiseen 

perhetyöntekijöiden työvälineeksi vaikuttaa se konteksti, jossa he perheiden kanssa 

työskentelevät. Tämän vuoksi kuvasin tutkimuksen teoreettisessa osuudessa 

perhetyöntekijöiden työtä, roolia ja vastuuta lastensuojelun perhetyöntekijöinä.    

Perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden haastattelujen perusteella perhetyö 

näyttäytyi monipuolisena ja suunnitelmallisena lastensuojelun asiakasperheiden 

auttamisen muotona. Perhetyötä tehtiin pääasiallisesti perheen kotona tai sen 

lähipiirissä. Perhetyön paikaksi muotoutui puuttuminen lastensuojelun varhaiseen 

huoleen tai huostaanoton uhan alla työskentely. 

Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden haastatteluissa perhetyöntekijän rooliin 

määriteltiin kuuluvan perheen arkiasioissa tukeminen ja auttaminen, luottamuksellisen 
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auttamissuhteen luominen ja työn tavoitteiden toteutumisen seuraaminen. Perhetyön 

lastensuojelukytkös toi perhetyöntekijän rooliin myös viestinvälitystehtävän perheen 

tilanteesta sosiaalityöntekijälle. Perhetyöntekijän rooliin kuului tasapainoilu auttamisen, 

tuen ja kontrollin kanssa. Perhetyöntekijöiden työn konteksti näyttäytyi haasteellisena ja 

monipuolisena tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisen näkökulmasta.  

Tämän tutkimuksen perusteella tapauskohtaisen arvioinnin soveltamisen suurimpia 

etuja lastensuojelun perhetyöhön oli kaksi: 

1) tapauskohtainen arviointi lisäsi työn tavoitteiden ajattelemista 

2) asiakastyölle asetettuja tavoitteita opittiin jakamaan pienempiin osatavoitteisiin.  

Tapauskohtaisen arvioinnin etuna oli myös: 3) konkreettisen näytön saaminen 

työskentelyn suunnasta, 4) työntekijöiden saama palaute omasta työskentelystään ja 5) 

tapauskohtaisen arvioinnin avulla asiakkaan kanssa avautui keino keskustella työn 

sisällöstä ja tavoitteista. 

Tämän tutkimuksen perusteella tapauskohtaisen arvioinnin suurin hyöty liittyy 

työntekijöiden reflektiivisyyden valmiuksien lisääntymiseen. Tapauskohtainen arviointi 

muodostui työntekijöiden itsearvioinnin välineeksi, jonka avulla he oppivat 

tarkastelemaan omaa toimintaansa. Tapauskohtainen arviointi tarjosi perhetyöntekijöille 

keinon tarkastella omaa työtään suhteessa työn tavoitteisiin ja tarkoitukseen. 

Tapauskohtaisen arvioinnin soveltumisessa lastensuojelun perhetyöntekijöiden 

työvälineeksi kohdattiin myös esteitä:  

1) Perhetyöntekijöiden kiireinen työ ei jätä aikaa systemaattisen arvioinnin tekemiselle, 

2) asiakas ei motivoidu yhteiseen arviointiprosessiin, 3) asiakkaalla ei ole voimavaroja 

osallistua muutoksen seuraamiseen arvioinnin avulla, 4) asiakkaiden tilanteet ovat 

muuttuvia, jolloin mitattavien tavoitteiden asettaminen on vaikeaa ja 5) 

tapauskohtaiseen arviointiin kuuluva mittaaminen ja graafinen kuvio eivät tunnu 

luontevilta.   

Tämän tutkimuksen perusteella vahvistui näkemys, että tapauskohtainen arviointi ei 

sovellu kaikkiin asiakastapauksiin. Lastensuojelun perhetyön monimuotoinen 

työskentelykenttä asetti esteitä tapauskohtaisen arvioinnin soveltuvuudelle 
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perhetyöntekijöiden ja asiakkaiden työvälineeksi. Tutkimuksen empiirisen aineiston 

perusteella nostin tapauskohtaisen arvioinnin suurimmaksi esteeksi kuitenkin 

työntekijöiden tottumattomuuden systemaattisen arvioinnin tekemiseen. Systemaattisen 

arvioinnin tekeminen ei ollut osa perhetyöntekijöiden työkulttuuria.   

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita heräsi raportin kirjoittamisen aika kaksi. 

Ensinnäkin olisi mielenkiintoista tietää, ovatko Karhukuntien lastensuojelun perhetyön 

kehittämishankkeeseen osallistuneet lastensuojelun perhetyöntekijät jatkossa 

soveltaneet työyhteisössään tapauskohtaista arviointia. Kazi, Mäntysaari ja Rostila 

(1997, 316) raportoivat, että PETUKE- projektista tehdyn seurantatutkimuksen mukaan 

kukaan työntekijöistä ei ollut jatkanut tapauskohtaisen evaluoinnin käyttöä työssään. 

Toisena jatkotutkimuksen aiheena pohdin asiakkaiden näkökulman tutkimista. Miten 

asiakkaat kokevat tapauskohtaisen arvioinnin ja onko siitä heidän mielestään hyötyä 

heidän saamiinsa palveluihin. 
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