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Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten asiakkaan ääni näkyy sosiaalityöntekijöiden 

dokumentoimana lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. Asiakkaaksi ymmärretään 

tässä tutkimuksessa huostaan otettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi sekä hänen elämässään mukana 

olevat biologiset vanhemmat. Tutkimuksessa kysyn, miten sosiaalityöntekijät dokumentoivat 

asiakassuunnitelmia sekä miten ja mitä sosiaalityöntekijät dokumentoivat asiakassuunnitelmiin 

asiakkaan äänellä? Tutkimusaineistoni muodostuu 61:stä lastensuojelun sijaishuollon 

asiakassuunnitelmasta, jotka on kerätty eräästä suomalaisesta keskisuuresta kaupungista 

helmikuussa 2016. Sijaishuollon asiakassuunnitelmat ovat dokumentoitu vuosina 2010 ― 2015. 

 

Tutkimuksen metodologinen lähtökohta on sosiaalisessa konstruktionismissa. Analyysivälineet 

löytyvät tekstin tutkimuksesta, aineiston jaottelusta moniäänisiin puhujakategorioihin ja tematiikan 

analyysista. Olen pilkkonut sijaishuollon asiakassuunnitelmat äänikategorioihin mukaillen Aino 

Kääriäisen (2003) puhujakategorioita. Tämä osoitti, että tekstit ovat moniäänisiä ja ne sisältävät 

useiden henkilöiden näkemyksiä. Tekstin tutkimuksen analyysi osoitti, että lastensuojelun 

sijaishuollon asiakassuunnitelmat sisältävät vakiintuneita tekstin tuottamisen tapoja, joita ovat 

passiivissa kirjoittaminen, moniäänisesti kirjoittaminen, poissaolevan äänen käyttäminen, 

yksityiskohdilla vakuuttaminen ja aiemman tekstin kopioiminen. Näillä keinoin tekstiin tuodaan 

uskottavuutta, mutta samalla hävitetään asiakkaan oman äänen näkymistä ja annetaan voimakkaita 

merkityksiä osalle asiakkaan lausumista. Tematiikan analyysissa otin tarkempaan tarkasteluun 

sosiaalityöntekijöiden kirjaaman asiakkaan äänen. Analyysi osoitti, että asiakkaan ääni näkyy 

sijaishuollon asiakassuunnitelmien useissa sisällöllisissä, kokemuksellisissa ja ajallisissa teemoissa. 

Sosiaalityöntekijät kirjaavat sijaishuollon asiakassuunnitelmiin monia yhtäaikaisia teemoja, joiden 

avulla he rakentavat ammatillista näkemystä sijaishuollossa elävän lapsen tilanteesta. 

Sosiaalityöntekijät kirjoittavat asiakkaan ääntä selkeästi merkityin suorin lainauksin ja epäsuorasti, 

toisen toimijan tulkitsemana, asiakkaan näkemyksenä.  

 

Pro gradu – tutkielmani osoittaa, että asiakkaat saavat äänensä näkyviin sosiaalityöntekijän 

dokumentoimana. Asiakkaan ääni jää kuitenkin muiden toimijoiden varjoon eikä saa suurta 

merkitystä. Asiakkaiden ääni kulkee mukana sijaishuollon prosessin aikana, mutta se ei näy 

vahvana tulevaisuuteen suuntaavassa työskentelyssä. Tutkielmani antaa sosiaalityöntekijöille 

keinoja pohtia lastensuojelun dokumentoinnin tekstin tuottamisen välineitä ja tapoja. Se antaa myös 

kuvaa asiakkaan osallisuuden toteutumisesta sosiaalityöntekijöiden dokumentoinnissa. Tutkielmani 

virittää pohtimaan sitä, miten sijaishuollon asiakassuunnitelma toimii asiakkaiden kannalta 

tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työn tukena.  
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The task of the study is to clarify how the voice of the customer is documented by social workers in 

customer plans for foster care in child welfare. In this study, a customer is understood to be a child 

who has been taken and placed into foster care, as well as their biological parents, in so far as they 

are involved in the child’s life. In the study, I question how social workers document their customer 

plans and what and how do social workers document the voice of their customers in the customer 

plans? My study material is comprised of 61 customer plans for foster care in child welfare, which 

were collected from a certain medium-sized Finnish city in February 2016. The customer plans for 

foster care have been documented during the years 2010-2015.   

 

The methodological starting point of the study is in social constructionism. The tools for analysis 

can be found in the texts of the study, a breakdown of the material into polyphonic speaker 

categories and the analysis of the themes. I dissected the customer plans for foster care into voice 

categories, adapting Aino Kääriäinen’s (2003) speaker categories. This showed that the texts are 

polyphonic and include the views of a number of persons. The analysis of the texts showed that the 

customer plans for foster care in child welfare include well-established methods of producing text, 

such as passive writing, polyphonic writing, the use of the absent voice, the asserting of details and 

the copying of previous texts. By these means, credibility is brought to the text, but, at the same 

time, the view of the customer's own voice is lost and powerful significance is given to some of the 

customer’s statements. In the analysis of the themes, I further considered the voices of the 

customers recorded by the social workers. The analysis showed that the voice of the customer is 

reflected in several contents, experiential and temporal themes in customer plans for foster care. 

Social workers record many simultaneous themes in customer plans for foster care that allow them 

to build up their professional view of the situation of the living child in foster care. The social 

workers note down the voices of the customers, clearly marking the direct quotes of the customer’s 

viewpoints, whilst indirectly quoting the viewpoints as interpreted by other operators.  

 

My master’s thesis indicated that customers can make their voices appear as documented by a social 

worker. However, the customer’s voice is overshadowed by other actors, and doesn’t receive a great 

deal of significance. The voices of the customers are included in the foster care process, but it does 

not appear to be strong in the future-oriented work. My study provides social workers with the 

means to reflect on the tools and methods for the production of child welfare documentation texts. It 

also gives an image of the customers’ inclusion in the implemented social workers’ documentation. 

My study can be refined to reflect on how a customer plan for foster care can function from the 

customers’ point of view as a support for target-oriented and systematic work. 

 

Key words: child welfare, foster care, documentation, customer plan, customer voice 
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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu – tutkielma on jokaisen korkeakouluopiskelijan itsensä tuottama tarina, jonka teon aikana 

hän sivu sivulta kasvaa ihmisenä, tutkijana ja tulevana ammattilaisena. Jokainen lastensuojelun 

sijaishuollossa laadittu asiakassuunnitelma on myös jonkun asiakkaan, lapsen ja hänen 

vanhempiensa, tarina. Asiakas ei saa mahdollisuutta dokumentoida tätä tarinaa itse, mutta hän 

kirjoittaa elämällään sen juonen. Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat laatii 

sosiaalityöntekijä, jolla on merkittävä rooli asiakkaan kuuntelijana, tulkitsijana ja osallistajana. 

Sosiaalityöntekijällä on valta päättää, millaiseksi asiakkaan elämää suunnitellaan ja mitä siitä jää 

elämään dokumentoituna.  

 

Tämä pro gradu – tutkielma on tutkimus lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmista. 

Tavoitteena on tuottaa tietoa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden dokumentoinnin tavoista ja 

asiakkaan äänen roolista. Tutkimukseni kohteena on se, miten dokumenteissa näkyy asiakkaiden 

puhetilanteissa tuottamat näkemykset eli äänet. Sosiaalityön kehittämistoiminnassa dokumentointi 

on keskeisellä sijalla. Dokumentointi on tiedon tuottamisen prosessi, jolla voidaan vaikuttaa 

asiakkaiden saamaan palveluun (Kääriäinen 2003, 23). Ajankohtaiset yhteiskunnalliset keskustelut 

pätevien sosiaalityöntekijöiden puutteesta, työntekijöiden vaihtuvuudesta ja lastensuojelutyön 

oikeudellistumisesta linkittyvät oleellisesti dokumentointiin liittyviin vaatimuksiin.   

 

Tutkimusaineistoni muodostuu huostaan otettujen ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten 

asiakassuunnitelmista, jotka sosiaalityöntekijät ovat laatineet. Aineistoni ajoittuu uuden 

lastensuojelulain (417/2007) voimassa olo aikaan.  Lastensuojelulakia uudistettiin vuonna 2007, 

jolloin aiemmin käytössä ollut termi ”huoltosuunnitelma” korvattiin asiakassuunnitelmalla. Nimen 

muutoksen taustalla oli tavoite asiakkaan oikeusturvan ja osallisuuden parantamisesta sekä 

pyrkimys tehostaa viranomaisten yhteistyötä perheiden tukemisessa. (Taskinen 2009, 7.) Tämä 

osaltaan korostaa asiakkaan aktiivista roolia asiakassuunnitelman laadinnassa. 

 

Kiinnostukseni lastensuojelun sijaishuollon dokumentointiin nousee omasta opiskelu- ja 

työhistoriastani. Aloitin ammattikorkeakoulussa sosionomi- opinnot kaksikymmentä vuotta sitten, 

josta alkaen olen työskennellyt ensin harjoittelijana ja myöhemmin ammattilaisena lastensuojelussa. 

Suurimman osan työhistoriastani olen toiminut lastensuojelun sijaishuollon kentällä. Vuosien 
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aikana olen seurannut toistuvia keskusteluja dokumentoinnin merkityksestä ja nähnyt sen aseman 

korostumisen. Työskennellessäni sijaishuoltopaikoissa olen kokenut asiakassuunnitelmien 

laatimisen merkityksen käytännön työtä ohjaavina sekä asiakkaan elämän suunnan näyttäjinä. 

Asiakastyön dokumentointi on juridisesti säädeltyä, mutta sen käytännön toteuttaminen on kirjavaa 

lastensuojelun kentällä, jolloin asiakkaat eivät ole tasavertaisessa asemassa. Hyvä dokumentointi 

turvaa asiakkaan oikeuksia ja ohjaa suunnitelmallista lastensuojelun työtä.  

 

Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelman laatiminen on monivaiheinen prosessi. 

Sosiaalityöntekijä tekee niitä laatiessaan useita erilaisia valintoja, jotka vaikuttavat asiakkaan 

elämään. Valitut sanat ja kirjoittamisen tyyli ovat merkityksellisiä. Tutkimukseni kohdistuu 

prosessiin, jossa arkipäivän kohtaamisten puhe muokkautuu ammattikielelle työstä jäljelle jääväksi 

dokumentiksi. Etsin tutkimusaineistostani vastausta kahteen tutkimuskysymykseen: Miten 

sosiaalityöntekijät dokumentoivat asiakassuunnitelmia sekä miten ja mitä sosiaalityöntekijät 

dokumentoivat asiakassuunnitelmiin asiakkaan äänellä? Näillä kysymyksillä huomioni kohdistuu 

tutkimusaineiston ilmiasuun ja sisältöön, jossa asiakkaan oma ääni näkyy sosiaalityöntekijän 

kirjaamana. Dokumentointi on erottamaton osa lastensuojelun sosiaalityötä. Laaditut dokumentit 

säilyvät jälkinä tehdystä työstä vielä asiakkuuden päätyttyä. (Kääriäinen 2003, 5.)  

 

Analyysissani tukeudun tekstintutkimukseen, moniääniseen puhujakategorioihin jaotteluun ja 

temaattiseen analyysiin. Analyysin tavoitteena on kuvailla sosiaalityöntekijöiden tekstintuottamisen 

tapoja. Tematiikan analyysissa etsin sijaishuollon asiakassuunnitelmien dokumenteista toistuvia 

teemoja, joissa asiakkaan ääni pääsee näkyviin. Tällöin tarkastelu siirtyy tekstin tuottamisen 

tavoista tekstin sisältöihin ja tulkintaan siitä, mitä niissä puhutaan (Kääriäinen 2003, 7).  

 

Pro gradu – tutkielmani koostuu kahdeksasta luvusta, joista johdanto on ensimmäinen. Toisessa ja 

kolmannessa luvussa taustoitan tutkimustani tarkastelemalla dokumentointia lastensuojelussa 

tiedonmuodostuksen, asiakkaan ja suunnitelmallisuuden näkökulmista sekä esittelemällä 

lastensuojelun sijaishuollon kenttää. Dokumentteja ei voi tarkastella huomioimatta niiden 

laatimisympäristöä. Neljännessä luvussa esittelen tutkielmani metodologisia valintoja ja kerron 

tutkimukseni toteutuksesta. Viidennessä ja kuudennessa luvussa etsin vastauksia 

tutkimuskysymyksiini esittelemällä tutkimustuloksiani. Päätän tutkielmani luvun seitsemän 

johtopäätöksiin ja luvun kahdeksan pohdintaan. 
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2 DOKUMENTOINTI LASTENSUOJELUSSA 

 

Tässä luvussa esittelen dokumentointia tiedon muodostuksena lastensuojelussa. Dokumentointia 

ohjaa vahvasti lainsäädäntö ja eettiset näkökulmat. Keskityn dokumentointiin erityisesti asiakkaan 

ja suunnitelmallisuuden kannalta. Käytän rinnakkain käsitteitä dokumentti ja asiakirja. Osa 

tutkimuksista, joihin viittaan tässä luvussa eivät ole lastensuojelun tutkimusta, mutta ne ovat 

tärkeitä tutkimuksia dokumentoinnin kannalta. Dokumenteilla on vahva merkitys 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Ne ovat tiedonlähteitä, joista saadaan tietoa ihmisten 

elämässä tapahtuvista ratkaisuista. (May 1999, 157.) 

 

Lastensuojelun sosiaalityöhön on viime vuosina liitetty vahvasti käsite ”juridisoituminen”. Tällä 

tarkoitetaan juridiikan ja lainsäädännön ottamaa valtaa sosiaalityön arjessa. Lastensuojelun 

ammattilaisten on raportoitava tekstein yhä enemmän ja yksityiskohtaisemmin työstään (Huuskonen 

2014, 17–18; Kagle 1993, 195). Lastensuojelussa virallisesti dokumentoitavia asiakirjoja ovat 

erilaiset päätökset, asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset. Niihin kirjataan lastensuojeluasian 

hoitamiseen liittyvä työskentely työn arjessa. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta 2006, 18–19.) 

Lainsäädännön näkökulmasta dokumenttien tulee olla yksityiskohtaisia ja vastuullisesti laadittuja. 

Dokumenttien on oltava laillisesti päteviä. Niiden tulee taata asiakkaan ja työntekijän oikeusturvaa.  

Dokumentti on todiste työntekijän tekemästä työstä. (Kääriäinen ym. 2006, 11–12 , 26.) 

 

Lainsäädäntö määrittää sosiaalityön prosesseja, asiantuntijuutta ja työssä käytettyä kieltä. 

Oikeudellisesta näkökulmasta systemaattinen dokumentointi on tärkeää. (Sinko 2001, 132.) 

Suomessa sosiaalihuollon dokumentoinnista ja asiakastietojen käsittelystä säädetään useissa eri 

laeissa. Keskeisiä lakeja ovat hallintolaki (434/2003), lastensuojelulaki (417/2007), laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), laki sosiaalihuollon asiakirjoista 

(254/2015), laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), 

sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Lait eivät 

kuitenkaan anna suoria ohjeita siitä, miten dokumentteja tulisi kirjoittaa eikä lainsäädäntö ole täysin 

yksiselitteistä. Eri lait ja asetukset pitävät dokumenttien laatimista osana ammatillista osaamista. 

Lainsäädännön ja erilaisten ohjeiden avulla pyritään yhteiskunnassa yhtenäistämään sosiaalityön 

kirjaamiskäytäntöjä, työn sisältöjä ja työn laatua. (Tiililä 2010, 165–169.) Dokumentoinnin hyvä 
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laatu antaa turvaa asiakkaille ja työntekijälle. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ohjaa ottamaan 

asiakkaat mukaan tehtäessä heidän omissa asioissaan päätöksiä. 

 

Lainsäädännön lisäksi dokumentointia ohjaavat teoreettiset näkemykset, yksilölliset sekä 

yhteisölliset tavat sekä sosiaalityön eettiset periaatteet (Vierula 2012, 151). Teoreettisen tiedon 

hyödyntäminen dokumentoinnissa auttaa sosiaalityöntekijää asioiden yhdistelyssä ja toimii 

voimavarana (Kääriäinen 2003, 25). Dokumentointi on kykyä punnita yhteiskunnallisten rajoitusten 

pohjalta erilaisia tarpeita ja näkökulmia (Morén 1999, 331–333). Dokumentit voivat kertoa 

instituution toimenpidemäärityksistä (Raitakari 2006, 413). Työyhteisöillä tulisi olla laadittuna 

yhdenmukaiset dokumentointiohjeet, joita kaikki työntekijät noudattavat (Rousu & Holma 1999, 

77). Tekstin tuottamisen apuna instituutioissa käytetään valmiita tekstipohjia ja fraaseja, jotta työ 

nopeutuisi ja olisi yhdenmukaista (Tiililä 2007, 224–225). Käyttävät pohjat eivät ole yhtenäisiä 

Suomessa, vaan käytössä on useita erilaisia asiakastietojärjestelmiä.  

 

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä valtakunnallinen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehitystyö. 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella kehitetään asiakastietojärjestelmiä esimerkiksi luomalla 

yhteisiä tapoja asiakastyön dokumentointiin, yhdenmukaistamalla asiakasasiakirjojen sisältöä ja 

kehittämällä sosiaalihuollon ammattilaisia tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. (THL 2016a.) 

Kehittämistyötä tehdään myös Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Kansaneläkelaitoksella. 

Sosiaali-ja terveydenhuollossa ollaan siirtymässä valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. 

Sosiaalihuollon ensimmäisen vaiheen tuotantokäytäntö aloitetaan vuonna 2018. Tutkielmani 

valmistumisen ajankohtana meneillään on sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston suunnittelu- ja 

kehitystyö. Ajankohtaista on tällä hetkellä selkiyttää tietojärjestelmän vaatimusten sisältöä, 

valtakunnallisten määrittelyjen hyödyntämistä ja velvoittavuutta sekä tietojärjestelmien rekisterin 

kokoamista ja hyödyntämistä. (STM 2016.) 

 

2.1 Dokumentointi osana tiedon muodostusta 

  

Aiemmat tutkimukset ammatillisesta kirjaamisesta ovat osoittaneet, että sosiaalityön kirjaamisen 

kulttuuri on vaihdellut aikojen saatossa (Poikela 2010) ja siitä on erotettavissa kaksi historiallista 

vaihetta. Nämä ovat juridishallinnollinen vaihe ja case work – vaihe (Karvinen- Niinikoski & 



  

5 

 

Tapola 2002, 9). 1900-luvun alussa asiakirjakirjaaminen nähtiin sosiaalityössä hallinnolliseksi 

tehtäväksi, jolloin oleellista oli merkitä ylös faktatietoa siitä, mitä on tehty ja kenelle (O`Rourke 

2010, 2). Osaksi ammatillista työtä dokumentointi alkoi tulla 1920 – luvulla. Suomessa 1930 – 

luvulla voimaan tulleet huoltolait vaikuttivat erityisesti dokumentoinnin kehittymiseen, jonka 

jälkeen sen kehittymistä ovat edistäneet useat kirjaamiskäytäntöjen periaatteita ja asiakkaan 

oikeuksia korostavat lakiuudistukset (Laaksonen 2011, 8–9.) Asiakkaan vahvistunut oikeudellinen 

asema alkoi näkyä asiakirjakirjoittamisessa 1980 – luvulla, jolloin myös alettiin siirtyä sähköisiin 

kirjaamiskäytäntöihin (O`Rourke 2010, 99). 

 

Dokumentoinnin kehitys on edennyt tietotekniikan ja erilaisten tietojärjestelmien sekä 

tiedonhallinnan kehittymisen myötä. Tiedonhallinnan kehittymiseen on vaikutettu useilla erilaisilla 

kehittämishankkeilla (Laaksonen ym. 2011, 19), kuten vuosina 2005–2011 Sosiaalialan 

tietoteknologiahanke Tikesoksella (THL 2015). Sosiaalityössä dokumentointi tapahtuu usein 

erilaisten asiakastietojärjestelmien ehdoilla. Tietotekniikan ja asiakastietojärjestelmien kehittymisen 

myötä on sosiaalityön kirjaaminen muuttunut pääasiassa sähköisesti tehtäväksi (Laaksonen ym. 

2011, 9). Dokumentoinnissa voi olla suuria eroja eri kaupunkien ja kuntien sekä organisaatioiden 

välillä. Dokumentointiin vaikuttavat myös eri organisaatioiden dokumentoinnin historia sekä 

työntekijöiden yksilöllinen kirjaamisosaaminen. 

 

Dokumentit ovat osa sosiaalityön laadunhallintaa, jossa keskeistä on kiinnittää huomiota siihen, 

mitä esimerkiksi lastensuojelutyössä pidetään hyvään kirjaamiskäytäntöön kuuluvana. Sosiaalityön 

dokumentoinnissa lailla ja hallinnollisilla tarpeilla on keskeinen rooli, jonka vuoksi 

sosiaalityöntekijät keskittyvät usein siihen, mitä he kirjoittavat. Oleellista olisi pysähtyä myös 

pohtimaan sitä, miten kirjoitetaan. (Vierula 2012, 151.) Sosiaalityössä tuotetaan virallisia 

asiakirjoja, joissa tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä (Tiililä 2007, 224–225). Virallisille 

asiakirjoille luonteenomaista on niiden pohjautuminen muihin asiakirjoihin ja teksteihin 

(Hiidenmaa 2000, 39). Dokumentoinnin edellytys on kyky yhdistää asioita toisiinsa. 

Sosiaalihuollon asiakirjoja tulee kirjoittaa ihmisille, ei organisaatioille (Laaksonen ym. 2011, 38).  

 

Sosiaalityössä kielenkäytöllä on iso rooli. Viime vuosina sosiaalityön tutkimuksessa on kiinnitetty 

huomiota kielenkäytön ja tekstien sekä tekstien merkityksen tutkimukseen. (Günther & Raitakari 

2012, 656.) Myös kielentutkijat ovat tutkineet kielenkäyttöä sosiaalityössä (Solin 2004). Anna Solin 



  

6 

 

(2004) nostaa keskeiseksi asiaksi kirjaamisessa sen, että tekstit ovat vakaita ja vertailukelpoisia sekä 

noudattavat oman tekstilajinsa tyyliä. Kielenkäytöllä on vaikutusta asiakkaan elämälle.  

Sosiaalityössä tiedetään kielen avulla. (Laaksonen ym. 2011, 12.) 

 

Suomalaiseen sosiaalityön tutkimukseen kielen analyysia ovat yhdistäneet esimerkiksi Ritva 

Poikela (2010), Suvi Raitakari (2006), Tarja Vierula (2012) ja mielenterveystyön kontekstissa Kirsi 

Günther (2015). Poikela (2010) käsittelee sosiaalityön väitöstutkimuksessaan asiakassuunnitelmia 

sosiaalityössä ja Raitakari (2006) tutkii sosiaalityön väitöstutkimuksessaan vuorovaikutuksellisuutta 

ja retorisuutta nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Vierula (2012) 

erittelee valmisteilla olevassa sosiaalityön väitöstutkimuksessaan sitä, miten asiakkaan 

henkilökohtainen tieto muuttuu institutionaaliseksi asiakirjatiedoksi. Hän on löytänyt asiakkaiden ja 

asiakirjojen väliltä käytännöllisen, traumaattisen, toiminnallisen, alistavan ja toissijaisen suhteen 

(Mt. 2012, 163). Güntherin (2015) väitöstutkimus on laadullinen mielenterveystyön ammatillisen 

kirjaamisen tutkimus. Günther (2015) tuo esiin lomakkeiden tuottamaa asiakaskuvaa, 

asiakassuunnitelmien tuottamaa kuvaa mielenterveyskuntoutuksesta sekä sitä, miten loppulausunnot 

määrittelevät asiakkaan kehitystehtäviä. 

 

Dokumenttien tutkimus on yhteiskuntatieteissä keskeinen tutkimuksen kohde ja sosiaalityön 

tutkimuksessa dokumentteja on tutkittu paljon eri näkökulmista, joita ovat olleet esimerkiksi 

ammatillisen kirjaamisen tutkimus ja asiakirjatutkimus. Kansainvälisiä dokumentteihin liittyviä 

tutkimuksia on tehty paljon (esim. Bernler & Johnsson 1993; Hennum 2011; Prince 1996; Prior 

2003.) Näistä esimerkiksi Gunnar Bernler ja Lisbeth Johnsson (1993) ovat tutkineet 

dokumentoinnin käytäntöjä Ruotsissa ja Nicole Hennum (2011) on tutkinut lastensuojelun 

dokumentointia ja sen seurauksia Norjassa. Tutkimuksessa asiakirjoja voidaan käyttää 

pääasiallisena aineistona tai aineistona muiden joukossa. Tutkittavat asiakirjat voivat olla joko 

julkisia tai rajatusti saatavilla. Sosiaalityön tutkimuksessa pääasiallisena aineistona asiakirjoja ovat 

käyttäneet esimerkiksi Johanna Mäenpää ja Maritta Törrönen (1996) tarkastellessaan lapsen 

näkymistä lastensuojelun dokumenteissa ja Erja Saurama (2002) käsitellessään lastensuojelun 

asiakirjojen valossa niin sanottuja pakkohuostaanottoja historiassa. 

 

Sosiaalityön dokumentointi on tiedon prosessointia ja säilömistä sekä tiedon uudelleen 

hyödyntämistä (Kääriäinen 2003, 23). Työntekijän on ammattinsa puolesta tiedettävä, mitä tietoja 
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hän dokumentoi ja muistettava, että dokumentoitu tieto on vain sosiaalityöntekijän tulkinta 

asiakkaan tilanteesta. Tämän vuoksi omaa kirjaamista on tärkeää reflektoida ja keskittyä 

huomioimaan se, että kirjattavat asiat heijastavat tosiasioita. (Laaksonen ym. 2011, 11–13 , 17.) 

Ammatillisella ja moraalisella harkinnalla on suuri vaikutus sosiaalityöntekijöiden dokumentointiin 

(Huuskonen, Korpinen & Ritala- Koskinen 2010, 343). Dokumentoidessaan on sosiaalityöntekijän 

pidettävä mielessä, että hän tekee valintaa, joka sisältää vastuuta ja valtaa (Kääriäinen 2007, 11–

12). 

 

Dokumentoitava teksti syntyy kirjoittajan ajattelun ja tulkintaprosessin kautta (Healy & Mulholland 

2007, 11–14). Dokumentointi rakentaa asiakkaan ja työntekijän todellisuutta. Se toimii yhteisenä 

tiedonmuodostuksena asiakkaan tilanteesta. Dokumentoinnissa käytetään erilaisia 

tiedonmuodostuksen välineitä. Keskeinen rooli on työntekijän henkilökohtaisella ja instituution 

kollegiaalisella muistilla. Sosiaalityöntekijä on kirjoittaessaan eräänlainen portinvartija, joka 

valitsee dokumentoitavan sisällön asiakkaan tarjoamasta tiedosta. Sosiaalityön asiakirjat 

näyttäytyvät usein viranomaisen tuottamina päätöksenteon välineinä, joilla pyritään kuvaamaan 

todellisuutta. (Vierula 2012, 163.) 

 

Nykyisin ammatillisen kirjaamisen tutkimuksen kohteena ovat lähinnä elektroniset asiakirjat ja 

kirjaamisen käytännöt (esim. Huuskonen, Korpinen & Ritala-Koskinen 2010). Saila Huuskonen, 

Johanna Korpinen ja Aino Ritala-Koskinen (2010, 325–327) ovat tutkineet 

dokumentointikäytäntöjä lastensuojelussa. Heidän mukaansa on olemassa selityksiä sille, miten 

organisaatiossa toimitaan ja miten oma dokumentointitapa nähdään olemassa olevien reunaehtojen 

valossa oikeana ja ammatillisena tapana. Asiakirjojen kirjaaminen on lisääntynyt sosiaalialalla ja 

ammattilaisten on yhä enemmän sekä yksityiskohtaisemmin raportoitava tekstein työstään 

(Huuskonen 2014, 17–18). 

 

Sosiaalityön asiakirjatutkimukset tarkastelevat asiakirjoja useammasta näkökulmasta, jotka voidaan 

jaotella karkeasti tarkastelunäkökulman mukaan. Asiakirjoista voidaan tutkia niiden tuottamista, 

käyttöä tai asiakirjojen tekstien merkityksiä. (Günther 2015, 42.) Kirsi Günther (2015) tarkastelee 

yhteiskuntatieteellisessä mielenterveystyön kontekstissa tehdyssä väitöstutkimuksessaan 

asiakirjojen tuottamista kaikista näistä näkökulmista. Hän tutkii, miten suunnitelmalomakkeet 

ohjaavat sekä rakenteistavat asiakirjojen kirjoittamista. Hän tutkii myös lomakkeiden täyttämistä ja 
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asiakirjojen kirjoittamista mielenterveystyön kontekstissa. Asiakirjojen tuottamisen näkökulmaa on 

tutkinut esimerkiksi Jenni-Mari Räsänen (2014) sosiaalityön väitöstutkimuksessaan. Hän on 

tutkinut dokumentteja sosiaalipäivystyksessä siitä näkökulmasta, millaiseen kirjaamisen tapaan 

sosiaalityöntekijät pyrkivät ja miten asiakirjoja tuotettaessa huomioidaan niiden siirtyminen muiden 

sosiaalityöntekijöiden käyttöön.  

 

Sosiaalipolitiikan väitöstutkimuksessaan Aino Kääriäinen (2003) ja valmisteilla olevassa 

sosiaalityön väitöstutkimuksessa Tarja Vierula (2012) ovat tutkineet asiakirjoja niiden käytön 

näkökulmasta. Kääriäinen (2003) on tarkastellut lastensuojelun dokumentoinnin merkitystä 

tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytännöissä. Hän analysoi väitöstutkimuksessaan 

sosiaalityöntekijöiden käyttämiä retorisia ilmaisuja, joita ovat esimerkiksi kahden totuuden 

strategia, kokoava ilmaiseminen, puhujakategorioilla oikeuttaminen ja yksityiskohtien 

korostaminen. Vierula (2012) on tutkinut lasten vanhempien teemahaastattelujen avulla 

henkilökohtaisen tiedon muuttumista asiakirjatiedoksi. Vierulan mukaan tämä suhde on 

moninainen. 

 

2.2 Dokumentointi ja asiakkaan asema 

 

Asiakkaaksi on määritelty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, 3§) 

henkilö, joka hakee tai saa sosiaalihuollon palveluja. Asiakas sanana tulee latinankielisestä 

”clientum” sanasta, jolla tarkoitetaan ”henkilöä joka nojaa toisiin” (Pohjola 2010, 20). Tässä 

tutkimuksessa asiakkaalla tarkoitetaan huostaan otettua ja sijaishuoltoon sijoitettua lasta sekä hänen 

elämässään mukana olevia biologisia vanhempia.  

 

Aino Kääriäinen (2003) on sosiaalipolitiikan väitöstutkimuksessaan osoittanut, että 

sosiaalityöntekijät eivät ole kirjoittaessaan yksin äänessä, vaan antavat muiden puhua itsensä kautta. 

Asiakirjat ovat kuvausta vuoropuhelusta asiakkaan, hänen läheistensä, sosiaalityöntekijän ja muiden 

toimijoiden välillä. Kääriäisen mukaan sosiaalityöntekijät kirjaavat muistiin asiakkaan puhetta ja 

suunnitelmia. Kääriäinen kutsuu tätä asiakaspuheeksi. Sosiaalityöntekijä voi dokumentoidessaan 

valita, kuka pääsee puhujaksi asiakirjaan. (Kääriäinen 2003, 50, 52.) Aiempien tutkimusten mukaan 

asiakas pääsee puhujaksi parhaiten lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheessa, kun 
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sosiaalityöntekijän käsitykset ovat vielä selkiytymättömiä. Lapsen huostaanoton tapahduttua 

vanhempien ääni katoaa lähes kokonaan asiakirjoista. Vanhempien tilalle puhujiksi nousevat 

sijaisperheet tai lastenkodit. (Kääriäinen 2003, 63, 83.)  

 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana asiakkaan asema lastensuojelussa subjektina on 

vahvistunut (Pohjola 2010, 19–20 ). Asiakkaiden osallisuus lastensuojeluprosessissa on asiakkaiden 

kutsumista yhteiseen työskentelyyn, dialogisuuteen ja jaetun ymmärryksen tavoitteluun 

(Muukkonen 2008, 151). Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimija. Hänen ääntään ja 

vahvuuksiaan on kuultava. Kuunteleminen on pyrkimystä ymmärtää asiakkaan toiminnan mieli. 

(Juhila 2006, 251.) Asiakkaan tiedon tullessa asiakkaan ja sosiaalityöntekijän dialogin keskeiseksi 

elementiksi, voidaan sitä arvioida yhdessä (Juhila 2006, 119). Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

asiantuntijuus nostetaan samalle tasolle (Juhila 2006, 137–138).  

 

Lastensuojelun asiakaslähtöisyyden vaatimus koskee myös lastensuojelutyön dokumentointia. 

Asiakkaat ja työntekijät kohtaavat paitsi kasvokkain, myös dokumentoiduissa teksteissä. Tiedon 

kirjoittaminen näkyväksi on sosiaalityön arjesta vain ”jäävuoren huippu”. Ammatillinen 

dokumentaatio on kykyä ottaa lailliset edellytykset huomioon samalla, kun punnitsee yhtä aikaa 

erilaisia näkökulmia ja tarpeita. Dokumentointi rakentaa asiakkaan ja työntekijän todellisuutta ja luo 

yhteistä tiedonmuodostusta asiakkaan tilanteesta. (Morėn 1999, 331–333.) Dokumentoinnissa 

hyvän vuorovaikutuksen piirteenä voidaan nähdä dialogisuus, vastavuoroisuus ja toisen huomioiva 

kommunikaatio (Mönkkönen 2007, 87). Asiakaslähtöisessä dokumentoinnissa keskitytään 

asiakkaan elämäntilanteeseen sekä asiakkaan ja työntekijän tapaan hahmottaa tämä tilanne (Tebb 

1991, 430). Sosiaalityön asiakastyön laadunhallintaa on selkeästi toteutettu dokumentointi (Rousu 

& Holma 1999, 76).  

 

Sosiaalityön kaikissa yksiköissä tehdään dokumentteja asiakkaiden kohtaamisista. Dokumentoitu 

teksti edustaa näitä kohtaamisia. Asiakkailla, lapsilla ja aikuisilla sekä asiantuntijoilla on omat 

roolinsa kohtaamisissa, jossa tietoa tarkastellaan yhdessä dialogissa. Keskeistä asiakasta 

osallistuvassa asenteessa on ”pyrkimys rohkaista ihmisiä tuomaan omat äänensä kuuluviin” (Juhila 

2002, 16). Dokumentit ovat kuitenkin enemmän kuin pelkkiä asiakastapahtumien muistiin 

kirjaamisia. Ne toimivat keskeisenä välineenä tiedonmuodostuksessa, joissa asiakkaan tarpeet ja 

tilanne yksilöidään. (Kääriäinen 2003, 23; 2005, 159, 162.) Yhteistyötä asiakkaan ja työntekijän 
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välillä tulisi lisätä dokumentoinnin avulla (Prince 1996, 1).  Dokumentit muokkaavat käsitystä 

asiakkaan elämästä ja hänen todellisuudestaan. Sosiaalityötä tehdään asiakkaita varten. Asiakkaan 

kohtaaminen antaa kosketuspinnan hänen elämäänsä ja mahdollisuuden huomata hänen 

voimavarojaan sekä selviytymiskeinojaan. Kohtaamisessa sanallistetaan asiakkaan 

kokemusmaailmaa ja elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia. (Hussi 2005, 99 – 100.)   

 

Lastensuojeluprosessissa on tärkeää, että kaikki osallistujat tuottavat tietoa ja oleellista on se, että 

tieto on yhteistä. Asiakas tuo oman tietonsa yhteiseen prosessiin samoin kuin sosiaalityöntekijä ja 

dialogissa luodaan uutta tietoa. Hyvässä dokumentoinnissa asiakkaan ääni tulee näkyviin ja 

dokumentaatio on vuorovaikutteista. Lastensuojelutyössä on tärkeää, että asiakas saa kokemuksen 

lastensuojeluprosessin kulkuun vaikuttamisesta ja prosessin luomisesta yhdessä työntekijän kanssa. 

(Pyykönen 2012, 10.) Useampien näkökulmien esiintulo antaa mahdollisuuden monipuoliseen 

tietoon, jota vuorovaikutuksessa voi reflektoida (Mönkkönen 2007, 44–46). Sosiaalityön 

keskusteluissa korostetaan enenevässä määrin asiakkaan ja työntekijän välisen dialogin luomisen 

uusia mahdollisuuksia, kuten asiakkaan ottamista mukaan dokumentointiprosessiin sekä 

dokumentoinnin sisällön avoimempaa tiedottamista asiakkaalle. (Kääriäinen ym. 2006, 27.)  

 

Sosiaalityön asiakasprosesseissa hyvä dokumentointi turvaa asiakkaan oikeuksia ja työntekijän 

mahdollisuuksia (Kääriäinen 2003, 4). Dokumentoinnin avulla on tarkoituksena parantaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta. Hänen tavoitteensa ja tarpeensa on huomioitava sekä dokumentoitava 

sellaisina kuin asiakas ne esittää. (Kääriäinen 2007, 45.) Työntekijän ajatusten näkyväksi tekeminen 

on tärkeää. Sillä vähennetään sosiaalityön salamyhkäisyyttä. Hyvin laadittu dokumentointi edistää 

asiakkaan turvaa ja etua asiakastyön sujuvuudessa myös työntekijän vaihtuessa. Asiakastyön hyvä 

dokumentointi on keskeistä työn laadun, vaikuttavuuden ja kehittämisen parantamisessa sekä 

arvioinnissa. Dokumentointi toimii ajatusten jäsentäjänä asiakkaalle ja työntekijälle. (Laaksonen 

ym. 2011, 5-10.) 

 

Dokumentointi muokkaa osaltaan käsitystä asiakkaan elämän todellisuudesta. Avoimella ja 

vuorovaikutteisella dokumentoinnilla pyritään keskittymään asiakkaan elämäntilanteeseen sekä 

hahmottamaan sitä. Asiakaslähtöinen dokumentointi on yhteistoimintaa, joka toimii myös 

työvälineenä asiakastyön prosessissa.. Tavoitteena on asiakkaan aseman parantaminen sekä hänen 

äänensä kuuluville saaminen. Asiakkaan osallistuminen tulee huomioida erilaisia dokumentteja 
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laadittaessa. (Tapola 2005, 11–12.) Dokumentoinnin tulee olla lähellä asiakkaan arkea, lukijalle 

ymmärrettävää ja asiakasta kunnioittavaa (Kääriäinen ym. 2006, 11–12 , 26). 

 

Sosiaalityöntekijän tulee dokumentoitaessa kiinnittää huomiota kieleen ja käsitteisiin, joita hän 

käyttää asiakkaan kanssa työskennellessään. Tekstin voi kirjoittaa esimerkiksi asiakkaan omia 

kuvauksia hänen tilanteesta. Tällä tavalla asiakkaan ääni voidaan tuoda konkreettisesti näkyviin. 

(Kääriäinen 2005, 161–162.) Asiakkaan luottamus asiakirjoihin lisääntyy, kun asiakkaan tarina ei 

häviä asiakirjoissa (Vierula 2014, 354). Huomiota on kiinnitettävä siihen, miten erilaiset 

toimintatavat ja kielellinen ilmaisu asettavat vuorovaikutuksessa osapuolet tiettyyn asemaan. 

Asiakkaasta kerätään paljon tietoa, jota siirretään asiakirjoissa eteenpäin. Eri asiakastilanteissa 

kirjattu tieto, silloisine tulkintoineen, vaikuttaa asiakassuhteen kokonaisuuteen. Se luo pohjaa sille, 

minkälaiseen muutokseen asiakkaan osalta uskotaan ja minkälaisia tavoitteita asetetaan. 

(Mönkkönen 2007, 44–46.)  

 

Sosiaalityöntekijä tekee erilaisia valintoja dokumentoidessaan asiakkuuteen liittyviä tietoja, koska 

käytännössä asiakkaiden kohtaamisessa esiin tulevien kaikkien asioiden kirjaaminen on 

mahdotonta. Sosiaalityöntekijä valitsee, mitkä asiat ovat tärkeitä kirjata, miten ja keiden 

näkökulmasta. (Vierula 2012, 151–152.) Dokumentoinnin kautta sosiaalityöntekijällä on valta 

päättää, millaisia asioita asiakkaan henkilökohtaisesta elämästä tuodaan esille ja millä tavoin sekä 

mistä näkökulmasta. Asiakastyössä laaditut dokumentit kertovat valikoitua kertomusta 

sosiaalityöstä. Dokumentoidessaan sosiaalityöntekijät joutuvat usein tekemään nopeasti päätöksiä 

siitä, mitä ja miten he työstään kirjoittavat. Samalla he tulevat tehneeksi valinnan 

dokumentoitavasta aineistosta, joka jää pysyvästi kertomaan kohtaamisista, keskusteluista ja 

päätöksistä. Työntekijän tekemät kirjaukset ovat heidän subjektiivisia näkemyksiä asiakkaan 

elämäntilanteesta (Parton  & O`Byrne 2000, 22). Kirjoittaja tekee dokumentoidessaan asiakkaan 

näkyväksi. Kirjaaminen sanoittaa ja konkretisoi asiakkaan tilanteen dokumentteihin ja turvaa 

osaltaan asiakastyön jatkuvuutta. Dokumenteiksi laadittu teksti jää edustamaan kohtaamista 

riippumatta siitä, mitä asiakastapaamisessa todellisuudessa tapahtuu. (Kääriäinen 2003, 23; 2005, 

159–162.)  

 

Dokumentointi on haasteellista, aikaa vievää ja eettistä harkintaa vaativaa. Eettisesti hyvä tapa 

kirjata on huolehtia siitä, että kirjaa vain niitä asioita, joita on yhteisesti keskusteltu tai joita on 
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tärkeää tai välttämätöntä selvittää ja kuvata asiakkaan tilanteessa. (Laaksonen ym. 2011, 10.) 

Sosiaalityöntekijän tulisi pyrkiä kirjoittamaan tekstiä mahdollisimman selkeästi, näkyvästi ja 

asiakkaan kannalta ymmärrettävästi, jotta yhdessä tietäminen mahdollistuu. Asiakkaan osallisuutta 

ajatellen yhdessä kirjoittaminen on ihanteellista. Asiakkaalla on oikeus olla mukana prosessissa, 

jossa todellisuutta tuotetaan tekstein. Kirjaamisen prosessista tulee näkyvä, kun työntekijä lukee 

kirjoitettuja tekstejä asiakkaalle ja muokkaa niitä asiakkaan kanssa yhdessä. Työntekijän toiminnan 

avaaminen tuo uusia mahdollisuuksia dialogiin asiakkaan kanssa. (Kääriäinen 2007, 167, 265.) 

 

Osallistava dokumentointi tekee näkyväksi sen, miten toinen asiakkaan tilanteen ymmärtää. 

Tietämisen ja tiedon muodostuksen tulee olla mahdollisimman tietoista toimintaa, tietämisen 

näkyväksi tekemistä ja salatun tietämisen minimointia. (Kääriäinen 2007, 167, 265.) Osallistavalla 

kirjaamisen tavalla voi tulla näkyväksi myös vaihtoehtoisia tulkintoja ja valintoja (Morén 1999, 

340). Osallistava dokumentointi antaa työntekijälle mahdollisuuden varmistaa, että hän on 

ymmärtänyt asiakkaan sanoman oikein ja myös asiakas voi tarkentaa työntekijältä hänen 

näkemyksiään. Omien dokumenttien laatimiseen osallistuminen auttaa asiakasta sitoutumaan 

paremmin yhteistyöhön. (Kääriäinen 2003, 180–182.) 

 

2.3 Dokumentointi ja suunnitelmallisuus 

 

Dokumentointi prosessin eri vaiheissa on osa suunnitelmallista lastensuojelun sosiaalityötä, jossa 

prosessia viedään eteenpäin tunnistamalla asiakkaan aktiivinen tiedollinen rooli sekä viestimällä 

asiakkaalle kunnioitusta ja huolehtimista. (Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 237, 242.) Lastensuojelun 

työssä dokumentointi nähdään joskus pakonomaiseksi tehtäväksi, joka vie aikaa ”oikealta työltä” eli 

asiakkaiden kanssa kasvotusten tehtävältä työltä. Dokumentointi on kuitenkin paljon enemmän kuin 

arkipäivän välttämätöntä paperityötä. (Prince 1996, ix.) Dokumentointiin ei pidä suhtautua vain 

työn tuloksena, vaan yhtenä välineenä sosiaalityön toteuttamiseen.  

 

Dokumentointi on yksi sosiaalityön ydintehtävistä (Kääriäinen 2007, 247–248), jolla on 

seuraamuksia ja monitahoisia merkityksiä niin asiakkaalle kuin työtekijällekin. Dokumentteja 

lukevat ja tulkitsevat kerta toisensa jälkeen eri tahot. (Prince 1996, ix.) Sosiaalityössä tapahtuvaan 

dokumentointiin vaikuttaa vahvasti useat tilannetekijät, institutionaaliset tekijät ja sosiokulttuuriset 
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tekijät. Keskeisiä tilannetekijöitä ovat kirjoittamisen ympäristö, välineet ja tavoite. Dokumentointiin 

vaikuttavat myös kirjoittajan henkilökohtaiset kielelliset valmiudet, asiakassuhde, 

kirjoittamisaiheen luonne ja kirjoittamiseen käyttävissä oleva aika. Institutionaaliset tekijät kuten 

lainsäädäntö ja työkulttuurin sisäiset opitut kirjoittamisen tavat ovat merkittäviä. Lisäksi 

sosiaalityössä dokumentointiin vaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja ajassa liikkuvat 

keskustelut. (Kääriäinen 2003, 131.) 

 

Sosiaalityössä kirjoittaminen ja lukeminen ovat tärkeä osa työtä (Kääriäinen 2007, 247–248). 

Kommunikoiduista sanoista muodostuu dokumentteihin monimutkainen verkko merkityksiä, jotka 

on ensin puhuttu ja sitten tulkittu osaksi dokumentteja (Prince 1996, ix). Sosiaalityössä teksti on se, 

mikä jää jäljelle tehdystä työstä ja mihin voidaan palata vielä vuosienkin jälkeen (Kääriäinen 2007, 

265). Dokumentointitilanteessa sosiaalityötekijä tekee ammatillisen arvion perusteella paljon 

valintoja ja punnitsee eri asioiden merkityksellisyyttä (Kagle & Kopels 2008, 33). 

Sosiaalityöntekijä on autonominen toimija, joka voi päättää, mitä asiakkaan asiakirjoihin 

kirjoitetaan ja mitä jätetään kirjoittamatta (Kääriäinen 2007, 249). 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii samanaikaisesti useassa eri roolissa, joten työ vaatii 

suunnitelmallista dokumentointia (Heino 1997, 368–370). Työn suunnitelmallisuus ei voi olla 

olemassa vain työntekijän pään sisällä. Se on tultava näkyviin kaikille osapuolille ja saatava 

todelliseksi jatkuvan sekä systemaattisen dokumentoinnin muodossa. (Sinko 2005, 27.) 

Sosiaalityöntekijä arvio, tutkii ja tukee asiakkaita, päättää asiakkuudesta ja palveluista 

suomalaisessa lastensuojelun työssä. Lisäksi hän valmistelee ja toimeenpanee tekemänsä päätökset. 

(Heino 1997, 368–370.) Dokumentoinnin avulla hän kerää tietoa, suunnittelee toimintaa ja 

muodostaa ymmärrystä (Kääriäinen 2003, 171). Sosiaalityöntekijät laativat asiakirjoja 

suunnitelmallisen työn päämäärien mukaisesti. Suunnitelmallisessa työssä uusi tieto suhteutetaan 

aiempaan, jonka perusteella tehdään kulloiseenkin tilanteeseen sopivia ja tarkoituksenmukaisia 

valintoja (Kääriäinen 2003, 26). Dokumentointi on luonteeltaan todellisuutta rakentavaa ja 

ylläpitävää. Asiakkaat ja työntekijät kohtaavat paitsi kasvokkain myös dokumentoiduissa teksteissä. 

Tätä kautta dokumentointi rakentaa asiakkaan ja työntekijän todellisuutta sekä luo yhteistä 

tiedonmuodostusta asiakkaan tilanteesta. (Morén 1999.)  
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Asiakassuunnitelmien täytyy olla asiakkaan näkökulmasta ymmärrettäviä ja sellaisia, että 

virkakielikäytänteisiin perehtymätön asiakas ne ymmärtää (Heikkinen 2000, 115). 

Asiakassuunnitelma on lastensuojelun suunnitelmallisen yhteistyön tärkeä väline ja ankkuri, johon 

asiakastyö kiinnittyy. Asiakassuunnitelma tulee laatia asiakasta varten, vaikka sen kirjaamisen 

yhtenä motiivina ovat organisatoriset syyt eli lain vaatimus. (Muukkonen 2008, 43.) 

Asiakassuunnitelma on lastensuojelulain (417/2007) 30 §:n mukaan tehtävä kaikille lastensuojelun 

asiakkaana oleville lapsille. Se kirjataan jokaisen pidetyn asiakassuunnitelmaneuvottelun virallisena 

dokumenttina. Asiakassuunnitelman tehtävänä on koota sekä arvioida lapsen ja hänen perheensä sen 

hetkistä tilannetta sekä tehdyn työn vaikuttavuutta. Asiakassuunnitelma on tarkistettava aina tarpeen 

mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.   

   

Asiakassuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Asiakassuunnitelman 

rakenne otsikkomalleineen on käytännössä eri kaupungeissa ja kunnissa, eri organisaatioissa ja eri 

kirjaajilla hyvinkin kirjavaa. Sijaishuollon asiakassuunnitelman tulisi konkretisoida ne olosuhteet ja 

asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Huostaan otetun lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava 

sijaishuollon tarkoitus ja tavoite, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, erityisen tuen ja avun 

järjestäminen lapselle, hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille lapsen hoidosta ja 

huolenpidosta vastaaville henkilöille sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään 

toteuttamaan. Suunnitelmaan kirjataan myös se, miten yhteistoiminta ja yhteydenpito lapsen 

vanhempien sekä muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa toteutetaan. Suunnitelmaan kirjataan 

myös, miten perheen jälleen yhdistämisen velvoite huomioidaan lapsen edun mukaisella tavalla. 

(417/2007, LSL 30§.)  

 

Asiakassuunnitelma on osa lastensuojelun tavoitelähtöistä työskentelyä. Asiakassuunnitelmassa 

sovitaan asiakkaan kanssa, mihin pyritään ja kuinka tavoitteen saavuttamiseksi edetään. 

(Kääriäinen, ym. 2006, 19.) Tavoitteet tulee laatia nykytilanteen pohjalta ja riittävän konkreettisiksi. 

Nykytilanne tulisi kuvata realistisesti, haasteet ja voimavarat huomioiden. Jos suunnitelmassa näkyy 

asiakkaan oma kuvaus elämästä, on se toimivampi. Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen on 

tärkeää, vaikka näkemys ongelmasta ei olisi yhteinen. (Borg & Mannerström 2002, 12–16). 

Suunnitelman teossa on keskeistä saada asiakkaan ja työntekijän tiedot sekä tavoitteet täydentämään 

toisiaan.  
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Suunnitelman tarkoituksena on turvata se, että asiakkaan toivomukset ja mielipide tulevat 

huomioiduksi. Asiakkaan tulisi voida kokea, että suunnitelman laatiminen edistää ja auttaa häntä. 

Suunnitelmaan tulee kirjata myös eriävät mielipiteet. Suunnitelma on sopimus, joka velvoittaa 

molempia osapuolia. Sosiaalityöntekijän tehtävä on tukea asiakasta sen toteuttamisessa. (Borg & 

Mannerström 2002, 12–16.) Asiakassuunnitelma parantaa kaikkien asianosaisten oikeusturvaa. 

Lastensuojelussa on tärkeää, että laaditut tavoitteet ovat asiakkaan tiedossa. Hyvin tehty 

suunnitelma antaa asiakkaalle toivoa ja motivoi häntä. Huonosti laaditussa suunnitelmassa voivat 

tavoitteet unohtua ja työskentelyn suunta hämärtyä niin asiakkaalta kuin työntekijältä. (Muukkonen 

2008, 43.)  

 

Asiakassuunnitelman teossa asiakkaan läsnäolo ja yhteistyö on tärkeää. Asiakassuunnitelmaa 

laadittaessa asiakkaan ja työntekijän ajatukset sekä ehdotukset tulee olla tasa-arvoisia. Jotta toista 

ihmistä voi ymmärtää, on suunniteltava yhdessä, ei toista varten. Asiakassuunnitelman arvo 

mitataan sen käytännön toimivuudessa asiakkaan elämismaailmassa. Suunnitelman tarkoituksena ei 

ole toimia vain sosiaalityöntekijän kohtaamisissa. Tämä vaatii todellista vuorovaikutusta asiakkaan 

kanssa ja asiakkaan ymmärtämistä. (Rantasalmi 2005, 81.) Näen, että asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän vuorovaikutuksessa saavutettu yhteinen ymmärrys, auttaa asiakasta 

tunnistamaan dokumenttien kuvauksia itsestään sekä käyttämään suunnitelmaa apuna arjessaan. 

Asiakassuunnitelma laadinta jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on yksi 

laatusuositusten tavoitteista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Lastensuojelun katsotaan vaativan 

erityistä osaamista työntekijöiltään. Lastensuojelun henkilöstöresurssien pitää mahdollistaa 

osallisuuden toteutuminen ja vuorovaikutustyö. Kuntien tulee kiinnittää huomiota siihen, että 

asiakasasian dokumentoimiseen on riittävästi aikaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Lastensuojelulaki (417/2007, LSL 30§) edellyttää, että myös sijoitetun lapsen vanhemmille 

laaditaan oma asiakassuunnitelma. Suunnitelman tulisi sisältää kuvauksen vanhemman 

elämäntilanteesta, hänen vahvuuksistaan ja voimavaroistaan, näkemyksen suhteessa lapseen sekä 

tavoitteita siitä, mitä vanhemmalta odotetaan ja miten häntä tuetaan. Suunnitelmassa kartoitetaan 

myös eri toimijoiden antamaa tukea ja työnjakoa. (Vanhanen 2014, 10.) Laatusuosituksissa 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) vanhemman asiakassuunnitelman tekemistä ohjeistetaan 

seuraavalla tavalla: ”Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee yhdessä sijoitetun lapsen, hänen 

vanhempansa sekä mahdollisesti yhteistyökumppaneiden kanssa vanhempien asiakassuunnitelman, 
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joka sisältää tavoitteet ja keinot vanhemmuuden tukemiseksi ja lapsen edun toteutumiseksi.” 

Työryhmän esityksestä ei ohjeisteta tarkemmin, millainen yhdessä tekemisen prosessi tulisi olla 

sisällöllisesti. Käytännön haasteena useissa kunnissa on se, ettei sijaishuollossa ole työntekijää, joka 

laatisi vanhempien asiakassuunnitelmia ja työskentelisi heidän tukenaan. Käytännössä vanhempien 

asiakassuunnitelmat ovat usein laatimatta. 

 

3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO  

 

Tarkastelen tässä luvussa lastensuojelun sijaishuollon yhteiskunnallista asemaa sekä sijaishuoltoa 

institutionaalisena toimintana. Aluksi paikannan lastensuojelun sijaishuollon osaksi lastensuojelun 

sosiaalityötä. Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetulle lapselle järjestettävää 

hoitoa ja kasvatusta kodin ulkopuolella. Sijaishuollolla pyritään lapsen myönteisten kasvu- ja 

kehitysedellytysten turvaamiseen sekä elämää kuormittavien tekijöiden poistamiseen (Eronen 2013, 

25). 

 

3.1 Lastensuojelun sijaishuolto osana lastensuojelun sosiaalityötä 

 

Lastensuojelun merkitys yhteiskunnan rakenteissa on välttämätön. Lastensuojelulaki ohjaa vahvasti 

lastensuojelun viranomaisia heidän työssään. Perheen yhdessä pitäminen on lain hengen mukaisesti 

ensisijaista. Lastensuojelun on tuettava ensisijaisesti lapsen vanhempia heidän toteuttaessa lapsen 

hoito- ja kasvatustehtävää. (LSL 417/2007, 2 §.) Perustuslaki (731/1999, 19§) ohjaa 

samansuuntaisesti kuin lastensuojelulaki. Sen mukaan julkisen vallan on tuettava perheiden 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Myös tilanteissa, joissa 

lastensuojeluviranomaiset joutuvat puuttumaan perheen hoito- ja kasvatustehtävään, ohjaa 

lastensuojelulaki tukemaan vanhempia. Lastensuojelun tehtävänä on lasten yleisiin kasvuoloihin 

vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä. 

Lapsen ollessa lastensuojelun sosiaalityön asiakas toteutetaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua 

(LSL 417/2007, 3§), jota ovat asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, kiireellinen 

sijoitus, huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen sekä jälkihuolto.  
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Perheen edellytetään olevan lapsen ensisijainen kasvuympäristö ja vanhempien vastuu lapsesta on 

laaja. Näitä vaatimuksia tukemaan on oltava olemassa järjestelmä, joka tukee vanhempia silloin, 

kun heidän kykynsä kantaa vastuuta on rajallinen. (Vanhanen 2014, 8.) Lastensuojelussa pyritään 

ensisijaisesti tukemaan asiakkaina olevia lapsia ja heidän perheitä avohuollon keinoin. (Räty 2010, 

242.) Avohuollon palveluissa pyritään suunnittelemaan koko perhettä tukevia palveluita. Jos 

avohuollon tuki ei kuitenkaan riitä, on yhteiskunnan huolehdittava lapsesta. Lapsen kodin 

ulkopuolelle sijoittaminen on mahdollista avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena, 

jälkihuollon perusteella tai viimesijaisena huostaan otettuna, jolloin lapsi siirtyy sijaishuoltoon. 

Kiireellisessä sijoituksessa tai huostaanotossa lapsen huolto siirtyy tietyiltä osin sosiaalitoimelle. 

Lapsen avohuollon tukitoimisijoituksessa sen sijaan huoltajalla säilyvät kaikki huoltajan oikeudet. 

(Taskinen 2009, 76.)  

 

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijaisin ja rankin interventio, jolla puututaan perheiden 

yksityisyyteen tilanteissa, joissa lapsen etu sen vaatii. Huostaanotto tarkoittaa sitä, että lapsi on 

lastensuojelulain edellyttämien kriteerien täyttyessä otettava sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen huostaan ja hänelle on järjestettävä sijaishuolto (LSL 417/2007, 40§). Kriteerinä lapsen 

huostaan ottamisella on se, että puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat 

vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 

kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä rikoksena pidettävän rikollisen 

teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään ja avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen 

edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka ne ovat osoittautuneet 

riittämättömiksi sekä sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (LSL 417/2007,40§.) 

Nämä kolme edellytystä täydentävät toisiaan ja niiden kaikkien täytyttävä samanaikaisesti. (Tuori 

2004, 482.).   

 

Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on, toteuttaessaan huostaanoton tarkoitusta, oikeus 

päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä 

näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta (LSL 417/2007, 45§). 

Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä 

tavalla (LSL 417/2007, 49§). Lastensuojelun sijaishuollon perusajatuksena on, että lapsen 

sijoittaminen kodin ulkopuolelle on väliaikaista. Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi (LSL 

417/2007, 47§). Sijaishuollon tavoitteena tulee olla lapsen ja vanhempien uudelleen yhdistäminen 
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niin pian kuin se on mahdollista. (Garrett 2003, 21.) Lastensuojelulakiin on nostettu ensimmäistä 

kertaa tavoite perheen jälleen yhdistämisestä. Viimeistään huostassa pito lakkaa lapsen tullessa 

täysi-ikäiseksi. 

Valtakunnan tasolla sijaishuoltopaikan valintaa ohjaa lastensuojelulaki, jonka ohjaava periaate on 

lapsen etu. Perinteinen kunnallinen lastenkoti vaikuttaa olevan häviämässä lastensuojelun 

sijaishuollon muotona (Eronen 2013, 20) ja perhehoidon merkitys on viime vuosina korostunut 

Suomessa. Vuoden 2012 alussa lastensuojelulakiin tuli voimaan merkittävä muutos 

sijaishuoltopaikan valinnan kannalta. Lain muutoksen myötä sijaishuoltopaikan valinnassa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tarpeisiin. Huomiota tulee 

kiinnittää myös lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä 

hoidon jatkuvuuteen. Lapsi sijoitetaan laitoshoitoon ainoastaan, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida 

järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. (LSL 

413/2007, 50 §.) Lastensuojelulaissa korostetaan myös mahdollisuutta sukulaissijoitukseen (LSL 

417/2007, 32§).  

 

Suomea on pidetty sijaishuoltopaikan valintojen osalta laitospainotteisena lastensuojelumaana, joka 

pitää paikkansa verrattuna Yhdysvaltoihin, Englantiin tai Norjaan. Näissä maissa suurin osa lapsista 

sijoitetaan sijaisperheisiin. Näissä maissa myös adoptio on yksi lastensuojelun vaihtoehdoista. 

Laitossijoituksia on kuitenkin esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa samansuuntaisesti kuin Suomessa. 

(Laakso 2013, 16.) Lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa on sosiaalityöntekijän syytä käyttää 

erityistä lapsen ikään ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa harkintaa. Jatkuvuuden ja pysyvyyden 

luominen ovat tärkeitä edellytyksiä valitulle sijaishuoltopaikalle. Lastensuojelulain mukaan 

sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota sijoituksen perusteisiin eli siihen, 

mihin asioihin pyritään saamaan muutos. Huomiota tulee kiinnittää myös lapsen tarpeisiin ja 

mahdolliseen lapsen tarvitsemaan erityiseen hoitoon tai tukeen. Sijaishuoltopaikan toimintatapojen 

tulee tukea lasta voimavarojen ja tunneilmaisun vapautumiseen. Sijoitetulla lapsella on erityinen 

tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. (Taskinen 2009, 77.)  

 

Lastensuojelulaissa korostetaan lapsen ja biologisen perheen yhteydenpitoa. Lain mukaan 

sijaishuollossa olevalle lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja 

turvalliset ihmissuhteet. Laki pitää sisällään oikeuden tavata vanhempia, sisaruksia ja muita lapselle 

läheisiä henkilöitä. (LSL 417/2007, 54§.) Sijaishuoltopaikan tulee mahdollistaa lapselle 
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mahdollisuus ylläpitää läheisiä ihmissuhteita ja tärkeitä kiintymyssuhteita. Sijoitetulla lapsella on 

tarve kiintyä ja kiinnittyä hänelle tärkeisiin ihmisiin riittävän yhteydenpidon kautta. Lapsen ja 

hänen läheistensä suhteiden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Taskinen 2009, 77–78.) 

Joskus lapsi tarvitsee sijaishuollossa erityisesti korvaavia ihmissuhteita, jos lapsen ja hänen 

läheistensä välinen suhde ei ole turvallinen ja vankka. Sijaishuoltopaikan tulee olla sellainen, jossa 

lapsi voi turvallisesti kiintyä ja kiinnittyä. (Taskinen 2009, 77–78.) 

 

3.2 Lastensuojelun sijaishuollon yhteiskunnallinen asema 

 

Lastensuojelu on muuttunut suuresti historian saatossa. Suomalaisen lastensuojelun katsotaan 

syntyneen varsinaisesti 1800 – luvun jälkipuoliskolla, mutta sen juuret ulottuvat ihmisten 

luontaiseen tietoisuuteen lapsen tarvitsemasta erityisestä huolenpidosta ja ihmisyhteisön 

taipumukseen kollektiivisesti ottaa vastuuta lapsista. Aluksi lastensuojelulla haluttiin suojella lapsia 

nimenomaan laiminlyöviltä vanhemmilta. Lastensuojelun tehtävä määrittyi kuitenkin perheen 

ensisijaiseen kasvatusoikeuteen ja – vastuuseen. (Hämäläinen 2007, 19–22, 97.) Ensimmäinen 

lastensuojelulaki tuli voimaan vuonna 1936. Tällöin huostaanottoprosessi vahvistui juridisesti. 

Tässä ensimmäisessä lastensuojelulaissa ei korostettu lasten ja biologisten vanhempien välistä 

yhteydenpitoa tärkeänä asiana. Tällöin ajateltiin, että lapsella voi olla vain yksi perhe, jolloin 

sosiaaliset vanhemmat korvasivat biologiset vanhemmat. (Forsberg 1994, 10–11, 35–36.) 

 

Lastensuojelu on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sosiaalityön keskeinen tutkimuksen kohde. 

Erityisesti huostaanottoa on tutkittu paljon useilla eri tieteenaloilla. Erityisen vilkasta huostaanoton 

tutkimus on ollut Suomessa 2000 – luvulla. Teemallisesti tutkimukset ovat käsitelleet huostaanottoa 

päätöksenä, huostassa olona eli sijaishuoltona sekä huostaanoton jälkeisenä aikana. (Helavirta, 

Laakso & Pösö 2014, 290–292.) Tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleet huostaanottoa päätöksenä, on 

aineisto koostunut pääosin asiakirjoista ja kiinnostus on kohdistunut huostaanottoon johtaneisiin 

syihin ja toisaalta huostaanoton tarpeen määrityksiin (esim. Myllärniemi 2006, Hiitola 2009, Kataja 

2012.)  

 

Huostassa olo aikaa eli sijaishuoltoa on tutkittu määrällisesti enemmän kuin huostaanottoa 

päätöksenä ja käytössä on ollut laajemmin erilaisia aineistoja. Lastensuojelun sijaishuoltoa on 
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tutkittu niin kansainvälisestikin kuin Suomessakin. Kansainväliset tutkimukset korostavat, että 

lastensuojelun sijaishuolto ja sieltä poistuminen ovat yhtä lailla tärkeitä kohtia kuin sijaishuoltoon 

tuleminen (Collins & Pinkerton 2008; Stein & Munro 2008). Sijaishuollon järjestelyt vaihtelevat eri 

maiden kesken, joten kansainvälisten tutkimusten tietoa on haasteellista siirtää sellaisenaan 

suomalaiseen kontekstiin (Pösö 2004, 205). Pitkittäistutkimusta huostaan otettujen lasten elämästä 

on Suomessa tehnyt Tuija Erosen (2013). Hän seurasi huostaan otettujen lasten vaiheita viisi vuotta 

huostaanoton jälkeen. Erosen tutkimus antoi kuvan siitä, että sijaishuollon tavoitteet toteutuvat 

hyvin. Erosen tutkimus osoitti myös sen, että lasten institutionaaliset polut jakautuvat kahtia. Osalle 

lapsista sijaishuollossa rakentuu turvallisuutta, pysyvyyttä ja hyvinvointia tukeva polku. Toiselle 

osalle taas rakentuu turvaton, katkoksellinen ja ristiriitainen polku, jossa lapsen hyvinvointi on 

vaakalaudalla. Jälkimmäinen osa oli tutkimuksessa pienempi. (Eronen 2013.)  

 

Lasten sijaishuollon aikaista elämää on pyritty kuvaamaan suomalaistutkimuksissa erilaisilla 

metodologisilla lähtökohdilla. Tiedon hankintaa on tehty institutionaalisista asiakirjoista (esim. 

Saurama 2002, Pekkarinen 2010), etnografisin kuvauksin (esim. Pösö 2004, Kemppainen 2006) ja 

haastatteluin (esim. Eronen 2012). Viime vuosina tutkimuksellinen kiinnostus on kohdistunut 

huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksista, asiakirjoista ja vanhemmuuden muutoksesta 

(esim. Tuovinen-Kakko 2011, Vierula 2012). Huostassa oloa on tutkittu lasten, vanhempien, 

sijaishuoltopaikkojen edustajien ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Sijaishuollossa eläneiden 

kokemuksia on tutkittu esimerkiksi kirjoitelmien, narratiivisen tutkimuksen ja etnografisten 

väitöskirjatutkimusten avulla (esim. Bardy, Barkman & Janhunen 2000; Eronen 2012; Laakso 2009; 

Törrönen 2003). Sijaishuollossa eläneiden lasten perhesuhteita ovat tutkineet esimerkiksi Leena 

Valkonen (1995) ja Paula Rautio (2004).   

 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on Suomessa kasvanut vuosien saatossa. Vuonna 2000 

kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria oli reilu 12 000, joista huostassa oli alle 8 000 lasta ja 

nuorta. Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli jo 18 022 lasta, joista huostassa oli 10 735 

lasta. Viimeisimmässä tilastossa vuodelta 2014 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on 

kuitenkin kääntynyt hienoiseen laskuun ja huostassa olevien lasten määrä laski 1,4 prosenttia 

edellisvuodesta. Viimeisimpien tilastotietojen mukaan vuonna 2014 oli huostassa 10 675 lasta. 

Kiireellisesti sijoitettuna oli 3 773 lasta. Etenkin kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä kääntyi 
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vuoden 2014 aikana selvästi laskuun. Laskua oli 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Kaikkiaan 

kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli vuoden 2014 aikana 17 958 lasta ja nuorta. (THL 2016b.) 

 

Huostaanoton syynä on harvoin jokin yksittäinen tekijä, vaan kyse on ongelmien kietoutumisesta 

toisiinsa (Pösö 2010, 330). Pienten lasten kohdalla huostaanoton syyt liittyvät useimmiten 

vanhempien päihde- tai mielenterveysongelmiin, perheen sisäisiin ristiriitoihin tai riittämättömäksi 

arvioituun vanhemmuuteen. Yli 12-vuotiaiden lasten osalta huostaanoton syyt liittyvät usein lapsen 

käyttäytymiseen, rajattomuuteen ja nuoren vakavaan päihde- tai mielenterveysongelmaan. (Hiitola 

2009, 14; Myllärniemi 2006, 38–41.) Ruotsissa ja Suomessa sijoitettujen lasten perhetaustoista 

löytyy paljon yhteneväisyyksiä. Tutkimusten mukaan yksinhuoltajaperheissä, jossa vanhemmille 

ilmenee ongelmia useilla elämän osa-alueilla, on suurimmat riskit lapsen sijoittamiseen. 

(Vinnerljung ym. 2007, 189-190.)  

 

Huostaanoton tarvetta voivat aiheuttaa esimerkiksi vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma, 

vaikeudet ja kyvyttömyys vanhemmuudessa, lapsen perushoidon- ja turvan puutteet, lapsen oireilu 

tai kaltoinkohtelu ja nuorten koulunkäyntivaikeudet, rajattomuus ja psyykkinen oireilu tai 

päihteiden käyttö. (Myllärniemi 2006, 35–36.) Lapsen mahdolliseen sijoitukseen johtavina 

riskitekijöinä voidaan nähdä toimeentulotuen asiakkuus, työttömyys, vanhempien päihteidenkäyttö, 

vanhempien mielenterveysongelmat ja perheväkivalta (Hiilamo 2009, 179). Sijaishuollon tulee 

vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin, jotka ovat moninaisia johtuen lasten erilaisista 

tilanteista ja huostaanoton syistä. 

 

3.3 Lastensuojelun sijaishuolto institutionaalisena toimintana 

 

Lastensuojelu pohjautuu vankasti lastensuojelulakiin, joka ohjaa myös huostaanoton ja sijoituksen 

lainsäädännöllistä ja oikeudellista perustaa. Lastensuojelu institutionaalisena toimintana saa 

ohjeistuksen ja valtuutuksen lainsäädännöstä. (Räty 2010, 242.) Lastensuojelulla on vakiintunut 

paikka lapsuuden ja perheongelmien säätelijänä sekä viimesijaisena puuttujana, jos perheen 

ongelmat uhkaavat lapsen etua. Lastensuojelun ydin ei ole kuitenkaan löydettävissä vain 

lainsäädännöstä, työprosesseista tai yksittäisistä interventioista. Lastensuojelun ydin on yksilöiden 
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yksityisessä elämässä, kokemuksissa ja identiteetissä, jotka monimutkaisella tavalla kietoutuvat 

yhteiskunnalliseen interventioon ja sen muotoihin. (Pösö 2007, 65 – 66.) 

 

Lastensuojelun sijaishuolto sisältää erilaisia tapoja toimia ja puuttua perheen yksityisyyteen. 

Lastensuojelussa säädellään lasten, vanhempien ja valtion keskinäisiä suhteita. Institutionaalisen 

lastensuojelun tavoite on perheen ongelmien juridishallinnollinen kategorisointi sekä lapsen ja 

perheen olosuhteiden muutos. Keskeinen toimija institutionaalisessa lastensuojelussa on 

sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on toteuttaa tätä tavoitetta. (Eronen 2012, 23.). Sosiaalityöntekijän 

kannanotot ovat merkittäviä ja ne konkretisoivat institutionaalista rajaa lastensuojelussa (Pösö 2010, 

325).  

 

Lastensuojelun sijaishuollon työtä ohjaavat lastensuojelulain mukaisten normien lisäksi 

ammattieettiset periaatteet. Etiikka ymmärretään toimintana ja moraalisina käytäntöinä. Toiminta 

on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa sekä 

sosiaalityöntekijöiden työhön kuuluvia moraalisia ratkaisuja. (ks. Raitakari & Juhila 2011.) 

Lastensuojelun työ on olemukseltaan moraalista työtä, jossa puututaan lasten ja vanhempien 

yksityisyyteen (Huuskonen ym. 2010, 322–323).  

 

Normeihin ja ohjeisiin perustuva etiikka ei riitä yksin vastaamaan lastensuojelun sosiaalityön 

käytännöstä nouseviin eettisiin kysymyksiin. Moraalisia käytäntöjä ohjaavat moraalisäännöt. 

Moraalisääntöjä rakentuu valtion sosiaalipolitiikan ja lainsäädännön tasolla, kuntatason säännöissä, 

organisaation omissa säännöissä ja työntekijöiden muodostamissa käytännöissä. (Huuskonen ym. 

2010, 322.)  

 

Lastensuojelun työn ydintä on lasten ja perheiden oikeuksien kunnioittaminen (Bardy 2009, 41). 

Tällä hetkellä voimassa oleva lastensuojelulaki astui voimaan vuonna 2008. Vuonna 2014 Sosiaali- 

ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet yhdessä ensimmäisen lastensuojelun 

laatusuosituksen. Sen keskeiset periaatteet ovat asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet, lapsen etu, 

vuorovaikutus, ammattihenkilöstön työ laatu sekä vastuulliset päätökset ja toimintakulttuuri. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014).  Sosiaalityössä asiakasnäkökulma on nostettu keskusteluissa 

näkyväksi kohteeksi. Asiakkaana lastensuojelussa ovat niin lapset kuin heidän vanhempansa. 
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Lapsen huomioiminen yksilönä ja subjektina, mutta osana perhettä on tärkeää. Perheen merkitys ja 

sidokset ovat tärkeä huomioida ja pyrkiä asettamaan pohjaksi työskentelylle. (Pohjola 2010, 36.) 

 

Laatusuositus korostaa lastensuojelun asiakkaan osallisuutta ja sitä, että jokaisen lastensuojeluasian 

osapuolen pitää voida luottaa kuulluksi tulemiseen omana itsenään. Tämä osallisuus tulisi toteutua 

niin lasten kuin vanhempienkin osalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Osallisuuden 

toteutuminen vaatii vuorovaikutussuhdetta lapsen, hänen vanhempien ja lastensuojelun työntekijän 

välillä. Vuorovaikutussuhteen tulisi olla aito, jatkuva ja luottamuksellinen. Lapsilähtöisessä 

sosiaalityössä lapset pyritään näkemään yksilöinä, oman elämänsä tietäjinä. Lapsen oman 

näkemyksen kuuleminen on tärkeää sekä lapselle itselleen että sosiaalityöntekijälle. Lapset voivat 

osallistua työskentelyyn aktiivisina osapuolin keräten, kasaten ja käsitellen tietoa. Lapsilla on 

näkemyksiä ja heidän kokemuksensa asioista ovat tärkeitä. (Hurtig 2006, 186.) 

 

Asiakkaan osallisuus tulee esiin myös lastensuojelulain säädöksistä, joita on noudatettava koko 

huostaanottoprosessin ajan.  Asianosaisten oikeusturvaan tulee kiinnittää huomiota prosessin joka 

vaiheessa. Asianosaisin on kuultava, heitä on informoitava eri päätöksistä sekä suunnitelmista, jotka 

tehdään kirjallisesti. Mahdollisuuksien mukaan toimenpiteet tulisi tehdä asianosaisten kanssa 

yhteisymmärryksessä. Asiakirjat tulee olla lainmukaisia ja asianosaisilla on oikeus tutustua niihin. 

(Taskinen 2005, 16–17, 53.) 

 

4 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT 

 

Tässä luvussa esittelen pro gradu -tutkielmani metodologisia valintoja ja toteutusta. Luvun aluksi 

esittelen tutkimustehtäväni ja kuvaan tutkimuksen etenemistä. Tämän jälkeen esittelen tutkimukseni 

keskeisiä lähtökohtia, käsitteitä ja välineitä. Luvun lopuksi käyn läpi analyysia sekä pohdin 

tutkimukseni eettisyyttä. 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Sen tarkoituksena on 

sosiaalityöntekijän dokumentoiman asiakkaan äänen kuvaaminen lastensuojelun sijaishuollon 

suunnitelmallisen sosiaalityön dokumentoinnissa. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ilmiöiden 

syvälliseen ymmärtämiseen. Lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja sillä pyritään 

tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tuotetaan 
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tietoa teoriaan nojautuen, jolloin tutkimuksen teoreettinen viitekehys on tärkeässä roolissa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 161; Tuomi & Sarajärvi 2009, 18–20, 28.) Kvalitatiivinen 

tutkimus ei kuitenkaan ole pelkästään teorioiden testaamista, vaan myös aineistosta esiin nousevien 

asioiden käsitteellistämistä teorian avulla. Tutkimukseni asettuu teoria- ja aineistolähtöisen 

tutkimuksen välimaastoon, jolloin sitä voidaan kutsua teoriasidonnaiseksi tutkimukseksi. 

Tutkimukseni ei perustu suoraan teoriaan, mutta kytkeytyy siihen vahvasti. Teoriasidonnaista 

lähestymistapaa voidaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 99). 

Laadullinen tutkimus on teoriaa kehittelevää ja siinä on tavoitteena, että aineistossa on esillä 

tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet (Uusitalo 1995, 79–80). 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen eteneminen 

 

Pro gradu - tutkielmani tavoitteena on tarkastella, miten asiakkaan ääni näkyy sosiaalityöntekijöiden 

dokumentoimissa lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. Osana tutkielmaani tutkin 

myös sitä, millainen väline sijaishuollon asiakassuunnitelman pohja on. Asiakkaana tässä 

tutkimuksessa käsitetään sekä huostaan otettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi että hänen elämässään 

mukana olevat biologiset vanhemmat. Lastensuojelussa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta, 

mutta tutkimukseni tuloksia esitellessäni käytän myös termiä nuori. Nuorella tarkoitan 12- vuotta 

täyttänyttä lasta. Pohjaan tämän ikäjaottelun lastensuojelulakiin (417/2007), jonka 20 §:n 

perusteella kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä itseään koskevassa 

lastensuojeluasiassa.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat muotoutuneet tutkimusprosessin kuluessa, kun aineisto on tullut 

minulle tutummaksi. Koko prosessin fokus on kuitenkin pysynyt asiakkaan äänessä. Olen pyrkinyt 

muodostamaan tutkimuskysymykseni siten, että niihin vastaamalla saan tietoa dokumentoinnista 

lastensuojelun sijaishuollossa sekä erityisesti asiakkaan äänestä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Miten sosiaalityöntekijät dokumentoivat asiakassuunnitelmia?  

2. Miten ja mitä sosiaalityöntekijät dokumentoivat asiakassuunnitelmiin asiakkaan äänellä?  
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Työkokemukseni pohjalta minulle oli selvää, että pro gradu - tutkielmani aihe löytyy lastensuojelun 

sijaishuollon dokumentoinnista. Olen työskennellyt lastensuojelussa lähes kahdenkymmenen 

vuoden ajan, joista viimeiset viisi vuotta olen ollut sosiaalityöntekijänä. Olen nähnyt käytännössä, 

miten dokumentoinnin merkitys on korostunut vuosien varrella. Tarkemmin pro gradu- tutkielman 

tekoa pohtiessani lähdin liikkeelle ensimmäisenä aineiston keruutavasta. Halusin valita 

tutkimusmateriaalikseni valmiit lastensuojelun asiakirjat, sillä olen kiinnostunut dokumentoinnista 

sekä sen merkityksestä. En halunnut kerätä materiaalia haastattelemalla enkä kyselylomakkeella, 

sillä olen tehnyt opiskelu-urani aikana jo kaksi haastattelu- ja yhden kyselytutkimuksen.  

 

Pro gradu – tutkielmani aihetta pohtiessani huomasin yliopistolla tarjouksen eräältä keskisuurelta 

kaupungilta valmiista graduaiheesta. Pyyntönä oli tehdä pro gradu – tutkielma aiheesta ”Asiakkaan 

ääni lastensuojelun asiakassuunnitelmissa: Miten lapsen ja vanhempien ääni näkyy?”. Innostuin 

aiheesta sekä ajatuksesta, että tarve tutkielmalle lähtee käytännön työelämästä. Tein kyseiselle 

kaupungille ideapaperin aiheesta, jossa kohdensin annetun otsikon lastensuojelun sijaishuoltoon ja 

tulin valituksi pro gradu – tutkielman tekijäksi. Sain kyseisestä kaupungista nimetyn 

sosiaalityöntekijän yhteyshenkilökseni ja häneltä myös tukea työskentelyprosessiini. 

 

Pro gradu – työskentelyn aloitin tutustumalla aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen aiheen 

tiimoilta. Lastensuojelun sijaishuoltoa ja dokumentointia on tutkittu paljon, joten kirjallisuutta 

löytyi helposti. Asiakasdokumentoinnista on tehty kotimaassa viime vuosina lisääntyvässä määrin 

väitöskirjatasoista tutkimusta, jota ei kuitenkaan ole kohdennettu juuri lastensuojelun sijaishuollon 

aikaiseen työhön. Teoriatiedon rajaaminen oman tutkimuksen kannalta keskeiseen on ollut 

haasteellista. Aiempien tutkimusten pohjalta aihetta olisi voinut lähestyä monesta eri näkökulmasta. 

Ennakko-oletukseni oli, että pro gradu – tutkielman tilannut kaupunki olisi rajannut aiheen tarkasti 

omien tarpeidensa pohjalta. Näin ei kuitenkaan käynyt ja sain heiltä hyvinkin vapaat kädet aiheen 

lähestymiseen. Kävin pitkään itseni kanssa keskustelua siitä, rajaanko käsitteen ”asiakkaat” tässä 

tutkimuksessa koskemaan vain lapsia tai vanhempia. Rajaaminen toiseen näistä ei tuntunut minusta 

missään vaiheessa hyvältä enkä saanut vahvaa puoltoa kummallekaan näkökulmalla gradun 

tilaajiltani. Lopulta päätin kerätä teoriaosuutta lastensuojelun sijaishuollon kentästä, 

asiakassuunnitelmista ja dokumentoinnista sekä edetä tutkimuksessani tämän jälkeen 
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aineistolähtöisesti, mutta teoriatietoa hyödyntäen. Keskeistä minulle on lähestyä lastensuojelun 

sijaishuollon työtä suunnitelmallisena työnä, joka on asiakkaita osallistavaa. 

 

Tutkimuksen teon aloitin tekemällä tutkimussuunnitelman ja hakemalla kaupungilta tutkimusluvan.  

Varsinaisen tutkimusluvan sain helposti, mutta osana sitä nousivat esiin eettiset kysymykset. Jäin 

pohtimaan yhdessä kaupungin edustajien sekä yliopiston ohjaajani kanssa tutkimusluvan hakemista 

myös asiakkailta, joiden asiakirjoja käytetään. Päädyin hakemaan kirjeitse luvan sekä 12-vuotta 

täyttäneiltä lapsilta itseltään että lasten huoltajilta (liitteet 1–2). Kirjeet toimitin kaupungin 

yhteyshenkilölleni, joka postitti ne asiakkaille. En siis missään vaiheessa saanut itse tietää, keitä 

tutkimukseni asiakkaat ovat ja missä he asuvat. Tutkimuskaupunkini yhteishenkilö lähetti 

tutkimuslupakirjeen yhteensä 27 huoltajalle ja 14 lapselle. Tutkimusluvan sain yhteensä 15 eri 

lapsen sijaishuollon asiakassuunnitelmiin. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen kohteena olevassa 

kaupungissa oli tutkimuksen teko hetkellä 50 lasta sijaishuollon asiakkaana ja heille kaikille on 

laadittu vähintään yksi sijaishuollon asiakassuunnitelma. Sijaishuollossa olevien lasten asioista 

vastaavat sosiaalityöntekijät hoitavat lisäksi jälkihuollossa asiakkaana olevien nuorten asiat.  

 

4.2 Tutkimuksen metodologiset valinnat 

 

Tutkimukseni lähtökohdat löytyvät yhteiskuntatieteen ja tekstintutkimuksen välimaastosta. 

Määrittelen tutkimuksen kuitenkin yhteiskuntatieteelliseksi tutkimukseksi, koska se liikkuu 

sosiaalisissa rakenteissa. Tutkimukseni paikantuu konstruktionistiseen tutkimusperinteeseen, jossa 

kieli ja kielenkäyttö ymmärretään yhteiskunnassa muuttuvana ja sosiaalista todellisuutta 

rakentavana. Kielenkäyttö puhuttuna ja kirjoitettuna on keskeinen osa sosiaalista toimintaa 

(Günther 2015, 7). Dokumenteilla luodaan sosiaalista todellisuutta, joka rakentuu 

vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen konstruktionismi viitekehyksenä yhdistää sekä kielitieteellisen että 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkemyksiä. Näen tutkimusaineistoni, lastensuojelun 

sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumentit, osana sosiaalista toimintaa ja lastensuojelun kielellistä 

vuorovaikutusta. Käytän tutkimuksessani sekä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen että 

tekstintutkijoiden välineitä ja käsitteitä. Keskeisimmät näistä ovat Kirsi Güntherin (2015) tapa 

tarkastella dokumentointiin käytettäviä välineitä purkamalla auki niiden rakennetta tekstilajin eli 
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genren keinoin ja Aino Kääriäisen (2003) tapa jakaa moniääninen teksti puhujakategorioihin. Näitä 

molempia analyysitapoja yhdistää äänen käsite. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi ja tekstintutkimus 

 

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sosiaalisella konstruktionismilla on keskeinen paikka 

teoreettisena viitekehyksenä ja kielen tutkimuksen lähtökohtana. Sosiaalityöhön liittyy olennaisesti 

kirjoitettu teksti ja kieli. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta asiakirjoilla tuotetaan 

todellisuutta (Morén 1999, 333).  Sosiaalinen konstruktionismi liitetään yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa 1960–70 -luvulla nousseeseen kielelliseen käänteeseen. Suhde kieleen on keskeistä 

sosiaalisen konstruktionismin ohjaamassa tutkimuksessa. Tieto ja sosiaalinen kanssakäyminen 

kietoutuvat toisiinsa. Sosiaalisen konstruktionismin näkemysten mukaan maailmasta tuotetaan sekä 

ylläpidetään tietoa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Bryman 2008, 19; Mäntynen & 

Pietikäinen 2009, 12).  

 

Kielen ja tekstin avulla luodaan asiakastyössä sosiaalista todellisuutta. Tekstit ovat merkityksellisiä 

ilmentymiä, jotka eivät jäljittele todellisuutta, vaan ennemmin tuottavat sitä (Kääriäinen 2003, 39). 

Sosiaalityössä korostetaan asiakassuhteen, sosiaalityöntekijän vuorovaikutustaitojen, asiakkaan 

kohtaamisen ja kuulemisen tärkeyttä (Kuronen 2004, 219). Vuorovaikutus on työskentelyn pohja, 

jolle kaikki muu asettuu (Niskala 2008, 3). Pohjimmiltaan kyseessä on erilaisten sosiaalisten 

totuuksien neuvottelemisesta ja erilaisten tulkintojen konstruoimisesta, joista syntyy erilaisia ääniä. 

Vuorovaikutus ei kuitenkaan rajoitu todellisuuden kuvaamiseen, vaan se voidaan nähdä toimintana, 

joka tuottaa todellisuutta. Yhteisistä tulkinnoista syntynyt tieto välitetään eteenpäin kielen ja tekstin 

avulla. (Juhila, Pösö, Hall & Parton 2003, 17.) 

 

Sosiaalisen konstruktionismin näkemys siitä, että todellisuus rakentuu kielellisessä 

vuorovaikutuksessa, perustuu näkemykseen useiden erilaisten sosiaalisten konstruktioiden 

olemassaolosta. Ilmiöistä ei ole olemassa ehdottomia totuuksia, vaan erilaisia selitystapoja ja 

kertomuksia konstruoidaan vuorovaikutuksessa. Konstruktioille on ominaista ja mahdollista 

uudelleen muotoutuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Bryman 2008, 19; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009.) Sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä ollaan kriittisiä 

sille, mitä pidetään itsestään selvänä tietona.  
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Dokumentit voidaan ymmärtää todellisuuden kuvaajina tai omaa todellisuutta tuottavina (Bryman 

2008, 526).  Lastensuojeluinstituution arjessa sosiaalityöntekijöille vakiintuvat tietynlaiset 

kielenkäytön, ja tekstintuottamisen tavat (Heikkinen, Hiidenmaa & Tiililä 2000, 9). Kirjoittaessaan 

asiakirjoja sosiaalityöntekijät tuottavat kielen avulla sosiaalista todellisuutta. Kirjoittaessaan 

sosiaalityöntekijät ovat toimijoina aktiivisia. Sosiaalityöntekijät ottavat kantaa asioihin sekä 

kommentoivat niin asiakkaan kuin viranomaisten toimia.  Heillä on valta kuvata asiakirjoissa 

asiakasta lastensuojelullisesta näkökulmasta käsin. (Kääriäinen 2003, 57–66 ; Raitakari 2006, 6.) 

Kirjoittaminen on pyrkimystä vaikuttaa kieleen ja täynnä käsitevalintoja (Kääriäinen 2006, 45). 

Tekstit ovat erityisiä siksi, että niistä tulee helposti virallisia totuuksia (Jokinen 2012, 241, 248).  

 

Kirjoitetun ja puhutun kielen prosessit ovat erilaisia, sillä kirjoitettu kieli on vapautettu 

kasvokkaisesta tilanteesta ja teksti tulee osaksi vuorovaikutusta vasta, kun se luetaan (Kääriäinen 

2003, 41). Ymmärrys kielestä on suhteellista ja seurauksia tuottavaa. Se on sosiaalisen elämän 

kannalta merkityksellistä ja konteksti- sekä käyttäjäsidonnaista. Maailman ymmärtämisen tavat, 

kategoriat ja käsitteet, joita käytämme, ovat erityisiä historiallisesti ja kulttuurisesti. (Payne 2005, 

58.) Sekä kirjoittaja että lukija voivat antaa oman merkityksensä tekstiin oman tulkintakehyksensä 

kautta (Kääriäinen 2003, 41). Ympäröivä todellisuus toimii tulkinnan taustana (Myers 1999, 46). 

Tekstit itsessään ovat hiljaa ennen, kuin ne tulevat luetuksi ja osaksi kielellistä vuorovaikutusta 

(Ricœur 2000, 119–120 ). Sanat muotoutuvat suhteessa jo puhuttuun tai kirjoitettuun sekä 

ennakoiden tulevaa (Bahtin 1981, 271–282 ).  

 

Kielellistä kanssakäymistä ei voi koskaan käsittää tai selittää ilman suhdetta aikaan ja paikkaan 

sidottuun konkreettiseen tilanteeseen (Kääriäinen 2003, 40). Tekstintutkimus on esimerkiksi joko 

rakenteen tai toiminnan tutkimusta. Tekstintutkimuksessa korostuu eri näkökulmien etsiminen ja 

itsestäänselvyyksien purkaminen. Yksi tapa analysoida rakennetta on genretutkimus. Siinä tekstin 

rakennetta tarkastellaan laadullisesti ja määrällisesti. (Günther 2015, 48.) Genre saa sisältönsä 

kielen dialogisuuden kautta. Kielellisen vuorovaikutuksen ehdot synnyttävät erilaisia genrejä, joita 

luonnehtii temaattinen yhtenäisyys. Tietyn genren sisällä puhujat ja kirjoittajat mukauttavat kieltään 

sen odotusten mukaiseksi. Genret ohjaavat puhetta tiettyyn suuntaan. (Bahtin 1986.) Ihmiset 

liikkuvat monissa eri genreissä, jotka vaihtuvat kontekstin myötä. Sosiaalityössä ammattilaiset 

kirjaavat erilaisia tekstilajeja eli genrejä. Näistä esimerkkinä toimivat asiakassuunnitelmat ja 

päätökset. Nämä tekstilajit eroavat toisistaan esimerkiksi rakenteeltaan, käyttötarkoituksiltaan ja 
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lukijakunnaltaan. Samaan tekstilajiin kuuluvilla teksteillä on yhteinen päämäärä, samoja sisältöjä ja 

yhteinen nimi. (Günther 2015,48–49.) Sijaishuollon asiakassuunnitelmien voidaan katsoa 

muodostavan oman genrensä.  

 

Äänen käsite ja puhujakategoriat 

 

Bahtin (1981) on kehittänyt käsitteen ääni kuvaamaan sanoihin kohdistuvia merkityksiä. Kieli on 

toisen puhetta toiselle, joko muille ihmisille tai sisäiselle kuulijalle. (Bahtin 1981, 344–345.) 

Jokainen keskustelu on lainauksia esimerkiksi puhekumppaneiden sanoista, omista aiemmista 

sanoista tai yleisistä näkemyksistä. Kaikki sanat ovat kuitenkin dialogisen kontekstin omia. Toisin 

sanoen vuorovaikutustilanteessa osapuolet neuvottelevat sosiaalisesta totuudesta ja rakentavat siitä 

tulkintoja. Kielellisessä vuorovaikutuksessa on monia erilaisia ääniä, joista osa pääsee esiin. 

Keskeistä on, miten ne pääsevät esiin.  (Bahtin 1981, 293–294 , 340.)  Sanoille on tyypillistä 

moniäänisyys. Jokainen lausuma on yhteydessä menneisiin lausumiin ja myös aiemmin ilmaistut 

käsitykset käyvät dialogia. (Lähteenmäki 2002, 196–198.)  

 

Kieli on jatkuvassa muutoksessa eikä sitä voi kuvata ilman käyttöyhteyttä. Yksilöillä on 

muistijälkiä kohdatuista vuorovaikutustilanteista, joissa on mukana jaettuja yksilöllisiä aineksia ja 

jaettuja ääniä. Ajatuksen ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta voi laajentaa myös ihmisten ja ei-

inhimillisten toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Ei-inhimilliset toimijat, esimerkiksi 

asiakirjat, ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Puhe ja tekstit rakentuvat aiempien tilanteiden 

varaan eikä mikään puhe tai teksti synny ilman vuorovaikutusta ympäröivään todellisuuteen 

(Heikkinen 2000, 70–71). Sosiaalityön vuorovaikutuksessa keskeisessä asemassa ovat kielessä 

rakentuvat merkitykset ja dialogisuus. Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisissa ovat 

läsnä menneisyys ja tulevaisuus. Vuorovaikutuksen äänet ovat moninaisia. Huomio voi keskittyä 

esimerkiksi läsnäolijoiden aiempiin ääniin kohdistuviin viittauksiin. (Juhila 2004, 160.)  

 

Asiakkaan äänen käsitettä sosiaalityön tutkimuksessa on aiemmin käyttänyt Heli Valokivi (2004). 

Valokivi tutki asiakkaan ääntä kohtaamisissa palvelujärjestelmän työntekijän kanssa. Sosiaalityön 

väitöstutkimuksessaan Valokivi on eritellyt lainrikkojamiesten kertomuksia. Hän on kiinnittänyt 

huomiota siihen, kenen ääni kohtaamisissa kuuluu. Heli Valokivi jakaa äänet kolmeen: lainrikkojan 
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vahva ääni, työntekijän tai järjestelmän hallitseva ääni sekä jaettu ääni eli dialogi. (Valokivi 2004, 

117.)   

 

Aino Kääriäinen (2003) on sosiaalipolitiikan väitöstutkimuksessaan tuonut ilmi, että sosiaalityön 

tekstit ovat moniäänisiä ja ne sisältävät useiden henkilöiden näkemyksiä, jotka sosiaalityöntekijät 

kirjaavat tasa-arvoisesti esiin. Hän on pilkkonut tutkimansa asiakirjatekstit puhujakategorioihin 

huomattuaan, että ”vieraat äänet kansoittavat virkkeitä” (Mt., 48). Kääriäisen mukaan 

sosiaalityöntekijöiden tapa kirjoittaa muistuttaa Bahtinin (1991) kuvaamaa moniäänistä tekstin 

kirjoittamista. Bahtinin (1991) mukaan eri äänet ovat näkökulmia maailmaan ja moniäänisyys 

paljastaa inhimillisten kokemusten monimutkaisuuden (Mt., 57–91). Moniäänisyys ilmenee 

tekstissä olevien puhujien tulkintojen välille. Tällaista tekstissä ilmenevää puhetta voidaan kuvata 

vieraaksi puheeksi. Kirjoittaja muokkaa vieraan lausuman liittäen sen omaan kirjoittamistyyliin, 

säilyttäen siitä osan, jolloin se on tunnistettavissa. (Vološinov 1990, 138–139.)  

 

Kirjoittaja voi suhteuttaa vieraan puheen tekstiin selvärajaisesti ja huolehtia sen autenttisuudesta, 

jolloin eri osapuolten sanomiset tulevat selvästi esille. Vieraan puheen voi myös häivyttää tekijän 

puheen sekaan, jolloin sen ulkoiset piirteet häivytetään. (Vološinov 1990, 138–139, 142–147.) 

Moniääninen dokumentointi edellyttää sitä, että kirjoittaja nostaa tietoisesti eri osapuolten 

näkemykset esiin. Etenkin äänet, jotka jäävät helposti voimakkaampien varjoon, on syytä nostaa 

esiin. (Kääriäinen ym. 2006, 21–22.)  Kääriäinen (2003) on etsinyt väitöstutkimuksessaan vierasta 

puhetta eli eri puhujia muistiinpanomerkinnöistä ja järjestänyt asiakirjojen merkinnät 

puhujakategorioihin. Hän on nimennyt nämä sosiaalityöntekijän ”työpuheeksi”, sosiaalityöntekijän 

kirjaamaksi asiakkaan puheeksi eli ”asiakaspuheeksi”, sosiaalityöntekijän kirjaamaksi muiden 

viranomaisten ”viranomaispuheeksi” ja epävirallisten tahojen ”yhteisöpuheeksi”. Mukailen tätä 

tapaa jäsentää tutkimusaineistoa omassa tutkielmassani ja jaottelen tutkimusaineistoni tekstin sen 

perusteella, kenen ääntä sosiaalityöntekijät ovat dokumentoineet ja muodostan näistä 

äänikategorioita. 
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4.3 Tutkimusaineistona sijaishuollon asiakassuunnitelmat 

 

Käytän aineistona pro gradu -tutkielmani teossa valmista aineistoa ja tarkastelen tutkimuksessani 

lastensuojelun sijaishuollon dokumentoituja asiakassuunnitelmia sekä dokumentointiin käytettävää 

sijaishuollon asiakassuunnitelmapohjaa.  

 

Tutkimusaineistostani sain ensimmäisenä käyttööni tyhjän sijaishuollon asiakassuunnitelman 

pohjan alkusyksystä 2015, kun olin tehnyt ideapaperin pro gradu - tutkielmastani. Käytännössä 

pohja tarkoitti kuutta otsikkoa eli katson sen muodostuvan kuudesta eri osiosta. Sain tietooni, että 

koko tuleva tutkimusaineistoni on laadittu tälle samalle pohjalle. Varsinaisen aineiston eli kirjatut 

sijaishuollon asiakassuunnitelmat sain postitettuna kotiini useammassa lähetyksessä helmikuun 

2016 aikana.  

 

Kaupungin yhteyshenkilöni oli tulostanut tutkimusluvan antaneiden asiakkaiden sijaishuollon 

asiakassuunnitelmat minulle asiakastietojärjestelmästä ja häivyttänyt niistä tunnistetietoja. En 

keskustellut aineistoni sisällöstä kertaakaan kaupungin yhteyshenkilön kanssa, sillä halusin 

keskittyä ”tekstien ääneen” ilman, että joku olisi selittänyt niitä. Tarkoitukseni on nimenmaan 

tavoittaa se, mikä on kirjoitettu. Postitetuista asiakassuunnitelmista oli poistettu lasten 

henkilötunnukset ja sukunimet sekä vanhempien nimet. Tutkimusaineistoni koostuu 61:sta 

sijaishuollon asiakassuunnitelmasta, jotka on laadittu viidelletoista eri lapselle. Yhteensä 

asiakassuunnitelmissa on 247 sivua. Aineistoni lapset ovat iältään 3-16-vuotiaita. He ovat olleet 

huostaan otettuina ja lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina 1,5 - 8 -vuotta. Heidän 

asiakassuunnitelmiaan on laatinut sijaishuollon aikana 1-2 sosiaalityöntekijää.   

 

Tutkin lastensuojelun sosiaalityössä kirjoitettuja asiakirjatekstejä. Asiakirjamerkinnät kertovat vain 

osan siitä tilanteesta ja tunnelmasta, joka on ollut dokumenttia laadittaessa ajankohtainen. Tutkijan 

käytössä on vain teksti. Tekstin ymmärtäminen vaatii taustatietoja sen paikasta muiden tekstien 

joukossa. (Kääriäinen 2003, 20.) Sijaishuollon asiakassuunnitelmat ovat lainsäädännön ohjaama 

tapa dokumentoida suunnitelmallista sosiaalityötä. Niiden lisäksi lastensuojelussa dokumentoidaan 

paljon muutakin, kuten asiakaskertomustekstejä ja päätöksiä. Dokumentit voidaan nähdä 

todellisuuden heijastumina tai käytännön tilanteiden ja tapahtumien kuvaajina. Niiden 

kirjoittamisessa voi tapahtua monenlaisia virheitä, joten niiden näkeminen luotettavana 
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todellisuuden tiedonlähteenä on kiistanalainen. (Platt 1981, 214–215.) Tutkielmassani näen 

sijaishuollon asiakassuunnitelmat tutkimuksen aiheena, jolloin niiden sisällöllisellä totuusarvolla ei 

ole suurta merkitystä. Tutkimusaineistoni asiakassuunnitelmadokumentit on laadittu 

asiakastietojärjestelmän ohjaamina tietokoneella. Aineistoa ei ole tuotettu tutkimusta varten, vaan 

ne ovat osa todellisia lastensuojelun prosesseja. Ne on laadittu palveluja ja työtä varten, ei 

tutkimustarkoitukseen (Kääriäinen 2003, 16). Dokumentit kuvaavat menneisyyden tapahtumia ja 

ihmisten välisiä suhteita (May 1999, 157). Sosiaalityöntekijät esittävät niissä sen, mitä 

asianmukainen työskentely vaatii. 

 

4.4 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Pro gradu - tutkielmassani analysoin tutkimusaineistoani yhdistämällä erilaisia analyysimenetelmiä, 

joita kehystää sosiaalinen konstruktionismi. Käytin tutkimukseni analyysissa tekstin tutkimusta ja 

aineiston jaottelua moniäänisiin äänikategorioihin, joista sain tukea temaattiseen analyysiini. Apuna 

käytin Aino Kääriäisen (2003) soveltamaa temaattista analyysia.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa etsin analyysini pohjaksi vastausta kysymykseen, miten 

asiakastietojärjestelmässä oleva sijaishuollon asiakassuunnitelman pohja tukee 

sosiaalityöntekijöiden dokumentointia. Tekstien kirjoittajilla on käytössään tietynlaiset välineet 

niiden tuottamiseen ja kirjoittaja joutuu laatiessaan tekstiä mukautumaan tietokoneen asettamiin 

raameihin (Kääriäinen 2003, 134–135). Kirjoittaja tekee tietoisia sekä tiedostamattomia valintoja 

siitä, mitä ja miten hän kirjoittaa. Valintoihin vaikuttaa erilaisten pohjien ja lomakkeiden tyylit, 

rakenne ja käsitteistö sekä konteksti, jossa niitä kirjoitetaan. (Günther 2015, 104.) Pohja suuntaa 

ammattilaisen tapaa havainnoida asiakasta ja tehdä työtä (Mäkitalo 2005, 445). Yhteyshenkilöni 

kertoi, että sijaishuollon asiakassuunnitelman pohjaan voi jatkossa tehdä muutoksia ja hän toivoi 

sen kehittämistä. Koen, että pohjan analysointi osana tutkielmaani on tämän vuoksi merkittävää.  

 

Tutustuin ensin tyhjään sijaishuollon asiakassuunnitelman pohjaan, joka muodostuu kuudesta eri 

otsikosta ja tein muistiinpanoja omista havainnoistani siitä, millaiseen dokumentoinnin tapaan pohja 

ohjaa sekä miten se noudattaa lastensuojelulain (417/2007) vaatimuksia. Seuraavaksi aloin 

tutustumaan varsinaiseen tutkimusaineistooni eli 61:een dokumentoituun sijaishuollon 
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asiakassuunnitelmaan. Luin ne yleisluontoisesti läpi ja anonymisoin mustaamalla kohdat, joissa 

mahdollisia tunnistetietoja oli vielä näkyvissä ja merkitsin asiakassuunnitelmiin ylös vain lapsen 

iän, huostaanoton keston ja sijaishuoltopaikan laadun (sijaisperhe, perhekoti, ryhmäkoti, lastenkoti, 

koulukoti) sekä huoltajan (äiti, isä, molemmat tai joku muu.)  

Seuraavalla lukukerralla kiinnitin huomioni yleisluontoisesti siihen, mitä eri otsikoiden alle 

kirjataan ja millaisena sijaishuollon asiakassuunnitelman kirjoittamisen tapa näyttäytyy. Kohdistin 

kiinnostukseni sosiaalityöntekijöiden tekstin tuottamisen tapoihin, joita he käyttävät kirjoittaessaan 

sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumentteja. Sosiaalityöntekijä kirjaa eri puhujien sanoman ja 

tekee valintoja viestin ilmiasusta (Kääriäinen 2003, 57). Lukiessani merkitsin havaintojani erillisiin 

muistiinpanoihin. Samalla etsin kiinnostavia katkelmia tekstistä, joita voin käyttää esimerkkinä 

esitellessäni aineistoni tekstin tuottamisen tapaa.  

 

Toisessa analyysivaiheessa aloin jäsentämään tutkimusaineistoani mukaillen Aino Kääriäisen 

(2003) tapaa jäsentää teksti puhujakategorioihin. Etenin analyysissani abduktiivisesti hakiessani 

ideoita teoriasta ja teorian toimiessa apunani. Luin asiakassuunnitelmat läpi ja koodasin ne. 

Keskityin huomioimaan, kenen ääntä sosiaalityöntekijä oli dokumentoinut. Muodostin näin 

analyysini pohjaksi äänikategorioita. Tämän tavoitteena oli paikantaa sitä, millaisen kokonaisuuden 

osaksi asiakkaan ääni asettuu.  Aineistokoodaukselle on olemassa kaksi periaatteellisesti erilaista 

tapaa, joissa toisessa aineistoa lähestytään ilman teoreettista etukäteisoletusta ja toisessa 

lähestymistavassa hyödynnetään joko jotain teoriaa tai siihen otetaan tietoisesti jokin enemmän tai 

vähemmän teoreettisesti perusteltu näkökulma. (Eskola & Suoranta 2005, 151–152.) Hyödynsin 

aineiston koodauksessa Aino Kääriäisen (2003, 50) tekstin moniäänisyyden jaottelua.  

 

Luin asiakassuunnitelmat yksi kerrallaan läpi ja koodasin aineiston. Mielenkiintoni kohdistui siihen, 

ketkä kaikki sosiaalityöntekijät päästävät dokumenteissa ääneen. Merkitsin alleviivaamalla yhdellä 

värillä kaikki kohdat, jossa lapsen ääni tuli esiin, toisella värillä vanhemman äänen, kolmannella 

värillä läheisten äänen, neljännellä värillä sosiaalityöntekijän äänen ja viidennellä muun toimijan 

ääneen. Tämän lukukerran jälkeen kävin aineiston vielä kerran läpi ja alleviivasin kuudennella 

värillä ilmaukset, joista en voinut olla varma, kenen ääntä ne edustivat. Jaoteltuani aineistoni sen 

mukaan, keiden ääni siinä näkyy, laskin eli kvantifioin äänten esiintymiset. Laskin jokaisen otsikon 

alta, kuinka monessa sijaishuollon asiakassuunnitelmassa eri toimijoiden ääni näkyy. Ensin otin 

tarkasteluuni ensimmäisen otsikon ja katsoin, millä värein olin alleviivannut tekstiä sen alla. Sitten 
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siirryin toiseen otsikkoon ja näin kävin koko aineiston läpi. Aineiston kvantifikointi tuo laadulliseen 

aineistoon varmuutta siitä, että tutkimuksen tuloksina esitettävät päätelmät ovat oikein (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009). Tällä tuon näkyväksi sen, minkä osaksi asiakkaan ääni asettuu 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. 

 

Kolmannessa analyysivaiheessa olin jo tutustunut tutkimusaineistooni perusteellisesti. Olin 

anonymisoinut sen, luonut yleiskuvan käytettävästä pohjasta ja siitä, mitä eri otsikoiden alle 

kirjataan sekä hahmottanut sosiaalityöntekijöiden tekstin tuottamisen tapoja. Lisäksi olin jakanut 

aineiston äänikategorioihin ja tarkastellut niitä eri otsikoiden alla. Otin lähempään tarkasteluuni 

asiakkaan ääntä ilmaisevat tekstikohdat, lapsen ja vanhemman äänen värillä merkityt. Jaottelin 

sijaishuollon asiakassuunnitelmat lapsen iän mukaan siten, että ”lapsi” on alle 12 - vuotias ja 

”nuori” on yli 12 -vuotias. Pohjaan tämän ikäjaottelun lastensuojelulakiin (417/2007), jonka 20 §:n 

perusteella kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä itseään koskevassa 

lastensuojeluasiassa. Tässä vaiheessa huomasin, että kaikki ”lapset” ovat sijoitettuna perhehoitoon 

ja ”nuoret” perhe- tai ryhmäkotiin sekä lastensuojelulaitoksiin. Aiemmin tekemäni jaottelu 

äänikategorioihin helpotti tätä analyysivaihetta huomattavasti, koska analysoitavana olivat vain 

tietyt tekstiotteet.  

 

Otin äänikategorian asiakas tekstiotteet käsittelyyni ja luin ensin tekstikohdat, jossa lapsen ääni 

näkyy. Seuraavaksi tekstikohdat, jossa nuoren ääni näkyy ja viimeiseksi vanhemman ääntä 

kuvaavat kohdat. Näin minulle muodostui äänikategoriasta asiakas vielä kolme alakategoriaa lapsi, 

nuori ja vanhempi. Tässä vaiheessa huomasin, että asiakkaan ääntä tuottavat asiakkaat itse suoraan, 

mutta myös muut toimijat. Kiinnitin huomiota siihen, kenen toimijan tuottamana sosiaalityöntekijä 

oli kirjannut lapsen ääntä, nuoren ääntä ja vanhemman ääntä. Tämän pohjalta jaottelin vielä 

sosiaalityöntekijän kirjaamat tekstiotteet vielä niiden tuottajan mukaan. Merkitsin ylös tekstiotteet, 

joita voisin tuloksia esitellessäni käyttää aineistoesimerkkeinä. 

 

Neljännessä vaiheessa analysoin lapsen, nuoren ja vanhemman ääntä kuvaavat tekstikohdat 

tematiikan keinoin. Temaattinen analyysini pohjautuu Aino Kääriäisen (2003) soveltamiin 

analyysitapoihin. Hän on omassa väitöstutkimuksessaan soveltanut Norman Fairclough`n (1997) 

esittämää diskurssianalyysimallia, jonka pohjalta hän on nimennyt analyysinsa retoriikan, 

tematiikan ja pragmatiikan analyyseiksi. Tematiikan analyysissani lähdin etsimään vastausta 
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laajemmin kysymykseen, mitä sijaishuollon asiakassuunnitelmiin kirjataan asiakkaan äänellä. 

Tavoitteenani oli etsiä aineistosta toistuvasti kirjattuja asioita ja muodostaa näistä teemoja. 

 

Vološinovin (1990, 122–123) mukaan teema on yhtenäinen lausuman ajatussisältö, joka perustuu 

johonkin pysyvään merkitykseen. Teemat ovat kokonaisrakenteita ja tematiikan analyysissa 

tarkastellaan tekstuaalisia rakenteita yksittäisten lauseiden tai sanojen sijasta. Teemat muodostuvat 

lausumista eli yksittäisistä sanoista, lauseista tai virkkeistä. Lausumat rakentuvat erittelemällä 

tekstiä temaattisesti yhtenäisiksi merkityssuhteiksi. Nämä tiivistävät tekstin olennaisen aiheen tai 

päämerkityksen. (Kääriäinen 2003, 88.) Temaattisessa analyysissani tarkennan lausumien sarjoista 

tehtäviä päätelmiä. Aino Kääriäinen (2003) havainnollistaa teemojen syntymistä 

väitöstutkimuksessaan seuraavanlaisesti: Teema ”arjen sujuminen” muodostuu lausumista: ”Äiti on 

sisustanut kodin kauniisti ja viihtyy työssä. Lapset ovat pärjänneet hienosti päiväkodissa”. 

Kääriäinen (2003) huomauttaa, että teemojen syntyminen on vahvasti yhteydessä kontekstiin, jossa 

teksti luodaan ja käsitellään. Toisessa yhteydessä esimerkin lausumat olisi voinut nimetä toisin, 

esimerkiksi ”nykyaikainen äitiys”. (Mt., 89.) Temaattista analyysiani ohjaa siis vahvasti 

lastensuojelun sijaishuollon konteksti ja ammatillinen ymmärrykseni siitä.  

 

Temaattisen analyysin toteutus oli monivaiheinen prosessi, jossa luin asiakkaan ääntä kuvaavia 

tekstiotteita uudelleen ja uudelleen sekä merkitsin ylös jokaisen löytämäni teeman. Nimesin teemat 

niiden sisältöjen mukaan. Teeman toistuessa aloin merkitsemään ”tukkimiehen kirjanpidolla” ylös 

niiden esiintyvyyttä. Lausumat, jotka eivät sopineet mihinkään teemaan, muodostivat aina uuden 

teeman. Lopuksi yhdistelin samankaltaisia teemoja, jotka esiintyivät harvoin, yhteen isommiksi 

merkityskokonaisuuksiksi. Teemojen toistuvuus tarkoittaa asioiden samanlaista käsittelytapaa ja 

sisällöllistä kokonaisuutta (Kääriäinen 2003, 91). 

 

Viimeisessä analyysivaiheessa otin vielä lähempään tarkasteluun löytämäni ajallisen teeman. 

Perehdyin sijaishuollon asiakassuunnitelmien asiakkaan ääntä kuvaaviin tekstikohtiin 

lapsikohtaisesti eli otin kerralla käsittelyyni yhden lapsen kaikki peräkkäiset 

asiakassuunnitelmadokumentit ja yritin tavoittaa, miten asiakkaan ääni liikkuu ajassa. Huomasin 

pian, ettei tämä tarkastelutapa ollut niin antoisa kuin olin toivonut. Suurimmassa osassa aineistoa 

asiakkaan äänen muutosta ei tapahtunut ajassa. En siis lähtenyt analysoimaan ajallisuutta 

syvemmin, mutta tein siitä yleisluennalla huomioita. Pidin mielessä sen, että tekstit rakentuvat 
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toisten tekstien varaan. Tekstejä tuotettaessa käytetään tarjolla olevia tekstilajeja ja 

tekstintuottamisen tapoja. Tekstit muuntuvat ja sisältyvät edelleen toisiin teksteihin. (Kääriäinen 

2003, 138.) 

 

4.5 Tutkimuksen eettiset kysymykset  

 

Tutkimuksen teon aikana eettisten kysymysten ja hyvän tieteellisen käytännön pohtiminen ovat 

keskeisiä asioita. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan velvoittavia, yleisesti sovittuja tutkimuksen 

pelisääntöjä. Rehellisyys, huolellisuus ja tutkimuksen tarkasti suunnittelu, toteutus ja raportointi 

kuuluvat hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 3.)  

 

Keskeinen tutkimuksen teon edellytys on tutkimusluvan hankkiminen. Hain pro gradu – 

tutkielmalleni lupaa kaupungista, josta sain aiheeni. Sain luvan kaupungin puolesta helposti, sillä 

tilaus tutkimukselleni tuli sieltä ja sen aineiston kirjoittamiseen osallistuneet sosiaalityöntekijät 

olivat vapaaehtoisia osallistumaan tutkimukseen. Heidän nimensä sain tietooni tutkimusaineistosta. 

Olen huolehtinut, ettei heitä voi tunnistaa tutkimuksen tuloksien kuvailusta enkä ole erotellut 

aineisto-otteitani kirjoittajan mukaan.  

 

Tutkimuslupahakemuksen yhteydessä jäin pohtimaan yhdessä tutkimuskaupunkini yhteyshenkilön 

ja yliopiston opettajan kanssa, tulisiko asiakkailta kysyä myös lupa. Valmiiden asiakirjojen 

tutkimiseen ei tarvitse välttämättä tutkittavilta asiakkailta erikseen lupaa, sillä henkilötietolaki 

(523/1999) mahdollistaa 12 §:ssä ”arkaluontoisten tietojen käsittelyn historiallista tai tieteellistä 

tutkimusta taikka tilastointia varten”. Tutkimuskohteena olevan kaupungin työntekijät ja minä 

tutkijana näimme kuitenkin eettisesti tärkeänä pyytää tutkimuslupaa myös asiakkailta itseltään. 

Tämä viivästytti tutkimusprosessiani, mutta oli eettisesti tärkeää. Keskeinen eettinen asia on taata 

dokumentteihin kirjoitetun asiakkaan anonymiteetti. Sen varmistamiseksi tutkimusaineistostani oli 

jo häivytetty osa tunnistetiedoista ennen kuin sain sen itselleni. Aineiston saatuani hävitin loput 

tunnistetiedot mustaamalla ne yli. Lisäksi pyrin varmistamaan anonymiteettia siten, että en kerro 

tutkimuksessani nimeltä kaupunkia, jossa se on tehty. Tämän kerroin tutkimukseen osallistuneille jo 

alkuvaiheessa. Asiakkaat saivat siitä tiedon osana tutkimuslupa-kirjettä ja sosiaalityöntekijät 

yhteyshenkilöni kautta. 
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Pro gradu – tutkielmani aineisto koostuu ”luonnollisesta aineistosta” eli tutkijasta riippumatta 

syntyneistä asiakassuunnitelmaneuvotteluiden asiakirjoista. Tutkimusaineistoani ei ole siis tuotettu 

tutkimuskäyttöön. Se on syntynyt osana institutionaalisen vuorovaikutuksen arkea (Günther 2015, 

31). Asiakkaan asiakirjoja tarkastelevan tutkijan asema on erityinen. Tutkija pääsee lähelle niihin 

kirjattujen ihmisten elämää ja niitä kirjoittaneiden ihmisten työtä, josta syntyy tutkijalle erityinen 

eettinen vastuu. Eettisyys on oman toiminnan ja valintojen tarkastelua. (Günther 2015, 80.) 

Lastensuojelun asiakasdokumentit ovat salassa pidettäviä ja arkaluontoisia dokumentteja. Minua 

tutkijana sitoo vaitiolovelvollisuus tutkimuksen teonkin jälkeen. Tutkimuksen teon aikana olen 

säilyttänyt tutkimusaineistoani huolellisesti lukollisessa kaapissa ja käsitellyt sitä vain yksin 

ollessani. Tutkimuksen valmistuttua tulen hävittämään aineiston asianmukaisesti. 

 

Tutkimusaineistoni analyysia ja tulkintaani on väistämättä ohjannut oma työkokemukseni 

lastensuojelun sijaishuollosta sekä koulutus sosiaalialalta. Olen pyrkinyt pitämään mieleni avoinna 

uusille näkökohdille ja olemaan pohtimatta omaa tapaani dokumentoida. Olen pohtinut tarkasti 

tekemiäni tulkintoja ja esiin nostamiani näkökulmia. Tutkijana olen kaksoisroolissa analysoidessani 

aineistoani. Oma ammatillinen ymmärrykseni lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä vaikuttaa 

varmasti tulkintoihini. Minulla on käytännön kokemusta sijaishuollon asiakassuunnitelmien 

laatimisesta, jolloin tavoitan niistä ehkä jotain, mitä kontekstia tuntematon ei tavoittaisi. Toisaalta 

tutkijana minun täytyy osata ottaa etäisyyttä ammattikuntaani, etten tukeudu tulkinnoissa liikaa 

omaan ymmärrykseeni. Eettisesti hyvin toimivan tutkijan tulee sitoutua ammatilliseen ajatteluun, 

mutta samalla epäillä ja kyseenalaistaa vallalla olevia käsityksiä (Hirvonen 2006, 38). 

Dokumentteja analysoidessa on otettava huomioon myös se, että tutkimuksen tuottama tieto on 

monen kertaisesti tulkittua, joten analyysin tuottamat kuvaukset asiakkaan äänestä voivat olla 

hyvinkin erilaisia kuin todellisuudessa. 

 

Esitellessäni tutkimustuloksiani havainnollistan niitä kuvioiden ja aineistoesimerkkien avulla, jotka 

avaan tekstissä tarkemmin. Tutkittavien anonymiteetin turvaamiseksi aineistoesimerkit on valittu eri 

sijaishuollon asiakassuunnitelmista eikä niihin ole merkitty, kenen asiakkaan dokumentista ne ovat 

peräisin tai kuka työntekijä ne on kirjannut. Olen poistanut esimerkeistä kaikki tiedot, jotka 

saattaisivat vaarantaa asiakkaan tai työntekijän anonymiteetin. Olen muuttanut kaikissa 

esimerkeissä lapsen/nuoren nimen kirjaimeksi x eli se kuvaa samanaikaisesti kaikkia 

asiakaslapsia/nuoria. Aineistoesimerkeissä vanhempaa kuvaavat termit äiti, isä, vanhempi tai 
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vanhemmat. Aineisto-otteissa … -merkintä tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on jätetty jotain pois, 

joka ei ole tutkimuksen kannalta olennaista tai joka saattaisi vaarantaa tutkittavan anonymiteetin. 

 

Tutkimukseni raportoinnissa pyrin huolellisuuteen ja läpinäkyvyyteen tutkimuksen teon jokaisessa 

vaiheessa. Tutkimuksen luotettavuuteen olen pyrkinyt antamalla sen sisällön tarkistettavaksi 

yhteyshenkilöilleni ennen pro gradu – tutkielman julkistamista. Olen pyrkinyt kirjoittamaan 

tutkimustulokseni tutkimuskohdetta arvostaen. Tutkijana minun on tärkeää huolehtia 

kunnioittavasta lähestymistavasta tutkimukseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden 

työkäytäntöihin. Tutkimustuloksia esitellessäni olen paikoitellen myös kriittinen, jonka 

tarkoituksena ei ole osoittaa työn huonoa laatua, vaan auttaa sosiaalityöntekijöitä kiinnittämään 

jatkossa tietoisemmin huomiota erilaisiin tekstin tuottamisen tapoihin ja keinoihin tuoda 

vakuuttavuutta teksteihin sekä välttää teksteissä epämääräisyyttä. Toivon myös, että kriittisten 

havaintojen avulla tutkimukseeni osallistuneet työntekijät saisivat jatkossa riittäviä työvälineitä 

laadukkaaseen dokumentointiin. 

 

5 SIJAISHUOLLON ASIAKASSUUNNITELMAN MONIÄÄNISYYS 

 

Tässä tulosluvussa etsin vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Miten sosiaalityöntekijät 

dokumentoivat sijaishuollon asiakassuunnitelmia? Tarkastelen sitä, millaisena sijaishuollon 

asiakassuunnitelman tekstilajin kirjoittamisen tapa näyttäytyy sekä sitä, ketkä ovat osallisena ja 

informantteina sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. Tutkimukseni osoittaa, että sosiaalityöntekijät 

kirjaavat asiakassuunnitelmia moniäänisesti ja he käyttävät apunaan asiakastietojärjestelmän 

ohjaamaa sijaishuollon asiakassuunnitelman pohjaa. Sosiaalityöntekijät kirjaavat selkeästi ja hyvää 

viranomaisen toimintaa osoittaen. Dokumentoidut tekstit ovat ymmärrettäviä ja niissä käytetään 

helposti luettavissa olevaa kieltä. Osana tekstiä sosiaalityöntekijät käyttävät erilaisia tekstin 

tuottamisen tapoja, joilla voidaan lisätä vaikuttavuutta. Toisaalta samoilla keinoin voidaan myös 

häivyttää keskeisiä asioita. Tulen esittelemään näitä tekstin tuottamisen tapoja tässä luvussa. 

Sosiaalityöntekijöiden tuottamaan tekstiin vaikuttaa olennaisesti asiakastietojärjestelmän antama 

dokumentoinnin väline. Tämän vuoksi aloitan tarkasteluni sijaishuollon asiakassuunnitelman 

dokumenttipohjasta sosiaalityöntekijöiden työvälineenä. Sijaishuollon asiakassuunnitelma on tietty 

genre eli tekstilaji. Tutkimusaineistoni sijaishuollon asiakassuunnitelmat ovat rakenteeltaan 

samanlaisia.  
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5.1 Sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumentin pohja 

 

Kaikki tutkimusaineistoni sijaishuollon asiakassuunnitelmat on laatinut lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä käyttäen dokumentointiin samaa asiakastietojärjestelmän pohjaa. Pienen osan 

suunnitelmista on laatinut avohuollon sosiaalityöntekijä ja pääosan sijaishuollon sosiaalityöntekijä. 

Osassa tutkimusaineistoani dokumentoiva sosiaalityöntekijä on muokannut pohjaa omanlaisekseen. 

Tätä he ovat tehneet yhdistelemällä eri otsikoita. Sijaishuollon asiakassuunnitelmat ovat kaikki 

rakenteeltaan samanlaisia. Eri otsikoiden alle kirjoitettavaa tekstin pituutta tai sisältöä ei ole rajattu. 

Asiakassuunnitelmien sisältö on ajassa rakentuva ja ne kertovat tarinaa sijoitetun lapsen/nuoren 

lastensuojeluprosessin aikaisesta elämästä. Sijaishuollon asiakassuunnitelmien pituus vaihtelee 

kahdesta sivusta kahdeksaan sivuun. 

 

5.1.1 Sijaishuollon asiakassuunnitelman pohjan osiot 

 

Tarkastelen ensimmäiseksi sitä, miten sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumenttien pohja ohjaa 

sosiaalityöntekijöiden tekstin tuottamista. Purkamalla auki sijaishuollon asiakassuunnitelman 

pohjaa ja rakennetta tuotan tietoa siitä, minkälainen työväline se on sosiaalityöntekijöiden 

dokumentoinnissa. Sijaishuollon asiakassuunnitelmapohjan valmiit otsikot liittyvät toisiinsa ja 

pyrkivät kuvaamaan kokonaisuutena sijaishuollossa elävän lapsen tilannetta. Otsikot muodostavat 

kuusi eri osiota, joissa osassa on tarkentavia alaotsikoita. Jokaisella osiolla on oma merkityksensä. 

Havainnollistan seuraavassa kuviossa sijaishuollon asiakassuunnitelman pohjan. 
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Kuvio 1. Sijaishuollon asiakassuunnitelman osiot 

                                  

Sijaishuollon asiakassuunnitelman ensimmäisessä osiossa sosiaalityöntekijät kertovat neuvottelun 

ajankohdan sekä luettelevat läsnäolijat. Tässä osiossa he kertovat toisinaan myös paikan, jossa 

asiakassuunnitelma on laadittu. Tämä jakso on informatiivinen äänen kannalta, sillä se kertoo, onko 

asiakas itse ollut osallisena neuvottelussa ja keitä muita on päästetty ääneen. Pienessä osassa 

tutkimusaineistoni suunnitelmista ei käy ilmi, keitä suunnitelmaan laadintaan on osallistunut ja 

missä sekä milloin se on laadittu. Suunnitelmat saattavat alkaa toteamuksilla:  

 

”x:n asiakassuunnitelma on laadittu muutamien palaverien ja puhelinkeskustelujen tiedoista.” 

”x:n asiakassuunnitelma muodostuu muutamien eri palavereiden ja kuukausiraporttien tiedoista. 

Viimeisin palaveri pidettiin sosiaalitoimistossa huhtikuussa 2013.” 

 

2.1   vanhemmat/huoltajat ja muut läheiset henkilöt

2.2   huostaanottotiedot

2.3   sijoitustiedot

3.   Tausta ja nykytilanne

3.1   lapsi/nuori

3.2   vanhemmat/huoltajat

3.3   sijoituspaikka

3.4   sosiaalityöntekijä

4.   Sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet

4.1   lapsi/nuori

4.2   vanhemmat/huoltajat

4.3   sijoituspaikka

4.4   sosiaalityöntekijä

5.   Tapaaminen

6.   Seuranta

SIJAISHUOLLON ASIAKASSUUNNITELMAN OSIOT

1.   Neuvottelun ajankohta ja osallistujat

2.   Perustiedot
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Tällainen kirjaamisentapa ei ole informatiivinen ja jättää lukijalle paljon kysymyksiä siitä, ketkä 

ovat olleet osallisena suunnitelman laadinnassa ja millaisissa olosuhteissa. Toteamuksista ei käy 

myöskään ilmi, millaisella ajanjaksolla tapaamiset ja puhelinkeskustelut on käyty sekä onko 

kaikissa ollut samat osallistujat.  

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelman toisen osion sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet listauksen 

omaisesti. Tässä osiossa he nimeävät lapsen vanhemmat tai huoltajat ja muut läheiset sekä kertovat 

huostaanottotiedot eli päivämäärän, päätöksen tekijän sekä luettelevat mahdolliset lapsen aiemmat 

sijoitukset ja kertovat nykyisen sijaishuoltopaikan. Sosiaalityöntekijät eivät dokumentoi osiossa 

lapsen huostaanoton perusteita eivätkä asiakkaan mahdollista eriävää mielipidettä huostaanotosta. 

Tämän voi tulkita vain lukija, joka osaa kiinnittää huomiota siihen, onko päätös huostaanotosta 

tehty tutkimuskaupungissa vai hallinto-oikeudessa.  

 

Kolmannessa osiossa sosiaalityöntekijät kertovat lapsen tai nuoren sekä perheen taustasta ja 

nykytilanteesta alaotsikoiden lapsi/nuori, vanhemmat, sijoituspaikka ja sosiaalityöntekijä avulla. 

Taustatiedot koostuvat lapsen asiakkuuden historian kuvailusta. Sosiaalityöntekijöiden kuvaukset 

ovat kronologisia ja ne etenevät ajassa. Kirjaukset kertovat tarinaa lapsesta ja perheestä. 

Pääasiallisesti sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet kuvausta lapsesta tai nuoresta, jota kautta lapsi 

näkyy ja asiakirjat ovat selvästi lapsen. Tässä osiossa eri sosiaalityöntekijöillä on toisistaan 

poikkeavia kirjoittamisen tapoja. Osassa asiakassuunnitelmissa ääneen kertojana pääsee omissa 

alaotsikoissa lapsi tai nuori, vanhemmat, sijaishuoltopaikka ja sosiaalityöntekijä. Tällä 

kirjoittamisen tavalla sijaishuollon asiakassuunnitelma näyttäytyy moniäänisenä vuoropuheluna, 

jossa mahdolliset eriävätkin mielipiteet ovat luettavissa. Seuraava aineistoesimerkki kuvaa 

vuorovaikutuksellista kirjaamisen tapaa: 

  

”Tausta ja nykytilanne 

 

Nuori: x kertoo, että on aloittanut syksyllä yläkoulun. Hänellä on meneillään terapia. x kertoo, että 

harrastuksista skuuttaus on hänelle mieluisaa ja hän haluaisikin uusia osia potkulautaansa. x 

kertoi, että hän on töppäillyt… ja siksi hän joutuu muita aiemmin iltaisin huoneeseensa. 

 

Vanhemmat: Äiti kertoi palaverissa, että nyt kun x:aa on ryhdytty rajaamaan ja ohjeistamaan 

aikaisempaa enemmän, on x ajattelevaisempi ja entistä rauhallisempi. Kotilomat ovat sujuneet 

pääsääntöisesti hyvin. x ei nykyään jatkuvasti kritisoi sääntöjä vastaan. Isä on tavannut x:aa 

säännöllisesti. Isän luona lomat ovat menneet hyvin. 
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Sijoituspaikka: Työntekijöiden mielestä x on tottunut melko hyvin osaston sääntöihin ja tapoihin, 

mutta tällä hetkellä on haasteellista x:n iltalevottomuus. Silloin hänelle tulee myös usein riitaa 

osaston muiden nuorten kanssa. x:aa onkin jouduttu ohjaamaan pois muiden läheisyydestä ja 

menemään rauhoittumaan huoneeseen jo klo 20. x käyttäytyy usein ikätasoistaan nuoremman lailla. 

Jatkossa häntä toivotaan pystyttävän tukemaan kasvussa yläkoululaisen ikäisen suuntaan. Erityisen 

hyvin yhteistyö sujuu x:n kanssa silloin, kun hän on kahden kesken aikuisen kanssa. 

 

Sosiaalityöntekijä: x tarvitsee lähes jatkuvaa aikuisen läsnäoloa ja ohjausta kyetäkseen 

suoriutumaan päivittäisistä arkitoimista ja koulunkäynnistä. x:n edun mukaista on, että 

sijaishuollon avulla turvataan hänen tarvitsema erityinen tuki. Sijoitus antaa tällä hetkellä hänen 

tarvitsemansa kasvun tuen.” 

 

Aineistoesimerkki kuvaa hyvin sitä, miten jokainen neuvottelun osapuoli saa tuoda esiin omalla 

äänellään näkemyksensä. Tässä aineisto-otteessa näkemykset kertovat yhteneväistä tarinaa, 

samoista asioista, jokaisen osapuolen omin sanoin sekä roolista käsin. Nuoren oma kuvaus on 

varsin konkreettinen, kun taas sosiaalityöntekijän kuvaus on jo hyvin etäinen ja yleisluontoinen. 

Siitä huolimatta he puhuvat samasta asiasta.  

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelman neljännessä osiossa sosiaalityöntekijät määrittelevät 

sijaishuollon tarkoitusta ja tavoitteita alaotsikoiden lapsi, vanhemmat, sijaishuoltopaikka ja 

sosiaalityöntekijä avulla. Sosiaalityöntekijät kirjaavat tavoitteet pääsääntöisesti hyvin yleisinä ja 

lastensuojelun fraaseja käyttäen tai lakitekstiä lainaten. Tällä tarkoitan seuraavan aineisto-otteen 

kaltaista kirjaamista: 

 

”Sijaishuollon tavoitteena on, että x saa tukea kasvuunsa ja kehitykseensä monipuolisesti ja 

pitkäjänteisesti.” 

 

Suurimmassa osassa sijaishuollon asiakassuunnitelmia sosiaalityöntekijät eivät ole kirjanneet 

selkeästi huostaanoton kriteereitä suunnitelmiin näkyviin. Tämän vuoksi en osaa sanoa, ovatko 

tavoitteet määritelty huostaanoton kriteerien pohjalta. Sosiaalityöntekijöiden tavoitteiden asettelusta 

puuttuu monilta osin asiakkaan yksilöllisen tilanteen näkyminen sekä tavoitteiden arviointi ja niiden 

tueksi suunniteltujen palvelujen kuvaus. Tavoitteiden asettelussa ei myöskään pääsääntöisesti näy 

se, kenen asettamia tavoitteet ovat ja onko eri osapuolilla niistä erimielisyyttä. Pienessä osassa 

tutkimusaineistoani sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet on kuitenkin kirjattu yksilöllisesti ja 

asiakaslähtöisesti, jolloin niistä muodostuu lukijalle kuva asiakkaan todellista arkea kuvaavasta ja 

eteenpäin suuntaavasta tavoitteesta. Tällaisesta sosiaalityöntekijän tavoitteiden kirjaamisen tapaa 

kuvaa seuraava aineisto-ote: 
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”Tavoitteena on,  

 

- x:n oma elämänhallinta lisääntyy edelleen ja siten syksyllä alkava ammatillinen opiskelu 

onnistuu 

- Nuorisopsykiatriselta saatava säännöllinen tuki vahvistaa x:n psyykkistä vointia 

- Asumisjärjestelyt isän luona onnistuvat ja vähentävät koulumatkoihin kuluvaa aikaa 

- Kotilomat äidin luona onnistuvat myös 

- Yhteistyö lastenkodin ja jälkihuollon ohjaajan kanssa edistää nuoren elämänhallintaa” 

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelman viidennessä kohdassa sosiaalityöntekijät dokumentoivat sovitut 

tapaamiset eli sen, miten lapsi tai nuori tapaa läheisiään. Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet 

tapaamiset pääsääntöisesti toteamuksina eikä niistä näy, ovatko kaikki osapuolet tapaamisista samaa 

mieltä. Muutamassa asiakassuunnitelmassa sosiaalityöntekijä on tässä kohdassa kirjannut myös 

muun mahdollisesti sovitun yhteydenpidon kuten puhelut tai sen, miten sosiaalityöntekijä tapaa 

asiakkaita.  Sijaishuollon asiakassuunnitelman kuudenteen ja viimeiseen osioon eli seurantaan 

sosiaalityöntekijät kirjaavat vain ajankohdan, jolloin suunnitelma tarkistetaan. Tutkijana jäin 

kaipaamaan tavoitteiden ja mahdollisen perheen jälleen yhdistämisen arviota sekä aikataulua.  

 

5.1.2 Sijaishuollon asiakassuunnitelman pohja työvälineenä 

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelman pohja on asiakastietojärjestelmän ohjaama kokonaisuus, joka 

mahdollistaa sosiaalityöntekijää tekemään muutoksia otsikoissa. Pohja mahdollistaa 

vuorovaikutuksellisen työskentelyn ja tukee kirjaamaan lastensuojelulain (417/2007, 30§, 2 mom.) 

mukaisesti asianosaisten eriävät näkemykset. Pohja antaa välineen vuorovaikutukselliseen 

työskentelyyn erityisesti keskusteltaessa taustasta ja nykytilanteesta sekä sijaishuollon 

tarkoituksesta ja tavoitteista. Nämä jaksot antavat mahdollisuuden nostaa esiin asiakkaan omaa 

ääntä, jos niitä käytetään siten, että kaikkien osapuolten äänelle annetaan tilaa oman alaotsikkonsa 

alla. Hyvässä dokumentaatiossa kirjaaminen on vuorovaikutteista. 

  

Sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumenttien pohja ei kuitenkaan kaikilta osilta ole toimiva 

työväline sosiaalityöntekijöiden tekemän dokumentoinnin tukena. Sen otsikot eivät tule suoraan 

lastensuojelulaista, joten pohja itsessään ei ohjaa sosiaalityöntekijää dokumentoimaan siten, että 



  

44 

 

kaikki lastensuojelulain (417/2007, 30§, 2 mom.) vaatimukset täyttyisivät. Pohja ei ohjaa 

kirjaamaan lapsen ja perheen palvelujen sekä tuen tarvetta tai erityisen tuen ja avun järjestämistä; 

olosuhteita ja asioita, joihin pyritään vaikuttamaan eikä arvioitua aikaa, jonka kuluessa tavoitteet 

pyritään toteuttamaan. Pohja ei myöskään huomioi otsikkotasolla sitä, miten sosiaalityöntekijä tapaa 

henkilökohtaisesti lasta tai miten lapselle tietojen antaminen toteutetaan. Otsikkotasolla ei näy 

myöskään se, miten perheen jälleen yhdistämisen tavoite otetaan lapsen edun mukaisesti huomioon. 

Suunnitelmapohja ei ohjaa sosiaalityöntekijää ottamaan myöskään kantaa siihen, onko 

vanhemmalle laadittu lain vaatimalla tavalla oma asiakassuunnitelma.  

 

Käytössä oleva sijaishuollon asiakassuunnitelma pohja tukee siis moniäänistä 

vuorovaikutuksellisuutta ja eriävien mielipiteiden esiin tuomista, mutta se ei tue tavoitteellista 

työskentelyä. Lain vaatimien asioiden esiin ottaminen jää vahvasti työntekijän vastuulle. Pohja ei 

huomioi asiakkaan oikeuksia eikä tue heidän oikeusturvan toteutumista. Selkeästi jäsennelty ja 

toteutettu dokumentointi on sosiaalityön asiakastyön laadunhallintaa. Keskeinen osa jäsentelyssä ja 

toteutuksessa on sillä, millainen työväline sosiaalityöntekijöillä on käytössään. 

 

5.2 Tekstintuottamisen tavat 

 

Sosiaalityöntekijät käyttävät dokumentoidessaan vakiintuneita tekstintuottamisen tapoja 

tutkimusaineistossani. Vakiintuneilla tavoilla tarkoitan sitä, että tietyt kirjoittamisen tavat ovat 

yhteneväisiä eri sosiaalityöntekijöiden välillä ja eri ajankohtina laadituissa sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa. Sijaishuollon asiakassuunnitelmien sisältö ja sosiaalityöntekijöiden 

yksilöllinen kirjoittamisen tyyli suunnitelman otsikkojen alla ovat vaihtelevia.  

 

Sosiaalityöntekijät dokumentoivat ammatillisesti ja selkeää kieltä käyttäen. He käyttävät 

kirjoittaessaan erilaisia tapoja tuottaa tekstiä, joita ovat passiivissa kirjoittaminen, moniäänisesti 

kirjoittaminen, poissaolevan äänen käyttäminen, yksityiskohdilla vakuuttaminen ja aiemman 

asiakassuunnitelman tekstin kopiointi. Näillä kaikilla tekstintuottamisen tavoilla on oma paikkansa 

osana sosiaalityöntekijän ammatillista dokumentointia, joka noudattaa hyvää viranomaisilta 

vaadittavaa kirjaamisen osaamista.  
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5.2.1 Passiivissa kirjoittaminen 

 

Kaikissa tutkimusaineistoni sijaishuollon asiakassuunnitelmissa yhtenä hallitsevana 

sosiaalityöntekijöiden tekstintuottamisen tapana näyttäytyy passiivissa kirjoittaminen. Kirjaaminen 

passiivimuotoon helpottaa sosiaalityöntekijöitä listaamaan lapsen tai nuoren sijoituksen 

taustatietoja, jolloin ne eivät vie suurta tilaa sijaishuollon asiakassuunnitelmassa, joissa ajatuksena 

on suunnata katsetta tulevaan. Kun sosiaalityöntekijät kirjaavat tekstit passiivimuodossa, on lukijan 

kuitenkin pääsääntöisesti mahdotonta tavoittaa äänen tuottajaa tai tuottajia.  

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmia hallitsee passiivimuotoinen kirjoittaminen, joka jättää lukijalle 

epäselväksi, onko kyseessä sosiaalityöntekijän ääni vai yhteisesti tuotettu ääni. Tekijän 

häivyttäminen tekstistä voi olla yksi vakuuttamisen keino. Eriävät mielipiteet saatetaan häivyttää 

passiivimuodon taakse, jolloin on mahdotonta tietää, onko yhteinen ymmärrys saavutettu. 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmissa kirjoittaneet sosiaalityöntekijät käyttävät passiivimuotoa 

kertoessaan sen, mitä todetaan, tavoitellaan ja päätetään. Toteamukset liittyvät usein siihen, 

millaisena lapsi tai nuori nähdään. Tästä esimerkkinä seuraavat aineisto-otteet: 

 

”x on vaativa erityislapsi, jonka psyykkisestä voinnista on ollut jo pitkään huolta.” 

 

”Palaverissa todettiin, että x on voi hyvin ja hän on kasvanut paljon.” 

 

”Nykyään x kykenee ilmaisemaan tunteitaan ja hänen pettymyksensietokykynsä on kehittyneempi.” 

 

Aineisto-otteet kuvaavat lasta ja hänen tilannettaan, mutta jättävät epäselväksi, kenen näkemyksestä 

on kyse: Lapsen itsensä, vanhemman, sosiaalityöntekijän vai jonkun muun? Epäselväksi jää myös 

se, olivatko kaikki asiakassuunnitelmassa läsnä olleet asiasta yhtä mieltä ja onko väittämälle jotain 

asiantuntijan tukea. Sosiaalityöntekijät käyttävät passiivisia toteamuksia myös kuvaamaan lapsen 

arjen tuntemuksia. Usein sijaishuollon asiakassuunnitelmissa toistuva lause on ”lapsi viihtyy 

sijaisperheessä”. Onko kokemus lapsen subjektiivinen tunne vai jonkun muun näkemys?   

 

Sosiaalityöntekijät kirjaavat passiivimuotoon usein sen, mitä tavoitellaan ja päätetään. Tavoitteiden 

passiivimuotoisessa kirjoittamisessa ei ilmene se, mikä on asiakkaan rooli sijaishuollon tavoitteiden 

asettamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin tekstin tuottamisen tavan vuoksi näyttää siltä, että asiakasta 

lähestytään passiivisena arvioinnin kohteena, eikä esimerkiksi yhteistyökumppanina muutoksen 

tekemisessä. Tämä voi vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista käytännössä ja asiakkaan osallisuuden 
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kokemusta. Esitän esimerkkinä aineiston passiivimuotoisesta tavoitteiden asettelusta seuraavat 

aineisto-otteet:  

 

”Tavoitteena, että x saa sijaisperheen luona turvalliset ja vakaat elinolosuhteet.” 

 

”Tavoite on, että vanhemmat pitävät yhteyttä lapseen ja kasvattavat häntä samansuuntaisesti 

sijaisperheen kanssa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.” 

 

”x on sijaisperheen hoidettavana ja kasvatettavana niin kauan kuin se on hänen etunsa mukaista.” 

 

Sosiaalityöntekijät kirjaavat sijaishuollon asiakassuunnitelmissa päätöksiä kuvaavat lauseet usein 

passiivimuodossa, joka korostaa ”me-ääntä”, mutta ei yksilöi tekijöitä. Kirjaamisentapa ei tuo esille 

sitä, ovatko kaikki osallistujat lauseen takana. Kirjoittaja hävittää passiivin avulla oman 

persoonansa tekstistä. Tästä esimerkkinä seuraavat kirjoittamisen tavat: 

 

”Tällä erää sovittu, että x voi olla äidin kotona yhden yön kerrallaan joka toinen viikonloppu.” 

 

”Puhutaan vielä siitä, että sovittujen tapaamisten tiheyttä ja pituutta ei voi muuttaa.” 

 

”Molempien vanhempien toivotaan saavan itselleen sellaista elämänhallintaa, että he voivat 

jatkossakin tavata lasta.” 

 

Tekstistä voi tulkita, että vuorovaikutustilanteessa on läsnä ollut useita ääniä, jotka ovat saattaneet 

olla vuorovaikutustilanteessa asiasta eri mieliä. Tekstistä ei kuitenkaan voi tulkita sitä, 

saavutettiinko yksimielisyys vai tekikö joku vuorovaikutuksen osapuolista lopullisen päätöksen 

asiasta. 

 

5.2.2 Moniäänisesti kirjoittaminen 

 

Kaikkia tutkimusaineistoni sijaishuollon asiakassuunnitelmia yhdistää se, että ne on kirjoitettu 

moniäänisesti. Sosiaalityöntekijät lainaavat kirjatessaan useita ääniä ja tekstit ovat dialogisia. 

Lastensuojelutyössä on läsnä monia ihmisiä, näkökulmia ja yhtäaikaisia ääniä, joiden kuuleminen ja 

ymmärtäminen ovat tärkeitä tekijöitä. Sijaishuollon asiakassuunnitelmia laadittaessa läsnä on useita 

eri tahoja, jotka pääsevät asiakassuunnitelmissa sosiaalityöntekijän dokumentoimana ääneen.  
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Olen jaotellut eri ääneen pääsevät tahot analyysissani äänikategorioihin. Ääneen pääsee 

sosiaalityöntekijä itse, joka muodostaa äänikategorian sosiaalityöntekijä/passiivi ja ääneen pääsevät 

lapsi, nuori ja vanhempi, jotka muodostavat äänikategorian asiakas. Lisäksi sosiaalityöntekijät 

dokumentoivat lapsen tai nuoren sisarusten, lapsen isovanhempien, vanhemman sisarusten tai 

vanhemman puolison ääniä, joista muodostuu äänikategoria läheiset. Sijaishuollon 

asiakassuunnitelmien moniäänisyydessä ääneen pääsevät myös sijaishuoltopaikkojen johtaja, 

vastaava ohjaaja, omaohjaaja, erityistyöntekijä, perhekodin vanhempi ja sijaisvanhempi. Heistä 

muodostuu äänikategoria sijaishuoltopaikan edustaja. Viimeisen äänikategorian muodostavat muut 

viranomaiset/työntekijät, joita aineistossani ovat lääkärit, sairaanhoitajat, terapeutit, sairaalan 

sosiaalityöntekijät, opettajat, rehtorit, päivähoidon henkilökunta, perheohjaajat, tapaamisten 

valvojat, päihde- ja mielenterveystyöntekijät ja perhehoitajan omat työntekijät.  

 

Havainnollistan seuraavassa kuviossa sijaishuollon asiakassuunnitelmien moniäänisyyttä 

äänikategorioittain. Esittelen äänen näkymistä jaoteltuna sijaishuollon asiakassuunnitelman eri 

osioihin (ks. kuvio 1), jotta näkyväksi tulee se, millaisissa asioissa eri äänet pääsevät näkyviin. 

Ensimmäinen osio, neuvottelun ajankohta ja osallistujat kuvaa sitä, keitä äänen tuottajia on ollut 

paikalla. Muut jaksot kuvaavat äänen näkymistä. En ole laskenut osallistujien määrää tai äänen 

tuottajien määrää, vaan ainoastaan sen, kuinka monessa asiakassuunnitelmadokumentissa (N=61) 

joku tähän äänikategoriaan kuuluva saa äänen näkyviin.  

 

Kuvion tarkoituksena on toimia taustoituksena sille, mihin kokonaisuuteen asiakkaan ääni asettuu 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. Havaintojen laskeminen antaa tulkinnoille varmuutta 

(Kääriäinen 2003, 61). Kuviota laatiessani en pystynyt passiivimuotoisen kirjoittamisen vuoksi 

tavoittamaan aina teksteistä, keiden kaikkien ääni niissä näkyi. Tässä kuviossa olen käsittänyt 

passiivimuodossa kirjatun sosiaalityöntekijän äänenä. 
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Kuvio 2. Sijaishuollon asiakassuunnitelmien äänikategoriat 

 

Kuvio osoittaa, että asiakas ei aina itse ole läsnä sijaishuollon asiakassuunnitelmaa laadittaessa. 

Tutkimusaineistoni asiakassuunnitelmista noin joka kymmenes on laadittu siten, ettei asiakasta (ei 

lasta, nuorta tai vanhempaa) ole ollut lainkaan läsnä. Kaikissa näissä asiakassuunnitelmissa on 

maininta siitä, ettei vanhempi saapunut paikalle. Lapsen tai nuoren poissaolon syy ei käy ilmi, joten 

tutkijana jään pohtimaan sitä, oliko heitä pyydetty osallistumaan. Asiakassuunnitelmissa, joissa 

vanhempi ei ollut läsnä, on maininta siitä, että ”vanhemmalle soitettiin neuvottelun kuulumiset”. 

Kiinnitin huomiota siihen, ettei kirjauksen perusteella poissaolevalla vanhemmalla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Häneltä ei kysytä mielipiteitä, vaan hänelle 

”soitettiin kuulumiset”. Miten poissaoleva lapsi tai nuori saa tietoa asiakassuunnitelmasta tai 

pystyykö hän osallistumaan siihen, ei käy dokumenteista ilmi. Sosiaalityöntekijät ovat itse läsnä 

aina asiakassuunnitelmaa laadittaessa ja sijaishuoltopaikat pääsääntöisesti. Asiakkaan läheiset tai 

muut viranomaiset ja työntekijät ovat paikalla noin kolmasosassa tilaisuuksista, joissa sijaishuollon 

asiakassuunnitelmia on laadittu. 

 

Kuvio tuo esiin sen, että puhetilanteissa eri äänen tuottajilla näyttää olevan oma tehtävänsä. 

Sosiaalityöntekijät näyttäytyvät laaja-alaisina ammatillisina kokoajina eikä sosiaalityöntekijöiden 

oma ääni ole hallitsevassa roolissa. Sosiaalityöntekijöiden omaa ammatillista puhetta esiintyy vähän 

ja se on luonteeltaan vahvaa asiantuntijapuhetta. Sosiaalityöntekijöiden omassa äänessä näkyy 

lakitekstiin perustuvien toteamusten käyttö.  



  

49 

 

Sosiaalityöntekijöiden dokumentoimissa sijaishuollon asiakassuunnitelmissa äänessä ovat 

useimmiten asiakkaat ja sijaishuoltopaikkojen edustajat. Heidän äänensä pääsee näkyviin, kun 

sosiaalityöntekijät dokumentoivat lapsen tai nuoren taustaa ja nykytilannetta sekä sijaishuollon 

tarkoitusta ja tavoitteita. Osiot perustiedot, tapaamiset ja seuranta ovat lähes täysin kirjoitettu 

passiivimuotoisina toteamuksina, jolloin niissä ääneen pääsee harvoin kukaan yksilöidysti.  

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmissa eri osapuolten äänet eivät ole keskenään tasa-arvoisia. 

Huomionarvoista on, että asiakkaan läheisten ääni on sosiaalityöntekijöiden dokumentoinnissa 

vähäisessä roolissa eikä sille anneta painoarvoa. Läheisten ääni tulee esiin kirjatuissa 

asiakassuunnitelmadokumenteissa irrallisina toteamuksina, joita sosiaalityöntekijät eivät 

kommentoi tekstissä mitenkään ja jotka eivät näytä vaikuttavan suunnitelmassa sovittuihin asioihin. 

Läheiset pääsevät sosiaalityöntekijän dokumentoinnissa äänellään tuottamaan sitä, että lapsi on 

heille tärkeä sekä sitä, mitä läheiset ajattelevat vanhempien tilanteesta.  

 

Sijaishuoltopaikkojen edustajien ääni sen sijaan näkyy vahvana teksteissä, mutta ei kuitenkaan 

määrällisesti asiakkaan ääntä vahvempana. Asiakkaan oma ääni kulkee mukana koko prosessin 

ajan. Asiakkaat ovat vahvasti läsnä ja heidän näkemyksiään kirjataan esiin. Sosiaalityöntekijän 

dokumentoima asiakkaan ääni kuitenkin häipyy sisällöllisesti sijaishuoltopaikkojen edustajien 

vahvan äänen varjoon, jolloin sijaishuoltopaikat saavat äänelleen asiakkaan ääntä suuremman roolin 

sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumenteissa. Sosiaalityöntekijät dokumentoivat esimerkiksi 

kuvausta lapsen tai nuoren nykytilanteesta kokonaisvaltaisesti sijaishuoltopaikkojen edustajien 

kuvaamana, kun taas asiakkaat itse kertovat yksittäisiä asioita arjesta tai kuvaavat kotilomien 

sujumista. Toisinaan sosiaalityöntekijät kirjaavat asiakkaan äänellä heidän tuottamaa kertomusta, 

jonka jälkeen asiantuntija esittää samasta asiasta kuvauksen, joka vaikuttaa saavan suuremman 

painoarvon.  

 

Sijaishuoltopaikkojen edustajien ääni lukeutuu osaksi asiantuntijaääntä, jolla on ylipäätään 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa suuri painoarvo. Asiantuntijoiden mielipiteillä teksteihin 

saadaan paino-arvoa ja vakuuttavuutta. Asiantuntijan ääni pitää sisällään sosiaalityöntekijän, 

sijaishuoltopaikan edustajan ja muun viranomaisen/työntekijän äänet. Sijaishuollon 

asiakassuunnitelmien dokumenteissa asiantuntijaääni on vahvassa ja aktiivisessa asemassa.  
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5.2.3 Poissaolevan äänen käyttäminen, yksityiskohdilla vakuuttaminen ja aiemman tekstin 

kopioiminen 

 

Passiivimuotoisen ja moniäänisen kirjoittamisen lisäksi sijaishuollon asiakassuunnitelmien 

kirjoittamisen tapoja ovat poissaolevan äänen käyttäminen, yksityiskohdilla vakuuttaminen ja 

aiemman tekstin kopioiminen.  

 

Sosiaalityöntekijät kirjoittavat toisinaan sijaishuollon asiakassuunnitelmien dokumentteihin 

argumentaatiota sellaisen henkilön äänellä, joka ei ole osallistunut asiakassuunnitelman laatimiseksi 

järjestettyyn tapaamiseen. Useimmiten tällaisia ääniä ovat lasten opettajat tai lääkärit, mutta joskus 

myös lapsi itse. Lääkärin ja opettajan äänen käyttäminen näyttäytyy tarpeellisena kokonaistilanteen 

esiin tuomisessa. Dokumenteista ei käy ilmi se, miten ja milloin heitä on kuultu. Lukijalle on myös 

hämmentävää se, että lapsi ”puhuu” dokumentissa, jonka laatimisessa hän ei ole ollut läsnä. 

Tulkitsen, että sosiaalityöntekijä on käynyt tapaamassa lasta erikseen, mutta hän ei ole sitä jostain 

syystä tuonut dokumentoidessa asiakassuunnitelmaa esiin. Tällainen tekstin tuottamisen tapa on 

hämmentävää ja jättää lukijalle kysymyksiä siitä, mistä kokonaisuudesta sijaishuollon 

asiakassuunnitelma muodostuu ja ketkä siihen voivat vaikuttaa sekä miten. 

 

Dokumentoimalla tarkasti yksityiskohtia sosiaalityöntekijät saavat tekstiinsä elävyyttä ja aitouden 

tuntua, joka varmasti helpottaa asiakkaita tunnistamaan tekstit omikseen. Dokumentoiduilla 

yksityiskohdilla sosiaalityöntekijät pyrkivät osoittamaan, että jokin lausuttu on totta. 

Yksityiskohdilla kirjoittamisella voidaan vaikuttaa siihen, kuinka todellisen kuvan tilanteesta lukija 

voi muodostaa. Yksityiskohdat auttavat lukijaa tavoittamaan tilanteen tai asian paremmin, kuten 

seuraavat aineisto-otteet tuovat esiin: 

 

”x:lle syöminen on hankalaa. Päiväkodin eväsretkellä hän joi vain pillimehun ja kurkut leivän 

päältä.” 

 

Toinen lause tarkentaa ensimmäistä, jolloin lukija saa lapsen syömisestä sellaisen kuvan, ettei 

lapselle kaikki ruoka maistu. Pelkkä ensimmäinen lause olisi voinut tarkoittaa myös sitä, että 

lapsella on jokin fysiologinen ominaisuus, joka vaikeuttaa syömistä.  

 

”x:lla on pelkoja…. Hän oli kertonut, että on kotona katsonut Leijonakuningasta, joka on kielletty 

alle 7-vuotiailta. X halusi mennä kirjastosta lainaamaan tämän.” 
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Toisessa aineisto-otteessa taas jälkimmäisillä lauseilla selitetään lapsen pelkojen (yhtä) syytä ja 

hänen omaa ratkaisua pelon työstämiseen. Yksityiskohta tuo ilmi, mistä pelko mahdollisesti johtuu.  

 

Viides sosiaalityöntekijöiden paljon käyttämä tapa tekstintuottamisessa on aiemman tekstin 

kopioiminen sellaisenaan tai tiivistäen sitä. Sosiaalityöntekijät käyttävät apunaan sijaishuollon 

asiakassuunnitelmien dokumentoinnissa esimerkiksi sijaishuoltopaikkojen tekemiä lapsen tai 

nuoren kuukausiraportteja ja lapsen tai nuoren aiempia sijaishuollon asiakassuunnitelmia. Aiempi 

teksti tuo sijaishuollon asiakassuunnitelmaan lisäinformaatiota, joka voi olla joissakin tilanteissa 

hyödyllistä. Lukijan kannalta on tärkeää, että asiakassuunnitelmasta käy ilmi, mistä teksti on 

peräisin. Asiakasta saattaa hämmentää se, että sijaishuollon asiakassuunnitelman dokumentissa 

kirjataan asioita, joita vuorovaikutustilanteessa ei ole tullut esiin. Usein sosiaalityöntekijät laativat 

uuden suunnitelman vanhan suunnitelman jatkoksi siten, että aiemmin kirjattu jää näkyviin ja uusi 

asia kirjataan sen perään. Toisinaan sosiaalityöntekijät tiivistävät aiemmin kirjattua hieman tai 

muuttavat sen aikamuotoa. Eri osapuolten uudet lausumat eivät käy välttämättä dialogia aiemmin 

asiakassuunnitelmassa ilmaistun kanssa, vaikka jokainen lausuma on yhteydessä menneisiin 

lausumiin.  

 

Tekstin tuottamisen tapana aiemman tekstin kopiointi tekee suunnitelmista raskaita luettavia, joissa 

uusin tieto häviää vanhan joukkoon Lisäksi tällainen kirjoittamisen tapa antaa helposti suuren 

painoarvon ensimmäisessä asiakassuunnitelmassa kirjoitetuille asioille. Siinä kirjatut asiat saattavat 

seurata mukana asiakassuunnitelmissa koko lapsen tai nuoren sijaishuollon prosessin ajan. Tällöin 

yksittäiset lausumat saattavat saada liian suuren painoarvon. Kopioivasta kirjoittamisen tavasta 

esimerkkinä aineistolainaus, joka on otettu heinäkuussa 2015 laaditusta asiakassuunnitelmasta: 

 

”x halusi erityisesti äidin huomiota. x oli iloinen ja reipas.” 

 

Aineistoesimerkin lapsi on asiakassuunnitelman laadintahetkessä, tammikuussa 2014, hakenut 

huomiota äidiltään ja on ollut tällöin iloinen sekä reipas. Tämä kulkee mukana hänen sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa vielä ainakin puolentoista vuoden kuluttua. Toki lause voi kertoa esimerkiksi 

siitä, että lapsi haluaa usein erityisesti äidin huomiota tai että hän on olemukseltaan aina iloinen, 

mutta nämä jäävät kirjauksesta tulkinnan varaan.  
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6 ASIAKKAAN ÄÄNI SIJAISHUOLLON ASIAKASSUUNNITELMISSA 

 

Tässä toisessa tulosluvussa etsin vastausta toiseen tutkimuskysymykseeni: Miten ja mitä 

sosiaalityöntekijät kirjoittavat sijaishuollon asiakassuunnitelmiin asiakkaan äänellä? Asiakkaan 

äänen näkymistä tarkastelen tutkimuskysymykseni mukaisesti kahdesta eri näkökulmasta. 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen sitä, miten asiakkaan ääni näkyy sosiaalityöntekijöiden 

kirjaamissa sijaishuollon asiakassuunnitelmissa ja toisessa alaluvussa käsittelen, mitä 

sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet sijaishuollon asiakassuunnitelmiin asiakkaan äänellä. 

 

Äänikategoriani ”asiakas” olen jakanut alakategorioihin lapsi, nuori ja vanhempi. Alla olevaan 

kuvioon olen ottanut mukaan sijaishuollon asiakassuunnitelman ne osiot, joissa asiakkaan ääni 

näkyy (ks. kuvio 2). Tutkimusaineistossani lapsille (alle 12 vuotta) tehtyjä sijaishuollon 

asiakassuunnitelmia on 22 ja nuorille (12-18v.) tehtyjä 39, yhteensä 61 asiakassuunnitelmaa. 

Alakategoria vanhempi muodostuu sekä lasten että nuorten vanhemmista. Mukana voivat olla äiti, 

isä tai molemmat vanhemmat. Käsittelen vanhempia yhtenä kategoriana, jossa en erittele äidin ja 

isän ääniä. Tähän ratkaisuun päädyin, ettei tutkielmani laajene liikaa. 

  

 
Kuvio 3. Asiakkaan äänen näkyminen sijaishuollon asiakassuunnitelmissa 
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Kuvio osoittaa, että lapset, nuoret ja vanhemmat saavat sosiaalityöntekijöiden dokumentoimina 

äänensä näkyviin pääsääntöisesti sijaishuollon asiakassuunnitelman osiossa tausta ja nykytilanne. 

Vanhempien ääni näkyy joka neljännessä sijaishuollon asiakassuunnitelman dokumentissa 

käsiteltäessä sijaishuollon tarkoitusta ja tavoitteita. Nuoren ääni taas näkyy tässä osiossa vain joka 

kymmenennessä sijaishuollon asiakassuunnitelmassa ja lapsen ääni ei lainkaan. Osiossa 

”tapaamiset” näkyy harvoin asiakkaan ääntä.  

 

Kuvio toimii taustoituksena seuraaville alaluvuille, jossa avaan tarkemmin asiakkaan äänen eri 

muotoja ja sisällöllistä näkymistä. Asiakkaan äänen erilaisilla muodoilla tarkoitan selkeästi 

merkittyjä lainauksia asiakkaan äänestä ja epäsuoria, toisen toimijan asiakkaan puheesta tai teoista 

tulkitsemia näkemyksiä, jotka välitetään sosiaalityöntekijälle asiakkaan äänenä. Kuvio osoittaa, että 

lapset ja nuoret saavat äänensä näkyviin vanhempia enemmän. Tämä selittyy pitkälti epäsuoran 

asiakkaan äänen näkymisen kautta, jolloin asiakkaan ääntä tulkitsee toinen toimija. Sisällöllisesti 

asiakkaat pääsevät sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumenteissa sosiaalityöntekijöiden 

kirjaamina ääneen kolmenlaisessa teemassa, jotka ovat sisällöllisiä, kokemuksellisia ja ajallisia 

teemoja. 

 

6.1 Asiakkaan äänen eri muodot sosiaalityöntekijän dokumentoimina 

 

Tässä alaluvussa käsittelen asiakkaan, sisältäen alakategoriat lapsi, nuori ja vanhempi, äänen 

näkymistä yksityiskohtaisemmin. Sosiaalityöntekijän dokumentoimana asiakkaan äänen esiin 

tuomisen eri muodot ovat selkeästi merkityt suorat lainaukset ja epäsuorat, toisen toimijan 

tulkitsemat asiakkaan näkemykset. 

 

6.1.1 Selkeästi merkityt suorat lainaukset 

 

Sosiaalityöntekijöiden dokumentoidessa asiakkaan ääntä erilaisin muodoin, säilyy teksteissä 

autenttisuus ja vaikuttavuus. Sosiaalityöntekijöiden kirjaamissa sijaishuollon asiakassuunnitelmissa 

asiakkaan äänen esiintulon yksi muoto on selkeästi merkityt suorat lainaukset asiakkaan 

puhetilanteissa tuottamasta äänestä. Sosiaalityöntekijät merkitsevät asiakkaan äänen joko 

erottamalla sen lainausmerkein tai kirjoittamalla ”asiakas kertoi” tai ”asiakkaan mukaan”. 
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Lainausmerkkejä käytetään hyvin vähän ja ne näyttävät löytävän paikkansa silloin, kun asiakas 

ilmaisee mielipiteensä voimakkaasti ja käyttäen sanavalintoja, jotka eivät sovi ammatilliseen 

ilmaisuun.  

 

Lapsen ääni 

 

Lapsille (alle 12-vuotta) laadituissa sijaishuollon asiakassuunnitelmissa selkeästi merkityt suorat 

lainaukset lapsen äänestä jäävät marginaaliin. Tähän vaikuttaa se, ettei lapsi ole ollut itse läsnä 

puolessa tapaamisista, jossa asiakassuunnitelma on laadittu. Näissä asiakassuunnitelmissa ei ole 

myöskään mainintaa siitä, onko lasta kuultu jossain muussa yhteydessä tai muulla keinoin. Lapsi 

pääsee itse suoraan ääneen joka kolmannessa hänelle laaditussa asiakassuunnitelmassa. Erityisesti 

lapsen ääni voimistuu tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä vaihtuu. Tällöin sijaishuollon 

asiakassuunnitelmista käy ilmi, että lasta tavataan henkilökohtaisesti. Lapsen suora oma ääni näkyy 

kertomuksena arjesta, kiinnostuksen kohteista ja sijaishuoltopaikasta. Lisäksi lapsen suora ääni 

näkyy toteamuksina omasta kodista ja vanhemman ikävästä. Seuraavat aineistoesimerkit kuvaavat, 

miten lapsen ääni pääsee suoraan näkyviin sosiaalityöntekijän dokumentoimana.  

 

”x kertoo pitävänsä liikunnasta kuten luistelusta ja jalkapallosta.” 

 

”x kertoi, että hänelle kuuluu hyvää. Hän toivoo, että joulupukki tulisi ja toisi pikkulegoja ja 

nuken.” 

 

”x kertoi äidin kodista, missä kaikki on samassa tilassa.” 

 

Lapsen ääni näkyy aina vain yksittäisinä lauseina ja toteamuksina. Lapset eivät pääse suoraan 

ääneen pidempinä kertomuksina, joten heidän suoran äänensä näkyminen jää heikoksi ja yksittäisiä 

asioita kuvaavaksi. 

 

Nuoren ääni 

 

Nuoret (12-18v.) ovat lasta useammin läsnä asiakassuunnitelmaa laadittaessa ja pääsevät selvästi 

lapsia useammin itse suoraan ääneen. Heidän näkemyksensä saavat tilaa sijaishuollon 

asiakassuunnitelmadokumenteissa. Tutkimusaineistossani vain yhdelle nuorelle laadittiin 

asiakassuunnitelmia ilman hänen läsnäoloaan. Tämän nuoren kohdalla ei käy ilmi, onko häntä 

kuultu jossain muussa yhteydessä tai muulla keinoin. 
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Nuorten tuottamaa ääntä sosiaalityöntekijät dokumentoivat lainausmerkein ja useamman lauseen 

kertomuksina nuoren omalla äänellä. Esitän seuraavilla aineistoesimerkeillä, miten nuorten ääni 

näkyy enemmänkin kertomuksina kuin yksittäisinä lauseina kuten lapsen ääni näkyy:  

”x kertoi, että hänelle kuuluu hyvää. Hän on ollut lastenkodissa kaksi viikkoa ja on saanut laitettua 

huonettaan mieleiseensä kuntoon. x on myös piirtänyt, katsellut tv:tä, ulkoillut, pelannut muiden 

lasten kanssa korttia ja käynyt lastenkodin kanssa kauppakeskuksessa. X kertoi, että häntä 

harmittaa lastenkodissa se, että nuoremmat lapset tappelevat paljon keskenään. Hän odottaa 

kovasti koulunalku ja miettii mahdollisuuksia jatko-opintoihin, jos koulupäivät ovat kovin lyhyitä. 

x:n toiveissa on opiskelu… ammattikoulussa.” 

 

”Palaverissa x kertoi, että yksikkö on ihan kiva. Välillä siellä on tosin aika villiä menoa joidenkin 

tyttöjen osalta. x kertoi, että hänellä on iso huone ja on tärkeää, että se on lähellä kansliaa. x on 

käynyt yksin lähikaupassa. x kertoi myös, että hän on ollut kerran pelaamassa jalkapalloa, on 

pelannut korttia ja lautapelejä. Hän oli ollut yhtenä päivänä myös taideleirillä.” 

 

Erityisesti nuorten ääni näyttäytyy vahvana, kun sijoitus on päättymässä ja nuori on palaamassa 

kotiin tai itsenäistymässä. Nuoret pääsevät ääneen kuvaamaan omaa arkeaan, vointiaan, 

harrastuksiaan, mielenkiinnon kohteitaan ja toiveitaan. He pohtivat toisinaan myös omia haasteitaan 

ja tukitoimiensa hyötyä. Nuorten ääni näkyy lauseina koulunkäynnistä, tulevaisuuden 

suunnitelmista ja suhtautumisesta päihteisiin. Nuorten ääni tulee näkyviin myös kuvauksina 

kotilomista ja vanhempien tilanteiden pohdintoina. Nuoret saavat äänensä näkyviin myös 

kuvatessaan sijaishuoltopaikkaa, arvioidessaan sijoituksen hyötyä ja pohtiessaan sijaishuoltopaikan 

muutosta tai kotiin paluuta. 

 

Vanhemman ääni 

 

Vanhemmat ovat olleet lasten ja nuorten sijaishuollon asiakassuunnitelmia laadittaessa 

pääsääntöisesti paikalla. Joka kuudennessa asiakassuunnitelmassa vanhempi tai vanhemmat eivät 

olleet läsnä. Sosiaalityöntekijät kirjaavat vanhemman puhetta suoraan heidän itsensä tuottamana.  

 

Erityisen voimakkaana vanhempien ääni näkyy lapsen tai nuoren sijoituksen alkuvaiheessa, 

sijaishuoltopaikan muutoksen yhteydessä tai nuoren kotiutuessa. Sosiaalityöntekijät kirjaavat 

vanhempien ääntä näkyviin silloin, kun sosiaalityöntekijät ja sijaishuoltopaikat eivät vielä tunne 

lasta tai nuorta. Tutkimusaineistossani vanhemman ääni merkityksellistyi selvästi kolmen lapsen 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa sellaisessa tilanteessa, kun lapsen sijaishuoltopaikkaa jouduttiin 
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muuttamaan. Tässä vaiheessa vanhempi pääsee kuvaamaan toiveitaan lapsen tulevasta 

sijaishuoltopaikasta.  

 

Vanhempien ääni ei näy sijaishuollon asiakassuunnitelmissa sosiaalityöntekijän dokumentoimina 

kertomuksina kuten nuorten ääni, vaan samankaltaisina yksittäisinä lauseina kuin lapsen ääni. 

Vanhempien ääni tulee pääsääntöisesti esiin seuraavien aineistoesimerkkien kuvaamin tavoin: 

 

”Äiti on muuttanut ja hän kertoo siellä olevan tuttuja, joten kotiutuminen on helppoa. Äiti kertoo, 

että tutkimukset sairaalassa ovat kesken.” 

 

”Isä ei katso voivansa huolehtia x:sta elämäntilanteensa vuoksi.” 

 

”Nuoren itsetuhoisuus on isän mukaan helpottanut, mutta päihteet ja käyttäytyminen vaativat 

edelleen muutosta.”  

 

Lasten vanhemmat pääsevät ääneen omasta elämästään sekä siihen liittyvistä tavoitteista. Nuorten 

kohdalla vanhempien ääni ei saa merkitystä vanhempien oman elämän kuvailussa. Vanhemmat 

pääsevät ääneen arvioidessaan lapsen tai nuoren sijoituksen sujumista ja sen tavoitteita sekä 

esittäessään sijaishuoltopaikkaa koskevia mielipiteitä. Vanhempien ääni näkyy myös heidän 

kuvaillessaan lasta tai nuorta. Vanhempi pääsee ääneen satunnaisesti kertomaan sijoitukseen 

johtaneita syitä tai pohtiessaan lapsen tai nuoren jatkosuunnitelmia. Sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa vanhempien näkemykset jäävät kuitenkin määrällisesti marginaaliin. 

Vanhempien ääntä käytetään ylivoimaisesti eniten tuomaan esille lapsen tai nuoren kotilomien 

sujumista tai heidän esittäessään toiveita niiden suhteen.  

 

6.1.2 Epäsuorat, toisen toimijan tulkitsemat asiakkaan näkemykset  

 

Sosiaalityöntekijöiden kirjaamissa sijaishuollon asiakassuunnitelmissa asiakkaan äänen esiintulon 

toinen muoto on epäsuorat, toisen toimijan tulkitsemat asiakkaan näkemykset, jotka 

sosiaalityöntekijä kirjaa näkyviin. Vanhempien ääntä tuo harvoin esiin muut tahot kuin he itse. 

Yksittäisissä tapauksissa sijaishuoltopaikka, läheinen tai tapaamisten valvoja saattaa tuoda 

vanhemman näkökannan esiin, mutta tällainen ääni jää marginaaliin. 
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Lapsen ääni 

 

Lapsen ääni ilmenee voimakkaimmin muiden toimijoiden tulkitsemana. Lapsen ääntä esiin tuovat 

pääsääntöisesti sijaisvanhemmat ja harvakseltaan lapsen omat vanhemmat. Vanhempi pääsee lapsen 

äänen tuottajaksi vain kuvatessaan lasta kotilomilla. Läheisten tuottamana lapsen ääni ei näy 

lainkaan. Sosiaalityöntekijöiden ja muiden viranomaisten tai työntekijöiden tuottamana lapsen ääni 

näkyy paikoitellen, mutta hyvin yleisellä tasolla, jolloin siitä on vaikea tietää, onko ääni todella 

lapsen.  

 

Lapsen ääni näkyy sisällöllisesti sijaisvanhempien tuottamana, kun he kertovat lapsen arjesta, 

tarpeista, tunteista, haasteista ja kiinnostuksen kohteista. Sijaisvanhemmat tuottavat lapsen ääntä 

myös kertomalla, mitä lapsi on oppinut ja miten lapsella sujuu koulussa tai päivähoidossa. 

Sijaisvanhemmat tuovat lapsen ääntä esiin myös heidän suhtautumisesta kotilomiin tai halustaan 

muuttaa kotiin. Sijaisvanhemman tuottama lapsen ääni on vahva ja se saa suuren merkityksen 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa.  

 

Asiakassuunnitelmissa on myös paljon kirjauksia, jotka jättävät lukijan tulkinnan varaan sen, onko 

lapsen ääni sijaisvanhemman vai lapsen itsensä tuottama. Tällaisella äänellä on kuvattu useimmiten 

lapsen olemista arjessa tai lapsen suhtautumista kotilomiin. Kuvaan tällaisia kirjauksia seuraavilla 

aineisto-otteilla: 

 

”Sijaisperhe sanoo, että x viihtyy perheen saman ikäisen pojan kanssa. Sijaisvanhemmat kertovat, 

että x oli alussa hyvin varautunut, mutta nyt tuntuu jo kotiutuneen.” 

 

”Sijaisvanhemmat kertovat x:n olevan väsynyt hänen tullessa kotilomalta. Sijaisäiti kertoi, että 

kotilomalle x lähtee mielellään ja sijaiskotiin palatessa reagoi jonkin verran uhmalla ja 

aggressiolla.” 

 

Lapsi pääsee ääneen sijaishuollon asiakassuunnitelmissa useimmiten siis sijaisvanhemman kautta ja 

hänen äänensä jää pääosin kuvaukseksi arjesta. Lapsi ei pääse lainkaan ääneen kertomuksissa siitä, 

miksi hän on sijoitettu tai millaisia tavoitteita sijaishuollolle on asetettu. Lapsi ei pääse ääneen 

myöskään tapaamisista sovittaessa.  
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Nuoren ääni 

 

Nuoren ääni näkyy muiden toimijoiden tulkitsemana sosiaalityöntekijälle, joka dokumentoi sen 

sijaishuollon asiakassuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijä itse ei tuota nuoren omaksi ääneksi 

tulkittavissa olevaa puhetta. Nuoren ääntä esiin tuovat toimijat ovat sijaishuoltopaikkojen 

henkilökunta, nuoren vanhemmat ja muut viranomaiset tai työntekijät, joita ovat psykiatristen 

tahojen sairaanhoitajat, lääkärit tai koulun opettajat. He tuottavat esiin nuoren ääntä nuoren 

voinnista, koetusta tuesta ja koulussa olemisesta. 

 

Läheisten tuottamana nuorenkaan ääni ei näy ollenkaan. Nuoren ääni tulee esiin oman vanhemman 

tuottamana noin joka neljännessä asiakassuunnitelmassa. Nuorten vanhemmat pääsevät kertomaan 

nuoren äänen tulkitsijoina satunnaisesti kotilomista, nuoren arjesta ja nuoren ajatuksista sijoituksen 

jatkon suhteen.  

 

Useimmiten nuoren ääntä sosiaalityöntekijöille välittävät sijaishuoltopaikat, jotka tuottavat vahvaa 

ääntä. Nuorten kohdalla sijaishuoltopaikkojen ääni ei kuitenkaan jää yksinäiseksi, sillä se saa 

rinnalleen nuoren suoran äänen ja toisinaan myös nuoren vanhemman äänen. Sijaishuoltopaikat 

tuottavat paljon nuoren ääntä hänen rinnallaan. He kertovat nuoren äänellä nuoren arjesta, 

koulunkäynnistä, harrastuksista ja haasteista. Sijaishuoltopaikat tuottavat nuoren ääntä myös 

tukitoimien hyötyä kuvatessaan. Sijaishuoltopaikat tuovat esiin myös nuoren mietteitä vanhempien 

elämän tilanteesta. 

 

6.2 Asiakkaan äänen teemat 

 

Tässä alaluvussa käsittelen asiakkaan äänen näkymistä sosiaalityöntekijöiden dokumentoimana eri 

teemoissa. Temaattisen analyysini luennan ja ryhmittelyn jälkeen sosiaalityöntekijöiden kirjaamista 

sijaishuollon asiakassuunnitelmista jäsentyi asiakkaan äänen näkymisen kolme pääryhmää: 

sisällölliset, kokemukselliset ja ajalliset teemat. Jako teemoihin auttoi tekemään kokonaisjäsennystä 

asiakkaan äänen näkymisestä sijaishuollon asiakassuunnitelmissa. Havainnollistan 

teemakokonaisuuksien muodostumista seuraavassa kuviossa. 
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Kuvio 4. Esimerkki teemojen nimeämisen ja jaottelun vaiheista 

 

Sisällölliset teemat muodostuvat sijaishuollon asiakassuunnitelmien keskeisistä ja toistuvista 

sisällöistä, joita asiakkaat tuottavat. Kokemukselliset teemat ovat asiakkaan äänellä tehtyä kuvausta 

asiakkaan tuntemuksista ja kokemuksista. Ajallisten teemojen tarkastelussa kiinnitän huomiota 

asiakkaan ääneen ajallisuuteen menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Nämä eri teemat 

eivät ole toisiaan poissulkevia vaan esiintyvät rinnakkain, osittain päällekkäin ja toisiaan 

täydentäen.   

 



  

60 

 

6.2.1 Sisällölliset teemat 

 

Asiakkaan äänellä kuvatut sisällölliset teemat ovat arki, huolenpito, yhteistyö sekä päihteet ja 

psyykkinen hyvinvointi.  

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmista on luettavissa asiakkaan ääntä lapsen tai nuoren ja vanhemman 

arjesta. Asiakkaan kuvaukset arjesta ovat ensiarvoisen tärkeitä sosiaalityöntekijälle, jotta hän voi 

suunnitella ja tukea asiakkaan elämää, joten niiden esiin tuleminen asiakkaan kokemalla tavalla on 

tärkeää. Teema kiinnittyy asiakkaan omaan kuvaukseen arjesta ja siinä selviytymisestä. Arkeen 

kuuluvat tavalliset arjen askareet, päiväkoti/koulu/työ, harrastukset ja kyky huolehtia itsestä sekä 

läheisistä. Asiakkaan äänessä välittyy läsnäolon merkitys. Lapsen kasvaessa nuoreksi tulee 

asiakkaan ääneen mukaan myös struktuurin, rajojen ja ammatillisuuden näkökulmia. Sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa sosiaalityöntekijät kirjaavat asiakkaiden kuvaamaa arkeaan esimerkiksi 

seuraavien aineistoesimerkin tavoin: 

 

”x kertoi olevansa tyytyväinen arkeensa. Hän kertoi olevansa kiinnostunut kaikesta liikunnallisesta 

harrastamisesta, hän on mielellään hiihtänyt, luistellut ja pelannut sählyä…. X käy terapiassa kaksi 

kertaa viikossa mielellään. X kertoi saavansa koulussa tukiopetusta englannissa, matematiikassa, 

äidinkielessä ja yllissä.” 

 

”Äiti kertoi puhelimessa, että hän toivoo tapaavansa lapsia muuallakin kuin lastenkodissa. Äiti 

toivoi myös, että jos hänelle tulee kustannuksia lasten tapaamisista, niin hän voisi kuittia vastaan 

saada ne korvatuksi.” 

 

Sijoitetuilla lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan arkeen kuuluvat myös kotilomat ja erilaiset 

tukimuodot. Asiakkaan ääni tuo esiin huolta käytännön asioista ja järjestelyistä. Tärkeänä asiana 

välittyy myös läheisten merkityksellisyys. Asiakkaiden äänellä arki kuvastuu monenlaisena 

toimintana, jota rytmittävät vahvasti erilaiset tapaamiset viranomaisten tai läheisten kanssa. 

Sijaisperheet ja sijaishuoltopaikkojen henkilökunta pääsevät lähelle asiakkaan arkea. He toimivat 

usein asiakkaan äänen tulkitsijoina sosiaalityöntekijälle, jolloin sosiaalityöntekijälle jää suuri vastuu 

siitä, kuulevatko he näkemykset asiakkaiden omina ääninä ja luottavatko he niihin. Asiakkaiden 

äänellä kuvattuna arkea hallitsee usein vaihtuvuus, joka liittyy suunnitelmiin, paikkoihin, 

ihmissuhteisiin ja toiveisiin. Sijaishuollon asiakassuunnitelmalla on keskeinen rooli siinä, että eri 

osapuolet pysähtyvät tarkastelemaan vaihtelevaa arkea kokonaisuutena.    
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Huolenpito näyttäytyy yhtenä teemana sosiaalityöntekijöiden kuvatessa asiakkaiden äänellä heidän 

tilannettaan. Asiakkaat tuottavat ääntä sekä omasta huolenpidostaan että toisen huolenpidosta. 

Lapset tai nuoret kertovat siitä, miten heistä on huolehdittu sijaishuoltopaikassa, josta vanhemmat 

tuottavat myös omaa näkemystään. Seuraavat aineisto-otteet kuvaavat lapsen ja nuoren kokemuksia 

huomiosta ja huolenpidosta sijaishuoltopaikoissa: 

 

”Palaverin alussa x kertoi, että hänellä menee vaihtelevasti… Käynnit nuorisopsykiatrisella ovat 

tukeneet hyvin.  x kertoo hakeneensa huomiota itsetuhoisilla puheilla. x on nimittäin tuonut esiin, 

että hän ei tule huomioiduksi lastenkodissa.”  

 

”x oli sanonut, ettei edellisessä sijaisperheessä voinut mennä syliin tai tulla vanhempien viereen 

nukkumaan.” 

 

Vanhemmat tuottavat äänellään myös ajatuksiaan itsensä huolehtimisesta ja lapset tai nuoret 

vanhemman kyvystä huolehtia itsestään. Sosiaalityöntekijälle nämä ovat tärkeitä sijoitusta ja sen 

suuntaa ohjaavia tietoja. Sijaishuollon asiakassuunnitelmissa asiakkaan ääni ei näy huolenpidon 

teemassa aikana ennen sijoitusta vaan ainoastaan nykyhetkessä. Huolenpidon teema kulkee lapsen 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa koko prosessin ajan. Huolenpidosta kertovat asiakkaan 

kuvaukset liittyvät lapsen tai nuoren arjen turvaamiseen. 

 

Yhteydenpidon teema sosiaalityöntekijän kirjaamana asiakkaan äänenä tulee esiin vuorovaikutuksen 

kuvailussa vanhemman ja sijaishuoltopaikan välillä sekä kotilomiin liittyvissä näkemyksissä. Se 

tulee esiin myös ammattilaisten arvioidessa, miten lapsi tai nuori on sopeutunut 

sijaishuoltopaikkaan. Yhteistyö näyttäytyy sijaishuollon asiakassuunnitelmissa yllättävän 

positiiviselta vanhempien kuvaamana. Sijaishuollon asiakassuunnitelmissa toistuu usein teema, 

jossa vanhemmat kuvaavat yhteistyön sijaishuoltopaikan kanssa sujuvan eivätkä he toivo 

sijoitukseen mitään muutosta. Vanhemmat tuovat esiin luottamuksellista suhdetta 

sijaishuoltopaikkoihin, jossa on lupa kertoa omista haasteista ja huonoista hetkistä. Yhteydenpidon 

teemaa kuvaa seuraava aineisto-ote: 

 

”x:n äiti on ollut koko sijoituksen ajan aktiivisesti palavereissa että kaikessa muussakin x:n elämää 

koskevassa mukana. Äiti tukee kotilomien onnistumisessa ja välillä lomailee x:n luona. Äiti kertoi, 

että hän kokee saavansa sijaishuoltopaikasta konkreettista apua auttaakseen x:aa…” 
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Yhteistyön teemassa asiakkaan äänellä tuodaan keskeisinä elementteinä esiin luottamuksen 

rakentumista, toisen tukemista ja vastuun jakamista. Sijaishuollon asiakassuunnitelmista on 

luettavissa, että lasten tai nuorten sijaishuollon prosessit näyttävät lapsen edun mukaisilta, kun 

yhteistyö eri osapuolten välillä sujuu. Huomionarvoista on, että sosiaalityöntekijät eivät dokumentoi 

asiakkaan äänellä mitään siitä, miten yhteistyö sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä koetaan.  

 

Viimeinen sisällöllinen teema, joka toistuu sosiaalityöntekijöiden dokumentoidessa asiakkaan ääntä, 

ovat kirjaukset asiakkaan päihteidenkäyttöön tai psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Etenkin nuorten 

äänellä esiin tulee pohdintoja päihteistä ja niiden osuudesta nuoren elämään sekä vaikutuksista 

tulevaisuuteen. Vanhemman äänellä kuvattuna päihteet näkyvät yllättävän vähän huomioiden sen, 

miten yleinen lapsen huostaanoton syy ne ovat. Teema tulee esiin vanhemman äänellä, jos se 

vaikuttaa lapsen tapaamiseen tai tapaamisten käytännön järjestelyihin sekä sijaishuollon 

tavoitteeseen. Seuraavat aineisto-otteet kuvaavat asiakkaan äänen esiintymistä päihteidenkäytön 

teemassa: 

 

”Suhteestaan alkoholiin x on kertonut, että hän ei halua tulla riippuvaiseksi. Hän on nimittäin 

tehnyt havaintoja juomisen varjopuolista, eikä halua itse sellaiseksi koskaan.” 

 

”Äiti kertoi olevansa motivoitunut päihteettömyyteen sekä sairautensa hoitamiseen, koska toivoo 

saavansa lapsensa tulevaisuudessa kotiin. Isä on päättänyt, että jatkossa seulat ovat puhtaita. Hän 

toivoo, että saisi tavata lasta, vaikka ei kävisi seuloissa.” 

 

Sosiaalityöntekijöiden dokumentoidessa sijaishuoltoon sijoitettujen lasten tai nuorten tilanteesta 

tulee esiin vahvasti psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Asiakkaat tuottavat omaa 

näkemystään psyykkisestä voinnistaan ja sen vaikutuksista arkeen. He tuovat esiin näkemyksiä 

liittyen tarvitsemaan tukeen ja sen toimivuuteen. Psyykkinen vointi näyttäytyy asiakkaiden puheissa 

kantavana teemana, jolla sijaishuollon tarvetta määritellään. Kyse voi olla lapsen, nuoren tai 

vanhemman voinnista. 
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6.2.2 Kokemukselliset teemat 

 

Asiakkaan äänellä kuvatut kokemukselliset teemat ovat odotus, pettymys, ikävä sekä ihmetys ja 

oivaltaminen. Näistä kolme ensin mainittua kulkevat mukana suuressa osassa sijaishuollon 

asiakassuunnitelmia.  

 

Odotus tulee esiin asiakkaiden puhetilanteissa kirjatuista äänistä toistuvasti. Asiakkaat odottavat 

omaa voinnin ja tilanteen paranemista. He odottavat tulevia asioita ja toiveidensa täyttymistä. 

Asiakkaat odottavat perheen yhdessäoloa, tulevaa lomaa, jatko-opiskelua, uutta tukimuotoa, 

sijaishuoltopaikan muutosta tai lapsen/nuoren kotiin pääsyä. Asiakkaan odotuksia havainnollistaa 

seuraava aineisto-ote: 

 

”x kertoi, että hän haluaisi muuttaa äidin luo asumaan. x:lle kerrottiin, että huostaanoton 

sijoituksen päättäminen on pitkällinen prosessi ja että siihen täytyy ryhtyä valmistautumaan 

ajoissa. x ei ole ollut äidin luona vielä yökylässä eli sovimme, että siitä voisimme aloittaa.”   

 

Aineisto-ote kuvaa hyvin myös sitä, miten sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan odotukseen. 

Sosiaalityöntekijä sanoittaa asiakkaalle sitä, minkälainen prosessi sijoituksen päättäminen on ja 

esittää nuorelle keinon siihen valmistautumiseen. Pääosin sosiaalityöntekijöiden dokumentoimista 

sijaishuollon asiakassuunnitelmista on vaikeasti luettavissa se, miten asiakkaiden odotukseen 

vastataan ja mikä on asiakkaan oma rooli odotuksen mahdollistamassa toiminnassa. Asiakkaan esiin 

tuoma odotus, ei saa sosiaalityöntekijöitä kirjaamaan järjestelmällisesti esiin sitä, millä tukitoimin ja 

kenen toimesta asiakkaita pyritään tukemaan tai mitä perheen jälleen yhdistäminen tai kotilomien 

lisääntyminen asiakkaalta vaatisivat.  

 

Sosiaalityöntekijät kirjaavat asiakkaiden pettymystä ja ikävää. Pettymys tulee esiin asiakkaiden 

arkisissa asioissa, ei-toteutuneissa toiveissa ja sijaishuoltopaikkojen asiakkaille tuomissa 

pettymyksissä sekä vanhempien lapsille tuomissa pettymyksissä ja nuorten vanhemmille 

tuottamisissa pettymyksissä. Pettymystä kuvaavat seuraavat aineisto-otteet: 

 

”x on ollut surullinen ja itkenyt sitä, että äiti on kertonut hänen joutuvan olemaan sijoituksessa 18-

vuotiaaksi asti.” 

 

”Vanhemmat olivat selvästi pettyneitä perheen vaihtumisesta, vaikka heille kerrottiin, että 

sijaisvanhemmat kokivat yhteistyön vanhempien kanssa sujuneen hyvin.” 
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Ikävä näyttäytyy lasten puheissa ja toiminnassa, nuorten ja vanhempien puheissa. Asiakkaiden 

tuottama ikävä kohdistuu moneen eri asiaan. Lapset ikävöivät kotiin, vanhempiaan, lemmikkiään, 

tavaroitaan ja sijaisvanhempiaan. Nuoret ikävöivät vanhempiaan, kotiin ja kavereitaan. Vanhemmat 

ikävöivät lapsia tai nuoria, toimivaa arkea ja nuoren vastuunottoa. Ikävän kokemuksellisessa 

teemassa sosiaalityöntekijät ilmaisevat asiakkaan äänellä surua, harmia, pelkoa ja jännitystä. 

Toisaalta he tuovat esiin myöskin rakkautta, kiintymystä ja välittämistä. Dokumentteja lukiessa 

ikävä näkyy asiakkaan äänessä ja se saa sosiaalityöntekijöiltä dokumentoinnissa tilaa. Ikävä ei 

kuitenkaan tuota vääjäämättä muutoksia suunnitelmiin eikä muuttuneita tapahtumakulkuja. Ikävästä 

puhumisella ei ole merkityksellistä voimaa vaikuttaa asioihin. 

 

Näiden kokemuksellisten asioiden, ikävän ja odotuksen, lisäksi asiakkaan äänellä on luettavissa 

paikoitellen ihmetystä ja oivaltamista. Asiakkaan ihmettelevä ja oivaltava ääni pohtii menneisyyttä 

sekä itsessä tapahtunutta muutosta. Ihmetystä ja oivaltamista näkyy pääsääntöisesti nuorten 

tuottamassa äänessä. Lapset eivät tuota tai ainakaan eivät saa sosiaalityöntekijöiden 

dokumentoimana ihmetystä ja oivaltamista esiin. Myös vanhempien äänellä tätä dokumentoidaan 

nuoren ääntä harvemmin. Vanhemmat tuovat esiin harvakseltaan ihmetystä siitä, miten eri lailla 

lapsen käytöstä kotona ja sijaishuoltopaikassa kuvataan.  

 

Pidän tätä nuoren äänellä tapahtuvaa ihmetystä ja oivaltamista mielenkiintoisena löytönä. Se saa 

pohtimaan sitä, ovatko nuoret ihmettelyssään sekä oivalluksissaan muita taitavampia vai jäävätkö 

nämä kokemukselliset teemat aikuisten puheesta esimerkiksi kirjaamatta. Nuoret tuovat esiin 

ymmärtämystään vanhemman tilanteesta, mutta kertovat sen kuitenkin aiheuttavan itsessään ikävää 

ja työstämistä kuten aineisto-ote kuvastaa: 

 

”Koko sijoituksen ajan x on ikävöinyt äitiä ja hän on huolissaan äidistä, koska tietää äidin olevan 

sairas, mutta sairauden ymmärtäminen on vielä vaikeaa. ” 

 

Etenkin nuoret pohtivat omaa aikaisempaa käytöstään ihmetellen ja kertovat sijaishuollon aikana 

tekemistään oivalluksista oman elämänsä suhteen. Seuraava aineisto- ote kuvaa nuoren kypsän 

oloista pohdintaa sijaishuollon vaikutuksista itseensä: 

 

”x itse arvioi, että jakso oli opettavainen ja pitkä matka. Kouluun hän on panostanut enemmän. 

x:lle tuli eteen tosiasioiden hyväksyminen, huono omatunto ja paha olo tekemisistä. Hän oppi 

tarkastelemaan itseään ja omaa elämää, ja oppi puhumaan niistä. Keskustelu psykologin kanssa 
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auttoi. x arvioi jakson hyödyttäneen häntä. x:n mukaan ohjaaja sai hänet tajumaan, että hänellä on 

päihdeongelma. x kertoi näkevänsä asiat eri tavalla nyt ja koki jaksosta olleen hyötyä. x kertoi 

nykytilanteensa olevan hyvä. Koulumotivaatio on hyvä eikä päihteidenkäyttö ja hatkat ole olleet 

mielessä. x on kertonut toivovansa, että vanhemmat voisivat luottaa häneen ja olla hänestä 

ylpeitä.” 

 

Kyseinen aineisto-ote kuvaa hyvin myös sitä, miten sisällölliset (arki, huolenpito, yhteistyö) ja 

kokemukselliset (pettymys, ihmetys ja oivallus) teemat linkittyvät samaan kertomukseen. Mukaan 

tulevat myös ajallisuuden teema menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. 

 

6.2.3 Ajalliset teemat  

 

Asiakkaan ääni sosiaalityöntekijän dokumentoimana ajallisina teemoina on mielenkiintoinen. 

Tarkastelemani ajalliset teemat ovat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Asiakkaan äänen 

tavoittaminen sosiaalityöntekijän kirjaamana sijaishuollon asiakassuunnitelmissa ajallisena teemana 

oli yllättävän haastavaa. Tätä vaikeutti osa aiemmin kuvaamistani tekstin tuottamisen tavoista (ks. 

luku 5.2).  

 

Passiivimuotoinen kirjoittaminen, yksityiskohdilla vakuuttaminen, poissaolevan äänen käyttäminen 

ja edellistä kopioiva tekstintuottamisen tapa hämärtävät ajallisuutta. Sosiaalityöntekijöiden tapa 

tuottaa tekstiä passiivimuodossa vaikuttaa etenkin menneisyyden kuvaamiseen. Suurin osa tekstistä, 

joka kuvaa menneisyyttä on dokumentoitu passiivimuodossa, jolloin asiakkaan ääni ei pääse esiin. 

Yksityiskohdilla vakuuttaminen taas sekoittaa paikoitellen lukijaa ja jättää kysymyksiä siitä, onko 

kuvattu ääni kertaluontoinen vai prosessissa jatkuvasti kulkeva. Poissaolevan henkilön äänen 

käyttäminen taas tuo sosiaalityöntekijöiden dokumentoimiin sijaishuollon asiakassuunnitelmiin 

mukaan ääniä, jotka eivät ole paikalla, joka myös hämmentää sanomaa ajallisuuden perspektiivistä.  

 

Kaikista vaikuttavimpana sosiaalityöntekijöiden tekstin tuottamisen tapana ajallisuuden teeman 

näkökulmasta toimii aiemman tekstin kopiointi. Tämä tapa häivyttää asiakkaan ajankohtaista ääntä 

ja merkityksellistää menneisyydessä, ensimmäisessä sijaishuollon asiakassuunnitelmassa, sanottuja 

asioita. Ne saattavat seurata asiakassuunnitelmissa mukana vuosia. Tämä sekoittaa ajassa 

menneisyyden ja nykyhetken. Valaisen tätä ajallista teemaa aineistoesimerkillä. Seuraava lause on 
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kirjattu ensimmäisen kerran lapsen asiakassuunnitelmaan tammikuussa 2014 ja se kulkee mukana 

ainakin vielä heinäkuussa 2015.  

 

”Isä sanoo neuvottelussakin, että hän nukkuu vain kaksi tuntia yössä” 

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmaa lukiessa jää mieleen se, että kyseinen isä nukkuu vain pari tuntia 

yössä. Hän on kuitenkin mahdollisesti kertonut tämän kerran lapsen sijoituksen aikana ja taustalla 

saattaa olla vaikka muutama huonosti nukuttu yö. Lause kuitenkin kuvaa isää kaikissa lapsen 

asiakassuunnitelmissa vuosien ajan.  

 

Asiakkaan ääni tulee esiin teksteissä sijaishuollon aikaisesta menneisyydestä. Asiakkaan ääni ei näy 

lainkaan ajassa ennen sijaishuoltoa, jota kuvataan sijoituksen taustana. Sijaishuollon aikana 

tapahtuneissa asioissa asiakkaan ääni tulee esiin joko aiemmasta tekstistä kopioituna tai 

kertomuksena kuluneesta arjesta. Etenkin lasten ääni kulkee usein asiakassuunnitelmissa mukana 

menneisyydestä, sillä lapset osallistuvat harvoin asiakassuunnitelmien laadintaan. Toisinaan myös 

vanhemman ääni näyttää tulevan vuosien takaa kuten seuraava aineisto-ote kuvastaa: 

 

”Äiti on kertonut tavoitteenaan olevan oman elämänsä rauhoittaminen ja järjestäminen sellaiseksi, 

että x voisi palata hänen omaan hoitoonsa ja kasvatukseensa.” 

 

Äiti on asettanut itselleen tämän tavoitteen marraskuussa 2012, joka sen jälkeen kirjautuu 

samanlaisena vielä tutkimuksen tekohetken uusimmassa suunnitelmassa helmikuussa 2015. 

Tavoitetta ei ole tällä välin asiakassuunnitelmissa arvioitu tai muokattu mitenkään. 

Asiakassuunnitelmissa ei käy myöskään ilmi, onko äitiä tuettu tässä ja onko äidille laadittu oma 

asiakassuunnitelma.  

  

Asiakkaan ääni voimistuu sosiaalityöntekijöiden dokumentoidessa nykyisyyttä. Tällöin asiakkaat 

saavat äänensä näkyviin kuvauksena arjestaan ja voinnistaan. Ajallisuuden teeman tarkastelussa 

nuoret ja vanhemmat pääsevät pääasiallisesti ääneen nykyhetkestä, mutta lasten ääni saattaa näkyä 

vain menneisyydestä vuosien takaa. Lasten tai nuorten sijaishuollon asiakassuunnitelmissa esittämät 

asiat jäävät harmittavan usein irrallisiksi lausumiksi, joita ei kommentoida dokumenteissa ja joilla 

ei vaikuta olevan vaikutusta sijaishuollon prosessiin, tulevaisuuteen. Toisinaan äänen vaikutus 

kuitenkin näkyy, vaikka sitä ei ajankohtaisesti kukaan tekstissä kommentoi. Tästä esimerkkinä 

lapsen toive sijaishuollon asiakassuunnitelmassa kesäkuussa 2014:  
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”x on kertonut kaipaavansa myös isäänsä.” 

 

Tätä lausetta ei kyseisessä asiakassuunnitelman dokumentissa kommentoida mitenkään, mutta 

lukiessa lapsen peräkkäisiä sijaishuollon asiakassuunnitelmia ajassa, muuttuvat isän ja lapsen 

tapaamiset säännöllisiksi. Tämä kertoo siitä, että sosiaalityössä tapahtuu paljon asioita, jotka eivät 

tule dokumentoiduksi lasten tai nuorten sijaishuollon asiakassuunnitelmiin.  

 

Siirryttäessä ajallisessa teemassa nykyisyydestä tulevaisuuteen suuntaavaan ääneen, vaimenee 

asiakkaan ääni entisestään. Lapsen ääni ei näy enää lainkaan, vanhemman vähän ja näistä 

ääniryhmistä nuoren ääni näkyy voimakkaimmin. Nuoren oma ääni näkyy sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa ajankohtaisena nykyhetken kuvauksena ja tulevaisuuteen suuntaavana äänenä 

tavoitteiden muodossa ja jatkosuunnitelmina tai -haaveina.   

 

Asiakkaan äänen tavoittaminen ajallisuuden teemassa on siis kaiken kaikkiaan haastavaa. 

Asiakkaan äänen näkyminen vaihtelee ajallisuuden teemassa, sijaishuollon prosessin edetessä. 

Lasten kasvaessa nuoriksi asiakkaan ääni vahvistuu, kun taas lapsen sijoituksen muuttuessa 

pidempiaikaiseksi vanhemman ääni vaimenee. Lapsen ensimmäisen sijoitusvuoden ajan 

suunnitelmissa näkyy vanhempien kertomusta heidän omasta elämästään, joka häviää lähes täysin 

ajan saatossa ja muuttuu vain kirjauksiksi lapsen tapaamisista. Samanaikaisesti vanhempien 

tavoitteet lapsen suhteen pienenevät. Usein sijoituksen alussa vanhemmat asettavat tavoitteeksi 

lapsen saamisen tulevaisuudessa kotiin. Tämä tavoite konkretisoituu toisinaan pienemmiksi 

osatavoitteiksi, joita kohti työskennellään, sijoituksen ensimmäisen vuoden aikana. Ajan saatossa 

tavoite lapsen kotiin paluusta muuttuu vanhempien toiveeksi tavata lasta ja pahimmillaan lopulta 

vain sosiaalityöntekijän toiveeksi lapsen ja vanhemman tapaamisista. Vanhemman äänen 

vaimeneminen saattaa johtua mahdollisesti vanhempien huonontuneesta elämäntilanteestaan tai 

vähentyneistä tavoitteista suhteessa lapseen. Se voi kertoa kuitenkin myös dokumentoinnissa 

tapahtuneesta muutoksesta, joka tahtomattaan antaa kuvan vanhemman äänen merkityksen 

vähenemisestä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Pro gradu - tutkielmani paikantuu dokumentointiin ja asiakkaan osallisuuteen lastensuojelun 

sijaishuollon aikaisessa sosiaalityössä. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen sijoittamista huostaan 

otettuna kodin ulkopuolelle tilanteissa, joissa lapsen etu sen vaatii. Lastensuojelun perusajatuksena 

on, että lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on väliaikaista, joten näen sijaishuollon aikaisen 

sosiaalityön merkityksellisenä työnä, jonka tulee olla suunnitelmallista ja asiakasta osallistavaa sekä 

kuntouttavaa. Sen mahdollistumiseksi tarvitaan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välille tiivistä ja 

luottamuksellista sosiaalityötä, joka perustuu huolellisesti yhdessä laadittuun suunnitelmaan. 

Asiakassuunnitelma on lastensuojelun suunnitelmallisen yhteistyön tärkeä väline ja ankkuri, johon 

asiakastyö kiinnittyy (Muukkonen 2008, 43).  

 

Dokumentoinnilla on seuraamuksia ja monitahoisia merkityksiä (Prince 1996, ix). Tekstien 

erityisyys on siinä, että niistä tulee helposti virallisia totuuksia (Jokinen 2012, 241, 248). 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten asiakkaan ääni näkyy sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa sosiaalityöntekijöiden dokumentoimana. Olen etsinyt tähän vastausta 

kysymällä, miten sosiaalityöntekijät dokumentoivat sijaishuollon asiakassuunnitelmia sekä miten ja 

mitä sosiaalityöntekijät dokumentoivat asiakassuunnitelmiin asiakkaan äänellä. Tutkimukseni 

perusteella vastaus tutkielman tavoitteeseen on, että asiakkaan ääni näkyy sijaishuollon 

dokumentoiduissa asiakassuunnitelmissa, mutta se jää muiden toimijoiden varjoon eikä saa suurta 

merkitystä tulevaisuuteen suuntaavassa työssä. Sosiaalityöntekijät dokumentoivat sijaishuollon 

asiakassuunnitelmia asiakastietojärjestelmän pohjan ohjaamina ja instituutiossa vakiintuneita tekstin 

tuottamisen tapoja käyttäen. Asiakkaan ääntä dokumentoidaan suoraan asiakkaan itsensä 

tuottamana ja epäsuorasti, toisen toimijan tulkitsemana, asiakkaan näkemyksinä. Sosiaalityöntekijät 

dokumentoivat asiakkaan äänellä sisällöllisiä, kokemuksellisia ja ajallisia teemoja. 

 

Tutkielmani osoittaa, että sosiaalityöntekijöiden dokumentointiin vaikuttaa keskeisesti 

dokumentoinnissa käytössä oleva asiakastietojärjestelmän ohjaama asiakassuunnitelman pohja. 

Tutkielmani nostaa esiin sen, että huomion kiinnittäminen työn välineenä olevan pohjan 

vahvuuksiin ja mahdollisiin kehittämisen kohtiin on tärkeää. Asiakassuunnitelman pohja 

työvälineenä antaa sosiaalityöntekijöille välineen dokumentoida vuorovaikutuksellisesti ja 

moniäänisesti sekä mahdolliset eriävät mielipiteet säilyttäen. Sijaishuollon asiakassuunnitelman 
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pohja on sosiaalityöntekijöille resurssi, jolle rakennetaan suunnitelma. Pohja yhtenäistää eri 

työntekijöiden käytäntöä kirjaamisesta sekä tekee tiedonkeruusta systemaattisempaa (Günther 2015, 

118). Tekstin tuottamisen apuna tekstipohjat ja fraasit nopeuttavat sekä yhdenmukaistavat työtä 

(Tiililä 2007, 224–225.) Näen ammatillisen osaamiseni kautta, että sijaishuollon 

asiakassuunnitelman pohjaa kannattaisi vielä kehittää lastensuojelulain vaatimuksia noudattavaksi. 

Tämä parantaisi asiakkaiden oikeusturvaa sekä tukisi sosiaalityöntekijöiden työtä. 

 

Sosiaalityöntekijän dokumentointi sisältää valtaa ja vastuuta (Kääriäinen 2007, 11–12). 

Sosiaalityöntekijät keskittyvät usein pohtimaan sitä, mitä he kirjoittavat, mutta eivät sitä, miten he 

kirjoittavat (Vierula 2012, 151). Oman kirjaamisen reflektointi on tärkeää (Laaksonen ym. 2011, 

11). Sosiaalityöntekijät kirjaavat sijaishuollon asiakassuunnitelmia noudattaen hyvää viranomaisen 

kirjaamisen tapaa. Asiakassuunnitelmien dokumentoinnissa käytetään tekstin tuottamisen tapoja, 

jotka tutkimukseni perusteella ovat paikoitellen tarpeellisia ja paikoitellen vaativat tarkkaa 

ammatillista harkintaa. Tekstin tuottamisen tavoilla voidaan korostaa asioita, vakuuttaa tai hävittää 

merkityksiä. Kirjoittaminen on täynnä käsitevalintoja (Kääriäinen 2006, 45). Sosiaalityöntekijän 

tulee kirjoittaessaan kiinnittää huomiota kieleen ja käsitteisiin, joita hän käyttää (Kääriäinen 2005, 

161–162). Erilaiset toimintatavat ja kielellinen ilmaisu asettavat vuorovaikutuksessa osapuolet 

tiettyyn asemaan (Mönkkönen 2007, 44–46).  

 

Vallitsevina sosiaalityöntekijöiden tekstin tuottamisen tapoina näyttäytyvät passiivissa 

kirjoittaminen, moniäänisesti kirjoittaminen ja aiemman tekstin kopioiminen. Passiivissa 

kirjoittaminen häivyttää äänen tuottajan. Kääriäinen (2007) on todennut, että kirjoittajan tulee olla 

tarkkana siitä, ettei subjektiivinen tekijä katoa kirjoitettaessa. Usein sosiaalityöntekijät häivyttävät 

passiivimuotoisella kirjoittamisella oman äänensä. Sosiaalityöntekijän oman ammatillisen äänen 

kirjoittaminen näkyviin asiakkaan asiakirjaan on myös tärkeää. Sosiaalityöntekijän rooliksi ei voi 

jäädä ulkopuolisen tarkkailijan ja raportoijan rooli. (Mt., 25.)  

 

Moniäänisesti kirjoittaminen tekee dokumenteista dialogisia vuoropuheluita. Sosiaalityöntekijät 

kirjoittavat tekstejä ”vierasta puhetta käyttäen”. Tämä tuli esiin myös tutkielmassani, jossa 

asiakkaan ääni asettui yhdeksi monista äänikategorioista, jotka kuvaavat ääniä, joita 

sosiaalityöntekijät dokumentoivat. Asiakirjatekstien kirjoittaminen moniäänisiksi on keino saada 

erilaiset mielipiteet ja käsitykset näkyviin (Kääriäinen 2007, 25). Asiakassuunnitelmia 
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kirjoittaessaan sosiaalityöntekijä valitsee, kenet hän haluaa asettaa puhujiksi; asiakkaan, itsensä vai 

eri alojen asiantuntijat.  

 

Aiemman tekstin kopioiminen toimii usein taustoituksena nykytilanteelle. Kohtaamisissa on läsnä 

menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus (Juhila 2004, 160). Näkisin, että näiden tulee olla keskenään 

tasapainossa, jolloin aiempaa tekstiä kannattaa kopioida harkiten. Sanoille on tyypillistä 

moniäänisyys ja yhteys menneisiin lausumiin (Lähteenmäki 2002, 196–198). Puhe ja tekstit 

rakentuvat aiempien tilanteiden varaan (Heikkinen 2000, 70–71). Tutkijana havaitsin, että aiemman 

tekstin kopioiminen, voi toisinaan antaa suuren merkityksen jollekin asiakkaan lausumalla ja 

toisaalta se voi häivyttää uuden tekstin aiemmin kirjatun sekaan. Jäin pohtimaan sitä, voisiko uuden 

asiakassuunnitelman taustoittaa eri osapuolille muilla keinoin. Työkokemukseni perusteella 

sosiaalityöntekijät yleensä lukevat aiemmin laaditun asiakassuunnitelman ennen kuin uusi laaditaan. 

Jäin pohtimaan, että voisikohan asiakasta pyytää tekemään samoin. Jos asiakkaalla ei ole tallessa 

aiemmin laadittua suunnitemaa, voisi sosiaalityöntekijä postittaa sen ennen uutta tapaamista. 

Tällöin asiakas saisi mahdollisuuden palauttaa mieleensä viimeksi sovitut asiat. Tätä kautta uuteen 

suunnitelmaan voisi kirjata vain sillä hetkellä ajankohtaisia asioita sekä suunnata katsetta tulevaan. 

Tämä voisi motivoida asiakkaita paremmin yhteiseen työskentelyyn. 

 

Sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumentit ovat selkeästi lapselle laadittuja ja lapsi näkyy niissä 

pääroolissa. Huostaan otettujen lasten asiakirjatekstit rakentuvat lapsen tilanteen ympärille 

(Kääriäinen 2003). Aiempien tutkimusten (esim. Kääriäinen 2003, Heino 1997) mukaan asiakas 

pääsee puhujaksi lähinnä asiakkuuden alkuvaiheessa, jolloin sosiaalityöntekijän käsitys tilanteesta 

on selkiytymätön. Huostaanoton jälkeen puhujiksi nousevat asiakkaan sijasta sijaishuoltopaikat ja 

asiakkaan ääni häviää lähes kokonaan (Kääriäinen 2003, 63, 83). Tämä on mielenkiintoinen 

lähtökohta oman tutkielmani tarkastelulle, joka kohdistuu vain huostaanoton jälkeiseen aikaan. 

Tutkielmani perusteella sijaishuollon asiakassuunnitelmissa asiakas saa äänensä näkyviin, mutta 

sijaishuoltopaikkojen edustajien ääni näyttäytyy kokonaisuudessaan asiakkaan ääntä vahvempana. 

Asiakkaan äänen merkitys asiakkuuden alkuvaiheessa tulee tutkimuksessani esiin, vaikka 

sijaishuollossa olevan lapsen asiakkuus lastensuojelussa ei olekaan alussa. Asiakas saa kuitenkin 

sijaishuollon prosessin alkaessa äänensä vahvemmin esiin kuin prosessin edetessä. Samoin ääni 

vahvistuu työntekijän vaihtuessa tai sijaishuoltopaikan muuttuessa, jolloin prosessin kaikilla 
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osapuolilla ei ole selkeitä käsityksiä tilanteesta. Näissä muutoskohdissa asiakkaan oma ääni 

vahvistuu. 

 

Asiakassuunnitelmat ovat moniäänisiä, mutta työntekijälähtöisiä. Vierulan (2014, 354) mukaan 

yksipuolinen kirjoittaminen herättää asiakkaissa kiukkua, jonka seurauksena oma tarina osittain 

menetetään ja luottamus lastensuojelun asiakirjoihin vähenee. Moniääninen dokumentointi 

edellyttää tietoista eri osapuolten näkemysten esiin nostamista. Asiakas pääsee tutkimukseni 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa itse ääneen sosiaalityöntekijän dokumentoimana, mutta ääni jää 

vahvempien äänten varjoon. Kirjoittajan tulee huomioida heikompien äänten esiin nostaminen 

(Kääriäinen ym. 2006, 21–22). Asiakkaan ääni jää vahvan asiantuntijoiden äänen varjoon. 

Asiakkaan omaa ääntä heikompana näyttäytyy asiakkaan läheisten ääni, joka jää sijaishuollon 

asiakassuunnitelmissa marginaaliseksi. 

 

Asiantuntijaääntä käyttävät sosiaalityöntekijä, sijaishuoltopaikan edustajat ja muut viranomaiset tai 

työntekijät. Pohjolan (2010, 27, 57) mukaan asiakkaan ja työntekijän näkemykset tulisivat olla tasa-

arvoisia keskenään. Asiakkaan tulisi olla sosiaalityön prosessissa aktiivinen toimija, joka on 

mukana työssä eikä vain passiivisena vastaanottavana kohteena. Keskeistä on nostaa asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuus samalle tasolle (Juhila 2006, 137–138). Ilman asiakkaan 

mukanaoloa asiakassuunnitelma ei täytä laadukkaan sosiaalityön kriteereitä. Osa tutkimukseni 

sijaishuollon asiakassuunnitelmista oli laadittu ilman asiakkaan läsnäoloa. Asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän yhteiseen ymmärrykseen tähtäävä suunnitelma on tehtävä yhdessä asiakkaan 

kanssa. Suunnitelmaa ei voi laatia asiakasta varten. (Hussi 2005, 10.)  

 

Dokumentin kirjoittaja voi muokata vierasta lausumaa liittäessään sen omaan kirjoittamistyyliinsä 

tai pitää vieraan puheen selvärajaisena, jolloin lukijalle ei ole epäselvää, mitä eri osapuolet ovat 

sanoneet (Vološinov 1990). Sosiaalityöntekijät kirjaavat asiakkaan näkemystä suoraan heidän ääntä 

lainaten. Asiakkaan tieto on hänen kokemukseensa pohjautuvaa tietoa omasta tilanteesta. 

Tutkielmassani asiakkaan ääni on jaettu lapsen, nuoren ja vanhemman ääneen. Nuoren äänen rooli 

on näistä ehkä hieman yllättäen voimakkain.  

 

Nuoret saavat oman suoran äänensä näkyviin kertomuksina elämästään. Nuorten ääni näkyy myös 

tulevaisuuteen suuntaavana. Lapset ja vanhemmat eivät saa ääntään yhtä hyvin näkyviin. Heidän 
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äänensä näkyy vain yksittäisinä lauseina, jotka pääsääntöisesti kertovat menneestä tai nykyhetkestä. 

Kääriäisen (2003) näkemys jakaa tutkimukseni tuloksen siinä mielessä, että myös hänen mukaansa 

vanhempien ääni häviää dokumenteista huostaanoton jälkeen eli sijaishuollon aikana. Kääriäisen 

(2003, 85) mukaan kuitenkin lapsilla on oma tärkeä paikkansa tiedontuottajina omasta tilanteestaan, 

joka ei näyttäydy keskeisesti omassa aineistossani. Kääriäisen (2003) mukaan lapsen sanomiset 

sekä omat käsitykset kirjataan asiakirjoihin näkyviksi ja lapsen puhe on tehokas vaikuttamiskeino. 

Tutkimuksessani lapsen ääni ei näyttäytynyt vaikuttavana.  Asiakassuunnitelmissa lapsen ääni 

omana tuottamana ja toimijana näkyy vähän. Tätä havaintoa tukee esimerkiksi Johanna Mäenpään 

ja Hannele Törrösen (1996) tutkimus, jossa lapset eivät näy asiakirjoissa oman puheensa kautta 

vaan yhteistyötahojen tulkitsemana. 

 

Asiakkaan ääni näkyy myös epäsuorasti, toisen toimijan tulkitseman asiakkaan äänenä. Kirjoittaja 

voi häivyttää vieraan puheen kirjoittajan puheen sekaan, jolloin sen ulkoiset piirteet häivytetään 

(Vološinov 1990). Vierulan (2014, 354) mukaan viranomaiskieli saattaa muuttaa asiakkaiden 

sanomat asiat tunnistamattomaan muotoon. Tässäkin asiakkaan äänen esiintymisessä nuorten ääni 

saa asiakkaista voimakkaimman roolin. Nuorten ääntä tuottaa hänen itsensä lisäksi vahvasti 

sijaishuoltopaikat sekä jonkin verran vanhemmat ja muut asiantuntijat. Nämä muut toimijat 

tuottavat nuoren ääntä hänen itsensä rinnalla. Vanhempien ääntä tuottaa hyvin harvoin joku muu 

toimija.  

 

Lasten ääni tulee pääasiallisesti esiin toisen toimijan tulkitsemana eli sijaisperheiden kertomana. 

Lapsen omat vanhemmat pääsevät harvoin tuottamaan lapsen ääntä. Vierulan (2014, 354) 

tutkimuksessa vanhemmat pitävät erityisen loukkaavana sitä, että sijaisvanhemmat tai muut 

asiantuntijat saavat näkemyksilleen suuren painoarvon. Pääsääntöisesti lapsen ääntä kuvataan 

aikuislähtöisesti. Aikuiset kertovat, millaisena he näkevät lapsen. Lapsen oma suora ääni ja 

sijaisperheiden kertomukset eivät käy dialogia keskenään. Lapsi on itse paikalla vain noin puolissa 

tapaamisista, joissa hänelle on laadittu asiakassuunnitelma. Lapsen ääni tulee voimakkaasti esiin 

sijaisperheen tuottamana, joka antaa sijaisperheille suuren vallan ja vastuun siitä, miten he lapsen 

ääntä käyttävät. Myös Kääriäinen (2003, 63–64) on todennut, että lapset puhuvat asiakirjoissa ja 

että heidän puheensa kirjataan usein epäsuorasti muistiinpanoihin.  
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Asiakkaan ääni näkyy tutkimuksessani sisällöllisesti, kokemuksellisesti ja ajallisesti useissa eri 

teemoissa, mutta siitä huolimatta asiakkaan äänellä ei ole merkittävää roolia sijaishuollon 

asiakassuunnitelmadokumenteissa. Asiakkaan äänellä kirjatut näkemykset käyvät vain 

marginaalisesti dialogia muiden näkemysten tai asiakkaan omien aiempien näkemysten kanssa, 

jolloin ääni jää irralliseksi. Teemat, jossa asiakkaan ääni tulee esiin, eivät näytä vaikuttavan suoraan 

siihen, mitä jatkon suhteen suunnitellaan. Asiakkaan ääni ei myöskään kuvaa kokonaistilannetta, 

vaan pääasiassa lasta tai nuorta kotilomilla. Asiakkaan ääni kokonaistilanteesta jää vahvempien 

asiantuntijaäänten varjoon. Dokumenttien ammattilaislähtöisyys voi osittain selittyä sillä, että niitä 

kirjaavat sosiaalityöntekijät. Kaikki, mitä kirjataan, on sosiaalityöntekijän tulkintaa tapahtuneesta ja 

hän tekee valinnan siitä, mitä pitää tärkeänä (Kääriäinen ym. 2007, 12, 31).  

 

Asiakkaan ja työntekijän ajatusten tulee olla tasa-arvoisia keskenään (Borg & Mannerström 2002, 

12–16.)  Tutkimuksessani asiakkaan ääni näkyy lähinnä menneisyyttä ja nykyisyyttä käsiteltäessä, 

mutta jää marginaaliin tulevaisuuden osalta. Usein suunnitelmissa käsitellään pääasiallisesti 

asiakkaan menneisyyttä ja nykyhetkeä (Särkelä 2001, 84). Asiakkaan ääni ei saa merkitystä 

tavoitteelliseen ja eteenpäin suuntaavaan työhön osallistujana. Tavoitteiden kautta työskentelyä 

suunnataan eteenpäin (Särkelä 2001, 84). Asiakassuunnitelman arvo mitataan sen käytännön 

toimivuudessa (Rantasalmi 2005, 81).  

 

Asiakassuunnitelman tulisi olla osa tavoitelähtöistä työskentelyä, jossa sovitaan yhdessä asiakkaan 

kanssa, mihin pyritään ja miten se tehdään (Kääriäinen ym. 2006, 19). Työn suunnitelmallisuus ei 

voi olla vain työntekijän päässä, vaan se on tultava näkyviin kaikille osapuolille (Sinko 2005, 27).  

Suunnitelman teossa on keskeistä saada asiakkaan ja työntekijän tiedot ja tavoitteet täydentämään 

toisiaan. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, mitä häneltä odotetaan (Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 

237). Asiakas jää tutkimuksessani rajalliseksi toimijaksi, jonka pääasiallinen tehtävä on tuottaa 

kuvausta tapahtuneista asioista. Asiakas ei saa ääntää näkyviin tavoitteiden asettelussa. Tässäkin 

poikkeuksen tekee nuoren ääni, joka näkyy toisinaan vahvana tavoitteiden asettamisessa ja 

tulevaisuuden suunnitelmissa. Osittain tämä selittyy sillä, että osa tutkimusaineistooni kuuluvista 

asiakassuunnitelmista oli laadittu nuorille, jotka lähenivät täysi-ikäisyyttä ja itsenäisen elämän 

aloittaminen oli ajankohtaista. Osittain taas selityksen antavat tilanteet, jossa nuoren kotiutumista 

suunniteltiin yhteistyössä nuoren ja vanhempien kanssa. Myös Ritva Poikela (2010) on sosiaalityön 
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väitöstutkimuksensa perusteella sitä mieltä, että asiakkaan omat näkemykset tuen tarpeesta jäävät 

suunnitelman ulkopuolelle. Poikelan mukaan tavoitteet asetetaan usein palveluvalikon mukaan. 

 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista perehtyä syvällisemmin sijaishuollon asiakassuunnitelman 

merkitykseen perheen jälleen yhdistämisen tavoitteen pohjalta. Mielenkiintoista olisi tutkia myös 

asiakkaan äänen näkymistä laajemmin sijaishuollon aikaisessa dokumentaatiossa. Erityisen 

mielenkiintoseksi kokisin asiakirjakirjaamisen tarkastelun asiakkaiden itsensä näkökulmasta. Koko 

tutkielmani teon ajan pohdin sitä, että olisi ollut mielenkiintoista päästä haastattelemaan asiakkaita 

siitä, miten he itse kokevat äänensä tulleen dokumentoiduksi.  

 

8 POHDINTA 

 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on muutoksen edessä, kun valtakunnallisesti on 

valmisteilla uusi SOTE – ratkaisu. Valtakunnallisesti kehitetään myös sosiaalihuollon 

tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä, jotka tulevat jatkossa yhtenäistämään sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastiedon käyttöä sekä arkistointia. Sosiaalihuollon osalta meneillään on vasta 

suunnittelu- ja valmistelutyö, joten kaikki tutkimustieto sosiaalityön dokumentointiin liittyen on 

ajankohtaista ja tärkeää.  

 

Lastensuojelun sosiaalityön osalta dokumentoinnin tärkeys nousee esiin myös yhteiskunnallisten 

keskustelujen kautta. Kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä on pulaa ja 

sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on runsasta, joka nostaa kirjattujen asioiden merkityksen 

keskeiseksi työn teon kannalta. Kääriäinen (2005, 162) toteaa, että riippumatta asiakastapahtuman 

todellisuudesta, jää dokumentiksi laadittu teksti yksin kertomaan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

välisestä kohtaamisesta. Dokumentoidun tekstin merkitys korostuu työntekijän vaihtuessa.  

 

Julkisessa keskustelussa lastensuojelu yhdistetään yhä edelleen vastentahtoiseen huostanottoon, jota 

pidetään sosiaalityöntekijöiden mielivaltaisena puuttumisena perheen yksityisyyteen ja 

sijaishuoltopaikkojen keinona rahastaa. Julkisesta keskustelusta puuttuu usein lastensuojelun 

ensisijaisesti perheitä tukeva tehtävä, huostaanoton viimesijaisuus ja se, että sijaishuollon 

keskeisenä tavoitteena on pyrkimys perheiden jälleen yhdistämiseen. Hyvä sijaishuollon aikainen 

sosiaalityö tähtää tähän tavoitteeseen, jos se on lapsen edun kannalta mahdollista. Keskeistä 
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työskentelyssä on tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus. Hyvässä dokumentaatiossa asiakkaan ääni 

tulee näkyviin ja dokumentaatio on vuorovaikutteista.  

 

Pro gradu – tutkielmani on tehty yhdessä kaupungissa nousseen tarpeen pohjalta, joten sillä on 

merkitystä ainakin yhden organisaation dokumentoinnin tapoihin. Tutkielman tekeminen tiettynä 

aikana ja tietyssä paikassa jättää pohdittavaksi sen, ovatko tulokset sovellettavissa toiseen 

kontekstiin ja tätä kautta yleistettävissä. Uskon tutkielmani merkityksen olevan myös laajempi, sillä 

se tuo esiin useita samankaltaisia havaintoja kuin aiemmin dokumentoinnista tehdyt tutkimukset, 

jonka kautta uskon myös tämän tutkimuksen tulosten olevan jonkin asteisesti yleistettävissä. 

Toivon, että aineistoesimerkit mahdollistavat konkreettisesti lastensuojelun sijaishuollon 

asiakassuunnitelmien kirjaamiskäytäntöjen vertaamisen muissakin kaupungeissa tai kunnissa 

tehtävään dokumentointiin. Tutkimalla sitä, miltä osin kirjaamiskäytännöt muistuttavat toisiaan ja 

miltä osin ne ovat erilaisia, voi lukija saada kuvaa toisenkin instituution dokumentoinnin tavasta 

(Günther 2015, 80).  

 

Usein eri instituutioissa sosiaalityöntekijät eivät saa opastusta kirjaamiseen. Kirjaamisen tapaa 

saatetaan katsoa aiemmin instituutiossa tehdyistä dokumenteista tai laatia dokumentteja oman 

henkilökohtaisen näkemyksen pohjalta, joka saattaa vaarantaa kirjaamisen tasalaatuisuutta. 

Tutkielmani antaa keinoja asiakassuunnitelmapohjan kehittämiseen jatkossa sekä ajatuksia 

sosiaalityöntekijöille asioista, joihin he voivat jatkossa kiinnittää dokumentoidessaan huomiota. 

Tutkielmani voi toimia yhtenä välineenä työhön perehdyttämisessä kirjaamiskäytäntöjen osalta. 

 

Dokumentoinnin sekä tekstin tuottamisen välineiden ja tapojen merkityksen lisäksi toivon, että 

tutkielmani virittää sosiaalityöntekijöitä pohtimaan asiakasta paremmin osallistavia toimintatapoja. 

Asiakas on tärkeä ottaa mukaan dokumentointiprosessiin (Kääriäinen ym. 2006, 27). Sosiaalityötä 

tehdään asiakkaita varten ja asiakkaan kohtaaminen antaa kosketuspinnan hänen elämäänsä. 

Kohtaamisista tehdään dokumentteja, jotka muokkaavat asiakkaan elämää (Hussi 2005, 99–100). 

Aiempien tutkimusten (esim. Prince 1996, Kääriäinen 2003,Pyykönen 2012,Vierula 2012, Vierula 

2014) mukaan eettisesti kestävä dokumentoinnin tapa olisi dokumentointi yhdessä asiakkaan 

kanssa. Tästä on käytetty ainakin käsitteitä rinnakkainen, avoin tai osallistava dokumentaatio. 

Yhdessä dokumentointi takaa asiakkaalle mahdollisuuden lisätä kirjauksiin omia näkemyksiä tai 

kommentoida virheellisiä tulkintoja.  
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Erityisesti toivon tutkimustulosteni virittävän ajatuksia lastensuojelun sijaishuollon aikaiseen 

työskentelyyn. Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen ovat viimesijaisin sekä rankin 

lastensuojelun keino puuttua perheiden yksityisyyteen, jos lapsen etu sen vaatii. Huostaanotto ja 

sijaishuolto ovat kuitenkin tarkoitettu väliaikaisiksi toimiksi. Perheen jälleen yhdistämistä tulee 

tavoitella. Tämä asettaa sijaishuollon aikaiselle sosiaalityölle suuren merkityksen. Työ on oltava 

tavoitteellista, suunnitelmallista ja asiakkaiden kuntoutumiseen tähtäävää. Tässä asiakkaan oma 

toiminta ja mukana oleminen on keskeistä. Toivon tutkimukseni herättävän sosiaalityöntekijöitä 

pohtimaan sijaishuollon asiakassuunnitelman todellista merkitystä asiakkaiden elämässä. 

Asiakassuunnitelmia ei tulisi laatia vain lain velvoittamana ja osana rutinoitunutta työtä, jolloin se 

voi jäädä asiakkaan kokemana ulkokohtaiseksi tai jopa turhaksi. Asiakkaan tulisi saada aito 

osallistumisen kokemus asiakassuunnitelman laadintaan sekä kokemus siitä, että suunnitelmalla on 

merkitystä asiakkaalle. Asiakassuunnitelman tulisi suunnata näköalaa tulevaisuuteen. 

Asiakassuunnitelmalla pitäisi olla aidosti merkitystä asiakkaan elämässä. Parhaimmillaan se 

jäsentää sekä asiakkaalle että työntekijälle sijaishuollon tarkoituksen ja tavoitteet.  

 

Pro gradu – tutkielman tekeminen on ollut antoisaa, mutta haastavaa. Antoisaksi työskentelyn teki 

aihe, joka nousi suoraan työelämän tarpeesta ja oli itselle motivoiva. Antoisaa oli myös perehtyä 

tarkemmin ”dokumentoinnin maailmaan” sekä tutkimuksen tekoon. Tutkimusprosessin aikana opin, 

miten moninaista tutkimuksen teko on. Toisina hetkinä se oli todella innostavaa ja toisina taas 

tunsin oloni aivan eksyneeksi. Huomasin pian, että matkalla valmiiseen tutkielmaan, on monia 

vaiheita ja useita käsikirjoituksia. 

 

Dokumentointia on tutkittu paljon, joka toi mukanaan haasteita aiheen rajaamiseen. Mitä enemmän 

teoriaa ja aiempia tutkimuksia luin, sitä useampia lähestymistapoja nousi esiin. Aiheen rajaamista 

vaikeutti myös se, että tutkimusaineistoni saaminen viivästyi, jolloin minulle oli pitkään epäselvää, 

millainen aineisto todellisuudessa on kyseessä. Koen kuitenkin eettisesti tärkeänä sen, että 

tutkimusaineiston käyttöön saatiin asiakkailta itseltään lupa. Tutkimuksen teon alkuvaiheessa 

ajattelin, että valmiin dokumenttiaineiston käyttäminen tutkimuksessa olisi helppo ratkaisu. Se ei 

kuitenkaan osoittautunut sellaiseksi, sillä valmiin aineiston sisältöön ei tutkija voi vaikuttaa. 

Aineisto sisälsi monia mielenkiintoisia asioita, joita olisi tehnyt mieli lähteä analysoimaan oman 

aiheen rinnalla.   
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Myös aineiston analyysivaihe tuotti aluksi haasteita, sillä valmiin dokumenttiaineiston analysointiin 

olisi sopinut monenlainen analyysitapa. Toisaalta taas kaikki analyysitavat eivät soveltuneet. Olisin 

toivonut voivani analysoida syvemmin sijaishuollon asiakassuunnitelmien ajallisuutta ja asiakkaan 

äänen muuttumista tai merkityksellistymistä sijaishuollon prosessin aikana. Se ei kuitenkaan ollut 

mahdollista aineistossani, jossa muutos asiakkaan äänessä jäi pieneksi. Aihetta voisi tutkia ehkä 

paremmin dokumentoiduista asiakaskertomuksista.  

 

Koko pro gradu – tutkielma prosessina on ollut mielenkiintoinen ja kehittänyt minua sekä 

ammattilaisena arjen lastensuojelutyössä että tutkijana. Oman tutkimuksen teon arviointi on tärkeä 

osa oppimisprosessia. Pro gradu – työskentely on pitänyt sisällään tunteita sekä ajatuksia laidasta 

laitaan. Suurimpia epätoivon tunteita aiheuttivat haasteet opiskelun, työn ja perheen 

yhteensovittamisessa. Suurimmat onnen hetket taas syntyivät oivallusten myötä. Tietoisuuteni 

tutkimuksen teosta ja dokumentoinnista lisääntyi. Olen aiempaa tietoisempi dokumentointiin 

liittyvistä vaateista, haasteista ja dokumentoinnin seuraamuksista. Näen aiempaakin selvemmin sen, 

että työssä on opittava löytämään asiakasta osallistavampia keinoja dokumentoida. 

Sosiaalityöntekijät tekevät arvokasta ja haastavaa työtä, jolla on suuri merkitys asiakkaiden 

elämässä. Sosiaalityössä tapahtuu paljon asioita, jotka eivät dokumenteissa näy ja tässä näen juuri 

syyn sille, miksi dokumentoinnin kehittäminen on tärkeää. Tutkimalla ja reflektoimalla omaa tapaa 

dokumentoida, tulee tietoisemmaksi sen vaikutuksista ja pystyy sitä kehittämään. Elämä ja työnteko 

ovat jatkuvaa kehittymistä sekä oppimista. 
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Liite 1. Kirje tutkimusluvan pyytämiseksi lapsen vanhemmalle 

 

 

Arvoisa asiakas! 

  

Opiskelen Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa, pääaineena sosiaalityö. 

Opiskeluihini liittyen teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta asiakkaan ääni lastensuojelun 

sijaishuollon asiakassuunnitelmissa.  

 

Toteutan tutkielman analysoimalla lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmadokumentteja. 

Tutkielman tavoitteena on kehittää sosiaalityön kirjaamiskäytäntöjä ja tätä kautta kehittää 

sosiaalityötä siten, että asiakkaan oma ääni ja osallisuus tulevat paremmin esiin. Tutkimusaineistoni 

koostuu vuosina 2010-2015 (kaupungin nimi poistettu julkaisusta) kaupungin lastensuojelussa 

tehdyistä sijaishuollon asiakassuunnitelmista. 

 

Pyydän teiltä lupaa, että saan tutkimuskäyttöön teidän lastanne koskevia asiakassuunnitelmia. Yli 

12-vuotiailta lapsilta pyydetään myös itseltään lupa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Kaupungin sijaishuollon sosiaalityöntekijät toimittavat minulle luvan antaneiden 

asiakassuunnitelmat siten, että niistä on tunnistetiedot häivytetty. Tutkimuksessa saatu aineisto 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettöminä, eikä tutkimukseen osallistuneita voi 

valmiista tutkielmasta tunnistaa. Valmiista tutkimuksesta ei käy ilmi kaupunki, jossa tutkimus on 

tehty. Pro gradu –tutkielman valmistuttua kaikki tutkimusmateriaali hävitetään. 

 

Toivon, että palautatte oheisen lupalapun lapsenne asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 

15.12.2015 mennessä. Luvan voitte antaa myös ilmoittamalla siitä lapsenne asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta! 

 

Ystävällisin terveisin 

Johanna Huovinen 

 

Mikäli haluatte tietää enemmän tutkimuksesta tai mieleenne tulee kysymyksiä, vastaan mielelläni 

tiedusteluihin. 

huovinen.johanna.k@student.uta.fi 

 

Työni ohjaajana toimii Ma. yliopistonlehtori Leena Autonen–Vaaraniemi Tampereen yliopistosta. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Minä ___________________________________ annan luvan lapseni asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle toimittaa lapsestani/lapsistani 

________________________________________ vuosien 2010-2015 välisenä aikana kirjoitetut 

lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat tutkimuskäyttöön. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Paikka ja päiväys sekä allekirjoitus 
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Liite 2. Kirje tutkimusluvan pyytämiseksi sijoitettuna olevalle 12-vuotta täyttäneelle lapselle 

 

Hei! 

 

Olen sosiaalityön opiskelija Tampereen yliopistosta. Teen opinnoissani pro gradu -tutkielmaa 

aiheesta asiakkaan ääni lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmissa.  

 

Tutkielmaa varten tutkin lastensuojelun sijaishuollossa kirjoitettuja asiakassuunnitelmia. 

Tutkielman tavoitteena on parantaa sosiaalityön kirjaamista ja tätä kautta kehittää sosiaalityötä 

siten, että asiakkaan oma ääni tulee paremmin esiin. Tutkimusaineistoni koostuu vuosina 2010-2015 

(kaupungin nimi poistettu julkaisusta) kaupungin lastensuojelussa tehdyistä sijaishuollon 

asiakassuunnitelmista. 

 

Pyydän lupaa, että saan tutkimuskäyttöön sinua koskevia asiakassuunnitelmia. Pyydän luvan myös 

huoltajiltasi. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaupungin sijaishuollon 

sosiaalityöntekijät toimittavat minulle luvan antaneiden asiakassuunnitelmat siten, että niistä ei käy 

sinun nimi ilmi. Tutkimuksessa saatu aineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä 

tutkimukseen osallistuneita voi valmiista tutkielmasta tunnistaa. Valmiista tutkimuksesta ei käy ilmi 

kaupunki, jossa tutkimus on tehty. Pro gradu –tutkielman valmistuttua hävitän kaiken 

tutkimusmateriaalin. 

 

Toivon, että palautat oheisen lupalapun sinun asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 15.12.2015 

mennessä. Luvan voit antaa myös ilmoittamalla siitä sinun asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 

sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Johanna Huovinen 

 

Mikäli haluatte tietää enemmän tutkimuksesta tai mieleesi tulee kysymyksiä, vastaan mielelläni 

tiedusteluihin. 

huovinen.johanna.k@student.uta.fi 

 

Työni ohjaajana toimii Ma. yliopistonlehtori Leena Autonen–Vaaraniemi (sosiaalityö) Tampereen 

yliopistosta. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Minä____________________________________________ annan asioistani vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle luvan toimittaa vuosien 2010-2015 välisenä aikana minusta kirjoitetut 

lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelmat tutkimuskäyttöön. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Paikka ja päiväys sekä allekirjoitus 


