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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen 
arviointi- ja vastaanottolaitoksen työntekijöiden näkemyksiä lasten osallisuudes-
ta. Opinnäytetyön teoriaosioissa käsiteltiin lapsen osallisuutta, lapsilähtöisyyttä, 
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laitoksen työntekijöitä. Tutkimusosiossa selvitettiin lasten osallisuuden toteutu-
mista sekä osallistamisen haasteita ja mahdollisuuksia työntekijöiden näkökul-
masta. 
 
Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tarkoituksena oli haas-
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dyksi tulemisesta antoivat lapselle vahvemman osallisuuden tunteen. Työsken-
telyssä tulisi ottaa vahvasti huomioon lapsen tarpeet sekä tulisi toimia mahdolli-
suuksien mukaan lapsen ehdoilla. Työntekijöiden haasteet työskentelyssä kohti 
lasten parempaa osallisuutta olivat rajalliset resurssit. Työn monimuotoisuus, 
tahti ja haastavuus vaativat työntekijöiltä hyvää ammattitaitoa. Suunnitelmalli-
sempi ja systemaattisempi lapsen huomioiminen sekä mukaan ottaminen voisi 
parantaa lasten osallisuutta. 
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ABSTRACT 
 
 
Haikonen, Nina.  
Personnel’s views on the participation of children in work and processes at an 
assessment and admittance department.  
59 p., 1 appendix. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2015.  
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Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The purpose of this thesis was to examine the views of Oulunkylä Family 
Rehabilitation Centre’s personnel on the participation of children at the centre’s 
assessment and admittance department. The theory section of this thesis 
examined participation of children, and a child-oriented approach, child welfare 
services, and includes a description of the Oulunkylä Family Rehabilitation 
Centre. The research section of this thesis explored the views and experiences 
of personnel on how children participate in work carried out in the assessment 
and admittance department. The research section also explored the 
perspectives of personnel on the challenges and possibilities related to 
participation of children. The data in the research section of the study was 
collected by interviewing the personnel. 
 
The thesis was a qualitative study. The purpose was to use information 
obtained during the interviews to comprehensively examine the subjective 
experiences and views of personnel on participation of children in their work. 
The interview method selected for this study was themed interviews; this 
allowed the personnel the opportunity to speak freely about their personal 
experiences and views. 
 
According to the results, participation of children in the department’s everyday 
work and processes should be the foundation of the personnel’s work. Meeting 
with and listening to each child individually were deemed of primary importance 
in participation. The interviews revealed that children had a stronger sense of 
participation if they felt that they had been heard and seen. In the scope of their 
work, the personnel should pay close attention to the child's needs and, when 
possible, act on the child’s terms. The personnel felt that limited resources were 
key factors that posed a challenge in improving participation of children. Due to 
the diverse and challenging nature of the work, as well as its swift pace, 
personnel must be competent and skilled. Taking children's needs into account 
and including them in processes more systematically and in a well-planned 
manner could improve participation by children. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin lastensuojelun, tarkemmin lasten osallisuuden 

lastensuojelun arviointi- ja vastaanottolaitoksessa, Oulunkylän perhekuntoutus-

keskuksessa. Olen tehnyt Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen arviointi- ja 

vastaanottolaitoksessa erimittaisia sijaisuuksia jo neljän vuoden ajan. Neljän 

vuoden aikana, olen monesti pysähtynyt tarkastelemaan työtapojani. Olen 

haastanut itseäni pohtimaan kuinka voisin parantaa työtapojani? Näiden poh-

dintojen kautta omaksi työperiaatteeksi nousi lasten osallistaminen. Kiinnostuin 

aiheesta enemmän ja halusin lähteä tarkastelemaan myös kuinka muut työnte-

kijät kokevat lasten osallisuuden.  

 

Lasten osallisuutta lastensuojelussa on tutkittu pääasiassa lasten näkökulmas-

ta. Lapset on koettu tärkeinä määrittäjinä siinä kuinka heidän osallisuutensa 

toteutuu sekä kuinka heidän osallisuutta voitaisiin parantaa (Oranen 2008, 1). 

Lasten paremman osallisuuden saavuttaminen lastensuojelussa vaatii mieles-

täni myös lastensuojelun työntekijöiden näkökulman selvittämistä. Opinnäyte-

työssäni tarkastellaan lasten osallisuutta työntekijöiden näkökulmasta. Kuinka 

lasten osallisuus nähdään arviointityössä? Miten lasta osallistetaan arviointi-

työssä? Mitkä ovat lasten osallistamisessa haasteita? Mitkä ovat lapsen osalli-

suuden mahdollisuudet?  

 

Lapsen osallisuus koostuu siitä, miten hän voi olla mukana toteuttamassa, mää-

rittämässä ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Ihmisen 

identiteetin kehittymisen kannalta on ratkaisevaa mahdollisuus olla osallisena ja 

mukana asioiden käsittelyssä itselle merkittävissä yhteisöissä. Osallisuudessa 

on kyse yhdestä kehityksen ja kasvun perusedellytyksestä. Olemaan ja elä-

mään yhdessä opitaan osallistumisen kautta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014a.)  

 

Viime vuosina sosiaalityön keskeisimpiä kehittämisteemoja ovat olleet lapsen 

osallisuuden ja kohtaamisen vahvistaminen. Lapsen osallisuuden vahvistami-

nen on tärkeä eettinen ja ammatillinen haaste. Perhesuhteiden lisäksi lapsilla 
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on oikeus tulla kohdatuksi yksilöinä sekä oikeus osallisuuteen omassa asias-

saan. Lasten tapaamiseen ja huomioimiseen ei rajoitu lasta osallistava työote, 

vaan kyse on asenteesta, jossa lapsilla on erityisasema. Jos lapsella ei ole sel-

vää käsitystä asiasta, ei hän pyydä osallisuutta eikä ole aktiivinen asian suh-

teen. Ilman selvää käsitystä asiasta lapsi voi kokea, että se ei koske häntä, 

vaan on aikuisten välinen. Kysymykseksi nouseekin, tarjotaanko lapselle työs-

kentelyssä tarpeeksi välineitä ymmärtää itseään ja elämäänsä. (Hurtig 2008, 

191–192.)  

 

Aikuisten kanssa tapahtuva vuorovaikutus on tärkeimpiä elementtejä lasten 

osallistumisessa. Työntekijä ja lapsi voivat näissä tilanteissa pohtia, mitä he 

vuorovaikutukselta haluavat ja mitä he sillä antavat. (Hotari, Oranen & Pösö 

2013, 155.) Tiiviistä työskentelystä huolimatta, lapsen osallisuuden tunne saat-

taa jäädä heikoksi, jos ei toimita hänen mielipiteensä mukaisesti (Päkkilä 2008, 

172).  

 

Monet asiat vaikuttavat lapsen osallisuuden toteutumiseen. Toimintaympäristöt 

ovat olleet jo vuosia muutoksen kourissa kaikilla tasoilla ja se on syönyt työn 

kehittämistä. Lasten määrä lastensuojelussa lisääntyy jatkuvasti, henkilökunta 

ei kuitenkaan lisäänny samaa tahtia asiakkaiden kanssa (Bardy & Heino 2013, 

13, 35.) Työn tahti on kiristynyt. Muun muassa nämä asiat vaikuttavat lapsen 

osallisuuden toteutumiseen lastensuojelussa. Lapsen osallisuuteen vaikuttavat 

monet asiat niin työntekijöiden asenteet kuin suuret muutokset palveluraken-

teissa.  
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2 LASTEN OSALLISUUS 

 

 

2.1 Osallisuus käsitteenä 

 

Osallisuudessa merkittäviä piirteitä ovat mukanaolo, vaikuttaminen sekä huo-

lenpito ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääseminen (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2014). Osallisuuden voidaan sanoa koostuvan oikeu-

desta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, ratkaisuista, päätöksistä, 

toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 

ja vaikuttaa näihin asioihin (Oranen 2014). Syrjäytymisen vastavoimana voi-

daan pitää osallisuutta. Osallisuudessa on kyse kiinnittymisestä yhteisöihin, 

ympäristöön ja yhteiskuntaan, yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisestä, turval-

lisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. (Pajula 2014, 9.) 

 

Osallisuudessa keskeistä ovat luottamus, sitoutuminen sekä kuulluksi tulemi-

nen. Osallisuus on myös monitasoinen tuntemisen, kuulemisen ja tekemisen 

kokonaisuus. Yksilöllinen tunne kuulumisesta yhteisöön tai yhteiskuntaan ovat 

myös osa osallisuutta. Osallisuus liittyy edustukselliseen demokratiaan yhteis-

kunnan tasolla. Se, miten ihmisellä on mahdollisuus osallistua päätöksenteko-

prosessiin, on keskeistä. (Pajula 2014, 9.) 

 

Osallisuutta on usein kuvattu asteilla tai portailla, joissa havainnollistuvat osalli-

suuden eri tasot. Alhaisimmalla asteella yksilöllä ei ole juuri lainkaan mahdolli-

suutta vaikuttaa ja korkeammalle mentäessä yksilön vaikutusmahdollisuudet 

paranevat. Yksilön osallisuuden katsotaan kasvavan samassa suhteessa. (Ora-

nen 2014.) Seuraava kuvio (1) havainnollistaa osallisuuden asteita. 
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KUVIO 1. Osallisuuden asteet (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014a) 

 

 

2.2 Lapsen osallisuus eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa 

 

Lapsen osallisuus pitää sisällään käsityksen lapsesta yksilönä, yhteiskunnan ja 

inhimillisen yhteisön jäsenenä ja toimijana. Lasten osallisuutta tulisikin tarkastel-

la osana lapsia ja lapsuutta koskevia käsityksiä. Laajasti osallisuus liittyy siihen, 

miten lapsuus ja lapset nähdään. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 162.) Tärkeitä 

elementtejä lapsen osallisuudessa ovat lapsen näkeminen, kohtaaminen ja kuu-

leminen, lapsen oleminen puheenaiheena, lapsen ja vanhemman vuorovaiku-

tuksen kokeminen, lapsen osallisuus tietoon, lapsen oleminen tiedon tuottajana, 

käsittelijänä sekä arvioijana (Muukkonen 2013,166–167). Osallisuuden ulottu-

vuudet ovat mahdollisuuksissa. Mahdollisuuksia ovat mahdollisuus valita, saada 

tietoa, vaikuttaa prosessiin, ilmaista itseään, saada apua ja tukea itsensä ilmai-

semiseen sekä mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. (Nisula i.a.) 

 

Vahvana määrittäjänä osallisuudessa on lapsen ikä (Leinonen, Venninen & Oja-

la 2011, 84). Osallisuutta toteutetaan monin eri keinoin lapsen eri elämänvai-

heissa. Vauvan osallisuutta vahvistetaan puhumalla hänestä. Vauvan läsnäolo 

on myös tärkeää koska se antaa ulkopuolisille mahdollisuuden tarkkailla vauvan 
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ja vanhemman vuorovaikutusta sekä luoda itse vuorovaikutussuhde vauvaan. 

Leikki-ikäisen kanssa osallisuutta toteuttaessa ympäristö on tärkeässä roolissa. 

Ympäristön tulisi olla virikkeellinen, jotta leikki-ikäinen pystyy osallistumaan. 

Osallisuutta voidaan toteuttaa leikki-ikäisen kanssa luontevasti leikin varjolla. 

(Muukkonen 2013, 165.) Opinnäytetyöni kannalta tärkein on kouluikäisten osal-

lisuus. 

 

Osallisuutta voi toteuttaa monin tavoin kouluikäisten kanssa. Kaverit ovat mur-

rosikäisille viiteryhmänä tärkeitä, ja heidän mielensä ovatkin usein suunnattuna 

kodin ulkopuolelle, ystäviin ja maailmalle. Painopisteen osallisuuden mahdollis-

tamisessa tuleekin muuttua yhteisöllisempään suuntaan niin, että nuoren viite-

ryhmät ovat häntä osallistaessa huomioitu. Kulttuuriset seikat vaativat iän lisäksi 

huomioimista. (Muukkonen 2013, 166.)  

 

Lasten osallisuuden mahdollistamisessa on monia asioita, jotka vaativat erityis-

huomiota, muun muassa moninaiset taustat, traumat, diagnoosit ja kokemukset. 

Muukkosen (2013, 166) mukaan jokainen lapsi ansaitsee tulla huomioiduksi 

erityisenä ja ainutkertaisena, mutta varsinkin erityistä tukea tarvitsevat lapset 

meidät pakottavat tekemään niin. Lähtökohtaisesti lapsen ikä ja perheen tilanne 

määrittävät lapsen mukanaoloa, sen lisäksi lapsen oma toive osallistumisen 

määrästä, tavasta ja paikasta vaikuttaa osallisuuden rakentumiseen lapsisensi-

tiivisesti tai lapsierityisesti. Osallisuuden näkyminen asiakastyössä sekä sen 

kunnioittaminen edellyttää osallisuuden valitsemista yhdeksi työskentelyperiaat-

teeksi. (Muukkonen 2013,166–167.) 

 

 

2.3 Lapsen osallisuus lainsäädännössä 

 

Lapsen positiiviseen kehitykseen vaikuttaa hänen oikeutensa osallisuuteen 

(Bruyere 2010, 205). Nykyisessä lainsäädännössä osallisuudelle ja kansalais-

ten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille on luotu vahva perusta. Osalli-

suuteen liittyviä selkeitä lainsäädäntökohtia löytyy perustuslaista, kuntalaista, 

vammaispalvelulaista, nuorisolaista, sosiaalihuollon asiakaslaista sekä lasten-
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suojelulaista. (Pyykkönen 2014, 27.) Opinnäytetyössäni keskeisin laki on las-

tensuojelulaki. 

 

Laissa kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla on säädetty lasten oikeudesta 

osallisuuteen. Kansainvälisellä tasolla lapsen oikeudesta osallisuuteen on mää-

ritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 

149.) YK:ssa hyväksyttiin vuonna 1989 lapsen oikeuksien yleissopimus. Sopi-

mus on lakia vastaava asiakirja. Suomi sitoutui noudattamaan sopimusta vuon-

na 1991. Se velvoittaa valtiota ja kuntia sekä vanhempia ja muita aikuisia. Ala-

ikäisten kansalaisoikeudet, taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet 

on määritelty sopimuksessa. (Bardy 2013, 62.) 

 

Lapsikansalaisten yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ja aikuisten val-

lankäytön suhdetta määritetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Julkisen 

vallan käyttäjät on velvoitettu lapsen oikeuksien sopimuksessa takaamaan lap-

sille osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun mahdollisuus kaikissa heitä koskevis-

sa asioissa. Lapsen iän ja kehitystason mukaan ovat lapsen näkemykset otetta-

va huomioon. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149.) Lasten asioista päätettäessä 

on kaikenikäisten lasten mielipide aina selvitettävä (Taskinen 2010, 14). 

 

Alaikäisten kansalaisoikeuksista säädetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-

sessa. Sopimuksen 12. artiklan mukaan on lapsella oikeus ilmaista vapaasti 

näkemyksiään häntä koskevissa asioissa sekä mahdollisuus tulla kuulluksi itse-

ään koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa toimissa. Lapsella on oikeus, 

13. artiklan mukaan, ilmaista vapaasti mielipiteensä, ylipäätään mielipiteen va-

paus, johon sisältyy vapaus hakea, vastaanottaa, levittää tietoja ja ajatuksia 

(näihin voidaan kuitenkin asettaa tiettyjä rajoituksia). (Unicef i.a.) 

 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Heidän tulee saada vaikuttaa 

kehitystään vastaavasti itseään koskevissa asioissa, näin määrätään Suomen 

perustuslaissa. (Perustuslaki 731/1999.) Laissa sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista (812/2000) säädetään seuraavasti: alaikäisen asiakkaan 

mielipide ja toivomukset on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa 

edellyttämällä tavalla.  
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Lastensuojelulaissa (417/2007, 4§) sanotaan, että on kiinnitettävä huomiota, 

lapsen etua arvioitaessa, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat 

lapselle osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuden omissa asioissaan. 

Lapsen ja nuoren mielipiteestä ja toivomuksista on määrätty seuraavasti, hänel-

le on turvattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja 

mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä, ikänsä ja kehityksensä vastaavalla ta-

valla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsen ja nuoren mielipiteisiin ja toivo-

muksiin lastensuojelun tarvetta arvioitaessa, lasta tai nuorta koskevaa päätöstä 

tehtäessä ja lastensuojelua toteutettaessa (Lastensuojelulaki 417/2007, 5§).  

 

Lastensuojelulaista (417/2007) löytyy myös kokonaan oma lukunsa lapsen osal-

lisuudesta, luku 4.  Lapsen mielipiteen selvittämisestä ja kuulemisesta määritel-

lään seuraavasti, lapsen toivomukset ja mielipide on selvitettävä lastensuojelua 

toteuttaessa, huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Lasta koskeviin asiakas-

asiakirjoihin on kirjattava lapsen mielipiteen selvittämisen tapa ja pääasiallinen 

sisältö. Lapsen mielipiteitä selvitettäessä tai kuultaessa lapsi on otettava huo-

mioon, että tästä ei aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen vanhempi-

ensa tai muiden läheisten ihmisten välisille suhteille, eikä lapselle tule antaa 

sellaisia tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen 

muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Lapsen mielipiteen selvittämisen vaaran-

taessa hänen terveyttään tai kehitystään tai, jos se on muutoin ilmeisen tarpee-

tonta, voidaan mielipide jättää selvittämättä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 20§.) 

12 vuotta täyttäneelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallinto-

lain (434/2003, 34§) mukaisesti häntä itseään koskevassa lastensuojeluasias-

sa. 

 

Lastensuojelulain (417/2007) luvussa 4, lapsen osallisuus, määritetään myös 

seuraavista asioista: lapsen puhevallan käytöstä, edunvalvojan määräämisestä 

huoltajan sijaiseksi, edunvalvojan palkkiosta ja kustannuksista sekä vastuusta 

lapsen edun turvaamiseksi. Lastensuojelulain (417/2007, 24§) mukaan lapsen 

edun toteutumista on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvottava, 

sosiaalityöntekijän on myös avustettava virkansa puolesta lasta puhevallan käy-

tössä. 
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Lastensuojelulaissa (417/2007, 29§) sanotaan että, lastensuojelua toteuttaessa 

tulee sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän, joka vastaa lapsen 

asioista, tavata lasta asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittä-

vän usein henkilökohtaisesti. Tarkennusta tähän lakiin on saatu 1.1.2014. Ny-

kyään sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on kirjattava lap-

sen asiakassuunnitelmaan, kuinka usein hän tai muu lapsen olosuhteita hyvin 

tunteva lastensuojelun työntekijä ja lapsi tapaavat henkilökohtaisesti. Tapaamis-

ten riittävyyttä arvioitaessa, hallituksen esityksen perustelujen mukaan, tulisi 

pääsääntönä pitää, että lapsi tapaisi asioistaan vastaavaa työntekijää henkilö-

kohtaisesti vähintään kaksi tuntia kuukaudessa aktiivisen työvaiheen aikana. 

Myös siihen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työajasta vähintään puolet 

käytetään lasten ja perheiden kohtaamiseen on säännöstä sovellettaessa pyrit-

tävä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014b.) Lastensuojelulaki antaa siis teo-

riassa laajasti mahdollisuuksia lapsen osallisuudelle ja sen toteutumiselle. 

 

 

2.4 Lapsen osallisuus lastensuojelussa 

 

Lasta koskevissa asioissa ja tilanteissa lastensuojelulla on lakisääteinen ja mo-

raalinen velvollisuus toimia lapsen edun mukaisesti. Lapsen mahdollisuudesta 

olla määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa työtä, jota hänen etunsa tur-

vaamiseksi tehdään, näistä on kyse lapsen osallisuudesta lastensuojelussa. 

Kasvavalle lapselle osallistuminen perheen, suvun, oman asuinalueen ja mui-

den elämänpiiriin kuuluvien yhteisöjen elämään ja toimintaan antaa mahdolli-

suuden rakentaa ymmärrystä siitä, kuka hän on, mihin hän kuuluu ja miten hän 

elää. Olemaan ja elämään opitaan osallistumisen kautta. (Hotari, Oranen & Pö-

sö 2013, 149)  

 

Osallisuutta voidaan lastensuojelussa pitää keskeisenä periaatteena, jota muut 

periaatteet tukevat (Nisula i.a.). Lasten osallisuus lastensuojelussa voidaan ja-

kaa kahteen tasoon, prosessitason osallisuuteen ja kohtaamistason osallisuu-

teen. Prosessitason osallisuudella tarkoitetaan sitä, että koko lastensuojelun 

prosessin ajan annetaan tietoa lapselle sekä saadaan tietoa lapselta, tärkeätä 

on lapsen näkeminen ja lapsen kokemus siitä, että hänet nähdään. Kohtaamis-
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tason osallisuudessa pyritään dialogiseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja 

pyritään kuulemaan lapsen kokemus asioista. (Muukkonen 2013, 165; Nisula 

i.a.) 

 

Sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännön työssä 1990-luvulta alkaen on alettu 

pohtia lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua nykyistä enemmän heitä kos-

kevaan lastensuojelutyöhön (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 155). Itsenäisenä 

yksilönä nuorella on oikeus osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätösiin 

ikänsä ja kehitystasonsa mukaan (Taskinen 1999, 8). Nuoren hyvinvoinnin kan-

nalta on tärkeää ja merkittävää, että nuori kokee hallitsevansa elämää (Aalto-

nen & Ojala 1999, 148). Tästä huolimatta, Möllerin (2004, 24) mukaan lapsi nä-

kyi vielä vuonna 2004 huonosti niin asiakirja-aineistossa kuin asiakastapaami-

sissa. Näkyväksi lapsi muuttuu usein vasta sijoitusvaiheessa tai sen jälkeen. 

Lapsen osallisuutta korostetaan nykyisessä uudistuneessa lastensuojelulaissa. 

Lapsen tarpeisiin ja toiveisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota palveluja järjes-

täessä ja niitä kehittäessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c.) 

 

Lasten oma halukkuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon on kasva-

nut. Tilanteet, joissa heille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi, saattavat olla 

liian muodollisia ja virallisia. Epämuodolliset tilanteet luotettavien aikuisten 

kanssa saattaisivat olla parempi ratkaisu lapsen kuulemiseen. Sosiaalitoimen 

työntekijän omat asenteet, taidot ja tiedot vaikuttavat myös siihen, miten lapsen 

mielipide otetaan huomioon. Lastensuojelussa on perinteitä nimenomaan juri-

diikan edellyttämistä lapsen kuulemistilanteista, joissa lapsen mielipide, käsitel-

tävästä asiasta, pyritään kuulemaan. Näitä juridiikan edellyttämiä kuulemistilan-

teita ovat esimerkiksi huolto- ja tapaamisselvitykset, huostaanotto- ja sijoitus-

päätökset sekä rajoituspäätökset. (Möller 2004, 24, 26.) 

 

Muukkosen (2013, 165) mukaan lastensuojelussa osallistavan työskentelyn 

kannalta ideaalilapsi olisi sellainen, joka ymmärtää puhetta, itse puhuu, lukee, 

osaa kirjoittaa, jonka kanssa voi tehdä monia asioita, joka pystyy olemaan van-

hemmistaan hetken erossa, ei tarvitse perushuolenpitoa tapaamisten aikana, on 

kiinnostunut asioista, maailmasta, eikä ole vielä erityisen kriittinen tai vastustava 

elämässä vastaan tuleville asioille. Yleisesti lapset ovat tällaisia noin 7–12-
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vuotiaina. Ikäjakauma lastensuojelussa on kuitenkin 0–21-vuotiaat, joten on 

valittava osallisuuden mahdollistavia tapoja lapsen ikään sopien. 

 

Sellaista lastensuojelutyötä on kritisoitu, jossa tila ja valta ovat pääasiallisesti 

aikuisten hallinnassa. Paikoin työkäytännöt ovat osoittautuneet nojautuvan ai-

kuisiin niin, että lapsi näkyy lastensuojelussa vain vähän tai ei lainkaan. Lapsille 

on annettu vain rajatusti mahdollisuuksia toimia tai tulla kuulluksi. (Hotari, Ora-

nen & Pösö 2013, 155.) Pääpaino lastensuojelussa on pitkään ollut vanhempien 

kanssa tehtävässä työssä. Vanhemman tuottama tieto lapsesta ja hänen koke-

muksistaan on koettu luotettavammaksi kuin lapsen kertoma tieto. (Möller 2004, 

26.) Myös ylipäätään aikuisten, muun muassa sosiaalityöntekijöiden, opettajien 

ja muiden viranomaisten, antamaa tietoa pidetään usein luotettavampana lap-

sen antamaan tietoon verrattuna. Tärkeää kuitenkin olisi, lapsen osallisuuden 

vahvistamisessa, nähdä lapsi yksilönä ja hänen omista lähtökohdistaan käsin. 

Lapsen pitäisi omassa asiassaan tulla kuulluksi vaikka lapsen tieto olisi ristirii-

dassa aikuisten tiedon kanssa. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 156.) 

 

Käytännön työssä lasten osallisuuden vahvistaminen on monitahoinen kysy-

mys. Aikuisille lasten mukaan ottaminen tarkoittaa uskallusta luopua osasta val-

taa, mikä suinkaan ei ole yksiselitteinen tehtävä. Vallan ja vastuun kiteytyessä 

toisiinsa, on niiden jakaminen lastensuojelussa erityisen tärkeä ja kiperä kysy-

mys. Kaikesta huolimatta lasten osallisuuden vahvistaminen on saanut jalansi-

jaa työskentelyssä. Lastensuojelun asiantuntijat ovat halunneet oppia lasten 

huomioimista ja kohtaamista sekä kehittää työvälineitä työskentelyyn lasten 

kanssa. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 156–157.) 

 

Lasten osallisuuden tulisi kattaa koko lastensuojelun laaja kirjo, ehkäisevästä 

työstä jälkihuoltoon sekä asiakas-asiantuntijavuorovaikutussuhteesta päätösten 

ja lastensuojelupoliittisten linjausten valmisteluun ja arviointiin. Siten he voisivat 

osallistua laajasti lastensuojelun toimintaan ja palveluiden kehittämiseen. Lap-

sen osallisuus tarkoittaa vahvaa asemaa niin tiedon tuottajana kuin tiedon vas-

taanottajana. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 157.) 
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3 LAPSILÄHTÖINEN TYÖOTE LASTENSUOJELUSSA 

 

 

3.1 Lapsilähtöisyys käsitteenä 

 

Lapsilähtöisyys ja lasten osallisuus voidaan helposti sekoittaa toisiinsa. Osalli-

suudessa on kuitenkin kyse enemmän yhteisöllisyydestä. Lapsilähtöisyys koros-

taa lapsen asettamista keskiöön kun taas osallisuus ei nosta aikuista tai lasta 

keskiöön, vaan asettaa molemmat tasavertaisiksi. Voidaan siis ajatella, että ai-

kuislähtöisestä ajattelusta yhdistettynä lapsilähtöisyyteen muodostuu osallisuus. 

(Stenvall & Seppälä 2008, 3–4.) Lapsilähtöisyyttä voidaan pitää tärkeänä työvä-

lineenä kohti lasten parempaa osallisuutta (Päkkilä 2008, 162). 

 

Käsitteitä lapsilähtöisyys ja lapsikeskeisyys käytetään usein rinnakkain käytän-

nön työssä. Lapsen yksilöllisten tarpeiden tavoittaminen ja ammatillisen toimin-

nan järjestäminen ensisijaisesti näiden tarpeiden tukemiseksi ovat keskiössä 

lapsilähtöisessä lastensuojeluorientaatiossa. Vastavuoroiseen vuorovaikutuk-

seen ja lapsen yksilölliseen huomioimiseen perustuu lapsilähtöinen työskentely. 

(Möller 2005, 86.) 

 

Kiinnostusta herättäneitä aiheita 2000-luvun sosiaalityön kentällä ovat olleet 

lapset ja lapsilähtöisyys. Lasten yksilöllistä huomioimista ja kohtaamista on ha-

luttu opiskella. Lapsia kohdataan sosiaalityössä monenlaisissa tilanteissa. Lap-

set ovat työskentelyn osapuolena asiakastyön kohtaamisissa, hetkittäin yksilöi-

nä, mutta useimmin laajemman kontekstin, kuten vanhempien, perheen, koulun 

tai kunnan, välityksellä. (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen 2006, 5,7.)  

 

 

3.2 Lapsen kohtaaminen ja rooli 

 

Lastensuojelussa roolin antaminen lapselle näyttäytyy haasteellisena tehtävä-

nä. Aikuisen asemasta lapsen asema lastensuojelussa eroaa siten, että lapsen 

tulee oirehtia tullakseen nähdyksi ja havaituksi vanhemmistaan erillisenä, las-
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tensuojelun tukea tarvitsevana yksilönä. Ammatillisen huolen herättävät vasta 

lapsen oireet ja häiriökäyttäytyminen. (Möller 2005, 83.) 

 

Möllerin (2005, 83) mukaan lasten on todettu häviävän lastensuojelun arviointi-

työssä. Haasteet lapsilähtöisessä työskentelyssä voidaan Möllerin mukaan ja-

kaa neljään ryhmään: resurssit, työkulttuuri ja perinteet, omat asenteet sekä 

lapsen tuottaman tiedon käsittelyn haasteet. Resursseihin liittyy ajan löytäminen 

lapsen kanssa työskentelyyn. Lapsen suunnitelmallinen ja systemaattinen huo-

mioon ottaminen ja hänen kanssa työskentely tulisi kuulua työkulttuuriin ja pe-

rinteisiin, jos se ei kuulu, tuo se haasteita. Suunnitelmallisesti ja systemaattises-

ti lapsen mukaan ottaminen työskentelyyn edellyttää työntekijöiden omissa 

asenteissa muutoksia (Möller 2005, 83–84). 

 

 

3.3 Lapsen kuuleminen ja asiantuntijuus 

 

Tärkeä tavoite lapsen ja perheen auttamisessa on tavoittaa lapsen näkemys 

asioista (Hurtig 2008, 167). Lapsen itsensä kertomana lapsen todellisuus näyt-

täytyy toisenlaisena verrattuna vanhemman kertomaan. Lapset nähdään yhä 

enemmän sosiaalisina toimijoina ja lasten elämästä kerätäänkin tietoa enem-

män ja enemmän heidän näkökulmastaan. Lapsen oman äänen kuulemista ja 

lapsilta saatua tietoa pidetään entistä tärkeämpänä sekä sitä kunnioitetaan. 

Työntekijälle jää tehtäväksi antaa lapselle viesti, että hänen kertomansa on 

merkityksellistä ja kuulemisen arvoista. (Möller 2005, 85.) 

 

Työntekijät joutuvat usein arvioimaan lapselta saadun tiedon luotettavuutta. 

Lapselta saadun tiedon käyttäminen lapsen eduksi, vahingoittamatta lasta, tun-

tuu olevan myös haaste. (Möller 2005, 84.) Lapset on yleisesti nähty riippuvai-

sina, osaamattomina, haavoittuvina sekä hoitoa, suojelua ja ohjausta tarvitsevi-

na. Lapsen lapsuutta ovat hallinneet aikuiset. Nykyään lapsikäsitys on saanut 

uuden suunnan. Lapset mielletään ihmisiksi, lapsilla koetaan olevan vahvuuksia 

ja osaamista, lapsilla koetaan olevan tarve tulla havaituksi, kunnioitetuksi ja 

osalliseksi sekä lapset nähdään vaikuttajina omaan lapsuuteensa. (Forsberg, 

Ritala-Koskinen & Törrönen 2006, 8.)  
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Möllerin (2005, 85) mukaan lapsen riittävä huomioon ja mukaan ottaminen 

työskentelyssä ei ole ainoa ongelma vaan myös se, miten ottaa huomioon sa-

manaikaisesti lapsen oikeuden olla osallistumatta. Lapsen puhumattomuus käy-

tännön kohtaamistilanteissa usein herättää työntekijässä neuvottomuutta. Lap-

sen puhumattomuudessa on usein kysymys muista asioista kuin vain työnteki-

jän taitamattomuudesta tai kokemattomuudesta. 

 

Asiakkaiden aseman vahvistaminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Asiak-

kaiden ääni tullaan tulevaisuudessa kuulemaan tiedon kokoamisesta tiedon 

analysointiin, tulkintaan ja johtopäätöksiin asti, dialogisissa tutkimusfoorumeissa 

yhdessä ammattilaisten kanssa. Aina voi kuulla, tämä on tärkeä asia muistaa 

lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. Ajan varaaminen ja tilan luominen 

asiakkaiden ja auttajien kohtaamisissa on askel parempaan kuulemiseen.  Jo-

kaisen kuuleminen on tärkeää. Suhteissa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa 

tapahtuu auttaminen. (Bardy & Heino 2013, 35.)  

 

 

3.4 Lapsilähtöisyys työskentelyssä 

 

Lapsilähtöisyys vaatii työntekijältä asettumista lapsen rinnalle sekä aikaa tutus-

tua lapsen todellisuuteen. Se vaatii myös työntekijän oman toiminnan ja sen 

taustalla olevan lapsikäsityksen pohtimista. (Reinikainen 2007, 11.) Lapsilähtöi-

sessä työskentelyssä työtä tulisi ohjata erityisesti lapsen toiveet ja tarpeet (Päk-

kilä 2008, 162). 

 

Tavoitteena lapsilähtöisessä lastensuojelussa on suojella lasta, turvata lapsen 

hyvinvointi ja kehitys sekä turvata lapsen arki tässä hetkessä. Näiden asioiden 

saavuttamiseksi on tärkeää selvittää lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa 

lapsen arki, tarpeet, vaikeudet ja voimavarat. Valitsemalla lapsilähtöisyys työtä 

ohjaavaksi periaatteeksi sekä lapsen pitäminen prosessissa keskellä varmista-

vat lapsen suojelun, tukemisen, vahvistamisen ja eheyttämisen. (Muukkonen & 

Tulensalo 2004, 3.) 
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4 LASTENSUOJELU 

 

 

4.1 Yleistä lastensuojelusta 

 

Monilla erilaisilla yhteiskunnallisilla toimilla lasten hyvinvointia edistetään ja on-

gelmia ehkäistään. Lapsen arjen ympäristöillä on suuri vaikutus hyvinvointiin. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c; Bardy 2013, 27–28.) Turvallinen 

elinympäristö sekä muun muassa virikkeellinen arki ovat tärkeitä lapselle. Lap-

sen kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavat paljon, vanhempien ohella, päivä-

hoito- ja varhaiskasvatuspalvelut, koulu, harrastustoiminta sekä muu lähiympä-

ristö ja -yhteisöt. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c.) 

 

Monilla yhteiskunnallisilla päätöksillä voidaan sanoa olevan suora vaikutus las-

ten elämään. Lasten mahdollisuuksia hyvään elämään tukevat tai kaventavat 

muun muassa liikenneratkaisut, alkoholipolitiikan toteuttaminen ja vanhempien 

työssäkäyntiin liittyvät ratkaisut. Laajasti siis lastensuojelu käsitetään lasten 

suojeluksi. Yksin lastensuojeluviranomaisten toiminnan, ei tulisi olla lasten suo-

jelua vaan siihen tulisi nähdä mukaan myös muut viranomaiset sekä muut kan-

salaiset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c.) Lasten kansainvälisiin oike-

uksiin, jotka ovat määritelty YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa, perustuu 

lasten suojelu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c; Bardy 2013, 33–34.) 

 

Lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatusteh-

tävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä ovat kolme lastensuojelun perus-

tehtävää. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on lastensuojelua, jota lapsen 

ja perheen ollessa lastensuojelun asiakkaina toteutetaan. Lapsi- ja perhekoh-

taista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, 

lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jäl-

kihuolto. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014c.) 

 

Lastensuojeluprosessi voi olla monenlainen. Usein asiakkaiden lastensuojelu-

prosessit ovat erilaisia sekä ne kulkevat eri tahdissa. Laissa on kuitenkin määri-

telty tiettyjä kaavoja lastensuojeluprosessille ja sen erilaisille osioille. Seuraa-
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vasta kuviosta (2) voidaan nähdä kuinka erireittejä lastensuojeluprosessi voi 

kulkea. Kuvion jälkeen avaan enemmän lastensuojeluprosessin alkua sekä 

avohuoltoa ja sijaishuoltoa, jotka liittyvät arviointi- ja vastaanottolaitoksessa teh-

tävään työhön. 

 

 

 

Kuvio 2: Lastensuojeluprosessin eteneminen (Perhehoitoliitto ry/ Pelastakaa 

lapset ry i.a.) 
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4.2 Lastensuojeluprosessin alku 

 

Lastensuojeluprosessi alkaa yleisesti lastensuojeluilmoituksesta, joka tehdään 

silloin kun syntyy huoli lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelun tarve voi ilmetä 

myös omasta yhteydenotosta tai tieto voi tulla myös muun etuuden tai palvelun 

kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös tavallinen kansalainen, esimerkiksi naapuri, 

joka kokee huolta lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista.  (Taskinen 2010, 56–

57). Lastensuojelulaissa (417/2007, 25§) on määritetty erikseen eri tahoilla toi-

mivien henkilöiden velvollisuudesta tehdä ilmoitus. Muun muassa seuraavilla on 

velvollisuus tehdä ilmoitus: sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lastenpäivähoi-

dossa, opetustoimessa, nuorisotoimessa sekä poliisitoimessa toimivilla henki-

löillä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan myös toteuttaa yhdessä lapsen tai hänen 

perheensä kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi (Las-

tensuojelulaki 417/2007, 25a§).   

 

Vireille lastensuojeluasia tulee, kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun 

työntekijä vastaanottaa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lasten-

suojeluilmoituksen taikka saa muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tar-

peessa olevasta lapsesta. Sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työnteki-

jän on arvioitava välittömästi, lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen, lapsen 

mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Viimeistään seitsemäntenä arki-

päivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta, on sosiaa-

lityöntekijän ratkaistava onko ryhdyttävä tekemään lastensuojelutarpeen selvi-

tystä vai onko asia selvästi sellainen ettei se vaadi jatkotoimenpiteitä. (Lasten-

suojelulaki 417/2007, 26§.)  

 

Virallisesti lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos joudutaan tekemään kiireellisiä 

lastensuojelutoimenpiteitä vireille tulon yhteydessä tai, jos ryhdytään tekemään 

lastensuojelutarpeen selvitystä (Lastensuojelulaki 417/2007, 26§). Kiireellisillä 

lastensuojelutoimenpiteillä tarkoitetaan pääasiassa kiireellistä sijoitusta, tilanne, 

jossa lapsen oletetaan olevan välittömässä vaarassa tai muuten kiireellisen si-

joituksen ja sijaishuollon tarpeessa (Lastensuojelulaki 417/2007, 38§).  
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Lastensuojelutarpeen selvityksessä sosiaalityöntekijän, joka vastaa lapsen asi-

oista, tulee tehdä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä kartoitetaan lapsen 

kasvuolosuhteita, huoltajien tai silloin lapsen kasvatuksesta vastaavien henki-

löiden kykyä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoi-

menpiteiden tarvetta. Selvitys tulee tehdä kolmen kuukauden aikana, lähtien 

vireille panosta. Selvityksen valmistuttua on heti ilmoitettava vanhemmille ja 

lapselle lastensuojelutoimenpiteiden jatkosta tai, jos selvitys ei anna aihetta jat-

kotoimenpiteille, voidaan asiakkuus päättää. (Lastensuojelulaki 417/2007, 27§.)  

 

Lastensuojelun asiakkuuden jatkuessa tulee asiakkaan kanssa tehdä asiakas-

suunnitelma. Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkastettava lapsen ja hänen 

huoltajiensa kanssa. Asiakassuunnitelmaan tulisi sisällyttää olosuhteet ja asiat, 

joihin pyritään vaikuttamaan. Näitä ovat lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, 

palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan sekä 

arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Tarvittaessa asia-

kassuunnitelma on tarkistettava, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (Lasten-

suojelulaki 417/2007, 30§; Taskinen 2010, 64.)  

 

 

4.2.1 Avohuolto 

 

Lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta noudatetaan lastensuojelussa. 

Ensisijaisesti siis lapsen vaikeuksia tulisi pyrkiä korjaamaan avohuollon keinoin, 

hänen asuessa kotona. Tarkoituksena avuhuollon tukitoimilla on edistää lapsen 

myönteistä kehitystä. Vanhemmuutta ja vanhempien kasvatuskykyä pyritään 

tukemaan myös näiden avulla. (Taskinen 2010, 69.) 

 

Lastensuojelulaissa (417/2007, 34§) määrätään seuraavasti avohuollosta, sosi-

aalihuollon vastaavan toimielimen on velvollisuus ryhtyä avohuollon toimenpi-

teisiin, jos kasvuolosuhteet vaarantavat lapsen kehitystä tai terveyttä tai, jos 

käyttäytymisellään lapsi vaarantaa kehitystään tai terveyttään. Avohuollon tuki-

toimilla on tarkoitus tukea ja edistää lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja 

vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavi-
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en henkilöiden kasvatusmahdollisuuksia sekä kykyä siihen. Mahdollisuuksien 

mukaan avohuollon tukitoimia toteutetaan yhdessä lapsen ja vanhempien kans-

sa. Avohuollon tukitoimia voidaan siis järjestää vain vanhemman ja 12 vuotta 

täyttäneen lapsen suostumuksella (Taskinen 2010, 69). 

 

Lastensuojelutarve saattaa selkeästi johtua riittämättömästä toimeentulosta, 

riittämättömistä asumisoloista tai asunnon puuttumisesta. Nämä mainitut seikat 

saattavat olla oleellisesti esteenä lapsen ja perheen kuntoutumiselle. Tällaisissa 

tilanteissa on kunnan viipymättä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä kor-

jattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. 

(Lastensuojelulaki 417/2007, 35§.)  

 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimista on lastensuojelulaissa (417/2007, 36§) 

määrätty seuraavasti, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on lasten päivä-

hoidon lisäksi järjestettävä tarvittaessa lapsen ja perheen tuen tarpeisiin perus-

tuva asiakassuunnitelma huomioon ottaen lastensuojelun avohuollon tukitoimia. 

Avohuollon tukitoimia ovat lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämisen 

tuki, lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asun-

non hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhtei-

den ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä. 

Tukimuotoja voivat olla myös tukihenkilö tai -perhe, lapsen kuntoutumista tuke-

vat hoito- ja terapiapalvelut, perhetyö, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistys-

toiminta tai koko perheen sijoitus perhe- tai hoitolaitokseen.  

 

Avohuollon tukitoimena voidaan lapselle järjestää asiakassuunnitelmassa tar-

koitetulla tavalla tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa tai laitos-

huoltoa. Ensisijaisesti avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus on tehtävä, si-

ten että lapsi sijoitetaan yhdessä vanhempien kanssa. Lapsi voidaan lyhytaikai-

sesti sijoittaa myös yksin, maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Lapsen van-

hempien ja 12 vuotta täyttäneen suostumus vaaditaan sijoitusta varten. Edelly-

tyksenä sijoitukselle avohuollontukitoimena on, että sijoitus on tarpeen lapsen 

tuen arvioimiseksi, lapsen kuntoutumiseksi tai lapsen huolenpidon järjestämi-

seksi väliaikaisesti. (Lastensuojelulaki 417/2007, 37§.)  
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Yleisistä edellytyksistä avohuollon sijoituksista sanotaan lastensuojelulaissa 

(417/2007, 37a§), että huostaanoton edellytysten täyttyessä ei lasta voida sijoit-

taa avohuollon tukitoimena. Toistuvasti avohuollon tukitoimena ei lasta tule si-

joittaa, ellei lapsen etu vaadi välttämättä uutta sijoitusta. Lapsi voidaan sijoittaa 

ilman toisen huoltajan suostumista, mikäli huoltaja jonka luona lapsi asuu tai 

jonka kanssa lapsi tulee sijoituksen aikana asumaan, siihen suostuu ja sijoituk-

sen katsotaan olevan lapsen edun mukainen. Sijoituksen tavoitteet ja arvioitu 

kesto tulee määrittää sijoituksesta päättäessä.  

 

Lapsen ollessa sijoitettuna yksin hänen kuntoutumiseksi tai huolenpidon järjes-

tämiseksi väliaikaisesti, on sijoituksen jatkamista arvioitava vähintään kolmen 

kuukauden kuluttua sijoituksen alusta. Sijoitusta jatkettaessa, on arviointi tehtä-

vä kolmen kuukauden välein. Mahdollinen huostaanoton tarve on myös selvitet-

tävä arvioinnin yhteydessä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 37§, 37a§; Taskinen 

2010, 72–73.) Avohuollon tukitoimena tehdyssä sijoituksessa vanhemmilla säi-

lyvät kaikki huoltajan oikeudet, he voivat myös lopettaa halutessaan sijoituksen 

(Taskinen 2010, 72). 

 

 

4.2.2 Kiireellinen sijoitus 

 

Lapsen ollessa välittömässä vaarassa on kiireellinen sijoitus välttämätön tur-

vaamistoimenpide. Tällaisissa tilanteissa lapsi sijoitetaan perhehoitoon tai lai-

toshoitoon. Tarpeen kiireellinen sijoitus voi tulla myös tilanteissa, joissa van-

hemmat ovat tilapäisesti estyneitä huolehtimaan lapsestaan esimerkiksi äkilli-

nen sairaus tai onnettomuus. Ensisijaisesti lapsi pyritään sijoittamaan sukulai-

sen tai muun läheisen henkilön tai perheen luo. (Taskinen 2010, 76.) 

 

Kiireellinen sijoitus voidaan tehdä ilman lapsen tai vanhempien suostumusta, 

heidän mielipide ja käsitys asiasta on kuitenkin selvitettävä ennen päätöksen 

tekemistä.  Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos tästä nähdään olevan haittaa lapsen 

hyvinvoinnille, asian käsittely viivästyy tai pelätään, että vanhemmat piilottavat 

lapsen viranomaisilta. Sosiaalitoimella on oikeus kiireellisen sijoituksen aikana 
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päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, valvonnasta ja terveydenhuollosta. (Tas-

kinen 2010, 80–81.) 

 

Kiireellinen sijoitus loppuu heti, kun sijoitustarve on ohi, tai viimeistään 30 vuo-

rokauden kuluttua. Kiireellistä sijoitusta voidaan kuitenkin jatkaa toisella 30 vuo-

rokaudella, mikäli huostaanoton tarpeen selvitys on vielä kesken. Kiireellisen 

sijoituksen jatkuttua toiset 30 vuorokautta, niiden jälkeen sijoitus loppuu tai on 

huostaanottoasia oltava käsiteltävänä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 38§; Taski-

nen 2010, 82.) Olemassa on myös tilanteita, joissa sijoitusta on jatkettu avo-

huollon tukitoimena vanhempien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumuksella. 

 

 

4.2.3 Sijaishuolto 

 

Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin 

ulkopuolella. Kodin ulkopuolelle lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena, 

huostaan otettuna, kiireellisesti sijoitettuna tai hallinto-oikeuden väliaikaisella 

määräyksellä tai jälkihuoltona. (Saastamoinen 2010, 4; Taskinen 2010, 124.) 

Perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla 

voidaan järjestää sijaishuoltoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sijaishuolto-

paikan valinnassa, jotta lapsen tarpeet, sisarussuhteet, muut läheiset ihmissuh-

teet sekä hoidon jatkuvuus tulee turvatuksi. (Lastensuojelulaki 417/2007, 49–

50§.) Ensisijaisesti lapsen sijaishuolto on järjestettävä perhehoidossa (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2014d). 

 

Sijaishuollossa olevalle lapselle tulee selvittää, hänen iän ja kehitystasonsa mu-

kaisella tavalla, miksi hänet on sijoitettu kodin ulkopuolelle sekä selostettava 

niitä toimia, joihin hänen asiassaan on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä, esisijai-

sesti vastuu on lapsen asioita hoitavalla sosiaalityöntekijällä. Lasta itseään kos-

kevissa ja sijaishuollon toteuttamista koskevissa asioissa on lapselle järjestettä-

vä riittävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti asioistaan vastaavan 

sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän kanssa siten, että muita 

ylimääräisiä ei ole paikalla. Sijaishuollossa olevan lapsen asioista vastaavalla 
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sosiaalityöntekijällä tai muulla lastensuojelutyöntekijällä on vastuu olla yhteis-

työssä lapsen vanhempien ja huoltajien kanssa. (Lastensuojelulaki 417/2007, 

52–53§.)  

 

Lapsen kehityksen kannalta tärkeät, turvalliset ja jatkuvat ihmissuhteet on tur-

vattava sijaishuollossa. Lapsella on oikeus tavata perhettään sijaishuollon aika-

na, jotta tämä toteutuisi, lapsella on oikeus ottaa vastaan vieraita tai vierailla 

sijaishuoltopaikan ulkopuolella. Lapsella on myös oikeus pitää heihin muuten 

yhteyttä käyttämällä puhelinta tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai 

niihin rinnastettavia muita luottamuksellisia viestejä tai muita lähetyksiä. Yhtey-

denpitoa, sijaishuollosta vastaavan toimielimen sekä lapsen sijaishuoltopaikan, 

on tuettava ja edistettävä. Sijoituspaikan etäisyyden ei tulisi olla este lapselle 

pitää yhteyttä läheisiinsä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 54§.) Yhteydenpitoon ja 

sijaishuoltopaikan ulkopuolella vierailuun on olemassa laissa myös rajoitus-

mahdollisuuksia: yhteydenpidon rajoitus tai liikkumavapauden rajoitus, joita tu-

lee käyttää vain jos yhteydenpito tai ulkona liikkuminen ovat lapsen kehitykselle 

ja kasvulle vaarallista (Lastensuojelulaki 417/2007, 62§, 69§).  

 

Lapsen sijaishuoltoa voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshoitona tai muulla 

lapsen tarpeiden vaatimalla tavalla. Vuoden 2012 alusta alkaen on ensisijaisesti 

lapsen sijaishuoltoa järjestettävä perhehoidossa. (Puustinen-Korhonen 2013.) 

Lastenkodit, koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset 

kuten esimerkiksi arviointi- ja vastaanottolaitos ovat lastensuojelulaitoksia, jois-

sa voidaan järjestää sijaishuoltoa. Lasta on kohdeltava sekä hänen hoitonsa ja 

kasvatuksensa on järjestettävä siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet on lastensuojelulaitok-

sessa oltava. Lastensuojelulaitoksessa voi olla useampi yksikkö, yksiköt voivat 

toimia myös toisistaan erillään. (Lastensuojelulaki 417/2007, 50§, 56–58§.)  

 

Enintään seitsemää lasta yhdessä saadaan hoitaa asuinyksikössä. 24 lasta voi 

enintään olla sijoitettuna samaan rakennukseen. Useampaakin lasta voidaan 

yhdessä hoitaa, jos lapselle järjestetään laitoshuoltoa yhdessä vanhemman tai 

huoltajan kanssa. Lasten määrissä voidaan poiketa väliaikaisesti myös kiireelli-

sissä tilanteissa. Hoito- ja kasvatustehtävissä toimivia työntekijöitä tulisi olla vä-
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hintään seitsemän asuinyksikössä. Työntekijöitä voi kuitenkin olla vain kuusi, 

mikäli rakennuksessa toimi enemmän kuin yksi asuinyksikkö. Lastensuojelulai-

toksessa on oltava riittävä määrä sosiaalihuollon ammatillista ja muuta henkilös-

töä lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden. Toimin-

tayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne on otettava huomi-

oon hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa. 

(Lastensuojelulaki 417/2007, 59–60§.) 
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5 OULUNKYLÄN PERHEKUNTOUTUSKESKUS 

 

 

5.1 Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen toiminta 

 

Helsingin Oulunkylään perustettiin vuonna 1973 erityislastenkoti, joka oli 32-

paikkainen lasten ja nuorten vastaanottokoti. Tehtävänä oli tilapäisen hoidon 

järjestäminen sellaisille lapsille, joita vanhemmat eivät eri syistä voineet hoitaa 

kotona. Syitä olivat esimerkiksi asuntovaikeudet, avioeroaikeet, vaikeat kotiolo-

suhteet, alkoholiongelmat tai kouluvaikeudet. Erityislastenkodin tuli suorittaa 

syntyneen huoltotilanteen selvitystä sekä tarvittaessa tehdä lasta koskevia tut-

kimuksia vastaisen huollon ja hoidon tarvetta silmällä pitäen sekä laatia, tilan-

teen niin vaatiessa, lapsen kuntoutus- ja hoitosuunnitelma sekä tarpeen tullen 

sijoitusehdotus. Äkillisesti syntyneissä lapsen turvattomuustilanteissa laitoksen 

tuli toimia huollollisena ja hoidollisena niin sanottuna ensiapuasemana. (Juntu-

nen 1993, 9.)  

 

Oulunkylän erityislastenkodin työskentelyn suunnaksi alkoi 1980-luvulla muo-

dostua perhekeskeisyys. Ensimmäinen perhekeskeisen työskentelyn kehittä-

missuunnitelma tehtiin vuoden 1984 lopulla. Työntekijöitä alettiin kouluttaa per-

hekeskeiseen työskentelyyn. Vuonna 1985 määriteltiin perhekeskeisen työsken-

telyn tavoitteet. Tavoitteita oli määrittää lapsen ja hänen perheensä hoidon ja 

huollon tarve, auttaa perhettä ratkaisemaan toimintansa ongelmia koko per-

heyhteisöä hyödyttäväksi, auttaa vanhempia kykeneviksi hoitamaan ja kasvat-

tamaan lastaan, auttaa perhettä ohittamaan tilapäiset kriisit sekä tukea lapsen 

ja hänen vanhempiensa välistä myönteistä yhteydenpitoa. (Juntunen 1993, 16–

18.)  

 

Vuonna 1996 Oulunkylän erityislastenkoti – nimi jäi historiaan, uudeksi nimeksi 

tuli Oulunkylän vastaanottokoti ja perheasema. Nimen mukaisesti myös toiminta 

oli laajentunut, vastaanotto-osastojen lisäksi talossa toimi nyt myös perhease-

ma. Perheasema teki työtä omissa kodeissa asuvien perheiden kanssa. (Juntu-

nen 1996, 3.)  
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Aloittaessani ensimmäisen harjoitteluni vuonna 2010 kyseisessä laitoksessa oli 

nimi vaihtunut Oulunkylän perhetukikeskukseksi. Oulunkylän perhetukikeskus 

oli muuttanut evakkoon Oulunkylästä homeongelman vuoksi. Oulunkylän perhe-

tukikeskus muutti Lapinlahden vanhan mielisairaalan tiloihin vuonna 2007. 

Vuonna 2010 joulukuussa Oulunkylään valmistui uusi talo ja Oulunkylän perhe-

tukikeskus muutti uusiin tiloihin. Nimi myös muuttui Oulunkylän perhekuntoutus-

keskukseksi ja toiminta laajeni. 

  

Nykyään Oulunkylän perhekuntoutuskeskus on osa Helsingin kaupungin sosi-

aali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveyspalveluissa se kuuluu lapsiperhei-

den palveluihin, joiden alla se kuuluu lastensuojelun lasten vastaanottotoimin-

taan (Helsingin kaupunki 2014). Siihen kuuluvat kolme arviointi- ja vastaanotto-

osastoa, perhepirtti sekä perheasema. Perheasemalla tehdään perheiden koto-

na intensiivistä ja kuntouttavaa perhetyötä yhteistyössä perheen ja sosiaalityön-

tekijän kanssa. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen uusin palvelumuoto on 

perhepirtti, joka tarjoaa myös intensiivistä perhetyötä. Perhepirtissä on kuusi 

asuntoa, joihin koko perheet tulevat asumaan kuudeksi viikoksi. (Oulunkylän 

perhekuntoutuskeskus i.a., 14–15.)  

 

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa on perhelähtöiseen työskentelyyn pa-

nostettu jo 1980-luvulta saakka. Vaikka työskentelyn painotus on muuttunut 

perhelähtöiseen suuntaan, ei lapsilähtöistä työskentelyä ole unohdettu. Arvioin-

ti- ja vastaanottolaitoksen osastoilla tehdään työtä perhelähtöisesti mutta väis-

tämättä lapsi on keskiössä, koska hän asuu osastolla, erillään muusta perhees-

tään. Lapsilähtöinen työote toimii työkaluna kohti parempaa lasten osallisuutta 

(Päkkilä 2008, 162).  

 

 

5.2 Arviointi- ja vastaanottolaitos 

 

Ensihuoltoa ja perhekuntoutusta antava arviointi- ja vastaanottolaitos on yksikkö 

kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Arviointi- ja vastaanottolaitos on jaet-

tu kolmeen osastoon, Keltapirtti, Punapirtti ja Sinipirtti. Paikkoja lapsille jokaisel-

la osastolla on seitsemän. Osastoilla työskentelee kuusi ohjaajaa sekä yksi vas-
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taavaohjaaja. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa työskentelee lisäksi per-

heterapeutti, kriisi- ja traumaterapeutti, psykologi sekä erityissosiaalityöntekijä, 

jotka ovat mukana pirttien arviointityössä. (Oulunkylän perhekuntoutuskeskus 

i.a., 9, 12, 16.) 

 

Arviointi- ja vastaanottolaitos on tarkoitettu lyhytaikaisia sijoituksia varten. Sijoi-

tus tehdään tilanteissa, jossa omassa kodissa hoito ei jostain syystä ole mah-

dollista tai tilanteissa, jossa perheen tai lapsen ja nuoren oma tilanne vaatii sel-

vitystä ja arviointia. (Helsingin kaupunki, i.a.) Arviointi- ja vastaanottolaitokseen 

sijoittaminen on usein avohuollon tukitoimi mutta lapsia sijoitetaan myös kiireel-

lisesti osastolle. Väliaikaisesti voidaan järjestää perhehoitoa tai laitoshoitoa, 

lapsen kasvatuksen tukemiseksi tai lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden 

huoltajien kuntoutumiseksi (Lastensuojelulaki 417/2007 37§, 38§). 

 

Tehtävänä arviointi- ja vastaanottolaitoksessa on tutkia ja selvittää kunkin asia-

kasperheen ja lapsen hoidon, tuen ja sijoituksen tarve, yhteistyössä asiakkaan 

alueen sosiaalityöntekijän ja asiakkaana olevan lapsen perheen kanssa. Lapsi 

on sijoitettuna arviointi- ja vastaanottolaitokseen arviointijakson ajan, jonka pi-

tuus vaihtelee usein kahdesta kuukaudesta useampaan kuukauteen. Arviointi 

on tehtävä kahdessa kuukaudessa. Sijoitetulle lapselle pyritään arviointi- ja vas-

taanottolaitoksessa antamaan sellainen hoito ja kasvatus, joka turvaisi hänen 

tasapainoisen kehityksensä. Arvioinnin suorittavat kaksi osaston työntekijää 

työparina, tukenaan yksi erityistyöntekijöistä. (Oulunkylän perhekuntoutuskes-

kus i.a., 12.) 

 

Aktiivisella perhetyöllä tuetaan arviointi- ja vastaanottolaitokseen sijoitetun lap-

sen perhettä. Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa perhetyöllä tarkoitetaan 

tiivistä yhteistyötä lapsen, hänen perheensä ja muun verkostonsa kanssa. Per-

heen omat voimavarat pyritään saamaan esiin perhetyön avulla ja käynnistä-

mään sellaisia muutoksia perheen elämässä ja vuorovaikutussuhteissa, että 

lapsi voisi palata kotiinsa. (Oulunkylän perhekuntoutuskeskus i.a., 17.) Aina 

näin ei kuitenkaan tapahdu vaan lapsi joudutaan arviointijakson päätteeksi si-

joittamaan perheen ulkopuolelle esimerkiksi sijaisperheeseen tai pitkäaikaislai-

tokseen.  
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Arviointi- ja vastaanottolaitoksessa tehtävään arviointiin kuuluu useita osa-

alueita, jotka arvioinnin aikana tulee kartoittaa. Lapsen kohdalla kartoitetaan 

hänen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointinsa sekä pedagoginen 

tilanteensa. Pedagogiseen tilanteeseen kuuluvat koulu tai työelämään valmen-

tautuminen. Lisäksi arvioidaan vanhemmuutta ja perhesuhteita, johon sisältyvät 

perherakenne, kodin olosuhteet, kiinnittyminen ja yksilöityminen, vanhempien 

tai vanhemman suhde lapseen ja perheen luonteen laatu. Arvioinnissa tulee 

selvittää myös vanhempien tai vanhemman oma arvio ja erityiset huolenaiheet, 

jotka voivat olla esimerkiksi lapsen kehityksessä tai käyttäytymisessä, vanhem-

pien omassa toiminnassa tai kodin olosuhteissa. (Oulunkylän perhekuntoutus-

keskus i.a., 13.)  

 

Osa-alueita kartoitetaan pääasiassa erikokoonpanoilla tapahtuvissa tapaami-

sissa ja neuvotteluissa. Vakiintuneita neuvotteluita ovat tulo-, väli- ja loppuneu-

vottelut, joihin osallistuvat koko perhe, perheen sosiaalityöntekijä, osastolta 

omaohjaajat sekä laitoksen erityistyöntekijä ja erityissosiaalityöntekijä. Tuloneu-

vottelu pyritään järjestämään yhden viikon sisällä lapsen sijoituksesta, tuloneu-

vottelussa asetetaan sijoitusjaksolle tavoitteet. Välineuvottelu pidetään noin 

kuukauden kuluttua sijoituksesta, välineuvottelussa tarkastetaan ja arvioidaan 

tuloneuvottelussa asettamat tavoitteet. Loppuneuvottelu pidetään arvioinnin 

valmistuttua eli noin kahden kuukauden kuluttua sijoituksesta. Loppuneuvotte-

lussa käydään läpi kuinka tavoitteisiin on päästy sekä tulevaa jatkosuunnitel-

maa.  Viikoittain sovitaan myös perhetapaamisia, joihin osallistuu koko perhe. 

Lapsen kanssa sovitaan myös yksilötapaamisia oman työntekijän kanssa sekä 

lapsi tapaa hänelle valittua erityistyöntekijää tarpeidensa mukaan. Neuvotteluita 

sovitaan koulun, sosiaalityöntekijän sekä mahdollisten muiden hoito- ja tukitaho-

jen kanssa. Arviointia tehdään myös arviointi- ja vastaanottolaitoksen arjessa. 

(Oulunkylän perhekuntoutuskeskus i.a., 9, 11–12.) 

 

Arviointia tehtäessä täytyy ottaa huomioon lapsen ja vanhempien tai vanhem-

man vahvuudet, voimavarat ja aikaisemmat selviytymiskokemukset, myös lap-

sen kehityksen ja käyttäytymisen sekä vanhempien tai vanhemman vanhem-

muuden edistyminen sijoituksen aikana. (Oulunkylän perhekuntoutuskeskus 

i.a., 13.) Arviointi- ja vastaanottolaitoksen arki on hyvin tavallista, perhetapaa-
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misia tai neuvotteluja lukuun ottamatta. Lapset ja nuoret lähtevät aamulla kou-

luun, käyvät harrastuksissa, pitävät huolta huoneistaan sekä viettävät aikaa 

keskenään, ystävien sekä työntekijöiden kanssa.  

 

Tiettyjä laitokselle omaisia piirteitä arviointi- ja vastaanottolaitoksen arjessa tie-

tenkin on. Lapsille on määrätty iän mukaan iltaisin osastolle tuloajat sekä nuk-

kumaan menoajat. Arkisin kello 15.00 osastoilla vietetään hiljaista tuntia, jolloin 

lapsille luodaan rauha esimerkiksi tehdä läksyjään tai nukkua päiväunia.  Ruo-

kailuajat osastoilla ovat kiinteät, aamupala noin kello 6.30–9.30, välipala kello 

14.00, päivällinen kello 16.00 ja iltapala noin kello 19.30–21.00. Aamu-, väli- ja 

iltapalat ovat osaston työntekijöiden vastuulla, päivällinen saapuu talon yhtei-

sestä keittiöstä. Viikonloppuisin ruuat tehdään itse ja ajat saattavat vaihdella 

lapsien menojen mukaan. 

 

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen fyysiset tilat antavat työntekijöille mah-

dollisuuden osallistaa lasta arkeen ja arviointiprosessiin. Arviointi- ja vastaanot-

tolaitoksen osastot sisältävät seuraavat tilat: oma keittiö, suuri ruokapöytä, jo-

hon mahtuvat kaikki osaston lapset sekä työvuorossa olevat työntekijät, olo-

huone, askarteluhuone, jossa voi myös pelata pelikonsoleja, pesuhuone/ kodin-

hoitohuone, työntekijöiden toimisto sekä pukuhuone, suihkut ja vessat erikseen 

pojille ja tytöille. Jokaisella lapsella on oma huone. Huoneet sisältävät sängyn, 

kirjoituspöydän ja tuolin sekä säilytystilaa. Lapsen sijoittuessa osastolle saa hän 

sisustaa huonettaan oman näköisekseen julisteilla sekä itse tuomilla esineillään. 

Yhteisiä tilojakin löytyy takkahuone, saunatilat, punttisali ja liikuntasali. Oulunky-

län perhekuntoutuskeskuksella on myös laaja piha, josta löytyvät grillipaikka, 

pieni leikkipuisto, koripallokenttä ja hiekkakenttä.   
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää arviointi- ja vastaanottolaitoksen työnte-

kijöiden näkemyksiä ja kokemuksia lasten osallisuudesta arviointityössä. Haas-

tatteluiden kautta pyrin arvioimaan työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä 

lasten osallisuudesta, heidän omien subjektiivisten kokemusten, näkemysten 

sekä heitä ohjaavien periaatteiden ja vaatimusten kautta. Lasten osallisuudella 

tarkoitan tutkimuksessani sitä, kuinka lapsi otetaan huomioon, tulee kuulluksi 

sekä miten lapsen osallisuus toteutuu ja mahdollistetaan arviointi- ja vastaanot-

tolaitoksessa tehtävässä työssä. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat:  

 

 Kuinka lasten osallisuus nähdään arviointityössä?  

 Miten lasta osallistetaan arviointityössä?  

 Mitkä ovat lasten osallistamisessa haasteita?  

 Mitkä ovat lapsen osallisuuden mahdollisuudet? 

 

 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus. Luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadul-

linen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan todelli-

sissa ja luonnollisissa tilanteissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164; Pit-

käranta 2010, 20). Tiedon keruun instrumenttina suositaan ihmistä, luotetaan 

enemmän omiin havaintoihin ja keskusteluihin tutkittavien kanssa kuin mittaus-

välineillä hankittuun tietoon. Näkemykselle on perusteluna se, että ihminen on 

vaihteleviin tilanteisiin riittävän joustava sopeutumaan. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2013, 164.) Tähän työhön tieto on kerätty haastatteluiden avulla.  
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Laadullista tutkimusta käytetään usein tutkimuksissa, joissa halutaan keskittyä 

ihmisen kokemukseen sekä käyttäytymiseen (Räsänen i.a., 5). Kuten tässä 

työssä keskitytään työntekijöiden näkemyksiin. Tavoite laadullisella haastattelul-

la on tuottaa haastateltavan puhetta tutkimusaineistoksi, tietyistä asioista tai 

ilmiöistä tehtävää tutkimusta varten, näin ollen haastattelijan ja haastateltavan 

on ymmärrettävä toisiaan, jotta haastattelu voi onnistua (Rastas 2005, 79). Olen 

tehnyt Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen arviointi- ja vastaanottolaitoksessa 

erimittaisia sijaisuuksia jo neljän vuoden ajan. Työ alkaa olla minulle tuttua, joka 

tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että haastattelija ja haastateltava ymmärtä-

vät toisiaan. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankinnassa suositaan metodeja, joissa 

pääsevät esille tutkittavien näkökulmat ja ”ääni”, näitä metodeja ovat muun mu-

assa teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2013, 164). Valitsin opinnäytetyön tutkimusosioon tiedon-

keruumenetelmäksi teemahaastattelun. Haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on 

jo etukäteen määrätty teemahaastattelussa. Kaikki etukäteen päätetyt teema-

alueet tulisi käydä läpi haastateltavan kanssa, tämä jää haastattelijan varmistet-

tavaksi. Valittujen teema-alueiden järjestys ja laajuus vaihtelevat usein haastat-

telusta toiseen. Teemahaastattelussa ei ole valmiita kysymyksiä vaan haastat-

telijalla on usein tukenaan lista käsiteltävistä asioista. (Eskola & Vastamäki 

2010, 28.) Etukäteen määrätyt teema-alueet tutkimukseni teemahaastattelussa 

olivat osallisuus yleisesti käsitteenä, lasten osallisuus arviointi- ja vastaanotto-

laitoksessa tehtävässä työssä, joka käsitti myös alueet työtapoja ja -menetelmiä 

osallistamiseen sekä haasteet ja mahdollisuudet osallistamisessa. Haastattelun 

alussa selvitettiin myös haastateltavan koulutustausta ja työhistoria. (Liite 1.) 

 

 

6.3 Haastatteluiden toteutus 

 

Haastattelin viittä ohjaajaa Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen arviointi- ja 

vastaanottolaitoksen puolelta. Haastateltavat oli valittu siten, että jokaiselta 

osastolta (Keltapirtti, Punapirtti ja Sinipirtti) oli valittu vähintään yksi haastatelta-

va. Jokaisella osastolla olen jo pitkän aikaa käynyt keskustelua tulevasta opin-
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näytetyöstäni ja sitä kautta muokannut aiheesta juuri sellaisen, että työntekijät 

kokisivat myös itse hyötyvän siitä. Haastateltavien kanssa käytiin läpi heidän 

nimettömyytensä tutkimuksessa. Haastateltavilta saatu tieto pyritään kirjoitta-

maan siten, että vaikka lukija jostain syystä tietäisi haastateltavien henkilöllisyy-

det, ei tuloksista voi päätellä kenen näkemys on kyseessä.  

 

Teemahaastattelut toteutuivat yksilöhaastatteluina, näin koin, että haastateltava 

voi avoimemmin keskustella omasta työstään sekä arvioida myös kollegoidensa 

työskentelyä. Haastateltavien nimiä ei myöskään tutkimuksessa käytetä, jotta 

haastateltavien avoimuus saataisiin vielä korkeammalle tasolle. Haastattelut 

suoritettiin Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen tiloissa. Haastatteluihin oli 

varattu aikaa tunti, haastattelut olivat kestoiltaan lopulta 40–50 minuuttia. Haas-

tattelut tallensin nauhoittamalla. Kerroin haastateltaville hävittäväni nauhat tai 

niistä jäävän muun materiaalin tutkimuksen valmistuttua, asianmukaisesti. 

 

 

6.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Aineistona opinnäytetyössäni toimivat Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen 

arviointi- ja vastaanottolaitoksen osastoilla tekemäni työntekijöiden haastattelut. 

Haastattelut tallensin nauhoittamalla. Nauhat litteroin, eli kirjoitin haastattelut 

puhtaaksi sanatarkasti (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2013, 222). Puhtaaksi 

kirjoittamisen jälkeen luin systemaattisesti haastatteluita läpi ja pyrin keräämään 

niistä tiedon ylös tutkimusta varten, käyttämällä apuna haastatteluteemoja ja 

tutkimuskysymyksiä.  

 

Analyysin tarkoituksena on tiivistää, järjestää ja jäsentää aineistoa siten, että 

mitään olennaista ei jää pois, vaan informaatioarvo kasvaa (Eskola 2010, 192–

193). Analyysimenetelmäksi muodostui teemoittelu, teemahaastattelun kautta. 

Teemoittelussa pyritään teemojen avulla tavoittamaan tekstin merkityksenanto-

jen ydin (Moilanen & Räihä 2010, 55). Aineisto pyritään teemoittelussa ryhmitte-

lemään teemoittain ja nostamaan tutkimusongelmaa valaisevista teemoista esil-

le mielenkiintoisia sitaatteja tulkittavaksi (Eskola 2010, 193). Sitaatteja olen pyr-
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kinyt käyttämän tasapuolisesti kaikista haastattelusta. Sitaatit tukevat tutkimus-

tuloksiani. 

 

Haastatteluista saadun aineiston järjestin teemoittain. Käytännössä se tarkoitti 

sitä, että poimin jokaisesta vastauksesta teemoihin liittyvät kohdat. Analyysi on 

tehty aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisyydessä teoria pyritään konstruoimaan 

aineistoon. Aineistolähtöisyydessä analyysi voi olla teoriasidonnaista, eli ana-

lyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoranaisesti nouse teoriasta tai 

pohjaudu teoriaan. (Eskola 2010, 182.) Tässä työssä teoria on kytketty johto-

päätöksiin tukemaan siinä tehtyjä tulkintoja. Tutkimustulokset sisältävät vain 

haastatteluissa saadun tiedon. 

  



37 
 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

7.1 Haastateltavien taustatietoja 

 

Jokainen haastateltavista oli työskennellyt Oulunkylän perhekuntoutuskeskuk-

sen arviointi- ja vastaanottolaitoksessa vähintään kahden vuoden ajan. Osa 

haastateltavista oli työskennellyt arviointi- ja vastaanottolaitoksessa jo yli 10 

vuoden ajan. Kaikilla haastateltavilla oli sosiaalialan koulutus. Usealta haasta-

teltavalta löytyi myös alaan liittyvää lisäkoulutusta. Haastateltavia oli jokaiselta 

osastolta (Keltapirtti, Sinipirtti ja Punapirtti).  

 

 

7.2 Haastateltavien näkemyksiä osallisuudesta 

 

Haastateltavat määrittelivät osallisuuden olevan mukana olemista, kuulluksi tu-

lemista sekä oikeudeksi olla mukana itseä koskevissa asioissa. Kysyttäessä 

yleisesti osallisuudesta haastateltavista jokainen mainitsi kuulluksi tulemisen. 

Kuuleminen nousi tärkeimmäksi asiaksi osallisuudessa. Yleisellä tasolla osalli-

suus koettiin myös ihmisen oikeudeksi osallistua häntä koskeviin asioihin ja 

päätöksiin. Osallisuus koettiin myös suuremmassa kaavassa ihmisen oikeutena 

olla osana yhteiskuntaa, osallistua ja saada vaikuttaa. Osallisuus koettiin ihmi-

sen oikeudeksi ikään tai sukupuoleen katsomatta. 

 

Osallistumista, olla mukana jossakin. 
 
Osallisuus, mä aattelen, että siinä ihmistä kuullaan ja otetaan huo-
mioon hänen toiveet ja ajatukset jonkun asian suhteen. 
 
Osallisuus on tietynnäköistä läpinäkyvyyttä. Mulla on oikeus tietää 
mua koskevista asioista. 
 
Osallisuus on kaiken kaikkiaan sitä, että missä ikinä minun asioita 
käsitellään, minä olen siitä tietoinen ja minulla on oikeus olla paikal-
la tai jos en pysty olemaan paikalla, niin mitään ei tehdä minun se-
län takana. 
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Ihan yleisellä tasolla se, että ihminen tulis kuulluks ja se sais olla 
tekemässä itseä koskevia päätöksiä, iästä ja sukupuolesta riippu-
matta. 

 

 

7.3 Näkemyksiä lasten osallisuudesta arviointi- ja vastaanottotyössä 

 

Haastateltavat kokivat, että lapsen osallisuus arviointi- ja vastaanottolaitoksessa 

tulisi mennä samalla tavalla, kuin he olivat jo aikaisemmin osallisuuden käsitettä 

kuvanneet. Ensisijaisesti haastateltavat kokivat, että osallisuuden tulisi olla arvi-

ointi- ja vastaanottotyössä lähtökohtana. Lapsen olisi tärkeä olla keskiössä, 

koska kyse on lastensuojelusta. Lapsen tarpeet pitäisi olla perustana suunnitte-

lussa ja päätöksiä tehtäessä. Arviointi- ja vastaanotto-osastolla lapsi koettiin 

osalliseksi niin osaston arjessa, ryhmässä kuin arviointiprosessissa. Lapsen 

sekä hänen vanhempiensa kuuleminen sekä oikeus läsnäoloon heitä koskevis-

sa suunnitelmissa ja päätöksissä koettiin tärkeiksi, jopa vähimmäisvaatimuksik-

si. Haastateltavat kokivat kuitenkin päätösten olevan enemmän aikuisten teke-

miä. 

 

Lapsi on osallisena ryhmässä, osallisena pirttiläisenä muiden lasten 
kanssa. 
 
Lapsen osallisuus täällä on sitä, että hän on osa ryhmässä ja pro-
sessissa. 
 
Perheellä ja lapsella pitäisi olla oikeus olla läsnä ja kuulla kaikki 
keskustelut, mitä heistä käydään, lukea kaikki asiakirjat, tietää kaik-
ki suunnitelmat. 
 
Lapsi ja lapsen vanhempi tulisi kuulluksi, se on se vähimmäisvaa-
timus. 
 
Lapsi on keskiössä, hän on se ketä suojellaan ja hänen tarpeistaan 
ja lähtökohdistaan pitäisi tehdä päätöksiä ja suunnitelmia ja toteut-
taa niitä asioita. 
 
Lapsen tulis olla päähenkilönä tai periaatteessa niinku pitäis olla ai-
naki mut aikuiset kuitenki aika paljon tekee päätöksiä. 

 

 



39 
 

Tärkeäksi arviointi- ja vastaanottolaitoksessa nousi lapsen osallisuuden toteu-

tumisessa se, että lapseen saadaan luotua luottamuksellinen ja rehellinen suh-

de. Lapsen ajatusten kuuleminen ja hänen käsityksensä tilanteesta ovat tärkeitä 

asioita osallisuudessa. Pääasiallisesti lapsen osallisuuden koettiin toteutuvan 

hyvin arviointi- ja vastaanottolaitoksessa mutta ei kuitenkaan aina. 

 

Osallisuuden pitäisi olla heti ensikohtaamisesta, eihän osallisuutta 
voi olettaa ellei saa luotua lapsen kanssa suhdetta. Siitä kaikki tä-
mä työskentely rakentuu, että lapset uskaltaa sanoa, mitä ajattele-
vat. Eli suhteen luominen kaikessa, iha arjessa, jonka kautta syntyy 
uskallus ilmaista tunteitaan joka tilanteessa. 
 
Toinen kysymys on, että miten se lapsen osallisuus aina toteutuu. 
Se ei välttämättä aina toteudu, aina ei välttämättä mee arjessa niin, 
että sitä kuullaa sitä lasta kun tehdään jotain päätöksiä tai muuta. 
 
Mä nään, että lapsen osallisuus menee itse asiassa aika hyvin. 

 

 

7.4 Osallistamisen haasteet ja mahdollisuudet 

 

Lapsen osallisuuden koettiin pääasiassa toteutuvan hyvin, mutta siinä nähtiin 

myös parantamisen kohtia sekä haasteita. Jokaisen haasteen takana tuntui kui-

tenkin olevan mahdollisuus. Lapsen edun ja oikeuksien suhde koettiin haasteel-

liseksi osallisuuden toteutumisessa. Sensitiivisyys työskentelyssä ja osallisuu-

dessa on muistettava. Asioiden kertomisessa lapselle on käytettävä harkintaa, 

vaikka lapsella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää ikänsä ja kehitystasonsa 

mukaan häntä koskevista asioista. Lapselle ei siis aina voida kertoa kaikkea, 

eivätkä päätökset aina ole lapsen mieltymyksen mukaisia. Haastateltavat koki-

vat, että näiden asioiden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse vaikuttaa lapsen 

osallisuuden tunteeseen. 

 

On monta kohtaa, jossa lapsen etu ja osallisuus saattavat aiheuttaa 
ristiriitaa tai ainakin aiheuttaa harkintaa. 
 
Ajattelen kuitenkin, että lastensuojelussa on se puoli, että on ajatel-
tava lapsen etua. Jos kerron lapselle kaiken minkä tiedän niin onko 
se niin, että se tuottaa lapselle hyvää vai tuottaako se pahaa? 
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Lapsi ei kuitenkaan aina voi päättää omista asioistaan täysin. Se ei 
kuitenkaan poista sitä, etteikö lapsella voi olla jälkeenpäin tunnetta, 
että on ollut osallisena prosessissa vaikka ei menty hänen päätök-
sensä mukaan. Lapsen edunmukainen päätös tärkeää. 

 

Viranomaisyhteistyössä koettiin olevan parantamisen varaa. Saumattomampi 

yhteistyö esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden, opettajien ja ohjaajien 

välillä koettiin parantavan lasten osallisuutta. Jokaiselle lapsen ja hänen per-

heensä asioita hoitavalle syntyisi kokonaisvaltainen kuva heidän tilanteesta. 

Arviointi- ja vastaanottolaitoksessa työ voitaisiin painottaa enemmän perheen ja 

lapsen kanssa tehtävään työhön, eikä aikaa kuluisi perustietojen etsimiseen. 

Vaikka arviointi- ja vastaanottolaitoksessa myös kartoitetaan perheen tilannetta, 

tulisi tavoitteet sekä työskentelyn suunta olla selvä, jotta työllä on joku päämää-

rä. Lapsen ja hänen perheensä tietoisuus prosessin kulusta koettiin myös arvi-

ointi- ja vastaanottolaitoksen työntekijöiden vastuuksi, silloin kun lapsi ja perhe 

ovat heidän asiakkaina. 

 

Jos viranomaisyhteistyö toimis saumattomammin niin sillon koko-
naistilanne hahmottuis paremmin. 
 
Sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyö ei ole saumatonta, joskus 
suunnitelmat eivät esimerkiksi kohtaa. 
 
Koko lastensuojeluprosessin, joka vaiheessa työntekijöillä pitäisi ol-
la enemmän mielessä, että se lapsi pidettäisiin tietoisena proses-
sista sekä annettais lapselle tunne, että hän voi esittää kysymyksiä 
ja toivomuksia.  
 
Lapsi tietävät liian vähän prosessinkulusta. Lapsen tiedottomuus 
prosessinkulusta ja vaikutusmahdollisuuksista. 
 
Enemmän tiedostamista, että lapsi ei välttämättä ymmärrä missä 
mennään. Lapsen tietoisuus, sujuvampi työskentely. 
 
Jotenkin meidän mielestä pidetään tärkeänä sitä, että lapsi koko-
ajan ymmärtää mitä tapahtuu. 
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Laitoksen arjessa sekä prosessissa lapsen osallistamisessa nousi haasteeksi 

aika ja resurssit. Kahden kuukauden arviointijakso koettiin liian lyhyeksi mutta 

toisaalta sitä ei pidetty mahdottomana. Resurssien kasvattaminen ei kuitenkaan 

koettu välttämättä parantavan lasten osallisuutta. Tilanteessa, jossa resurssit 

vähenevät, koettiin, että tärkeäksi nousee suunnitelmallisuus. Haasteiksi koet-

tiin myös usein kriisitilanteista tulevat lapset sekä lapsen tiedottomuus proses-

sista tai oikeuksistaan.  

 

Mitä enemmän työntekijällä on tunne, että kiire kiire kiire niin, ei sitä 
jaksa kuunnella tai paneutua asiaan. 
 
Mitä lyhyemmäksi arviointiaika menee, sitä tärkeemmäksi vuoro-
vaikutus tulee ja heti pitäs päästä asian ytimeen. 
 
Yritäppä osallistaa siinä kun päivä saattaa mennä niin, että yrittää 
edes huomata jokaisen lapsen. Ehkä rahalla saisi parempaa osalli-
suutta, jos sillä saisi enemmän työntekijöitä. 
 
Lasten kunto, kuinka kriisissä oleva lapsi pystyy olemaan osallinen, 
kuinka häntä osallistetaan. 
 
On lapsia, joita ei tunnu asiat kiinnostavan, miten heidät saa tajua-
maan, että kyse on sun elämästä? 

 

Haasteeksi koettiin myös työnluonne. Arviointi- ja vastaanottolaitos toimii myös 

kriisivastaanottona, joten työnluonne on henkisesti kuin fyysisestikin raskasta. 

Työ tapahtuu kolmessa vuorossa. Työ vaatii tasapainoilua monen asian kanssa 

muun muassa resurssien, oman jaksamisen ja pystymisen kanssa. Vaihtuvuus 

työntekijöissä heijastuu myös lasten osallisuuden toteutumiseen. Työ vaatii 

ammattitaitoa.  

 

Työ on luonteeltaan sellaista, että se vaatii kaaoksen sietokykyä, 
hyvän oman elämän hallinnan, stabiilin tunne-elämän, jotta tätä työ-
tä pystyy tekemään pidempään. 
 
En näe, että resurssit olis kuitenkaan se suurin haaste vaan am-
mattitaito, aikuisten asenteet ja asian tiedostaminen. 
 
Vaikka työntekijöitä olisi paljon, niin aina ei asiat kuitenkaan toimi 
automaattisesti. 
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Työ vaatii taitoa pystyä hallitsemaan arjen asioita, tulkitsemaan tun-
teita ja ihmisiä sekä samaan aikaan tulisi pohtia asioita filosofi-
semmalta tasolta. Asioita pitäisi myös pystyä suunnittelemaan sa-
maan aikaan eteenpäin. 
 
Lapsen tulkitseminen ei jää vaan yhden työntekijän ymmärryksen 
varaan. Avoimuus työryhmässä, lapsen tilanteesta puhuessa. Ei ole 
yhtä totuutta. 

 

 

7.5 Työtapoja ja -menetelmiä osallistamiseen 

 

Haastateltavat kokivat, että kaikki menetelmät tähtäävät samaan, lapsen kuu-

lemiseen ja osallistamiseen, niin dialogisuus kuin lapsilähtöisyyskin. Jokainen 

haastateltavista koki, että keskustelut lasten kanssa edesauttoivat lapsen osalli-

suutta. Keskustelut nousivat keskeisiksi niin osastojen arjessa kuin neuvotte-

luissa ja tapaamisissa. Keskusteluita lapsen kanssa tulisi käydä joka tilantees-

sa, sitä kautta lapsi pysyy ajan tasalla niin arjen asioissaan kuin prosessin ku-

lussaan. Lapsen parempi tietoisuus arjesta ja prosessista koettiin auttavan su-

juvammassa työskentelyssä. Keskusteluun liitettiin lapsen motivoiminen ole-

maan mukana arjessa kuin prosessissa.  

 
Mä ajattelen, että juttelu ja keskustelu lapsen kanssa on sellanen 
suuri juttu. 
 
Lapselta kysytään useaan kertaan tietääkö ja ymmärtääkö miksi on 
osastolla ja mikä on tilanne? 
 
Ohi mennenkin yrittää kysellä lapselta kuulumisia. Vähän niin kuin 
lapsi saa mahdollisuuden kertoa fiiliksiään ihan arjessa. 
 
Työskentelyprosessissa hirveesti pitää lapsia kannustaa, he ei 
usein ite tajua että heidän kannattais olla enemmän osallisena. 
 
Motivointi osallistumiseen, jotta uskaltaa sanoa, vaikka luulis, ettei 
sillä oo mitään vaikutusta 

 

Haastateltavien mielestä tärkeää oli lapsen huomioiminen joka tilanteessa. 

Osaston arjessa lapsilta kysellään kuulumisia, osoitetaan kiinnostusta lapsen 

arkeen ja kiinnostuksen kohteisiin. Aikuisen aito kiinnostus lapsen elämään toi 

haastateltavien mielestä lapselle turvallisuutta ja sitä kautta sai lapsen tunte-
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maan itsensä osalliseksi, niin arjessa kuin prosessissa. Aidon kiinnostuksen 

koettiin tuovan lapselle osallisuuden tunnetta. Vaikka asiat eivät menisi niin kuin 

lapsi olisi toivonut, ei sen tulisi poistaa tunnetta osallisuudesta. 

 

Kaiken kysymistä, koulupäivästä, kotona olemisesta. Asenne kysy-
essä pitäis olla sellanen, että tuli nyt mitä tahansa, niin se ei mua 
aikuisena hetkauta. 
 
Kysymystyyli ja oma asenne kysyessä. Pienestä kiinni. 
 
Mä ajattelen, et se on ihan pikku jutuista kiinni, kerää luottamusta 
sillä et jos lupaa jotain niin myös tekee ne asiat, luottamus ja kiin-
nostus tulis näkyy ihan konkreettisesti. 
 
Arjessa kaikkeen mukaan pyytäminen. 

 

Tärkeää haastateltavien mielestä oli yksilöllinen osallistaminen. Jokainen lapsi 

tulisi kohdata yksilönä. Omia työtapoja lapsen osallistamisessa on muokattava 

jokaisen lapsen kohdalla. Keskusteluiden suhteen yhden kanssa saattaa toimia 

ennalta varatut omaohjaaja ajat, toinen lapsi saattaa kokea nämä tapaamiset 

ahdistaviksi, väkinäisiksi ja virallisiksi, eikä pysty keskusteluun.  

 

Mahdollisuus yksilölliseen osallistamiseen, joku pystyy paremmin 
puhumaan lenkillä, toinen pitää siitä, että varataan tila ja aika. 
 
Annetaan lapselle myös tila osallistua omalla tavalla. 

 

Työskentelyn alusta alkaen koettiin tärkeäksi luoda lapselle tunne, että tässä on 

kyse hänen tulevaisuudestaan. Haastatteluissa nousi myös yksittäisiä ehdotuk-

sia ja ideoita menetelmien ja työtapojen suhteen, joiden avulla lasten osallisuut-

ta voitaisiin parantaa ja vahvistaa. Yksi haastateltavista halusi kiinnittää erityi-

sesti huomiota iän tuomiin haasteisiin ja siihen kuinka ikätasoisesti voidaan 

osallistaa lasta. Yleisesti arviointi- ja vastaanottolaitoksen lapset ovat teini-

iässä. Teini-iässä lasten elämän tärkeimmäksi asiaksi mielletään usein ystävät. 

Tätä kautta haastateltava koki, että vertaistuellinen toiminta voisi olla yksi työ-

muoto kohti lapsen parempaa osallisuutta.  
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Toinen haastateltava korosti työntekijöiden jo olemassa olevien lisäkoulutusten 

tehokkaampaa käyttöä. Usealla työntekijällä on takanaan lisäkoulutuksia tai 

muita taitoja, joita voitaisiin tehokkaammin käyttää lapsia osallistaessa. Muun 

muassa taide- ja musiikkilähtöiset menetelmät saattavat ohjata kohti lapsen pa-

rempaa osallisuutta.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan sanoa, että haastateltavat eli työnte-

kijät hallitsevat osallisuuden käsitteenä. He kuvaavat osallisuutta kuten Pajula 

(2014, 9), osallisuus on monitasoinen tuntemisen, kuulemisen ja tekemisen ko-

konaisuus. Työssään he kokivat osallistavansa lasta monin tavoin niin arjessa, 

kuin arviointiprosessissa. Toisaalta tutkimustuloksista voidaan päätellä, että 

haastateltavat eivät koe lasten osallisuuden toteutuvan täydessä potentiaalis-

saan. Haastateltavat käyttivät sanoja ”pitäisi” ja ”tulisi” puhuessaan lasten osal-

lisuuden toteutumisesta. 

 

Pääasiassa kaikkien menetelmien ja työtapojen koettiin tähtäävät lapsen osal-

listamiseen, kuten myös Nisula (i.a.) toteaa, osallisuutta voidaan pitää keskei-

senä periaatteena lastensuojelussa, jota kaikki muut periatteet tukevat. Lapsen 

osallisuuden tulisi olla työskentelyn lähtökohta. Lapsen osallistamisen keinoja 

voidaan harjoitella ja opetella, loppuen lopuksi sen tulisi kuitenkin tapahtua lap-

silähtöisesti, yksilötasolla. Lapsilähtöisyys perustuu lapsen yksilölliseen huomi-

oimiseen (Möller 2005, 86). Jokaisen lapsen kohdalla on etsittävä ne oikeat 

menetelmät ja työtavat, joiden avulla saadaan juuri hänet osallistumaan ja osal-

liseksi arjessa sekä prosessissa. 

 

Ei ole mahdollista tehdä valmista opasta kuinka osallistaa lasta työskentelyssä. 

Jokainen lapsi on yksilö ja sitä kautta ei voidakaan yleistää parasta osallista-

miskeinoa, joka toimisi jokaisen kohdalla. Esimiehen on pidettävä huolta, että 

työntekijöillä on mahdollisuus kouluttautua ja sitä kautta kasvattaa niin sanottua 

työkalupakkiaan. Työntekijän vastuulle jää osata käyttää eri työkaluja oikeissa 

paikoissa. Lisäkoulutukset ja työnkehittäminen voivat olla nykypäivänä haaste 

kentällä, palveluissa ja johdossa tapahtuvien muutosten takia. Bardy ja Heino 

(2013, 35) toteavatkin, että toimintaympäristöt ovat muutoksessa ja se syö kehi-

tystä. 
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Lapsen osallisuuden voidaan sanoa olevan yksi tärkeimmistä osista arviointi- ja 

vastaanottolaitoksen työtä. Lapsen näkemykset ja kokemukset vallitsevasta 

tilanteesta ohjaavat työntekijöitä kohti oikeita päätöksiä. Lapsen kokemus 

omasta osallisuudestaan prosessissa on tärkeä, sillä on suuri vaikutus tulevien 

ratkaisujen ja päätösten pysyvyyden kannalta. Hurtig (2008, 192) toteaakin, että 

epätiedossa lapsi saattaa kokea, että asia ei koske häntä sekä lapsi ei välttä-

mättä osaa edes pyytää osallisuutta. Työntekijälle jääkin tehtäväksi antaa lap-

selle viesti, että hänen näkemys asioista on merkityksellinen ja kuulemisen ar-

voinen (Möller 2005, 85).  

 

Tutkimus osoittaa, että lapsen osallisuuteen vaikuttavat monet asiat. Useat asi-

at ovat hyvin pieniä ja arkisia. Lapsen vastaanottaminen osastolle, tervehdys, 

kuulumisten kysyminen, aikuisen eleet ja ilmeet. Nämä pienet asiat ovat niitä 

joiden avulla luodaan luottamuksellinen ja turvallinen suhde lapseen. Kuten 

Forsberg, Ritala-Koskinen ja Törrönen (2006, 8) toteavat, lapsilla on tarve tulla 

huomioiduiksi. Suhteen luomisen jälkeen voidaan tutustua lapseen ja päästään 

käyttämään niitä niin sanottuja oikeita työkaluja, jotka sopivat juuri hänelle.  

 

Suhteen luominen voi olla haastavaa mutta lähtökohtana voidaan pitää aikuisen 

kykyä olla läsnä ja huomioida lasta. Työntekijän kyky olla läsnä edes auttaa 

myös lapsen mahdollisuutta osallisuuteen omassa tahdissa. Huomion kautta 

lapsi tule näkyväksi ja sitä kautta myös hänen näkemyksensä. Myös Hurtigin 

(2008, 167) mukaan, lapsen näkemyksen tavoittaminen on tärkeää. 

 

Lapsen oikeuden osallisuuteen sekä lapsen edun koettiin olevan osittain ristirii-

dassa keskenään. Vastaan saattaa tulla tilanteita, joissa on painotettava lapsen 

etua ja silloin lapsen osallisuus ei välttämättä toteudu. Lapselle ei välttämättä 

kerrota esimerkiksi kaikkea vanhempansa päihdehistoriasta, koska sen arvioi-

daan aiheuttavan enemmän haittaa. Kyseessä on samankaltainen haaste kuin 

Möllerin (2005, 84) toteama, kuinka käyttää lapselta saatua tietoa siten, että se 

on lapsen eduksi, vahingoittamatta lasta. 
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Arviointi- ja vastaanottolaitoksen työnlaatu koetaan henkisesti ja fyysisesti ras-

kaaksi. Työ vaatii siis vahvaa ammattitaitoa. Ammattitaidolla voidaan selvitä 

rajallisista resursseista. Myös Möller (2005, 83) toteaa, että resurssit liittyvät 

ajan löytämiseen lapsen kanssa. Suunnitelmallinen ja systemaattinen lapsen 

mukaan ottaminen vaatii työntekijältä resurssien hallintataitoja sekä omien 

asenteiden tarkastelua. 

 

Työntekijöiden hyvinvoinnin voidaan sanoa olevan myös erityisen tärkeässä 

roolissa. Työntekijä, joka voi huonosti, ei pysty olemaan läsnä ja huomioimaan 

lasta. Huonosti voiva työntekijä lisää taakkaa myös kollegoilleen. Työhyvinvoin-

nista on pidettävä huolta. Työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen edistämi-

seen auttavat muun muassa työnohjaus, virkistyspäivät, kehittämispäivät sekä 

lisäkoulutukset. 

 

 

8.2 Tutkimustulosten pohdinta 

 

Olen sitä mieltä, että jokainen lastensuojelun työntekijä voi sanoa tarkemman 

pohdinnan jälkeen osallistavansa lapsia työskentelyssään, mutta voiko jokainen 

sanoa tekevänsä sitä tietoisesti ja harkiten. Haastateltavista jokainen osasi 

määritellä osallisuuden käsitteenä sekä totesi osallistavansa lapsia työssään. 

Moni kuitenkin myönsi, että ei tee sitä tietoisesti ja, että siihen tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Yksi omista työperiaatteistani on lasten osallistaminen 

työskentelyyn, koen tekeväni sitä tietoisesti ja harkiten. Myönnän sen olevan 

haastavaa. Välillä saattaa tulla päiviä tai viikkoja, kun mennään niin nopeaa tah-

tia, että ei ehdi pohtimaan lapsen osallisuutta. Haastattelijat käyttivät useasti 

vastatessaan ”pitäisi” tai ”tulisi” sanoja kuvaillessaan lasten osallisuutta ja sen 

toteutumista. Tämä saa minut ymmärtämään asian siten, että heidän mieles-

tään lasten osallisuus ei toteudu kaikessa potentiaalissaan.  

 

Olen nähnyt sitä, että lapselle luetaan kiireessä sijoituspäätöspaperi ja nimi ote-

taan alle, kysymättä lapselta kertaakaan onko hän ymmärtänyt asian tai haluai-

siko hän keskustella asiasta. Tämä sai minut pohtimaan lasten osallisuutta. 



48 
 

Pelkästään se, että lapselle luetaan esimerkiksi päätös väliaikaisesta laitossijoi-

tuksesta, ja otetaan nimi alle tai ilmoitetaan päivämäärä ja aika tulevasta neu-

vottelusta eivät kuitenkaan riitä. Kiireestä huolimatta näille asioille on varattava 

aikaa. Lapsen kanssa on käytävä asiat läpi niin, että hän ymmärtää, olivat ne 

sitten päätöspaperit tai tuleva neuvottelu. Ymmärrän ja myönnän kiireen ja muu-

toksen keskellä yksilöllisen kohtaamisen välillä unohtuvan tai olevan lähes 

mahdotonta toteuttaa. Työntekijän oma tietoisuus siitä, mitä paperit tai tuleva 

neuvottelu koskevat, on yksi syy miksi unohdetaan, että lapsella ei todennäköi-

sesti ole minkäänlaista käsitystä, mitä paperit ja nimen allekirjoittaminen tarkoit-

taa tai mistä neuvottelussa puhutaan.  

 

Tuijottaessamme lakia ja määräyksiä unohdamme kohdata lapsen yksilönä. 

Painostus laissa velvoittamaan osallistamiseen unohtaa mielestäni yksilöllisen 

lapsen kohtaamisen. Muistamme, missä asioissa lasta tulee lain ja säädösten 

puitteissa osallistaa, mutta muistammeko keskittyä ja panostaa siihen kuinka 

voimme tehdä parhaamme, että osallistaminen tapahtuu yksilöllisesti. Sosiono-

min kompetenssit sanovat eettisen osaamisen kohdassa, että sosionomin on 

kyettävä ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuus (Inno-kylä 2014).  

 

Asiakkaan kanssa suhteen luominen on tärkeää. Sosionomin kompetensseissa 

kohdassa asiakastyön osaaminen sanotaan, että sosionomin on osattava luoda 

asiakkaan osallisuutta tukeva ammatillinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde 

(Inno-kylä 2014). Kompetenssissa tiivistyy mielestäni hienosti lähtökohta asiak-

kaan osallisuudelle. Asiakkaan kanssa on edettävä tietyssä tahdissa. Ensin on 

luotava suhde.   

 

Omasta ammattitaidostaan ja henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, niin henkisestä 

kuin fyysisestä, on pidettävä huolta. Työntekijöiden ammattitaito ja hyvinvointi 

ovat kaikkien asia. Mielestäni ammattitaidoton tai huonosti voiva työntekijä vai-

kuttaa jokaisen kanssa ihmisen hyvinvointiin. Ammattitaidoton tai huonosti voiva 

työntekijä aiheuttaa takkaa kollegoilleen. Pahimmassa tapauksessa huonosti 

voiva työntekijä aiheuttaa lumipalloefektin eli ympärillä olevat työntekijät alkavat 

myös voida huonosti.  
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Haastateltavat mainitsivat lapsia osallistaessa tärkeimmäksi keskustelut. Vaikka 

parhaat keskustelut lasten kanssa usein tapahtuvat ennalta sopimattomissa ja 

arkisissa tilanteissa, olen sitä mieltä, että ammattilaisina keskusteluita voitaisiin 

silti suunnitella paremmin sekä ne voisivat tapahtua systemaattisemmin. Suun-

nitelmallisempi ja systemaattisempi lapsen huomioiminen sekä mukaan ottami-

nen ovat mielestäni avain asemassa kohti parempaa lasten osallisuutta. 

 

Koen, että tutkimustulokset jäivät osittain pinnalliselle tasolle. Osallisuudesta 

puhuttiin yleisellä tasolla sekä työtavat ja -menetelmät osallistamiseen jäivät 

mielestäni niukoiksi. Toiveissani oli saada haastatteluiden avulla konkreettista 

listaa osallistamisen työtavoista ja -menetelmistä, mutta en koe saaneeni sitä 

toivomissani määrin. Tarkentavista kysymyksistä huolimatta en saanut tätä pyr-

kimystä täyttymään. Syynä saattoi olla tuttuus haastateltavien ja haastattelijan 

välillä. Haastateltavat olettivat minun tietävän jo kuinka he osallistavat lapsia 

työssään. 

 

 

8.3 Tutkimuksen jatko- ja käyttöehdotukset 

 

Yksi tutkimukseni jatko- ja käyttöehdotuksista on sen yhdistäminen jo olemassa 

oleviin lasten näkökulmasta tehtyihin osallisuutta koskeviin tutkimuksiin. Yhdis-

tämällä työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä lasten kokemuksiin ja näke-

myksiin osallisuudesta voisimme löytää realistisia keinoja parantaa lasten osal-

lisuutta. Tutkimustani voisi myös laajentaa selvittämällä Oulunkylän perhekun-

toutuskeskuksen perheaseman ja perhepirtin työntekijöiden näkemyksiä ja ko-

kemuksia lasten osallisuudesta heidän työssään.  

 

Tutkimustani voisi käyttää Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen kehittämispäi-

villä, jossa koko päivän teemana voisi olla osallisuus ja osallistaminen. Vaikka 

osallisuudesta puhutaan nykypäivänä paljon, en kuitenkaan koe, että sitä on 

vielä kentällä otettu kunnolla tarkasteluun. Lapsen osallisuuden ottaminen kehit-

tämispäivän aiheeksi auttaisi nostamaan osallisuuden jokaisen työntekijän mie-

leen ja sitä kautta työn lähtökohdaksi. Kehittämispäivä voisi antaa ratkaisuja 

lasten osallistamisessa koettaviin haasteisiin. 
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8.4 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Ensimmäisen eettisen ratkaisun tein opinnäytetyössäni aihetta valitessani. Ai-

hetta tuli pohdittua yli kaksi vuotta. Ensimmäinen aihe oli sellainen, joka tuntui 

kiinnostavan vaan minua ja tutkimuslähtökohdat olivat sitä kautta itsekkäät. 

Seuraava aihe tuli valittua helppouden vuoksi ja sitä kautta taas tutkimuksen 

hyöty jäi olemattomaksi.  

 

Kolmas ja viimeinen aihe, eli tämä tutkimus, syntyi noin vuosi sitten. Ensin kiin-

nostuin yleisesti aiheesta, lapsen osallisuus, joka ohjasi omaa työskentelyäni 

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen arviointi- ja vastaanottolaitoksessa. Aloin 

puhua lasten osallisuudesta työpaikalla kollegoilleni ja sitä kautta aihe muovau-

tui lopulliseksi. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon tutkimuksen aihetta valitessa-

ni oman kiinnostukseni, tutkimuksen tarpeellisuuden sekä sen ajankohtaisuu-

den. Keskustelut kollegoiden kanssa ennen opinnäytetyöni aloittamista ovat 

auttaneet oman asenteen kriittisyyteen sekä refleksiivisyyteen. Olen pysähtynyt 

monesti miettimään etteivät omat asenteet ja näkemykset vaikuta tutkimustu-

loksiin. 

 

Erillisiä julkisia toimia on perustettu Suomeen ohjaamaan ja valvomaan tutki-

mushankkeiden asianmukaisuutta ja eettisyyttä. Yksi tärkeimmistä on ihmisar-

von kunnioittaminen, jonka tulee olla lähtökohtana tutkimuksessa. (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2013, 24–25.) Olen työni ohessa haastanut kollegoitani 

keskusteluun lasten osallisuudesta ja sen toteutumisesta, tämän kautta opin-

näytetyöni aihe myös muodostui. Tutkimuskysymykset ovat syntyneet lähinnä 

näiden keskusteluiden pohjalta. Tätä kautta olen yrittänyt varmistaa tutkimuk-

seen osallistuvien ihmisten, eli tässä tapauksessa haastateltavien työntekijöi-

den, halukkuuden. Opinnäytetyöni olen halunnut palvelevan kaikkia, niin asiak-

kaita kuin työntekijöitä, että minuakin.  

 

Opinnäytetyötä varten olen myös käynyt keskustelua Oulunkylän perhekuntou-

tuskeskuksen johdon kanssa ja saanut siihen hyväksynnän. Tämän vaiheen 

jouduin suorittamaan kahteen kertaan, koska johto ehti muuttua ennen tutki-

muksen aloittamista. Haastateltavien kohdalla suostumukset käytiin läpi suulli-
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sesti. Olen myös hakenut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta vi-

rallisen luvan tutkimukseni suorittamiseen.  

 

Olen pyrkinyt olemaan lähdekriittinen sekä käyttämään mahdollisimman tuoreita 

ja luotettavia lähteitä opinnäytetyön teoriaosiossa. Olen myös pyrkinyt olemaan 

tarkka lähdemerkintöjä tehdessä, jotta plagioinnin mahdollisuutta ei olisi. Tutki-

musosiossani, jossa lähteenä ovat toimineet pääasiassa haastattelut, olen pyr-

kinyt kuvaamaan haastatteluiden toteutuksen, haastateltavat sekä aineiston 

käsittelyn mahdollisimman tarkasti. Luotettavuuden lisäämiseksi tutkimusosios-

sa olen käyttänyt paljon suoria lainauksia haastateltavilta.  

 

 

8.5 Oma ammatillinen kasvu 

 

Sosionomilla tulee olla sosiaalialan eettistä osaamista, asiakastyön osaamista, 

sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamista, johtamisosaamista, tutkimuksellista 

kehittämisosaamista sekä kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaamista. Nämä 

osaamisalueet ovat määritelty tarkemmin sosionomin kompetensseissa. (Inno-

kylä 2014.) Opinnäytetyöprosessin kautta oma tutkimuksellinen kehittä-

misosaaminen on kasvanut. Tämän prosessin myötä olen innostunut juurikin 

tutkivasta ja kehittävästä työstä.  

 

Omalla kohdalla opinnäytetyöprosessi sattui juuri oikeaan kohtaan. Olen pääs-

syt tekemään oman alan työtä jo usean vuoden ajan. Työn kautta ammatillisuu-

teni on vahvistunut ja olen kartuttanut osaamistani kentällä. Työotteeni ei kui-

tenkaan ole vielä ollut kehittävää tai tutkivaa. Olen pääasiassa vain yrittänyt 

sisäistää sen, mitä on asiakastyö ja palvelujärjestelmäosaaminen. Opinnäyte-

työprosessi on saanut minut kriittisemmin tarkastelemaan omaa sekä muiden 

työskentelyä. Kriittisempi tarkastelu on saanut minut huomaamaan, että minäkin 

voin tehdä asioiden hyväksi jotain. 

 

Tutkijana ja kehittäjänä olen vielä noviisi. Katsoessani opinnäytetyöprosessis-

sani taaksepäin voin huomata monia kohtia, joissa tekisi toisin. Tässä kohtaa 

myös ymmärtää oman vajavuutensa. Ideat ja ajatukset, jotka tuntuivat aloittaes-
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sa hyviltä, osoittautuivat myöhemmin olevan huonoja ideoita, eivätkä toimineet. 

Varsinkin haastatteluissa tehdyt ratkaisut ovat opettaneet minulle paljon. Tee-

mojen lisäksi olisin voinut tehdä vielä enemmän tarkentavia kysymyksiä. Ennen 

kuin itse lähdin haastattelemaan työntekijöitä, minulla kävi tuuri ja pääsin toimit-

tajaopiskelijan haastateltavaksi. Pääsin ensin kokeilemaan haastateltavan roo-

lia.  

 

Tässä opinnäytetyössä tekemäni haastattelut tuntuivat tilanteessa menevän 

hyvin mutta jälkeenpäin tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä kirjoittaessa huoma-

sin niiden vajavuuden. Jos voisin palata kysymään vielä yhden kysymyksen, 

kysyisin, mitä haastateltavat tekisivät parantaakseen lasten osallisuutta? Tutki-

jat varmasti aina kohtaavat tutkimuksien valmistuttua jälkiviisautta. Pidän sitä 

itse tutkijoiden vitsauksena ja olen sinut asian kanssa, näin saattaa käydä siis 

aina. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi on ollut yksi elämäni antoisimmista 

kokemuksista. Olen oppinut valitsemastani aiheesta paljon. Sen lisäksi olen 

myös oppinut itsestäni niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla paljon. 

Opinnäytetyöprosessi on antanut paljon eväitä tulevaan työelämään. 
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