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Tutkielma käsittelee olosuhdeselvityksiä, joita sosiaalitoimi laatii käräjäoikeuden pyynnöstä 

huoltoriita-asioissa.  Huoltoriitoja ja sen vaikutuksia on tutkittu enimmäkseen lasten ja vanhempien 

näkökulmasta. Jonkin verran huoltoriitoja on tutkittu myös käräjäoikeuden päätösten valossa ja 

siihen liittyen tutkimuksien kohteena on ollut sosiaalitoimien tekemät olosuhdeselvitykset lähinnä 

kirjallisina aineistoina. Tässä tutkielmassa kolmen toimijan asiakkaan, käräjäoikeuden ja 

sosiaalitoimen kytköksestä olen valinnut tutkielman kohteeksi olosuhdeselvityksiä tekevän 

sosiaalitoimen. 

 

Tutkielmassa haastattelen olosuhdeselvityksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä, millä resursseilla he 

laativat olosuhdeselvityksiä, kuinka he näkevät selvitysten tekemisen osana omaa työtänsä ja 

millainen käsitys heillä on omasta asiantuntijuudesta selvitystyöskentelyssä. Haastatteluihin 

osallistuu kahdeksan sosiaalityöntekijää Pohjois-Pohjanmaalta kahden käräjäoikeuden alueelta.  

Tutkielmassa käytän Niemelän (2009) toiminnallisuusteoriaa ja pyrin ymmärtämään tutkittua 

todellisuutta realistisesti ja mahdollisimman totuuden mukaisesti.  Aineiston analyysi on 

toiminnallisuusteoriaan pohjautuvaa deduktiivista analyysia. 

 

Tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että resurssit olosuhdeselvitysten tekemiseen ovat 

kohtuulliset. Selvitykset on saatu laadittua 1-4 kuukauden aikana. Olosuhdeselvitysten tekemisen 

prosessissa menetelmät poikkeavat eri paikkakunnilla. Toisilla paikkakunnilla pysytään faktatiedon 

keräämisessä ja toisilla taas otetaan huomioon sovinnon mahdollisuus työskentelyn aikana. Lapsia 

tavataan 1-3 kertaa. Yhteistyö käräjäoikeuden ja toisen paikkakunnan kanssa 

kaksikuntaselvityksissä koetaan puutteellisena ja haasteellisena. Olosuhdeselvitysten tekeminen 

haastateltavien mukaan sopii hyvin sosiaalitoimelle. Sosiaalityöntekijän rooli lastensuojelun 

työntekijänä ja olosuhdeselvitysten tekijänä todetaan ristiriitaisena. Lastensuojelullinen arviointi 

pyritään siirtämään lastensuojeluilmoituksien myötä eri työtaholle käsiteltäväksi. 

Olosuhdeselvityksiä on opittu tekemään ”kantapään” kautta ilman koulutusta. Sosiaalityöntekijät 

kaipaavat koulutusta selvitysten tekemiseen ja etenkin lasten kuulemiseen. Myös tiiviimpää 

yhteistyötä toivotaan käräjäoikeuksien suuntaan. 

 

Lapsen edun huomioiminen eroissa ja etenkin huoltoriidoissa tulisi arvioida moniammatillisesti 

viranomaistoimijoiden yhteistyössä. Yhteistyötä tulisi lisätä ja kehittää eroihin liittyvien toimijoiden 

kesken. Ennaltaehkäisevänä työnä näen lastenvalvojan toiminnan erovanhempien sopimusten 

laatijana. Lapsen etua korostava varhainen tuki voi ehkäistä huoltoriitoja. Olosuhdeselvityksiin 

liittyvä työskentely voisi olla enemmän sovittelevaa tavoitellen sitä kautta lasten etua. 

Viranomaisen työskentely eroissa on lastensuojelulaissa mainittua ehkäisevää lastensuojelua ja 

liittyy siten lastensuojeluun ja lapsuuden suojeluun. Tätä näkökulmaa tulisi selkeämmin pitää esillä 

eroasioissa. 

Asiasanat: olosuhdeselvitys, huoltoriita, lastensuojelu, sosiaalityöntekijän asiantuntijuus 
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The thesis deals with the circumstance statement about families that the social service prepares at 

the district court's request for custody disputes. Custody disputes and its effects have been studied 

mostly from the point of view of children and parents. Some custody disputes have also been 

investigated in the light of the decisions of the District Court and related to the study of the 

circumstances of the social work literary material. In this thesis, three actors customer, the District 

Court and the social services cooperation I have chosen to do a thesis in social working in 

circumstance statement. 

In the thesis I interview the social workers doing the circumstance statement, with which resources 

they have prepared the condition studies, how they see doing the studies as part of their own work 

and what kind of perception they have on their own expertise in investigative work. Eight social 

workers from North Ostrobothnia participate in the interviews in two District Courts. In the thesis I 

use Niemelä (2009) theory of functionality and try to understand the realistically and as truthfully as 

possible. The analysis of the material is a deductive analysis based on functional theory. 

 

Based on the results of the study, it can be said that the resources for circumstance report are 

reasonable. The studies have been prepared for 1-4 months. In the process of conducting the 

environmental assessment, the methods differ from the different localities. In other places, we keep 

the only information collection and others take into account the chance of reconciliation during 

work. Children are met 1-3 times. Co-operation with the District Court and the other community is 

considered inadequate and challenging. According to the interviewees, the circumstance report is 

suitable for social work. The role of a social worker as an employee of child welfare and the 

working as circumstance report is considered to be contradictory. The purpose of the child 

protection assessment is to transfer it to a different workplace by means of child protection 

notifications. Circumstance report have been learned through "heel" without training. Social 

workers need education to make inquiries and especially to hear children. They also want closer 

cooperation in the direction of District Court. 

 

Taking account of the child's interests in disparities and in particular in the service relations should 

be assessed multiprofessionally by the authorities. Collaboration should be increased and developed 

among the different actors. As a preventative work, I see the activities of the children administrator 

in the form of divorce contracts. Early support for the child's interest can prevent custody disputes. 

Working on the environmental statement could be more conciliatory, consider the child's interest.  

The work of the Authority in divorce proceedings is the preventive child protection mentioned in 

the Child Welfare Act and is therefore related to child protection and childhood protection. This 

perspective should be more clearly seen in the parential divorce. 

Keywords: condition report, maintenance, child welfare, social worker expertise
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkielmassa lähestyn huoltoriitaproblematiikkaa sosiaalityöntekijän laatimien 

olosuhdeselvitysten kautta. Mielenkiintoni olosuhdeselvityksiin heräsi tehdessäni ensimmäisiä 

olosuhdeselvityksiä. Koin selvitykset käräjäoikeuden virka-apupyyntöinä, joihin pyrin tekemään 

täsmällisen lausunnon. Itselläni ei ollut koulutusta selvitysten tekemiseen, eikä saatavillani ollut 

riittävästi tietoa selvitysten tekemisestä. Halusin tietää olosuhdeselvityksistä enemmän ja siksi 

päädyin tekemään tutkielmaa tästä aiheesta. Tutkielmassa kysyn, millaisena sosiaalityöntekijät 

näkevät käräjäoikeuden selvitysten tekemisen osana omaa työtään ja millainen näkemys heillä on 

omasta asiantuntijuudesta olosuhdeselvitystyöskentelyssä. 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa moni lapsi kokee vanhempiensa eron. 

Eroon kuuluu parisuhteen loppuminen, vanhemmuuden muutos ja koko elämän muutos, joka 

koskettaa niin aikuisia kuin lapsiakin. Vanhempien riitaisa ero on uhka lapsen hyvinvoinnille. 

Tilastojen mukaan joka toinen avioliitto päättyy eroon (STV 2018). Vuosittain vanhempiensa 

avioeron kokee 30 000 lasta (HE 186/2013 vp, s. 4), joka on aika suuri osuus suhteessa 

syntyvyyteen. Suomessa syntyy vuodessa hieman yli 50 000 lasta. (HS 7.3.2018).   

 

Erotilastot heijastuvat lapsiin liittyvien sopimusten ja päätösten lukumäärään. Vuonna 2016 tehtiin 

lastenvalvojan luona vähän yli 47 000 sopimusta lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta 

(THL 23/ 2017). Aina vanhemmat eivät kuitenkaan pääse sopuratkaisuun lapsia koskevissa asioissa 

ja riidat kärjistyvät. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea asialleen ratkaisua käräjäoikeudelta. 

Vanhemmat ovat ennen käräjäoikeutta mahdollisesti jo asioineet kotikuntansa lastenvalvojan luona. 

Asia voi tulla sosiaalitoimeen takaisin käräjäoikeuden pyytämän olosuhdeselvityksen myötä. 

Olosuhdeselvityksiä ei voi ajatella irrallisena selvityksenä, koska se on osa huoltoriitaa ja voi liittyä 

myös aikaisempiin asiakkuuskäynteihin sosiaalitoimistossa. Erot koskettavat kuitenkin eniten 

haavoittuvassa tilassa olevia lapsia, joten lapsen edun ymmärtäminen niin ero- kuin 

huoltoriitaprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää. Lasten hyvinvointi tukee myös vanhempien 

hyvinvointia. Olosuhdeselvitykset liittyvät lasten, perheiden ja yhteiskunnan kannalta merkittävään 

ilmiöön, jossa sosiaalitoimilla on merkittävä rooli. 

 

Erot näkyvät lastenvalvojan tilastojen ohella myös käräjäoikeuksissa, joissa käsitellään noin 3600 

lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvää asiaa vuosittain. Näistä yli puolet on riitaisia tapauksia, 

joiden käsittelyyn voi liittyä olosuhdeselvitysten pyytäminen sosiaalitoimelta. (STM 2013:19, 43). 
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Selvitysten määrä on noussut. Kymmenen vuotta aikaisemmin vuosina 2003-2005 sosiaalitoimi oli 

tehnyt noin 1000 olosuhdeselvitystä käräjäoikeudelle (Valkama ja Litmala 2006, 31). 

 

Eroihin ja huoltoriitoihin liittyvää tietoa on paljon saatavilla. Myös järjestöt ovat olleet kehittämässä 

uusia toimintamalleja ajankohtaiseen asiaan. Lastensuojelun Keskusliitolla on ollut Neuvo-projekti 

vuosina 2005 – 2009, jossa nostettiin esille lapsen asema sekä lapsen kokema menetys erossa. 

Projektissa haluttiin toimia ennaltaehkäisevästi opastamalla vanhempia varhaisessa vaiheessa 

selviytymään erosta, muuttuneesta ydinperhe vanhemmuudesta sekä vanhempien yhteistyöstä eron 

jälkeen. Projektin myötä on kehitetty Eroneuvo- palveluita ja Vanhemman neuvo - 

vertaistukiryhmiä, koulutettu työntekijöitä varhaiseen tukeen sekä julkaistu opas Ero lapsiperheessä 

– Miten tukea lasta ja vanhempia? (Lastensuojelun Keskusliitto.) 

 

Olosuhdeselvityksiin liittyvä dilemma on herättänyt keskustelua oikeusturva-asiain 

neuvottelukunnassa. Valtioneuvosto on asettanut vuonna 2000 oikeusturva-asiain 

neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on ollut tuoda esille oikeusturvaan liittyviä epäkohtia. 

Tavoitteena on ollut avata keskustelua aiheista ja esittää mahdollisia lakimuutoksia.  Ihmisten 

oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta on pohdittu oikeudenkäyntimenettelyssä ja hallintoasioissa sekä 

myös riita-asioissa. Muutoksissa on haluttu nimenomaan tuoda esiin tavallisen ihmisen arki ja 

hänen toimintamahdollisuutensa asioiden hoidossa. Kehittämisideoita ja parantamisehdotuksia on 

sovellettu käytäntöön pilottiprojektien kautta. (Valtioneuvoston julkaisu 2005, 8,12.) 

 

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta on toisella toimikaudellaan ottanut kantaa lapsen huoltoon ja 

tapaamisoikeuteen, koska aihe on ollut paljon julkisuudessa myös päättäjien, eduskunnan 

oikeusasiamiehen ja eduskunnan lakivaliokunnan keskusteluissa. Neuvottelukunta totesi 

raportissaan, että ”yksi keskeisimpiä ongelmia on ollut tuomioistuimessa käsiteltäviin lapsen 

huoltoa koskeviin riita-asioihin liittyvä sosiaalitoimen olosuhdeselvitys”.  Ongelmina tuotiin esille 

selvityksien viivästymiset, selvitysten laatu ja lapsen huoltoon liittyvät oikeusturvakysymykset. 

Ruuhka-Suomen alueella viivästymiset olivat haasteellisia ja sen myötä esitettiin huoli riittävästä 

sosiaalitoimen työvoimaresurssista niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Selvitysten laatua 

kritisoitiin, oliko asian käsittely ollut riittävän tasapuolista ja huolellista sekä lisäksi perään 

kuulutettiin selvitysten tekijöiden ammattitaitoa. Oikeusturvakysymys liittyi selvitysten 

puutteelliseen empiiriseen tietoon, riitaisten tapauksien lukumäärään sekä esiintymistiheyteen 

suhteessa aikaan ja paikkaan. (Valtioneuvoston julkaisu 2005, 47.) 
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Tässä tutkielmassa selvitän huoltoriitoihin liittyvää aihetta olosuhdeselvitysten tekemisen kautta. 

Selvitykset ovat saaneet osin kriittistäkin palautetta niin tuomioistuimen kuin tutkijoidenkin taholta. 

Tutkielmassani pyrin antamaan äänen selvityksiä tekevälle sosiaalityöntekijälle, kuinka he tekevät 

selvityksiä osana omaa työtä ja kuinka heidän asiantuntijuutensa näyttäytyy selvitystyöskentelyssä. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

Aikaisempia tutkimuksia olen etsinyt olosuhdeselvityksiin liittyvistä aiheista, kuten huoltoriidoista, 

lastensuojelun juridisoitumisesta ja sosiaalityöntekijän asiantuntijuudesta.  

 

Huoltoriitoihin liittyviä tutkimuksia on tehty useita lasten ja vanhempien näkökulmasta tai eri 

aihenäkökulmista käsin. Lähimpänä omaa tutkielmaa on Auvisen (2006) väitöskirja Huoltoriidat 

tuomioistuimissa.  Auvinen (2006) on tutkinut sosiaalitoimen roolia selvittäjänä, sovittelijana ja 

asiantuntijana tuomioistuimien huoltoriitakäsittelyissä. Hänen tutkimuksessa perusaineistona oli 

150 sosiaalilautakunnan selvitystä, 23 oikeusasiamiehen kanteluratkaisua sekä 91 hovioikeuksien 

ratkaisuaineistoa. Tutkimuksen mukaan selvityksiä sosiaalitoimissa tehtiin kirjavin järjestelyin eikä 

työkäytännöistä välittynyt juurikaan tietoa asiaa käsittelevälle tuomarille. Selvitystyö näyttäytyi 

faktatiedon keräämisen sijaan kuntouttavana, psykososiaalisena ja jopa trauma- ja kriisityönä. Tässä 

Auvinen näki vaarana, että tilanne pitkittyi ja johti jopa oikeusturvakysymyksiin, jos selvityksen 

tekijä toimi muussa roolissa tai toteutti tehtävässään sosiaalihuollollisia tai lastensuojelullisia 

tehtäviä. (Auvinen 2006, 527-529.) 

 

Auvisen (2006) mukaan ongelmallisina näyttäytyivät pikkukuntien heikkolaatuiset selvitykset ja 

kaksikuntaselvitysten integroimattomat selvitykset. Puolueettomuusongelmia ilmeni tutkimuksessa 

joka neljännessä selvityksessä. Tutkimuksessa mukaan selvitystyön tekeminen kesti keskimäärin 

5,5 kuukautta. Auvisen aineistossa taloudelliset asiat sävyttivät huoltoriitoja etenkin 

tasapelitilanteissa. Kuitenkaan taloudelliset tekijät eivät saaneet painoarvoa tuomareiden 

päätöksissä vaikka niitä oli tuotu esille selvityksissä. Lapsilta saatua tietoa ei tutkimuksen mukaan 

osattu soveltaa asian käsittelyssä ja päätöksissä. Lapsen kuulemiseen liittyen Auvinen esitti, että 

sosiaali- ja terveydenhuollossa pitäisi selkiyttää lapsen kuulemisen tarvetta sekä lapselle annettavaa 

informaatiota kuulemisesta. Asiantuntijuuden käyttö jakaantui patologisissa riidoissa psykiatriseen 

osaamiseen, lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä haasteissa asiantuntija-arvioita pyydettiin 

perheneuvolasta ja lastensuojelullisten asioiden ja psykososiaalisten ongelmien asiantuntijuus oli 

sosiaalitoimessa. (Auvinen 2006, 529-535.) 

 

Valkama ja Litmala (2006) ovat tutkineet huoltoriitoja käräjäoikeuksissa. Olosuhdeselvitysten 

osalta he tutkivat, oliko käräjäoikeuden päätös yhtenevä sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen kanssa.   
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Heidän aineistoon kuului 529 lapsen huoltoa koskevaa riita-asiaa. Olosuhdeselvitys oli pyydetty 

hieman yli puolessa tapauksista. Selvityspyyntöjen kohteena olevissa tapauksissa ¾ vanhemmista 

asui samalla paikkakunnalla ja heidän tilanteesta oli laadittu yksi selvitys. Neljäsosa oli tapauksia, 

joissa vanhemmat asuivat eri paikkakunnalla ja selvityksiä oli tällöin tehty kaksi, eli kummankin 

vanhemman kotipaikkakunta oli laatinut oman selvityksen. (Valkama & Litmala 2006, 45-46.) 

Selvityspyynnöissä saatettiin pyytää yleisluontoista selvitystä tai pyyntö oli tarkennettu johonkin 

tiettyyn asian kannalta merkittävään aiheeseen. Muutamassa pyynnössä oli esitetty 

sosiaalilautakunnan ehdotusta lapsen huoltoon ja tapaamiseen. Olosuhdeselvitystä pyydettiin 

enemmän tapauksissa, joissa osapuolilla oli uusi perhe sekä silloin, tai jos vanhemmilla oli jo 

entuudestaan huoltoriita ollut tuomioistuimen käsiteltävänä. Myös lastensuojelun asiakkuus 

merkitsi todennäköisemmin, että pyydettiin olosuhdeselvitystä. Perheen sosioekonomisella 

asemalla, lasten iällä eikä lasten lukumäärällä ei näyttänyt olevan merkitystä siihen, että 

pyydettiinkö olosuhdeselvitystä sosiaalitoimelta. (Emt. 46-47.) Tutkimustulosten mukaan 

huoltoriita-asioissa, joissa oli pyydetty sosiaalitoimelta olosuhdeselvitys, käräjäoikeuden päätös oli 

86 prosentissa samansuuntainen kuin sosiaalitoimen ehdotuksessa ja päätökset perustuivat vahvasti 

laadittuun selvitykseen. Lopuissa tapauksissa selvityksen ehdotus ei millään tavalla ollut 

käräjäoikeuden päätöksen mukainen. (Emt. 70.) Olosuhdeselvitysten laatiminen osoittautui vievän 

huomattavasti aikaa, puolesta vuodesta jopa vuoteen (Emt., 94). Myös Auvisen (2006) 

tutkimuksessa tuli esille tuomioistuimen päätösten viivästyminen selvityksien takia. 

 

Hautanen (2010) tutki väitöskirjassaan Väkivalta ja huoltoriidat huoltoriidoissa ilmenevää 

väkivaltaa. Hautasen tutkimusaineistona oli 158 oikeudenkäyntiasiakirjaa ja 94 sosiaalitoimen 

tekemää olosuhdeselvitystä. Aineisto oli vuosilta 2001-2003. Tutkimusotokseen oli valittu 

asiakirjat, joissa oli ollut mainintaa väkivallasta, väkivallan uhasta tai seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä. Tutkimusaineistossa ilmenneen väkivallan Hautanen oli jaotellut 

vuorovaikutusdiskurssiksi, riskidiskurssiksi ja kasvatusdiskurssiksi. (Hautanen 2010, 7.) 

 

Tuomareiden päätöksissä väkivalta ilmeni yhtenä näkökulmana muiden asioiden joukossa, 

korostumatta keskeiseksi teemaksi. Päätöksien perusteluissa harvoin oli otettu kantaa väkivaltaan 

tai maininta oli ollut hyvin epäsuoraa. Hautasen mukaan väkivallan näyttöön ei riittänyt pelkästään 

toisen vanhemman kertomus, mutta toisaalta vakuuttavatkaan näytöt eivät vaikuttaneet tuomareiden 

päätöksiin. Väkivaltateema ei suoraan näkynyt päätöksissä vaan enemmänkin niin, että esitetty 



8 

 

väkivalta sai vastaväitettä. Aiheena se sivuutettiin tai perusteltiin sillä, että se ei ollut kohdistunut 

lapsiin vaan se oli vanhempien välillä tapahtunutta. (Hautanen 2010, 232.) Arkaluonteisen 

väkivaltateeman näkyminen selvityksissä oli osin näkymätöntä ja osin epämääräisesti kuvattua. 

(Emt., 202.) Selvityksissä pidettiin tärkeänä toisilta viranomaisilta saatua tietoa väkivallasta. 

Selvityksissä väkivallan arvioinnin perusteena, ulkopuolisen viranomaistiedon lisäksi oli 

selvitystyöntekijöiden havainnointia lasten ja vanhempien käyttäytymisessä. Kuitenkin tutkimuksen 

mukaan ilmeni, että selvityksen tekijät harvoin arvioivat väkivaltaa, sen mahdollisuutta taikka 

merkitystä huoltoriitaan. (Emt., 233.) Tuomioistuimen päätöksissä ja olosuhdeselvityksissä 

väkivaltaa käsiteltiin yhteneväiseen tyyliin, mutta väkivallan suhdetta lapsen etuun käsiteltiin 

epäjärjestelmällisesti viranomaisten taholta. Väkivallan arviointi ja siihen puuttuminen 

viranomaisessa oli hankalaa ja se jopa näyttäytyi hyväksyttävänä osana lapsen perhesuhteita. (Emt., 

235.) 

 

Selityksiä sille, miksi väkivallan esille tuominen oli vaihtelevaa ja varovaista, Hautanen (2010) 

perusteli sillä, että sosiaalityöntekijöihin kohdistui ristiriitaisia odotuksia ja selvityksissä arvioitiin 

vanhemmuutta, jonka arvioinnin koettiin rajoittavan tulkintojen tekemistä muista aiheista, kuten 

väkivallasta. Hautasen mukaan vaikeista asioista esimerkiksi väkivallasta puhuminen tuotti 

ristiriitaista asetelmaa positiivisuuden, kumppanuuden ja vuorovaikutuksen toimivuuteen. Hautanen 

totesi kuitenkin, että väkivaltaa perhesuhteissa pitäisi pitää niin vakavana asiana, että siihen tulisi 

puuttua ja siitä olisi kirjoitettava. (Hautanen 2010, 203-205.) Olosuhdeselvityksistä Hautanen oli 

sitä mieltä, että ne ovat kokonaisuudessaan sosiaalityöntekijöiden konstruoimia, eikä asianosaisten 

ja viranomaisten kertomukset ja lausunnot eivät tule esille autenttisesti (Emt. 176). Hautasen 

tutkimuksen mukaan tuomioistuimen huoltoriitakäsittelyissä sosiaalitoimien tekemät 

olosuhdeselvitykset nähtiin keskeisinä asian ratkaisuissa, samantyyppisiin tuloksiin päätyivät myös 

Valkama & Litmala (2006).  Auvinen (2006, 261) tutkimuksen mukaan sosiaalitoimien ehdotukset 

menestyivät heikommin ja olivat keskimäärin vajaassa 60 %:ssa sama tai osittain sama kuin 

tuomioistuimen päätöksissä. 

 

Asiakkaan näkökulmaa mielenkiintoisella tavalla on tuonut esiin Väyrynen (2008) 

lisensiaatintutkimuksessa, jossa hän haastatteli neljää nuorta aikuista, joiden vanhemmilla oli ollut 

huoltoriitoja. Huoltoriidat ja vanhempien ero olivat osa lapsen elämää vuosien ajan jo ennen kuin 

asiaan on haettu ratkaisua käräjäoikeudelta. Huoltoriidat aiheuttivat lapselle ja nuorelle 

mielenterveydellisiä riskejä kuten yksinäisyyttä, pelkoa, ahdistusta ja masentuneisuutta. Myös 
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läheiset ihmissuhteet saattoivat katketa jopa kokonaan. Käräjäoikeuden päätös saattoi merkitä 

lapselle huoltoriidan päättymistä. Se miten elämä jatkuu päätöksen jälkeen, vaihteli. Onnistuneissa 

tilanteissa lapset tapasivat tasapuolisesti vanhempiaan ja yhteydet sisaruksiin säilyivät, kun taas 

huonoimmillaan riitaisat tilanteet jatkuivat, yhteydet toiseen vanhempaan ja sisaruksiin saattoivat 

jäädä edelleen hatariksi.  Nuoret eivät olleet ymmärtäneet huoltoriitaprosessia ja viranomaisten 

tapaamiset olivat jääneet epäselviksi. Haastatellut nuoret olivat olleet sitä mieltä, että vanhempien 

tulisi itse kertoa lapsilleen erosta ja oikeuskäsittelystä, eikä ulkopuolisen viranomaisen. (Väyrynen 

2008, 57.) Lasten hankala tilanne ja lastensuojelullinen huoli näyttäytyi Väyrysen tutkimuksessa 

selkeästi. Edellä mainituissa tutkimuksissa lastensuojelun mukanaolo ei kuitenkaan tullut esille niin 

vahvasti. Auvisen (2002) tutkimuksessa lastensuojelullisia toimenpiteitä oli ollut mukana vain joka 

kymmenennessä huoltoriidassa, joissa on tehty olosuhdeselvitys. (Auvinen 2002, 121-125.) 

Valkaman & Litmasen (2006) käräjäoikeuden huoltoriitoja koskevassa tutkimuksessa vain 

kolmasosalla huoltoriitatapauksista oli lastensuojelun asiakkuus. Tavallisin lastensuojelun 

mukanaolon syy oli ollut vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvät asiat. Toinen 

lastensuojelun tarve koski lasten psyykkistä jaksamista, joka johtui vanhempien riidoista ja 

pitkittyneestä eroprosessista. (Valkama & Litmala 2006, 80-82.) 

 

Teoreettisessa lisensiaatintutkimuksessaan Sinko (2004) on tutkinut lastensuojelun juridisoitumista 

ja sen seurauksia sosiaalityön arjessa. Sosiaalityöntekijöiden päätöksistä valitettiin paljon ja 

lastensuojelua kritisoitiin niin asiakkaiden taholta kuin lastensuojelun toimintaa ja asiakkaan etuja 

valvovien tahojenkin kautta. Haastetta työhön toi ihmis- ja perusoikeuksien toteuttaminen sekä 

asiakkaan oikeuksien ja tarpeiden huomioiminen moniammatillisuuteen pyrkivässä sosiaalityössä. 

Juridiikka sosiaalityössä tutkimuksen mukaan oli vahvistunut. Sosiaalityöntekijät kaipasivat 

kuitenkin tietoa lakipykälistä, niiden tulkinnoista, oikeusprosesseista, huoltoselvityksistä ja 

dokumentoinnista. (Sinko 2004, 3,5.) Sosiaalityöltä odotettiin juridisesti oikeita prosesseja ja 

selkeää asiantuntijuutta. Singon näkemyksen mukaan sosiaalityö ei ole kuitenkaan juridista 

toimintaa, koska juridiikalla on eri tehtävät yhteiskunnassa. Sosiaalityöntekijän tulisi ymmärtää 

lakia ja sen vaatimuksia muuttumatta kuitenkaan juridiseksi toiminnaksi. Sinko totesi, että 

sosiaalityö on oma tiedonala, jolla on tietty tehtävä ja vastuu, jossa kirjallisilla ohjeistuksilla ei 

voida poistaa sosiaalisia ongelmia. Laki voi pahimmillaan jopa hankaloittaa asiakastyötä ja 

ammatillista harkintaa, toisaalta parhaimmillaan laki antaa toiminnalle rajat, selkeät toimintamallit 

ja selventää oikeusturvakysymyksiä. (Emt. 75.) 
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Kirjoittaessaan lastensuojelun juridisoituvista käytännöistä Sinko (2004) toteaa, että sosiaalityö ei 

ole juridiikkaa vaikka työssä vaaditaankin juridista ymmärrystä. Lastensuojelussa on havaittavissa 

kahdenlaista juridista liikehdintää. Muuttuva lainsäädäntö ja oikeuskäytännöt korostavat asiakkaan 

asemaa ja oikeuksia yhä enemmän. Asiakkaan uusi paikka ja vahvempi osallisuus esimerkiksi 

lastensuojelun päätöksissä vaatii uutta näkemystä asiantuntijoilta kuten myös päättäjiltäkin. Tämän 

lisäksi lastensuojelun ja sosiaalityön kriitikot ovat tuoneet ponnekkaasti esille epäkohtia. (Sinko 

2004, 35.) Kriitikot eivät näe sosiaalityöntekijöitä varsinaisina asiantuntijoina esimerkiksi 

psykiatrian, lääketieteen tai psykologian rinnalla eikä sosiaalityöllä ei ole heidän vastaavaa tietoa, 

joka olisi uskottavaa juridiikassa.  Sosiaalityöntekijän asema juridiikassa nähdään epämääräisenä, 

hän ei ole todistaja, ei asiantuntija vaan sosiaalilautakunnan edustaja, jonka pitää pysyä omalla 

asiantuntijuusalueella.  Kriitikot olisivat valmiita korvaamaan sosiaalityön juridisella osaamisella. 

(Emt. 57) Sinko muistuttaakin, että sosiaalityöntekijällä on näkemystä perheen tilanteesta, joka 

pitää tuoda esille tarkasti kuvaillen, arkikielellä. Kyseessä ei ole ylivertainen tietäminen tai toisten 

asiantuntijoiden yläpuolelle asettumista vaan avointa ja perusteltua tiedon esittämistä, jossa toteutuu 

oikeusvaltion periaatteet ja oikeudenmukaisuus asiakkaita kohtaan, etenkin lapsia kohtaan. (Emt 

75.)  

 

Myös Nieminen (2013) on todennut perhe-elämän suojaa koskevassa tutkimuksessa,  että 

sosiaalityön ja oikeustieteen välillä on jännitettä lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Käytännön 

tasolla jännite näkyy esimerkiksi vastakkainasettelussa, jossa sosiaalityön ongelma ratkaistaan 

toiminnan näkökulman mukaisesti "hyvä päämäärä hyvittää keinot" - tyyliin, mikä ajatusmalli ei 

puolestaan oikeustieteessä menesty. (Nieminen 2013, 363.) 

 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa tutkinut Mari 

Antikainen (2007) määrittelee käsitteen sopimuspalvelut Taskisen (2001, 50) mukaan, eli 

sopimuspalvelu on ”sopimuksiin tähtäävää työskentelyä, sopimusten esilaadintaa ja varsinaisten 

sopimusten tekemistä”.  Antikainen (2007) huomauttaa, että sopimuspalveluissa perheet eivät saa 

riittävää tukea erokriiseissä.  Hän viittaa siihen, että tuen puute johtuu työntekijän työmenetelmistä. 

Sopimuspalveluiden paikka on osin määrittämätön, sen ei koeta olevan sosiaalipalvelua eikä 

myöskään lastensuojelun työtä. Nykyistä sopimuspalvelua Antikainen kritisoi huonosti 

organisoituna palveluna. Sosiaalityöntekijällä on puutteellinen erityisasiantuntijuus eroihin liittyen 

sekä ongelmana on myös työajan rajallisuus, jolloin työntekijällä ei ole aikaa perehtyä perheen 

eroasioihin syvällisemmin. Kiire ja huono perehtyminen estävät asiantuntijuuden kehittämisen ja 
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kehittymisen. Ratkaisuna Antikainen näkee palveluiden uudistamisen ja järkevämmän 

organisoinnin.  Kuntien heikkojen resurssien tueksi Antikainen ehdottaa erityisosaamisen 

keskittämistä suurempiin yksiköihin sekä yhteistyökumppaneiden ja järjestötyön palveluiden 

hyödyntämistä. Antikainen toteaa, että sosiaalipalveluiden työvoimapulan takia sopimuspalvelut 

tulee uudistaa ja organisoida järkevämmin jopa ilman lakimuutoksia. (Antikainen 2007, 168-169.) 

 

Sipilä (2011) on tutkinut sosiaalityön asiantuntijuuden ulottuvuuksia ammatillisen tiedon, 

ammattitaidon ja työn eettisyyden ulottuvuuksista Kaakkois-Suomen kuntien alueella. 

Työntekijöiden ammatillisesta tietopohjasta Sipilä toteaa, että sosiaalityöntekijöillä oli eniten 

yhteiskunnallista tietoa, jossa ihminen ymmärretään osana yhteiskuntajärjestelmää ja sosiaalityö 

hyvinvointityönä huono-osaisuuden vähentämisenä. Seuraavaksi eniten ilmeni tietoa fyysiseen ja 

psyykkiseen terveyteen liittyen. Tämä tieto-osa näyttäytyi tutkijan mukaan sosiaalityön 

asiakaskentän moniongelmaisuutena, jossa on niin mielenterveys-, päihde- kuin 

perheväkivaltaongelmiakin. Kolmantena merkittävänä tietokokonaisuutena oli psykososiaalinen 

tieto, joka liittyi ihmisten kasvuun ja kehitykseen etenkin lastensuojelutyössä. Oikeudellinen tieto 

oli hallitsevampaa etenkin esimiesasemassa olevien keskuudessa. Teoreettista tietoa oli kohtalaisen 

paljon ja kunnallispoliittista tietoa vain kohtalaisesti. Sosiaalityössä tarvitaan monien 

tietokokonaisuuksien yhdistämistä, joka vaatii systeemiteoreettista tietoa ja ajattelua.  (Sipilä 2011, 

137-138.) 

 

Sipilän tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden taidoista tärkeimpänä koettiin taito olla neutraali 

asiantuntija ongelmatilanteissa. Seuraavaksi tuli palveluohjaukselliset asiakaslähtöiset taidot, jossa 

ongelmia pyritään tulkitsemaan asiakkaiden näkökulmasta käsin, kannustaen asiakasta itse 

tekemään ratkaisunsa. Tähän taitokokonaisuuteen liittyivät dokumentoinnin tärkeys, lausuntojen 

laatiminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Sipilä havaitsi tutkimuksen tuloksissa 

mielenkiintoisen dilemman: palveluohjaus koettiin erittäin tärkeäksi ammatillisen opistotason ja 

ylemmän yliopistokoulutuksen saaneiden keskuudessa, kun taas ammattikorkeakoulututkinnon 

saaneet arvioivat palveluohjauksen vähiten tärkeäksi. Palveluohjauksen on kuitenkin oletettu 

kuuluvan juuri sosionomien työkenttään. Tunnetyön taidot olivat kolmanneksi tärkein 

taitokokonaisuus, tarkoittaen asiakkaan inhimillisyyden ymmärtämistä, asiakkaan osallistamista 

sekä myös itse työntekijän tunnehallintaa. Neljäntenä taitona pidettiin kriittistä reflektointia 

sosiaalityön arvioinnissa. Seuraavaksi tulivat palvelutarpeisiin vastaamisen taidot ja terapeuttiset 

taidot etenkin lastensuojelussa. (Sipilä, 2011, 137-138.) 



12 

 

 

Eettisistä periaatteista tärkeimpänä pidettiin oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä asiakkaan 

ihmisarvoista kohtaamista. Seuraavaksi merkityksellisiksi koettiin velvollisuus toimia sääntöjen, 

lain ja yhteiskunnan ehtojen mukaisesti. Eettisyys erityisesti lakitiedon kanssa korostui. Eettisinä 

ristiriitoina tuli esille sosiaalityön heikot resurssit suhteessa asiakasmääriin. Ristiriitaa oli myös 

asiakkaiden tarpeiden ja taloudellisten resurssien välillä. Asiakkaan puolustaminen päätösten 

ristiriitatilanteissa, yhteiskuntakriittisyys asiakkaiden puolesta olivat myös merkityksellisiä eettisiä 

periaatteita. (Sipilä, 2011, 141-142.) 

 

Heikkinen (2008) on tutkinut sosiaalityöntekijöiden kokemusta ammatillisesta sosiaalityöstä. 

Hänen mukaan sosiaalityöntekijöiden kokema ammatillisuus rakentuu ajatus- ja toimintamalleista, 

jossa ajatus on auttamistoimintaa ja toiminta on yhteiskunnallista uusintamis- ja kontrollityötä. 

Sosiaalityön teoria nousee ammattikäytännöistä, joka näyttäytyy vahvempana professiona kuin 

asiantuntijuus. Heikkinen toteaa, koulutuksen kautta saatu ammatillinen osaaminen ei ole ollut 

riittävä käytännön työhön. Hän viittaa Fargionin (2006, 269) ajatukseen, että sosiaalityö on 

irtaantunut sosiaalipolitiikasta ja sen myötä sosiaalityön vakaus on kadonnut, tilalle on tullut 

epävarmuuden ja hallitsemattomuuden tila. Heikkinen on sitä mieltä, että sosiaalityö on enemmän 

yhteiskunnallista työtä ja sitä pitäisi tutkia enemmänkin yhteiskunnallisena työnä kuin 

auttamistyönä. (Heikkinen 2008, 141-143.) 
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3 TEORIATAUSTA 

 

Tässä luvussa avaan ajankohtaisia aiheita avioeroista ja työskentelymalleista niin sosialitoimessa 

kuin huoktoriita-asioista käräjäoikeuksissakin. Perheasioiden sovittelua olen tarkastellut lyhyesti 

lähinnä avioliittolain näkökulmasta. Viimeisenä tuon esille huoltolain muutostarpeista, joita kentällä 

on esitetty huoltoriitoihin ja etenkin sosiaalitoimen olosuhdeselvityksiin liittyen. 

 

3.1 Yhteiselosta eroon 

 

Viime vuosikymmeninä suomalaisen perheen rakenne on muuttunut. Avioliittojen rinnalle on tullut 

avoliittoja, rekisteröityjä parisuhteita, uusperheitä ja yksinhuoltajia. Perheeseen kuuluvan 

vanhemman vanhemmuus on muovautunut ja sopeutunut myös yhteiskunnan muuttuviin 

olosuhteisiin. 

 

Tilastokeskuksen mukaan solmituista avioliitoista keskimäärin puolet päättyy eroon.  Avioliittoja 

on solmittu vuosien 2001 – 2016 aikana reilut 27 000 vuodessa. Avioeroja puolestaan samalla 

aikajaksolla on ollut vuosittain keskimäärin 13 500. (SVT, 2018.) Aikaisemman avioliittolain 

periaatteena oli edesauttaa avioliittojen pysyvyyttä ja avioliitot nähtiin yhteiskunnan 

perusrakenteena. Eroaminen oli hankalaa ja myös tuomittavaa. Uudistuneessa vuoden 1988 

avioliittolaissa pyrittiin eroprosessien yksinkertaistamiseen ja riidattomuuteen, kiinnittäen huomiota 

oikeudellisiin ja tosiallisiin seikkoihin osana yhteiskunnan oloja, tukien vanhempia muutoksessa. 

Uudistus sai kritiikkiä siitä, että erot tehtiin ”liian helpoksi”, joka siis kriitikkojen mukaan lisäisi 

avioerojen määrää. Uudistus näkyikin tilastoissa hetkellisesti erojen lisääntymisenä, mutta 

tutkimusten mukaan lisääntyneet avioerot eivät johtuneet pelkästään avioliittolaista vaan taustalla 

oli yhteiskunnallisia syitä. (Litmala 2002, 4-5.) Hallitus on avioliittolakiin liittyvässä esityksessään 

todennut, että suhtautuminen avioeroihin oli muuttunut vähemmän tuomittavaksi. Vanhempien 

ansiotyö ja sosiaaliturva olivat helpottaneet eroamista. Avoliitoissa, eli avioliitonomaisissa suhteissa 

elävien määrä oli myös yleistynyt. (HE 62/1986.) Nykyään suurin osa lapsista syntyy 

avoliittoperheisiin (Nieminen 2013, 315). 

 

3.2 Sosiaalitoimen rooli eroprosessissa 
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Tässä alaluvussa avaan polkua sovinnollisesta sopimisesta huoltoriitaan. Käsittelen sosiaalitoimen 

toimintakenttää lapsen huollon, asumisen ja tapaamisen sopimuksissa vanhempien erotilanteissa. 

Toisessa alaluvussa kuvaan käräjäoikeuden menettelyä lapsiin liittyvien riitaisten asioiden 

käsittelyssä. Sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden toimintakuviot kuuluvat olosuhdeselvityksiä 

edeltäviin tausta tapahtumiin. Olosuhdeselvitykset ovat osa huoltoriitaprosessia. Sosiaalityön 

paikka perheisiin liittyvissä sopimuksissa ja tehtävissä on merkittävä. Sosiaalityö tarjoaa ohjausta ja 

neuvontaa, sovittelua, sopimusten vahvistuksia ja selvitysten laadintaa tuomioistuimelle. 

Sosiaalitoimi ajaa lasten etua kaikissa vaiheissa ja etenkin silloin, jos vanhemmat eivät pääse 

sopuratkaisuihin. 

 

Sosiaalitoimessa noudatetaan useaa eri lakia vanhempien eroon liittyvien asioiden käsittelyssä. 

Yleisin ohjeistus kaikessa sosiaalityössä on sosiaalihuoltolain mukainen asiakkaan ohjaus ja 

neuvonta. Sirpa Taskinen (2001) on jaotellut sosiaalitoimen tehtävät neljään rooliin.  Asioista 

sopiminen ja sopimuksen vahvistaminen ovat avioliittolain, sosiaalihuoltolain, lasten huolto ja 

tapaamisoikeuslain ja asetuksen määrittämää toimintaa. Nämä tehtävät kuuluvat sosiaalitoimen 

toimivallan alaisuuteen. Riitatilanteissa toimivalta on käräjäoikeudella, joka puolestaan antaa 

tehtäviä sosiaalitoimelle asian käsittelyn tueksi. Tällöin sosiaalitoimen rooli muuttuu aktiivisesta 

sovittelijasta selvityksen tekijäksi ja tavoitteena on kerätä pyynnön mukaista tietoa tuomioistuimen 

päätöksen tueksi. Selvityksentekijän roolissa sosiaalitoimi noudattaa lakia lapsen huolto- ja 

tapaamisoikeudesta sekä käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpanonsovittelussa 

täytäntöönpanolakia.  (Taskinen 2001, 46.) 

 

Erotilanteessa vanhempien on sovittava keskenään lasten huoltajuudesta, asumisesta, toisen 

vanhemman tapaamisesta sekä elatuksesta. Vanhemmilla on mahdollisuus saada apua 

lastenvalvojalta asioiden hoitamiseen ja sopimiseen. Lastenvalvojien tehtäviin kuuluu laatia 

sopimukset vanhempien esityksien mukaisesti. Vanhemmat voivat yhdessä esittää yhteisen 

sopimusehdotuksensa ja joskus sopimuksia voi esittää toinen vanhempi toiselle vanhemmalle 

päätösehdotuksena. Jos vanhemmat haluavat sopimuksen olevan juridisesti 

pakkotäytäntöönpanokelpoisen, heidän tulee tehdä sopimukset kirjallisesti oikeusministeriön 

hyväksymällä lomakkeella, jonka lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa tai tuomioistuin, 

mikäli asia ollut ratkaistavana siellä.  (Lastensuojelun käsikirja.) Mikäli vanhemmat eivät pääse 

lastenvalvojan luona asioista sopuun ja yhteisymmärrykseen, heitä ohjataan hakemaan asiaan 

ratkaisua käräjäoikeudesta. Hakemuksen käräjäoikeuteen voivat tehdä vanhemmat yhdessä, vain 

toinen vanhempi, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta, jota edustaa lastenvalvoja (HTL 14§). 
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Vanhemmat voivat hakea riita-asialleen sovittelua ennen käräjäoikeuden hakemusta. Asian ollessa 

tuomioistuimessa käsittelyssä, voidaan myös siinä vaiheessa siirtyä sovitteluun asianosaisten 

pyynnöstä. Sovittelussa noudatetaan riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä 

tuomioistuimissa annettua lakia ja sovittelijana toimii asiaa käsittelevä käräjäoikeuden tuomari. 

(TuomSovL 5 §.) 

 

Sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona tehdyt perheoikeudelliset sopimukset ovat lisääntyneet 

vuodesta 2005 vuoteen 2016 reilusta 40 000:sta yli 47 000:een.  Perheoikeudellisiin sopimuksiin 

kuuluu isyyden tunnustamiset, elatussopimukset sekä sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja 

tapaamisesta. (Tilastoraportti 23/ 2017.) 

 

Erotilanteessa sosiaalitoimella on merkittävä rooli perheiden muuttuvissa tilanteissa. Ero-

ongelmatiikkaan liittyviin asioihin sovelletaan sosiaalihuoltolain yleisiä palveluita mutta myös 

erityisiä palveluita. Näiden lakien järjestämisvastuu kuuluu kunnille ja päätöksenteosta vastaavat 

virkamiehet. Sosiaalihuoltolain yleisenä palveluna eroasioihin liittyen ovat lähinnä lapsen ja 

vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Isyyden selvittämiseen liittyvät palvelut, lapsen huollon 

ja tapaamisoikeuden palvelut, perheasioiden sovittelupalvelut sekä tuomioistuimen 

täytäntöönpanoon ja tuomioistuinsovitteluun liittyvät palvelut ovat erityispalveluita. Lastensuojelu 

kuuluu myös erityislakiin ja on siten erityispalvelu.  (Tuori 2016, 7, 28-29.) Tässä tutkimuksessa 

sivutaan eniten lapsen huolto- ja tapaamispalveluita, sovittelua sekä lastensuojelua. 

 

3.3 Perheasioiden sovittelu 

 

Sovittelun ajatellaan olevan uudehko ajatus riita-asioiden käsittelyssä. Toisaalta se onkin, 

järjestäytyneenä ja tavoitteellisena toimintana. Rikosasioiden sovittelu on aloitettu Suomessa 1983 

ja erityinen sovittelufoorumi on perustettu vuonna 2003 (Poikela 2010, 9). Sopuun pyrkivä 

työskentely on kuitenkin kulkenut ihmiskunnan historiassa aina mukana. Myöskin perheasioiden 

sovittelulla on pitempi historia kuin yleisesti ajatellaan. Kirkon piirissä avioliittoneuvonta oli 

aloitettu jo vuonna 1944. Toiminnan alulle laittajana oli pastori Joensuu, joka ilmoitti 

Aamulehdessä Tampereella, että Älkää ottako eroa! Tarjoamme apua vaikeuksissanne. (Yle 2014.) 

Sovittelu on tullut avioliittolakiin jo vuonna 1948, jolloin erotilanteessa kehotettiin käymään 

asumuserosovittelua (Niinikoski-Karvinen & Pelli, 2010, 92). Avioliittolaissa sanottiin, että 

”puolisoiden kesken on toimitettava sovittelu” ennen asumiseron hakemista. Sovittelusta määrättiin 

lisäksi, että: 
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Sovittelu on suoritettava molempien puolisoiden ollessa samanaikaisesti 

henkilökohtaisesti saapuvilla. Sovittelijan on koetettava saada heidät sopimaan 

yhteiselämän jatkamisesta. Hänen on myös tehtävä puolisoille selkoa asumuseron 

oikeusvaikutuksista ja, jos puolisot eivät sovi yhteiselämän jatkamisessa, kehoitettava 

heitä sopimaan asumuseron ehdoista.  (AL 23.9.1948/681, 84 a §.) 

 

Reilun kymmenen vuoden päästä asumuseroihin liittyvä sovittelu muuttui perheasioiden 

sovitteluksi, jossa alettiin huomioida paremmin lasten tilanne. Avioliittolakiin tuli lisäys: 

 

Mikäli puolisoilla on alaikäisiä lapsia, tulee sovittelijan kiinnittää puolisoiden 

erityistä huomiota lasten aseman turvaamiseen. (AL 20.6.1963/342, 84 b §.) 

 

Eri toimijatahot ovat aktiivisesti kehittäneet perheasiainsovittelua. Suomen sovittelufoorumi ry:n 

Fasper-hankkeessa (2009-2014) on kartoitettu, millaisia sovittelu- ja ratkaisukeinoja on ollut 

käytössä ero- ja riitatilanteissa eri palvelujärjestelmissä. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää lasten 

etuja huomioivaa sovittelutyöskentelyä. Tuomioistuimessa toteutettava asiantuntija-avusteinen 

sovittelu on lisätty lapsen huoltolakiin vuonna 2014. Asiantuntija-avusteisesta sovittelusta käytetään 

myös nimeä follo-sovittelu. (Iivari 2017, 390.) 

 

Nykyisin sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tulee järjestää kasvatus ja perheneuvontaa. Kunnan on 

huolehdittava kunnallisina palveluina perheasioiden sovittelua sekä lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevien päätösten vahvistamisesta ja siihen liittyvien tehtävien hoitamisesta. 

(SHL 14 §). Avioliittolain 22 §:ssa sanotaan, että perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa 

huolehtii sosiaalilautakunta. Aluehallintovirasto voi myöntää esimerkiksi yhteisöille luvan 

sovittelutoimintaan. (AL 13.6.1929/234, 22 §, 23 §.) 

 

3.4 Käräjäoikeuden toiminta huoltoriidoissa 

 

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeuksia koskevia riitaisia asioita on käräjäoikeudessa yhä 

enemmän. Vuosituhannen alussa ratkaistavia asioita on ollut vuosittain reilu 42 000.  Näistä noin 10 

prosenttia on ratkaistu tuomioistuimessa. Suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja elatusta koskevista 
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asioista ovat riidattomia. Tilastojen mukaan avio- tai avoeron kokee 25 000-30 000 lasta vuosittain. 

(Litmala 2002, 18-19.) 

 

Rovaniemen hovioikeuspiirin alueella on toteutettu useamman vuoden mittainen laatuhanke, joka 

on alkanut vuonna 1999. Laatuhankkeessa on laadittu vuosittain erilaisia kehittämisteemoja ja niissä 

käyty läpi työprosesseja. Tähän mennessä on laadittu käsittelijän oppaita rikos-, riita-, lapsi-, 

pakkokeino- ja velkajärjestelyasioissa. Vuoden 2016 aiheina on ollut muun muassa työprosessien 

yhtenäistäminen ja kehittäminen edunvalvonta asioissa, omaisuus- ja pahoinpitelyrikosten 

rangaistuskäytäntö, yhteisen rangaistuksen määrääminen sekä sähköisten välineiden käyttö 

tuomioistuimessa. (Rovaniemen hovioikeuspiiri c. 2017.) 

 

Seuraavassa esittelen, kuinka huoltoriita pääpiirteissään etenee tuomioistuimessa, lähteenä olen 

käyttänyt Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen 1/2014 raporttia lapsiasioiden työprosessien 

yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi. 

 

Vanhempien erotessa lapsen asumiseen, huoltoon ja elatukseen liittyviä sopimuksia käydään 

tekemässä lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse lasta koskevissa asioissa sopuun 

keskenään eikä lastenvalvojan ohjauksessakaan, he voivat hakea riita-asiaan käräjäoikeuden 

ratkaisua. Hakemuksen käräjäoikeuteen voivat tehdä vanhemmat yhdessä, vain toinen vanhempi, 

lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta, jota edustaa lastenvalvoja (HTL 14§).  Lapsiasiat 

oikeudenkäynneissä ovat kiireellisesti käsiteltäviä asioita. Erityismerkitys on sillä, että niin 

prosessissa kuin päätöksessäkin toteutuu lapsen etu parhaimmalla tavalla. Asian vireillepano alkaa 

haastehakemuksesta, jonka laatii asiakas itse tai hänen avustajansa. Hakemuksessa on hyvä olla 

ilmaistuna hakijan kanta asiantuntija-avusteiseen sovitteluun. Mikäli hakijalla on oikeusavustaja, he 

pohtivat ennalta valitaanko asian käsittelyyn oikeudenkäynti vai sovittelu. Menetelmän valintaan 

vaikuttavat muun muassa jutun laatu, lapsen ja päämiehen etu, osapuolten sovitteluun sitoutuminen 

sekä myös oikeudenkäyntikulut. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016.) 

 

Käräjäoikeudessa lapsiasioihin liittyvät aikataulut sovitaan viipymättä. Asiat voidaan käsitellä 

kirjallisesti kansliatyöskentelynä tai suullisessa istunnossa, joka järjestetään silloin, jos asia on 

riitainen tai tuomari ei voi olla varma toteutuuko lapsen etu kirjallisessa käsittelyssä. Riitaisen asian 

jatkokäsittelyn valmisteluistuntoa varten, tuomari laatii kirjallisen yhteenvedon ja toimittaa sen 

asianosaisille. Asiassa voidaan antaa tässä vaiheessa väliaikainen määräys, jonka tarvetta tuomari 

arvioi aina erikseen lapsia koskevissa asioissa ja usein hakija on voinut pyytää sitä jo asian 
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vireillepanovaiheessa. Valmisteluistuntoa johtaa tuomari. Istunnon aluksi vanhemmille kerrotaan 

istunnon tarkoitus ja kulku. Tuomari esittelee laatimansa yhteenvedon, jossa käydään asia läpi 

pääkohdiltaan perusteineen ja väitteineen. Seuraavaksi käsitellään riitakysymykset ja lopuksi 

todistelut. Valmisteluistunnossa käydään sovintokeskusteluja, jopa jo istunnon alusta asti, kuitenkin 

ensin kartoittaen vanhempien halukkuutta sovintokeskusteluihin. Jos valmisteluistunnossa 

vanhemmat löytävät sopuratkaisun, istuntoasiakirjasta tehdään päätösmuotoinen asiakirja. Mikäli on 

tarvetta, asia voidaan siirtää pääkäsittelyyn välittömästi valmisteluistunnon päätyttyä. Jos asiaa ei 

saada ratkaistua ja riita jatkuu, tuomari voi pyytää asian jatkovalmistelua ja tulevaa pääkäsittelyä 

varten sosiaalitoimen selvityksen. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016.) 

 

Lastenhuoltolain 16 §:n mukaan tuomioistuimen on hankittava selvitys sen kunnan 

sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, lapsen vanhemmilla, huoltajalla ja huoltajaksi esitetyllä on 

asuinpaikka ja selvitystä ei kuitenkaan ole hankittava, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian 

ratkaisemisen kannalta  (HTL 16 §). Selvityksen pyytäminen tulee olla perusteltua.  Jos selvityksen 

avulla voidaan saada sellaista tietoa, jota ei muulla tavoin saada sekä jos tieto on tarpeen 

selvittäessä lapsen etua, silloin tuomari tekee selvityspyynnön sosiaalitoimelle. Selvitys on osatekijä 

asian ratkaisussa. Haasteena nähdään kuitenkin se, että selvityksen pyytäminen pitkittää asian 

käsittelyaikaa ja lapselle vahingollisten riitojen jatkumista. Asiat, joita selvityspyynnössä 

pyydetään, sovitaan valmisteluistunnossa yhdessä vanhempien ja heidän avustajiensa kanssa 

tuomioistuimen ohjauksessa. Sosiaalitoimelle lähetettävän selvityspyynnön liitteenä on 

valmisteluistunnon pöytäkirja, tuomarin laatima yhteenveto, mahdolliset väliaikaismääräykset sekä 

mahdollisesti vanhempien hakemukset ja lausumat. Käräjäoikeus asettaa määräajan 

selvityspyynnöille. Mikäli sosiaalitoimi ei pysty tekemään selvitystä vaaditussa ajassa, se voi 

pyytää tarvittaessa lisäaikaa. Kun selvitystyö on palautettu käräjäoikeuteen, se lähetetään 

asianosaisille ja heidän avustajilleen. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016. 30-34.) 

 

Käräjäoikeus sopii asianosaisten kanssa todistajien kutsumisesta pääkäsittelyyn (OK 11, 3 §). 

Pääkäsittelyn valmisteluvaiheessa käydään läpi tilannepäivitykset esimerkiksi väliaikaismääräyksen 

toteutumisesta sekä keskustellaan sovinnon mahdollisuudesta vanhempien kanssa. Varsinaisessa 

pääkäsittelyssä käydään läpi saapuneet kirjalliset todistelut, ensin sosiaalitoimen selvitys, mikäli se 

on hankittu ja sen jälkeen vanhempien omat kirjalliset todisteet sekä suullinen henkilötodistelu. 

(Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016.) 

 

Oikeuskäsittelyssä lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti, mikäli se on välttämätöntä ja lapsi 
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suostuu kuulemiseen (HTL 15 §). Lapsen kuuleminen oikeudessa perustuu lapsen perus- ja 

ihmisoikeuksiin. Suomen perustuslaissa, YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa (LOS) ja 

Lastenhuoltolaissa viitataan lapsen oikeuksiin häneen liittyvien asioiden käsittelyssä. Suomen 

perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa 

itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. (Suomen perustuslaki 6 §). Toinen laaja 

sopimus, joka määrittelee lapsen asemaa Suomen hallinnollisissa menettelyissä, on YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimus (LOS). Sopimuksen artiklan 12 mukaan: 

  

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, 

oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen 

näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä 

koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai 

asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen 

mukaisesti 

 

Myös lastenhuoltolaissa viitataan, että lapsen omat toivomukset ja mielipide on selvitettävä, 

huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso sekä se, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen ja hänen 

vanhempiensa välisille suhteille (HTL 11 §). Asian pääkäsittelyn jälkeen päätös annetaan heti tai 

myöhemmin käräjäoikeuden kansliassa. Lapsiasioissa päätös annetaan myöhemmin asianosaisille ja 

se lähetetään myös selvityksen tekijöille sosiaalitoimeen. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b, 2016.) 

 

3.5 Olosuhdeselvitykset sosiaalitoimessa 

 

Muuttuva yhteiskunta asettaa sosiaalityölle uusia haasteita ja paineita. Myös sosiaalityön 

asiantuntijuuden tarpeet ja vaatimukset muuttuvat. Sosiaalityö on toistuvasti uudessa tilanteessa, 

jossa joudutaan yhä uudestaan arvioimaan uudelleen sosiaalityön paikkaa, toimintaa ja 

asiantuntijuutta. (Mutka 1998, 12.) Perhesuhteiden yhä enemmän muuttuessa myös viranomaisten 

työnjako on muuttunut. Käräjäoikeudelta on siirtynyt useita tehtäviä sosiaalitoimelle, muun muassa 

lapsen huoltoa ja tapaamista koskevan sopimuksen vahvistaminen, siihen liittyvä sovittelu ja 

neuvonta sekä myös täytäntöönpanosovittelun järjestäminen. Juridisen osaamisen kentältä on 

siirtynyt tehtäviä sosiaalityön kentälle, missä ei ole juridisesti koulutettua henkilöstöä. Tämän 

myötä sosiaalitoimessa koetaan epävarmuutta lapsen huoltoon liittyvien asioiden kanssa 

työskentelyssä. (Gottberg 1997, 1-2.) Huoltoriidat on koettu jopa hankalampana asiana kuin 
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huostaanotot. (Mutka 1998, 89). 

 

Lapsen huoltoa koskevissa riita-asioissa tuomioistuimella on velvollisuus hankkia asian käsittelyä 

varten kaikki tarpeellinen tieto lapsen edun mukaisesti. Sosiaalitoimilta pyydettävä olosuhdeselvitys 

on yksi osa hankittavasta informaatiosta, jossa tuomioistuin pyytää tietoa perheen ja lapsen 

olosuhteista, joko yleisluontoisella tai yksilöidyllä pyynnöllä (Auvinen 2006, 146).  

Olosuhdeselvitysten ensisijainen tarkoitus on auttaa tuomioistuinta, joka tarvitsee päätöksentekoon 

tietoa perheen todellisuudesta (Gould & Martindale 2007, 355). Käräjäoikeuden käsittelemissä 

huoltoriidoissa sosiaalitoimelta pyydetyt olosuhdeselvitykset ovat merkittävässä asemassa 

päätöksen teossa. Selvitys on pyydettävä siltä kunnalta, missä lapsi asuu. Jos toinen vanhempi asuu 

eri paikkakunnalla, sosiaalitoimet voivat tehdä selvityksen yhdessä tai yhteistyössä. Tuomioistuimet 

asettavat selvityspyynnölle 2-3 kuukauden määräajan, mutta käytännössä sosiaalitoimilla menee 

selvitysten laatimiseen keskimäärin aikaa noin viisi kuukautta. (Valkama & Litmala 2006, 11-14, 

45.) 

 

Olosuhdeselvitysten tekeminen kuuluu sosiaalilautakunnalle eli julkisoikeudelliselle viranomaiselle.   

(Auvinen, 2002, 130.) Julkisuuslain (JulkL) mukaan julkisoikeudellisia viranomaisia ovat muun 

muassa valtion virastot ja laitokset sekä kunnalliset viranomaiset, joilla on valtuus hoitaa julkista 

tehtävää ja käyttää julkista valtaa päätöksenteossa. (Tuori, 2016, 254, 732-733). 

Olosuhdeselvitystyössä voidaan puhua julkisesta tehtävän hoitamisesta, ei niinkään julkisesta 

vallankäytöstä. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrittää, että tuomioistuimen on 

hankittava selvitys sosiaalilautakunnalta (HTL 16 §).  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista antaa puolestaan valtuuden sosiaaliviranomaiselle hankkia salassa pidettävää tietoa 

(SHAL 20 §) sekä antaa salassa pidettävää tietoa tuomioistuimelle. (SHAL 18 §). 

Lastensuojeluasetuksessa on määritelty selvitysten tekijöistä, että lastensuojelun tehtävissä toimiva 

sosiaalityöntekijä valmistelee tuomioistuimelle annettavan selvityksen yhteistyössä lasten huoltoon 

perehtyneen toisen työntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijä voi kuitenkin valmistella asian yksin, jos 

asian kiireellisyys sitä edellyttää tai jos yhteistyö erityisestä syystä on ilmeisen tarpeetonta. (LSA 3 

§.) 

 

Sosiaalihuoltolain (SHL 18 §) mukaan sosiaalityön tehtävänä on ohjata, neuvoa ja edistää 

yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityön tehtävät ovat moninaiset. Rooli 

viranomaisena julkisen tehtävän toteuttajana ja julkisen vallan käyttäjänä vaihtelevat tilanteen ja 

noudatettavan lain mukaan (vrt. Taskinen 2001, 45). Sosiaalityön rooli sopimuksellisissa asioissa 
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on pääasiassa tukemista ja ohjaamista, toisinaan myös eheyttävää palvelua ja joskus jopa 

terapeuttista tukemista. Olosuhdeselvityksissä sosiaalityö kartoittaa perheen, vanhempien ja lasten 

tuen tarpeen sekä selvitystarpeen keskinäistä suhdetta. (Auvinen 2002, 121.) 

 

Näkemykset olosuhdeselvityksistä ja siihen liittyvästä tavoitteellisesta työskentelystä vaihtelevat ja 

ovat osin ristiriitaisiakin faktatiedon keruun, tulkintojen ja ehdotusten suhteen. Olosuhdeselvityksen 

tarkoituksena on välittää perhettä koskeva faktatieto tuomioistuimelle. Selvityksen tavoitteena ei ole 

ratkaisuehdotusten (Gottberg 1997, 100, 106), tulkintojen eikä johtopäätösten tekeminen (Taskinen 

2001, 75). Rovaniemen hovioikeuden laaturaportissa puolestaan todetaan, että yhteenvedot ja 

johtopäätökset ovat tärkeitä. Mikäli tuomioistuin on pyytänyt kannanottoja tai ratkaisuvaihtoehtoja, 

ne tulee tasapuolisesti selvittää ja perustella. Myös sekin pitää perustella, jos selvityksessä ei voida 

ottaa kantaa käsittelyssä olevaan eriteltyyn pyyntöön. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b. 2016, 36.) 

Auvinen toteaa, että johtopäätöksiin ei kaivata yleisiä kasvatusteorioita, vaan perustelut tulisi esittää 

mahdollisimman konkreettisesti kyseisen perheen tilanteeseen pohjautuen (Auvinen 2002, 146). 

Ohjeistukset sosiaalitoimessa tehtävistä olosuhdeselvityksistä poikkeavat jonkin verran, tämä 

puolestaan voi näyttäytyä osin kirjavanakin käytäntönä sosiaalityön selvitystyöskentelyssä. 

 

Ohjeistusta olosuhdeselvitysten tekemiseen löytyy muun muassa Taskiselta (2001) ja Auviselta 

(2006). Myös käräjäoikeuden yksilöidyt selvityspyynnöt selkeyttävä työskentelyä. 

Käräjäoikeudet pyytävät sosiaalitoimelta olosuhdeselvitystä joko yleisellä tasolla ”avoimena 

pyyntönä” tai ”yksilöitynä pyyntönä” tiettyyn aiheeseen rajautuen. (Vrt. Auvinen 2006, 148-149).   

Taskinen (2001) on tehnyt selkeän ohjeistuksen olosuhdeselvitysten tekemiseen. 

Selvityksen tulisi sisältää 

- perustiedot eli viittauksen selvityspyyntöön 

- asianosaisten tiedot sekä selvityksen tekemisen prosessi 

- perhetaustasta kerrotaan lyhyesti perheen senhetkisistä olosuhteista sekä eron syistä 

- mahdollinen lapsen kuuleminen ja hänen mielipiteen selvittäminen sekä kouluun ja päivähoitoon 

liittyvät tiedot 

- vanhempien näkemys tilanteesta 

- vanhempien huoltajana toimiminen 

- vanhempien olosuhteiden kuvaaminen 

- selvitystyöntekijöiden ehdotukset selvityspyynnön kysymykseen liittyen perusteluineen 

- selvityksen liitteet 

- maininta salassapidosta, mikäli selvitys sisältää salassa pidettävää tietoa 
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(Taskinen 2001, 76-78.) 

 

Selvityksissä pidetään tärkeänä sitä, että siinä tulee esille mikä on lapsen kertomaa, vanhempien 

kertomaa sekä työntekijöiden arvioimaa tietoa. Tuomioistuin toivoo mahdollisimman konkreettisia 

kuvauksia (Auvinen 2002, 141) sekä tiivistä ja olennaisiin asioihin keskittyvää selvitystä (Taskinen 

2001, 76) asioista voidakseen tehdä päätöksiä lapsen tulevaisuuden suhteen. 

3.6 Muutostarpeita huoltolakiin 

 

Meneillään olevan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (2016-2018) yhtenä osana on lapsen 

huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistaminen. Oikeusministeriö on pyytänyt eri toimijoilta 

lausuntoja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta 

muistiosta (OM 31/41/2015). Tässä luvussa tuon esille Helsingin, Pirkanmaan ja Oulun 

käräjäoikeuden lausuntovastauksen, jotka ovat liittyneet lasta koskeviin oikeudenkäynteihin 

huoltoriita-asioissa. 

 

Helsingin käräjäoikeuden lausunnossa todettiin oikeusprosessin keston olevan yksi suurimmista 

ongelmista. Tuomioistuimen toiminta nähtiin liian pitkällisenä prosessina sinänsä, ja sen lisäksi 

asiaa pitkitti sosiaalitoimen olosuhdeselvitysten viivästyminen. Keskimäärin selvityspyynnöt 

valmistuvat kuudessa kuukaudessa, mutta monet selvitykset viivästyvät keskiarvosta useita 

kuukausia myöhempään ajankohtaan. Myös asiakkaiden lakimiesavustajien kanssa aikataulujen 

yhteensovittaminen hidasti asian hoitamista. Käräjäoikeus esitti lakiin määrä- ja tavoiteaikojen 

lisäämistä niin täytäntöönpanoon kuin sosiaalitoimen selvitystyön aloittamiseen ja selvityksen 

valmistumiseenkin. (Helsingin käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) Pirkanmaan käräjäoikeuden 

alueella määräaikojen asettamista olosuhdeselvityksille ei nähty tarpeellisena, koska 

tuomioistuimella on mahdollisuus tehdä väliaikaismääräyksiä silloin kun tarvitaan välittömiä 

ratkaisuja. Tässä viitattiin myös ensisijaisiin lastensuojelullisiin toimenpiteisiin, mikäli tilanne 

perheessä olisi lasta vaarantava. Lausunnossa todettiin, että ajan kuluminen asian 

käsittelyprosessissa voi olla jopa lapsen edun mukaista. Kuusi kuukautta kestävä sosiaalitoimen 

olosuhdeselvitys ei lausunnon mukaan ollut ongelmallinen. (Pirkanmaan käräjäoikeuden lausunto 

15.2.2016.) Oulun käräjäoikeus totesi puolestaan, että sosiaalitoimen olosuhdeselvityksien 

nopeuttamien on koko huoltajuusriitaa koskevaa oikeusprosessia nopeuttava asia. Oulun 

käräjäoikeudessa selvitykset kestävät jopa 9-12 kk, kun tavoite olisi kuitenkin 4 kuukautta. Myös 

Oulun käräjäoikeus esittää määräaikojen asettamista huoltolakiin sekä lisävaihtoehdoksi 

pikaselvitykset, joiden määräaika olisi yksi kuukausi. (Oulun käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) 
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Ostopalveluina hankittuja olosuhdeselvityksiä kyseenalaistaessa Helsingin käräjäoikeus totesi, että 

voiko yksityinen palveluntuottaja käyttää julkista valtaa olosuhdeselvityksissä, joilla on suuri 

merkitys käräjäoikeuden päätöksissä. Olosuhdeselvitysten laatiminen kuuluu sosiaalitoimelle lain 

mukaan. Sitten kun sosiaalitoimi ulkoistaa selvityksen tekemisen, se on näkynyt jopa niin, että 

myös selvitystyön vastuukin on ulkoistettu. Tämän myötä selvitykset ovat olleet puutteellisia. 

Käräjäoikeus toivoo, että lakiin määriteltäisiin, mikäli kunta hankkii selvityksen yksityiseltä, 

kunnan tulee ottaa vastuu selvitystyön laadusta sekä laatijoiden ammatillisesta osaamisesta. Lakiin 

toivottiin määritettävän selvitystyöntekijän ammatillinen pätevyys. (Helsingin käräjäoikeuden 

lausunto 15.2.2016.) Pirkanmaan käräjäoikeus esitti lausunnossaan, että käräjäoikeudella tulisi olla 

enemmän harkintamahdollisuutta olosuhdeselvityksen pyytämiseen. Selvitysten hankkimisen 

kriteerejä lieventämällä tarpeettomia selvityksiä ei tarvitsisi hankkia ja selvitystyön resursseja 

voitaisiin keskittää tarpeellisiin selvityksiin. (Pirkanmaan käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) 

Oulun käräjäoikeus totesi, että ostopalveluina toteutettujen olosuhdeselvitysten osalta tulisi arvioida 

lainsäädännön tarvetta. (Oulun käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) 

 

Helsingin käräjäoikeuden lausunnossa todettiin, että lasten osallisuutta tulisi lisätä kaikissa lapsiin 

liittyvissä viranomaisprosesseissa. Lapsenhuoltolaissa lasten kuuleminen pitäisi laajentaa ja 

arvioida lastenvalvojan luona käydyissä sopimusneuvotteluissa, kunnallisissa perheasioiden 

sovitteluissa, huoltoriitojen tuomioistuisovitteluissa, huoltoriitaoikeudenkäynneissä ja 

täytäntöönpano-oikeudenkäynneissä, eli lasten henkilökohtainen kuuleminen tulisi laajentaa riita-

asioiden käsittelystä myös riidattomiin asiakäsittelyihin. Nykyisellään lapsia kuullaan vain silloin, 

kun vanhemmat ovat eri mieltä. Käräjäoikeus huomauttaa, että tavallisissa sopimusasioissa 

lastenvalvojan luona lapselta hyvin harvoin kysytään mielipidettä. Sama tilanne on myös 

perheasioiden sovittelussa. Huoltoriidoissa oikeusasteessa lapsien mielipide kuullaan vanhempien 

kautta. Lapsen kuuleminen on kuitenkin osa lapselle kuuluvaa oikeutta.  Mikäli lapsen kuuleminen 

toteutettaisiin myös riidattomissa oikeudenkäynneissä sekä lastenvalvojan työssä, tämä vaatisi 

suurta työvoimaresurssin lisäystä sekä valtakunnallisia yhteisiä ohjeistuksia lapsen kuulemiseen. 

(Helsingin käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) Oulun käräjäoikeus totesi lyhyesti, että ”lapsen 

kuulemiseen ja osallistumiseen liittyvien kysymysten perusteellista selvittämistä ja harkitsemista”. 

(Oulun käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016). Pirkanmaan käräjäoikeus suhtautui lapsen 

osallisuuteen varovaisesti todeten, että jos kuitenkin lapsen kuulemista oikeudessa lisätään, on 

olennaista varmistaa, että lapsen kuulemisen edellyttämä ammattitaito on olemassa.” 

Poikkeuksellisissa ja raskaissa tapauksissa käräjäoikeus ehdotti, että lapselle voisi olla tarpeen 
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määrätä edunvalvoja tai joku muu ulkopuolinen henkilö ilmaisemaan lapsen näkökulmaa asiaan. 

(Pirkanmaan käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) 

 

Oikeusministeriön asettama työryhmä on koonnut lausuntopalautteista mietinnön esitettäväksi 

oikeusministeriölle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakimuutokseen. 

Lakimuutoksessa halutaan tarkennettavan lapsen kuulemista. Lastenvalvojan tulisi varmistaa se, 

että vanhemmat ovat kysyneet lapsen mielipidettä asiaan ja tarvittaessa myös lastenvalvojalla olisi 

velvollisuus kuulla lasta henkilökohtaisesti ennen huolto- ja tapaamissopimuksen vahvistamista. 

Tuomioistuintyöskentelyyn esitetään tarkennuksia lapsen kuulemiseen. Tuomioistuimen on 

varmistettava, että huoltajat ovat selvittäneet lapsen mielipiteen niin riidattomissa kuin riitaisissakin 

asioissa. Riitaisissa asioissa lapsen mielipiteen selvittäminen tapahtuisi sosiaalilautakunnan 

tekemän olosuhdeselvityksen yhteydessä, mutta lasta olisi mahdollisuus kuulla myös 

tuomioistuinkäsittelyssä, jos se on tarpeen, lapsen suostumuksella taikka lapsen sitä pyytäessä. 

Mietinnössä ehdotetaan, että lapsella voisi olla kuulemisessa apuna asiantuntija-avustaja. 

Selvityksen tekijän tulisi huomioida lapsen etu ja lapsen näkökulma huoltoriita-asiaan, muutoinkin 

kuin oikeuskäsittelyssä. Selvityksen tekijän tehtävään haluttaisiin lisätä velvollisuus arvioida lapsen 

tilanne laajemmin siten, että lasta ja huoltajia pitäisi ohjata tarvittaviin tukipalveluihin 

sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapsen perheen erotilanteen sekä myös oikeudenkäyntiprosessin 

ajaksi lapselle voitaisiin myöntää tukihenkilö. Luottamuksellinen ja ulkopuolinen henkilö olisi 

lapsen tukena hänen elämänmuutoksessa. (Lapsenhuoltolain uudistaminen 2017, 36-37.) 

 

Lakiehdotuksessa selvityksen tekijän asemaan oikeusprosessissa esitetään täsmennyksiä. Nykyisen 

lain mukaan selvityksen tekijää on voitu kuulla istunnon suullisessa käsittelyssä todistajana. 

Uudistuksessa haluttaisiin korostaa selvityksen tekijän puolueettomuutta, ja häntä kuultaisiin 

lastenhuoltolain erityisesti säädettynä kuultavana eikä todistajana. Selvityksen tekijä toisi esille 

erityisesti lapsen näkökulmaa asiaan, hänen tehtävään haluttaisiin lisätä velvollisuus arvioida lapsen 

tilanne laajemmin siten, että lasta ja huoltajia pitäisi ohjata tarvittaviin tukipalveluihin 

sosiaalihuoltolain mukaisesti. Lapselle voitaisiin myöntää tukihenkilö perheen erotilanteen kuin 

myös oikeudenkäyntiprosessinkin ajaksi. Luottamuksellinen ja ulkopuolinen henkilö olisi lapsen 

tukena hänen elämänmuutoksessa. (Lapsenhuoltolain uudistaminen 2017, 37.) 

 

Uuden ehdotuksen mukaan selvitystyöntekijän voi kutsua kuultavaksi vain tuomioistuin, asiaan 

osallinen voi kuitenkin esittää tuomioistuimelle selvitystyön tekijää kuultavaksi niin halutessaan ja 

sen ollessa tarpeellista. Selvitystyöntekijän asema todistajasta erityisesti säädetyksi kuultavaksi 
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tarkoittaa myös sitä, että selvityksen tekijän on tultava kuultavaksi sakon uhalla. Valtio ei korvaa 

kuultavalle palkkioita tai korvauksia kuulemisesta vaan kuultavana oleva selvitystyöntekijä hoitaa 

tehtävän omana virkatyönään ja kuulemisen kuluista vastaa kunta, jonka palveluksessa kuultava on. 

(Lapsenhuoltolain uudistaminen 2017, 86.) 

 

Työryhmän lausuntopalautteesta koottu haalituksen esitys tulee käsittelyyn eduskuntaan keväällä 

2018. 
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4 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ASIANTUNTIJUUS  

 

Tässä luvussa tarkastelen sosiaalityön professionaalista paikkaa muuttuvan yhteiskunnan osana. 

Sosiaalityö ja sosiaalityötä tekevät henkilöt on määritelty laissa. Sosiaalihuoltolaissa sosiaalityöllä 

tarkoitetaan ”asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita 

vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden 

tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta”. (SHL 15§). 

Sosiaalihuollon ammattihenkilönä voivat toimia sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. 

Vuonna 2015 uudistettu laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä määritteli ehdot sosiaalityöntekijän 

pätevyydelle. Sosiaalityöntekijällä tulee olla suomessa suoritettu koulutus, ylempi 

korkeakoulututkinto, ”johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta 

vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä”. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

817/2015, 7 §, 8 §.) 

 

Sosiaalityö on laajaa ja käsittää monenlaista toimintaa ja se ymmärretään yleensä auttamistyönä. 

Payne (1996, 149) muistuttaa, että sosiaalityön historia perustuu vapaaehtoiseen auttamistyöhön. 

Tämä tuo oman haasteensa erottaa nykypäivänä palkkaan perustuvan sosiaalityön vapaaehtoisuuden 

perinteestä. Sosiaalityön määrittäminen on haasteellista ja sitä on pyritty jäsentämään teorioiden ja 

menetelmien avulla. Esimerkiksi Juhila (2006) on jaotellut asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden 

välisen suhteen neljään tyyppiin, jossa kuvastuu niiden keskinäinen asema. Liittämis- ja 

kontrollisuhteessa sekä huolenpitosuhteessa asiakas on alisteisessa suhteessa työntekijään. 

Kumppanuussuhteessa ja vuorovaikutukseen perustuvassa suhteessa osapuolet ovat samalla tasolla. 

(Juhila 2006, 7.)  

 

Juhila ja Jokinen (2008) näkevät sosiaalityön aseman yhteiskuntapolitiikan ja eri instituutioiden 

kentillä hyvin pulmallisena. He toteavat, että liittoutuessaan yhteiskunnallisten asioiden kanssa, 

sosiaalityössä ei jää tilaa liittoutumiselle asiakkaan kanssa, joka kuitenkin on sosiaalityön 

ydintehtävä. (Juhila & Jokinen 2008, 288.) 

 

Kaikkien ammattien keskuudessa on jatkuvaa muutosta. Palonen, Henny, Boshuizen, Hytönen, 

Hakkarainen & Lehtinen (2013) toteavat, että ammatit muuttuvat ja laajentuvat. Muutoksien 

taustalla on kirjoittajien mukaan neljä selitystä. Ensimmäisenä on lainsäädännön ja politiikan tuoma 
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pakote muutokseen. Tässä korostuu etenkin yksityisen ja julkisen toimijuus ja profession 

jakaminen. Uudet poliittiset säännökset johtavat suunnittelun, toteuttamisen ja määräysten 

lisäämiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen tarve on ilmeistä. Toisena näkökulmana ammattien 

muutokselle on moniammatillisuuden tarve. Ongelmallisissa tilanteissa tarvitaan ammattirajat 

ylittävää osaamista. Tähän muutokseen on kiinnitetty huomiota koulutuksissa. Tällä hetkellä 

koulutukset nojaavat oman profession opettamiseen, mutta kentällä ilmenevä yhteistyön tarve on 

tuonut vaatimuksia useamman alan osaamisesta. Moniammatillisen osaamisen tarve on synnyttänyt 

myös uusia ammatteja. Velkaneuvojat tai monikulttuuriseen työhön erikoistuneet osaajat ovat 

vastanneet yhteiskunnan tarpeisiin.  Sosiaalityössä näkyy myös globalisoituminen, maahanmuutto 

ja väestön ikääntyminen (Lähteinen & Raitakari & Hänninen & Kaittila & Kekoni & Krok & 

Skaffari 2017, 6). Ammattialojen yhteistyö ei tarkoita sosiaalityöntekijällä pitäisi olla esimerkiksi 

terveydenhuollon osaamista vaan sitä, että yhteistyötä tehdään toisen ammattialan kanssa 

joustavasti ja toisten osaamista arvostaen. Moniammatillisella yhteistyöllä vastataan asiakkaiden 

tarpeisiin monitahoisesti ja oikea-aikaisesti. (Emt., 2017, 17.) 

 

Kolmas muutos koskee ammattien erikoistumista. Täydennyskoulutuksilla syvennytään tiettyyn 

sektoriin eli erikoistutaan esimerkiksi terveydenhuollossa diabetekseen tai vanhustyöhön. (Palonen 

ym. 2013, 17-18.) Sosiaalityössä voidaan erikoistua hyvinvointipalveluihin, kuntouttavaan 

sosiaalityöhön, lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityöhön tai rakenteelliseen sosiaalityöhön (Sosnet). 

Yhteiskunta tarvitsee erikoisosaajia. Nopea tietotekninen kehitys on neljäs ammatteja muuttava 

tekijä. Tämän ilmiön ympärille kehittyy uusia ammatteja muun muassa turvallisuuteen liittyen. 

(Palonen ym. 2013, 17-18.) Ammattien muutos näkyy koko yhteiskunnassa. Tämä vaikuttaa niin 

suoraan kuin välillisestikin myös sosiaalityön asiantuntijuuteen. Sosiaalityö on osa yhteiskunnan 

toimintaa, jota lainsäädäntö, politiikka ja yhteiskunnalliset ilmiöt ohjaavat ja muokkaavat. 

Sosiaalityön tehtävänä on ongelmien korjaaminen ja niiden ennaltaehkäisy.  

 

Professionaaliseen sosiaalityöhön kuuluu ongelmanratkaisuperinne, jossa on mukana sosiaalityön 

ominta asiantuntijatietoa ja tiedon soveltamista. Lähtökohtana on kokonaisuudessaan ongelmien 

ratkaiseminen, joita ratkaistaan tieteellisen tiedon ja rationaalisen ajattelun avulla. Käytännön 

tasolla työskentely tarkoittaa ongelmien tunnistamista ja diagnosointia sekä ongelman ratkaisua. 

Työskentely tarvitsee onnistuakseen professionaalista tietoa, joka tarkoittaa sitä, että tieto perustuu 

tieteelliseen tietoon ja sen pohjalta tehtyihin tulkintoihin. (Raunio 2004, 129-131.) 
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Karvinen-Niinikosken (2010) mukaan sosiaalityön ongelmaratkaisuun kuuluva vallankäyttö on 

hieman ristiriidassa sosiaalityön asiakaslähtöisen perustehtävän kanssa. Karvinen-Niinikosken 

(2010) mukaan professionaalinen ajattelu saa jopa kritiikkiä sosiaalityössä. Sosiaalityölle ei sovi 

vallankäyttö. Sosiaalityö on parhaimmillaan tasavertaista kumppanuutta asiakkaan kanssa, jossa 

kunnioitetaan asiakkaan autonomiaa. Toisen kriittisen ajatuksen tuo yhteiskunnan muutos. Tässä 

valossa sosiaalityön professio nähdään enemmänkin kehittyvänä ja monipuolisena asiantuntijuutena 

kuin sosiaalityön perustavana tehtävänä ongelmanratkaisijana.  Kuitenkaan asiantuntijaosaamista ei 

voida irrottaa käytännöstä, vaan asiantuntijuus elää käytännön maailmassa refleksiivisenä ja 

avoimena toimintana. Työn kentällä professioon pohjautuvalla tiedon soveltamisella, tietämisellä ja 

kokemuksella sekä ymmärryksellä on keskeinen sija. Sosiaalityö ongelmien ratkaisijana ja 

oikeudenmukaisuuden toteuttajana perustuu tieteellisyydestä kumpuavalle professiolle, käytännön 

toiminnalle ja sosiaalityöntekijän kokemustiedolle.  Payne ( 1996, 149) puolestaan toteaa, että  

nyky-yhteiskunnassa sosiaalityö pakotetaan professionaaliseen muottiin sen takia, että sosiaalityö 

voi paremmin kilpailla olemassaolostaan ja resursseistaan.  

 

Millaisia paineita nämä asetelmat aiheuttavat? Sosiaalityö haluaa kehittää itseään moraalisia ja 

eettisiä arvoja kunnioittaen. Tämä asettuu yhteiskunnalliseen kenttään aika huonosti. Taloudellisen 

puolen periaatteet ja johtamisopit ovat kaventaneet sosiaalityön toimintamahdollisuuksia. 

Yhteiskunnan päätöksen tekoa ohjaa lääketieteen ja terveydenhuollon intressit, ei niinkään 

sosiaalityön periaatteet. Tässä asetelmassa sosiaalityö joutuu todistamaan olomassaoloaan ja 

tarpeellisuuttaan tieteellä ja tutkimuksella, eli tiedolla, joka voidaan todistaa. (Karvinen-Niinikoski 

2010, 248.) Mutta kuinka todistetaan ja mitataan sosiaalityön odotuksia? 

 

Muutospaineissa sosiaalityön asiantuntijuutta ja tutkimustyötä tulee kehittää. Tämä nähdään 

yliopistojen tehtävänä. Tällä hetkellä yliopistoissa on meneillään asian suhteen isoja muutoksia. 

Tutkintorakenteita muutetaan ja yhdistellään ja jopa puretaan. Merkittävää uudistusta on 

esimerkiksi eri oppiaineiden yhteistyössä ja yhdistämisessä. Yhteistyötä kehitellään myös 

eritasoisten koulutusten, kuten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kesken. (Lähteinen ym. 2017, 

4). Tämän hetken suurin puheenaihe yhteiskunnassa ja erityisesti sosiaalityön kentällä on 

suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus. Muutoksia tulee 

olemaan palveluiden organisoinnissa ja palveluiden järjestämisessä. Sosiaalipalvelut eivät 

välttämättä ole uudistuksen myötä enää kunnallisia palveluita vaan maakuntahallinnon järjestämiä 
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palveluita. Muutoksen myötä sosiaalityöntekijöiden tehtävät todennäköisesti laajenevat yritysten ja 

järjestöjen piiriin. (Emt., 2017, 7, 9.) 

 

Professionaalinen työ on tieteen tiedon soveltamista työhön. Tälle on tiettyjä tunnusmerkistöjä. 

Työn kohteessa professionaalisen työn tarve näyttäytyy sillä, että ongelmaa, ongelmia tai 

kompleksista tilannetta ei voida selvittää tavallisin keinoin. Tähän tarvitaan erikoistunutta tietoa, 

jota sovelletaan ongelman määrittelyyn, työskentelyyn ja tavoitteen hahmottamiseen. Erikoistunutta 

tietoa tarvitaan myös työskentelyn määrittelemiseen, suunnitteluun ja tavoitteen asettamiseen. 

Koulutuksesta, tutkimustiedosta ja työn tekemisestä koostuva professionaalinen asiantuntijuus tulee 

tarpeeseen siinä vaiheessa, kun arvioidaan työn vaikutuksia. (Konttinen 1997, 51.) 
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5 TOIMINNALLISUUSTEORIA  

 

Niemelän toiminnallisuusteorian lähtökohtana on ajatus, että ihmisen elämä muodostuu 

järjestelmästä ja elämää voidaan tarkastella systeemiteoreettisesti. Ihmisen olemisen ja toiminnan 

ulottuvuutta ajatellaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena jäsennyksenä. Niemelä tarkasteli 

ilmiöitä tasoissa ja tasojen välisessä suhteessa sekä osajärjestelminä ja holistisina kokonaisuuksina. 

Käsityksen mukaan ihminen kehittyy alhaalta ylöspäin emergenttisesti, jossa tietystä 

kokonaisuudesta syntyy uusi taso tai ominaisuus. Tasot ovat Niemelän mukaan kolmiosaisia, jossa 

seuraava taso alkaa edellisen tason keskimmäiseltä tasolta. Tämän järjestelmän välineenä, 

ylläpitäjänä ja resurssina on toiminnallinen järjestelmä eli ihmiskeho, joka toimii biologisena 

organisaationa. Tajunta, tietoisuus ja tavoitteet ohjaavat ihmisen toimintaa. Tätä ihmisen 

toiminnallista järjestelmää Niemelä nimeää olemisen, tekemisen ja omistamisen tasoihin. (Niemelä 

2014, 361-371.) 

 

Niemelän toiminnallisuusteoriassa tutkimuksen kohteena on ihmisen toiminta. Voidakseen 

ymmärtää toimintaa tarkemmin, Niemelä on määrittänyt ihmisen toiminnan kolmeen tasoon, 

olemisen, tekemisen ja omistamisen taso. Lisäksi näihin kolmeen tasoon sisältyy kuhunkin 

aineellinen, sosiaalinen ja henkinen ulottuvuus. Ensimmäinen taso, olemisen taso (being) on 

ihmisen perustarpeita tyydyttävä taso. Tason sisällä fyysis-aineellinen oleminen käsittää arkielämän 

perustarpeita ja hyvää oloa. Sosiaalinen oleminen tarkoittaa ihmisen tarvetta olla sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. Henkinen oleminen liittyy tarveteoriaan, 

tarpeeseen olla itsenäinen. Toisessa tasossa eli tekemisen tasossa (doing) ihminen toteuttaa 

tarkoitustaan. Fyysisessä toiminnassa ihminen on toimija, hän harrastaa tai tekee työtä ja 

toiminnalla on tavoite. Sosiaalinen toiminta näkyy aktiivisen sosiaalisena liittymisenä, sosiaalisena 

järjestäytymisenä esimerkiksi yhdistystoiminnassa olemisena. Henkisen tekemisen tavoitteena on 

itsensä toteuttaminen toiminnassa omien arvojensa mukaisesti, joka pohjautuu yleensä 

filantropiaan, ihmisrakkauteen. Kolmannen omistamisen (having) tasossa ihmisellä on varmuutta ja 

hän haluaa varmistaa edellisten tasojen olemassaoloja. Omistaminen saattaa näyttäytyä jopa 

kilpailuna ja voittamisen tavoitteluna. Omistamisen tason fyysis-aineellinen omistaminen viittaa 

esimerkiksi taloudelliseen pääomaan ja rahaan. Sosiaalista omistamista kuvaa vaikkapa poliittiseen 

toimintaan tai luottamustehtäviin osallistuminen. Henkilöt saavat osakseen ihmisten luottamusta ja 

arvostusta. Henkisessä omistamisessa ei ole sellaista kilpailutilannetta kuin aineellisessa 
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omistamisessa vaan sivistyksellisestä ja henkisestä varmuudesta. Tässä tasossa puhutaan oppisesta, 

saadun tiedon prosessoinnista osaamiseksi. (Niemelä 2009, 213-222.) 

 

Niin sosiaalityöllä, lääketieteellä kuin terapioillakin on tavoitteena tukea ja auttaa ihmistä hänen 

ongelmissaan ja mahdollistaa muutos parempaan. Sosiaalityö tavoittelee hyvinvointia, lääketiede 

terveyttä ja terapia mielen hyvinvointia. (Niemelä 2009, 209.) Sosiaalityön ymmärrys rakentuu 

tiedollisesta, taidollisesta ja hallinnollisesta ulottuvuudesta. Niemelä tarkastelee sosiaalityön 

olemusta työn kohteen eli asiakkaan kautta, jossa asiakkaan tavoitetilana on itsensä määrittämä 

hyvinvointi. Eli kohteen toiminnalla ja toiminnalle on tarkoitus. (Emt., 212.) Tässä tutkielmassa 

perehdyn olosuhdeselvityksiä tekeviin sosiaalityöntekijöihin. Määritän heidän toiminnan 

selvityksien tekemisessä Niemelän mukaisesti olemisena (resurssit), tekemisenä ja omistamisena 

(asiantuntijuus). (Vrt. Niemelä 2009, 216, 231.) 
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6 REALISTINEN TUTKIMUSOTE 

 

Tutkimuksessani haluan tarkastella olosuhdeselvitysten tekemistä realistiseen tapaan, millaista se 

todellisuudessa on. Realistisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena olevat olosuhdeselvitykset 

paikantuvat yksilöiden ja yhteiskunnan välisiksi ilmiöiksi (Vrt. Pekkarinen & Tapola-Haapala 2009, 

201-202).   Sosiaaliset ongelmat ovat ilmiöitä, joista ei tehdä pelkästään tulkintoja, vaan ilmiöistä 

pitää hankkia myös tietoa, jotta sosiaalityöntekijällä olisi mahdollisimman totuudenmukaisin tieto 

käsillä sekä käsitys myös tulkintojen taustalla olevista teorioista. (Emt.192.) Kuuselan (2006) 

mukaan realistinen ote viittaa siihen, että tutkittava todellisuus ymmärretään totena ja osittain 

ihmismielestä riippumattomana. Realismin ja kriittisen realismin juuret ovat marxilaisessa 

perinteessä. Realistisen sosiaalitieteen näkemyksiä on kehitelty aluksi sosiologian, 

yhteiskuntateorian ja taloustieteen piirissä.  Myöhemmin realistinen suuntaus on vallannut alaa 

myös sosiaalitieteiden puolella ja on osittain osoittautunut kilpailijaksi konstruktionismille. 

(Kuusela 2006, 9, 13-14.) 

 

Realismiin nojaava ajattelu ohjaa kritisoimaan asiantuntijavaltaa tai selitysmalleja. Kriittisen 

tulkinnan tavoitteena on emansipaatio eli vapautuminen, joka mahdollistaa uudenlaisen 

selitysmallin ilmiöille. Tieto ongelmien taustoista saa aikaan vapautumisen kokemuksen ilmiön 

keskiössä olevalle ihmiselle. (Pekkarinen ym. 2009, 198-199.) Realismi huomio yhteiskunnalliset 

rakenteet yksilöiden ongelmissa (Mäntysaari 2006 b). Tutkimuksessa tämä antaa mahdollisuuden 

kriittiseen analyysiin yhteiskunnallisia käytänteitä ja oikeina pidettyjä sosiaalityön toimintamalleja 

kohtaan. Realismia voidaan pitää välineenä sosiaalityön interventioiden tutkimisessa sekä 

sosiaalityön vaikutuksen analyysissä. (Mäntysaari 2006, 159.) Realismi ja etenkin kriittinen 

realismi auttavat löytämään yksinkertaisia teoreettisia malleja monimutkaisten tapahtumien 

selittämisessä. Todellisuus on avoin järjestelmä, jonka tulkinnassa kriittinen realismi auttaa 

havaitsemaan säännönmukaisuuksia. (Töttö, 2006, 73-74.) Realistisen näkemyksen mukaan tiedettä 

pitäisi tutkia kysymyksien avulla eikä niinkään tietyillä menetelmillä. Kysymykset paljastavat 

kausaalimekanismeja eli syy-seuraussuhteita. Jos tutkija ei löydä empiriasta mekanismeja, hänen 

tulee kyseenalaistaa tutkimushypoteesi. Realistit suosivat empiirian säännönmukaisuuksia koska ne 

ovat todisteita kausaalimekanismeista. Tapahtumien vertailu ei tapahdu empiirisillä todisteilla eli 

ensihavainnoilla vaan  niistä  tuotettujen teorioiden ja kausaalisuuksien avulla. (Shapiro 2005, 41-

49.) 
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Mäntysaari (2006 a, 137, 160) tuo esille sosiaalityön nykytutkimuksen haasteet. Hänen mukaan 

sosiaalityön tietoperustaiset ongelmat tutkimuksen kentällä liittyvät metodologisiin valintoihin. 

Sosiaalityön tutkimuksessa on vallalla empirismi, induktivismi ja relativismi. Ihmistä pidetään 

ainoana tietolähteenä, joka tuottaa tutkimukselle yksilökohtaista, yleiseen tosiasiaan johtavaa tietoa, 

mutta kuitenkaan löytämättä ehdottomia tai yleispäteviä totuuksia. Sosiaalityön piirissä yleisenä 

perinteenä oleva laadullinen tutkimus ei sinänsä ole ongelma, mutta haasteena kuitenkin se, että 

tutkimus ei tuota yleistettävää tietoa ja tutkimuksen sovellettavuus käytäntöön on hankalaa. 

Sosiaalityön tutkimuksen pitäisi Mäntysaaren mukaan ottaa huomioon yhteiskuntarakenteet, 

historia ja ympäristö sen sijaan että se keskittyisi pelkästään holismin ja individualismin 

vastakkainasetteluun. Hänen näkemyksen mukaan kriittinen realismi on väline, jonka avulla 

voidaan tutkia sosiaalityön interventioita ja sosiaalityön vaikutuksia niin mikro kuin 

makrotasollakin. 

 

Suomessa 2000-luvun taitteessa kiinnostus realistiseen tutkimukseen on kasvanut (Mäntysaari 2006 

b, 11). Realistista tieteenfilosofista tutkimusotetta ovat käyttäneet muun muassa Tapola-Haapala 

(2011) väitöskirjassa sosiaalityön ammattilaiset refleksiivisinä toimijoina, Mäntysaari (1991) 

väitöskirjassa Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana sekä Pekkarinen (2010) väitöskirjassa 

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. 
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7 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää, kuinka sosiaalitoimistoissa tehdään olosuhdeselvityksiä ja 

millaisena sosiaalityöntekijät näkevät oman asiantuntijuutensa selvitystyöskentelyssä.  Aihetta 

tarkastelen laadullisen tutkimusmenetelmän keinoin haastattelututkimuksena, koska tavoitteenani 

on saada syvällisempää tietoa selvitysprosessista osana sosiaalityötä. Tutkielma perustuu 

realistiseen ajattelutapaan eli haluan selvittää, kuinka olosuhdeselvitysten tekeminen 

todellisuudessa nähdään ja millaisia edellytyksiä olemassa olevat rakenteet luovat työskentelyyn. 

Niemelän (2009) toiminnallisuusteoria ohjasi aineiston keruuta sekä aineiston deduktiivista 

analyysia. 

 

7.1 Tutkimuskysymys 

 

Olosuhdeselvitykset liittyvät huoltoriitojen käräjäoikeuskäsittelyyn. Selvitysten tekeminen kuuluu 

vanhemman kotikunnan sosiaalitoimelle. Auvinen (2006, 4) toteaa, että sosiaalitoimi näyttäytyy 

yhtäaikaisesti niin yksityis- kuin julkisoikeudellisenakin toimijana toteuttaessaan perus sosiaalityötä 

ja laatiessaan käräjäoikeudelle olosuhdeselvityksiä. Kahden eri oikeudenalan säännösten 

toteuttajana sosiaalitoimi on osin ristiriitaisessakin roolissa. Olosuhdeselvitysten on todettu 

kuuluvan parhaiten sosiaalitoimen työn alaisuuteen. Gottbergin (1992) mukaan olosuhdeselvitysten 

laadusta on kritisoitu, ne eivät ole vastanneet odotuksia eikä puolueettomuus ole toteutunut. 

(Auvinen 2006, 4.) Ennakkokäsitykseni mukaan käräjäoikeuden pyytämät selvitykset työllistävät 

sosiaalityöntekijää. Selvitysten tekeminen kestää useita kuukausia ja useinkaan niitä ei ehditä tehdä 

käräjäoikeuden asettamassa määräajassa. Tässä tutkielmassa haluan saada selville, mitä 

sosiaalityöntekijät itse ajattelevat olosuhdeselvitysten tekemisestä. 

 

Tutkielman kysymykset ovat: 

1. Miten sosiaalityöntekijät näkevät käräjäoikeuden selvitysten tekemisen osana omaa työtään? 

2. Miten sosiaalityöntekijät määrittelevät omaa asiantuntijuuttaan ja lastensuojelun merkitystä 

olosuhdeselvityksissä? 
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7.2 Aineistonkeruu ja aineiston esittely 

 

Tutkimusalueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, jossa toimii kaksi käräjäoikeutta. Alueella on 

muutamia kuntia tai kaupunkeja, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteisesti 

kuntayhtyminä. Tutkimukseen valikoin yli 12 000 asukkaan kunnista tai kuntayhtymistä kahdeksan 

sosiaalityöntekijää, jotka tekevät olosuhdeselvityksiä. 

 

Sosiaalityöntekijöihin otin yhteyttä puhelimitse. Työntekijöiden tavoittaminen oli jonkin verran 

hankalaa. Puhelintuntien aikaan työntekijöiden puhelimet olivat varattuja ja muina aikoina he 

harvemmin vastasivat puheluihin. Joillakin saattoi olla vastaajassa tieto, että eivät ole tavoitettavissa 

tai olivat lomalla. Laitoin yhteydenottopyyntöä tekstiviesteillä tai sähköpostilla ja siten saatoin 

tavoittaa heidät sujuvammin ja sopia haastatteluaikaa. Ensimmäisessä yhteydenotossa kerroin, että 

teen haastattelut puhelimitse ja samalla äänitän ne. Kerroin myös, että haastattelut kestävät vajaan 

tunnin. Lähetin haastateltaville ennakolta sähköpostitse saatekirjeen ja haastattelurungon (liite 1),  

suostumuksen aineiston arkistointia varten (liite 2) sekä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston oppaan 

”Tietoa tietoarkistosta tutkimukseen osallistuvalle (liite 3). Liitteet löytyvät tämän tutkielman 

lopusta. Haastateltavat palauttivat sähköpostitse tai postin kautta allekirjoittamansa suostumuksen 

tutkimukseen. Kaksi haastateltavaa eivät palauttaneet allekirjoitettua suostumuskaavaketta, mutta he 

osallistuivat haastatteluun. Yhdellä paikkakunnalla vaadittiin kirjallinen tutkimusluvan anomus. 

Kaksi haastateltavaa halusivat valmiin Pro Gradu tutkielman heille lähetettäväksi.  

 

Ensimmäisen haastattelun tein 8.5.2017 kello 8.00 ja viimeinen haastattelu oli ilta-aikaan 9.8.2017 

kello 18.00. Haastattelut tein puhelimitse. Puhelimessa oli kaiutin päällä ja vieressä oli 

kasettinauhuri äänittämässä. Haastattelujen litteroinnit aloitin syyskuussa 2017. Yksi haastattelu 

kesti keskimäärin 45 minuuttia, joka litteroituna on noin kahdeksan sivua, riviväli yhdellä 

kirjoitettuna. Yhteensä äänitettyjä haastatteluja on noin kuusi tuntia ja tekstinä se on 64 sivua. 

 

Tutkimukseen osallistui kahdeksan olosuhdeselvityksiä tekevää sosiaalityöntekijää Pohjois-

Pohjanmaan alueelta. Haastattelut onnistuivat niin sisällöllisesti kuin teknisestikin hyvin. Ennalta 

lähetetty haastattelurunko auttoi asian käsittelyä. Tutkimukseen osallistujat saivat itse ehdottaa 
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haastatteluajankohtaa. Sosiaalityöntekijät suhtautuivat tutkimukseen osallistumiseen tunnollisesti ja 

keskusteluissa he pohtivat hyvin aihetta.  Kiireellinen sosiaalitoimen työtahti näkyi siinä, että 

haastatteluaikojen löytyminen meni usean viikon päähän, sosiaalityöntekijöillä oli hyvin tiivis ja 

kiireinen aikataulu työssään eikä tunnin ajan löytäminen ollut aina helppoa. 

 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin teemahaastatteluna, joka on lomake- ja avoimen haastattelun 

välimuoto. Tällaisessa haastattelussa on käytössä ennalta suunnitellut teemat, joten tarkkoja 

kysymyksiä ei ole, eikä tiettyä järjestystä asioiden läpi käymisessä.  Teemahaastatteluaineistosta 

voidaan tarvittaessa tuottaa myös tilastollisen analyysin keinoin tulkintoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 

203.) 

 

Ennen haastatteluja olin yhteydessä 2.5.2017 Tietoarkiston (FSD) tietopalveluasiantuntija Jarkko 

Päivärintaan aineiston arkistoinnin tarpeellisuudesta. Päivärinta totesi, että ehdottomasti 

suositeltavampaa on arkistoida aineisto jatkokäyttöä varten, kuin tuhota se. Sähköpostissa 

Päivärinta lähetti ohjeistusta haastateltavien tiedottamisesta aineiston arkistoinnin suhteen sekä 

ohjeita aineiston käsittelyyn ja anonymisointiin. Sähköpostissa sain lisäksi liitetiedostona oppaan 

nimeltään ”Tietoa tietoarkistosta tutkimukseen osallistuvalle”, jonka lähetin kaikille haastateltaville 

haastattelun saatekirjeen ja haastattelurungon yhteydessä. 

 

7.3 Aineiston analysointi teorialähtöisesti toiminnallisuusteorian mukaan 

 

Laadullisen aineiston analysoinnissa on useita eri luokitteluja ja teemoja, joiden soveltaminen 

määräytyy pitkälti aineiston laadun perusteella (Eskola ym. 2005, 150). Kerättyä aineistoa voidaan 

analysoida erilaisilla menetelmillä, joista tutkija valitsee tutkimukseen sopivimman menetelmän. 

(Husso 2017.) Puhutaan selittävästä ja ymmärtävästä tavasta (Hirsjärvi ym. 2010, 224), 

induktiivisesta ja deduktiivisesta analyysista (Tuomi ym. 2013, 95), teoria - ja aineistolähtöisestä 

tavasta (Eskola ym. 2005, 149-150) sekä aineistolähtöisestä, teoriaohjaavasta ja teorialähtöisestä 

analyysistä (Husso 2017; Tuomi ym. 2013, 95-99). Aineiston analyysissa on olemassa erilaisia 

luokitteluja, joka saattavat tuottaa sekaannusta. Tutkijan on valittava tutkimukseensa sopivin 

luokittelu. Omassa tutkimuksessani käytettävä analyysi valikoitui Tuomen (2013) määrittämään 

analyysiluokitukseen. Tutkimuksen analyysi oli deduktiivista eli teorialähtöistä analyysia, koska 
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analyysi tapahtui Niemelän (2009) toiminnallisuusteorian mukaisesti. Toisaalta halusin varautua 

siihen, että aineistosta saattoi löytyä teorialähtöisen analyysirungon ulkopuolisiakin havaintoja, 

joten analysoinnissa oli varaus abduktiiviseen eli teoriaohjaavaan analyysiin, jossa teoria ja aineisto 

vuoropuhelevat. Lopullinen analyysimalli osoittautui deduktiiviseksi analyysiksi. Aineistosta ei 

löytynyt merkittäviä uusia havaintoja. Haastateltaville ennalta lähetetty haastattelurunko antoi 

selkeää suuntaa keskusteluaiheelle eikä siten antanut ehkä tilaa muille aiheille. Aiheessa 

pitäytymistä haittasi tai edesauttoi myös työntekijöiden rajallinen ajankäyttö. 

 

Tässä tutkielmassa käytän Alasuutarin (2012, 69) esittelemää faktanäkökulmaa, jossa tarkoituksena 

on saada havaintoja todellisuuden ja väitteiden suhteesta. Haluan tavoittaa totuutta ja todellisuutta 

tutkimusaiheesta. Faktanäkökulmaa sovellettaessa laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa on 

mahdollista käyttää niin avoimia kysymyksiä kuin faktatiedon näkökulmasta oleellisia 

yksityiskohtaisiakin täsmäkysymyksiä (Emt., 70). Saatua tietoa voidaan analysoida indikaattoreina 

eli saatuina epäsuorina vihjeinä totuudesta tai todistuksina eli suorina vastauksina kysymyksiin 

(Emt., 72). Analyysissa olen käyttänyt faktanäkökulmaa, suoraa totuutta käsitellessäni 

toiminnallisuusteorian kahta ensimmäistä osiota, jotka käsittelivät olemista eli olemassa olevia 

resursseja sekä tekemistä eli toimintaa olosuhdeselvityksissä. Toiminnallisuusteorian kolmannessa 

omistamisen ja asiantuntijuuden osiossa käsittelen aineistoa Alasuutarin mainitseman indikaattorin 

tavoin, jossa aineisto heijastaa totuutta tai antaa siitä vihjeitä. 

 

Niemelän (2009) toiminnallisuusteorian käyttö aineiston analysoinnissa antaa tukea realistisen 

tutkimusotteen toteutumiselle. Toiminnallisuusteoriassa toiminnan muodon tasot voidaan määritellä 

olemisena, tekemisenä ja omistamisena tai vastaavasti aineellisena, sosiaalisena ja henkisenä. 

(Niemelä 2009, 216, 231.) Tässä tutkimuksessa oleminen kuvaa olosuhdeselvityksen tekijää itseään 

työn toteuttajana sekä millaisia resursseja on käytettävissä selvitysten tekemisessä. Tekeminen 

kertoo olosuhdeselvitysten tekemisestä sekä toiminnasta prosessina. Kolmantena oleva omistamisen 

teema tuottaa tietoa olosuhdeselvityksen tekijän tiedon omistamisesta eli osaamisesta, 

ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta. Kuinka sosiaalityöntekijä arvioi ammatillisesti 

olosuhdeselvityksen tekemistä ja miten hän näkee olosuhdeselvitykset lastensuojelun näkökulmasta 

katsottuna. Noudatin Niemelän kolmijakoista toiminnallisuusteoriaa niin haastatteluissa kuin 

analyysissäkin.  
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TAULUKKO 1. Deduktiivinen eli teorialähtöinen analyysi Niemelän (2009) toiminnallisuusteorian 

mukaisesti.  

Oleminen Tekeminen ja toiminta Omistaminen 

Sosiaalityöntekijä työn 

toteuttajana 

Käytettävissä olevat resurssit 

Olosuhdeselvitysten tekemisen 

prosessi 

Sosiaalityöntekijän tieto, taito ja 

osaaminen 

 

 

Analysoinnissa alleviivasin litteroidusta tekstissä sinisellä olemiseen liittyvät asiat, reunaehdot ja 

resurssit. Punaisella värillä alleviivasin olosuhdeselvitysprosessiin kuuluvat asiat. Asiantuntijuuteen 

ja tiedon omistamiseen liittyvät asiat olivat keltaisella värillä. Seuraavaksi kokosin aiheet 

taulukkoon. Taulukoissa ja tietojen koonnissa pidin paikkakuntatiedot mukana, paikkakunnat 

merkitsin numeroin 1-8. Olemisen osiossa taulukko oli melko yksinkertainen, koska se sisälsi 

numeroita ja lyhyitä merkintöjä. 

 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki olemisen -analyysista.  

Paikka-

kunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kuinka 

monta 

selvitystä 

vuosittain 

oli 

 

10 

 

20 

 

9 

 

0-6 

 

3 

 

70-75 

 

10 

 

9 

 

 

Tekemisen ja toiminnan osiossa kirjoitin kunkin kysymyksen vastaukset paikkakunnittain. 

Esimerkiksi työn kuormittavuuteen liittyvät aiheet kokosin taulukkoon rastittamalla aiheen 

paikkakunnan sarakkeeseen. 

 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki työn kuormittavuuden tekemisen -analyysista. 

Paikka-

kunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kiire ja 

ajanpuute 

X 

 

X X  X  X X 
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Jääviys ja 

esteel-

lisyys 

X X  X   X X 

 

 

Tiedon omistamisen osiossa aineistosta löytyvät asiantuntijuuteen liittyviä aiheita löytyi niin 

olemisen, tekemisen kuin omistamisenkin aihepiireistä. Kysyttäessä olosuhdeselvitysten yhteydestä 

lastensuojeluun, vastauksista avautuu useita näkökulmia konkreettisesta  

 

TAULUKKO 4. Esimerkki lastensuojelun ja olosuhdeselvitysten yhteydestä omistamisen 

analyysissa.  

Kysymys: Olosuhdeselvitysten yhteys lastensuojeluun 

Ote aineistosta Tulkinta lastensuojelun paikasta  

olosuhdeselvityksessä 

Asiantuntijuus 

”ei oo osa sitä” Lastensuojelu on erillään 

olosuhdeselvityksistä 

Osataan pitää eri työtehtävät 

erillään 

”ollaan lastensuojeluilmotuksia 

tehty” 

Tiivis yhteistyö lastensuojeluun Osataan tehdä havaintoja oman 

asiantuntijuuden pohjalta 

”lähetään lastensuojelun 

näkökulmasta” 

Olosuhdeselitykset hyvin 

lähellä lastensuojelua 

Osataan toimia vahvan 

asiantuntijuuden pohjalta 

 

Tutkielmassa analyysin polku konkreettisesta koodauksesta syvempään ymmärrykseen etenee 

toiminnallisuusteorian aiheiden olemisen, tekemisen ja omistamisen mukaisesti. Olemisen osiossa 

aineiston koodaus on yksinkertaisempaa puhuttaessa esimerkiksi, kuinka monta olosuhdeselvitystä 

vuosittain tehdään. Tekemisen osiossa lähestytään hieman enemmän sosiaalityöntekijän 

ammatillisuutta, kysymällä kuinka haastateltava toteuttaa olosuhdeselvityksen. Viimeisessä 

omistamisen osiossa aineiston koodaus johtaa kohti syvempää analyysia sosiaalityön 

asiantuntijuuteen. Analyysi ei siis syvene joka osiossa yhtä pitkälle.  

 

Raunio (1998) on tehnyt kirja-arvostelun Westermarch-seuran julkaisussa laadullista tutkimusta 

käsittelevästä kirjasta Qualitative Research for Social Workers (1996). Tässä kirjassa laadullisesta 

tutkimuksesta todetaan, että sillä on vahvuutensa ammattikäytäntöjen ja organisaatioiden 

kehittämisessä. Laadullinen lisäätietoisuutta ja ymmärrystä asioiden moninaiselle olemassaololle ja 

muutoksen mahdollisuudelle. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan esiymmärrys 

aiheesta, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että  kyseessä olisi hypoteesin testaus. Tiedollinen 
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ymmärrys kuitenkin ohjaa tekemistä. Laadullisen aineiston analyysi lähtee liikkeelle aineistosta 

esiintyvistä pienistä yksiköistä ja etenee laajempiin teemoihin. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

suositella vastakkaista tapaa analysoida, jossa lähdettäisiin liikkeelle kokonaisuuksista tai 

yläteemoista edeten alateemoihin. Vastakkaisen analysoinnin vaarana on, että tutkija ei havaitse 

riittävän tarkasti tutkittavien ilmaisuja vaan asettaa omia ryhmäjakoja ja aihekokonaisuuksia 

aineiston alkuperäiseen olemukseen. Laadullisen tutkimuksen ideana on edetä konkreettisesta 

koodauksesta kohti syvempää ja abstraktimpaa ymmärtämistä. Kyseessä ei ole pelkästä kuvailusta 

vaan asioiden ja sanojen taustalla olevasta merkityksestä. (Raunio, 1998.) 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 
Tutkimukseen osallistuneet kahdeksan olosuhdeselvityksiä tekevää sosiaalityöntekijää olen valinnut 

Pohjois-Pohjanmaan alueelta kaupungeista tai kuntayhtymistä. Valinnan kriteerinä on, että 

sosiaalitoimen tehtäväalueella on asukkaita yli 12 000. 

 

Aineiston analyysi jakaantuu kolmeen osaan, joiden perustana on Niemelän (2009) 

toiminnallisuusteorian oleminen, tekeminen ja omistaminen. Toiminnallisuusteoria kulkee koko 

tutkimuksessa mukana, niin tutkimuskysymyksissä kuin analyysissäkin. Sisällönanalyysi on siten 

deduktiivista eli teorialähtöistä analyysia. Fokusoin kolmijakoista systeemiteoriaa työntekijän ja 

selvityksen keskinäiseen prosessiin ja toimintaan siinä. Oleminen tarkoittaa sosiaalityöntekijää 

itsenään työn toteuttajana sekä perustason kuvausta itse selvityksistä ja resursseja. Tekeminen 

tarkoittaa tekemisen prosessia ja toteuttamista käytännössä. Kolmannessa osiossa kiinnitän 

huomiota sosiaalityöntekijän ammatillisen tiedon omistamiseen eli osaamiseen. Kuinka 

sosiaalityöntekijä arvioi ammatillisesti olosuhdeselvityksen tekemistä sekä sen yhteyttä 

lastensuojeluun. 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen aineistoa edellä mainituin aihepiiriluokituksin, olemisena, 

tekemisenä ja omistamisena. Analyysissa aineiston lainaukset on sisennetty ja kirjoitettu kursiivilla. 

Haastattelulainaus on merkitty lainauksen loppuun TTI, TT2 ja niin edelleen. TT1 tarkoittaa 

ensimmäistä haastattelua ja TT2  tarkoittaa toista haastattelua. Olen otsikoinut alaluvut siten, että 

toiminnallisuusteorian osiot oleminen, tekeminen ja omistaminen näkyvät otsikoissa. 

 

8.1 Käytännön resurssit olosuhdeselvityksissä, oleminen 

 

Toiminnallisuusteorian olemisen osiossa tarkastellaan työn toteuttamisen resursseja. Haastattelut 

olen aloittanut kartoittamalla perustason tietoa olosuhdeselvitysten tekemisestä. Kysymykset ovat 

hyvin käytännönläheisiä. Kysyn haastateltavilta, että kenelle olosuhdeselvitysten teko kuuluu, 

tehdäänkö niitä parityönä, millaisia olosuhdeselvityspyyntöjä tulee, kuinka monta selvitystä 

vuosittain on, kuinka kauan selvitysten tekeminen kestää ja saadaanko selvitykset tehtyä 

määräajoissa.  
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8.1.1 Olosuhdeselvitysten työntekijäresurssi 

 

Kaikki haastatteluihin osallistujat ovat sosiaalityöntekijöitä. Suurimmalla osalla työnkuvaan kuuluu 

sekä lastenvalvojan että lastensuojelun tehtäviä. Yhdessä isoimmassa kunnassa työntekijän 

työnkuvaan kuuluvat ainoastaan olosuhdeselvitykset. Kuntaliitosten ja palvelukuntayhtymien 

alueella olosuhdeselvityksiä ei ole keskitetty yhteen paikkaan, vaan ne tehdään hajautetusti kuten 

muukin sosiaalityö, omilla alueillaan. Käytännössä sosiaalityöntekijöiden työnkuva on pysynyt 

suurin piirtein samana hallinnollisten muutoksin jälkeenkin. 

 

Olosuhdeselvitykset kuuluvat pääsääntöisesti lastenvalvojalle ja hänen työparinaan on 

sosiaalityöntekijä lastensuojelun puolelta. Pienemmillä paikkakunnilla selvitysten teko kuuluu 

kaikille sosiaalitoimen työntekijöille, joskin päävastuu kuitenkin on lastenvalvojalla. Kolme 

haastateltavaa kertoo, että heidän työparinsa saattaa olla myös perheneuvolan sosiaalityöntekijä. 

Työntekijöiden jääviystilanteissa joudutaan joskus pyytämään työparia esimerkiksi 

perheneuvolasta. Tutkimuksen mukaan selvitykset laaditaan aina parityönä. 

 

   ...se tehdään aina parityönä …  se on niinku semmonen selvä juttu. (TT1) 

 

Olosuhdeselvitysten tekeminen näyttäytyy tiiviinä parityöskentelynä kaikissa haastatteluissa. 

Osittaistakaan yksintyöskentelyä minkään asiasisällön tai rajallisen aikaresurssin sanelemana ei tule 

esille. Yhden haastateltavan kohdalla jää kuitenkin ymmärrys, että yksintyöskentelyäkin saattaa 

joskus olla.   

 

… kokonaisuudessaan parityönä tietenkin. Voi joskus olla jotakin, että molemmat ei 

aina jokaiseen tapaamiseen tai näin, mutta lähtökohtaisesti parityönä. (TT2.) 

 

Selvitystyöntekijöiden työnjaosta mainitaan, että vastuutyöntekijä tekee käytännön asiat eli lähettää 

lausuntopyynnöt ja kirjaa selvityksen, mutta työparin kanssa yhdessä kuitenkin tavataan asiakkaat 

sekä pohditaan näkemykset ja johtopäätökset olosuhdeselvityksissä. Aineistosta käy ilmi, että 
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olosuhdeselvitykset soveltuvat parhaiten juuri sosiaalityöntekijöille ja sosiaalitoimiston tehtävien 

alaisuuteen. 

 

 … kyllä tää sosiaalityöntekijän tehävä on. (TT 6.) 

 

 ...lastenvalvojat tietenkin, kun hoitavat muutenkin … heillä on tietämystä...(TT 3.) 

 

Olosuhdeselvitysten tekijästä ja työparityöskentelystä mainitaan lastensuojeluasetuksessa, että 

sosiaalityöntekijä valmistelee selvityksen ”lasten huoltoon perehtyneen työntekijän kanssa” ja 

kiireellisissä tilanteissa sosiaalityöntekijä voi valmistella yksinkin selvityksen (LSA 3 §). Asetuksen 

perusteella yksintyöskentely voi osittain olla mahdollista. Taskinen (2001) kuitenkin arvioi, että 

puolueettomuuden ja tasapuolisuuden toteutumisen edellytys on, että selvityksiä tehdään työparin 

kanssa. Olosuhdeselvityksissä sosiaalityöntekijän työparina voi olla myös perheneuvolan, A-

klinikan tai kirkon perheneuvonnan työntekijä. Tasapuolisuutta edistäisi, jos työparina olisi 

miespuolinen työntekijä. Taskisen mielestä kokenut sosiaalityöntekijä voi tehdä selvityksen 

yksinkin, jos tilanne on kiireellinen tai pyyntö on tarkoin rajattu. (Taskinen 2001, 70.) 

Haastatteluissa ei tule yhtään tapausta esille, jossa selvitys tehtäisiin yksin, eikä sitä vaihtoehtoa 

myöskään ole pohdittu. 

 

Olosuhdeselvityksiä tekevät lähinnä lastenvalvojat, joiden työnkuvaan kuuluu myös lastensuojelun 

tehtävät.  Lastenvalvojien työparina ovat lastensuojelun työntekijät. Syvällisempää tietoa oman työn 

ohella tehtävistä olosuhdeselvityksistä saan haastattelun loppuvaiheessa luvussa 5.3.4, jossa 

keskitytään sosiaalityöntekijän ammatillisen tiedon omistamiseen eli osaamiseen ja kuinka 

sosiaalityöntekijä arvioi ammatillisesti olosuhdeselvityksen tekemistä.  

 

8.1.2 Selvitysten määrä ja määräaikojen toteutuminen 

 

Haastatteluun osallistuneiden paikkakuntien olosuhdeselvitysten määrä vuositasolla vaihtelee 3–75 

välillä. Isommilla paikkakunnilla on luonnollisesti enemmän olosuhdeselvityksiä kuin pienemmillä 

paikkakunnilla. Paikkakuntien koot tai selvitysten lukumäärät eivät vaikuta juurikaan siihen, kuinka 

kauan selvitysten tekeminen kestää. Pienellä paikkakunnalla, missä tehdään kolmesta viiteen 

selvitystä vuodessa, selvitystyöhön menee aikaa 1-3 kuukautta. 
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...oon teheny ne mahdollisimman nopeasti … kyllä me yritämmä tehdä ne ihan kahden 

kolmen kuukauden sisällä siitä kun se pyyntö on tullu.(TT 4.) 

 

 Isommalla paikkakunnalla selvitystyön tekeminen kestää neljä kuukautta. 

 

…  totteutuu aika hyvin … harvoin on pyydetty niinku jatkoaikaa käräjäoikeudelta … 

ois neljässä kuukaudesssa valmis … siitä laskien, kun se on tänne …  tullu. (TT 6) 

 

Aineiston mukaan määräaikojen suhteen ei tullut esille ongelmia. Määräaikojen toteutuminen 

käräjäoikeuksien näkökulmasta kuitenkin näyttäytyy eri tavalla.  Rovaniemen hovioikeuden 

laaturaportissa mainitaan olosuhdeselvitysten valmistumisen tavoiteajaksi keskimäärin 3-4 

kuukautta. Määräajat vaihtelivat käräjäoikeuksittain. Lapin käräjäoikeudessa selvitysten 

määräajaksi on asetettu 3-4 kuukautta, Kemi-Tornion käräjäoikeudessa 2-3 kuukautta ja Kainuun 

käräjäoikeudessa 4-5 kuukautta. Ylivieska-Raahen - ja Oulun käräjäoikeuden alueella selvitysten 

määräajat sovitaan yhdessä sosiaalitoimien kanssa. Joissakin tilanteissa pitkät selvitystyöajat 

saattavat vaikuttaa siten, että selvityksiä ei hankitakkaan. Pitkittyneet huoltoriidat ovat kaikella 

tavalla lapselle vahingollisia, tällöin tuomioistuin voi arvioida myös omassa toiminnassaan kuinka 

menetellä, jotta oikeuskäsittely olisi mahdollisimman nopea ja siten lapsen edun mukainen. 

(Rovaniemen hovioikeuspiiri b. 2016, 30, 33.) Laaturaportista ilmenee, että eri alueilla toteutettavat 

määräajat vaihtelevat jonkin verran. Samoilla linjoilla määräaikojen suhteen on myös Oulun 

käräjäoikeus. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevassa lakiuudistuslausunnossa Oulun 

käräjäoikeus toteaa selvitysten kestävän jopa 9-12 kk, kun tavoite olisi kuitenkin 4 kuukautta. 

Tilanteen korjaamiseksi käräjäoikeus esittää lausunnossaan määräaikojen asettamista huoltolakiin. 

(Oulun käräjäoikeuden lausunto 15.2.2016.) 

 

Olosuhdeselvitysten määräajoista on keskusteltu hyvin pitkään koko Suomessa. Espoon alueella 

tilanne sosiaalitoimissa on hyvin ruuhkautunut. Vuonna 2002 selvitysten käsittelyyn oli kulunut 

keskimäärin 17,7 kuukautta. Kahden vuoden päästä selvitysaikoja oli saatu lyhennettyä jo 7,2 

kuukauteen. Myös Espoonlahdessa tilanne oli tuolloin samantyyppinen. Etelä-Suomen väkirikkailla 

alueilla työmäärät sosiaalitoimistoissa olivat ruuhkautuneet, henkilöstöä oli liian vähän, päteviä 

sosiaalityöntekijöitä ei ollut riittävästi, työntekijöiden vaihtuvuus oli suurta ja sijaisia ei ollut 
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saatavilla. Myös yhteistyökumppaneiden, kuten perheneuvoloiden ruuhkat vaikuttivat osaltaan 

selvitysten viivästymiseen. (Oikeusasiamiehen ratkaisu 38/2/05.) 

 

Lapsen huoltolain uudistamista koskevassa mietinnössä on otettu kantaa sosiaalilautakunnan 

olosuhdeselvityksen viipymiseen. Lapsen edunmukainen riita-asioiden käsittely tulisi ratkaista 

ilman aiheettomia viivytyksiä. Riita-asian käsittelyn nopeuttamiseksi työryhmä mainitsee 

mietinnössään muun muassa tuomioistuimen harkintavallan käyttöä olosuhdeselvitysten 

tarpeellisuudesta, yksilöityjä selvityspyyntöjä ja määräaikojen asettamista selvitystyölle. 

(Oikeusministeriö 2017, 38.) Kirjallisuuden perusteella määräaikojen toteutuminen sosiaalitoimen 

olosuhdeselvityksissä on edelleen valtakunnan tasolla haasteellinen. Tässä tutkielmassa, joka 

koskee Pohjois-Pohjanmaan aluetta, olosuhdeselvitykset näyttävät valmistuvan kohtuullisessa 

määräajassa. 

 

Pääsääntöisesti olosuhdeselvitysten tekijät toteavat, että he joutuivat vain joskus pyytämään 

lisäaikaa käräjäoikeudelta selvitystyön tekemiselle. Yksi haastateltava sanoi ettei heillä ei ole ollut 

tarvetta lisäajan pyytämiselle. Aineiston mukaan määräajassa pysyminen on haasteellista 

kaksikuntaselvityksissä.  Yhteisten aikojen yhteensovittaminen niin vanhempien kuin toisen 

paikkakunnan selvitystyöntekijöiden kanssa on vaikeaa. Lisäksi pitkät välimatkat vievät oman 

siivun käytössä olevasta rajallisesta työajasta. 

 

Että enempiki on jouvuttu pyytää lisäaikaa semmosissa tilanteissa, että kaksi kuntaa 

tekkee tai perheolosuhteet on sillä tavalla muuttunut… (TT 3.) 

 

Sosiaalityöntekijä joutuu usein anomaan lisäaikaa, koska sosiaalitoimessa on työntekijävajetta. 

Selvityksentekovaiheessa tapahtuneet perheen olosuhteiden muutokset ja ilmennyt lastensuojelun 

huoli saattavat niin ikään viivästyttää selvityksen tekemistä. Jos perheen lapsista alkaa 

lastensuojelutarpeen selvitys, silloin odotetaan, että saadaan lastensuojelusta lausunto 

olosuhdeselvitykseen. Haastatteluissa ei tule ilmi, että onko sovittelutyöskentely 

olosuhdeselvitysten yhteydessä aiheuttanut ongelmallisia viivytyksiä. Toiset kunnat tuovat vahvasti 

esille tekemäänsä sovintotyöskentelyä selvityksen aikana, mutta he eivät viittaa siihen, että 

sovintotyöskentely olisi johtanut lisäajan pyytämiseen.  Kirjallisuudessa asia näyttäytyy toisin.  

Auvinen (2006, 157) totesi, että sovitteluun pyrkivä työskentely hidastaa selvitystyön tekemistä. 
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8.1.3 Yleiset ja yksilöidyt selvityspyynnöt 

 

Olosuhdeselvityspyynnöt tulevat yleensä sosiaalitoimen oman alueen käräjäoikeudelta. 

Selvityspyyntöjä saattaa tulla myös jonkin muunkin käräjäoikeuden alueelta, jos lapsi asuu toisessa 

kunnassa kuin toinen vanhempi.  Aikaisemmin selvityspyynnöt ovat olleet niin sanottuja ”yleisiä 

pyyntöjä” eli käräjäoikeuden pyynnöissä pyydetään huoltolain mukaista olosuhdeselvitystä. 

 

  … luki vain, että huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 § mukainen  

  selvitys, eikä siinä ollu niinku muuta. (TT 4.) 

 

Nykyisin selvityspyynnöt on määritelty tarkemmin, eli pyynnöt ovat yksilöityjä. 

  

  … et se tuomari on yksilöiny siinä aika tarkastikki, että mitä he toivoo meijän  

  selvittävän. (TT 1.) 

 

… nykysin oikeudella on tapana, että ne on hyvin yksilöityjä, mitä asiaa ne haluaa 

kysyä. Ja sitte  siinä oo ihan se lueteltu, että näihin asioihin. Ja niihin on sitte 

sitä vastausta siinä haettu … ideana on niinku se, että ei kirjoteta semmosta 

ylimäärästä kauheasti siihen. (TT 4.) 

 

Aineistosta ilmenee, että sosiaalityöntekijät pitävät parempana ”yksilöityjä” ja tarkemmin 

määriteltyjä selvityspyyntöjä kuin ”yleisiä” pyyntöjä. Yksilöidyissä selvityksissä voidaan keskittyä 

tiettyihin pyydettyihin asioihin ja tällöin sosiaalityöntekijöiden mukaan voidaan välttää myös se, 

että selvityksiin ei kirjoiteta ylimääräisiä asioita. Haastateltavat toteavat tarkemmin määriteltyjen 

pyyntöjen antavan jäsennystä ja struktuuria olosuhdeselvityksen tekoprosessiin. Aineiston mukaan 

nykyään pyydetään yhä enemmän yksilöityjä selvityspyyntöjä.  

 

Vielä kaksikymmentä vuotta sitten tilanne oli toinen. Gottberg totesi tuolloin, että tuomioistuimet 

harvemmin pyysivät eriteltyjä pyyntöjä (Gottberg 1997, 107).  Kymmenen vuotta myöhemmin 

Auvisen (2006) tutkimuksen mukaan tuomioistuimet olivat edelleen hyvin vähän ohjanneet 

olosuhdeselvitysten tekemistä. Tämä linjaus näkyi erityisesti avoimissa selvityspyynnöissä. 

Käräjäoikeuden näkökulmasta yhteistyö sosiaalitoimen kanssa näyttäytyi olemattomalta, sitä ei 

koettu joko tarpeellisena tai yhteistyön olemattomuus oli ”hiljaisesti hyväksytty” tila. Yksilöidyt 

selvityspyynnöt on kuitenkin sosiaalitoimissa koettu myönteisesti, eikä sen nähty rajoittavan 
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millään lailla selvitystyöskentelyä tai selvityslausunnon antamista. Auvinen piti tärkeänä 

selvitystyön ohjaamista. Hän näki ohjaamisen osana tuomioistuimen laatutyöskentelyä. (Auvinen 

2006, 156-159.) Muutos kohti yksilöidympiä selvityspyyntöjä on näkyvillä tuomioistuimien 

käytänteissä nykyisin enemmän. Kaksi vuotta sitten valmistuneessa Rovaniemen hovioikeuden 

laaturaportissa todetaan, että selvityspyynnöt tehdään yksilöidysti ja konkreettisin kysymyksin 

(Rovaniemen hovioikeuspiiri b. 2016, 32.) Tutkimusaineistossa tulee esille sama suuntaus kohti 

yksilöityjä selvityspyyntöjä. 

 

8.1.4 Olosuhdeselvitykset ostopalveluna 

 

Olosuhdeselvitysten ulkoistaminen tulee esille neljässä haastattelussa. Ostopalveluihin joudutaan 

turvautumaan vähäisen työntekijäresurssin tai työntekijöiden jääviyden takia.  

 

… meillä ei ollut toista lastenvalvoja …  ja minäkään en yksin ois voinut osallistua ... 

olosuhdeselvitysten tekemiseen, … tosi monta olosuhdeselvitystä on nyt pitänyt ostaa    

sitte …  sosiaalialan toimijoilta. (TT1.) 

 

  … kaikki oikeestaan ollut esteellisiä  tekemään sitä selvitystä, niin  sitte on otettu se  

  ostopalveluna...(TT4.) 

 

Työntekijävaihdoksia joudutaan miettimään myös silloin, jos vanhemmat sitä esittävät. Tämän 

myötä voi olla, että selvityksien tekeminen toteutetaan ostopalveluna. 

 

Voi olla että jompikumpi vanhempi haluaa tehdä sen esteelliseksi, sitte on 

lastensuojelusta tai perheneuvolasta työpari… (TT1.) 

 

Aineistosta tulee esille, että puolessa tapauksissa ostopalveluita ei käytetä ja oma työntekijäresurssi 

on riittävä. Puolessa tapauksissa ostopalveluihin turvaudutaan vähäisen työntekijämäärän takia, 

jääviyskysymyksissä sekä silloin, jos vanhemmat esittävät esteellisyyksiä selvitystyöntekijöitä 

kohtaan. Mikäli lastensuojelusta tai perheneuvolasta ei saada työparia, silloin joudutaan ostamaan 

palvelua. Aineiston mukaan ostopalvelujen käyttämiseen olosuhdeselvityksissä suhtaudutaan 

neutraalisti. Haastateltavat eivät myöskään arvioi käyttämiään ostopalveluita mitenkään, 

esimerkiksi laadun tai ajankäytön suhteen. 
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Kirjallisuudessa ostopalveluihin suhtautuminen näyttäytyy eri lailla. Lastensuojelun Keskusliitto on 

ilmaissut selkeän kantansa ostopalveluiden käyttöön lapsen huolto ja tapaamisoikeuslain 

uudistamista koskevassa lausunnossaan. Selvitysten hankkiminen ostopalveluna todetaan 

ongelmalliseksi. Jo tällä hetkellä sosiaalitoimien olosuhdeselvitykset ovat hyvin vaihtelevia ja 

puutteellisia, tähän viitaten Lastensuojelun Keskusliitto ei näe selvitysten ulkoistamista hyvänä. 

Selvitysten tekijät tarvitsevat koulutusta. Mikäli palvelua ostetaan, silloin koulutusvelvoitteen on 

ulotuttava myös ostopalvelutoimijoihin. Ostopalveluita käyttäessä on varmistettava asiakkaiden 

yhdenvartaisuuden toteutuminen, taattava perusoikeuksien ja oikeuksien toteutuminen sekä 

laadunvalvonta. Selvityksen rooli oikeudenkäyntiaineistossa on merkittävä ja osin ratkaiseva tekijä 

päätöksenteossa. Se ei ole pelkästään olosuhteita kuvaavaa faktatietoa vaan sen sisältöä voidaan 

tulkita oikeudenkäynnissä jopa suosituksena tai asiantuntijalausuntona. (Lastensuojelun 

Keskusliitto 2016.) 

 

Lapsenhuoltolain uudistamista koskevassa työryhmän mietinnössä ei otettu kantaa edellä 

mainittuun Lastensuojelun keskusliiton esittämään kysymykseen olosuhdeselvitysten 

ostopalveluista. Mietinnössä esitettiin lakiin lisättäväksi yksilöidyt selvityspyynnöt, lapsen 

kuuleminen selvitystä tehtäessä, tuomioistuimen määräaikojen asettaminen selvitystyölle sekä 

selvityksen tekijän kuuleminen oikeuskäsittelyssä. (Lapsenhuoltolain uudistaminen 2017, 84-86.) 

Ostopalveluista ei mainita lakialoitteessa mitään. 

 

Yksi haastateltava pohti, että voisiko tulevaisuudessa ylipäätään olosuhdeselvityksiä tehdä joku 

muu taho kuin sosiaalitoimi. 

 

  … oisko parempi, että... olosuhdeselvitykset... suoritettaiski joku erillinen yksikkö tai 

  firma, jotka niinku tuota tekis nää, niin tässä pystys tekemään sitte selkeämmin  

  lastensuojelutyötä niinku tulevaisuudessa ja sitte nää selvitykset tekis ihan joku muu. 

  (TT7.) 

 

Antikainen (2007) on esittänyt samansuuntaista ajatusta väitöskirjassaan Sosiaalityöntekijän 

asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalveluissa. Hän toteaa, että kuntien heikkojen 
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resurssien takia erityisosaamista pitäisi keskittää isompiin keskuksiin ja toimintaan tulisi liittää 

vahvemmin yhteistyökumppaneiden osaaminen ja järjestöjen palvelut. (Antikainen 2007, 168-169.)  

 

8.2 Toiminta olosuhdeselvitystyöskentelyssä, tekeminen 

 

Niemelän toiminnallisuusteorian (2009) luokituksen mukaisessa tekemisen osiossa selvitin 

toimintaa, yhteistyötä ja haasteita olosuhdeselvitysten tekemisissä. Olosuhdeselvityksen 

tekoprosessiin kiinnitin huomiota kysymällä, kuinka selvityksiä tehtiin, miten asianosaisia tavattiin, 

millaisia menetelmiä oli käytössä tiedon hankinnassa, millaista oli yhteistyö käräjäoikeuden ja 

toisen kunnan kanssa, millaisen tiedon asiakas sai selvityksestä sen valmistuttua ja saiko selvityksen 

tekijä itse tietoa päätöksestä käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen. Samaan kategoriaan luokittelin 

myös selvityksen tekemisessä esille tulleet puolueettomuuskysymykset ja mahdollisen sovittelutyön 

roolin selvityksissä. 

 

8.2.1 Työskentely olosuhdeselvityksissä 

 

Haastateltavat kertovat käytännönläheisesti olosuhdeselvitystyöskentelystään. Olen koonnut 

seuraavaan taulukkoon aineistosta kaikki selvitystyöskentelyyn liittyvät tiedot ja toimenpiteet. 

Missään haastattelussa ei tule esille kaikki taulukossa mainitut asiat, vaan taulukko on  ainoastaan 

kooste esitettyjen kysymysten vastauksista. Esimerkiksi alkutapaamisesta ei mainittu jokaisessa 

haastattelussa, eikä nallekortteja käytetty joka sosiaalitoimessa, vaan toisissa tapauksissa lasten 

kanssa työskentely saattoi perustua esimerkiksi keskusteluun ja havainnointiin. Kaikkia tapauksia 

yhdisti asioina lausuntopyynnöt, tapaamiset vanhempien kanssa, tapaamiset lasten kanssa ja 

kotikäynti. Pääpiirteissää selvitysprosessi on samankaltainen eri paikkakunnilla. Työskentely 

käsittää alkutapaamisen, tietopyynnöt, vanhempien tapaamiset erikseen ja jos mahdollista, niin 

ainakin yksi yhteistapaaminen, lasten tapaamiset ja lopuksi on selvityksen koonti. Eroavaisuuksia 

on asiakastapaamisten lukumäärissä sekä siinä, että saavatko vanhemmat lukea selvitystä ennen 

kuin se lähetetään käräjäoikeuteen.  

 

TAULUKKO 5. Kooste olosuhdeselvityksen työskentelyprosessista 

Kutsukirje Tieto ensimmäisestä tapaamisesta, selvityksen tekijöistä sekä 

asiakastietolomake, jossa kysytään tiedot terveydestä, 
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terveydenhuollon käytetyistä palveluista, alkoholinkäytöstä ja 

väkivallasta huoltajien parisuhteen aikaan, lasten koulusta, 

päiväkodista sekä erityisestä tuen tarpeista ja niihin liittyvät 

yhteistiedot. 

Alkutapaaminen 

(1 tapaaminen) 

Vanhemmat yhdessä tai erikseen. 

Kerrotaan vanhemmille mistä on kyse olosuhdeselvityksessä. 

Selvitetään työskentelyn periaatteet. 

Kysytään perheen asiakkuudet viranomaisyhteyksistä ja 

sovitaan/kerrotaan, mistä pyydetään lausuntoja. 

Sovitaan työskentely- ja tapaamisajat. 

Vanhemmille annetaan asiakastietolomake sekä lapsilomake 

kotona täytettäväksi. Lapsilomakkeessa vanhemmat kertovat 

lapsesta, arjesta, kasvatuskäytännöistä, säännöistä, yhteisestä 

ajanvietosta sekä piirtävät lapsen verkostokartan. 

Lausuntopyynnöt Poliisilta (mahdollisesti myös uusista puolisoista), päihde- ja 

mielenterveysneuvolasta, terveydenhuollosta, perheneuvolasta, 

päivähoidosta, koulusta, kuraattorilta ja lastensuojelusta. 

Vanhempien tapaamiset 

(1-3 tapaamista/vanhempi) 

Tapaaminen toimistolla. 

Työvälineinä mm. haastattelurungot, havainnointi, 

nelikenttäanalyysi, vanhemmuuden roolikartta. 

Keskustelun aiheena perheen historia ennen eroa ja eron jälkeen 

Perustelut-tapaaminen, jossa käydään vanhempien vaatimuksia ja 

perusteluja läpi. 

Mahdollisesti vanhemmuuden arviointia pyydetty 

perheneuvolasta. 

Fläppi -työskentely, jolloin työskentely on avointa ja vanhemmat 

voivat työskentelyn kuluessa paremmin tarkentaa ja kommentoida 

asioita. 

Lasten tapaamiset 

(1-4 tapaamista) 

Kotiympäristössä tapaaminen, jolloin havainnoidaan vanhemman 

ja lapsen vuorovaikutusta sekä kasvuympäristöä. 

Isommille lapsille lisäksi tapaaminen toimistolla. 

Joskus tavattu perheestä alaikäisenä poismuuttanutta nuorta 

Työskentely lapsen kanssa Menetelminä keskustelut, havainnointi, haastattelulomake, 

nallekortit, väittämäkortit, meidän koti -tehtävä 

Kotikäynti (1-2 kertaa) Molempien vanhempien luokse, jolloin lapset ovat myös paikalla 

Kirjallinen koonti Tarvittaessa asioiden tarkistamiseksi vielä yhteydenotto 

vanhempiin. Vanhempien kanssa yhdessä tai erikseen käydään 

lausunto läpi. 

Käytössä olleet 

lomakkeet/kirjallinen tiedotus 

Lomakkeet asiakkaille: infokirje, asiakastietolomake, lapsilomake 

tai lomakkeita ei ollut asiakkaille ollenkaan 

Työntekijän lomakkeet: Tietopyynnöt toisille viranomaisille, omia 

haastattelurunkoja 
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Haastattelussa kerrotaan selvitystyön olevan hyvin avointa ja yhdessä työskentelyä vanhempien 

kanssa. 

 

… käyään läpi vanhempien vaatimuksia ja niitä perusteluja … siinä on nelikenttä 

mallilla käyty niitä vanhempien vaatimuksia, että mitä äiti vaatii ja mitä isä vaatii ... 

on vanhemmat saanut perustella toisille. Joka tapaamisella kartotetaan sitä sovinnon 

mahollisuutta ... meillä on fläppityöskentely ja joka  tapaamiselle fläpit tuuaan esille 

ja että se työskentely on avointa. Vanhemmat pystyy jälkeenpäin kommentoimaan tai 

tarkentamaan asioita ja sitte  ennen käräjäoikeuteen menoa… (TT3.) 

  

Lomakkeiden käyttäminen selvitystyöskentelyssä vaihtelee jonkin verran. Paikkakunnilla, missä 

tehdään enemmän olosuhdeselvityksiä vuosittain, käytetään enemmän lomakkeita ja työskentely on 

tarkoin jäsenneltyä. Eräs haastateltava kertoo, että vanhemmille lähetään kutsukirjeen mukana 

asiakastietolomake sekä myös ensimmäisellä tapaamisella vanhemmille annetaan lapsilomakkeet 

täytettäväksi.  

 

… että kutsukirjeen mukana ...vanhemmille laitetaan asiakastietolomake, missä  kysytään 

ihan perusasiat, perus henkilötiedot ...parisuhteesta kysytään ... onko siinä ollu väkivaltaa … 

alkoholin käytöstä,terveydestä ja lasten koulu ja päiväkoti … jos on  jotakin 

terveydenhuollon palveluja tai  erityistä tukea …  Ja sitte vanhemmille  annetaan siinä 

ensimmäisellä tapaamisella semmoset lapsi- lomakkeet jokaisesta  lapsista oma lomake, 

minkä he sitten täyttää … (TT6.)  

 

Joillakin paikkakunnilla selvityksissä ei välttämättä ole käytössä mitään lomakkeita, työkaluja tai 

menetelmiä, vaan työskentely perustuu keskusteluun. Neljässä haastattelussa ei mainita mitään 

vanhemmille annettavista lomakkeista tai tehtävistä.  

 

  … aika pitkälti menee tämmösenä puheena ja kommunikaationa ja havaintoina sitte 

  ja näitten asiakirjojen tulkintaa sitte, että mitä sieltä löytyy (TT7). 

 

Tarkkoja ohjeita tai työskentelymalleja työn toteuttamiseen ei ole kaikilla käytössä, vaan 

työkäytännöt ovat muotoutuneet kunkin paikkakunnan tai työntekijän toiminnan, osaamisen tai 

mielenkiinnon mukaisesti. Haastatteluissa ei mainita tässä kysymysosiossa mistä työntekijät ovat 

saaneet tietoa tai ohjeistusta varsinaiseen selvitysten laadintaan. 
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Haastateltava kertoo työkaverinsa kanssa laskeneen, kuinka kauan työaikaa kuluu yhteen 

olosuhdeselvitykseen.  

 

   Me ollaan laskettukki se tuntimäärä …  Että jos on molemmat vanhemmat ja  

  useampia lapsia … lasten kuulemisia ja …  pyyetään olosuhdeselvitystä kaikesta … 

  huoltajuudesta ...asumisesta ja tapaamisoikeudesta, …  että se on neljäkymmentä  

  tuntia per työntekijä, mitä pittää varata siihen aikaa. (TT1.) 

 

Laskelman mukaan yhdeltä työntekijältä laajaan olosuhdeselvitykseen kuluu aikaa 40 tuntia. 

Selvityksiä tehtäessä parityönä, yhteen selvitykseen kuluu työaikaa yhteensä 80 tuntia. 

 

Tutkielmassa en kysynyt millaisia kirjallisia lausuntoja sosiaalityöntekijät laativat, eivätkä 

haastateltavat tuoneet sitä esille tarkemmin. Työntekijöiden tiedon omistamista koskevasssa luvussa 

5.3 tulee esille paremmin, millaista tietoa selvitysten tekemiseen on saatavilla ja mistä työntekijät 

ovat sitä hankkineet. Taulukko 2.:n koosteesta voi päätellä, millaisia aiheita lausuntoon kirjoitetaan. 

Ohjeistuksia on saatavilla niin olosuhdeselvitysten tekemiseen kuin myös lausunnon 

kirjoittamiseen.  

 

Haastatteluissa esille tuodut asiat olosuhdeselvitysten sisällöstä ovat yhteneviä selvityksiä koskevan 

kirjallisuuden kanssa. Gottberg (1997) ja Auvinen (2002) ovat ohjeistaneet olosuhdeselvitysten 

sisältöä. Heidän mukaan olosuhdeselvityksen tulee sisältää alkutiedot, kuvausta perhetaustasta ja 

olosuhteista, selvitystä lapsen ja vanhempien suhteesta, huollosta ja huoltajuudesta. Gottberg ei ota 

tarkemmin kantaa lapsen kuulemiseen, mutta hän toteaa, että lapsen mielipiteen selvittäminen 

täytyy toteuttaa hienovaraisesti ja siten, että sen ei aiheuta lapsen ja vanhemman väliselle suhteelle 

ongelmia. Auvinen käsittelee asiaa syvällisemmin lapsen ikään, lojaliteettiongelmaan, aikuisen 

läsnäoloon kuulemisessa ja elämäntilanteeseen liittyen. Auvinen pitää tärkeänä sitä, että 

olosuhdeselvityksen tekijä arvioi huolella onko lapsen kuuleminen tarkoituksenmukaista ja 

vahingoittaako mielipiteen selvittäminen lasta psyykkisesti. (Gottberg 1997, 99-106; Auvinen 2002, 

140-156.) 

 

Sosiaalitoimelle suunnatussa oppaassa Taskinen (2001) on antanut selkeää ohjeistusta selvityksen 

sisällöstä. Hän on luetellut otsikot ja lyhyesti niiden sisällöt mallilla, joka on helppo ja selkeä 
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toteuttaa käytäntöön. Selvityksessä tulisi olla kerrottuna selvityksen tarkoitus, tiedot selvityksen 

tekotilanteesta, lyhyt kertomus perhetaustasta, lapsen kuuleminen, vanhempien näkemys tilanteesta, 

vanhempien mahdollisuuden toimia lapsen huoltajana, vanhempien olosuhteet, ehdotukset 

perusteluineen, liitteet ja salassapidosta maininta. Lapsen kuulemisesta Taskinen ohjeistaa 

tarkemmin antamalla konkreettisia ohjeita tilanteisiin ja hän on myös koonnut 

haastattelurunkoehdotuksen lapsen kanssa keskusteluun. (Taskinen 2001, 75-78.)  

 

Rovaniemen hovioikeuden laatuhankkeen raportissa annetaan ohjeistusta selvitystyön laadintaan. 

Selvityksessä on käytävä ilmi, miten se on tehty, mistä on hankittu tietoa, millainen on perheen 

historia, ellei se ole jo käräjäoikeuden tiedossa, lapsen kuuleminen sekä yhteenveto ja 

johtopäätökset. Selvityksen kirjalliseen tuotokseen viitataan, että ”siinä tulee erottaa väliotsikolla 

vanhempien lausumat, ulkopuolisista lähteistä saadut tiedot (lähde ilmoitetaan), selvityksen 

tekijöiden omat käsitykset ja johtopäätökset sekä mahdollinen suositus asian ratkaisemiseksi”. 

Vanhempien historiaa ei välttämättä ole tarpeen laajasti selostaa, mutta keskeiset asiaan vaikuttavat 

tiedot on kuitenkin syytä avata kootusti historiatietona, ei vanhempien kertomina kertomuksina. 

Lapsen kuulemisesta tulisi kirjata ”mahdollisimman autenttinen tieto”. Selvityksessä tulisi kirjata 

havainnot sekä arvioida lapsen mielipidettä ja aitoutta. Laatuhankkeen raportissa korostetaan, että 

selvitystyöntekijän kannanotto asioihin tulee esittää selkeästi esitettyihin kysymyksiin vastaten. 

Mikäli selvityksen aikana tulee esille erilaisia vaihtoehtoja, ne on hyvä tuoda esille. Kannanotot ja 

suositukset tulisi aina perustella ja ratkaisuvaihtoehdot käsitellä tasapuolisesti.  (Rovaniemen 

hovioikeuspiiri b 2016, 35-36.)  

 

Gottberg on kuvannut mielenkiintoisesti, kuinka lapsen kuuleminen tulisi kirjoittaa autenttisesti. 

Hän kertoi eräästä selvityksestä, jossa sosiaalityöntekijä oli kotikäynnillä tavannut lapsen ja isän. 

Heidän monivaihteista vuorovaikutusta kirjoittaessaan puhtaaksi, sosiaalityöntekijä oli todennut 

kirjoitusurakan niin työlääksi, että hän oli lopulta laittanut selvitykseen tilanteen kuvauksen 

sellaisenaan, ilman tulkintoja tai muokkaamisia. Tästä selvityksestä tuomari oli myöhemmin 

todennut sen olleen parhaita selvityksiä. Muokkaamaton teksti edesauttoi lukijaa ymmärtämään 

autenttisesti niin lasta kuin lapsen ja isän vuorovaikustakin. (Gotberg 1997, 104.)  Joskus asioiden 

yksinkertainen esittäminen voi olla parempi, kuin liian monimutkainen selittäminen (Gould & 

Martindale 2007, 354). 
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8.2.2 Yhteistyö käräjäoikeuden kanssa 

 

Kysyttäessä yhteistyöstä käräjäoikeuden kanssa, haastateltavat toteavat yhteydenpidon olevan hyvin 

vähäistä. Olosuhdeselvityspyynnön saavuttua kuntaan, käräjäoikeuteen saatetaan ilmoittaa sen 

saapumisesta ja kerrotaan millä aikataululla sen on mahdollista valmistua. Myös pyynnön sisältöä 

voidaan tarkentaa tuomarilta. Yhteistyö käsitettiin asian tarkennuksiin liittyvistä yhteydenotoista 

yhteistyöpalavereihin. 

 

No se yhteistyö sillai on käräjäoikeuden kans ollu, kun selvitys on saatu, niin me  on 

tietenkin niinku ilmoitettu,  että se on saatu ja  aletaan toimintaan. Ja sitte jos on 

jotakin tekstejä ja niitä pyyntöjä,  niin voidaan soittaa ja  tarkentaa mitä tällä 

tarkoitetaan, mitä tällä haetaan. (TT7.) 

 

Yksi haastateltava kertoi, että tuomari on saattanut soittaa ennen selvityspyynnön lähettämistä, 

missä aikataulussa sosiaalitoimessa pystyttäisiin tekemään selvitys. Sosiaalitoimen pyytäessä 

lisäaikaa, käräjäoikeuteen ollaan yhteydessä joko soittamalla tai laittamalla tietoa sähköpostitse. 

Toinen  haastateltava mainitsee tuomarin olleen yhteydessä sosiaalitoimeen pyytäessään 

tarkennuksia käsittelyssä olevaan asiaan. 

 

…  sitte on joitakin semmosia tuomareita, jokka on saattaa hyvinkin niinku soitella ja 

kysyä jotakin ja tarkistaa jotakin asioita.  Et se vähä riippuu siitä tuomarista, että 

jokku soittelee hyvinkin aktiivisesti… että ne haluaa jotakin asiaa kysyä, ja sitten ne 

loppupelissä ei laita sitä kirjallista olosuhdeselvityspyyntöä ollenkaan. (TT4.) 

 

Ilmeisesti tämänkaltainen yhteistyö liittyy käräjäoikeuden omaan asiakäsittelyvaiheeseen ja 

arviointiin siitä, että onko tarpeen lähettää selvityspyyntöä asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimeen 

(vrt. Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016, 30; LHL 16 §). 

 

Sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden yhteydenpito koetaan tarpeelliseksi ja sitä toivotaan 

enemmän.Aineiston useammassa haastattelussa mainitaan yhteistyöpalaverin  käräjäoikeuden 

kanssa olleen  4-5 vuotta sitten. Sosiaalityöntekijät kaipaavat lisää vastaavia kokoontumisia ja 

useammin, joissa on mukana alueen käräjäoikeudet ja olosuhdeselvityksiä tekevät 
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sosiaalityöntekijät. Yhteistyöstä on myös hyviäkin kokemuksia. Sosiaalityöntekijä kertoo, että 

heillä on hyvää yhteistyötä käräjäoikeuden kanssa.   

 

Vuos sitte meillä oli semmonen tapaaminen, mitä me pyydettiin ja minkä sitten käräjäoikeus 

järjesti …  kaikki nää tuomarit oli paikalla ja vähän semmosia yhteisiä käytäntöjä sielä sitte 

sovittiin ja keskusteltiin. Nyt tuli … vastuutuomarilta …  viestiä, että oisko jotakin mitä pitäs 

niinku yhessä mietiskellä … mun mielestä ihan hyvää yhteistyötä ja samaa mieltä 

käsittääkseni on nää tuomaritkin käräjäoikeudessa. (TT6.) 

 

Olosuhdeselvitysten määrä näyttää vaikuttavan sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden yhteistyön 

tiiviyteen. Mitä enemmän olosuhdeselvityksiä vuosittain tehdään, sitä enemmän on yhteistyötä. 

Yhteistyö näyttäytyy vähäisempänä tilanteissa, joissa tehdään vähemmän olosuhdeselvityksiä. 

Kolmessa haastattelussa ilmeni, että yhteistyötä ei ole juuri ollenkaan.  

 

  No eihän sitä oikeestaan oo tietenkään.(TT2.) 

 

  No minulle päin se ei oo näissä näkynyt …  millään tavalla. (TT3.) 

 

  No eipä juuri.(TT8.) 

 

Yhteistyö sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden kanssa vaihteli ”eipä juuri” -tilasta ”ihan hyvää yhteistyötä” - 

tilaan. Kokonaisuudessaan yhteistyö käräjäöoikeuden kanssa näyttäytyi  aineistossa vähäisenä.  

 

Sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden yhteistyötä on arvioinut myös Gottbergin (1997). Hänen mukaan 

sosiaalitoimi ja käräjäoikeus eivät hahmota oman toiminnan merkitystä yhteistyössä. Sosiaalitoimet 

eivät osaltaan tiedosta, että olosuhdeselvitykset ovat faktatiedon keräämistä eikä siinä pyydetä 

ratkaisuehdotuksia. Käräjäoikeudet puolestaan eivät pyydä selkeästi mihin asioihin he toivovat 

selvitysten tekemistä, pyynnöt eivät siis ole eriteltyjä.  Tulkitaanko tämä sitten 

informaatiokatkokseksi tai reviiriajatteluksi, niin prosessissa ei toteudu lapsen etu. (Gottberg 1997, 

107.) Yhteistyössä Gottberg viittaa käräjäoikeuden ”yleisiin” selvityspyyntöihin. Tilanne kirjan 

kirjoittamisen aikaan onkin ollut ajankohtainen ongelma, mutta nykyisin käräjäoikeuden pyytävät 

enemmän ”yksilöityjä” pyyntöjä. Rovaniemen hovioikeuden laaturaportin mukaan selvityspyynnöt 
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tehdään yksilöidysti ja konkreettisin kysymyksin (Rovaniemen hovioikeuspiiri b. 2016, 32.). 

Yleisistä ja yksilöidyistä selvityspyynnöistä on tarkemmin analyysia luvussa 5.1.3. 

 

Yhteistyöstä puhuttaessa sosiaalityöntekijät ottavat esille kuulemisen oikeusistunnossa. Kolme 

haastateltavaa viittaa sosiaalityöntekijän läsnäoloon istunnossa. Ilmeisesti aikaisemmin kutsuja 

istuntoon on ollut enemmän, mutta nykyään ei juuri ollenkaan. Yksi haastateltava toteaa, että 

riitaisissa tapauksia, joissa kyseenalaistetaan lausuntoa, voi joutua paikanpäälle tarkentaman 

laadittua selvityspyyntöä. Kuitenkaan hänelle itselle ei ole koskaan tullut kutsua istuntoon. 

 

Että ei oo tullu sitä tilannetta, että olisin joutunu lähteen esimerkiksi vielä paikan 

päälle. Pääasiassa ne on aika kattavia, ja tietenkin ne riitaisammat, missä sitte 

lausuntoa kyseenalaistetaan, niin semmosissa sitte ehkä tarkentamaan työtä. (TT3.) 

  

Aineiston mukaan syyksi istuntopyyntöjen vähenemiseen ja miltei loppumiseen oletetaan, että 

olosuhdeselvitys on sosiaalityöntekijän lausunto asiaan ja mikäli sosiaalityöntekijä menee 

istuntoon, hän toistaisi kirjoittamaansa selvitystä. 

 

Nykyisin on tosi poikkeuksellista, että sitte tarvii lähteä ennää sinne käsittelyyn,  että 

et se ajatus on että kun selvitys on tehty niin sitte ei tarvi enään käydä siellä 

kuultavana. (TT4.) 

 

Haastattelukysymyksissä ei kysytä erityisesti sosiaalityöntekijän läsnäolon roolista käräjäoikeuden 

istunnossa, mutta aihetta sivutaan kysyttäessä yhteistyöstä käräjäoikeuden kanssa. 

Sosiaalityöntekijän roolia istunnossa kuvataan sanoin ”työn tarkentaja” tai ”kuultava”. Kukaan 

haastateltava ei mainitse, että sosiaalityöntekijällä olisi todistajan rooli istunnossa. Rovaniemen 

hovioikeuspiirin laaturaportissa mainitaan, että selvityksen tekijä on todistajan asemassa istunnossa 

(Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016, 37.) Haastatteluissa ei tule esille, että istuntoihin 

osallistumista koettaisiin millään tavalla hankalana tai ristiriitaisena. Asiasta kuitenkin mainitaan, 

että ” ei oo tullu sitä tilannetta, että olisin joutunu lähteen (TT3)” tai ”ei tarvi enää käydä (TT4)”. 

Näistä maininnoista toisaalta voidaan tulkita, että käräjäoikeuden istuntoon ei niin mielellään 

mentäisi. 

 



57 

 

Haastattelun tuloksista on nähtävissä Gottbergin kanta, että olosuhdeselvitystyön tehneen 

sosiaalityöntekijän kuuleminen ei ole tarpeellista, koska tuomioistuin on jo pyytänyt kirjallisessa ja 

mahdollisesti yksilöidyssä olosuhdeselvityspyynnössä tarvittavia tietoja. Selvitystyön tehneen 

sosiaalityöntekijän puolueettomuus ja luottamus kärsivät asiakassuhteen jatkotyöskentelyssä, jos 

selvityksen tekijä on todistajana istunnossa etenkin, jos todistelu on vastoin asianosaisten tahtoa. 

(Gottberg 1997, 142-143.) Aineistossa ei tule esille puolueettomuus ja luottamuskysymykset 

käräjäoikeuden istuntoon liittyen. 

 

Lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä on ehdottanut, että lakiin otettaisiin uutena pykälänä 

selvityksen tekijän kuuleminen. Kuuleminen on tarpeen etenkin silloin, jos pyydettyihin 

kysymyksiin on saatu epäselviä ja ristiriitaisia vastauksia tai asian käsittelyyn tarvitaan tarkennuksia 

ja lisätietoja. Nykyisin kuultavana olevan selvityksen tekijän rooli käräjäoikeuden istunnossa on 

ollut todistajan rooli. Lakimuutoksessa selvityksentekijän rooli tulisi olemaan erityisesti säädetty 

kuultava, johon sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 41 §:n kuultavana olevaa asiantuntijaa 

koskevaa säännöstä. Kyseisessä pykälässä mainitaan, että kuultavan eli tässä asiayhteydessä 

olosuhdeselvityksen tekijän on osallistuttava tuomioistuimen pyytämään istuntoon sakon uhalla.  

(Lapsenhuoltolain uudistaminen 2017, 86.) 

 

8.2.3 Yhteistyö toisen kunnan kanssa kaksikuntaselvityksissä 

 

Kaksikuntaselvityksissä yhteistyötä tehdään toisen vanhemman kotipaikkakunnan kanssa. 

Haastatteluissa kysyn, millaista yhteistyö on toisen paikkakunnan kanssa. Aineiston mukaan 

yhteistyö toteutuu kahden kunnan viranomaisten kesken pääsääntöisesti puhelinneuvotteluin. 

Tällöin sovitaan työskentelyn aloituksesta, aikatauluista ja mahdollisesta yhteisestä 

työskentelymallista. Haastateltavilla on myös kokemusta siitä, että lähellä sijaitsevan toisen 

vanhemman kotipaikkakunnan kanssa on pystytty tekemään koko selvitys yhteistyössä eli yhdessä 

tavattu molempia vanhempia ja yhdessä kirjoitettu koko selvitys. 

 

Kahden kunnan välistä yhteistyötä hankaloittavat pitkät välimatkat, aikatauluista sopiminen ja 

tekniset resurssit eli käytössä ei ole tietoteknisiä välineitä yhteydenpitoon. Aineistosta tulee esille, 

että esteet yhteistyölle ilmenevät toisen paikkakunnan esittäminä. 
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Mutta se on aika se on haasteellista ollu tämä yhteistyö … se joittenki kuntien kans 

onnistuu tosi hyvin ja konkreettisesti ihan tavataan yhdessä jommalla kummalla 

paikkakunnalla …  mutta on meillä kokemuksia siitä, että vaikka kuin yritetään sitä 

yhteistyötä, niin me ei vaan saada sieltä toiselta paikkakunnalta, he ei pidä sitä 

tärkeänä… (TT1.) 

 

  … he eivät pidä tärkeänä ...sieltä vaan sitte sanottu, että no, me tehhään täällä ja  

  sitte pistetään menemään käräräjäoikeuteen ja tehkää te siellä. (TT1). 

 

  ...heillä ei ole välineitä (videoneuvottelu). (TT4). 

 

Eräs haastateltava kuvaa tiiviin yhteistyön olevan informaation siirtämistä ja yhdessä pohtimista. 

Aito yhteistyö -käsitteellä viitataan yhdessä tehtyyn olosuhdeselvitykseen, jossa työpari on toiselta 

paikkakunnalta ja työ tehdään kokonaan yhdessä. 

 

… kyllähän nää tuomarit korosta hirveesti sitä, että kun on vanhemmat eri 

paikkakunnalla ja pyydetään kaksikuntaselvitystä, niin siinä pittää tehdä aidosti 

yhteistyötä. (TT1.) 

 

Useimmat haastateltavat sanovat, että kaksikuntaselvityksissä olisi ihanteellisinta tehdä yhdessä 

koko olosuhdeselvitys. Tällöin työntekijöillä on todennäköisimmin yhteinen näkemys asiasta, eikä 

vaarana ole puolueellisuuskysymykset. Selvitysten tekijät tiedostavat vaatimuksen yhteistyöstä ja he 

ymmärtävät yhteistyön merkityksen huoltoriitaa koskevassa olosuhdeselvityksessä. 

 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa mainitaan, että vanhempien asuessa eri 

paikkakunnalla, paikkakuntien sosiaalitoimet eli sosiaalilautakunnat laativat selvityksen 

yhteistyössä (HTA 8 §). Ohjeistuksia yhteistyöstä ovat antaneet Gottberg (1997), Taskinen (2001) 

ja Auvinen (2006).  Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen oppaassa todettiin, että 

kaksikuntaselvitys täytyy perustua todelliseen yhteistyöhön (Rovaniemen hovioikeuspiiri b. 2016, 

34).  Gottberg toteaa, että yhteistyö tapahtuu kirjeitse ja puhelimitse. Yhteistyökunnat voivat laatia 

oman selvityksensä tai toisen kunnan laatima selvitys taikka keräämät tiedot voidaan sisällyttää 

pääselvitykseen. (Gottberg 1997, 97.) Taskisen (2001, 68) laatimassa sosiaalitoimen oppaassa 

tarkennetaan kuntayhteistyöhön liittyen, että selvitys tehtäisiin haastattelemalla vanhempia 

yhteisesti ja pitämällä yhteisiä neuvotteluja.  Auvinen (2006, 95) toteaa ohjeistuksen 
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kaksikuntaselvityksissä olevan vähäistä. Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyneessä 

Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen oppaassa todetaan, että kaksikuntaselvityksen täytyy 

perustua todelliseen yhteistyöhön. Oppaassa mainitaan ”minimiyhteistyöstä”, jossa viitataan kahden 

kunnan yhteisesti sovittuun aikatauluun, yhdessä tehtyyn selvitystyöhön ja tietojen saantiin toiselta 

paikkakunnalta selvitetyistä asioista.  (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016, 34.) 

 

Kysyin tarkennusta kahden kunnan välisestä yhteistyöstä selvitysprosessissa edellä mainitun oppaan 

toimittajalta käräjätuomari Kaisa Helevä-Vuotilta (2018). Vastauksessaan Helevä-Vuoti totesi, että 

parasta tietenkin olisi, jos selvitystyön tuloksena syntyisi yksi yhteinen selvitysasiakirja. Mikäli 

yhteistä selvitystä ei laadita, edellytetään sosiaalityöntekijöiden välistä keskustelua johtopäätöksistä 

ja siihen vaikuttaneista seikoista eli yhteistyö on todellista. Kaksikuntaselvityksissä tulisi välttää 

tilanteita, joissa sosiaalitoimet antavat vastakkaiset selvitykset.  Sellaista tulisi välttää, että 

kumpikin sosiaalitoimi antaa oman erillisen selvityksensä, jossa johtopäätökset ovat aivan 

vastakkaiset eikä asiakirjoista käy ilmi, mihin tämä perustuu. ( Helevä-Vuoti 2018.) 

 

8.2.4 Asianosaisen oikeus saada selvitys 

 

Haastatteluissa kysyin, saavatko vanhemmat lukea sosiaalityöntekijän laatiman 

olosuhdeselvityksen.  Aineistosta ilmenee, että missään tutkimukseen kuuluvassa sosiaalitoimessa 

ei anneta vanhemmille luettavaksi kokonaisuudessaan valmista olosuhdeselvitystä. Pääasiassa 

asiakkaille sanotaan, että selvitys lähetetään käräjäoikeuteen ja he saavat selvityksen itselleen omien 

avustajiensa kautta.  Puolet haastateltavista kertoo, että he käyvät selvitykset läpi asiakkaan kanssa 

joko suullisesti tai puhelimitse, jotta asioita voidaan tarvittaessa tarkentaa tai virheitä korjata. 

Kahdessa haastattelussa tulee esille, että asiakkaan annetaan lukea selvitys siinä vaiheessa, kun 

selvityksen tekijät eivät vielä olleet omaa kantaansa siihen kirjoittaneet.  

 

… me yleensä lähetetään se käräjäoikeuteen suoraan. Mutta tuota ollaan tehty sillaiki, 

että …  me käytiin tosi tarkkaan läpi se ... (TT2.) 

 

... minä en hirveesti käy sitä ite työtä …  että se on niinku käräjäoikeuden pyytämä asiakirja 

… että mehän ei voida sitä …  me lähetettään se käräjäoikeuteen, käräjäoikeus sitte 

asianosasten lakimiehille antaa ja sitä kautta ne saa sen käteensä. (TT5.) 
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Mutta me ei anneta kirjallisena sitä selvitystä ikinä vanhemmille, et käydään läpi jos 

ehditään sitä käyä läpi ja sit sanotaan vanhemmille, että me pannaan se nyt 

menemään käräjäoikeuteen ja että omien avustajienne kautta saatte sen ittellenne ... 

(TT1.) 

 

Yksi haastateltava sanoo, että asiakkaat saavat lukea selvityksen, jos he pyytävät sitä. 

 

...pääsääntösesti ei, mutta jos he pyytää, niin sitten heillä on oikeus saada lukkee se 

ennenkuin ne lähetetään sen käräjäoikeuteen. On ollu joitakin vanhempia, jotka on 

halunneet sen lukkee ja on tietenkin sitte annettu heille se...se on yksi asia mitä ollaan 

välillä mietitty. Se on ihan selkeä, et jos se pyytää sen, niin sittenhän se on heille 

annettava luettavaksi. (TT6.) 

 

Yllä olevassa lainauksessa asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus lukea lausunto, mutta 

aineistosta ei käy esille se, että asiakkaalle olisi työntekijän taholta tarjottu siihen mahdollisuutta. 

Muissa haastatteluissa tulee esille, että asiakkaalla ei ole mahdollisuutta lukea selvitystä 

kokonaisuudessaan ennen käräjäoikeuteen lähettämistä. 

 

Aineiston, kirjallisuuden ja lain välillä ilmenee osittain ristiriitaa. Rovaniemen hovioikeuden 

laaturaportissa todetaan, että selvityksen saavuttua käräjäoikeuteen, se toimitetaan sieltä käsin 

asianosaisille ja avustajille. (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016, 38.) Lapsen huoltoa ja 

tapaamisoikeutta koskevassa asetuksessa 8 §:ssä sanotaan, että sosiaalilautakunnan on lähetettävä 

selvitys suoraan sitä pyytäneelle tuomioistuimelle. (HTA 8 §). Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista koskevassa laissa pykälässä 11 § viitataan asianosaisen tiedonsaantioikeuden 

määrittyvän julkisuuslain mukaisesti (HSAL 11§). Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 

lain pykälässä 11 § sanotaan, että asianosaisella on oikeus saada ”asiaa käsitelleeltä viranomaiselta 

tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka on voinut vaikuttaa hänen asiansa 

käsittelyyn”. Saman lain 3 momentissa sanotaan, että Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta 

”esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen ja niihin verrattavaan muuhun asian valmistelua varten 

viranomaisen laatimaan asiakirjaan ennen kuin asian käsittely on kysymyksessä olevassa 

viranomaisessa päättynyt” (JulkL 11.3 §.) 

 

Kirjallisuudessa puolestaan asianosaisen tiedonsaantiin suhtaudutaan eri tavalla kuin laissa. 

Gottberg (1997, 109) toteaa, että vanhemmilla pitäisi olla mahdollisuus tutustua aineistoon ennen 

oikeuden istuntoa. Taskinen puolestaan sanoo, että tuomioistuin voi antaa asianosaisille tai heidän 
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asiamiehilleen selvityksen tiedoksi ennen oikeuden istuntoa. Lisäksi hän myös toteaa, että selvitys 

olisi hyvä käydä läpi vanhempien kanssa ennen tuomioistuimeen lähettämistä. Tällöin vanhemmat 

voivat kysyä epäselvyyteen jääneitä asioita tai tarkentaa tietoja. (Taskinen 2001, 68.) 

Lastensuojelun dokumentointia tutkinut Kääriäinen toteaa, että selvityksiin kirjoitetaan tietoa 

perheistä ja heidän elämästä. Tiedot voivat joskus olla ristiriitaisia, mutta nekin voidaan kirjoittaa 

näkyviksi (Kääriäinen 2003,169). Toisin kuin lastensuojelua koskevissa päätöksissä, 

olosuhdeselvityksissä tiedon muodostus ja tulkinta (Emt 159) eivät ole tavoitteena vaan tarkoitus on 

kuvata faktatietoja perheen tilanteesta tuomarien päätöksentekoa varten. Kääriäinen toteaa, että 

asiakirjoja kirjoittaessa hän kirjoittaisi tekstejä yhdessä asiakkaan kanssa koska asiakkaalla on 

oikeus omiin asiakirjoihin ja myös häntä koskevaan prosessiin. (Emt 180.) Gottbergin (1997), 

Taskisen (2001) ja Kääriäisen (2003) ovat sitä mieltä, että asianosasella on oikeus häntä itseään 

koskeviin tietoihin jo ennen päätöskäsittelyä.  

 

8.2.5 Sosiaalityöntekijän saama tieto käräjäoikeuden päätöksestä 

 

Kysyttäessä, saavatko selvityksen laatijat tietoa huoltoriita-asian  päätöksestä, he vastasivat, että 

aina ei saada tietoa tuomioistuimen päätöksestä. Joskus käräjäoikeuksien kanssa on yhteisesti 

sovittu, että päätökset lähetettäisiin sieltä myös sosiaalitoimelle, mutta aina niitä ei kuitenkaan tule. 

Tällöin selvitystyöntekijät ovat pyytäneet ratkaisupäätöksen käräjäoikeudelta tai asiakkaalta 

itseltään. 

 

 

  On pyydetty sitä, että ne lähettäs aina ne päätökset, me halutaan ne tietoon. Mutta ei 

  ne aina tuu meille sitte, eikä me sitten niitä kysellä. (TT8.) 

 

  … kyllähän niitä tullee. Että periaatteessahan meillä on X:n käräjäoikeuden kanssa 

  semmonen ajatus ja sopimus, että lähettäs meille automaattisesti sen päätöksen.  

  Kyllä niitä tosiaan tuleekin, että ei kaikista, että ei ne lähetä automaattisesti. (TT6.) 

 

Tutkimukseen osallistuneet selvitystyöntekijät ovat kahden käräjäoikeuden alueelta. Tässä 

kysymyksessä tuli esille käräjäoikeuksien erilaiset toimintatavat. Toinen käräjäoikeus 

pääsääntöisesti lähetti päätökset selvityksen tehneille sosiaalityöntekijöille ja toisen käräjäoikeuden 

alueella niitä ei lähetetä. 
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Kaikki haastateltavat toteavat, että päätöksien saaminen sosiaalitoimeen olisi tärkeää. 

Olosuhdeselvityksiä kymmenen vuoden kokemuksella tehneellä haastateltavalla on laajaa 

perustelua päätöstiedon saamiselle niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta: 

 

Se ois hirmu tärkee, että se tulis koska usein siinä käy niin, että ne vanhemmat saattaa 

soittaa  ja sannoo, hei, että mitä tää tarkottaa tässä päätöksessä. Tai niin, että ne on 

tyytymättömiä siihen päätökseen. Voi olla seki, että ne tulee jonkuajan kuluttua sitte 

lastenvalvojan luokse muuttamaan sitä päätöstä ja tai, että siinä tulee täytäntöönpano 

niin seki ois tärkeää, että me tiiettäs ja tosi tärkeää, että se on tosi mielenkiintosia 

nähä nää päätökset, koska ne, joskus ne menee sen mukkaan, kun me tehhään 

selvitykset ja aina ei mee. Se on mielenkiintosta nähä et millä ne perustelee tuomarit 

näitä päätöksiä ja se on minun mielestä aina meille opiks otettavaa, ku näkee miten, 

miten näitä luetaan näitä meijän  selvtyksiä…kyllä me haluttaisiin ne päätökset, tää 

on tosi tärkeä juttu, olisi että me saatais ne päätökset. (TT1.) 

 

Pitkän työkokemuksen myötä haastateltavalle on tullut kokonaisnäkemystä olosuhdeselvityksien 

merkityksestä jatkotyöskentelyssä ja myös oman ammatillisuuden kehittämisessä. Työskentely 

asiakkaiden kanssa saattaa jatkua sosiaalitoimessa. Jatkotyöskentely asiakkaiden kanssa tulee esille 

myös toisessa haastattelussa.  

 

Lastensuojelun puolella kun oon ollu … esimerkiksi huollosta joku tehtävien jako, niin 

eihän me tiietä. Se ei näy tuolla meijän väestörekisterissä, että mikä se on. (TT5.) 

 

Käräjäoikeuksien päätösten lähettäminen selvityksen tekijöille näyttäytyi aineiston perusteella 

vaihtelevana ja epäsäännöllisenä toimintana. Rovaniemen hovioikeuden laaturaportissa mainitaan, 

että ”päätös lähetetään myös selvityksen tekijöille” (Rovaniemen hovioikeuspiiri b 2016, 50). Tällä 

hetkellä päätösten lähettäminen näyttäytyy aineiston perusteella eri tavalla kuin Rovaniemen 

laaturaportissa.  

 

8.3 Asiantuntijuus olosuhdeselvityksissä, omistaminen 

 

Toiminnallisuusteorian (Niemelä 2009) kolmannessa omistamisen osiossa tarkastelen tiedon 

omistamista sekä asiantuntijuutta olosuhdeselvitysten tekemisessä työntekijän itsensä kokemana. 

Näitä asioita kartoitan kysymällä, kuinka olosuhdeselvitykset koetaan osana omaa työtä, kuinka 
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lastensuojelu liittyy olosuhdeselvityksiin ja miten sosiaalityön ammatillisuus näyttäytyy 

työskentelyssä. Lisäksi kysyn haastateltavilta, ovatko he saaneet koulutusta selvitysten tekemiseen. 

Analyysin edelliset luvut olemisen ja tekemisen osioista johdattavat tutkielman kulkua omistamisen 

osion syvällisempään pohdiskeluun työntekijän asiantuntijuudesta. 

 

8.3.1 Olosuhdeselvitysten tekeminen osana omaa työtä 

 

Haastatteluissa kysyn, millaisia näkemyksiä sosiaalityöntekijöillä on olosuhdeselvitysten 

tekemisestä osana omaa työtä. Aineistossa yhden haastateltavan työnkuvaan kuuluu ainoastaan 

olosuhdeselvitykset, toisilla selvitysten tekeminen kuuluu muiden töiden ohella työnkuvaan. 

Tutkielmassa keskityn niiden työntekijöiden vastauksiin,  jotka tekevät selvityksiä oman työnsä 

ohella. Haastateltavien tehtävienkuvaan kuuluvat pääosin sekä lastenvalvojan että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän tehtävät. Kaikki haastateltavat toteava tähän kysymykseen, että 

olosuhdeselvitysten tekeminen kuuluu sosiaalityöntekijöille, niin lastenvalvojille kuin 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöillekin.  

 

  …  kyllä se täällä pitää olla. (TT5.) 

 

  …  minusta niinku passaa siihen lastensuojeluun ja lastenvalvojan tehtäviin aikalailla  

  molempiin yhtä hyvin. (TT8.) 

 

Vastauksiaan haastateltavat perustelevat sillä, että heillä on tietoa perheestä, lapsen kehityksestä ja 

tuntemusta myös lastensuojelullisista asioista. 

 

 …  kyllä tää sosiaalityöntekijän tehtävä on. Tässä kuitenkin tarvitaan näkemystä siitä 

 perheestä ja tarvitaan näkemystä vanhemmuudesta. Ja sitten pitää  tietämystä olla 

 siitä lapsen kehityksestäkin …  tää selkeästi sosiaalityön osa-alue on nämä 

 olosuhdeselvitykset. (TT6.) 

 

Haastateltavien näkemykset omasta tehtävästään olosuhdeselvityksen tekijänä on ristiriidaton lain 

kanssa. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa sanotaan, että ”tuomioistuimen on 

hankittava selvitys sosiaalilautakunnalta (HTL 16 §) ja Lastensuojeluasetuksessa on määritelty 
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tarkemmin, että sosiaalityöntekijän tulee valmistella tuomioistuimen lausunto yhdessä ”lasten 

huoltoon perehtyneen toisen työntekijän kanssa” (LSA 3 §).  

 

Aineistossa kuitenkin tulee esille myös erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen toisessa 

kysymysosiossa luvussa 5.1.4, jossa kysyin ostopalveluiden käyttämisestä olosuhdeselvityksissä. 

Kaksi haastateltavaa tuo esille ajatuksen, että olosuhdeselvityksiä voisi tehdä jokin muukin taho 

kuin sosiaalitoimi.  

 

   … oisko parempi, että... olosuhdeselvitykset... suoritettaiski joku erillinen yksikkö 

  tai firma… (TT7.) 

 

… onhan siellä toki suurempiakin palveluntuottajia ollu joitakin, joilta sitten on 

ostettu niitä. Saa nyt nähä sitten meneekö se siihen suuntaan … jatkossa, en tiiä. 

(TT6.) 

 

Tätä näkemystä myös Antikainen (2007) toi esille ja esitti, että olosuhdeselvityksissä vaadittava 

erityisosaaminen tulisi keskittää isompiin keskuksiin ja tehtävään liittää vahvemmin 

yhteistyökumppaneiden osaaminen ja järjestöjen palvelut. (Antikainen 2007, 168-169.) 

 

Edelliseen liittyen myös Auvisella (2002) on samantyyppistä ajattelua sosiaalitoimen roolista 

olosuhdeselvitysten laatimisesta. Olosuhdeselvityksissä kerätään faktatietoa eroperheestä. Auvinen 

esittääkin, että perheet voisivat antaa perustiedot perheestään ja tilanteestaan itse suoraan 

tuomioistuimelle ilman sosiaalitoimen olosuhdeselvitystä. Tarvittavat tiedot tuomioistuin voisi 

hankkia myös asianosaiskertomuksista, todistajakertomuksista ja kirjallisista todisteista. Auvinen 

toteaa, että käytännölliset syyt ovat johtaneet siihen, että selvitykset tekee tietty toimijataho, 

julkisoikeudellinen viranomainen eli sosiaalitoimi. Auvinen viittaa huoltolain ja asiakaslain 

antamiin perusteisiin sosiaalitoimen toimivaltuudessa nykyisessä käytännössä. (Auvinen 2002, 128, 

130, 166.) Huoltolain 16 pykälässä mainitaan, että ”lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa 

asiassa on tuomioistuimen hankittava selvitys sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, 

lapsen vanhemmilla, huoltajalla ja huoltajaksi esitetyllä on asuinpaikka (HTL 16 §). Myös laissa 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista pykälissä 18 §, 20 § ja 27 § antavat 

sosiaalitoimelle erityisoikeuden tietyissä tilanteissa salassa pidettävien tietojen antamisesta ja 

saamisesta.  
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Aineiston mukaan olosuhdeselvitysten tekemistä oman työn ohella ei nähty ongelmallisena., mutta 

toisaalta kuormittavana ja vastuullisena työnä kiireisessä sosiaalityössä. Haastatteluissa tuli esille 

lastensuojelullisen osaamisen lisäksi myös palveluohjaus. Vanhemmille kerrottiin 

olosuhdeselvityksen tekemisestä, sovittelun mahdollisuudesta ja tarjolla olevista tukipalveluista, 

kuten kuraattoripalveluista ja perheneuvolan palveluista. 

 

   … toki niinku palveluohjausta tehhään  tarpeen mukkaan …  (TT8) 

 

  … ohjataan vanhempia hakemaan sitä perheneuvolasta tai muusta tämmösestä …  

  jos siellä on haastetta. (TT3) 

 

… semmonen ohjaus ja neuvontaki, niin että ilman muuta ohjataan perhekotiin tai 

perheneuvolaan tai sitte koululaisia, että kannattas varmaan varata kuraattorille 

aikaa ja … jos toinen vanhempi tuo kovasti huolta toisen vanhemman olosuhteista, 

niin kyllä me sitteki ohjataan, että sää voit sitte tehä sen lastensuojeluilmotuksen, 

kyllä ne pystyy tekkeen itekki sen. (TT1) 

 

Aineistosta ilmeni, että olosuhdeselvitysten yhteydessä kunkin osapuolen tuen tarve arvioitiin 

kokonaisvaltaisesti ja siten heitä voitiin ohjata tarvittavan avun piiriin. 

 

Auvisen (2006) tutkimuksessa ei tullut esille asiakkaiden ohjausta tai neuvontaa vaan toiminta 

olosuhdeselvityksissä näyttäytyi vahvempana tukena, kuten kuntouttavana ja jopa terapeuttisena 

kriisityönä, vaikka selvityksien pitäisi olla lähinnä perheen tilannekartoitusta ja selvitystä (2006, 

528.)  Auvinen näki tällaisen toiminnan asiakkaan oikeusturvan kannalta riskinä. Hän toteaa, että on 

ensiarvoisen tärkeää erottaa selvitystyö, sovittelu ja sosiaalihuollolliset palvelut. Myös 

lastensuojelun palvelujen osalta työntekijät voivat joutua ristiriitaisiin rooleihin selvitystyötä 

tehdessään. (Emt., 529.) Auvinen toteaa, että huoltoriita-asioissa tuomioistuimet voisivat enemmän 

kartoittaa vanhempien sovinnollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja kokeilla väliaikaisia kokeilusopimuksia. 

Tällöin tarve olosuhdeselvitysten pyytämiselle vähenisi. (Emt., 536.)  

 

Käsitykset olosuhdeselvitysten tekijästä vaihtelevat ja ovat osin ristiriitaisia.  Aineiston mukaan 

olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät toteavat, että selvitysten tekeminen kuuluu 
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sosiaalitoimelle ja heillä on siihen ammatillista näkemystä. Myös laki on määritellyt 

olosuhdeselvitysten tekemisen sosiaalitoimelle. Kirjallisuudessa kuitenkin muun muassa Antikainen 

(2007) ja Auvinen (2002) kyseenalaistavat sosiaalitoimen ainoana mahdollisena selvityksen 

tekijänä, heidän mukaan selvityksiä voisivat tehdä muutkin tahot ja tuomioistuin voisi saada 

tarvittavia tietoja päätöksiensä tueksi muutoinkin kuin sosiaalitoimen kautta. 

 

8.3.2 Oman ammatillisuuden kokeminen työskentelyssä 

 

Kysyin haastateltavilta, kuinka he näkevät oman ammatillisuutensa olosuhdeselvitystyöskentelyssä. 

Selvitysten tekemisessä ja huoltoriita-asioissa koetaan tarvittavan lastensuojelun osaamista ja lakien 

ymmärtämistä sekä niiden soveltamista käytäntöön. Usea vastaaja tuo esille ammatillisena 

vahvuutena myös ihmiselämän kokonaisuuden ymmärtämisen. 

  

  ... siinä tarvitaan sitä lastensuojelun osaamista ja näitä lakeja. Että tuota niin niin, 

  pystyy soveltaan käytännössä ja tuomaan niitä vanhemmillekin esille, että nämä  

  vaikutukset niinku lapseen. (TT5.) 

 

...me …  pyritään hahmottamaa sitä ihmisten elinympäristöä ja kokonaisuutta, 

osaamistaitoja ja sitä semmoseen niinku kartoittamista ja haisteluahan se oikeesti  

olosuhdeselvitystyö pitkälti on. (TT2.) 

  

Huoltoriitoihin perehtynyt työntekijä toteaa, että hänellä on mielenkiintoa työskennellä 

olosuhdeselvitysten parissa ja siten työtä kohtaan on eri tunne. Hän kokee mielekkäänä tehdä välillä 

olosuhdeselvityksiä ja nähdä millaisia vaikutuksia selvityksillä on huoltoriitoihin. 

  

… on aika hyvä ymmärrys siitä, että mihin asioihin sitte niinku kiinnittää huomiota ja 

minkälaisia asioita siellä taustalla on, että voi niinku tarkemmin käsitellä joitaki osa-

alueita sitte. Että sillä tavalla koen,  että minulla on keskimääräistä varmaan parempi 

tausta. (TT3.) 

 

Ammatillisuus saatetaan kokea myös ongelmallisena johtuen työntekijän rooliristiriidoista. 

 

… jos joutuu olemaan niinku sekä olosuhdeselvityksen tekijä että sosiaalityöntekijä 

samassa jupakassa. Se on haastavaa juttu ...sosiaalityön osa-alue tai tämmönen 
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palanen siellä lastensuojelutyön joukossa. ... jatkuvasti pitää miettiä lastensuojelun 

puolelta, että mikä kuuluu mihinkin ja kelle tää homma oikein kuuluu… ja samalla 

miettiä pitääkö sijoittaa lapset tän riidan takia... (TT7.) 

 

Vastaaja kokee rooliristiriidat vahvasti selvitystyöskentelyssä. Vastauksessa ilmenee epävarmuuden 

kokemus, kuinka selvitykset erilaisena ja erillisenä työtehtävänä pystytään hoitamaan oikein 

lastensuojelutyön kentällä. Haastateltava miettii, voiko selvitysten aikana ottaa oman 

ammattiosaaminen käyttöön ja päättää esimerkiksi sijoituksesta. 

 

Kirjallisuudessa  selvitystyöntekijän tehtävät ja roolit tulevat esille kahdenlaisena ajatuksena. Kinge 

(1999) toteaa selkeän eron olosuhdeselvitysten tekemisessä ja lapsen auttamisessa. 

Olosuhdeselvityksissä työntekijän tavoitteena ei ole niinkään kuultavan lapsen auttaminen 

selvityksen tekotilanteessa vaan tiedon kerääminen, jotta tuomari voi tehdä päätöksen lapsen edun 

mukaisesti ja päätöksellään auttaa lasta. Tässä kohdassa sosiaalityöntekijä on vahvasti erilaisessa 

roolissa selvitystyön tekemisessä verrattuna hänen ammatillisen auttamisen tavoitteeseen, jossa 

työntekijä on lapsen monimutkaisen tilanteen ymmärtäjänä ja tukena (Kinge 1999, 13). Hurtig 

(2006) puolestaan  tuo esille sosiaalityön yleistä tehtävää lasten kanssa työskentelyssä. Hän toteaa, 

että sosiaalityössä lasten kanssa työskentelyn tavoitteena on auttaa asiakkaana olevaa lasta. Lapsen 

kuuleminen ja tiedon kerääminen perustuvat avun toteuttamiseen. (Hurtig 2006,193.)  

 

Ammatillisuudesta ja asiantuntijuudesta puhuttaessa olosuhdeselvitystyöskentely nähdään 

kokonaisvaltaisena ihmisen ja perheen elämän käsittelynä. Tällöin selvitysten tekeminen ei ole 

pelkästään kapea-alaista faktatiedon keräämistä vaan kerätyn tiedon taustalla on laaja 

kokonaisvaltainen ymmärrys riitatilanteesta. Seitsemän vastaajaa kahdeksasta toteaa, että 

olosuhdeselvitysten tekeminen kuuluu sosiaalitoimelle, juuri lastenvalvojalle ja lastensuojelun 

sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijällä todetaan olevan tietämystä lapsen edusta ja kehityksestä 

sekä näkemystä perheestä ja vanhemmuudesta. Myös perheneuvola koetaan asiantuntijuuden osalta 

hyväksi mahdolliseksi työpariksi. Joillakin paikkakunnilla työpari selvitystyöskentelyssä saattaakin 

olla perheneuvolasta. Kingen (1999) esityksen mukaisessa toiminnassa selvitystyöskentely koetaan 

ristiriitaisena kahden roolin olemuksessa.  Aineiston perusteella näyttää siltä, että käytäntö on 

enemmän Hurtigin (2006) ajatuksen mukaista erityisesti lapsia huomioonottavaa työskentelyä kuin 

puhtaasti faktatiedon keräämistä.  Selvitystyön asiantuntijuuskeskustelu  liittyy hyvin läheisesti 

samoihin aiheisiin kuin puhuttaessa  selvitystyöskentelyn ja lastensuojelun yhteydestä. 
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8.3.3 Lastensuojelu ja olosuhdeselvitykset 

 

Kysyn haastateltavilta, näkevätkö he olosuhdeselvitykset osana lastensuojelun työtä ja kuinka 

työmuodot liittyvät toisiinsa. Kaikki vastaajat tuovat esille näiden kahden työmuodon erillisyyden.  

Vaikka olosuhdeselvitykset liittyvät huoltoriitoihin, joissa vanhemmat riitelevät lapsistaan, 

kuitenkaan huoltoriidassa itsessään ei suoranaisesti nähdä lastensuojelullista ongelmaa. 

 

 … se näkökulma on erilainen, olosuheselvityksessä, siinä niinku semmosta 

 kartoittavaa, sit lastensuojelu yrittää tehä oikeesti sitä muutosta. (TT8.) 

 

Yllä mainitussa lainauksessa haastateltava tuo selkeästi esille näiden työmuotojen eron teoreettisella 

tasolla. Käytännön tasolla selvitystyö nähdään pääosin hyvinkin lähellä lastensuojelua, mutta 

kuitenkin tiedostetaan tehtävien ero ja sen myötä myös oma erilainen tehtävärooli. 

 

 … meidän tarkotus on tehä se olosuhdeselvitys, että me ei sitten tavallaan lähetä siitä 

 tekemään semmosta, me ei tehä lastensuojelutyötä, varsinaisesti käytännön työtä. Ja  se 

 rooli, mun mielestä pitää ollakin niin, että me arvioidaan vaan sitä tilannetta sinne 

 käräjäoikeudelle. (TT6.) 

 

Kysyttäessä lastensuojelun ja olosuhdeselvitysten yhteydestä, haastateltavat haluavat pitää 

selvitystyön erillään lastensuojelutyöstä, eikä prosessin aikana lähdetä tekemään lastensuojelutyötä 

vaan pysytään yksinomaan arvioitsijan roolissa. Kukaan haastateltava ei sanonut, että 

olosuhdeselvitysten tekeminen on lastensuojelua, vaan he toteavat omaavansa ymmärrystä mikä on 

lapsen etu riitaisessa tilanteessa. 

 

 ...lapsen etuhan siinä on se ykkös asia, mitä meidän pitää koko ajan miettiä ja sehän on 

 koko ajan läsnä lastensuojelussa ja muutenkin, niin kaikessa työssä mitä  me tässä 

 tehdään. (TT5) 

 

Yksi haastateltava kokee työmuodot hyvinkin erillisinä. Hänestä olosuhdeselvitykset ja 

lastensuojelu eivät liittyy yhteen. 
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 No ei se minusta välttämättä oo osa sitä. Et niinku siinä selvityksessä saaduilla tiedoilla voi 

 olla joku lastensuojelullinen elementti, mutta tuota ei se minusta niin kuin muuten 

 välttämättä liity ollenkaan lastensuojeluun … ei välttämättä oo niinku mitään viitettä 

 mihinkään lastensuojelulliseen huoleen.. (TT2.) 

 

Aineistosta tuli esille, että selvitykset ovat  enemmänkin ennaltaehkäisevää lastensuojelua. 

 

 ... tuota ei se minusta niin kuin muuten välttämättä liity ollenkaan lastensuojeluun. Jos ei 

 sitä aatella oisko se sitten niinku ennaltaehkäisevää lastensuojelua ehkä. (TT2.) 

  

Vastaaja ei näe olosuhdeselvityksissä välttämättä mitään yhteyttä lastensuojelulliseen huoleen, 

mutta selvityksissä saaduilla tiedoilla saattaa olla jonkinlainen lastensuojelullinen elementti, jonka 

vastaaja ajattelee lastensuojelun ennaltaehkäiseväksi elementiksi. 

 

Olosuhdeselvitysten yhteys  lastensuojeluun ymmärretään lähinnä lastensuojeluilmoituksien 

tekemisenä.  Olosuhdeselvityksen tekijöille on joskus tullut huoli lasten tilanteesta ja he ovat 

tehneet viranomaisvelvollisuudesta lastensuojeluilmoituksen.  

 

 Mutta kyllähän me ollaan joitakin lastensuojeluilmoituksia tehty. Toki sitäki välillä 

 mietitty, että onko me tehty sitte niitä sitten tarpeeks ussein. (TT6.) 

 

  ...me ollaan sitte niinku ilmotettu  vanhemmille, että  me jouvutaan tästä asiasta  tekkeen 

 lastensuojeluilmoitus … (TT1.) 

 

Esille tullut huoli kirjataan lastensuojeluilmoitukseksi ja lähetetään lastensuojeluun arvioitavaksi.  

Myös vanhemmat saattavat huoltoriidoissa tehdä toisen tilannetta heikentääkseen 

lastensuojeluilmoituksia ja toisinaan vanhemmalla saattaa toki olla todellistakin huolta lapsistaan. 

Isoilla paikkakunnilla lastensuojeluilmoituksia käsittelee eri työryhmät, jotka eivät ole 

selvitystyöntekijöitä tai lastenvalvojia. Pienemmillä paikkakunnilla saattaa vähäisen 

työntekijämäärän takia olla haasteellista löytää eri työntekijät lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn 

selvitystyön aikana. Lastensuojelun mukaantulon, osaamisen ja lastensuojelulain todettiin 

rauhoittavan riitaista tilannetta. 
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 … se monesti rauhoittaa sen tilanteen, kun sitä kuitenkin lähetään niinku myös 

 lastensuojelun näkökulmasta tuomaan siihen vanhemmille, että mitä se riitely oikeasti  ja 

 kaikkien asioitten sekamelska lapsille aiheuttaa. (TT5.) 

 

Edellä mainittu haastateltava toteaa, että lasten näkökulman esille tuomisessa tarvittiin 

lastensuojelun osaamista. Myös lasten edun korostaminen on hänelle ”ykkösasia” 

selvitystyöskentelyssä. 

 

 Lapsen etuhan siinä on se ykkösasia. (TT5.) 

 

Monessa haastatteluissa viitataan olemassa olevaan lastensuojelun asiakkuuteen. Useilla lapsilla 

saattaa olla jo entuudestaan lastensuojelun asiakkuus, joten tietynlainen yhteys perheeseen on jo 

olemassa. Selvitystyöntekijät saattavat tällöin pyytää lastensuojelusta lausuntoja tai näkemyksiä 

selvityksen tueksi. Yhdessä haastattelussa tulee esille yhteistyö perhetyöntekijöiden kanssa. Jos 

perheessä käy perhetyöntekijä, myös hänen näkemyksiään ja kokemuksiaan perheestä kysytääin 

selvitykseen. Haastattelussa kysyn sosiaalityöntekijältä tarkennukseksi, että onko perhetyöntekijät 

mukana selvitysprosessissa. Hän vastaa kysymykseen seuraavasti: 

 

Ei aina. Se on vähän tapauksesta riippuen esimerkiksi tämä esimerkki, että siinä on 

lastensuojeluasiakkuus, jossa on niinku perhetyö menossa, niin on sitten myöskin 

käytetty heidän havaintoja, asiakirjoja, lausuntoja ja haastatteluja sitte hyväksi 

olosuhdeselvityksessä. (TT7.) 

 

Lastensuojeluasiakkuudessa olevan perheen olosuhdeselvitysprosessissa yhteistyö lastensuojelun 

perhetyön kanssa näyttäytyy edellisessä vastauksessa tiiviinä. Yhteys lastensuojeluun saattaa rajoitu 

ainoastaan lausuntojen pyytämiseen lastensuojelusta, jos perheen lapsilla on lastensuojelun 

asiakkuus. 

 

Haastateltavat ymmärtävät lastensuojelun työn ja olosuhdeselvitysten tekemisen kahtena erillisenä 

työmuotona, mutta niitä yhdistävinä tekijöinä ovat tehdyt lastensuojeluilmoitukset sekä jo 

entuudestaan ollut lastensuojelun asiakkuus. Lastensuojelun näkökulmaa tulee enemmän esille 

toisessa kysymyksessä, jossa kysyin selvitysten tekemisestä osana omaa työtä sekä oman 

asiantuntijuuden kokemuksissa. Vaikka raja kahden eri työmuodon välillä löytyy selkeästi, 
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kuitenkin olosuhdeselvitysten faktatiedon ja sosiaalityön lapsen etuja korostavan työn raja 

näyttäytyy hyvin häilyvänä.  

 

Seuraavassa taulukossa pelkistetyssä muodossa lastensuojelun ja olosuhdeselvitysten yhteys.  

 

TAULUKKO 6. Lastensuojelun ja olosuhdeselvitysten yhteys. 

Olosuhdeselvitysten yhteys lastensuojeluun 

Ote aineistosta Tulkinta lastensuojelun paikasta  

olosuhdeselvityksessä 

Asiantuntijuus 

”ei oo osa sitä” Lastensuojelu on erillään 

olosuhdeselvityksistä 

Osataan pitää eri työtehtävät 

erillään 

”ollaan lastensuojeluilmotuksia 

tehty” 

Tiivis yhteistyö lastensuojeluun Osataan tehdä havaintoja oman 

asiantuntijuuden pohjalta 

”lähetään lastensuojelun 

näkökulmasta” 

Olosuhdeselitykset hyvin 

lähellä lastensuojelua 

Osataan toimia vahvan 

asiantuntijuuden pohjalta 

 

 

Lastensuojelun ja selvitystyön yhteyttä  mietitiin oman työn ja roolin kautta. Haastateltava koki 

ristiriitaa työskennellessään  lastensuojelun ammattilaisena olosuhdeselvityksissä. Häntä askarrutti 

se, kuinka hän pystyyy rajaamaan käytännössä  lastensuojelulain mukaisen toiminnan ja lapsen 

huoltolain mukaisen toiminnan. 

 

… jos  joutuu olemaan niinku sekä olosuhdeselvityksen tekijä että sosiaalityöntekijä 

samassa jupakassa. Se on haastavaa juttu semmonen sosiaalityön osa-alue tai  

tämmönen palanen siellä lastensuojelutyön joukossa. Mutta se, että  niinku 

lainsäädäntö on tässä, niinku tämä huolto ja tapaamiset ja asumiset on eri lain 

piirissä kun lastensuojelu, niin  se on se, että niinku jatkuvasti pitää miettiä 

lastensuojelun puolelta, että mikä kuuluu mihinkin ja kelle tää homma oikein kuuluu. 

(TT7.) 

 

Seuraavassa aineistolainauksessa haastateltava ilmaisee  huolen lapsesta kuvaamalla lasten 

tilannetta tarkemmin omasta ammatillisesta näkökulmasta käsin: 

 

… tuomaan niitä vanhemmillekin esille, että nämä vaikutukset niinku lapseen … mitä 

se riitely oikeasti ja kaikkien asioitten sekamelska lapsille aiheuttaa… että lapset ihan 

suoraan kertoo, että ei hän haluaisi valita … kunpa minä voisin jakaantua kahtia niin 
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ei tarvis… kyllähän ne niinku lasta  kuormittaa …  joutuu tuomaan esille... lapsen 

näkökulmasta, että ihan käytännön kautta sitten käyvään niitä tilanteita läpi …  

unohtuu täysin se lapsen etu siinä ja miten se lapsi kärsii … se on vaan niinku 

tavallaan sitä vihaa ja katkeruutta sitä toista kohtaan ja sitten jotenkin se lapsi 

unohtuu siinä. Se joutuu kiistakapulaksi. (TT5.) 

 

Lastensuojelu ja olosuhdeselvitykset Asiantuntijuudesta puhuttaessa tuodaan kuitenkin vahvasti 

esille lastensuojelun ammattitaito ja osaaminen olosuhdeselvitystyöskentelyssä (Vrt. kappale 

8.3.2.). 

  

 ... siinä tarvitaan sitä lastensuojelun osaamista ja näitä lakeja. Että …   pystyy soveltaan 

 käytännössä ja tuomaan niitä vanhemmillekin esille, että nämä vaikutukset niinku  lapseen. 

 (TT5.) 

 

Raja olosuhdeselvitysten ja lastensuojelun välillä on häilyvä. Oman haasteen asetelmalle tuo 

ulkopäin asetettu tehtävä ja paine. Seuraavassa taulukossa kuvattu ristiriitaa sosiaalityön ja 

juridiikan välillä.  

 

TAULUKKO 7. Sosiaalityön ja juridiikan ristiriita. 

Sosiaalityön toiminta ja asiantuntijuus: Juridiikan odotukset: 

Osataan pitää eri työtehtävät täysin erillään Hyvä 

Osataan toimia vahvan lastensuojelun ja 

sosiaalityön asiantuntijuuden pohjalta 

Ei näin 

 

Sosiaalityöntekijöiltä odotetaan tiedon hankintaa ja tiedon välittämistä tuomioistuimelle (Gottberg 

1997, 99), jossa ei odoteta sosiaalityön ammatillista näkemystä tai toimintaa. Varsinaisessa työssään 

sosiaalityöntekijät toteuttavat tieteellistä professiotaan (Sinko 2004, 75), mutta tämä ammatillinen 

työote pitäisi olosuhdeselvityksissä siirtää sivuun, jos tavoitellaan puhtaasti faktatiedon keräämistä. 

Auvinen (2006) toteaa myös, että lastenhuoltolain ja tuomioistuimen kannalta selvityksissä on kyse 

faktatiedon keräämisestä osaksi oikeudenkäyntimateriaalia. Sosiaalityön puolella tarkasteltuna 

selvitys näyttäytyy kuntouttavana tai voimaannuttavana työnä tai jopa trauma- ja kriisityönä. 

(Auvinen 2006, 528.) Ristiriitaisuuksia on myös itse sosiaalityön paikassa olosuhdeselvitystyössä. 

Jääviyskysymyksinä Auvinen toteaa, että parisuhteen sovittelijana ollut työntekijä ei voi olla 

tekemässä olosuhdeselvitystä samalle perheelle eikä myöskään työntekijä voi tehdä perheestä 

samanaikaisesti selvitystä ja päättää lastensuojelulain mukaisia päätöksiä. (Emt., 529.) 

Tutkimuksessaan Auvinen havaitsi, että sosiaalitoimen vahvuutena on lastensuojelullinen 

asiantuntijuus eroperheiden ja lasten tilanteiden arvioinnissa (Emt., 469). 
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8.3.4 Sovinnon kartoitus 

 

Sovinnon näkökulmaa kysyn kaikilta haastateltavilta, vaikka alkuperäisessä haastattelurungossa, 

jonka heille olen lähettänyt sähköpostitse, ei ollut mainintaa sovittelusta. Neljä haastateltavaa 

mainitsee sovittelevasta keskustelusta olosuhdeselvityksissä. Sovintonäkökulma ilmenee 

haastatteluissa eri tavalla. Toisaalta sovitteleva työote on osa olosuhdeselvitystyöskentelyä ja 

toisaalta se ei kuulu olosuhdeselvityksiin ollenkaan. Sovittelevaan selvitystyöskentelyyn sisältyy 

ohjausta, neuvontaa ja sopuratkaisujen löytymistä. Yleensä ottaen sovittelu nähdään yhtenä osana 

selvitystyötä, tuoden sitä esille koko selvityksen ajan. Aika harvoin kuitenkaan sopimuksia oli 

syntynyt. 

 

… että se sopimusmahollisuus on heille ja avustetaan jos sopimukseen päästään ja 

joitakin sopimuksiahan näitten selvitysten aikana tullee, että täytyy sanoa, että  aika 

harvoin. Et kyllähän ne on yleensä sitte jo sovittelut käyneet moneen kertaanki  

follossaki oltu jo ennenku  kun tullaan tähän… (TT6.) 

 

Haastateltava toteaa, että olosuhdeselvityksessä selvitetään ensisijaisesti olosuhteet eikä siinä ole 

sovittelua. 

 

Ei meillä oikeastaan siinä työskentelyn aikana sillä tavalla oo sovittelua, vaan siinä 

toki selvitetään ensisijaisesti ne olosuhteet ...Ei me selvityksen aikana sovitella … 

Neuvotaan toki sitte, että mistä apua saa. (TT7.) 

 

Selvitystyöntekijöillä on tietoa, jos sovittelua on ollut jo mahdollisesti lastenvalvojan luona 

käydessä tai jo käräjäoikeuden käsittelyvaiheissa. Silti sovittelun mahdollisuutta halutaan tuoda 

esille, vaikka tiedetäänkin, että sovittelua on yritetty jo moneen otteeseen aikaisemmin. 

Selvitystyöntekijät saattavat huomata työskentelyn aikana yksimielisyyttä jossakin asiassa, tällöin 

sovinto tai osasovinto otetaan herkästi esille vanhempien kanssa. 

 

 

 ... kyllä koko ajanhan me  ...  sovitteluratkaisuun pyritään … kyllähän se tahtoo olla, 

 että niitä ei tuu… tavallaan patologisoituneita ne riidat, että ei siinä monesti sitä  sovinnon 

 mahdollisuutta.  Saattaa olla, että jostain asiasta päästään sopimukseen,  vaikka huollosta 
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 ja näin. Mutta sitte joku asumis asia jää niinku, että se ei ...  vaikka kuin on yritetty 

 sitä puhua, niin ei se sitte. Toki siihen pitää meidän koko ajan pyrkiä, mutta kuitenki, ei ne 

 monesti onnistu. (TT5.) 

 

Aineistossa kuten kirjallisuudessakin sovittelevasta työskentelystä on eriävää näkemystä. Toisaalta 

asian yhteydessä puhutaan kahdesta eri asiasta, sovittelevasta tai sovintoon pyrkivästä keskustelusta 

ja perheasioiden sovittelusta, joka on tarkemmin määritelty avioliittolain viidennessä luvussa (AL 

13.6.1929/234, 20 § -23 §) Vanhempien ollessa ensimmäistä kertaa keskustelemassa ulkopuolisen 

ihmisen kanssa huoltoriidastaan, voi olla mahdollista, että sopuratkaisua kartoittava keskustelu 

tuottaa tulosta ja asian käsittely voidaan peruuttaa tuomioistuimessa (Gottberg 1997, 100).  Auvinen 

(2006) puolestaan toteaa, että sovittelutyö ei luonnistu sujuvasti sosiaalitoimessa, koska sovitteluun 

kuuluu luottamuksellisuus ja salassapito, kun taas olosuhdeselvitystyöskentelyyn kuuluu tietojen 

välittäminen eteenpäin asioita käsittelevälle tuomarille. Sovittelu myös vie aikaa ja siten joudutaan 

todennäköisesti pyytämään lisäaikaa selvitystyölle. (Auvinen 2006, 537.) 

 

8.3.5 Haasteet asiantuntijuuden toteuttamisessa 

 

Olen poiminut aineistosta olosuhdeselvityksiin liittyvän työskentelyn haasteita, jotka osaltaan 

vaikuttavat työntekijän asiantuntijuuden toteutumiseen. Aineistosta löytyy neljä asiaa, jotka tulevat 

esille useammin. Haasteelliset teemat ovat kiire, vastuu, puolueellisuus ja jääviys.  

 

Rajalliset aikaresurssit tulevat esille kuudella haastateltavista. Olosuhdeselvitysten tekeminen on 

aikaa vievä prosessi, jolle pitää löytyä aikaa ja varsinkin siinä vaiheessa, kun selvitys pitäisi koota 

lausunnoksi, kalenteri on tyhjennettävä. 

 

 … että sinä yrität kirjottaa sitä niinku tietyllä tavalla kaiken keskellä, vastata 

 puhelimeen ja näin. (TT2). 

 

Ajan lisäksi kuormittavana tekijänä koetaan vastuu selvityksen tekemisestä. Työskentely pitää 

suunnitella huolella ja selvityksen tulee olla kunnolla tehty.  
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 … miettimistä ja joutuu niitä teemoja kattoon ja ihan palata siihen lapsenhuoltolakiinki 

 välillä ....  joutuu niinku tosi paljon suunnitteen ja mietin ne eri teemat niille eri kerroille…  

 sen pitää olla sitten hyvä ja kunnollinen ja kunnolla selvittänyt kaikki asiat siinä. (TT5) 

 

Oman kuormittavuutensa tuo vastuu perhettä kohtaan, ettei selvitystä tehdessä loukkaisi ketään ja 

välit säilyisivät selvityksen tekemisen jälkeenkin.  

 

 Se on tietenki tämmönen psyykkinen kuormitus … ettei siinä tulis tehtyä ainakaan  vahinkoa 

 kenellekkään ja selvitettyä semmoset korrektit välit, koska koska se työskentely voi 

 kuitenkin jatkua sitten niinku asiakkuutena joskus… (TT7.) 

 

Kuormittavuutta lisäävät omat ristiriitaiset tunteet asiakkaiden tilanteita kohtaan ja oman 

onnistumisen paine. Kaikkinainen työntekijän kokema epävarmuus tilanteesta tai omasta 

osaamisesta ja kokemattomuudesta tuntuu kuormittavalta.  

 

 …  ja toisen elämästä kyse, niin ne on isoja ratkaisevia lauseita, mitä sinne laittaa. 

 Kyllä koin, että oli rankka, että pelotti ja oli erilaisia tunteita siihen liittyen ja tekkeekö 

 oikein ja menneekö varmasti oikein. (TT3.) 

 

 … joskus tosi vaikeitakin caseja, että sillä tavalla, että ei tuu ehkä sitä omaa 

 näkemystä, ei niinku oikein ei oikein pääse jyvälle siitä jutusta. (TT6.) 

  

Paikkakunnalla, jossa pelkästään selvitysten tekeminen kuuluu työntekijän työnkuvaan, 

olosuhdeselvitysten tekemistä ei koeta kuormittavana. 

 

 … kyllä tämä vähemmän kuormittaa ku lastensuojelu ...tavallaan se meijän rooli on 

 selvittää, me ei tehdä päätöksiä. (TT6.) 

 

Puolueellisuutta en ottanut haastatteluissa erikseen puheeksi, mutta kolmessa haastattelussa aihe 

tulee esille. Ensimmäinen maininta liittyy kaksikuntayhteistyöhön liittyvään puolueellisuuden 

vaaraan, toinen maininta liittyy puolueettomuuden haasteeseen huoltajien välillä sekä kolmas 

selvitystyöntekijän ammatilliseen kaksinaisrooliin ja puolueettomaan toimintaan työssään. 
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Puolueellisuus tulee esille kaksikuntaselvityksissä, joissa kumpikin kunta tekee omaa selvitystä 

tahollaan. Haastateltava kokee, että hän on sen vanhemman puolella, josta tekee olosuhdeselvitystä. 

Toisaalta työntekijä tiedostaa, että vanhempi kertoo omannäköisen näkökulman asiaan eikä 

työntekijällä ole saatavilla sitä tietoa, millaisena toinen osapuoli tilanteen. 

 

 … nää vanhemmat, erovanhemmat se on päinvastanen kertomus, mitä ne kertoo  meille …

 siitä väkisinki tulee aina sen vanhemman mielipiteen mukanen, joka kanssa me tehään, sille 

 ei voi mittään…ku ei oo sitä aitoo tietoo siitä toisen vanhemman olosuhteista … mä 

 haluaisin tavata sen toisenki vanhemman ja käyä sen toisenkin vanhemman kotona 

 kotikäynnillä ...vain sillä lailla minun mielestä saa aiosti hyvän olosuhdeselvityksen. (TT1.) 

 

Haastateltava toivoo tiiviimpää yhteistyötä kaksikuntaselvityksissä ja siten myös mahdollistuisi 

molempien vanhempien tapaaminen. Toisena puolueellisuuteen liittyvänä näkökulmana aineistosta 

tuli esille työntekijän tärkeys pysyä puolueettomana ja neutraalina selvitystyöntekijänä molempia 

vanhempien kesken. 

 

 … että ei asettus kummankaan puolelle ja pysyis jotenkin neutraalina… (TT8.) 

 

 Että kuitenkin  pyritään siihen, että sillä asiakkaalla on …  semmonen…  olo, että on 

 puolueettomat arvioijat tavallaan siinä… (TT5.) 

 

Asiakkaan kokemus puolueettomuudesta on tärkeä, hänelle ei saa syntyä käsitystä, että 

selvitystyöskentelyssä ollaan toisen osapuolen puolella (Auvinen 2006, 103). Kolmantena 

puolueellisuuden ilmentymänä on työntekijän itsensä kokema oma rooliristiriita selvityksen tekijänä 

ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Miten hän pystyy rajaamaan oman lastensuojelun 

asiantuntijuuden voidakseen olla neutraali selvitystyöntekijä oman aseman ja työskentelyn suhteen. 

 

 Kun pitäis olla esteetön ja vaan tehä se selvitys. Niin tota kyllä siinä joutuu miettiin 

 niinku,että mun pitää tehä selvitystä ja samalla miettii, että pitääkö sijoittaa lapset 

 tän riidan takia. (TT7.) 

 

 …  jos on lastensuojeluasiakkuuessa oleva, niin en tee sitten sitä… että nää on pienten 

 kuntien ongelmia aina nämä. (TT5.) 
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Pienissä kunnissa jääviys ja puolueettomuus liittyvät vähäiseen henkilöstömäärään. Jos perheellä on 

lastensuojelun asiakkuus, niin selvitystyötä ei tee työntekijä, joka jo työskentelee perheen kanssa. 

Samojen asiakkaiden kanssa on kenties tehty jo yhteistyötä aikaisemmin eri asian tiimoilta, 

esimerkiksi lastensuojelun puolella. Selvitystä tehdessä työntekijä onkin selvitystyöntekijä eikä se 

henkilö, joka aikaisemmin on ohjannut, neuvonut ja tehnyt lastensuojelun päätöksiä.  Myös 

tapauksissa, joissa vanhempien riidat jatkuvat ja on jouduttu tekemään jo useampi selvitys heidän 

huoltoriita-asiassa, tällöin selvitystyöntekijät pyritään vaihtamaan. 

 

Taskisen (2001) mukaan sosiaalityöntekijän tulee selvittää ennen selvitystyön aloittamista, onko 

hän esteellinen tekemään selvitystä. Jos työntekijä on ollut perheen kanssa tekemisissä esimerkiksi 

perheasioiden sovittelijana tai tehnyt lastensuojelun päätöksiä, tällöin hän ei voi tehdä 

olosuhdeselvitystä kyseisille asiakkaille.  Esteellisyyden tarkastelun lisäksi selvityksen luotettavuus 

ja puolueettomuus pitää varmistaa työparityöskentelyllä.  (Taskinen 2001, 69.) Lastenvalvoja voi 

olla esteellinen selvitystyöntekijä, jos hän on esimerkiksi isyysasioissa ottanut kantaa lapsen 

huoltoasioihin ja asialla voi olla vaikutus tehtävään olosuhdeselvitykseen.  Toimeentuloon 

liittyvissä tilanteissa voi tulla myös esteellisyyksiä. Asiakkaan puolueeton kohtelu voi vaarantua, 

jos työntekijä kokee asiakkaan toimeentuloasioihin liittyvien tietojen vaikuttava 

selvitystyöskentelyyn. (Auvinen 2006, 102-103.) 

 

8.3.6 Koulutuksen tarve  

 

Kolmannen osion tiedon omistamisen eli asiantuntijuuden muodostumisen, kehittymisen ja 

ylläpitämisen keinoja tavoittelen kysymällä ovatko sosiaalityöntekijät saaneet koulutusta 

olosuhdeselvitysten tekemiseen. Kaikki vastaajat sanovat kaipaavansa tietoa ja koulutusta 

selvitysten tekemiseen. He myös toivovat yhteistyötä käräjäoikeuden kanssa ammatillisena 

vertaistukena.  

 

Viidessä haastattelussa tulee esille, että koulutusta ei ole saatu olosuhdeselvityksien tekemiseen. 

Selvityksien tekeminen ilman perehdytystä tai koulutusta näyttäytyy kuormittavana. 
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 … muistaa sen ensimmäisen ku lähin, että sitä ei oikeestaan ees tienny, että mikä on se 

 lopputulos mitä tehhään. Että eri osa-alueita oli helppo käsitellä ja käydä läpi ja  kirjata 

 ylös, mutta ei niinkö hahmottanut sitä kokonaisuutta …  kun teet jotakin, niin sitten et 

 oikeen tiiä … että vähinki tiedoin on itekki päävastuun ottanu selvityksestä, kyllä  koin, että 

 oli rankka, että pelotti ja oli erilaisia tunteita siihen liittyen ja tekkeekö oikein ja menneekö 

 varmasti oikein. (TT3.) 

 

Tiedon puute omassa työssä aiheuttaa työntekijässä epävarmuutta ja pelkoa. Toinen haastateltava 

kokee tiedon puutteen myös haasteellisena työssään. 

 

... ei oo niinku hirveesti  semmosia työkaluja,  että kyllä niitä kaipaa enemmän … 

jäsentynyttä, ehkä sitä strukturoitua tai semmosta, että jos ei vaikka ole sitä 

kokemusta näistä hommista, et miten sä lähet ajattelemaan siitä asiasta. Kyllä mä 

ehkä kaipaisin siihen jottain...ainakin siinä alkuvaiheessa … ettei tarvi kaikkia aina 

kantapään kautta oppia. (TT8.) 

 

Kaksi haastateltavaa vastaa koulutusta koskevaan kysymykseen neutraalisti, tuoden esille tiedon 

puutteen, mutta ottamatta suoraan kantaa siihen, että haluavatko he saada tietoa tai koulutusta 

olosuhdeselvitysten tekemiseen. 

 

 Minä en oo ainakaan käyny, mutta kai sitä nyt jossakin on. (TT2.) 

 

  Ei mua on koulutettu tämmöseen juttuun. (TT7.) 

 

Kaikissa haastatteluissa tulee kuitenkin esille tavalla tai toisella se, että tietoa ja koulutusta 

kaivataan niin olosuhdeselvitysten tekemiseen, lapsen kehitykseen, lapsen kuulemiseen kuin 

työmenetelmiinkin. 

 

 Tässä kuitenkin tarvitaan näkemystä siitä perheestä ja tarvitaan näkemystä 

 vanhemmuudesta. Ja sitten pitää kuitenkin jonkunlaista tietämystä olla siitä lapsen 

 kehityksestäkin. Elikkä se osa-alue on se, että mistä jonkun verran enemmän kaipais  ite 

 tietoo… (TT6.) 

 

 Että siihen kaipais pikkusen vielä enempi koulutusta siihen, että miten niitten lasten 

 mielipiteitä selvitetään… (TT5.) 
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 … mä uskon, että siinä niinku yhistyy tietyllä tavalla varmaan niinku ihimisen persoona ja 

 sitte se koulutus ja sieltä saadut tiedot ja se työkokemus. Mutta tuota, en mää kyllä niin oo, 

 haluaisin kyllä koulutusta sillai, että miten hyvä olosuhdeselvitys tehdään mutta, en mä 

 kyllä oo missään käyny semmosta, eikä oo ollu tarjollakaan … ei mua on koulutettu 

 tämmöseen juttuun… (TT7.) 

 

 …  pittää olla niinku kuiteski sitä koulutusta ja näkemystä ja kokemusta, että et jotenki 

 ossaa hahmottaa ja sais… jotaki jäsentynyttä... luvattoman paljon meidän alalla on 

 semmosta niinku, että tehhään vain jotakin, eikä välttämättä … oo niinku hirveesti 

 semmosia työkaluja, että kyllä niitä kaipaa enemmän semmosia jotakin tiettyjä 

 menetelmiä  …  (TT8.) 

 

Aineiston mukaan viidessä haastattelussa tulee esille, että työntekijä on osallistunut 

koulutuspäivään tai käräjäoikeuden yhteistyöpalaveriin. Neljä haastateltavaa mainitsee käyneensä 

monta vuotta sitten koulutuksessa. 

  

 Mä oon käyny jonkun koulutuksen, mä just mietin, että siitä on kyllä monta vuotta aikaa. 

 Että oon kouluttautunut kyllä. (TT5.) 

 

 Siitä on varmaan neljä-viis vuotta sitten niin, meillä oli yhteityöpalaveri …  siinä oli  kaikki 

 lastenvalvojat … meijän alueen tuomarit ja asianajajat ja oikeusavustajat. Ja meijän 

 aiheena olin sillon nämä olosuhdeselvitykset. (TT1.) 

 

  …  käräjäoikeus on semmosia lyhyitä koulutuksia pitäny, jossa on niinku tuotu sitä 

 näkökulmaa, että mitä siellä pitää olla ja mitkä on niinku oleellisia.  Mutta muutoin ei oo 

 koulutettu. (TT3.) 

 

Haastateltavat puhuvat koulutuspäivistä ja yhteistyöpalavereista. Koska en kysynyt koulutuksista 

tarkemmin, en voi siten olla varma, että puhuvatko he samasta tapahtumasta. Ajallisesti ja 

alueellisesti arvioituna voi olla mahdollista, että koulutuspäivä ja yhteistyöpalaveri saattavat 

tarkoittaa samaa tapahtumaa. Alueella, missä tehdään enemmän olosuhdeselvityksiä, siellä on 

enemmän yhteistyötä ja yhteisiä tapaamisia käräjäoikeuden ja sosiaalitoimen kanssa.  

 

 Vuos sitte meillä oli semmonen tapaaminen, mitä me pyydettiin ja minkä sitten 

 käräjäoikeus järjesti … olosuhdeselvittäjille…. tuomarit …  oli paikalla ja vähän  semmosia 

 yhteisiä käytäntöjä sielä sitte sovittiin ja keskusteltiin. Nyt tuli sieltä ... viestiä, että oisko 

 jotakin mitä pitäs niinku yhessä mietiskellä.  (TT6.) 
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Omaa asiantuntijuutta kehitetään osallistumalla työnantajan järjestämiin koulutuksiin tai 

omatoimisesti hankkimalla itse lisäkoulutusta. 

 

 ... ei minusta tähän oikein niinku täsmäkoulutusta mitään ookkaan ... me ollaan kaikki 

 ollaan ... käyty se perheasioiden sovittelukoulutus jo kylläki jo aikasemmin ku on  tähän 

 tultu … päästään ... perhearviointi koulutukseen syksyllä …  lastenvalvoja  päivillä me 

 ollaan käyty …  ittellä ainaki semmonen olo että, ei tähän just oo semmosta. Tämä on 

 kuitenkin pikkusen niinku marginaali hommaa …  luetaan näitä  Anna-kaisa Aaltosen 

 kirjaa, missä on varmaan eniten tästä selvityksestä jotaki ohjeistusta. (TT6.) 

 

  …  että oon käyny lisäkoulutusta ihan tämmöstä niinku lapsen haastattelu, ei nyt 

 rikosprosessissa, mutta mutta lähtökohtaisesti niinku avointa haastattelu tekniikkaa ... 

 sitte tulee siinä niinku lasten kuulemisessa …  minun ammattitaito … (TT2.) 

 

Asiantuntijuuden koetaan kehittyvän myös kokemuksen kautta. Aikaisemmassa lainauksessa, tämän 

luvun alussa haastateltava (TT3) kuvaa uransa alkuvaihetta, kuinka hän teki ensimmäistä 

olosuhdeselvitystä pelon tunteissa. Tämän hetken osaamistaan hän kuvaa huomattavasti 

varmemmaksi. 

 

 … kun on tutkinut sitä teoriapuolta siellä erojen ja huoltoriitojen taustalla, niin jollakin 

 tavalla aattelen, kuitenkin on aika hyvä ymmärrys siitä, että mihin asioihin sitte niinku 

 kiinnittää huomiota ja minkälaisia asioita siellä taustalla on, että voi niinku tarkemmin 

 käsitellä joitaki osa-alueita sitte. Että sillä tavalla koen, että minulla on keskimääräistä 

 varmaan parempi tausta ... (TT3.) 

  

Olosuhdeselvityksissä käytetään yleisesti sosiaalityössä käytettäviä menetelmiä, kuten nallekortteja 

ja verkostokarttaa. Haastattelulomakkeita, kaavakkeita ja koottuja kysymyksiä on kerätty omaan 

”työkalupakkiin”, joita yhdistelemällä ja kokoamalla tehdään tapauskohtaisesti työskentelyrunkoja 

ja haastatteluteemoja. Yksi haastateltava mainitsee saaneensa ohjeistuksia ja lomakkeita Pohjois-

Savon lastensuojelun kehittämisyksikön projektin materiaaleista sekä Helsingin kaupungin sosiaali- 

ja terveysviraston laatimasta olosuhdeselvitysten tekemisen ohjeistuksesta.  

 

 … Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö on joskus semmosena projektina 

 laatinu ohjeistuksia ja siinä oli myös sitte tämmönen vanhemman haastattelulomake ja 

 lapsen haastattelulomake, josta me ollaan kans, niitä on käytetty semmosennaan… ja 

 sitte  Helsingin kaupungin sosiaali ja terveysvirasto on joskus laatinu kans 

 olosuhdeselvityksestä ohjeistuksen... sitä ollaan soveltavin osin käytetty …  no se Aaltosen 

 kirja on sitte yks… (TT1.) 
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Tiedon ja osaamisen hankinta olosuhdeselvityksistä on pääosin oman aktiivisuuden varassa. 

Työkaluja ja työskentelyohjeita on kerätty useammasta eri lähteestä. Haastatteluissa ei kuitenkaan 

mainittu esimerkiksi Taskisen (2001) sosiaalitoimelle laadittua opasta eikä Auvisen tai Gottbergin 

kirjallisuutta.  

 

Koulutuksen tarve olosuhdeselvityksiin liittyen on ilmeinen. Painetta sosiaalityön tiedon hallintaan 

ja osaamiseen on tullut myös ulkoapäin. Vuonna 2005 ilmestyneessä lapsioikeudellista 

päätöksentekomenettelyä koskevassa mietinnössä toivottiin parannuksia sosiaalitoimien 

menettelyihin kuulla lasta (Auvinen 2006, 4). Tiedon ja osaamisen tarve näkyy myös tässä 

tutkielmassa. Sosiaalialan koulutetun työvoiman riittävyydestä ja osaamisesta on toteutettu 

SOTENNA-hanketutkimus vuosina 2003-2006. Hankkeessa ennakoitiin sosiaalialan tilannetta 

vuoteen 2015 saakka.  Raportissa todettiin, että sosiaalialan kentällä lääketiede, juridiikka ja 

pedagogiikka olivat vallanneet alaa sosiaalityöltä. Sosiaalityön aseman turvaamiseksi todettiin  

tarvittavan osaamisen vahvistamista ja koulutustason korkeaa laatua. Hankkeen tulokset osoittivat, 

että sosiaalityöhön tarvitaan enemmän tietoa muun muassa johtamisesta, lainsäädännöstä sekä 

työmenetelmistä. Lisäksi tarvittiin myös ammatilliseen osaamiseen vahvuutta. (Vuorensyrjä ym. 

2006, 282-283.) Sosiaalityön osaamisen on pystyttävä muuntautumaan ja sopeutumaan alati 

muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin, vastaten tämän päivän haasteisiin mutta pystyen ennakoimaan 

myös tulevaa. 
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9 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

 

Tutkielman aiheen valintaan vaikutti oma kokemus olosuhdeselvitysten tekemisestä. Itselläni oli 

siis tietty ennakkokäsitys aiheesta. Tämän myötä oli tarpeen kontrolloida omia ajatuksia ja 

toimintaa koko tutkimuksen ajan ja pysytellä tutkijan roolissa, empirian ulkopuolisena 

havainnoitsijana. Tässä tutkielmassa realistinen tutkimusote sekä teorian käyttö lisäsivät 

tutkimuksen luotettavuutta. Jos tutkijalla ei olisi mitään teoriaa käytössään, hänen omat ajatukset, 

kokemukset ja mielipiteet vaikuttaisivat sitä enemmän, mitä pienemmässä roolissa teoriat tai 

tutkimusmenetelmät ovat. Tutkielmaa tehdessäni koin, että teorian käyttö koko tutkimusprosessissa 

oli erittäin tärkeää oman tehtäväni kannalta tutkijana. Aiheen tuttuus helpotti haastattelukysymysten 

laadintaa, siten myös haastattelutilanteissa osasin kysyä asioihin tarkennuksia. Toisaalta analyysia 

tehdessä havaitsin asioita, joita en ollut kysynyt vaikka niitä olisi kokonaisuuden kannalta ollut 

hyvä tietää. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden laatimasta valmiista selvityksestä en kysynyt, että 

millä tavalla se oli kirjoitettu tai kuinka monta sivua valmiissa selvityksessä oli. 

 

Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä puhelimitse. Tiesin, että 

sosiaalityöntekijöillä oli kiireinen työtahti ja varaudun siihen, että haastatteluaikoja saattoi olla 

vaikea löytää. Siksi olin valmis tekemään haastattelut siihen aikaan, mitä haastateltava ehdotti ja 

olin valmis järjestämään sen mukaisesti oman työajankäytön. Tallennin puhelut kasetille. Aineiston 

litteroinnin jälkeen tuhosin äänitteet. Litteroidut haastattelut anonymisoin ja lähetin tutkielman 

tehtyäni  Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Aineiston 

tallentamisesta tietoarkistoon tiedotin ennen haastatteluja ja haastateltavilla oli mahdollisuus 

kieltäytyä niin tutkimukseen osallistumisesta kuin haastatteluaineiston tallentamisestakin. Kaikki 

sosiaalityöntekijät suostuivat haastatteluun ja siihen, että aineisto tallennetaan Yhteiskunnalliseen 

tietoarkistoon. Haastateltaville lähetin ennen haastatteluja haastattelurungon, sovitun haastattelujan, 

suostumuslomakkeen haastatteluun sekä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston oppaan aineiston 

arkistointiin liittyen. Tutkielman analyysissä käytin aineistosta suoria lainauksia ja viitemerkintänä 

käytin haastattelujärjestykseen perustuvaa numerointia esimerkiksi TT1. 

 

Tutkimusaineisto on oleellisin asia tutkimuksissa. Alasuutari (2012) toteaa, että tutkimusaineistoa 

voidaan pitää todistuksena siitä, mitä tutkitaan. Aineiston havaintoja faktanäkökulmasta 

tarkasteltuna voidaan pitää puolestaan indikaattoreina eli laadullisina mittareina. Kyse on siis 

todistusaineisosta ja mittarista, millä sitä tutkitaan. (Alasuutari 2012, 73.)  Alasuutarin (2012) 
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mukaan laadullisessa tutkimuksessa voidaan pyrkiä selittäämään tiettyä ilmiötä, jossa yleistäminen 

ei ole välttämättä ongelmallinen. Yleistettävyys etenee siten, että ”raakahavaintoja” yhdistetään 

”metahavainnoiksi” luomalla havainnoista ilmiötä. Tutkimuksen yksittäisten tapausten vaihtelu on 

pientä, joten silloin voi yksittäistä tapausta paremmin puhua ilmiöstä. Paikallinen tai mikrotason 

selittäminen keskittyy tiettyyn kokonaisuuteen, josta voidaan ilmiöitä suhteuttaa laajempaan 

kenttään. Yleistävä selittäminen tarvitsee ilmiön riittävää eksplikointia eli riittävän pitkälle menevää 

selitystä, joka tuo tietyssä vaiheessa ilmi tietyt yhteiskunnalliset reunaehdot ja siten toiminta ja 

tilanteet saavat enemmän ymmärrystä  (Emt., 187.) Laadullisen tutkimuksen yleistettävyyttä 

voidaan perustella edustavalla joukolla. Se ei kuitenkaan ole tae yleistettävyydelle. Alasuutarin 

(2012) mukaan yleistettävyyden perustana on paremminkin ”paikallinen selittäminen”, jossa 

aineiston johtolangat selittävät loogisesti aineistoa. Siten tutkimuksen tulokset ovat enemmänkin 

esimerkki ilmiöstä kuin yksittäisestä tapauksesta. (Emt., 190.)  

 

Alasuutari (2012) toteaa yllä kvalitatiivisen aineiston yleistettävyyden mahdollisuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyys on tarkan harkinnan ja perustelun asia. Tässä 

tutkielmassa  Alasuutarin teorian lisäksi yleistettävyyttä tukee kuitenkin tietyt toistuvat perusasiat, 

jotka tulevat esille olosuhdeselvityksissä.  Yleensä selvityspyynnöt tulevat käräjäoikeudelta, 

työskentely selvityksissä noudattaa tiettyjä toimintamalleja ja aihepiiri yleensä liittyy vanhempien 

välisiin riitoihin lapsista, heidän asumisesta ja tapaamisista. 

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan realistisessa kuvauksessa tutkimuskohdetta kuvataan 

pätevästi, riittävät autenttiset aineistokatkelmat lisäävät tutkimuksen uskottavuutta. Laadullisen 

tutkimuksen aineisto ei ole pelkästään todellisuuden kuvausta vaan myös tutkijan ajatusten 

innoittaja ja idealähde. (Eskola & Suoranta 1998, 154, 156, 159). Tässä tutkielmassa uskottavuutta 

lisäävät analyysin suorat todellisuutta kuvaavat aineistolainaukset. Aineistolainaukset 

todellisuuskysymyksen ohella antavat niin tutkimuksen tekijälle kuin myös lukijallekkin 

mahdollisuuden syventyä aitoon haastateltavan näkemykseen.  
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10 YHTEENVETO 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen näkemys sosiaalityöntekijöillä on olosuhdeselvitysten 

tekemisestä ja millaisena he kokevat oman ammatillisuutensa selvitystyöskentelyssä. Koko 

tutkielman runkona oli Niemelän (2009) toiminnallisuusteoria ja tutkimus perustui realistiseen 

ajattelutapaan. Olosuhdeselvitykset ovat suhteellisen marginaalisia tehtäviä sosiaalitoimissa 

vaikkakin käytännössä niillä voi olla suuri vaikutus ihmisten elämään kuten kaikella muullakin 

sosiaalityöllä yleensä on.  

Olosuhdeselvitysten lukumäärä riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon asukkaita kyseisellä alueella on. 

Isommilla paikkakunnilla tehdään enemmän selvityksiä ja pienemmillä tai harvan asutuilla alueilla 

vähemmän. Olosuhdeselvitykset valmistuvat määräajassa ja joskus niihin on pitänyt pyytää 

lisäaikaa. Nykyisin käräjäoikeudet pyytävät enenevässä määrin ”yksilöityjä” 

olosuhdeselvityspyyntöjä, joka on helpottanut niin olosuhdeselvitysten tekemistä kuin 

päätöksentekoa käräjäoikeudessa.  

Työskentely itse olosuhdeselvityksessä oli keskimäärin samantyyppistä eri sosiaalitoimissa. 

Työskentelyn aikana tavattiin useamman kerran vanhempia ja lapsia ja tietopyyntöjä tehtiin tarpeen 

mukaisesti. Kiire, vastuu ja kuormitus tulevat usein esille haastatteluissa, joka osaltaan on 

heijastusta yleisestä sosiaalityön tilasta. Tutkielmassa esimerkiksi vähäiset työntekijäresurssit 

näkyvät kaikessa sosiaalityössä kuten myös olosuhdeselvitystyössäkin. 

Yhteistyö käräjäoikeuden ja toisen kunnan kanssa kaksikuntaselvityksissä näyttäytyy heikohkona. 

Käräjäoikeuden kanssa toivotaan enemmän yhteistyötä ja sitä kautta sosiaalityöntekijät saisivat 

myös neuvontaa ja ohjeistusta selvitysten tekemiseen. Kuntien välisestä yhteistyöstä oli enemmän 

negatiivista sanottavaa kuin positiivista. Yllättävästi yhteistyön tekemisen esteenä olivat 

tietotekniset ongelmat. Sosiaalitoimilla ei ilmeisesti ole käytettävissä esimerkiksi skype-yhteyksiä 

tai muita vastaavaa tekniikka etäyhteyksien pitämiselle.  

Missä vaiheessa asiakas saa lukea laaditun olosuhdeselvityksen, vaihtelee käytännössä mutta myös 

lain ja kirjallisuuden välillä on asiassa erilaisia käsityksiä. Tässä kohdassa on kysymys juuri siitä, 

että saako asiakas lukea sen ennen käräjäoikeuteen lähettämistä, ennen vai jälkeen kun 

sosiaalityöntekijä on kirjannut siihen oman näkemyksen vai vasta silloin kun asiakas saa sen omalta 

asiamieheltään tai käräjäoikeudelta. Kirjallisuuden perusteella voidaan olettaa, että ollaan enemmän 

menossa siihen suuntaan, että asiakas saisi lukea koko selvityksen jo ennen käräjäoikeuteen 

lähettämistä vaikka hän saa sen myöhemmin myös sitäkin kautta.  
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Sovittelevaa työskentelyä tuotiin joissakin haastatteluissa vahvastikin esille. Sovittelulla on 

samantyyppistä asemaa olosuhdeselvityksissä kuin lastensuojelunkysymyksilläkin. Välillä 

molemmat työmuodot rajattiin selkeästi ulkopuolelle selvitystyöskentelystä ja välillä ne liitettiin 

hyvinkin tiiviisti mukaan. 

 

Suhteessa alan kirjallisuuteen ja tutkijan omaan ennakkokäsitykseen tutkielman tulokset ovat 

yllättävänkin positiivisia. Olosuhdeselvitykset eivät kuormita työmäärältään sosiaalityöntekijöitä ja 

kohtuullisissa määräajoissa pysytään suhteellisen hyvin. Mutta jos syvennytään sosiaalityön laatuun 

ja laadukkaaseen huoltoriidan käsittelyyn, silloin lastensuojelulla ja sovittelulla on erityinen asema 

olosuhdeselvitystyöskentelyssä. Jos taas asiaa katsotaan tuomioistuimen näkökulmasta, he haluavat 

perheestä vain faktatietoja huoltoriita-asian käsittelyä varten. 

 

Aineiston mukaan olosuhdeselvityksiin liittyvä tieto ja koulutus oli heikkoa ja tämä tuotti 

epävarmuuttaa työntekijälle. Toisaalta aineistosta tuli esille mielenkiintoisella tavalla kokemukseen 

perustuvan oppimisen polku. Ensimmäisiä kertoja ja kokemattomana työntekijänä selvityksiä 

tehdessä tunnetilat asian suhteen olivat hyvin epävarmat ja pelokkaat. Kokemuksen myötä 

työskentelyyn löytyi varmuutta ja selvityksiin suhtauduttiin positiivisemmin.  
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11 POHDINTA 

 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus näyttää joutuvan koetukselle eri ammattialat ylittävässä 

yhteistyössä. Berger (1994) ym. toteavat, että ihmisen käyttäytymistä ohjaavat niin roolit kuin 

instituutiotkin. Instituutiot ovat muotoutuneet oman historiansa kautta ja ovat vakiinnuttaneet 

paikkaansa yhteiskunnassa. Siten voidaan sanoa, että esimerkiksi tuomari on tuomitsijan roolissa ja 

edustaa tuomioistuinta (Berger & Luckmann ym. 1994, 88). Sama malli näkyy myös sosiaalityössä. 

Sosiaalityöntekijä auttaa ja hän edustaa sosiaalityötä. Olosuhdeselvitykset ovat tässä rajapinnassa ja 

tekevät siten näkyväksi kahden instituution eron ja myös hankaluuden myöntäytyä laadukkaaseen 

yhteistoimintaan. Auvisen tutkimuksessa sosiaalitoimi ei ole menestynyt tuomioistuimen 

näkökulmasta katsottuna selvityksien perusteella roolissaan hyvin, mutta toteaa kuitenkin, että 

sosiaalitoimella on vahva lastensuojelullinen asiantuntijuus olosuhdeselvityksissä (Auvinen 2006, 

469).  Olosuhdeselvitykset ja niihin liittyvät faktatiedon keräämiset ovat tavallaan irrallinen 

toimintaprosessi sosiaalityön kentällä. Asiantuntijuuden irrottaminen sosiaalityöntekijän 

työskentelystä olisi todennäköisesti yhtä haasteellista myös lääkärille, joka kirjoittaisi 

vakuutusyhtiölle todistuksen, että asiakkaan jalka on poikki, ilman tarkempaa tutkimusta, 

röntgenkuvausta taikka kipsausta, sairauslomapäätöksen kirjoittamisesta puhumattakaan.  

 

Sosiaalitoimen ja käräjäoikeuden yhteistyö tarvitsisi kohennusta. Sosiaalityön kentällä kaivataan 

yhteistyötä. Puhtaan faktatiedon keräämisessä piilee vaara. Siihen voidaan turvautua, jos ilmenee 

esimerkiksi huoltoriidoissa väkivaltaa.  Sinänsä väkivalta on muutoinkin aihe, jota voi olla vaikea 

tunnistaa ja ottaa esille keskusteluissa, jos työntekijällä ei ole siihen koulutusta tai kokemusta. 

Äskettäin Helsingin sanomissa uutisoitiin, että ”Miksi Suomi ei ota perheväkivaltaa huomioon, kun 

lapsen huoltajuudesta päätetään? Jopa YK ärähti” (HS 10.4.2018). Artikkelissa kerrottiin, että 

suomalainen nainen oli valittanut käräjäoikeuden huoltoriitaa koskevasta päätöksestä YK:n naisten 

syrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle. Valituksessa nainen oli todennut, että päätöksessä, 

jossa isälle oli myönnetty lapsen yksinhuoltajuus ei oltu laitettu painoarvoa sille, että isä oli ollut 

väkivaltainen äitiä kohtaan. Kirjoituksen mukaan isän henkistä tasapainoa ei oltu arvioitu millään 

lailla. Päätöksessä äiti oli todettu kyvyttömäksi suojella lastaan isän väkivallalta. Tekstissä Ensi- ja 

turvakotien liiton asiantuntija Johanna Matikka sanoo kuulevansa joka viikko sosiaaliviranomaisten 

selvityksistä, joissa perheväkivaltaa ei oteta huomioon. (HS 10.4.2018.)  
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Hiitola & Hautanen (2017) ovat tuoneet esille saman ilmiön, että väkivaltaa ei tuoda esille, vaan 

siitä puhutaan nimellä konflikti tai riski ja väkivallan oleminen nähdään äidin epäonnistumisena 

suojella lasta. Kysymys myös siitä, että kuka on tekijä ja kuka on uhri, saattaa olla merkityksetön 

koko huoltoriita prosessissa. (Hiitola & Hautanen 2017, 15-20.) Tässä tutkielmassa en ottanut esille 

esimerkiksi väkivaltapuhetta, koska tutkielma keskittyi ainoastaan sosiaalityöntekijän 

olosuhdeselvitysten tekemiseen.  

 

Olosuhdeselvitykset liittävät sosiaalitoimen mukaan käräjäoikeuden huoltoriita-asian työskentelyyn. 

Tuomioistuimella on oikeus käyttää harkintaa, onko tarvetta pyytää olosuhdeselvitys.  (Rovaniemen 

hovioikeuspiiri b 2016. 30.) Tarkastellessa sosiaalityön roolia ylipäätään huoltoriita-asioissa, sen 

paikka olisi hyvinkin perusteltua olla siinä. Väyrysen (2008) tutkimuksessa tuli esille, että 

selvitystyöskentelyssä tarvitaan moniammatillista osaamista tiedonkeruuseen. Koko prosessin 

tavoitteeksi Väyrynen näkee vanhempien voimavarojen ja vanhemmuuden tukemisen ja lapsen 

asema lapsena, sillä tavalla saisi tukea ympärillä olevasta tasapainoisemmasta vanhemmuudesta. 

Väyrynen myös perään kuuluttaa riittäviä paikallisia resursseja, jotta voidaan huomata paremmin 

lapsen tilanne ja hänelle saataisiin terapeuttisia apuja huoltoriitavaiheeseen. (Väyrynen 2008, 66.) 

Faktatiedon kerääminen on oleellista, mutta sosiaalitoimen rooli faktatiedon kerääjänä voisi 

painottua niin lapsen kuin aikuisenkin sosiaaliseen ja henkiseen tukemiseen. Jos tarkennetaan vielä 

lastensuojelun näkökulmaa, niin lastensuojelun asiantuntijuuden pitäisi olla tiukasti mukana koko  

huoltoriitaprosessin ajan. 

 

Lapsen tuska, kuten myös aikuisenkin tuska ei rajoitu vain tuomioistuimen huoltoriitaprosessin 

ajankohtaan. Kyse on kokonaisuudessaan vuosia kestävästä prosessista, joka alkaa vanhempien 

toisistaan irtaantumisesta ja johon vähitellen myös lapsi liitetään. Lopputuloksena lapsesta voi tulla 

vanhemmille tärkein taisteluväline riitaan vuosien ajaksi. Tuomioistuimen toiminta ja päätös ei 

välttämättä helpota lasta, kuten ei myöskään sosiaalitoimen toiminta olosuhdeselvityksien 

laadinnassa. Lapsen tilannetta ei välttämättä edes havaita tai asianosaset voivat olla kertomatta sitä 

tietoisesti. Lapsen asema eroissa pitäisi selvittää kokonaisvaltaisesti ja rakentaa siihen oma 

tukipalvelunsa, jonka tulisi tavoittaa kaikki eron kohtaavat lapset. Sovittelutoiminta on yksi 

esimerkki, jossa erillinen taho on ottanut hoitaakseen sovittelun tehtävät ja jonne muut toimijat 

ohjaavat asiakkaita. Lapsen asemaan huoltoriidoissa halutaan kiinnittää enemmän huomiota. 

Uudistuvan Lapsenhuoltolain lakiehdotuksessa on esitetty, että selvityksen tekijän tulisi huomioida 

lapsen etu ja lapsen näkökulma huoltoriita-asiaan muutoinkin kuin pelkästään oikeuskäsittelyssä. 
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Selvityksen tekijän tehtävään lisättäisiin velvollisuus arvioida lapsen tilanne laajemmin ja lapsia 

niin kuin vanhempiakin tulisi ohjata tarvittaviin tukipalveluihin sosiaalihuoltolain mukaisesti. 

Erityisen hyvä muutos on se, että perheen erosta johtuvan lapsen elämänmuutokseen ja myös 

oikeudenkäyntiprosessin ajaksi lapselle voitaisiin myöntää tukihenkilö. (Lapsenhuoltolain 

uudistaminen 2017, 36-37.) Vanhempien erot ja siihen liittyvät eriasteiset kiistat ovat hyvinkin 

yleisiä nykyään. Jotta avun tarpeisiin pystytään vastaamaan, tarvitaan ammattirajat ylittävää 

moniammatillista palveluiden kehittämistä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1, saatekirje ja haastattelurunko 

Tervehdys! 

Olen maisterivaiheen opiskelijana Jyväskylän yliopistossa ja olen tekemässä Gradu-tutkimusta 

aiheesta olosuhdeselvitykset sosiaalitoimessa. Tutkimusalueeni on X käräjäoikeuden ja X 

käräjäoikeuden alueen sosiaalitoimet. 

Olen ollut teihin yhteydessä puhelimitse ja tässä saatekirjeessä lähetän teille pääpiirteissään 

haastatteluaiheet sekä teille varatun ajan. Suoritan haastattelut puhelimitse, jotka nauhoitan.  

Haastatteluaiheet:  

Työskentely olosuhdeselvityksessä 

- Kenelle teidän työyhteisössä kuuluu olosuhdeselvitysten teko, tehdäänkö se kokonaisuudessaan 

parityönä 

- Mistä selvityspyynnöt tulevat 

- Kuinka monta selvitystä vuosittain on 

- Toteutuvatko annetut määräajat/ kuinka kauan selvitystyön tekeminen kestää 

- Mitä olosuhdeselvitys pitää sisällään/montako tapaamista/millä kokoonpanolla/aiheet 

Yhteistyö 

- Millaista yhteistyö on toisen vanhemman kotiapaikkakunnan kanssa 

- Millaista yhteistyötä on  käräjäoikeuden kanssa 

- Onko sinulla tietoa millaisia päätöksiä käräjäoikeus on tehnyt tekemissänne 

olosuhdeselvityksisssä 

Olosuhdeselvitys osana sosiaalityötä 

- Miten koet olosuhdeselvitysten tekemisen osana omaa työtäsi 

- Jatkuuko yhteistyö asiakkaiden kanssa olosuhdeselvityksen tekemisen jälkeen tai näetkö sen 

tarpeellisena 

- Näetkö olosuhdeselvitykset osana lastensuojelun työtä 

Teille on varattu aika haastattelua varten: 

__________________________________________________________ 

Kiitos Sinulle, kun lupauduit haastatteluun! 

Ystävällisin terveisin 

Eeva Huitula, Jyväskylän yliopisto 

(yhteystiedot) 
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Liite 2, suostumus aineiston arkistointiin 

 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUS 

 

Minulle on kerrottu haastatteluni litteraatin arkistoinnista suostumuksellani tutkimuksen päätyttyä 

Tietoarkistoon tutkimuskäyttöä (tai opiskelua, opetusta ja tutkimusta) varten.  Arkistoitavasta 

aineistosta on luvattu poistaa nimitietoni ja muut minua koskevat yksilöivät tiedot.  

 Suostun siihen, että haastatteluni litteraatti arkistoidaan Tietoarkistoon.  

Kyllä_       Ei_ 

 

Suostumuksen antajan allekirjoitus 

 

 

Allekirjoitetun suostumuksen voit lähettää sähköpostilla allekirjoittaneelle.  

 

 

Kiitos Sinulle, kun lupauduit haastatteluun! 

Ystävällisin terveisin 

Eeva Huitula, Jyväskylän yliopisto 

 (yhteystiedot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Liite 3, Tietoa tietoarkistosta tutkimukseen osallistuvalle 

Mikä on tietoarkisto? 

Tietoarkisto on Tampereen yliopiston yhteyteen sijoitettu valtakunnallinen palveluyksikkö. Sen 

päätehtävä on arkistoida sähköisiä tutkimusaineistoja jatkokäyttöä varten. 

Miksi tutkimusaineistoja arkistoidaan? 

Aineistoja voidaan hyödyntää uusissa tutkimuksissa vertailuaineistoina, tai niistä voidaan tehdä 

myöhemmin tutkimus, jossa vastataan uusiin ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Aineistoja 

voidaan käyttää myös opiskelussa ja opinnäytetöissä. Kaikki tutkimusaineistot ovat aikanaan 

historian tutkimuksen lähteitä. Jos osallistut tutkimukseen, jonka aineisto arkistoidaan 

tietoarkistoon, tutkimustarkoitukseen antamiesi tietojen lopullinen säilytyspaikka on tietoarkisto. 

Tietoarkisto säilyttää aineistoja omalla palvelimellaan. Jos et halua, että antamasi tiedot 

säilytetään pysyvästi, kysy tutkijalta mahdollisuutta osallistua tutkimukseen ilman tietojesi 

arkistointia. 

Mihin tarkoituksiin tietoarkisto antaa aineistojaan? 

Tutkimusaineistoja luovutetaan tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tai yksinomaan 

tutkimukseen. Tarkista saamastasi tutkimusesitteestä tai tutkimussuostumuksesta, mihin 

sinulta kerättävää tietoa on tarkoitus luovuttaa tietoarkistosta. Kysy tarvittaessa asiasta 

tarkemmin tutkijalta. 

Ketkä saavat tietoarkiston aineistoja ja miten varmistetaan niiden asianmukainen käyttö? 

Tietoarkisto luovuttaa aineistoja rekisteröityneille asiakkailleen. Asiakkaat sitoutuvat aineistoja 

koskeviin käyttöehtoihin. Niiden mukaan tutkittavien tai muiden henkilöiden yksityisyyden suojaa 

ei saa vaarantaa aineiston käytössä eikä tutkimusjulkaisuissa. Saadakseen aineiston tietoarkistolta 

asiakkaan täytyy kertoa, mihin tarkoitukseen hän aikoo käyttää sitä. Hänen pitää antaa esimerkiksi 

tutkimuksen tai opintokurssin nimi. Jos asiakas käyttää aineistoa käyttöehtojen tai ilmoittamansa 

käyttötarkoituksen vastaisesti, tietoarkistolla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili ja ilmoittaa 

väärinkäytöstä aineiston tekijöille, asiakkaan työnantajalle tai oppilaitokselle ja 

tutkimusrahoittajalle. 

Mitä tunnistetietoja sisällytetään arkistoitavaan aineistoon? 

Arkistoitavaan aineistoon jätetään vain ne tunnistetiedot, jotka ovat tarpeellisia aineiston sisällön 

ymmärtämiseksi. Ellei laajemmasta tunnisteiden poistosta ole sovittu, tietoarkistossa poistetaan 

aineistosta aina tutkittavien yhteystiedot ja henkilötunnukset. Useimmiten aineistosta poistetaan 

myös henkilönnimet. Myös muita tunnistetietoja poistetaan tarvittaessa. Tarkista 

tutkimusesitteestä tai tutkimussuostumuksesta, mitkä tunnistetiedot on tarkoitus poistaa 

arkistoitavasta aineistosta. Kysy tarvittaessa asiasta tarkemmin tutkijalta. 

 Lisätietoja tietoarkistosta 

Kun haluat tietää enemmän tietoarkistosta ja sen toimintakäytännöistä, ota yhteyttä. Yhteystiedot 

ovat esitteen takakannessa. Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme mieltäsi askarruttaviin 

kysymyksiin. Tietoarkiston tietosuojakäytänteet: 

>>www.fsd.uta.fi/fi/hallinto/asiakirjat/tietosuojakaytanteet.html 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 33014 Tampereen yliopisto 

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu.fsd@uta.fi  040 190 1442 

http://www.fsd.uta.fi/fi/hallinto/asiakirjat/tietosuojakaytanteet.html
mailto:asiakaspalvelu.fsd@uta.fi

