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Pro gradu –tutkielman tavoitteena on tutkia ja arvioida lastensuojelun sosiaalityöhön 

kehitettyä Pysäkki-arviointimallia ja sen sovellettavuutta lastensuojelun käytännön työssä. 

Pysäkki-arviointimalli on Pesäpuu ry:n yhdessä lastensuojelun ammattilaisten, 

kokemusasiantuntijoiden ja vanhempien kanssa kehittämä menetelmä huostaanoton ja 

sijaishuollon tarpeen arviointiin. Tutkimuksen kohteena ovat Pesäpuun Kuka minusta 

huolehtii? -koulutuksiin osallistuneet lastensuojelun työntekijät. Aikaisempi kotimainen 

tutkimus menetelmien käytöstä on hyvin vähäistä.   

Tutkielman viitekehyksen muodostavat osallisuus ja suunnitelmallisuus. Tutkimuksen 

aineisto koostuu 54:stä Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen palautekyselyiden 

vastauksista ja sähköisesti toteutetusta uusintakyselystä, johon vastasi 19 henkilöä, sekä 

kahdesta teemahaastattelusta. Aineisto koostuu näin ollen sekä kvalitatiivisesta että 

kvantitatiivisesta aineistosta, jota analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Kvalitatiivinen 

aineisto muodostaa tutkimuksen pääaineiston ja kvantitatiivinen aineisto toimii 

täydentävänä ja tukevana aineistona. Analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä 

sekä teoriaohjaavasti että aineistolähtöisesti.   

Tutkimustulokset osoittivat, että lastensuojelun työntekijät käyttävät Pysäkki-

arviointimallia enimmäkseen soveltaen, mutta myös täysin sellaisenaan. Arviointimalli 

koettiin sopivan parhaiten huostaanoton lakkaamisen edellytysten arviointiin. 

Sosiaalityöntekijät arvioivat arviointimallin käytön lisänneen lapsen osallisuutta ja yhteistä 

arviointia työskentelyssä. Osallisuuden lisääntyminen näyttäytyi aineistossa monitahoisena 

ilmiönä. 95% uusintakyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että arviointimallin käyttö on 

lisännyt suunnitelmallista työotetta. Arviointimallin käyttöön liittyi kuitenkin tekijöitä, jotka 

asettivat haasteita mallin käytölle. Ajanpuute oli yksi useammin mainituista syistä. Toinen 

tekijä oli työyhteisön sitoutumattomuus mallin käyttöön. Jos työyhteisössä oli vain yksi 

koulutuksen saanut sosiaalityöntekijä, mallin käyttöön oli haastavaa saada mukaan muita 

työyhteisön jäseniä. Sosiaalityöntekijät haluaisivat käyttää mallia, jos siihen olisi aikaa. 

Suurin osa (68%) sosiaalityöntekijöistä suosittelisi mallin käyttöä kollegoilleen. 

 

 Avainsanat: Arviointi, arviointityöskentely, osallisuus, suunnitelmallisuus 
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1. JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa sosiaalityön lastensuojeluun kehitetyn 

Pysäkki-arviointimallin toimivuudesta ja käytettävyydestä käytännön työssä. Tutkimukseni 

konteksti sijoittuu lastensuojeluun ja sijaishuoltoon. Pysäkki-arviointimalli on suunniteltu 

lapsen osallisuuden ja yhteisen arvioinnin tukemiseksi, joten tavoitteena on saada myös 

tietoa siitä, lisääkö arviointimallin käyttö lapsen osallisuutta ja yhteistä arviointia 

työskentelyssä. 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva julkisuusperiaate on tuonut kehittämiseen ja 

arviointiin liittyviä vaatimuksia myös sosiaalialalle. Julkisena palvelujärjestelmänä 

sosiaalityö on toiminnastaan tilivelvollinen eri tahoille, kuten asiakkaille, 

päätöksentekijöille, toimintaorganisaatioille ja veronmaksajille. (Hokkanen 2011, 116; 

Pohjola 2011, 9.) Lastensuojelussa tehtävä arviointi ja käytännöt ovatkin nousseet 

keskeiseksi kehittämis- ja tutkimustyön kohteeksi osittain julkisuudessa esiin tulleiden 

lasten vakavien laiminlyöntien ja jopa kuolemaan johtaneiden tapahtumien seurauksena. 

(Kaski ym. 2016, 90.)   

 

Asta Niskalan (2010) mukaan sosiaalityön työnjaollinen asema on vahvistumassa 

hyvinvointipalvelujärjestelmässämme sosiaaliseksi asiantuntijuudeksi, joten kehittämistä ja 

tutkimista tarvitaan (Niskala 2010, 277). Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta 

Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmä on tutkinut vuosina 2012-2013 laaja-alaisesti 

lastensuojelun toimintaa ja kehitystarpeita. Selvityksessä todetaan lastensuojelun arvioinnin 

käytäntöjä ja menetelmiä on systematisoitava ja työntekijöiden osaamista vahvistettava. 

(Toimiva lastensuojelu 2013, 2.) Selvitysryhmän toteuttamissuunnitelman yhtenä 

ehdotuksena toteutettavaksi vuosille 2014-2019 oli lastensuojelun asiakasprosessin 

kehittäminen. Ehdotuksen mukaan lastensuojelun keskeisiin arviointivaiheisiin tulee 

kehittää yhtenäiset toimintamallit ja arvioinnissa tulee käyttää strukturoituja, 

dokumentoituja ja tutkimukseen perustuvia arviointimenetelmiä. (Toimiva lastensuojelu, 

toteuttamissuunnitelma 2014, 29.) 
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Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) velvoittaa ammattilaiset suunnitelmalliseen työhön 

lapsen asioissa asiakkuuden aikana. Lastensuojelulain §20 korostaa lapsen oikeutta 

osallisuuteen, joten sen tulisi olla aina tärkeänä lähtökohtana lastensuojelutyössä. 

Sosiaalihuoltolain 5 §:ssä säädetään, että kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat 

lasta on huomioitava lapsen etu. Araneva (2016, 145) toteaa, että lapsen etu ei voi täysin 

toteutua ilman lapsen osallisuuden toteutumista. Näin ollen lapsen osallisuuden on jo 

lähtökohtaisesti oltava kaikessa lastensuojelun toiminnassa mukana. 

 

Pysäkki-arviointimalli on suhteellisen uusi, eikä sen käytöstä ole tehty vielä tutkimusta. 

Koska sosiaalityö akateemisena tieteenalana on suhteellisen nuori, käytäntötutkimusta on 

vielä vähäisesti, eikä menetelmien käytöstä ole valtakunnallisia toimintamalleja, koen 

mielekkääksi tutkia käytäntöön sovellettavaksi tehtyä Pysäkki-arviointimallia. Enroosin ja 

Mäntysaaren (2107, 8) mukaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mielekkyys ja merkitys 

tulee tutkimuksen teon tavoitteesta eli missiosta. Tämän tutkimuksen missiona on selvittää, 

miten Pysäkki-arviointimalli toimii lastensuojelun käytännössä, kokevatko lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät hyötyvänsä mallista ja miten mallissa on onnistuttu osallisuuden ja 

suunnitelmallisen työotteen tavoitteessa sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. 

 

Enroos ja Mäntysaari (2017) kirjoittavat sosiaalityön tutkimuksen erityisestä 

käytäntösuhteesta, joka on olennaisin erityispiirre sosiaalityön tutkimuskentällä. 

Sosiaalityön tutkimuksen kietoutuneisuus ammatillisiin käytäntöihin, sekä sosiaalityön 

ammatillisten tehtävien ja yhteiskunnallisten paikkojen monimuotoisuus ja jännitteisyys 

eivät selkeytä tutkimuksen ja käytännön välistä suhdetta, vaan tekee siitä ennemminkin 

ristiriitaisen ja hankalan. Käytäntöyhteys ei kuitenkaan tarkoita teoriattomuutta, vaan tutkija 

toimii uusien jäsennyksien, näkökulmien esiintuojana, jolloin tutkimuksesta saatu tieto ja 

uusi teoria tuottaa toimintakäytäntöjen tai ajattelun muutoksia. (Enroos & Mäntysaari 2017, 

11, 20; Saurama & Julkunen 2009, 293-295). 

 

Valtakunnallisen Lapsi ja Perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on lasten, 

nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen ja voimavarojen vahvistaminen, ja jonka 

tärkeänä lähtökohtana on heidän osallistuminen palveluidensa suunnitteluun (LAPE-esite). 
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Tämä yhteiskunnallinen lähtökohta huomioiden on perusteltua kehittää uusia osallistavia 

menetelmiä lastensuojelun sosiaalityöhön tutkia ja arvioida niitä sekä työntekijän, että 

lapsen ja perheen kannalta. Suomessa lastensuojelun sosiaalityön menetelmien käytöstä ei 

ole juurikaan tieteellistä tutkimusta. Tämä yllätti itseäni suuresti etsiessäni samantyyppisiä 

tutkimuksia, joita ei juurikaan löytynyt. 
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2. ARVIOINTI LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖSSÄ 

 

2.1 Arviointi käsitteenä 

 

Arviointi käsitteenä on laaja, monimuotoinen ja monimerkityksinen, jolle on vaikea antaa 

tarkkaa määritelmää. Arvioinnilla on myös monta merkitystä. Yleisesti arviointi voidaan 

määritellä toiminnaksi, jolla mitataan jonkin arvoa. Arvioinnissa on oleellista, että arviointia 

tehdään tiettyjen kriteerien perusteella, joihin toimintaa peilataan ja jonka perusteella 

johtopäätökset tehdään. Arviointia tehdään näin ollen aina suhteessa johonkin. (Arviointi 

sosiaalipalveluissa 2001, 5.) 

 

Arvioinnilla voidaan tarkoittaa käytännön työhön liittyvää arviointia tai arviointitutkimusta 

(Rostila & Mäntysaari 1997b, 398). Arviointitutkimus eli evaluutiotutkimus on yhteiskunta- 

ja käyttäytymistieteenalojen oma tutkimussuuntauksensa, jossa tiedon keruu on 

systemaattista ja analysointi perustuu tiettyjen metodien käyttämiseen. Tämä tutkimus 

koskee käytännön työssä tehtävää arviointia ja sen analysointia, eikä sillä ole tekemistä 

varsinaisen arviointitutkimuksen kanssa. Arviointi-käsitteen monimuotoisuus ja 

monikäyttöisyys tulee ilmi myös tässä tutkimuksessa. Kyseessä ei ole arviointitutkimuksen 

kriteerit täyttävä tutkimus, vaikka aiheena onkin lastensuojelun käytännön työssä 

sovellettavan mallin analysointi. Tutkin lastensuojelun käytännössä tehtävää arviointia ja 

siihen kehitettyä Pysäkki-arviointimallia ja samalla tarkastelen tutkimuskysymysteni avulla 

siitä, miten malli on onnistunut lapsen osallisuuden, yhteisen arvioinnin sekä 

suunnitelmallisuuden tavoitteissaan.  

 

2.2. Lastensuojelussa tehtävä arviointi  

 

Lastensuojelun keskeinen ydintehtävä on arviointi, jonka avulla pyritään lisäämään ja 

syventämään tietoa ja ymmärrystä koko asiakkuuden ajan. Arviointi ei koske siis vain 

alkuvaiheessa tapahtuvaa arviointia, vaan on keskeinen osa koko asiakastyöskentelyä. 

(Petrelius ym. 2016, 7.) Lastensuojelun käytännössä tehtävä arviointi on yksi vaativimmista 

sosiaalityön tehtävistä, joka vaatii sosiaalitytöntekijältä osaamista ja sensitiivisyyttä. 
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Arviointi konkretisoi sen, miten työntekijä ymmärtää tilanteen, antaa suuntaviivat sille, 

miten tilanteessa lähdetään eteenpäin ja mitä toimenpiteitä tilanne vaatii. Arvioinnin 

merkitys lastensuojelussa on näin ollen ratkaisevassa roolissa lastensuojelun asiakkaille. 

(Ojaniemi&Rantajärvi 2010, 219; Petrelius ym. 2016, 8.) 

 

Lastensuojelulaki (417/2007) määrittelee lapsen tilanteen arvioinnin itsenäiseksi prosessiksi 

osana lastensuojelun asiakkuuden prosessia. Arvioinnissa kamppaillaan samanaikaisesti 

lapsen tarpeiden ja oikeuksien sekä vanhempien oikeuksien ja velvollisuuksien 

välimaastossa, ja lisäksi se on eettisten jännitteiden muovaamaa toimintaa. Lapsen, 

vanhempien ja ammattilaisten toimijuus ja mahdollisuus siihen, nousevatkin vahvana esiin 

lastensuojelussa. Keskeisenä keskustelun aiheena onkin ollut juuri lapsen rooli aktiivisena 

toimijana suhteessa vanhempiin ja ammattilaisiin. Arvioinnissa on kyse asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän toimijuuden lisäksi myös toiminnallisesta jaosta arvioinnin ja 

suunnitelmallisen sosiaalityön käytännöissä.  (Ojaniemi&Rantajärvi 2010, 220.) 

 

Sirkka Rousun (2007) mukaan lastensuojelussa asiakastyöntekijöiden arviointiosaamisella 

on laadun varmistamisessa keskeinen rooli. Arviointia voidaan toteuttaa jäsentyneesti tai 

jäsentymättömästi, tiedostaen tai tiedostamatta. Lastensuojelun arviointityöskentelyssä 

korostuukin erityisesti valta: työntekijällä on valta määrittää vanhempien kyvykkyyttä 

lapsensa hoitajana. Rousu kirjoittaa, että aikaisemmin arviointia ei ole välttämättä 

tunnistettu vallankäytön muodoksi, koska sen kehittämistä ei ole otettu vakavasti.  (Rousu 

2007, 150.) Näin ollen voisi sanoa, että arviointiosaaminen on lastensuojelussa yksi 

tärkeimmistä ydintehtävistä. Sosiaalihuollon asiakaslaki (22.9.2000/812) määrittää 

asiakkaan oikeuden saada hyvälaatuista sosiaalihuoltoa. Laadukkaan palvelun edellytyksiin 

kuuluu riittävä henkilöstömitoitus (Kemppainen ym. 2010, 33). Arviointi vaatii työntekijältä 

osaamista, mutta myös mahdollisuuden, eli ajan, sen laadukkaaseen toteuttamiseen. Näin 

ollen resurssitekijät ovat yksi merkittävä tekijä siinä mahdollistuuko laadukas arviointi.  

 

Lastensuojelussa tapahtuva arviointi on kaikin puolin haastava tehtävä, joka sisältää 

päätöksentekovaiheessa epävarmuutta. Päätöksiin vaikuttavat resurssitekijöiden lisäksi 

organisatoriset, filosofiset ja psykologiset tekijät. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat 



9 
 

usein tilanteessa, jossa tieto on monen eri henkilön näkökulmasta esiintuotua, pirstaleista ja 

tilanne monimutkainen, joten päätökset perustuvat harvoin varmuuteen sen oikeellisuudesta. 

(Ward & Brown ym. 2014, 26-27; Kääriäinen 2007, 247.) Arvioinnissa ei ole kyse 

myöskään ainoastaan siitä, että arvioidaan vanhemmuutta ja vanhempien suhdetta lapseen, 

kerätään tietoa, kartoitetaan riskejä ja suojaavia tekijöitä, vaan arvioinnin velvollisuus on 

kohdella vanhempia oikeudenmukaisesti ja antaa heille myös riittävä mahdollisuus ja aika 

muutokseen lapsen kannalta sopivan aikataulun puitteissa (Ward & Brown ym. 2014, 33).  

 

Lastensuojelun sosiaalityössä arviointi on perustyötä ja se sisältyy kaikkeen 

lastensuojelutyöhön. Arviointi alkaa jo lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisessa ja 

käsittelyssä ja sisältyy kaikkeen asiakastyöhön. Arviointia tehdään mm. palvelutarpeen 

arvioinnissa, lastensuojelutarpeen arvioinnissa ja selvityksissä, kiireellisessä sijoituksessa, 

huostaanoton tai sen lakkaamisen arvioinnissa, sijaishuollon tarpeen tai sijaishuollon 

muutostarpeen arvioinnissa. (Lahtinen & Pynnönen 2017, 17-19; Lastensuojelun käsikirja.)  

 

2.2.1 Lastensuojelun avohuolto ja sijaishuolto 

 

Lastensuojelulain (417/2007) 1§ turvaa lapsen oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuolisen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun 

tehtävänä on turvata nämä oikeudet ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Avohuollon 

tehtävä on tarjota ohjausta ja tukea tilanteeseen lapsen edun mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa 

myös sijoittamista kodin ulkopuolelle. Sijoitus voidaan tehdä myös avohuollon tukitoimena, 

joka perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin vanhemmalla säilyvät kaikki huoltajan oikeudet. 

Tällöin sijoitus on mahdollista myös päättää, jos vanhemmat sitä haluavat. (LSL 417/2007 

37§; Lastensuojelun käsikirja 2012; Taskinen, 2010, 69-70.) 

 

Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.  

Lapsella on oikeus sijaishuoltoon, jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tukemaan ja 

turvaamaan lapsen elämää. Sijaishuolto on osa lastensuojelun palvelujärjestelmää, jonka 

tehtävänä on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä. (Pösö 2004, 202-205.) 

Lastensuojelulain (417/2007) 40§:n mukaan sosiaalihuollolla on velvollisuus järjestää 
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lapselle sijaishuolto, jos lapsen huolenpidossa on puutteita, kasvuolosuhteet uhkaavat 

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

tai kehitystään päihteiden käytöllä tai muun kuin vähäisenä pidetyn rikollisen teon tai muulla 

siihen rinnastettavalla käyttäytymisellään. Sijaishuolto voidaan järjestää sijaisperheessä, 

laitoksessa tai sukulaissijoituksena. Sijoitus voi olla pituudeltaan lyhytaikaista, tilapäistä tai 

pitkäaikaista, jolloin lapsi on sijoitettuna aikuisikään asti. (Berg-Toroi 2012, 258-259; Lsl 

417/2007, 40§.)  

 

Lastensuojelulain (417/2007) 50§:n mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa on huomioitava 

lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpidon mahdollisuus ja 

hoidon jatkuvuus. Mahdollisuuksien mukaan on huomioitava myös lapsen kulttuurinen, 

kielellinen ja uskonnollinen tausta. Laitoshuoltoa tulisi järjestää vain siinä tapauksessa, jos 

sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti perhehoidossa tai muualla. (Lsl 

417/2007 50§.) 

 

Sijaishuollon aikana, lastensuojelulain (417/2007) 45§:n mukaisesti, sosiaaliviranomaisella 

on oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta ja huolenpidosta, kasvatuksesta ja 

valvonnasta, terveydenhuollosta, sekä näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta. 

Nämä tilanteet on lapsen etu huomioiden pyrittävä järjestämään yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Lapsen huoltajuus ei siirry lastensuojeluviranomaisille, vaan ainoastaan päätösvalta 

huostaanoton toteuttamisen kannalta merkityksellisissä asioissa. Päätösvalta kuulu muilta 

osin yhä huoltajalle. (Lsl 417/2007 45§.) 

 

Lastensuojelulain (417/2007) 4§:ssä korostetaan huostaanoton väliaikaisuutta ja sijoituksen 

aikana on huomioitava lapsen edun mukaisella tavalla tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. 

Perheen jälleenyhdistäminen tarkoittaa kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen palauttamista 

kotiin. Lastensuojelulain 30§:n mukaan lastensuojeluasiakkaana olevalle lapselle on tehtävä 

asiakassuunnitelma, jossa näkyy perheen jälleenyhdistämisen tavoite ja suunnitelma sen 

edistämisen toteuttamisesta. Suunnitelma on tarkistettava vähintäänkin kerran vuodessa. 

Pyrkimys on palauttaa lapsi mahdollisimman pian takaisin kotiin, jos olosuhteet sen sallivat 

ja se on lapsen edun mukaista. (LsL 417/2007 4§, 30§.) 
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2.2.2 Huostaanotto 

 

Huostaanotolla tarkoitetaan lastensuojelun toimenpidettä, jossa lapsi otetaan pois 

vanhemmiltaan tai huoltajaltaan yhteiskunnan huollettavaksi. Toimenpiteenä huostaanotto 

on lastensuojelussa viimesijainen keino, johon ryhdytään vasta kun muut tukitoimet eivät 

riitä turvaaman lapsen hyvinvointia. (Lsl 40§; Laaksonen 2004, 259.) Huostaanotto on aina 

vakava puuttuminen perheen yksityisyyteen. Lastensuojelulla institutionaalinen tehtävä 

suojella lasta silloin, kun lapseen kohdistuu uhkaa hänen itsensä tai vanhempien taholta. 

(Pösö 2007, 66.)  

 

Huostaanottoa voidaan tarkastella myös sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta, jonka 

mukaan jokaisella on oikeus saada huolenpitoa sosiaalityön keinoin (Mikkola 2017, 54; 

Pirjatanniemi 2017, 92). Raija Huhtanen (2016, 34) määritteleekin huostaanoton 

sosiaalioikeudelliseksi interventioksi, joka on institutionaalisena interventiona 

ainutlaatuinen. Huostaanotossa rajoitetaan jokaiselle kuuluvia perus- ja ihmisoikeuksia, 

puututaan henkilökohtaiseen vapauteen ja perhe-elämän suojaan, mutta samanaikaisesti 

kyseessä on kuitenkin perus- ja ihmisoikeuksien, sekä välttämättömän huolenpidon 

suojaaminen, joihin lapsilla on erityinen oikeus. Huostaanotossa joudutaankin punnitsemaan 

tasapainoa näiden perusoikeuden välillä.  (Huhtanen, 2016, 35.) 

 

Huostaanoton tulee perustua lapsen etuun ja huostaanottopäätöksen tulee täyttää lain 

mukaiset edellytykset. Lastensuojelulaki (417/2007) 14§ säätää moniammatillisesta 

asiantuntemuksesta, jonka mukaan epäselvässä ja ristiriitoja sisältävässä tilanteessa, on 

oltava mahdollisuus moniammatilliseen, asiantuntijoiden yhteiseen arvioon huostaanoton 

perusteista. Huostaanotto edellyttää aina muiden tukitoimien riittämättömyyttä. (LsL 

417/2007 14§; Lastensuojelun käsikirja 2012.) 
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2.3 Pysäkki-arviointimalli  

 

Pysäkki-arviointimalli soveltuu käytettäväksi huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen 

arviointiin, sekä perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia arvioidessa. Pesäpuu on 

kehittänyt arviointimallin vuosina 2011-2016. Mukana on ollut kehittämässä ja 

kokeilemassa lastensuojelun ammattilaisia, jotka ovat osallistuneet "Kuka minusta 

huolehtii?" –mallin koulutuksiin, sekä kokemusasiantuntijoita ja heidän vanhempiaan. 

Koulutus antaa osallistujille valmiuksia yhteiseen arviointiin eri osapuolten kanssa ja tarjoaa 

välineitä ja konkreettisen arviointimallin huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen näkökulmaa, sekä lapsen ja vanhempien 

osallisuutta arviointiprosessissa. Tavoitteena on myös lisätä suunnitelmallisuutta ja kehittää 

dokumentointia lastensuojelun arviointityössä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja työpareille, sekä johtaville sosiaalityöntekijöille, 

jotka vastaavat työssään huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arvioinnista, työprosessin 

johtamisesta ja laativat arviointeihin liittyviä asiakirjoja. (Lahtinen & Pynnönen 2017, 11-

13.) 

  

Pysäkkityöskentely tarkoittaa yhteistä suunnitelmallista arviointiprosessia lapsen, nuoren ja 

perheen kanssa, kun mietitään lapsen tai nuoren huostaanoton tarvetta tai purkua. Lisäksi 

sosiaalityöntekijä kartoittaa yhteistyökumppaneiden näkemykset ja selvittää läheisten 

mahdollisuudet tukea perhettä. Arvioinnin on tarkoitus olla läpinäkyvää ja avointa, jotta 

kaikki tietävät, mitä arvioidaan. Se toteutetaan lapsen, hänen huoltajiensa ja läheistensä sekä 

lapsen asioita hoitavien viranomaisten ja työntekijöiden yhteisenä, avoimena ja 

systemaattisena arviointina. Arviointi prosessina on eettinen ja syvällistä ammatillista 

osaamista ja asiakkaiden osallistamista vaativa prosessi, eikä koskaan vain tekninen 

toimenpide. Arviointi on vahva interventio lapsen ja perheen elämään, mutta hyvin ja 

läpinäkyvästi toteutettuna arviointiprosessi kantaa pitkälle lapsen, nuoren ja perheen 

elämässä. (Lahtinen & Pynnönen 2017, 11-12.)  

  

Pysäkki-malli noudattaa lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita ja mallin teoreettisena 

perustana on Englannissa kehitetty arvioinnin kehikko Framework for the Assesment of 

Children in Need and their Families (2000), sekä PRIDE-ohjelma (Lahtinen & Pynnönen 
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2017, 55). Pysäkki-mallin keskeiset periaatteet ovat: lapsilähtöisyys ja lapsen yksilöllisten 

tarpeiden selvittäminen; avoimuus ja yhteinen arviointi lasten vanhempien ja muiden 

osallisten kanssa; vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työskentelyn apuvälineenä; 

sekä pysähtyminen ja aito lapsen kasvuolojen ja elämän kokonaisvaltainen ja systemaattinen 

tutkiminen. (2017, 58.) Pysäkkimallin perusrunko on jaoteltu neljään eri osa-alueeseen, 

joista muodostuu neljä vanhemmuuden valmiutta, jotka ovat: 

1. Suojella ja hoivata lasta 

2. Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä 

3. Turvata lapselle tärkeät ja läheiset ihmissuhteet 

4. Vanhempien kyky ja halu tehdä yhteistyötä lapsen asioissa (Lahtinen & Pynnönen 

2017, 39.) 

 

Pysäkki-mallissa edetään suunnitelmallisesti, sovitun aikataulun ja yhteisesti asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Työntekijän hallittu suunnitelma tukee asiakkaiden turvallisuuden 

tunnetta ja luottamusta prosessiin. Suunnitelmallisuuteen liittyy asiakkaan ja työntekijän 

oikeusturvan näkökulma. Avoin, tasavertainen dialogi edellyttää arviointityön kuvaamisen 

ymmärrettävästi asiakkaalle, jolloin myös sitoutuminen on mahdollista. (Lahtinen & 

Pynnönen 2017, 59.) Mallissa on viisi teemapysäkkiä, sekä aloitus- ja lopetuspysäkit. 

Pysäkeillä työskennellään aina tilanteen mukaan lähtien lapsen ja vanhempien tarpeista. 

(Lahtinen & Pynnönen 2017, 58-61.)  

 

Ensimmäisellä eli Aloitus -pysäkillä virittäydytään työskentelyyn, sovitaan 

aikataulu ja asetetaan yhdessä yhteiset tavoitteet. Aloitustapaamisella 

arviointimalli esitellään asiakkaille, kuvataan sen eteneminen ja motivoidaan 

asiakkaat yhteiseen työskentelyyn, sekä laaditaan työskentelysuunnitelma 

yhdessä asiakkaiden kanssa. Pysäkillä suositellut välineet: 

Suunnitelmalomake, Minun elämäni sarjakuva ja Huoliasteikko. 

 

Toisen pysäkin teemana on tärkeät ihmissuhteet ja tukiverkostot. Lapselle 

tärkeät läheissuhteet kartoitetaan, sekä kootaan läheisverkosto, jonka 

tapaaminen pyritään sopimaan (pysäkki 6). Lähisuhteiden kartoittamiseen 

voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä: Pesäpuun verkostokartat, Sukupuu, 

Lähemmäs-käsi, Sydämen asiat tai Tejping-nuket. 
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Kolmannella pysäkillä paneudutaan lapsen arkeen ja kasvuoloihin, jolloin 

arvioidaan arjen sujuvuutta lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Käytettäviä toiminnallisia välineitä ovat: Elämäni tärkeät asiat -kortit, Minun 

päiväni, Ajankäyttöni ja Tejping-nuket. 

 

Neljännen pysäkin teemana on lapsen tarpeet ja huolenpito, joita tarkastellaan 

menneisyyden, nykyisyyden sekä tulevaisuuden näkökulmasta. Käytettäviä 

toiminnallisia välineitä ovat: Talotehtävä, Baby Strenghts -kortit ja 

Tarvekortit.   

 

Viidennellä pysäkillä keskitytään vanhemmuuteen: vahvuuksiin ja 

muutostarpeisiin, sekä vanhemman elämäntarinaan. Käytettäviä toiminnallisia 

välineitä: Väittämäkorttien täydennyspakka, Minun elämäni sarjakuvana, 

Baby Strenghts -kortit ja Tarvekortit 

 

Kuudennella pysäkillä on läheisverkostokokous, jossa kartoitetaan lapsen 

elämäntilanne ja auttamismahdollisuudet läheisten ihmisten kanssa. 

Käytettäviä toiminnallisia välineitä: Läheisneuvonpito ja Verkostokokous. 

 

Seitsemännellä pysäkillä, joka on viimeinen pysäkki, on yhteinen arviointi ja 

päätös, jolloin prosessin myötä koottu tieto kootaan ja se käsitellään yhdessä, 

sekä päätetään jatkosta. Käytettäviä toiminnallisia välineitä: 

Yhteenvetolomakkeet.   

 

Pysäkkimallin arvioinnissa suositellaan moniammatillisen tuen käyttöä, joka auttaa 

kokonaisuuksien hahmottamisessa ja täydentää arviointia. (2017, 62, 96.) Lopuksi tehdään 

työskentelystä yhteenveto, jossa kootaan keskeiset havainnot kaikkien arviointiin 

osallistuneiden näkökulmasta, sekä niistä tehdyistä johtopäätöksistä ja 

jatkotyöskentelysuosituksista. Dokumentointi on osa lastensuojelun arviointia ja tapa tehdä 

arviointi näkyväksi, mikä helpottaa ulkopuolisia ymmärtämään tilannetta. Hyvä 

dokumentointi auttaa myös lasta ja vanhempia tilanteen jäsentämisessä. (Lahtinen & 

Pynnönen 2017, 96-97.) 
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2.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Raunion (2009) mukaan suomalainen sosiaalityön tutkimus on verrattavissa ruotsalaisen 

tutkimuksen arvioon, jonka mukaan tutkimukset painottuvat sosiaalityön olemukseen, sekä 

ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutuksen kuvailuun laadullisina tutkimuksina, mutta 

työmenetelmien vaikutuksia asiakkaiden elämään ei ole tutkittu. Vähäinen kiinnostus 

työmenetelmien käytöstä ja vaikutuksista koskee sekä suomalaista, että ruotsalaista 

sosiaalityön tutkimusta. (Raunio 2009, 148-149.) Nyt asiassa on kuitenkin havaittavissa 

muutosta Englannista rantautuneen systeemisen toimintamallin myötä.  

 

Pysäkki-arviointimalli on suhteellisen uusi malli, eikä siitä itsestään ole tehty mitään 

aiempaa tutkimusta. Etsiessäni samantyyppisiä tutkimuksia, jouduin toteamaan, että 

lastensuojelun sosiaalityön mallinnuksista ja niiden arvioinnista ei löytynyt juurikaan 

tieteellistä tutkimusta. Tämä voi johtua siitä, että Suomessa ei ole käytössä valtakunnallisesti 

mallinnettuja, yhteisiä työkäytäntöjä, joten niitä ei ole myöskään siitä syystä tutkittu. 

Hietamäen (2016a, 38) mukaan työmenetelmien levittäminen onkin eettisesti kyseenalaista 

ilman tutkimustietoa niiden vaikuttavuudesta. Tämä kertoo mielestäni siitä, että Suomessa 

ollaan vasta kehittämisasteella työmenetelmien mallintamisessa ja yhteisten työkäytäntöjen 

laadinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä (Karvinen-Niinikoski ym. 2005, 

4) 560 sosiaalityöntekijää kuvasi käyttämiään menetelmiä lähes neljälläsadalla eri tavalla. 

Tämä kertoo ammatillisten työkäytäntöjen pirstaleisuudesta ja yhteisten työkäytäntöjen 

puuttumisesta. 

 

Möllerin (2005) toimintatutkimus Arviosta sanoisin, Tutkimus lastensuojelun asiakkuuden 

alkuvaiheen liittyvän alkuarvioinnin mallintamisesta, meni aika lähelle omaa 

tutkimusintressiäni. Möllerin toiminnassa tapahtunut kehittäminen toi ilmi sen, että 

lastensuojelun työntekijöillä ei ole yhteistä pohjaa tekemälleen arviolle. Tutkimuksessa 

mukana olleet työntekijät kuitenkin kokivat tarvetta yhdenmukaisempiin työkäytäntöihin. 

(Möller 2005, 95.) Huomioitavaa on kuitenkin, että Möllerin tutkimuksesta on jo useampi 

vuosi, joten itseäni yllätti, ettei suomalaisia tutkimuksia löytynyt sen jälkeiseltä ajalta 

juurikaan lisää. Erilaisia hankkeita ja niihin liittyviä julkaisuja ja raportteja aiheesta 
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kuitenkin löytyi. Ervast & Tulensalo (2006) kokosivat tietoa kokemuksista lapsikeskeisen 

tilannearvion kehittämisestä Kohtaava lastensuojelua -hankkeen julkaisuun. Kehittämistyön 

edetessä he huomasivat useita kehittämistarpeita ja tarvetta prosessien mallintamiselle. 

Heidän mukaansa lapsikeskeisen työn kehittäminen on aikaa vaativaa ja pysyvämpien 

muutosten aikaan saaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. (Ervast & Tulesalo 2006, 153-154.) 

Mikko Orasen (2006) toimenpide-ehdotukset "Tutkimista ja tunnustelua - Lastensuojelun 

alkuarvioinnin käytäntöjä, malleja ja kehittämissuuntia" Alkuarviointi ja avohuolto –

työryhmän loppuraportissa todetaan myös, että olisi tärkeää jatkaa selvitys- ja 

arviointivaiheen kehitystyötä, seurata käytäntöjen muuttumista ja arvioida niiden 

vaikutuksia. 

 

Kansainvälisistä tutkimuksista Aarons ja Palinkas (2007) ovat tutkineet lastensuojelun 

palveluntuottajien näkökulmaa uuden näyttöön perustuvan käytännön käyttöönotosta. 

Uuden työmenetelmän käyttöönoton katsotaan olevan erityisen haasteellista juuri 

lastensuojelussa, koska lastensuojelussa prosessit ovat monimutkaisia ja niissä on usein 

odottamattomia käänteitä ja ristiriitoja. Tutkijat keräsivät haastatteluaineistoa lastensuojelun 

kotipalveluista avohuollon päälliköiltä.  He löysivät aineistosta uuden menetelmän 

käyttöönotolle kuusi kriittistä osatekijää, jotka vaikuttivat sen käyttöönottoon. Niitä olivat: 

1) työntekijöiden ja asiakkaiden hyväksyntä menetelmälle, 2) menetelmän käytettävyys 

asiakkaan tarpeisiin, 3) työntekijöiden motivaatio menetelmän käyttöön, 4) kokemukset 

menetelmän käytöstä, 5) organisaation antama tuki menetelmän käyttöön ja 6) menetelmän 

vaikutukset prosessiin ja lopputulokseen. Aarons ja Palinkas korostivat, että uuden 

menetelmän käyttöönotto vaatii sinnikkyyttä, kokemusta ja joustavuutta. (Aarons & 

Palinkas 2007, 413.) 

 

Sirkka Rousu (2007) on tutkinut väitöskirjassaan lastensuojelun tuloksellisuuden arviointia 

organisaatiossa. Rousun mukaan lastensuojelun organisaation tulisi olla selvillä työnsä 

vaikuttavuudesta lasten ja perheiden elämään. Rousu määritteli tuloksellisuuden 

keskeisimmät tekijät lastensuojelussa ja arvioinnissa. Rousu löysi aineistosta kolme 

tuloksellisuuden perusedellytystä, jotka ovat: vankka asiakaslähtöinen organisaatio, 

osaaminen vastaa lastensuojelun ajankohtaisia vaatimuksia ja toimintaprosessit edistävät 

asiakkaan voimavaraistumista. Lisäksi Rousu löysi kaksi vaikuttavuuden kriittistä 
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menestystekijää, jotka olivat: asiakkaan oma kokemus elämänlaatunsa kohentumisesta ja 

lapsen ja nuoren kasvun riskiolosuhteiden väheneminen, jolloin lastensuojelun pitkän 

aikavälin toiminta on kustannusvaikuttavaa. (Rousu 2007, 11.) 

 

Hietamäki (2015) on tutkinut väitöskirjassaan lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutuksia 

vanhempien näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan alkuarviointi toimii parhaiten, kun 

sosiaalityöntekijä panostaa hyvään asiakassuhteeseen ja ottaa koko perheen työskentelyyn 

mukaan, sekä antaa työskentelystä yhteenvedon. Hietamäen (2015, 169) mukaan 

sosiaalityössä tarvitaan yhä hyvää kehittämistyötä, sekä hyvää asiakastyötä edistävää 

koulutusta. Sosiaalityössä kehitettyjen työmenetelmien käytössä tulee esiin asiakkaiden 

yksilöllisiin tarpeisiin ja yhdenmukaisten menetelmien käyttöön liittyvä sosiaalityön 

keskeinen dilemma (Mäntysaari 1991, 167-168). Hietamäen mukaan nämä voidaan asettaa 

vastakkaisiksi lähtökohdiksi, mutta parempi vaihtoehto olisi nähdä yksilölliset tarpeet, ja 

joustavuuden mahdollistavat systemaattiset menetelmät toisiaan täydentävinä lähtökohtina. 

Työmenetelmiä tarvitaan myös, että voidaan toteuttaa työtä asiakkaiden parhaaksi. 

(Hietamäki 2015, 170.) Hietamäen (2016a) mukaan työmenetelmät eivät kuitenkaan 

itsessään auta toimimaan paremmin, vaan niiden käytössä on tärkeää ymmärtää niiden 

perustelut ja huomioida vuorovaikutustaitojen ja olosuhteiden merkitys. Työmenetelmät 

suuntaavat työskentelyä ja auttavat tekemään työstä läpinäkyvää sekä asiakkaille että 

yhteistyökumppaneille. (Hietamäki 2016a, 37.) 

 

Elina Aaltion ja Nanne Isokuortin (2019) valtakunnallinen arviointiraportti Systeemisen 

lastensuojelun toimintamallin pilotoinnista antaa tietoa uuden työmenetelmän alullepanosta 

ja vaikutuksista. Selvityksen mukaan systeemisen toimintamallin impletointi on ollut 

haasteellista, mutta siitä huolimatta 79% sosiaalityöntekijäistä halusi jatkaa työskentelyä 

mallin mukaisesti ja 76% suosittelisi sitä kollegoilleen. Sosiaalityöntekijät näkivät 

suurimpana esteenä mallin käytölle liian suuret asiakasmäärät. Aineiston perusteella 

systeeminen työskentely oli tuonut osalle helpotusta työskentelyyn, mutta toinen osa koki 

sen vastaavasti kuormittavana. Yhteenvetona Aaltio ja Isokuortti toteavat, että 

toimintamallin täysmittaiseen käyttöönottoon tarvitaan enemmän ohjeistusta, resursseja, 

koulutusta ja käyttäjäystävällistä materiaalia.  (Aaltio & Isokuortti 2019, 146.)  
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3. LAPSEN OSALLISUUS JA SUUNNITELMALLINEN 

TYÖOTE 

 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on lapsen osallisuus. Pysäkki-arviointimallin 

yhtenä pyrkimyksenä on lisätä lapsen osallisuutta arvioinnissa, joten tarkastelen sen 

toteutumista työntekijän näkökulmasta. Vaikuttavan työtavan yksi kriteeri on 

suunnitelmallisuus, joten arvioin mallia myös siitä näkökulmasta. Ajattelen, että näiden 

kahden näkökulman, vaikkakin hyvin erityyppisen, yhdistäminen antaa monipuolisemman 

kuvan Pysäkki-arviointimallista ja sen käytöstä.  

 

 3.1 Osallisuuden määrittelyä  

  

Tutkielmassani on olennaisena käsitteenä osallisuus ja sen toteutumisen onnistuminen 

työntekijän näkökulmasta.  Teemana osallisuus on tutkimuksessa sekä viitekehyksenä että 

tutkimuskohteena. Osallisuus on käsitteenä laaja ja siihen liittyy monenlaisia näkökulmia ja 

lähestymistapoja, joten se käyttö ei ole ongelmatonta. (Kiilakoski ym. 2012, 15; Raivio & 

Karjalainen 2013, 12.) Lasten oikeudesta osallisuuteen on säädetty laissa kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (LOS, SopS 60/1991) 

on määritelty lapsen oikeus osallisuuteen. Sopimuksen mukaan oikeus osallisuuteen kuuluu 

jokaiselle lapselle, joka kykenee muodostamaan näkemyksensä. Sopimuksessa määritellään 

myös lasten yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ja vallankäytön suhdetta aikuisiin. 

Sopimus velvoittaa julkisen vallan käyttäjät takaamaan lapsille osallistumisen ja mielipiteen 

ilmaisemisen mahdollisuudet, joko suoraan tai edustajan välityksellä, kaikissa heitä 

koskevissa asioissa ikä ja kehitystaso huomioiden. (SopS 60/1991, 12. artikla.) 

Lastensuojelulaki (417/2007) §20 määrittelee vielä erikseen lapsen oikeudesta osallisuuteen 

ja mielipiteen ilmaisemiseen. Laki turvaa lapsen vaikuttamisen ja osallisuuden omassa 

asiassaan ja tavoitteena sillä on turvata lapsen etu, jonka tulisikin olla kaiken 

viranomaistyöskentelyn ja päätöksenteon taustalla. Päätöksiä arvioidessa lapsen etu on 

ensisijainen ja sen toteutuminen on arvioitava yksilöllisesti. (Taskinen 2010, 23-24.) 
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Lastensuojelussa osallisuus on sitä, että lapsi voi olla itse määrittämässä, arvioimassa ja 

toteuttamassa työskentelyä, jota tehdään hänen edukseen ja joka vaikuttaa lapsen 

tilanteeseen. Mahdollisuus osallisuuteen itselle merkityksellisissä asioissa on myös 

identiteetin kehittymisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Osallisuuden tulisi olla näin ollen 

välitön osa lastensuojelutyötä.  Lapseen tutustuminen ja lasten kanssa työskentelyyn 

suunnatun ajan kasvattaminen on lapsen osallisuuden vahvistamisen kannalta oleellinen 

asia.  (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149, 164.) 

  

Käsitteenä osallisuus on kokemuksellinen tila, jonka merkityksen ajattelen olevan syvempää 

ja laajempaa kuin osallistumisen. Vaikka näitä termejä käytetään myös rinnakkain, 

tutkimuksessani osallisuuden käsitteellä tarkoitetaan syvempää osallisuutta. Osallisuudessa 

on lapsen kohdalla kyse siitä, että lapsi voi itse olla toteuttamassa, määrittämässä ja 

arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehdyssä työssä. Osallisuus tarkoittaa lapsen, 

vanhempien ja työntekijöiden mukana olemista, tekemistä ja vaikuttamista, joka liittyy 

kohtaamiseen, jakamiseen ja kuulemiseen. Lastensuojelussa asiakkaiden osallisuuden 

mahdollistaminen on tärkeä ulottuvuus, joka toteutuu pienistä ja yksinkertaisista teoista. 

(Muukkonen 2013, 175). Lapsille on tärkeää luoda tilanne, jossa he voivat vapaasti sanoa 

mitä he haluavat ja tuntevat. Lasten osallisuus päätöksentekoprosessissa on tärkeää sekä 

lasten että sosiaalityöntekijöiden mielestä.  Bijleveldin (2015) mukaan lapsia tulisi katsoa 

palvelunkäyttäjinä ja lapsilla tulisi olla alusta lähtien keskeinen asema 

päätöksentekoprosessissa. (Bijleveld 2015, 137.) 

 

Lapsen osallisuus näyttäytyy Muukkosen (2013, 167) mukaan seuraavien elementtien 

muodossa: lapsi on puheenaiheena; lapsi nähdään; lapsen ja vanhemman vuorovaikutus 

koetaan; lapsen osallisuus tietoon (lastensuojelun asiakkuudesta, perheen ja lapsen 

tilanteesta); lapsen kohtaamisten määrästä; lapsen olemisesta kohtaamisten keskiössä, ja 

lapsen roolista arvioijana. Kun nämä elementit ovat läsnä lastensuojelun 

arviointiprosesseissa osallisuuden hyödyt mahdollistuvat: Lapsi tulee kuulluksi ja pystyy 

vaikuttamaan asiaansa, tieto ja ymmärrys kasvavat, suojelun toteutuminen on luontevaa, 

voimavarojen esiintulo ja käyttö ovat mahdollisia ja näin ollen myös yhteinen arviointi 

mahdollistuu. (Muukkonen 2013, 172.)  Hurtigin (2006) mukaan lasta osallistavan työotteen 

ei kuuluisi rajoittua vain lapsen tapaamiseen ja huomioimiseen. Hänen mukaansa kyse on 
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toimintamalleista, jolloin lapsi nähdään toimijana, eikä pelkästään arvioinnin kohteena. 

Osallisuuden vahvistaminen ja lapsen asema tiedontuottajana onkin lastensuojelussa 

eettinen ja ammatillinen haaste. Lapsen osallisuus vahvistaa lapsen asemaa tiedontuottajana, 

joten on tärkeää mahdollistaako ja vahvistaako työskentely sen toteutumista. (Hurtig 2006, 

192.) 

 

Sosiaalityön työkulttuurin muuttuessa yhä enemmän asiakaslähtöiseen suuntaan, asiakas 

tulisi Pohjolan (2010) mukaan nähdä subjektina, jolloin sosiaalityön lähtökohdankin tulisi 

lähteä järjestelmän sijaan asiakkaan tarpeista. Sosiaalityö vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan 

rajapinnassa ja se on asiakasta yhteiskuntaan integroivaa ja sopeuttavaa, mutta myös 

reflektiivistä ja osallistavaa toimintaa (Korteniemi ym. 2012, 99-100).  Asiakkaalla on 

tärkeä rooli oman tilanteensa määrittymisessä. Osallisuuden ja osallistumisen käsitteet 

sekoitetaankin usein toisiinsa tai niitä käytetään rinnakkain. Osallistuva asiakas ei ole 

kuitenkaan passiivinen osallistuja, vaan toimii ja on mukana työssä. (Pohjola 2010, 56-57.) 

Osallisuudella on myös merkitystä yhteistyön onnistumisen kannalta. Juhilan (2000, 120) 

mukaan yhteinen ongelmien määrittely helpottaa asiakasta ottamaan vastaan myös 

työntekijöiden näkemyksiä asioista.  

 

Osallisuus on kokemuskäsite, mutta tässä tutkimuksessa lapset ja nuoret eivät kuitenkaan 

arvioi sitä itse, vaan sen toteutumisen mahdollisuuksia määrittelee aikuiset. Tämä on 

ristiriita, jonka tiedostan. Tarkastelen tässä tutkimuksessa ammattilaisten näkemyksiä lasten 

osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksista Pysäkki-arviointimallia käyttäessä.  
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3.1.1 Osallisuuden mallit 

 

Tutkimuksissa osallisuutta on mitattu ja arvioitu erilaisilla mittareilla ja malleilla. 

Osallisuutta koskevissa tutkimuksissa käytetään usein Roger Hartin (1997) kehittämää 

tikapuumallia. Tikapuumallissa on kahdeksan askelmaa ja jokaisen askelman myötä lapsen 

osallisuus kasvaa. Lastensuojelutyössä päätöksenteko ei kuitenkaan voi koskaan olla 

lapsella, joten lastensuojelun arviointityön analysointiin tämä malli ei sellaisenaan sovellu. 

Harry Shier (2001) on tuonut tikapuumallin rinnalle luomansa osallisuuden tasot 

näkökulmaksi ja täydennykseksi (kuvio 1). Shier kuvaa osallisuuden viisivaiheisena eri 

osallisuuden tasoja kuvaava mallina, jossa jokaisessa tasossa on kolme sitoutumisen 

vaihetta. (Shier 2001, 109, 111; Hotari, Oranen, Pösö 2009, 120-122.)  Mallissa tarkastellaan 

lapsen osallisuutta valmiuksien, velvoitteiden ja mahdollisuuksien avulla, jossa aikuisten 

rooli on keskeinen lasten osallisuuden mahdollistaja (Oranen 2008, 10). Shier (2001) kuvaa 

osallisuuden toteutumisen viiden toisiaan seuraavan tason mukaisesti, jotka etenevät 

kolmiportaisesti: avautumisen, mahdollistamisen ja velvoittamisen kautta aina seuraavalle 

tasolle. Tasot ovat: 1. Lapsia kuunnellaan, 2. Lapsia tuetaan oman mielipiteen 

ilmaisemisessa, 3. Lapsen mielipiteet otetaan huomioon, 4. Lapset ovat mukana 

päätöksentekoprosessissa ja 5. Lapset ja aikuiset jakavat vallan ja vastuun päätöksenteossa. 

(Shier 2001, 107-110; Hotari, Oranen, Pösö 2009, 120). Koska tarkastelen tutkimuksessani 

lapsen osallisuuden toteutumista työntekijän näkökulmasta, tämä malli soveltuu Hartin 

tikapuumallia paremmin tutkimukseni näkökulmaksi. 

 



22 
 

 

Kuvio 1 Osallisuuden tasot ja vaiheet (Shier 2001, 111) 

 

Lisäksi lähestyn aineistoa Nigel Thomasin (2002) osallisuuden mallin mukaisesti (kuvio 2). 

Thomas on nimennyt myös nämä osallisuuden tikapuiksi. Thomasin tikapuut kuvaavat 

mielestäni hyvin lapsen perusoikeuksia osallisuuteen omassa asiassaan, johon jokaisella 

lapsella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus. Thomasin mallissa osallisuus lisääntyy, mitä 

korkeammalle noustaan, mutta niitä ei tarvitse nähdä kuitenkaan toisiaan poissulkevina 
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askelmina ja ne tulisi nähdä hyödynnettävinä mahdollisuuksina lastensuojelussa lapsia 

koskevissa päätöksenteoissa. (Thomas 2002, 174-176; Hotari, Oranen, Pösö 2009, 120-122.)  

 

 

Kuvio 2 Osallisuuden tikapuut Nigel Thomasin mukaan (Thomas 2002, 174-176) 

 

Thomasin (2002) tikapuumallissa askelmat on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Ensimmäinen 

askelma on lapsen mahdollisuus valita, haluaako lapsi osallistua oman asiansa 

selvittämiseen. Osallisuus toteutuu, jos lapsi saa aidosti valita, vaikka se olisi kielteinen, 

joka on myös osallisuuden muoto. Toisella askelmalla on lapsen mahdollisuus saada tietoa, 

miten hänen asiassaan aiotaan edetä ja mitkä ovat hänen oikeutensa. Kolmannella askelmalla 

on lapsen mahdollisuus vaikuttaa prosessiin. Lapselle tulee antaa tietoa siitä, mitä asioita 

häntä koskevassa käsitellään, ketkä siihen osallistuvat ja mikä on lapsen rooli. Lapsi ei voi 

vaikuttaa asiaansa ilman tietoa ja mukana oloa. Neljännellä askelmalla on lapsen 

mahdollisuus ilmaista itseään. Lapsella tulee olla mahdollisuus omien ajatusten ja 

mielipiteiden ilmaisemiseen ja siihen on annettava sen vaatima aika. Viidennellä askelmalla 

on mahdollisuus saada apua ja tukea itsensä ilmaisuun. Lapselle on suotava siihen tarvittava 

apu, joko vanhemman tai muun läheisen avulla. Kuudennella askelmalla on lapsen 
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mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin omassa asiassaan. (Thomas 2002, 174-176; Hotari, 

Oranen, Pösö 2009, 120-122.) 

  

Thomasin (2002) mukaan lapselle on tarjottava mahdollisuus osallistua keskusteluun häntä 

koskevissa päätöksenteossa, koska lapsi ei sitä itse osaa vaatia. Lapsi, joka on keskusteluissa 

mukana, on korkeammalla osallisuuden tasolla kuin lapsi, joka ei ota ollenkaan osaa 

keskusteluun. Lapsen mielipiteen kuuleminen ja sen huomioiminen päätöksenteossa antaa 

lapselle merkityksellisen kokemuksen siitä, että hän on ollut vaikuttamassa omaan asiaansa. 

Osallisuus ei toteudu, ellei lapsen mielipidettä ole kuultu tai sillä ei ole ollut päätöksenteossa 

merkitystä. (Thomas 2002, 176-177.) 

 

3.2 Suunnitelmallisuuden määrittelyä 

  

Määrittelen tutkimuksessani suunnitelmallisuuden toiminnaksi, jossa työskentely etenee 

jonkin tiettyjen kaavojen tai teemojen mukaan, joita pyritään seuraamaan työskentelyn 

edetessä. Sosiaalityön menetelmien mallintamisen tarkoituksena on tehdä näkyväksi 

käytännön prosesseja, käsitteellistää niitä ja lisätä sen myötä kriittistä tietoisuutta, joka 

mahdollistaa muutoksen arjen toimintamalleissa, käytännöissä ja osallistuvien ajatuksissa. 

Systemaattinen työskentely auttaa hahmottamaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja 

tavoitteellisesti ja näin ollen helpottaa kaikkia työprosessiin osallistuvia eli asiakkaita, 

työntekijöitä ja muita yhteistyökumppaneita. (Niskala 2010, 277.)  

 

Hokkasen (2014) mukaan nykyään puhutaan suunnitelmallisesta työotteesta systemaattisen 

työotteen sijaan. Asiakkaan tarpeiden ja näkemysten oletetaan tulevan paremmin ilmi 

suunnitelmallista työotetta käyttäessä. (Hokkanen 2014, 127.) Myös laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) edellyttää, että sopimuksellisuutta ja 

sosiaalihuoltoa järjestettäessä on laadittava palvelu-, kuntoutus-, hoito- tai 

asiakassuunnitelma. Näin ollen suunnitelmallisuus antaa käsitteenä hieman enemmän 

liikkumavaraa kuin systemaattisuus, vaikka käsitteinä ovatkin toistensa synonyymeja. Tästä 

syystä puhun tutkimuksessani enemmän suunnitelmallisuudesta systemaattisuuden sijaan. 
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Sosiaalityölle suunnitelmallisuudesta on hyötyä sekä työntekijän että asiakkaan kannalta. 

Asiakkaalle suunnitelmallisuus selkiyttää mitä on odotettavissa ja mitä heiltä odotetaan, 

sekä luo selkärangan arviointiprosessille. Suunnitelmallisuus auttaa asiakasta sitoutumaan 

työskentelyyn, lisää lasten ja vanhempien luottamusta ja edistää myönteisen asiakassuhteen 

syntyä. Työntekijän kannalta suunnitelmallisuus vähentää yhden työntekijän kuormitusta, 

kun vastuu jakautuu sovitusti. Suunnitelmallisuuteen liittyy sekä asiakkaan että työntekijän 

oikeusturvan näkökulma ja se myös mahdollistaa kaikkien osapuolten osallisuuden. 

(Lahtinen & Pynnönen 2017, 59.) 

  

Suunnitelmallisen sosiaalityön lähtökohtana on ajatus, että pohjautuessaan hyvään 

suunnitteluun sosiaalityö on vaikuttavaa. Hyvin toteutettu suunnitelma vaatii aikaa, selkeää 

rakennetta ja prosessinomaista muotoa. Suunnitelmallisuuden kirjaamisella pyritään 

motivoimaan asiakasta, helpottamaan arviointia ja vahvistamaan sekä asiakkaan että 

työntekijän oikeusturvaa. Työskentelyn suuntaaminen ja tavoitteellisuus helpottuu 

suunnitelmallisuuden myötä. Hyvin tehty suunnitelma motivoi asiakasta, antaa toivoa 

selviämisestä ja kasvattaa asiakkaiden turvallisuudentunnetta. (Muukkonen 2008, 38, 41.) 

  

Sosiaalitoimistojen asiakaskyselyitä tutkinut Hokkanen (2012, 131-132) kirjoittaa 

tavoitteista sopimisen työskentelyssä olevan merkityksellisempää hyvän yhteistyön 

rakentamiselle kuin yhteisymmärryksestä asiakkaan avun tarpeelle. Näin ollen 

suunnitelmallisuus auttaa pääsemään asiakastyöskentelyssä alkuun ja on näin pohjana 

työskentelylle, poissulkematta kuitenkaan sitä, että suunnitelmasta ei voisi poiketa. Rostilan 

(2001) mukaan suunnitelmallisuus vähentää työn epämääräisyyttä ja näin ollen lisää 

asiakkaan ja työntekijän mahdollisuutta luovuuteen ja antaa näin ollen tilaa myös 

improvisoinnille (Rostila 2001, 17). Suunnitelmallisuus edellyttää työntekijältä 

menetelmien, välineiden ja mallien hallintaa ja on näin osa työntekijän ammatillista 

osaamista. Lastensuojelun ja sijaishuollon arviointityö on kuitenkin sellaista, että osaamista 

ja tietoa tarvitaan monialaisesti lapsen koko elinpiiristä. Suunnitelmallisuus mahdollistaa 

lapsen ja vanhempien osallisuuden, kun se on systemaattisesti sisällytettynä 

arviointimallissa. (Möller 2004, 19.) 
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4.  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteuttamista. Alussa määritelen tutkimustehtäväni, 

johon tutkimukseni pyrkii vastaamaan. Tämän jälkeen kerron aineistosta ja sen keruuseen 

liittyvistä seikoista. Sitten kuvailen aineiston analysointia ja tutkimukseni raportointia. 

Luvun lopussa pohdin tutkimukseen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä, sekä kerron 

tutkimuksen toteutukseen liittyvistä haasteista. 

 

 4.1 Tutkimustehtävä  

 

Tarkastelen tutkielmassani Pesäpuu ry:n kehittämää Pysäkki-arviointimallia. 

Lastensuojelun sosiaalityön käytännön työmenetelmien käytöstä Suomessa on hyvin vähän 

tutkimustietoa. Tutkimustehtävänäni on selvittää, hyödyntävätkö Kuka minusta huolehtii? -

koulutuksiin osallistuneiden lastensuojelun työntekijät Pysäkki-arviointimallia käytännön 

työssä ja millaisia haasteita sosiaalityöntekijät kokevat sen käytössä. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

Miten Pysäkki-arviointimallia hyödynnetään lastensuojelun sosiaalityössä? 

Auttaako Pysäkki-arviointimalli suunnitelmallisen työn toteuttamisessa?  

Tukeeko Pysäkki-arviointimalli lapsen osallisuutta?   

 

Näiden aineistoon kohdennettujen kysymysten lisäksi tarkastelen samanaikaisesti mallia 

siitä, kuinka se on onnistunut lapsilähtöisyyden tavoitteessaan työntekijän näkökulmasta ja 

onko Pysäkki-arviointimallin käyttäminen antanut konkreettista apua arviointiprosessiin. 

Pysäkki-arviointimallin tärkeitä teemoja ovat osallisuus, yhteinen arviointi ja 

suunnitelmallinen työote, joten nämä ovat tutkielmani näkökulmia. Lisäksi tarkastelen, 

millä tavoin arviointimalli ylipäätään soveltuu lastensuojelun sosiaalityön käytäntöön ja 

millaisia kehitystarpeita sillä on.  
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4.2 Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusaineistoni koostuu kolmesta eri osiosta. Ensimmäinen osio koostuu Pesäpuun 

omista palautekyselyistä, jotka Pesäpuu on kerännyt neljän ”Kuka minusta huolehtii? -

koulutuksen” yhteydessä koulutuspalautteiden muodossa. Koulutukset on toteutettu vuosina 

2013, 2015 ja 2016. Kaikki palautteen täyttäneet ovat antaneet Pesäpuulle suostumuksensa 

palautteiden hyödyntämiseen tutkimuksessa. Palauteen täyttäneitä oli yhteensä 56. Koska 

käytin tutkimuksessani Pesäpuun materiaalia tarvitsin tutkimusluvan Pesäpuulta, jonka 

myönsi Pesäpuu ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola.  Koulutuspalautteet koskivat myös itse 

koulutusta, joten palautekysely on tutkimuksessani mukana soveltuvin osin. Tämä 

tarkoittaa, että itse koulutukseen ja sen toteuttamiseen liittyvät kysymykset jäivät 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Toinen osio koostuu uusintakyselystä (liite 2), joka lähetettiin koulutukseen osallistuneille 

työntekijöille, joista lähes kaikki olivat sosiaalityöntekijöitä. Vastaajia tavoiteltiin 

sähköpostitse saatekirjeellä (liite 1), jossa oli linkki Webropol-kyselyyn. Kyselyn 

laatimisessa oli mukana Pesäpuun kehittämispäälliköt Pia Lahtinen ja Jaana Pynnönen. 

Lisäksi testasin kyselyn toimivuutta gradu-ryhmässä ja muokkasin palautteen mukaisesti 

kysymyksiä toimivimmiksi. Talous- ja hallintopäällikkö Jenni Ruohonen toteutti lopullisen 

kyselyn Webropol-muotoon ja lähetti sähköpostit Kuka minusta huolehtii? -koulutusten 

sähköpostilistojen osallistumisluettelon mukaisesti osallistujille. Sähköposti lähti 73 

osallistujalle, joista 23 palautui ja näistä 16:sta ei löytynyt uutta sähköpostiosoitetta. 

Sähköposti tavoitti näin ollen 57 koulutukseen osallistunutta työntekijää.  Ensimmäinen 

kyselykerta tuotti 13 vastausta, jolloin kahden kuukauden pituista vastausaikaa pidennettiin 

ja sähköpostiin lisättiin toive myös henkilökohtaisesta haastattelusta. Tämän jälkeen 

vastauksia tuli vielä 6, joten uusintakyselyyn vastasi yhteensä 19 työntekijää.  

 

Kolmas osio koostuu kahdesta teemahaastattelusta, johon tiedusteltiin 

osallistumishalukkuutta ja suostumusta kyselyn yhteydessä yhteystietojen jättämisellä. 

Halukkuutensa teemahaastatteluun ilmaisi kolme työntekijää, joista kuitenkin tavoitin vain 

kaksi. Teemahaastattelut toteutettiin puhelimitse kesällä 2018. Haastattelut olivat kestoltaan 
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noin 20 minuutin pituisia. Haastattelu eteni tekemäni haastattelurungon (liite 3) mukaisesti. 

Haastattelun alussa kerroin haastateltaville taustatietoja teemahaastattelun näkökulmasta, 

jossa halusin paneutua erityisesti sosiaalityöntekijöiden näkemykseen osallisuuden 

toteutumisesta. Tämä osuus puhelusta ei ollut tutkielmani kannalta tärkeää, joten tätä osuutta 

puhelusta en äänittänyt ollenkaan. Tämän jälkeen etenimme haastattelurungon mukaisesti, 

jonka äänitin ja litteroin sanatarkasti. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 9 liuskaa rivivälillä 1.   

 

 4.3 Aineiston analyysi  

 

Käytän tutkimusaineistoni analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. Tämä 

analyysimenetelmä sopii, kun aineistosta pyritään saamaan objektiivinen ja systemaattinen 

esitys, jossa voidaan käyttää missä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa. 

Sisällönanalyysissä aineisto jaetaan pienempiin osiin, eritellään ja järjestetään uudelleen 

kokonaisuudeksi. Analyysin edetessä tutkittava ilmiö pelkistyy ilmiötä kuvaaviksi 

käsitteiksi tai kategorioiksi, jolloin tutkittavaa ilmiöstä voidaan tehdä selkeitä johtopäätöksiä 

ja sitä voidaan kuvata tiivistetysti.  Tämän analyysimuodon heikkoutena on vaara, että 

analyysi jää keskeneräiseksi silloin, kun sisällönanalyysin keinoin jaoteltu aineisto esitetään 

sellaisenaan tutkimustuloksina, eikä johtopäätösten tekemiseen ole kiinnitetty riittävää 

huomiota. Jos johtopäätökset vaikuttavat liian yksinkertaisilta ja kategoriat vähäisiltä, yhden 

kategorian sisällä saattaa olla liian vähän asioita – suuri määrä kategorioita kertoo puolestaan 

siitä, että kategorioita on liikaa tai ne ovat päällekkäisiä. Sisällönanalyysin etuna on sen 

herkkyys ja joustavuus aineiston suhteen ja se sopii monenlaisten tekstiaineistojen 

analysointiin. (Elo & Kyngäs 2008, 108, 113-114; Tuomi & Sarajärvi 2009, 103-108.) 

 

Sisällönanalyysiä toteutetaan monesti joko laadullisena sisällönanalyysinä tai 

sisällönerittelynä. Valinta tehdään sen mukaan, halutaanko ilmiön kuvaamisessa painottaa 

laadullista vai määrällistä ulottuvuutta. Sisällönanalyysi on aineiston sisällön sanallista 

kuvaamista ja sisällönerittely aineiston sisällön määrällistä jäsentämistä tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105, 106). Oman tutkimukseni sisältö on sellaista, että 

käytän analyysiin näitä molempia tapoja, joskin painotus on enemmän laadullisessa 

sisällönanalyysissä ja määrällinen ulottuvuus on analyysin tukena. Sisällönanalyysissä nämä 
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kaksi lähestymistapaa voidaan yhdistää, jolloin molemmat tavat toimivat toisiaan 

täydentävinä, kuin että olisivat vastakkaisia tapoja (Seitamaa-Hakkarainen, 2001).  

 

Laadullisten aineistojen analyysi on luonteeltaan syklistä ja aineiston analyysi alkaa jo 

aineiston keruun yhteydessä. Analyysi aloitetaan yleensä koko aineiston lukemisella, jolloin 

siitä syntyy yleiskuva. Myös aineistoon perehtyminen ja sen luokittelu on luonteeltaan 

syklistä - ne voivat myös muuttua ja kehittyä analyysiprosessin aikana. Laadullinen 

analyysiprosessi on näin ollen luonteeltaan joustavaa, mutta systemaattista ja koko aineiston 

kattavaa. Tutkijan on oltava jatkuvassa vuoropuhelussa aineiston kanssa, jolloin analyysin 

edetessä voi myös syntyä uusia analyysiluokkia. Analyysi yleensä päättyy siinä vaiheessa, 

kun aineistosta ei löydy enää uusia näkökulmia. Laadullisen aineistonanalyysin tavoitteena 

on saavuttaa systemaattinen ja kattava kuvaus aineistosta. (Seitamaa-Hakkarainen, 2001.) 

 

Koska tutkimukseni aineiso on monimuotoinen, se antaa mahdollisuuden käyttää sen 

analysoimiseen eri analyysimenetelmiä, joten analysoin tutkimustani sekä aineistolähtöisen 

että teorialähtöisen sisällönanalyysilogiikan mukaisesti. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä aineistosta etsitään tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset ilmaukset 

ja pelkistetään eli redusoidaan ne koodaamalla. Koodausvaiheen jälkeen on vuorossa 

ryhmittely eli klusterointi. Tässä vaiheessa muodostetaan alaluokkia ja niitä yhdistämällä 

syntyy yläluokkia, jota jatketaan niin kauan, kun tämä on mahdollista aineiston 

näkökulmasta. Viimeistä vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi, jonka pyrkimyksenä on 

aineiston esitteleminen teoreettisina käsitteinä. (Eskola 2001, 136-138; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108-112; Silvasti 2014, 35-40.) 

 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysilogiikka, jossa 

analyysi perustuu tiettyyn teoriaan tai malliin. Teorialähtöisessä analyysissä aikaisempi tieto 

tai teoria ohjaavat tutkijan ajattelua, joten analyysi määritellään jo jonkin tunnetun ja 

olemassa olevan viitekehyksen tai käsitejärjestelmän mukaan. Taustalla onkin usein 

aikaisemman tiedon testaaminen eri kontekstissa. Tässä analyysimuodossa päättelyn muoto 

on deduktiivista. Näin ollen tutkimuksen teoreettisessa osassa on luotu kategoriat, joihin 

aineistoa peilataan ja aineisto analysoidaan suhteessa tehtyyn päätökseen. Tutkimuksessani 
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osallisuus on yhtenä viitekehyksenä, joten olen teoriaosuudessa määritellyt, miten osallisuus 

syntyy ja peilaan sitä tutkimuskysymyksieni avulla aineistooni ja tarkastelen toteutuuko 

osallisuus sen mukaisesti Pysäkki-arvioinitimallissa. Tutkimustulos saattaa kuitenkin 

muokata käsitystä siitä, mistä osallisuus syntyy.  (Tuomi & Sarajärvi 2006, 99-100.)  

 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkoituksena on muodostaa aineiston sisällöstä ja 

teemoista kokonaiskuva tiivistetyssä muodossa, kadottamatta kuitenkaan sen tuomaa 

informaatiota. Aineisto hajotetaan ensin osiin käyttämällä loogista päättelyä ja tulkintaa  

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 104-108). Aloitin laadullisen aineiston analyysin lukemalla sen 

useaan kertaan läpi muodostaakseni kokonaiskuvan sen sisältämästä informaatiosta. Jatkoin 

aineiston käsittelyyn koodaamalla aiheet omiksi luokikseen. Nimesin muodostetut luokat 

niitä kuvaavilla nimillä. Luokittelun tarkoituksena on sisällyttää yksittäiset tekijät 

yleisimpiin käsitteisiin, jolloin aineisto tiivistyy tulkintojen tekemiseen (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 110). Tämän jälkeen poimin aineistosta ilmaukset, jotka liittyivät 

tutkimuskysymykseen, joista muodostin ryhmittelemällä alaluokkia. Tässä vaiheessa käytin 

tutkimusmetodina aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Jatkoin analyysia tarkastelemalla 

määrällisen informaation tuomaa tietoa, jonka jälkeen nämä kaksi metodia vaihtelivat 

rinnakkain tutkimusaineiston synnyttämän tiedon mukaisesti.  

 

Johtuen aineistoni monipuolisuudesta, se antoi minulle mahdollisuuden tarkastella sitä myös 

teorialähtöisen sisällönanalyysilogiikan mukaisesti. Osallisuus on paljon tutkittu aihe ja siitä 

on useita erilaisia teoreettisia jäsennyksiä. Rakensin teemahaastatteluiden rungot tätä 

silmällä pitäen. Arvioidessani osallisuuden toteutumista käytin Nigel Thomasin ja Harry 

Shierin jäsennyksiä osallisuudesta, sekä Tiina Muukkosen jäsennystä osallisuuden 

elementeistä ja niiden hyödyistä. Koska osallisuus oli yksi tutkimuskysymyksistä, pystyin 

tarkastelemaan myös uusintakyselyn aineistoa jäsennysten mukaisesti. Näin ollen tulkitsin 

samaa aineistoa kahdesta eri näkökulmasta: aineisto- ja teorialähtöisesti. 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettinen pohdinta 

 

Pohdittaessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta eli validiteettia, sen osoittaminen 

aineiston osalta on luonteeltaan erilaista kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkijan omat 

lähtökohdat ja näkökulma vaikuttavat tutkimustulosten tulkintaan. Näin ollen oma, vielä 

kokemattoman sosiaalityöntekijän, näkökulma on vaikuttanut tutkimustuloksiin. Olen 

pyrkinyt lisäämään tutkimuksen validiteettia käyttämällä erilaisia aineistoja ja metodeja, 

joita olen lähestynyt eri näkökulmista. Lisäksi olen pyrkinyt olemaan tulkinnoissani 

mahdollisimman läpinäkyvä ja tuoda esiin konkreettisia esimerkkejä ja lukuja.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli saada tietoa Pysäkki-arviointimallin käytöstä, mutta siitä 

huolimatta kyseessä ei ole varsinainen tilaustutkimus. Olen saanut tutkimukseni aiheesta 

idean Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Jaana Pynnöseltä, jolla oli muutama ehdotus, mitä 

Pesäpuun kehittämistyön kannalta olisi hyödyllistä tutkia. Kiinnostukseni heräsi tämän 

aiheidean kohdalla, joten motiivina on myös oma henkilökohtainen kiinnostukseni aihetta 

kohtaan. Pesäpuu ry:llä ei ollut mitään vaatimuksia tutkimukseni suhteen ja Pesäpuu ry on 

vaikuttanut tutkimukseni kulkuun ainoastaan uusintakyselyn toteuttamisessa, jonka 

näkökulma on kuitenkin itse asettamani. Näin ollen Pesäpuu ry:n vaikutus tutkimuksen 

kulkuun, tutkimusmetodeihin ja tuloksiin on hyvin vähäinen, ellei jopa merkityksetön. Olen 

kokenut olevani itsenäinen ja riippumaton tutkija, ja olen tarkastellut ja analysoinut 

tutkimusaineistoa juuri sellaisena kuin se on minulle näyttäytynyt. Itselläni ei ollut ennakko-

oletuksia Pysäkki-arviointimallin käytöstä ja olen pyrkinyt tarkastelemaan sitä 

mahdollisimman rehellisesti ja neutraalisti. 

 

Yksi tärkeä eettinen näkökulma tutkimuksiin on tutkittavien anonymiteetin säilyttäminen. 

Sekä palautekyselyihin että uusintakyselyihin vastattiin anonyymisti, eikä vastaajia voitu 

missään vaiheessa tunnistaa vastauksista. Uusintakysely lähetettiin Pesäpuun toimesta, joten 

en käsitellyt vastaajien sähköpostiosoitteita ollenkaan. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa 

tiedot mahdollista teemahaastattelua varten, sekä jos halusi osallistua arvontaan. Nämä 

tiedot olivat kuitenkin irrallisia itse kyselystä, joten tiedot jättäneitä ei voi yhdistää 
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vastauksiin. Hävitin yhteystiedot asianmukaisesti heti, kun en niitä enää tarvinnut. Myös 

äänittämäni haastattelut hävitin heti litteroituani aineiston.  

 

Uusintakyselyn vastausprosentti (33%) jäi harmillisen alhaiseksi, joka vähentää 

tutkimuksen yleistettävyyttä. Samasta syystä laadullinen aineisto jäi niukaksi, joten sen 

suhteen ei tuloksia voi myöskään yleistää, eikä analyysistä näin ollen voinut tehdä kovin 

syvällisisä päätelmiä. Kyseessä on kuitenkin opinnäyte, joten aineiston koon ei tulisi olla 

yksi merkittävimmistä kriteereistä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ei myöskään ole 

tilastollinen yleistys, vaan pyrkimyksenä on tutkia, kuvata ja ymmärtää toimintaa ja ilmiöitä, 

sekä pyrkiä antamaan niistä teoreettisesti mielekäs tulkinta. Laadullisen tutkimuksen edut 

korostuvat silloin, kun tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä ei ole olemassa vielä paljon tietoa. 

Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa tiedonantajien valinta onkin oltava harkittua ja 

tarkoituksenmukaista. Tässä tutkimuksessa voidaan puhuakin eliittiotannasta, jolloin 

tutkimukseen on valikoitunut vain henkilöitä, joilla oletetaan olevan parhaat mahdolliset 

tiedot tutkittavasta aiheesta. (Moilanen & Räihä 2001, 63-65; Tuomi & Sarajärvi 2018, 98-

99.) Nämä kriteerit täyttyivät omasta mielestäni tämän aineiston kohdalla hyvin ja lisäksi 

laadullista aineistoa oli lopulta riittävästi, vaikkakin niukasti, analyysin ja johtopäätösten 

muodostamiseksi.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot  

 

Aineistoni vastaajat koostuvat lastensuojelun työntekijöistä, jotka ovat käyneet Pesäpuu ry:n 

järjestämän Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen. Suurin osa vastaajista on ammatiltaan 

sosiaalityöntekijöitä, mutta mukana koulutuksessa on ollut myös muita lastensuojelun 

ammattilaisia, kuten sosiaaliohjaajia. Pesäpuun mukaan suurin osa koulutetuista ovat 

kuitenkin sosiaalityöntekijöitä ja mukana on ollut vain muutama muun ammattikunnan 

edustaja. Koska tutkimukseni tarkoituksena on arvioida ja tutkia Pysäkki-arviointimallia, ei 

ammattinimikkeellä ole merkitystä. Koulutukseen osallistuneista lähes kaikki olivat naisia 

ja uusintakyselyyn osallistui vain naisia, joten sukupuolta ei voinut ottaa tutkimukseen 

mukaan. 

 

Palautekyselyissä vastaajien ikätiedot olivat saatavilla ainoastaan kahden koulutuksen osalta 

ja vastanneita oli yhteensä 24, joista 5% kuuluu ikäryhmään 18-29 vuotta, 85% ikäryhmään 

30-62 vuotta ja 10% ikäryhmään 63-79 vuotta.  

 

Uusintakyselyyn vastaajista 42% oli käynyt koulutuksen vuonna 2013, 32% vuonna 2015 

ja 26% vuonna 2016. Vastaajat olivat iältään 29-54-vuotiaita ja vastaajien keski-iäksi tuli 

43,5 vuotta. Huomionarvoista on se, että enemmistö (68%) kuului ikäryhmään 40-54 vuotta. 

Uusintakyselyn vastaajista 42% oli työskennellyt lastensuojelussa yli 15 vuotta, 16% 11-

15 vuotta, 21% 6-10 vuotta ja 21% 1-5 vuotta. Enemmistöllä oli siis vankka kokemus 

lastensuojelutyöstä. 

 

Uusintakyselyn vastaajista suurin osa, 84%, työskenteli sosiaalitoimessa, 5% 

lastensuojelulaitoksessa ja 10% muualla, kuten yksityisellä palveluntuottajalla. Vastaajista 

89% työskenteli julkisella sektorilla ja 11% yksityisellä sektorilla. Vastaajista 26% 

työskenteli alle 50 000 asukkaan kaupungissa, 58% 50 000 – 100 000 asukkaan 

kaupungissa, 16% yli 100 000 asukkaan kaupungissa.  
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5.2 Määrälliset tulokset  

 

Kuka minusta huolehtii? -koulutusten palautemateriaali ja tekemäni uusintakysely sisältävät 

määrällistä tietoa Pysäkki-arviointimallin käytöstä. Tässä luvussa tuon näitä lukuja 

konkreettisesti esiin ja vertailen niitä keskenään. Koulutusten palautekyselyistä kaksi 

viimeisintä oli tehty samalla pohjalla ja kahdelle muulle koulutuskerralle oli täysin oma, 

erilainen palautekysely. Kysymykset eivät näin ollen vastanneet täysin toisiaan ja niitä 

koskeva luokittelu saattoi olla erilainen ja asteikko toisin päin.  Aloitin näin ollen 

muuttamalla asteikot toisiaan vastaaviksi vaihtamalla niiden järjestystä. Tämän jälkeen 

jatkoin aineiston käsittelyä järjestelemällä ja yhdistelemällä samaan aihepiirin soveltuvat 

kysymykset ja vastaukset omiksi kategorioiksi ja vertailemalla niitä uusintakyselyn kanssa. 

Esittelen aluksi määrälliset tulokset keskiarvoina, koska kahdessa ensimmäisessä 

palautekyselyssä vastaukset olivat vain keskiarvoina, eikä minulla näin ollen ole asiasta 

tarkempaa tietoa. Myöhemmin käytän kuvaamiseen myös prosenttilukuja.  

 

Palautekyselyissä ja uusintakyselyssä on vastausasteikkona käytetty neli- tai viisiportaista 

Likert-asteikkoa. Muutin myös Likert-asteikot toisiaan vastaaviksi ja yhdessä tutkimukseeni 

päätyneestä palautekyselyvastauksessa oli asteikon keskellä vastausvaihto en osaa sanoa. 

Tämä ei ole vaihtoehtona normaali, joten sille ei näin ollen voi antaa numeerista arvoa, joten 

tutkimuksessani se vastausvaihtoehto kuuluu asteikon ulkopuolelle. Asteikkojen 

keskiarvoja laskiessani kaikki vastaukset saivat numeerisen arvon 1-5, joten vastauksella en 

osaa sanoa olisi oltava arvo 0, että se voisi olla mukana. Vastausvaihtoehtona en osaa sanoa 

ei ollut kuitenkaan kuin yhdessä palautekyselyssä ja siinäkin vain yhdessä kysymyksessä ja 

vastauksiakin oli vain yksi, joten näin yksinkertaisimmaksi ja luotettavimmaksi 

vaihtoehdoksi poistaa tämä asteikosta kokonaan ja huomioin sen keskiarvoa laskiessani.  

 

Tarkistin kaikki laskemani tulokset kolmeen kertaan virheiden minimoimiseksi. Aineistoni 

koko on kuitenkin suhteellisen pieni ja kuvaamani luvut hyvin konkreettisia ja 

laskutoimitukset yksinkertaisia, joten sen suhteen arvioin, että virhemarginaali on hyvin 

pieni. 
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5.2.1 Koulutuksessa saadut valmiudet  

 

Koulutuspalautekyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan koulutuksessa saatuja 

valmiuksia likert-asteikolla (1=erimieltä 4=samaa mieltä). Uusintakyselyssä pyydettiin 

arvioimaan samaa teemaa koskevaa asiaa nykyhetkessä. Väittämät olivat ”Pystyn 

hyödyntämään koulutuksen antia työssäni”, ”Olen hyödyntänyt koulutuksen antia työssäni”; 

Vastaukset on esitetty keskiarvoina, koska kahden ensimmäisen koulutuksen kohdalla oli 

tieto saatavilla vain keskiarvona.  

 

 

 Kuvio 3 Kuka minusta huolehtii? -koulutuksessa saadut valmiudet palaute- ja 

uusintakyselyissä (N=75)      

 

Tuloksista käy ilmi, että keskiarvo laski jokaisen valmiuden kohdalla jonkin verran 

nykyhetkeen verrattuna. Suurin muutos oli ”koulutuksen hyödyntäminen työssä” ja pienin 

muutos valmiudessa ”suunnitelmallinen arviointityö lapsen kanssa”. 
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5.2.2 Pysäkki-arviointimallin käyttö  

 

Tutkimuksessa on mukana 54 Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen käynyttä 

lastensuojelun työntekijää. Uusintakyselyyn vastasi heistä 33%. Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan Pysäkki-arviointimallin käyttöä työssään.  Jos vastaaja kertoi käyttäneensä 

mallia sellaisenaan tai soveltaen, tarkentava kysymys oli miten.  

 

 

Kuvio 4 Pysäkki-arviointimallin käyttö (N=19) 

 

Tuloksista käy ilmi, että 21% vastaajista kertoo käyttäneensä Pysäkki-arviointimallia täysin 

sellaisenaan. Vastaajat kertoivat käyttäneensä arviointimallia sellaisenaan mm. 

huostaanoton tarpeen arviointiin, huostaanoton purkuun ja teematapaamisten yhteydessä.  

53% vastaajista kertoo käyttäneensä arviointimallia soveltaen. Vastaajat kertoivat 

hyödyntäneensä yksittäisten pysäkkien teemoja, aiheita, kysymyksiä, erilaisia tehtäviä, 

soveltuvia harjoituksia ja välineitä yksittäisillä tapaamisilla. Arviointimallia on käytetty 

soveltaen myös erilaisissa arvioissa, kuten perhetyön arviossa ja huostaanoton purun 

edellytyksiä koskevissa arvioissa. Arviointimallia on sovellettu myös lisäten muita 

työmenetelmiä sen rinnalle. 21% vastaajista kertoo käyttäneensä mallia myös muuhun 

tarkoitukseen. Yksi vastaajista kertoi käyttäneensä mallia paljon vanhemmuuden 

tukemiseen avohuollossa ja kaksi vastaajaa kertoi käyttäneensä mallia melko paljon perheen 

kokonaistilanteen arviointiin sekä palveluntarpeen arviointiin. Yksi vastaajista kertoo 

käyttäneensä mallia perhetyön alkuvaiheen arviossa vastausvaihtoehdolla en kovin paljon. 
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Vastaajista 26% ei ole käyttänyt mallia ollenkaan. Yksi muiden kysymysten yhteydessä 

useimmin mainittu syy käyttämättömyyteen oli työpaikan vaihtuminen.  

 

5.2.3 Pysäkki-arviointimallin soveltuvuus käytäntöön  

 

Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen käyneitä pyydettiin uusintakyselyssä arvioimaan 

asteikolla 0=ei ollenkaan – 5= erittäin hyvin, ”Mihin Pysäkki-malli sopii mielestäni?”  

Vastaajilla oli myös mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen, jos vaihtoehtovalikosta 

ei löytynyt sopivaa vaihtoehtoa.   

 

 

 

Kuvio 4 Pysäkki-arviointimallin soveltuvuus käytäntöön (N=19) 
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Vastaajat arvioivat Pysäkki-arviointimallin soveltuvan parhaiten huostaanoton lakkaamisen 

edellytysten arvioimiseen. 42% vastaajista oli sitä mieltä, että arviointimalli sopii siihen 

erittäin hyvin, 16% mielestä hyvin, 26% mielestä melko hyvin ja 16% mielestä ei kovin 

hyvin. 

 

Toisiksi parhaiten vastaajat arvioivat mallin soveltuvan huostaanoton ja sijaishuollon 

tarpeen arviointiin. 32% vastaajista oli sitä mieltä, että arviointimalli sopii siihen erittäin 

hyvin, 21% mielestä hyvin, 36% mielestä melko hyvin ja 11% oli sitä mieltä, että malli ei 

sovellu siihen kovin hyvin. 

 

Arviointimalli puolestaan koettiin vähemmän sopivaksi kiireellisen sijoituksen aikana. 

Tämä jakoi kuitenkin eniten mielipiteitä, sillä vastaajista 37% oli sitä mieltä, että malli ei 

sovi kovin hyvin siihen tarkoitukseen ja 10% sitä mieltä, että se ei sovi siihen ollenkaan, 

mutta 32% oli puolestaan sitä mieltä, että malli sopii siihen melko hyvin, 16% vastaajista 

oli sitä mieltä, että malli sopi siihen hyvin ja 5% oli sitä mieltä, että malli sopii siihen erittäin 

hyvin. 

 

Vähiten sopivaksi arviointimalli koettiin sijaishuoltopaikan muutostarpeen arviointiin. 

Vastaajista 47% oli sitä mieltä, että malli ei sovellu siihen tarkoitukseen kovin hyvin; 5% 

sitä mieltä, että ei ollenkaan, mutta puolestaan 32% oli sitä mieltä, että malli sopii siihen 

melko hyvin; 11% sitä mieltä, että se sopii siihen hyvin ja 5% sitä mieltä, että se sopii siihen 

erittäin hyvin. 

 

Lisäksi vastaajista 11% oli sitä mieltä, että malli sopisi käytettäväksi myös palvelutarpeen 

arviointiin. Vastaajista 68% suosittelisi arviointimallin käyttöä kollegoilleen, 21% ei 

osannut sanoa kantaansa ja 11% ei suosittelisi mallin käyttöä. 
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5.3 Laadulliset tulokset 

 

Tutkimukseni sisältää sekä määrällistä, että laadullista tietoa Pysäkki-arviointimallista. 

Tässä luvussa esittelen aineiston laadullisia tuloksia. Koska uusintakysely on tehty ajatellen 

tutkimukseni viitekehyksiä: osallisuutta ja suunnitelmallisuutta, koostuu laadullinen aineisto 

näistä teemoista, joita analysoin sekä aineistolähtöisesti että teoriaohjaavasti. Ryhmittelin 

sisällön perusteella vastauksia omiin luokkiin, joita sain muodostettua yhteensä neljä 

pääluokkaa, joita olen analysoinut aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.  

 

Laadullinen aineisto muodostuu näissä osioissa keskeisimpien tai toistuvien asioiden 

kuvaamisena. Pääteemoina tässä luvussa ovat osallisuus ja suunnitelmallisuus. Lopuksi 

käydään läpi Pysäkki-arviointimallin edut ja hyvät puolet, sekä haasteet ja kehitystarpeet. 

Tässä luvussa on nimestään huolimatta mukana myös määrällistä tietoa prosenttilukuina, 

että tutkimuksen lukija saisi mahdollisimman selkeän ja informatiivisen kuvauksen 

aineiston tuottamasta tiedosta. 

 

5.4 Osallisuus 

 

Pysäkki-arviointimallin yksi tärkeistä näkökulmista sen kehittämisessä on ollut lapsen 

osallisuuden ja yhteisen arvion lisääminen lastensuojelutyössä. Näin ollen se on tekemäni 

uusintakyselyn ja haastatteluiden pääteemana. Aineistossani Pesäpuun tekemissä 

palautekyselyissä ei kuitenkaan ole suoranaisesti tähän teemaan liittyviä kysymyksiä tai 

avoimia vastauksia, joten osallisuudesta saatu aineisto on koottu uusintakyselystä ja 

haastatteluista. Palautekyselyiden vastauksia voidaan kuitenkin soveltaa osallisuuden 

teeman alle ja näin ollen verrata niitä toisiinsa. Näitä vastauksia olen analysoinut myös 

määrällisissä tuloksissa luvussa 5.2.1 (koulutuksessa saadut valmiudet), mutta esitän osan 

tuloksista tässä yhteydessä uudelleen. Osallisuus on tutkimukseni yhtenä tärkeimpänä 

pääteemana ja viitekehyksenä, joten tämä osio muodostaa suurimman osuuden laadullisista 

tuloksista kiinnostuksen kohteenani, mutta myös aineiston tuottamana tietona. 
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5.4.1 Työskentely lapsen kanssa 

 

Osallisuuden toteutumista voidaan arvioida sen mukaisesti, onko lapsi mukana 

työskentelyssä. Lapsen osallisuus ei voi toteutua, ellei lapsi saa olla itse mukana 

työskentelyssä, eikä saa näin ollen mahdollisuutta vaikuttaa prosessiin. Thomasin (2002) 

jäsennyksen mukaan ollaan kolmannella askelmalla osallisuuden tikapuilla. (Thomas 2002, 

174-176; Hotari, Oranen, Pösö 2009, 120-122.)  

 

Uusintakyselyyn niistä vastanneista, jotka olivat käyttäneet arviointimallia työssään 86% 

(n=14) olivat sitä mieltä, että arviointimallin käyttö on lisännyt työskentelyä suoraan lapsen 

kanssa. Avoimissa vastauksissa käy ilmi, että työntekijät ovat kokeneet työskennelleensä jo 

aiemminkin paljon suoraan lapsen kanssa, mutta arviointimallin käytön koetaan kuitenkin 

lisänneen sitä vielä enemmän ja tehneen työskentelystä aiempaa tiiviimpää. 

 ”Malli on konkreettinen, strukturoitu ja osallistava työskentelytapa, toki 

samoja aihealueita/osioita olemme jo ennen mallia käyttäneet yksittäisinä 

teemoina.” 

”Koen, että olen jo aikaisemmin työskennellyt paljon suoraan lasten kanssa, 

malli on lisännyt systemaattisempaa työskentelyotetta vanhemman kanssa ja 

vahvistanut myös vanhemman kokemusta kuulluksi tulemisessa.”  

 

Vastauksissa tuodaan myös se, että työskentelyssä tehdään tehtäviä kaikkien kanssa: lapsen, 

biologisten vanhempien ja perhehoitajien kanssa. Prosessi koetaan läpinäkyväksi ja 

konkreettiseksi, joka mahdollistaa syvemmän perehtymisen perheen tilanteeseen. Pysäkki-

arviointimallin käytön koettiin myös ryhdistävän ja jäsentävän työskentelyä. Vastaajat 

kertoivat myös hyödyntäneensä koulutuksessa saatua materiaalia pohjana keskusteluille 

vanhemmuuden, arjen ja kasvuolojen arvioinnissa. 

 

Vertailun vuoksi koulutuspalautekyselyissä 69% (n=55) vastaajista oli täysin samaa mieltä 

tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutus lisäsi heidän valmiuksiaan työskennellä 

lapsen kanssa. Palautekyselyissä kysymysten asettelu oli vastakkainen uusintakyselyyn 



41 
 

nähden. Uusintakyselyssä vastattiin avoimeen kysymykseen, jos vastaaja koki, että malli on 

lisännyt työskentelyä lapsen kanssa. Palautekyselyssä puolestaan vastattiin avoimeen 

kysymykseen, jos oli eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä siitä, että koulutus ei ole lisännyt 

valmiuksia työskennellä lapsen kanssa. Avoimista vastauksista käy ilmi, että vastaajat 

kokivat omaavansa jo tarvittavat valmiudet, eikä koulutus tuonut siihen uutta. Kokemus 

nähtiin syyksi siihen, että koulutus ei varsinaisesti lisännyt osaamista. 

”Koulutuksessa käydyt asiat olivat tämän suhteen jo entuudestaan tuttuja ja 

olleet käytössä ja tietoisuudessa.” 

”Koulutus ei tuonut mitään uutta ko. valmiuksiin koska valmiudet ovat jo 

olemassa.” 

 

Lapsen kanssa työskentely taas sen sijaan nähtiin asiana, jossa on aina parantamisen varaa. 

Vastaajat kokivat, että koulutuksessa lähinnä sivuttiin lasten kanssa työskentelyä ja toivoivat 

lasten kanssa työskentelyyn erillistä kurssia.  

 

”Lapsen kanssa työskentely vaatii oman kurssin.” 

 

”Lapsen kanssa työskentely olisi oma koulutuksensa ja sitä kyllä 

kaivattaisiin.” 

 

 

Aineistosta käy myös ilmi, että se miten lapsi lähtee työskentelyyn mukaan, on myös hyvin 

yksilöllistä. Työskentelyä sovelletaan sen mukaan, minkä arvioidaan kenenkin lapsen 

kohdalla toimivan ja millaisissa tilanteissa.  

 

” - - Kyllä se on aika yksilöllistä, että kuka lähtee, kenen kanssa lähtee ja on 

tarve sillai enempää. Että tietysti sitä niinku kotiutumisen kohalla sitä lasta 

tavataan siinä ihan henk.koht., eikä se mee sillai niinku sillä tavalla vaan 

aikuisten puheella nää asiat. ” 
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5.4.2 Toiminnallisten välineiden käyttö  

 

Lapsen osallisuuden toteutumista voidaan katsoa myös siitä näkökulmasta, tukeeko se 

lapsen mahdollisuutta itseilmaisuun. Toiminnallisten työvälineiden ajatellaan helpottavan 

vaikeiden asioiden käsittelyä ja antavan epäsuoran tavan käsitellä niitä, joka tekee siitä 

helpompaa. Toiminnallisten välineiden käytöstä ja niiden vaikutuksista ei ole kuitenkaan 

tutkittua tietoa, vaan sitä sovelletaan taidelähtöisten työmenetelmien tutkimustietoon. 

Toiminnallisten välineiden käytöllä nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia työskentelyyn, 

mutta tässäkin on toimittava asiakasta kuunnelleen. (Hietamäki 2016b, 68-69.) Thomasin 

(2002) jäsennyksen mukaan toiminnallisten välineiden käytön voisi asettaa viidennelle ja 

kuudennelle askelmalle, jossa lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään ja saada siihen apua 

ja tukea (Thomas 2002, 174-176; Hotari, Oranen, Pösö 2009, 120-122). Näin ollen 

toiminnallisten välineiden käyttö kuvaa lapsen osallisuutta jo aika korkealla tasolla. 

 

Uusintakyselyssä niistä vastaajista, jotka ovat käyttäneet Pysäkki-arviointimallia työssään, 

79% (n=14) oli sitä mieltä, että arviointimallin käyttö on lisännyt toiminnallisten välineiden 

käyttöä, joko erittäin paljon, paljon, melko paljon tai ei kovin paljon. Avoimissa 

vastauksissa niiden käytön lisääntymistä ei kuitenkaan kommentoitu lainkaan. 

Koulutuspalautekyselyissä 72% (n=55) vastaajista koki, että koulutus lisäsi heidän 

valmiuksiaan käyttää toiminnallisia välineitä arviointityössä. 

 

Palautekyselyissä kysymyksenasettelu oli vastakkainen ja eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä 

oli 27% (n=55) vastanneista siitä, että koulutus olisi lisännyt valmiuksia toiminnallisten 

välineiden käytössä. Osa vastaajista ei osannut vielä muodostaa toiminnallisten välineiden 

käytöstä mielipidettään ja niiden toimivuus arvioitiin hyvin yksilölliseksi. 

 

”Toiminnallisten välineiden toimivuus on hyvin yksilöllistä.” 

”En ole vielä aktiivisesti käyttänyt toiminnallisia välineitä, mielipide ei ole 

syntynyt ja jäsentynyt.” 

”Toiminnalliset välineet eivät kaikilta osin sovi omaan työmaailmaani.” 

 



43 
 

Sen sijaan molemmat haastateltavat kertoivat arviointimallin lisänneen toiminnallisten 

välineiden käyttöä ja tuoneen uusia välineitä arviointiin. Myös tässä yhteydessä tuli esiin 

toiminnallisten välineiden yksilöllinen soveltaminen. 

 

”No mä koen sen, että tää vois olla toimiva jonkun kyseisen lapsen kohdalla, 

että se niinku selkiyttäis.” 

 

Lapsen kohdalla viestinnällä ja siihen liittyvillä mahdollisuuksilla onkin erityisen tärkeä 

merkitys, koska lasten ymmärtäminen on rajallista (Reder & Duncan 2003, 126-127; 136-

137). Näin ollen toiminnallisten välineiden käyttö lasten kanssa työskennellessä on erityisen 

tärkeää osallisuuden varmistamiseksi. 

 

 

5.4.3. Työskentely lasten ja vanhempien kanssa 

 

 
Lastensuojelun arviointityöskentely on saanut osakseen kritiikkiä liiallisesta 

aikuisvetoisuudesta ja lastensuojelun sosiaalityössä lapsen tuottama tieto on jäänyt usein 

aikuisten tuottaman tiedon alle (Hurtig 2006, 178). Arviointityöskentelyssä on 2000-luvulla 

korostunut lapsen osallisuuden ja toimijuuden teemat. Lapsikeskeisyys on noussut jopa 

yhdeksi arviointityöskentelyn laadun osatekijäksi. (Petrelius ym. 2016, 8-10.) Yhteinen 

työskentely lapsen ja vanhempien kanssa tuottaa tilanteesta ja vuorovaikutuksesta sellaista 

tietoa, jota ei kumpikaan yksinään tuota (Muukkonen 2013, 136). Näin ollen lapsen 

osallisuus syntyy työskentelyssä lasten ja vanhempien kanssa.   

  

Uusintakyselyyn vastanneista, jotka olivat käyttäneet arviointimallia työssään 86% (n=14) 

koki, että arviointimalli on muuttanut työskentelyä lapsen ja vanhempien kanssa. Aineistosta 

käy ilmi, että arviointimallin myötä lasten tarpeiden koetaan tulevan vahvemmin näkyväksi 

ja asioita päästään katsomaan eri näkökulmista, jolloin myös vuorovaikutussuhteet ja lapsen 

näkemys suhteessa vanhempiin tulee näkyvämmäksi. Siitä on saatu palautetta myös 

vanhemmilta: 
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”- - sain mä niinku tässä viimeisimmässä prosessissa palautettaki 

vanhemmalta siitä, että se jotenki autto tekemään näkyväksi niit lapsen 

tarpeita ja miten niihin vastata.” 

 

Prosessin myötä vanhempien näkökulma, toiveet ja tavoitteet nähdään tulevan 

jäsentyneemmin esiin ja lapsen kanssa työskentelyssä erilaiset näkökulmat auttavat lasta 

sanoittamaan vanhemmille ja tuomaan näkyväksi sen, miten lapsi näkee asiat suhteessa 

vanhempiin. Arviointimallin näkökulmat auttoivat myös työntekijöitä: 

 

”Jotenki pääsi myös sellaisesta epävarmuudesta tai jotenkin vääränlaisesta 

ajattelumalleista tai toimintakehistä kattomaan niitä asioita vähän eri 

näkökulmasta.” 

 

Niin ikään myös koulutuspalautekyselyihin vastanneista 86% (n=56) oli täysin samaa 

mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutus lisäsi heidän valmiuksiaan 

työskennellä lasten ja vanhempien kanssa. 14% vastaajista oli puolestaan asiasta eri mieltä 

tai jokseenkin eri mieltä. 

 

”En usko koulutuksen tuoneen mitään uutta työskentelyyn lapsen tai 

vanhemman kanssa.” 

”Koulutus ei varsinaisesti lisännyt valmiuksia työskennellä vanhempien ja 

läheisten kanssa.” 

 

 

5.4.4 Yhteinen arviointi  

 

Lapsen osallisuuden toteutumista voidaan kastoa myös yhteisen arvion näkökulmasta. 

Käsite tarkoittaa kaikkien pyrkimystä tiedon avoimeen jakamiseen asiakkaan ja työntekijän 

välillä. Yhteisessä arviossa lapsen tunteet, kokemukset ja ajatukset ovat keskiössä ja niistä 

käydään yhteistä keskustelua ja tehdään havaintoja. Lasta ei haasteta mukaan keskusteluun, 

vaan lapselle annetaan siihen mahdollisuus ja tila. Yhteinen arvio tarkoittaa yhteistä 

tehtävää, jota tehdään yhdessä, mikä ei kuitenkaan ei aina tarkoita sitä, että kaikki olisivat 

asiasta samaa mieltä tai että asiassa päästään aina samaan johtopäätökseen. Yhteinen arvio 
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on ikään kuin kaikkien esiin tuotu käsitys, jota on yhdessä mietitty. (Möller 2005, 76-78; 

Petrelius ym. 2016, 8.)  

 

Uusintakyselyyn vastanneista, jotka olivat käyttäneet arviointimallia työssään 86% (n=14) 

koki, että arviointimalli on lisännyt yhteistä arviointia. Se, että mallissa on struktuuri, jonka 

mukaisesti edetään ja käsitellään asioita, koetaan helpottavan kaikkia osapuolia ja 

työskentelyä.  

 

”Se tunne, mikä tulee tässä työskentelyssä, on sellainen helpottunut viesti 

kaikilta osapuolilta. Jotenki tää helpottaa sitä työskentelyä, että on 

struktuuri.” 

 

Yhteisen arvioinnin onnistuminen koetaan kuitenkin myös yksilölliseksi seikaksi, jonka 

salaisuus nähdään olevan siinä, että asioita päästään pohtimaan yhdessä, eikä keinoilla ja 

välineillä ole lopulta niin suurta merkitystä. Toimiva vuorovaikutus mainitaan myös tekijänä 

onnistuneeseen yhteistyöhön ja yhteisen arvioinnin sujuvuus nähdään myös tilanteesta ja 

asiakasperheistä riippuvaksi: 

 

”- - kyllä joittenkin perheiden ja lasten kanssa - - tulee semmonen olo kaikille, 

että tässä yhdessä pohditaan tätä ja arvioidaan ja mietitään. Ja sitte toisten 

kanssa se on semmonen, et tää nyt vaan hoidetaan tää asia ja piste.” 

 

Myös koulutuspalautekyselyihin vastanneista 86% (n=56) oli täysin samaa mieltä tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että koulutus lisäsi valmiuksia tehdä yhteistä arviota perheen 

kanssa. 14% vastaajista oli puolestaan asiasta eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä.  

 

Lastensuojelun tarkoitus on auttaa lasta ja hänen perhettään. Lastensuojelun arviointityössä 

fokus on vanhemmuuden arvioinnissa ja lapsen tarpeissa, joten arviointiprosessi ei voi 
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toteutua lastensuojelun työntekijöiden objektiivisena arviointina, vaan kaikilla osapuolilla 

on oikeus olla mukana tiedon tuottamisessa. (Petrelius ym. 2016, 10-12.)  

 

5.4.5 Lapsen osallisuuden toteutuminen mallien mukaan 

 

Teemahaastatteluissa pyysin haastateltavia arvioimaan tarkemmin lapsen osallisuuden 

toteutumista Pysäkki-arviointimallin käytössä. Toinen vastaajista kertoi käyttäneensä mallia 

työssään melko paljon, toinen kertoi käyttäneensä mallia soveltaen, mutta määräksi arvioi 

”en kovin paljoa”. Olen jaotellut vastaajat enemmän käyttäneeksi ja vähemmän 

käyttäneeksi, koska se on mielestäni merkityksellinen tekijä vastauksia arvioidessa. 

Esittelen vastaukset lapsen osallisuuden toteutumisesta Pysäkki-arviointimallia käytössä 

Harry Shierin osallisuuden tasojen mukaisesti, Thomas Nigelin tikapuumallin mukaisesti, 

sekä käyttäen Tiina Muukkosen määrittelyä osallisuuden hyödyistä. Olen pyytänyt vastaajia 

arvioimaan numeraalisesti asteikolla 0-5, jossa numero 5 tarkoittaa ylintä mahdollista arvoa. 

Numeerinen arvo jäi kuitenkin toisessa haastattelussa kokonaan pois, jonka takia esittelen 

vastaukset sanallisessa muodossa. 

 

Harry Shierin (2001) osallisuuden tasojen mukaisesti vähemmän käyttäneen mukaan Lapsen 

mahdollisuus valita on arviointityössä keinotekoinen ja vastaaja arvioi asteikolla 0-5 sen 

toteutumisen Pysäkki-arviointimallia käyttäessä arvolla 2. Enemmän käyttänyt antoi arvon 

5. Lapsen mahdollisuuden saada tietoa tilanteesta molemmat arvioivat toteutuvan arvolla 

5. Lapsen mahdollisuuden vaikuttaa prosessiin ja päätöksentekoon vähemmän käyttänyt 

kertoi kokevansa toimenpiteiden olevan aikuisvetoisia ja antoi arvon 3. Myös enemmän 

käyttänyt kertoi kokevansa sen dilemmaksi ja antoi sille arvoksi 3-4. Lapsen 

mahdollisuuden osallistua keskusteluun vähemmän käyttänyt arvioi toteutuvan arvolla 5 ja 

enemmän käyttänyt arvioi sen olevan yli 4, mutta ei ihan 5. Lapsen mahdollisuuden saada 

tukea puhumiseen vähemmän käyttänyt arvioi toteutuvan arvolla 5 ja enemmän käyttänyt 

laittaisi arvon korkealle 4, lähemmäs 5. Lapsen mahdollisuuden tehdä itsenäisiä päätöksiä 

vähemmän käyttänyt arvioi sen toteutuvan arvolla 3. Enemmän käyttänyt koki myös tämän 

dilemmaksi ja antoi arvioi sen toteutuvan alle 3, lähemmäs 2.  
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Nigel Thomasin (2002) osallisuuden tikapuiden mukaisesti vähemmän käyttänyt arvioi 

sanallisesti, eikä antanut numeerista arvoa. Osallisuuden lisääntyminen Pysäkki-

arviointimallia käyttämällä se, että Lasta kuunnellaan, oli vähemmän käyttäneen vastaajan 

mielestä riippuvainen enemmän työntekijästä, kuin arviointimallista, eikä arviointimallin 

käyttö sinällään lisännyt lapsen osallisuutta. Enemmän käyttänyt antoi sille numeerisen 

arvon lähelle 5.  Vähemmän käyttänyt arvioi sen, että Lasta kannustetaan ilmaisemaan 

ajatuksiaan toteutuvan mallia käyttäessä. Enemmän käyttänyt arvioi numeerisen arvon 

olevan lähelle 4. Vähemmän käyttänyt arvioi sen, että Lapsen ajatukset otetaan huomioon 

päätöksen teossa, toteutuvan mallia käyttäessä ja enemmän käyttänyt kertoi laittavansa sen 

ylikin 5:den. Vähemmän käyttänyt arvioi mallin tulevan lapsen osallisuuden toteutumista 

siinä, että Lapsi osallistuu päätöksentekoon. Enemmän käyttänyt arvioi tämän ”ehkä vähän 

dilemmaksi” ja antoi sen toteutumiselle numeerisen arvon alle 4. Vähemmän käyttänyt arvioi 

sen, että Lapsi jakaa vallan ja vastuun päätöksenteossa hieman kinkkiseksi, koska kokee, 

että vaikka lapsi tiedostaisi sen, että asiassa tehdään päätöksiä ja että lapsen mielipiteellä on 

merkitystä, päätös on kuitenkin aikuisten. Myös enemmän käyttänyt kertoi haluavansa pitää 

numeerisen arvon mahdollisimman lähellä arvoa 1.  

 

Muukkonen (2012, 167) on määritellyt lapsen osallisuuden hyödyt viiteen eri osa-alueeseen. 

Vähemmän käyttänyt arvioi sen, että Lapsi tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa, toteutuvan 

arviointimallia käyttäessä numeerisella arvolla 3 ja enemmän käyttänyt arvioi sen toteutuvan 

lähes 5 arvolla.  Tieto ja ymmärrys kasvavat toteutuu mallia käyttäessä vähemmän 

käyttäneen mielestä arvolla 4 ja enemmän käyttäneen mielestä arvo on yli 4.  Vähemmän 

käyttänyt antaa hyödylle Suojelun toteutuminen on luontevaa arvon 4 ja enemmän 

käyttänyt yli 4. Sen toteutumisen, että Voimavarat saadaan esiin ja käyttöön vähemmän 

käyttänyt arvioi toteutuvan arvolla 5 ja enemmän käyttänyt antaa arvon yli 4. Vähemmän 

käyttäneen mielestä arviointimallia käyttäessä malli auttaa siinä, että Yhteinen arvio on 

mahdollista ja antaa sille numeerisen arvon 5. Enemmän käyttänyt antaa myös tälle arvon 

yli 4. 
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5.5 Suunnitelmallisuus 

 

Uusintakyselyyn vastanneista, jotka olivat käyttäneet arviointimallia työssään 95% (n=14) 

koki, että arviointimalli on lisännyt suunnitelmallisuutta arviointityössä. Tärkeimpinä 

asioina suunnitelmallisuuden lisääntymiseen vastaajat näkivät selkeät teemat ja rungon, 

järjestelmällisyyden ja tavoitteellisuuden. Työskentely arviointimallin mukaisesti koettiin 

selkeänä sekä työntekijälle että vanhemmille. Vanhemmilta saatu palaute on ollut 

positiivista selkeän suunnitelman, työtapojen ja aikataulun suhteen.  

” - - se mitä kuulee vanhemmiltakin, että ei tiedä mitä tapahtuu ja milloin 

tapahtuu, niin kyllähän tää siihen tuo sellaisen selkeän struktuurin.” 

 

Tapaamisten selkeät teemat antoivat työntekijöille myös mahdollisuuden pohtia 

työmenetelmiä etukäteen ja arviointimallin koettiin antavan lisää työvälineitä arviointiin. 

”Pysäkki-mallista sai vinkkejä mitä työmenetelmiä voisi käyttää 

arviointityössä ja niitä tulee pohdittua etukäteen.” 

”Tärkeä asiasisältö, jota voi hyödyntää.” 

 

Arviointimallin koetaan myös auttaneen lapsen elämän eri osa-alueiden suunnitelmallisessa 

kartoittamisessa ja helpottaneen asioiden konkretisointia esimerkiksi niiden vanhempien 

kohdalla, joiden on ollut vaikea hyväksyä sijaishuoltoa tai huostaanoton edellytyksiä.  

 

” Ja sitte mä oon saattanu käyttää sitä niinku pohjana siinä, että just ku että 

yhes mietitään, et onko tässä nyt huostaanoton lakkamista niinku edellytyksiä 

ja sitä sit ollaan niinku käyty läpi.” 

 

 

Arviointimallin mukaisen työskentelyn koetaan sitouttavan myös työntekijää. 

Suunnitelmallisen työotteen vaikuttavuus arviointityöskentelyssä nähdään moniulotteisena, 

jossa myös vanhemmilla on tärkeä rooli: 
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 ”- - sain sellasen palautteen siinä prosessissa, että tää auttoi minua itseä 

vanhempana. Että jotenki sanotetaan niitä asioita, katotaan yhdessä ja 

mietitään myös sellaisia auttavia keinoja ja ne ei välttämättä tuu työntekijältä 

vaan ne voi tulla vanhemmalta itseltään siinä prosessissa.” 

 

Suunnitelmallinen työotteen tuottama yhteenveto prosessista koetaan tekevän muutostyön 

näkyväksi asiakkaille ja tuovan esiin niitä asioita, joissa tarvitaan työstämistä. 

 

”Ja sitte ihan sellasta niinkö kyllähän siinä prosessissa tulee sellanen niinko 

yhteenveto asioista ja sit me katotaan sitä yhdessä ja jotenki pystyy siinä 

vaiheessa vielä kattoon, että jäikö tähän aukkoja ja mitä ne aukot on, mitä 

pitäs työstää eteenpäin sit jatkossa.” 

 

 

Koulutuspalautekyselyihin vastanneista 82% (n=55) oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että koulutus lisäsi valmiuksia työskennellä suunnitelmallisesti. 18% 

vastaajista oli puolestaan asiasta eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

 

Lastensuojelun arviointityössä työntekijän arviointiosaamisella on keskeinen merkitys 

arvioinnin laadun kannalta. On sanomattakin selvää, että jäsentyneesti ja tiedostaen tehty 

arviointi on asiakkaan kannalta laadukkaampaa kuin jäsentymätön arviointi. (Rousu 2007, 

150). Lapsen huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arvioinnissa puututaan perheen 

yksityisyyteen ja liikutaan hyvin sensitiivisellä alueella, ja arvioinnin lopputuloksella on 

merkittäviä vaikutuksia lapsen ja perheen elämään. Sosiaalihuollon asiakaslaki 

(22.9.2000/812) määrittää asiakkaan oikeuden hyvänlaatuiseen sosiaalihuoltoon, ja 

lastensuojelulaki (13.4.2007/417) velvoittaa suunnitelmalliseen työhän lapsen asioissa 

asiakkuuden aikana.  Laadukkaan ja läpinäkyvän arvioinnin ja suunnitelmallisen työn tulisi 

olla itsestään selvää lastensuojelun arviointityöskentelyssä. Hietamäen (2015, 170) mukaan 

suunnitelmallinen työtapa ei poissulje asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista.  
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5.6 Pysäkki-arviointimallin edut ja hyvät puolet  

 

Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen käyneet vastasivat (n=68) avoimeen kysymykseen 

”Mikä mallissa on mielestäni hyvää?” sekä palautekyselyissä, että uusintakyselyssä. 

Ryhmittelin kaikki samaa teemaa koskevat vastaukset omiin kategorioihin, joita muodostui 

yhteensä 9.  Näitä olivat selkeys, prosessi/struktuuri, toiminnallisuus & työvälineet, lapsen 

näkökulma, teemat, vanhempien kanssa työskentely, suunnitelmallisuus, yhteistyö ja 

sovellettavuus. 

 

Eniten vastauksissa esiin tullut asia oli selkeys, joka mainittiin 26%:ssa (18/68) vastauksissa 

useamman teeman yhteydessä. Vastaajat kokivat, että arviointimallin selkeys palvelee 

kaikkia osapuolia ja näin ollen helpottaa työskentelyä. 

 

”Selkeä rakenne, joka erittäin tärkeää vaativassa ja laajassa työssä.” 

” Selkeys: kumpainenkin osapuoli tietää arvioinnin kohteet, pääpainoalueet – 

selkeä aloitus & päätös.” 

”Selkeä ja hyvin jäsennelty. Antaa ryhtiä työskentelyyn ja varmistaa, että 

kaikki tärkeät asiat tulee käsitellyksi.” 

 

 

Toisena hyvänä asiana vastauksissa tuli esiin arviointimallin prosessi/struktuuri, jotka 

mainittiin 21%:ssa (14/68) vastauksista.  Jäsennetyn rakenteen ja strukruurin nähtiin 

toimivan niin oman työn tukena kuin asiakkaille prosessia selkeyttävänä asiana. 

 

”Prosessi sinällään. Työn jäsentämiseksi hyvä malli.”  

”Prosessin visualisointi mahdollisesti selkiyttää sitä asiakkaalle.” 

”Strukturointi. Toimii niin oman työn tukena/mallintamisena kuin myös auttaa 

jäsentämään asiakkaalle prosessia.” 
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Kolmantena hyvänä puolena vastauksissa tuli esiin toiminnallisuus ja sen tarjoamat 

työvälineet, jotka mainittiin 18%:ssa (12/68) vastauksista. Arviointimallin koettiin 

tarjoavan hyvät työvälineet perheen kanssa työskentelyyn ja arviointiin, ja toiminnallisuus 

nähtiin positiivisena ja lapsiystävällisenä työtapana.  

”Malli antaa konkreettisia työvälineitä sekä askeleet edetä arvioinnissa kohti 

lopputulosta.” 

”Se teki arjen arvioinnista konkreettisempaa tarjoamalla arvioinnin tueksi 

välineitä.” 

”Tarvekortit ja talo”peli” tuntuvat toimivilta työvälineiltä.” 

 

Neljäntenä hyvänä asiana vastaajat toivat hyvänä asiana esiin lapsen näkökulman, jotka 

mainittiin molemmissa tapauksissa 16%:ssa (11/68) vastauksista. Arviointimallin mukaisen 

työskentelyn nähtiin vahvistavan lapsen kanssa työskentelyä ja pitävän lapsen keskiössä.  

” Pysäkkimalli nostaa esiin asioita, mitkä muuten voisi jäädä kaiken muun 

tiedon alle. Se tuo esiin systemaattisesti lapsen näkökulmaa.” 

”Kokonaisuuden, hyvät kysymykset ja lapsen näkökulman korostaminen.” 

 

Viidentenä hyvänä asiana vastauksissa tuotiin esiin sekä teemat että vanhempien kanssa 

työskentely. Molemmat esiintyivät 13%:ssa (9/68) vastauksista. Nämä kaksi hyväksi koettua 

asiaa esiintyivät vastauksissa myös yhdessä. Teemat koettiin monipuolisina ja tärkeinä, 

jotka tekivät arvioinnista läpinäkyvää ja auttoivat myös vanhempia työskentelyssä. Teemat 

koettiin myös hyvänä runkona arviointityöskentelylle, joka varmisti se, että asioita tutkittiin 

monipuolisesti. 

”Pysäkkien teemat/sisällöt kattavia arviointityön näkökulmasta.” 

 

”Kattavat teemat, joita syventämällä vanhemman kanssa päästään tutkimaan 

yhdessä muutosta lapsen elämässä ja keinoja auttaa lasta.” 
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”Vanhempien kanssa tulee keskusteltua tärkeistä teemoista ja asioista.” 

 

”Vanhemmuuspysäkki omaa työtä ajatellen hyvä!”  

 

Kuudentena hyvänä asiana vastauksissa tuotiin esiin suunnitelmallisuus, joka mainittiin 

12%:ssa (8/68) vastauksista. Suunnitelmallisuus nähtiin yksiselitteisesti hyvänä asiana, 

jonka arviointimalli mahdollisti. 

 

 ”Antoi lisää suunnitelmallisuutta.” 

”Pysäkkimalli mahdollistaa suunnitelmallisen työskentelyn perheen kanssa.” 

 

Lisäksi vastaajat mainitsivat hyvinä asioina yhteistyön (5/68) ja sovellettavuuden (4/68). 

Mainintaa löytyi myös arviointimallin asiakaslähtöisyydestä ja mallin koetaan nostavan 

esiin enemmän positiivisia näkökulmia: vahvuuksia ja mahdollisuuksia.  Asiakkaan 

kohtaaminen ja kuuleminen, sekä useat tapaamiset pääsivät myös hyviin asioihin.  

 

”Arviointia pyritään tekemään selkeän prosessin mukaan AIDOSSA 

YHTEISTYÖSSÄ asiakkaan kanssa.”  

”Yritys tehdä arviointityöstä jäsenneltyä ja asiakkaille tasalaatuista.” 

 

Teemahaastatteluissa kysyin haastateltavien mielipidettä Pysäkki-arviointimallin hyödyistä 

lapselle, perheelle ja työntekijälle. Haastateltavat mainitsivat osallisuuden ja prosessin 

tuovan näkyvyyden suurimmiksi hyödyiksi sekä lapselle, perheelle ja työntekijälle. Nämä 

kaksi asiaa voidaan myös yhdistää toisiinsa. Prosessin koetaan tuovan näkyväksi asiakkaille 

niitä asioita mitä arvioidaan ja mistä työntekijöillä on lapsen ja perheen kohdalla huoli. Aito 

osallisuus on mahdollista vain, jos lapsella (ja perheellä) on saatavilla kaikki tieto, mitä 

asiasta on. Nämä kaksi tekijää haastateltavat kokivat arviointimallin tärkeimmiksi 

hyödyiksi.  
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5.7 Pysäkki-arviointimallin haasteet ja kehitystarpeet 

 

Tutkimusaineistossa kysyttiin myös arviointimallin haasteita ja kehitystarpeita. Avoimeen 

kysymykseen haasteista ja kehitystarpeista vastasi 60% (46/77) vastaajista. Osa kertoi, ettei 

ole käyttänyt mallia, eikä näin ollen osaa arvioida kehitystarpeita ja loput eivät antaneet 

palautetta kehitystarpeista ollenkaan. Lisäksi on myös huomioitava, että uusintakyselyyn 

vastanneet ovat myös alkuperäinen vastaajajoukko. Muuta huomionarvoista aineistossa on, 

että vuoden 2013 -koulutukset, joista toinen oli pilotti ja toisen koulutuksen kohdalla 

arviointimalli oli myös vielä hyvin keskeneräinen, joten kehitystarpeita on ollut tuossa 

vaiheessa enemmän. Se näkyy vastauksissa joidenkin palautteiden painottumisena kahteen 

ensimmäiseen koulutukseen, jonka olen ottanut huomioon tuloksissa. Ryhmittelin kaikki 

samaa teemaa koskevat vastaukset omiin kategorioihin, joita muodostui yhteensä 5 

pääluokkaa, jotka olivat: aika, selkiyttäminen, konkreettisuuden lisääminen, sovellettavuus 

ja syventäminen.  

 

Eniten mainittu tutkimusaineistosta esiin tullut asia oli aika, tai oikeastaan sen puute, joka 

tuli esiin jokaisessa aineistotyypissä. Kehitystarpeisiin vastanneista 26% (12/47) oli sitä 

mieltä, että arviointimallin suurin haaste on aika. Arviointimalli nähtiin aikaa vievänä 

mallina, johon ei useinkaan resurssit riitä. Ajanpuutteen syyksi tuotiin ilmi systeemiin 

liittyvät resurssitekijät ja monessa vastauksessa näkyikin halu käyttää mallia, jos siihen olisi 

vain aikaa.  

”Pysäkki-malli on hyvä arvioitikeino esimerkiksi huostaanottoa arvioitaessa, 

mutta mallin käyttäminen vaatii paljon aikaa eikä aikaa usein ole riittävästi 

lastensuojelun sosiaalityössä.” 

”Tämähän olisi tosi hyvä juttu, jos olisi vähemmän asiakkaita ja aikaa 

rauhassa työskennellä ja paneutua, mutta työtahti tuntuu vain tiivistyvän 

varsinkin osalla työntekijöistä.” 

”Mikäli mallia käyttäisi kokonaisuudessaan siihen ei aika riitä.” 
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Toisena kehitystarpeena vastauksissa tuli esiin selkiyttäminen, jotka mainittiin 21%:ssa 

(10/47) vastauksista. Tässä on kuitenkin huomioitava, että näistä 80% (8/10) oli annettu 

vuoden 2013 -palautteissa, joten tästä voi päätellä, että arviointimalli on selkiytynyt 

vuodesta 2013. Lisäksi selkeys kuului prosentuaalisesti 26% (18/68) vastaajien mielestä 

arviointimallin parhaisiin puoliin kysyttäessä hyviä asioita Pysäkki-arviointimallista.  

”Jonkin verran vielä tiivistäisin, yhdistäisin asioita.” 

”En tiedä miten saisi sekavuutta tai päällekkäisyyttä pois. Olen itse yhdistellyt 

muutamia osuuksia turhan toiston poistamiseksi.” 

 

Kolmantena kehitystarpeena vastauksista tuli esiin konkreettisuuden lisääminen. Palautteen 

antajista 15% (7/47) oli sitä mieltä, että malli kaipaisi enemmän konkreettisia esimerkkejä 

tai tarkennusta. Konkretiaa kaivattiin lisää sekä koulutukseen, että työskentelyyn. 

”Jotkin aihealueet tuntuivat hankalilta käsitellä perheen kanssa, ehkä malliin 

voisi lisätä vielä konkreettisempia esimerkkejä ym., jotta teemat eivät jää 

teoreettiselle tasolle.” 

”Vieläkin konkreettisempaan ja juurikin ”arkityöhön” liittyvää.” 

 

Neljäntenä kehitystarpeena vastauksista tuotiin sovellettavuus. Pysäkki-arviointimalliin 

kaivattiin enemmän sovellettavuutta, että sitä voitaisiin käyttää joustavasti erilaisissa 

tilanteissa.  

”Erilaiset soveltamisvariaatiot esiin ja keskusteluun enemmän.” 

”Ei valmiiksi teemoitetut tapaamiset, vaan valikko, josta yksilöllisesti voidaan 

valita tarpeen mukaan aiheita.” 

Viidentenä kehitystarpeena vastaajat näkivät syventämisen. Osa vastaajista toivoi syvempää 

läpikäymistä koulutuksessa. Yhtenä ehdotuksena oli myös koulutuksen kohdentaminen 

esimerkiksi vain avohuollon tai sijaishuollon sosiaalityöntekijöille, jolloin syvemmälle 

keskustelulle ja vertaistuelle olisi mahdollisuus. 

 

”Osittain kunkin pysäkin lisäavaamisen.” 
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”Käydä perusteellisemmin pysäkkejä läpi. Nyt jäivät ilmaan.” 

 

Lisäksi haasteena tuotiin esiin myös muun työyhteisön sitoutumattomuus mallin käyttöön. 

Jos oli ainoa koulutuksen käynyt, muita työyhteisön jäseniä oli hankala saada käyttämään 

mallia. Kehitystarpeina tuotiin esiin myös materiaalien digitalisointi, vielä tarkemmin 

käytettäviä työvälineintä, vauvatyön näkökulmaa, lapsilähtöisen työskentelyn kehittämistä 

(lapselle omaa Pysäkki-mallia ja siihen liittyviä työvälineitä), sekä laajempaa 

sisäänrakennettua yhteistyötä. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Tässä osiossa teen tulkintoja ja johtopäätöksiä tutkimukseni tuloksista.  Tutkimus kohdentuu 

lastensuojelun arviointityötä tekevien lastensuojelun työntekijöiden kokemuksiin ja 

mielipiteisiin Pesäpuu ry:n kehittämän Pysäkki-arviointimallin käytöstä käytännön työssä. 

Lisäksi olen selvittänyt, millä tavalla lastensuojelun työntekijät arvioivat lapsen 

osallisuuden ja suunnitelmallisen työtavan toteutuvan Pysäkki-arviointimallia käyttäessä.   

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen käyneet 

lastensuojelun työntekijät näyttävät hyödyntävän ja käyttävän Pysäkki-arviointimallia 

työssään hyvin eri tavoin. 74% vastaajista kertoo käyttäneensä mallia täysin sellaisenaan tai 

sovellettuna. Mallia on hyödynnetty myös tilanteisiin, joihin sitä ei ole varsinaisesti 

suunniteltu, kuten palvelutarpeen arviointiin. Lisäksi 10% vastaajista koki kuitenkin 

hyödyntäneensä koulutuksen antia työssään, vaikka ei ollut käyttänyt itse arviointimallia 

ollenkaan.  

 

Koulutuksen käyneistä niiden osuus, jotka eivät ole käyttäneet arviointimallia työssään 

ollenkaan, oli 26%. Yhtenä syynä arviointimallin käyttämättömyyteen mainittiin työpaikan 

vaihtuminen, joka selittää osan luvusta. Toisena syynä tuotiin esiin työyhteisön 

sitoutumattomuus mallin käyttöön. Aarons ja Palinkas (2007) ovat määritelleet 

tutkimuksessaan uuden menetelmän käyttöönottoon liittyviä haasteita. Heidän mukaansa 

uuden menetelmän käyttöönotto vaatii joustavuutta ja jatkuvaa uudelleen arviointia ja 

sopeuttamista kaikilta osapuolilta: asiakkailta, työntekijöiltä, kehittäjiltä ja koko 

organisaatiolta. Aarons ja Palinkas (2007) korostavatkin ennakkosuunnittelun tärkeyttä ja 

työntekijöiden sopeuttamista uuden menetelmän käyttöön, jossa koko organisaation on 

oltava mukana. Uuden menetelmän käyttöönotto on aikaa vievä monimutkainen prosessi, 

jota on oltava valmis arvioimaan, muokkaamaan ja kehittämään. Näin ollen uuden 

menetelmän käyttöönotossa työyhteisön ja organisaation sitoutumattomuus on suuri haaste 
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sen käytön onnistumiselle. Aaronsin ja Palinkasin (2007) mukaan kriittinen osatekijä on 

myös työntekijän motivaatio menetelmän käyttöön. Jos työyhteisössä on vain yksi uuden 

menetelmän käyttöön motivoitunut tai koulutettu työntekijä, on varmasti haasteellista 

ylläpitää motivaatiota menetelmän käytössä.  

 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että Kuka minusta huolehtii? -koulutuksen käyneet 

arviointimallia käyttäneet lastensuojelun työntekijät kokivat, että mallin käyttö on lisännyt 

suunnitelmallisuutta arviointityössä. Vastaajista jopa 95% kertoi mallin käytön lisänneen 

sitä työskentelyssä. Suunnitelmallisuuden koettiin selkiyttävän prosessia sekä työntekijöille 

että vanhemmille. Paaso (2010) ja Rostila (2001) ovat määritelleet suunnitelmallisen 

työtavan vaikutuksina epämääräisyyden vähenemisen ja sitä kautta asiakkaan vallan ja 

mahdollisuuksien lisääntymisen oman asiansa vaikuttamisessa. Suunnitelmallisuus lisää 

asiakkaan luottamusta työntekijään ja selkiyttää asiakkaalle työskentelyn tavoitteita ja 

odotuksia. Selkeästi yhdessä sovitut työkäytännöt ja vastuun jakautuminen vähentää myös 

työntekijöiden kuormitusta ja antaa tilaa luovuudelle. (Paaso 2010, 38; Rostila 2001, 17.) 

Tämän tutkimuksen vastaajille nämä hyödyt konkretisoituivat arviointimallin käytössä ja 

vastaajat kokivat myös asiakkaiden hyötyvän suunnitelmallisesta työotteesta. Tulosten 

perusteella arviointimalli auttaa suunnitelmallisen työn toteuttamisessa.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Pysäkki-arviointimallia käyttäneet työntekijät kokivat 

lapsen osallisuuden mahdollistuvan mallia käyttäessä ja se näyttäytyi aineistossa 

monitahoisena ilmiönä. Lastensuojelun arviointityöskentelyssä työntekijän rooli 

osallisuuden mahdollistamiselle on suuri ja se näyttäytyy monipuolisina ilmiöinä ja toteutuu 

pienistä yksinkertaisista asioista ja teoista. Osallisuus on yksinkertaisimmillaan lapsen 

mukana olemista, kuulluksi tulemista sekä mahdollisuutta valita ja vaikuttaa omiin 

asioihinsa. (Bijleveld 2015, 137; Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149, 164; Muukkonen 2013, 

175; Thomas 2002, 176.) Tässä tutkimuksessa lapsen mahdollisuutta osallisuuteen 

tarkasteltiin arviointimallin tarjoamien työskentelytapojen ja -välineiden kautta. Vastaajista 

86% koki, että arviointimallin mukainen työskentely lisäsi työskentelyä lapsen kanssa. 79% 

kertoi toiminnallisten välineiden käytön lisääntyneen arviointimallin käytön myötä. Niin 

ikään 86% koki arviointimallin käytön lisänneen työskentelyä lapsen ja perheen kanssa ja 

86% kertoi mallin käytön lisänneen yhteistä arviota. Tulosten perusteella arviointimallin 
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käyttö lisää lapsen mahdollisuuksia osallisuuteen näiden elementtien muodossa. Tämä on 

tärkeää ennen kaikkea päätöksentekoon tähtäävissä arvioinnissa. Bijleveldin (2015, 137) 

mukaan lapsia tulisi katsoa palvelunkäyttäjinä ja lapsilla tulisi olla alusta lähtien keskeinen 

asema päätöksentekoprosessissa. Pysäkki-arviointimallissa lapsen mukanaolo ja lapsen 

keskiössä oleminen on huomioitu jokaisella ”pysäkillä”, ja näissä kaikille on myös tarjolla 

toiminnallisia välineitä, joista voi valita lapsen kehitykseen sopivan välineen.  

 

Tuloksista käy ilmi, että sosiaalityöntekijät haluaisivat käyttää mallia, jos siihen olisi aikaa. 

68% vastaajista suosittelisi mallia kollegoilleen. Pysäkki-arviointimallin suurimpana 

haasteena ja kehitystarpeena tuotiin esiin aika ja sen puute. Aikaa kehitystarpeena ja 

haasteena ei voida oikeastaan edes määritellä suoranaisesti arviointimalliin liittyvänä 

ongelmana, vaan se on enemminkin organisatorinen ja resursseihin liittyvä tekijä. 

Huomionarvoista on, että tutkimukseeni osallistuneista 89% työskenteli julkisella sektorilla. 

Jo 1990-luvulta on tutkittu sosiaalityöntekijöiden kuormittumista ja liiallista työtaakkaa, 

joka on määrittänyt etenkin julkisen sektorin sosiaalityöntekijöitä (Raunio 2003, 54-57).  

 

Tilanne ei näytä uudempien tutkimusten valossa parantuneen. Mänttäri-van Der Kuip 

(2015a) on tutkinut sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia 

niukkuuden aikakaudella. Tutkimustuloksista käy ilmi, että resurssiniukkuus määrittelee 

vahvasti sosiaalityöntekijöiden työtä, joka konkretisoituu koventuneina tehokkuus- ja 

säästöpaineina, kiireenä ja kasvavana työtaakkana. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät 

ylittävät ammattiliiton suositukset ja suurin osa koki, ettei voi tehdä työtään niin hyvin kuin 

haluaisi. (Mänttäri-van der Kuip 2015a, 331-332.) Sosiaalihuollon asiakaslaki 

(22.9.2000/812) määrittää asiakkaan oikeuden saada laadukasta sosiaalihuoltoa. Asiakkaan 

oikeuksien kannalta riittämättömät resurssit ja kasvava työtaakka on ongelmallinen. 

Arviointityö on muutostyötä, jolle on annettava lapsen ja perheen kannalta vaadittava, 

riittävä aika (Ward & Brown ym. 2014, 33). Siihen peilaten Pysäkki-arviointimallin 

mukainen työskentely mahdollistaa laadukkaan arviointityön toteuttamisen. 
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6.2 Suositukset  

 

Tämän aineiston tuloksia ei voida yleistää. Aineistosta tulleet prosenttimäärät ja keskiarvot 

eivät kuvaa luotettavasti Pysäkki-arviointimallin todellista käyttöä. Aineisto on kuitenkin 

tuo esiin sen käyttöön liittyviä haasteita ja hyviä puolia ja on näin ollen suuntaa antava. 

Aikaisempaan tutkimustietoon peilaten olen tehnyt päätelmiä siitä, millaisiin tekijöihin 

kannattaa kiinnittää huomiota, jos työyhteisö haluaa ottaa onnistuneesti työmenetelmän 

käyttöön.   

 

Aaronsin ja Palinkasin (2007, 431) määrittelemät kuusi kriittistä osatekijää uuden 

työmenetelmän käyttöönotossa, sekä Rousun (2007, 11) määrittelemät tuloksellisuuden 

perusedellytykset ja kriittiset menestystekijät tulivat esiin myös tässä tutkimusaineistossa 

työntekijöiden kuvauksina käyttöönoton hyvinä puolina ja haasteina. Määritelmät vastaavat 

toisiaan, lukuun ottamatta ensimmäistä kohtaa, joten olen yhdistänyt ne ja esittelen ne tässä 

limittäisinä, Rousun määritelmä kursivoituna. Kriittiset osatekijät uuden työmenetelmän 

käyttöönottoon ovat: 1) Työntekijöiden ja asiakkaiden hyväksyntä menetelmälle, 2) 

menetelmän käytettävyys asiakkaan tarpeisiin/ asiakkaan oma kokemus elämänlaatunsa 

kohentumisesta, 3) työntekijöiden motivaatio menetelmän käyttöön /osaaminen vastaa 

lastensuojelun ajankohtaisia vaatimuksia, 4) kokemukset menetelmän käytöstä 

/toimintaprosessit edistävät asiakkaan voimavaraistumista, 5) organisaation antama tuki 

menetelmän käyttöön /vankka asiakaslähtöinen organisaatio,  ja 6) menetelmän vaikutukset 

prosessiin ja lopputulokseen /lapsen ja nuoren kasvun riskiolosuhteiden väheneminen, 

jolloin lastensuojelun pitkän aikavälin toiminta on kustannusvaikuttavaa. Aineistosta nousi 

haasteellisina tekijöinä kohdat 3 ja 5. Arviointimallia koettiin haasteelliseksi käyttää, jos oli 

ainoa koulutuksen käynyt, eikä saanut käyttöön tukea. Aikaisempi tutkimustieto osoittaa, 

että uuden työmenetelmän onnistuneeseen käyttöönottoon tarvitaan koko organisaation tuki. 

Näin ollen ei ole välttämättä hyödyllistä kouluttaa työyhteisöstä vain yhtä työntekijää mallin 

käyttöön. Onnistuneina osatekijöinä aineistosta nousi kohdat 1, 2, 4 ja 6. Oma innostus, 

asiakkaalta saatu hyvä palaute ja sen myötä onnistunut kokemus ja lopputulos kannustivat 

menetelmän käyttöön.  

 



60 
 

Saman suuntaisia huomioita, tosin huomattavasti suuremmassa mittakaavassa, oman 

tutkimukseni kanssa saivat Aaltio ja Isokuortti (2019) Systeemisen toimintamallin 

pilotoinnin arvioinnissa. Keskeneräisen toimintamallin käyttöönotossa tuli ilmi monenlaisia 

haasteita. Siitä huolimatta sosiaalityöntekijät olivat uuteen toimintamalliin tyytyväisiä: 79% 

halusi jatkaa systeemisen mallin mukaista työskentelyä ja 76% suosittelisi mallia 

kollegoilleen. Vertailun vuoksi oman tutkimukseni samaiset luvut ovat 74% ja 68%. Myös 

haasteet olivat samantyyppisiä, systeemisessä mallissa suurin haaste oli liian suuret 

asiakasmäärät. Tämän tutkimuksen suurimpana haasteena näyttäytyi aika. Tämä kertoo siitä, 

että työmenetelmien käyttöönotossa on tiettyjä lainalaisuuksia, jotka huomioiden se on 

mahdollista tehdä myös onnistuneesti (Aarons & Palinkas 2007, 431).  

 

Toivon, että tutkimukseni tuottamasta tiedosta olisi hyötyä Pesäpuu ry:lle. Siltä osin, kun 

olen tarkastellut Pysäkki-arviointimallia, sanoisin, että Pysäkki-arviointimallia käyttämällä 

lapsen osallisuus ja osallisuuden tuomat hyödyt on mahdollista saavuttaa. Se, että 

koulutuksen käyneet sosiaalityöntekijät käyttävät mallia monin eri tavoin, kertoo mielestäni 

siitä, että arviointimallia voidaan käyttää soveltaen, eikä sen struktuurimainen rakenne 

rajoita sen käyttöä. Uuden työmenetelmän ”saaminen kentälle” on kuitenkin aikaa vievä 

prosessi. Huomioiden Aaronsin ja Palinkasin (2007) kuusi kriittistä osatekijää 

käyttöönotossa uskon, että Pysäkki-arviointimallilla on mahdollisuus tulla hyväksi 

työkäytännöksi lastensuojelun sosiaalityössä.  
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Liite 1 

 

Arvoisa Kuka minusta huolehtii? –koulutukseen osallistunut työntekijä  

  

 

Olen Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelija ja teen maisterintutkielmaani Pesäpuu 

ry:n kehittämästä Pysäkki-mallista, jonka koulutukseen olette osallistuneet.  Tavoitteeni on 

tuottaa tietoa mallin käytöstä ja sovellettavuudesta. Tiedon saamiseksi tarvitsen Sinun 

apuasi ja toivon, että vastaisit oheiseen kyselyyn. Tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista, mutta tärkeää ja arvokasta. Saadun tiedon avulla saamme tietoa mallinnetun 

työtavan hyödyistä lastensuojelun käytännössä.  

  

Tutkimukseen osallistuminen on täysin luottamuksellista ja kaikki antamasi tieto tulee 

ainoastaan tutkimuskäyttöön. Kysely toteutetaan Webrobol-kyselynä, jonka toimittaa 

Pesäpuu ry koulutuksen osallistujaluetteloiden perusteella. Tutkimuksen aineistoa 

käytetään vain aihetta koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa ja tulokset käsitellään 

kokonaisuuksina, eikä yksittäistä vastaaja voida tunnistaa.  

  

Aineiston täydentämiseksi toivon, että jätätte yhteystiedot mahdollista puhelinhaastattelua 

varten. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Pesäpuun Tarve –kortit ja Elämäni 

sarjakuvina -tehtävä. Voit halutessasi osallistua myös vain arvontaan.   

  

Toivon, että vastaatte kyselyyni 30.4.2018 mennessä. Vastaan mielelläni tutkimusta 

koskeviin kysymyksiin. Yhteystietoni ovat alla.  

  

Työni ohjaajina ovat kehittämispäällikkö (YTL) Jaana Pynnönen (p.040 743 6727 

jaana.pynnonen@pesapuu.fi) Pesäpuu ry:ltä ja yliopistonlehtori Johanna Kiili (p.040 805 

4472 johanna.j.kiili@jyu.fi), Jyväskylän yliopistolta.   

   

Yhteistyöstä ja avusta kiittäen!  

  

  

Marianne Paukkunen Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, maisteriopiskelija, Jyväskylän 

yliopisto p. 050 913 52 71 marianne.t.paukkunen@student.jyu.fi  
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Liite 2 

 

Kyselyssä on 15 kysymystä ja aikaa vastaamiseen menee n.10-20 minuuttia. Valitse 

vastausvaihtoehdoista parhaiten omaa mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Toivon, että 

vastaat myös avoimiin kysymyksiin.     

  

1. Ikäni  

  

2. Kuinka kauan olen työskennellyt lastensuojelussa? a) Alle 1 vuotta b) 1-5vuotta c) 6-

10vuotta d)11-15vuotta e) yli 15vuotta  

         

3. Työskentelen: a) Sosiaalitoimistossa b) Lastensuojelulaitoksessa c) muualla, missä?   

  

4. Työpaikkani on: a) Julkinen sektori (kunta, valtio)?  b) Yksityinen sektori (yksityiset       

palveluntuottajat, järjestöt tai vastaavat c) Muu, mikä?  

          

5.  Minkä kokoisessa kaupungissa työskentelen a) alle 50 000 asukasta   b) 50 000-100 000 

asukasta c) yli 100 000 asukasta  

  

6. Milloin olen käynyt Pesäpuun Kuka minusta huolehtii -koulutuksen? a) 2013 b) 2015 c) 

2016  

  

7. Pysäkki-mallin soveltaminen ja hyödyntäminen - Olen hyödyntänyt koulutuksen antia 

työssäni   Erittäin paljon, Paljon, En paljon enkä vähän, Vähän, En olleenkaan  

  

- Olen käyttänyt Pysäkki-mallia työssäni Täysin sellaisenaan, soveltaen, en ollenkaan -

avoin kysymys myönteisesti vastanneille, miten?     

  

  

8. Olen käyttänyt Pysäkki-mallia (erittäin paljon, paljon, en paljon enkä vähän, vähän, en 

ollenkaan) - Huostaanottoa pohtiessa/sijaishuollon tarvetta arvioidessa (oma likert 

kaikkiin) - Huostaanoton aikana - Arvioidessa perheen jälleenyhdistämisen 

mahdollisuuksia - Johonkin muuhun, mihin?__________________________  
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9. Onko Pysäkki-mallin käyttö lisännyt  -    Suunnitelmallisuutta arviointityössä (erittäin 

paljon, paljon, ei paljon eikä vähän, vähän, erittäin vähän)       -> mainitse kolme tärkeintä 

asiaa vastaukseesi liittyen (avoin kysymys)  - Onko malli lisännyt dokumentoitujen 

arviointisuunnitelmien tekoa (erittäin paljon, paljon, ei paljon eikä vähän, vähän, erittäin 

vähän)  

  

 10. Onko Pysäkki-mallin käyttö lisännyt                                       - Työskentelyä suoraan 

lapsen kanssa           - Toiminnallisten välineiden käyttöä    (erittäin paljon, paljon, ei 

paljon eikä vähän, vähän, erittäin vähän)  11.  Onko Pysäkki-malli                         -   

Muuttanut työskentelyä lapsen ja vanhempien kanssa                        -   Lisännyt yhteistä 

arviointia perheen kanssa  (erittäin paljon, paljon, en osaa sanoa, vähän, ei ollenkaan -> 

avoin kysymys myönteiseen vastaukseen: miten?)  

  

12. Mikä mallissa on mielestäsi hyvää? (Avoin kysymys)   

  

13. Mihin Pysäkki-malli sopii mielestäni?  (erittäin hyvin, hyvin, ei hyvin eikä huonosti, 

huonosti, erittäin huonosti)  

  

- Huostaanoton ja sijaishuollon tarvetta arvioitaessa   - Kiireellisen sijoituksen aikana - 

Sijaishuoltopaikan muutostarvetta arvioitaessa - Arvioitaessa huostaanoton lakkaamisen 

edellytyksiä - Johonkin muuhun, mihin?  

  

  

14. Näitä asioita kehittäisin Pysäkki-mallissa? (Avoin kysymys)  

  

15. Suosittelisitko Pysäkki-mallin käyttöä kollegoillesi? (kyllä, en osaa sanoa, en)  
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Liite 3 

 

Mikä on ikäsi?  

Kuinka kauan olet työskennellyt lastensuojelussa?  

Kuinka paljon olet käyttänyt Pysäkkimallia työssäsi? (Erittäin paljon, paljon, melko 

paljon, ei kovin paljon, ei ollenkaan) 

Suunnitelmallisuus 

Onko Pysäkkimallin käyttö lisännyt suunnitelmallista työotetta? 

 

Kerrotko miten? 

• Millä tavalla se näkyy konkreettisesti työssäsi? 

• Teitkö alussa arviointisuunnitelman? Entä dokumentointi? 

• Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että pysyit suunnitelmassasi? Ja mitkä tekijät 

estivät sitä? 

Tekikö suunnitelmallisen työotteen käyttäminen mielestäsi arvioinnista 

tehokkaan/vaikuttavan tai tehottoman/tuloksettoman? 

Mitä muuta haluat sanoa suunnitelmallisesta työotteesta? 

 

Osallisuus 

Lisäsikö Pysäkki-mallin käyttö työskentelyä suoraan lapsen kanssa? 

Lisäsikö Pysäkki-mallin käyttö toiminnallisten välineiden käyttöä? 

Muuttiko Pysäkki-mallin käyttö työskentelyä lapsen ja vanhempien kanssa? 

• Mikä olisi voinut lisätä vielä enemmän työskentelyä lapsen ja vanhempien kanssa? 

Lisäsikö Pysäkki-mallin käyttö yhteistä arviointia perheen kanssa? 

• Kerro miten? (jos myönteinen vastaus) 

• Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että yhteinen arviointi lisääntyi? 

• Mikä olisi voinut lisätä vielä enemmän yhteistä arviointia perheen kanssa?  

 

Arvioi asteikolla 0-5 kuinka hyvin osallisuus toteutuu Pysäkki-mallia käyttäessä 

• Lapsella on mahdollisuus valita  

• Mahdollisuus saada tietoa tilanteesta ja oikeuksistaan 

• Mahdollisuus vaikuttaa prosessiin ja päätöksentekoon  

• Mahdollisuus osallistua keskusteluun  

• Mahdollisuus saada tukea puhumiseen  
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• Mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä  

 

Jos Pysäkki-malli lisäsi mielestäsi lapsen osallisuutta, miten ilmeni se, että: 

• Lasta kuunnellaan? 

• Lasta kannustetaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan? 

• Lapsen ajatukset otetaan huomioon päätöksenteossa?  

• Lapsi osallistuu päätöksentekoon? 

• Lapsi jakaa vallan ja vastuun päätöksenteossa?  

(Osallisuuden toteutuminen Thomasin mukaan) 

 

Lapsen osallisuuden hyödyt ja niiden toteutumisen arviointi Pysäkki-työskentelyssä  

Arvioi asteikolla 0-5 kuinka hyvin osallisuuden hyödyt toteutuvat Pysäkki-mallia 

käyttäessä 

1. Lapsi tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa  

2. Tieto ja ymmärrys kasvavat  

3. Suojelun toteutuminen on luontevaa  

4. Voimavarat saadaan esiin ja käyttöön  

5. Yhteinen arviointi on mahdollista   

(Hotari, Oranen & Pösö 2015, 149)  

 

Mikä lisäisi vielä enemmän lapsen osallisuuden toteutumista? Mitä muuta haluat sanoa 

osallisuuden toteutumisesta? 

 

Mitkä ajattelet olevan Pysäkki-mallin käyttämisessä suurimmat hyödyt 

• Lapselle? 

• Perheelle? 

• Työntekijälle? 

 

Millaisia haasteita Pysäkki-mallin käyttämisellä on? 

Mitkä tekijät estävät Pysäkki-mallin käyttöä? 

Mitä muuta haluat sanoa Pysäkki-mallista? 

 

Lämmin kiitos vastaamisesta!  


