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Tämän kirjallisuuteen perustuvan tutkielman tarkoituksena on tarkastella sosiaalityön dokumen-

toinnin vaikutuksia työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Dokumentointi on sosiaalialan am-

mattilaisten lakisääteinen velvollisuus (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 4§).  

Tutkielman keskeisin aineisto koostuu viidestä väitöskirjatutkimuksesta, joissa sosiaalityön doku-

mentointia tutkitaan eri näkökulmista. Lisäksi aineistona on käytetty muuta sosiaalityön dokumen-

toinnista kirjoitettua materiaalia. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysia hyödyntäen. 

Tutkielman tuloksissa dokumentoinnin vaikuttavuutta lähestytään sekä asiakkaiden että työnteki-

jöiden näkökulmasta. Työntekijöille dokumentointi toimii esimerkiksi työn tukena, tiedon tuottami-

sen ja arvioinnin välineenä, oikeusturvan takaajana sekä vallankäytön ja yhteistyön välineenä. Asia-

kasnäkökulmasta olennaisia vaikutuksia ovat muun muassa tiedon saanti, osallisuus sekä mahdolli-

suus hyödyntää dokumentteja. Dokumentointi vaikuttaa myös asiakkaiden yksityisyyteen, tunteisiin 

sekä palveluiden laatuun.  
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1 JOHDANTO 

 

Lainsäädäntö velvoittaa sosiaalityön dokumentointiin. Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

(254/2015) 4§:n mukaan sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö on velvollisia kirjaamaan ”sosiaa-

lihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset 

ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina”.  

Olen työskennellyt erilaisissa sosiaalialan tehtävissä lasten ja perheiden palveluissa niin julkisella 

kuin yksityiselläkin sektorilla. Olen saanut dokumentointiin hyvin kirjavasti erilaisia ohjeistuksia. Sa-

massakin työpaikassa olen saanut eri työntekijöiltä erilaisia ohjeita. Olen kokenut tämän hämmen-

tävänä. Dokumentointi on keskeinen lakisääteinen tehtävä sosiaalialan työssä. Silti sen ohjeistus on 

usein hyvin hajanaista, ja kukin työntekijä voi toteuttaa sitä eri tavoin samassakin työyhteisössä. 

Sosiaalityössä dokumentoidaan asiakkaiden elämään liittyviä asioita, joista osa on hyvin henkilökoh-

taisia. Sosiaalihuollon asiakirjat ovat siirtymässä Kanta-palveluihin, jossa ne ovat entistä helpommin 

asiakkaan saavutettavissa. Vuoden 2020 jälkeen asiakas voi katsella hänestä laadittuja asiakirjoja 

Omakannasta sitä mukaa, kun niitä tallennetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon organisaa-

tioista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019a). Olen miettinyt usein, miltä asiakkaista tuntuu lukea 

heidän elämästään tehtyjä kirjauksia. 

Dokumentoinnin merkitystä kukaan tuskin lähtee kiistämään. Kääriäinen esittää kuitenkin huolensa 

siitä, että asiakirjojen aseman vahvistuessa ja dokumentoinnin merkitystä koskevan ymmärryksen 

noustessa, saattavat dokumentointiin liittyvät vaatimukset, yhtenäistämispyrkimykset sekä lainsää-

dännön vaikutus ajaa jopa ohi sosiaalityön perustehtävästä: inhimillisestä vastavuoroisesta kohtaa-

misesta sekä siinä syntyvistä merkityksistä. Kääriäinen korostaa, että dokumentoinnin pitäisi säilyä 

välineellisessä asemassa tiedonmuodostuksen tukena. (Kääriäinen, 2016.) 

Tässä kirjallisuuteen perustuvassa tutkielmassa kiinnostukseni kohdistuu siihen, millaisia vaikutuk-

sia sosiaalityön dokumentoinnilla on työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Halusin tarkas-

tella vaikutuksia kummastakin näkökulmasta, sillä dokumentointi vaikuttaa väistämättä sekä työn-

tekijöihin että asiakkaisiin. Toisen näkökulman ohittaminen olisikin tehnyt mielestäni tarkastelusta 

yksipuolisen.   
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2 DOKUMENTOINTI 

 

Dokumentointi on sosiaalialalla työntekijöiden merkittävä työväline ja myös työntekijöiden lakisää-

teinen velvollisuus. Dokumentointia kutsutaan usein myös kirjaamiseksi. Dokumentoinnin tarkoi-

tuksena on ohjata työntekijää lainmukaisissa työprosesseissa ja päätöksenteossa. Huolellisella do-

kumentoinnilla on lisäksi keskeinen rooli asiakkaan oikeusturvan toteutumisessa. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos, 2020.) 

Laissa sosiaalihuollon asiakirjoista (254/2015) asiakastieto määritellään sellaiseksi asiakassuhteessa 

saaduksi henkilötiedoksi, joka on kirjattu, tai on lain mukaan kirjattava, sosiaalihuollon asiakasasia-

kirjaan. Asiakasasiakirja määritellään viranomaisen tai yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liit-

tyväksi asiakirjaksi, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityishenkilöä koskevia asiakastietoja. Kirjaa-

minen määritellään merkintöjen tekemiseksi asiakirjaan. (Laki sosiaalihuollon asiakirjoista, 

254/2015) 

Määrämuotoista kirjaamista, eli asiakastiedon kirjaamista yhteisesti sovitulla tavalla, tarvitaan siir-

ryttäessä Kanta-palveluihin. Vuoden 2020 jälkeen asiakas voi katsella hänestä laadittuja asiakirjoja 

Omakannasta. Asiakirjat tulevat asiakkaan luettaviksi sitä mukaa, kun niitä tallennetaan Sosiaali-

huollon asiakastiedon arkistoon organisaatioista. Vanhoja, eli ennen Kanta-palveluihin liittymistä 

laadittuja, asiakirjoja ei näytetä Omakannassa. Jatkossa kaikki asiakkaalle kuuluvat asiakirjat voidaan 

näyttää Omakannassa. Laatija voi kuitenkin estää joissakin tilanteissa asiakirjan näkymisen perus-

tellusta syystä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019a.) 

 

2.1 Dokumentointia ohjaava lainsäädäntö 
 

Sosiaalihuollon dokumentointia ohjaavat useammat lait, joista keskeisin on laki sosiaalihuollon asia-

kasasiakirjoista. Siinä säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöstön sekä asiakastyöhön osallistu-

van avustavan henkilöstön velvollisuudesta sosiaalihuollon suunnittelemisen, järjestämisen, toteut-

tamisen, seurannan sekä valvonnan kannalta tarpeellisten ja riittävien tietojen kirjaamiseen 
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määrämuotoisina asiakirjoina. Lain mukaan kirjaukset on tehtävä viipymättä asiakkaan asian käsit-

telemisen jälkeen. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 4§.)   

Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 6 §:n mukaan asiakirjoissa on käytettävä selkeää 

ja ymmärrettävää kieltä. Laissa säädetään, millaisia asioita sosiaalihuollon asiakirjoihin tulee kirjata 

sekä määritellään sosiaalihuollossa käytettäviä asiakirjatyyppejä, joita ovat asian vireilletulo, palve-

lutarpeen arvio, asiakassuunnitelma, asiakaskertomus sekä päätös. Lisäksi laissa sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista on säädöksiä asiakirjojen tallentamisesta, käsittelystä sekä säilyttämisestä. (Laki 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015.) 

Lain sosiaalihuollon asiakirjoista 5 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa sosiaalihuol-

lon asiakirjojen rakenteita sekä asiakirjoihin merkittäviä tietoja koskevat tarkemmat määräykset 

(Laki sosiaalihuollon asiakirjoista 254/2015). THL:n internetsivuilla kerrotaan yksittäisen asiakirjan 

rakenteen muodostuvan sen käyttötarkoituksen mukaan valituista tietokomponenteista sekä tieto-

kentistä. Asiakastiedot on siis koottu semanttisesti yhtenäisiksi tietokokonaisuuksiksi, eli tietokom-

ponenteiksi, joiden avulla asiakastietojen esittämistä ja rakenteisuutta yhtenäistetään. THL ylläpitää 

Sosmeta-palvelua, josta valtakunnallisia asiakirjarakenteita ja tietokomponentteja voi katsella sekä 

antaa niistä palautetta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019b.) 

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621, 2§) säädetään viranomaisten julkisia asia-

kirjoja, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa koskevista asioista sekä muista tietojen saamista koske-

vista rajoituksista, joilla suojataan yleistä ja yksityistä etua. Laissa säädetään asiakkaan oikeudesta 

saada itseään koskevia asiakirjoja sekä kerrotaan, miten asiakas voi asiakirjojaan pyytää ja miten 

hänen pyyntönsä käsitellään. Hallintolaissa (2003/434 1§) taas säädetään muun muassa oikaisuvaa-

timusmenettelystä sekä hallintokantelun tekemisestä. 

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812, 1§) tarkoituksena on edistää so-

siaalihuollon asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hy-

vään palveluun ja kohteluun. Lain 4 §:n mukaan asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan louk-

kaamatta sekä kunnioittaen hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lain 13 §:n mukaan asiakkaalla 

on oikeus tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään, mi-

hin niitä luovutetaan sekä minkä rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot talletetaan. (Laki sosiaa-

lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812.) 
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Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tarkoituksena on edistää 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä (Laki sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/15, 1§). Hallitus on tehnyt esityksen 

lain uudistamisesta. Esitetyt muutokset loisivat edellytyksiä sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-

järjestelmäpalveluiden käyttöönotolle sekä asiakastietojen joustavalle käsittelylle sosiaali- ja tervey-

denhuollossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2020.) 

 

2.2 Muita dokumentointiin vaikuttavia asioita 
 

Laaksonen ym. huomauttavat, ettei asianmukaisten dokumenttien tuottaminen ole mahdollista mil-

laisissa tahansa olosuhteissa. Työnantajan onkin huolehdittava siitä, että työntekijällä on aikaa hoi-

taa työnsä hyvin. Dokumentointi tulisi nähdä työn keskeisenä osana, jota varten on varattava aikaa. 

(Laaksonen ym., 2011, s. 13.) 

Laaksonen ym. toteavat sosiaalihuollon kirjaamisen tapahtuvan usein asiakastietojärjestelmän eh-

doilla. Myös kuntakohtaiset ohjeistukset ohjaavat kirjaamista, jos sellaiset on laadittu. Jos ohjeistus 

puuttuu, määrittelee työntekijä itse, mitä hän kirjaa. (Laaksonen ym., 2011, s. 6.) Kääriäinen, Leino-

nen ja Metsäranta toteavat, että sosiaalialan asiakastyön dokumentointiin on tarjolla ohjeita vain 

hyvin harvoin. Usein työntekijät ryhtyvät laatimaan asiakirjoja omin neuvoin, kollegan opastuksella 

tai lukemalla aikaisemmin kirjoitettuja asiakirjatekstejä. Kun uusi työntekijä rakentaa dokumentoin-

tiosaamisensa lukemalla muiden kirjoittamia asiakirjoja ja kirjoittamalla omia asiakirjojaan niiden 

jatkumoksi, siirtyvät edellisen kirjoittajan tyylit, virheet ja puutteet työntekijältä toiselle ilman nii-

den kyseenalaistamista. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 19-20.)  

Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta toteavat, että asiakirjoja kirjoitetaan tässä ja nyt tulevaisuuden 

ollessa avoin. Tekstit ovat siis hyvin kontekstuaalisia, eli sidoksissa syntyaikaansa. Liiallinen pelko 

vääristä tulkinnoista köyhdyttää tilannearvioita ja pakottaa kirjoittajan piilottamaan ammatillisen 

ymmärryksensä. Kääriäinen kollegoineen muistuttaa, että tilanteen muuttuessa on aina mahdollista 

kirjoittaa uusia, ajankohtaisempia tilannearvioita ja suunnitelmia. Ne eivät tee aikaisemmin kirjat-

tuja havaintoja tyhjiksi, vaan tekevät työprosesseja näkyviksi ja arvioitaviksi. (Kääriäinen, Leinonen 

& Metsäranta, 2006, s. 20-21.) 
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Laaksosen ym. mukaan dokumentointia toteuttaessaan työntekijän on hyvä olla tietoinen omien 

tulkintojensa syntytavasta, sillä dokumenttien kirjoittajalla on aina oma elämänhistoriansa. Omia 

toimintatapojaan ja ammatillisia lähtökohtiaan onkin hyvä reflektoida. Tekstit eivät siis ole koskaan 

tekijättömiä, vaikkei lukija välttämättä mietikään tekstin kirjoittajaa. (Laaksonen ym., 2011, s. 11.) 

Myös Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta toteavat, että kirjoittaja tekee aina valintoja oman ajatte-

lunsa ja sisäisen maailmansa kautta. Heidän mukaansa kirjoittamiseen vaikuttavat muun muassa 

aikakausi, ympäröivä kulttuuri, ammatilliset käytännöt sekä lukijakunta, jolle teksti kirjoitetaan. 

(Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 10.) Juhila taas toteaa, että kuvatessamme jotakin 

asiaa, kuvaamme sitä aina jossakin kontekstissa ja jostakin näkökulmasta, mikä voi sulkea pois muita 

kuvaamisen tapoja. Asiakkaan tiedot jäävät usein asiantuntijatiedon jalkoihin, mikä korostaa verti-

kaalista asiantuntijuutta, jossa on tietäjä ja tietämisen kohde. (Juhila, 2006.)  

Laaksonen ym. toteavat, että asiakirjoja kirjoittaessaan työntekijän on tärkeää ymmärtää oma vas-

tuunsa kuvatessaan sekä asiakkaan elämäntilannetta että omaa työskentelyään. Asiakkaan mukaan 

ottaminen dokumentointiin onkin sosiaalihuollon eettisen toiminnan perusta. Tähän kuuluu, että 

asiakirjojen kirjoittamisesta kerrotaan asiakkaalle, hänelle näytetään häntä koskevia asiakirjoja ja 

mahdollisuuksien mukaan asiakirjoja laaditaan yhdessä. (Laaksonen ym., 2011, s, 12.) Kääriäinen 

uskoo, että mitä avoimemmin työntekijä keskustelee kohtaamistilanteissa asiakirjojen kirjoittami-

sesta asiakkaan kanssa ja osallistaa heitä kertomaan omia näkemyksiään asiakirjojen sisällöistä, sitä 

vähemmän dokumentointi herättää asiakkaissa myöhemmin ahdistusta ja epäluuloja. (Kääriäinen, 

2016.) 

Kääriäinen toteaa tutkimuksessaan, että kirjoittamisprosessiin vaikuttaa sen tietokonevälitteisyys 

sekä se, että kirjaukset oli tehty lähes poikkeuksetta asiakastapaamisen jälkeen, jopa useiden päi-

vien kuluttua (Kääriäinen, 2003, s. 131-132). Myös Huuskonen toteaa, että sosiaalityöntekijät teke-

vät usein muistiinpanoja kynällä ja paperilla samalla kun keskustelevat asiakkaan kanssa. Myöhem-

min he kirjaavat tiedot tietojärjestelmään, jolloin he täydentävät ja suodattavat tietoa. Työntekijän 

voi olla vaikea muistaa kaikkia yksityiskohtia kirjatessaan jälkikäteen. (Huuskonen, 2014, s. 57.) 
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3 VAIKUTTAVUUS JA VAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN TUTKIMINEN 

 

Tässä tutkielmassa tutkitaan dokumentoinnin vaikuttavuutta selvittämällä, millaisia vaikutuksia do-

kumentoinnilla on työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Satkan, Pohjolan ja Rajavaaran 

(2005, s. 9) mukaan vaikuttaminen pakenee helposti määrittelyjä, ja käsite onkin vuosien varrella 

ymmärretty monella tavalla sosiaalityön keskusteluissa. Myös Rajavaara toteaa, että vaikuttavuu-

teen kiinnitetään paljon huomiota, mutta siitä huolimatta ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mitä 

vaikuttavuus tarkoittaa (Rajavaara, 2007, s. 17). Hänen mukaansa viitattaessa yhteiskuntapoliittis-

ten toimien vaikuttavuuteen voidaan käyttää myös esimerkiksi käsitteitä vaikutus, muutos, seuraus, 

merkitys, hyöty tai onnistuminen (Rajavaara, 2007, s. 16). Olisin voinut käyttää tässä tutkielmassa 

myös näitä muita käsitteitä tutkimalla dokumentoinnin aikaansaamia muutoksia, dokumentoinnin 

seurauksia, dokumentoinnin merkitystä, dokumentoinnista saatavaa hyötyä tai sitä, mitä tarkoittaa 

onnistunut dokumentointi. Nämä ovat kaikki asioita, joita ainakin jollain tavalla sivutaan tässä tut-

kimuksessa, vaikka näkökulmaksi onkin valittu dokumentoinnin vaikutukset. 

Kotiranta ja Mäntysaari toteavat, että on yllättävää, kuinka vähän vaikuttavuustutkimuksesta käy-

tävässä keskustelussa on pohdittu käsitteiden vaikuttaminen ja vaikuttavuus kiinteää yhteyttä. Hei-

dän mielestään on olennaista ymmärtää, että vaikuttaminen vaatii tietoa siitä, miten esimerkiksi 

erilaiset toimenpiteet, sosiaalityön interventiot, politiikkaohjelmat ja muut vastaavat vaikuttavat 

palveluiden käyttäjien ja yhteisöjen elämään. (Kotiranta ja Mäntysaari, 2017, s. 38.) Tätä tutkielmaa 

tehdessäni pohdin itsekin paljon käsitteitä vaikuttavuus, vaikuttaminen ja vaikutukset sekä niiden 

yhteyttä toisiinsa. Käytin ensin käsitettä vaikuttavuus, mutta vaihdoin sen sitten vaikutuksiin, sillä 

vaikutukset ovat mielestäni jollain tavalla konkreettisempia kuin vaikuttavuus. Toisaalta ajattelen, 

että dokumentoinnin vaikuttavuus syntyy niistä vaikutuksista, joita se aiheuttaa. 

Kotiranta ja Mäntysaari ovat sitä mieltä, ettei vaikuttavuustutkimusta juurikaan arvosteta siitä huo-

limatta, ettei sen tekeminen ole helppoa. Heidän mukaansa vaikuttavuustutkimus on teknisesti vai-

keaa ja vaatii kokemusta onnistuakseen. Lisäksi vaatii rohkeutta sanoa, etteivät asiat ole niin hyvin 

kuin voisivat olla, eikä asioissa ole toimittu parhaalla mahdollisella tavalla. (Kotiranta & Mäntysaari, 

2017, s. 37.)  
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Kivipelto, Blomberg, Karjalainen ja Saikkonen toteavat, että vaikuttavuuden arviointia tarvitaan, 

jotta vaikuttavat ja toimivat työmenetelmät ja käytännöt voidaan tunnistaa. Tietoa vaikuttavuu-

desta tarvitaan lisäksi sosiaalipalveluihin kohdistuvaan päätöksentekoon ja strategiseen suunnitte-

luun. (Kivipelto, Blomberg, Karjalainen & Saikkonen, 2013, s. 17.) Ajattelen myös itse, että esimer-

kiksi dokumentoinnin vaikutuksia on syytä tutkia, jotta dokumentoinnin kehittäminen olisi mahdol-

lista. Olen myös sitä mieltä, että kyse on aiheesta, jota jokaisen sosiaalialalla työskentelevän ja työs-

sään dokumentointia toteuttavan työntekijän olisi hyvä pohtia. 

 

4 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

 

Tämä tutkielma on toteutettu kirjallisuuteen perustuvana tutkielmana. Aineisto koostuu siis aikai-

semmin tehdyistä tutkimuksista sekä muusta kirjallisesta aineistosta. Pyrin kuvaamaan tukimaani 

ilmiötä mahdollisimman laaja-alaisesti aineistoni pohjalta. 

Tutkielman tekeminen käynnistyi helmikuussa 2020 pidetyssä ensimmäisessä kandidaatin tutkiel-

man seminaarissa. Seminaaripäivänä valitsin tutkielman aiheeksi sosiaalityön dokumentoinnin. Tut-

kielma oli tarkoitus toteuttaa kirjallisuuteen perustuvana tutkimuksena, joten kun aihe oli valittu, 

aloin etsiä kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia aiheeseeni liittyen. Etsin aineistoa pääosin haku-

sanoilla dokumentointi, kirjaaminen ja sosiaaliala sekä englanniksi hakusanoilla recording ja social 

work. Tein hakuja ainakin JYKDOK-palvelusta, ARTO-tietokannasta, Social Care Online-tietokan-

nasta, Vanamo-kirjastojen kokoelmasta sekä Googlesta. Tutkin myös löytämieni aineistojen lähde-

luetteloja, joista löysin uusia aiheeseeni liittyviä aineistoja. Tutustuttuani hieman löytämääni aineis-

toon, rajasin tutkimuskysymykseni dokumentoinnin vaikuttavuuteen. Aluksi aineisto koostui use-

ammista tutkimuksista, mutta jätin osan niistä tutkielmani ulkopuolelle huomattuani, etteivät ne 

antaneet tietoa tutkimastani aiheesta. Rajasin tutkielman ulkopuolelle myös aiheesta tehdyt pro 

gradu -tutkielmat. 

Järjestelin aineiston sisältämää tietoa sisällönanalyysia hyödyntäen hyvin samaan tapaan kuin 

Tuomi ja Sarajärvi esittelevät kirjassaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi kuvatessaan sisäl-

lönanalyysin hyödyntämistä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Etsin ensin kustakin läh-

teestä osioita, jotka liittyivät dokumentoinnin vaikuttavuuteen, ja kokosin näitä osioita erilliseen 
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tiedostoon. Tämän jälkeen aloin luokitella löytämääni tietoa. Luokat syntyivät aineistolähtöisesti 

esiin nousseista teemoista. Kuten Tuomi ja Sarajärvi toteavat, eivät sisällönanalyysilla saadut luokat 

ole kirjallisuuskatsauksen tulos vaan apukeino tarkastella tutkittavaa tietoa tiivistäen. Varsinaiset 

tulokset alkavat hahmottua, kun tarkastellaan lähteisiin nojaten luokkien sisällä olevia kuvauksia 

kyseisistä aiheista. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2018.) Luokat, joihin jaoin dokumentoinnin vaikutukset 

työntekijöiden kannalta, olivat: työn tuki, tiedon tuottaminen, arviointi, valta ja vaikuttaminen, oi-

keusturva ja riskien hallinta sekä yhteistyö. Dokumentoinnin vaikutuksista asiakkaiden kannalta taas 

muodostuivat luokat: tiedonsaanti, osallisuus, tiedon pysyvyys, kirjausten oikeellisuus ja todenpe-

räisyys, oikeusturva, palvelun laatu, tunteet, identiteetti, yksityisyys ja sen menettäminen sekä asia-

kirjojen hyödyntäminen. Aluksi nämä muodostamieni luokkien nimet toimivat myös dokumentoin-

nin vaikuttavuutta koskevan lukuni alaotsikoina. Päädyin kuitenkin poistamaan väliotsikot saadak-

seni tekstiin sujuvuutta. Kuhunkin luokkaan liittyvät sisällöt ovat kuitenkin näkyvillä myös lopulli-

sessa tekstiversiossa. 

 

4.1 Tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkielmassa tutkin dokumentoinnin vaikutuksia sekä työntekijöiden että asiakkaiden kan-

nalta. Kuten olen aiemminkin todennut, en halunnut jättää kumpaakaan näkökulmaa tutkielmani 

ulkopuolelle, sillä halusin saada kokonaisvaltaisen kuvan dokumentoinnin vaikutuksista. Pelkän 

työntekijä- tai asiakasnäkökulman valitseminen olisi jättänyt toisen näkökulman piiloon. Organisaa-

tiotasoiset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset jäävät tässä tutkielmassa sivuosaan, vaikka niitäkin si-

vutaan jonkin verran.  

Dokumentointi on olennainen osa kaikkien sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalialan työnteki-

jöiden työtä. Olen itsekin toteuttanut dokumentointia työskennellessäni sosiaalialalla eri tehtävissä, 

joten tutkimuskysymyksellä on minulle myös henkilökohtaista merkitystä. Tutkimuskysymystä vali-

tessani minua kiinnosti aidosti, millaista tietoa sosiaalialan dokumentoinnin vaikutuksista löytyy 

aiemmista tutkimuksista ja muusta kirjallisuudesta.   

Tutkimuskysymykseni on: Millaisia vaikutuksia sosiaalityön dokumentoinnilla on työntekijöiden ja 

asiakkaiden kannalta?  
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4.2 Tutkielman aineisto 

 

Tutkielman keskeisin aineisto koostuu viidestä väitöskirjatutkimuksesta, joissa sosiaalityön doku-

mentointia tutkitaan eri näkökulmista. Lisäksi aineistona on käytetty muuta sosiaalityön dokumen-

toinnista kirjoitettua materiaalia. Seuraavaksi esittelen lyhyesti aineistona käytetyt väitöskirjatutki-

mukset niiden ilmestymisjärjestyksessä. 

Aino Kääriäisen väitöskirja Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina: Dokumentoinnin ja tiedonmuo-

dostuksen dynamiikka on vuodelta 2003. Kääriäinen keskittyy tutkimuksessaan kolmeen kysymyk-

seen, jotka ovat: miten lastensuojelun sosiaalityön asiakirjoja kirjoitetaan, mitä lastensuojelun sosi-

aalityön asiakirjoihin kirjoitetaan sekä miksi lastensuojelun asiakirjoja kirjoitetaan niin kuin kirjoite-

taan (Kääriäinen, 2003, s. 47). Tutkimuksen aineisto koostuu muistiinpanomerkinnöistä sekä pää-

tösasiakirjoista (Kääriäinen, 2003, s. 27). 

Saila Huuskosen väitöskirja Recording and Use of Information in a Client Information System in Child 

Protection Work on vuodelta 2014. Huuskonen tutkii väitöskirjassaan sitä, miten sosiaalityöntekijät 

ovat työtehtävissään vuorovaikutuksessa asiakastietojärjestelmien sisältämän asiakastiedon kanssa 

(Huuskonen, 2014, s. 36).  

Jenni-Mari Räsäsen väitöskirja Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyk-

sessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus on vuodelta 2014. Räsänen (2014, 

s. 52) tutkii muun muassa päivystyssosiaalityöntekijöiden kuvauksia asiakasdokumentoinnista osana 

työtään sekä sitä, miten tietokone on osana työntekijöiden ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa. 

Kirsi Günterin väitöskirja Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus 

ammatillisesta kirjaamisesta on vuodelta 2015. Günter (2015, s. 35) tutkii tutkimuksessaan asiakas-

suunnitelmalomakkeita, asiakassuunnitelmapalavereita sekä loppulausuntoja. 

Tarja Vierulan väitöskirja Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta on vuodelta 2017. 

Vierula (2017, s. 72) keskittyy tutkimuksessaan siihen, millaisina lastensuojelun asiakirjat näyttäyty-

vät asiakkaana oleville vanhemmille osana heidän asiakkuuttaan sekä henkilökohtaista elämäänsä.  
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5 DOKUMENTOINNIN VAIKUTUKSET 

 

Kääriäinen (2003, s. 152) toteaa, että sekä kirjoittamisen että tekstistä tehtävien tulkintojen erilaiset 

mahdollisuudet ja ennen kaikkea seuraukset ovat sosiaalityössä jatkuvasti läsnä. Tämä on mielestäni 

hyvä tiivistys sosiaalityön dokumentoinnin vaikuttavuudesta. Kyse on siis ensinnäkin erilaisista kir-

joittamisen mahdollisuuksista ja kirjoitettavaksi valittujen asioiden vaikutuksista. Toisaalta kyse on 

myös erilaisista mahdollisuuksista tulkita kirjoitettua tekstiä sekä siitä, miten nämä tulkinnat vaikut-

tavat. 

Kääriäinen huomauttaa, että vain osa sosiaalityössä eletyistä hetkistä siirtyy asiakirjoihin. Kirjatut 

sanat tulevat valituiksi joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti. Asiakirjoihin kirjattuina ne jäävät elä-

mään kuvauksina tehdyn työn kannalta merkityksellisistä tapahtumista. Kirjauksilla ei kuitenkaan 

ole voimaa tai vaikutusta, jos niitä ei lueta. Asiakirjojen kirjoittaminen on siis merkityksellistä, mutta 

merkityksellistä on myös niiden lukeminen tai yhtä lailla lukematta jättäminen. (Kääriäinen, 2003, s. 

84-85.) Juhila (2016) toteaa, että dokumentoinnilla voidaan osoittaa sosiaalityön vaikuttavuus ja te-

hokkuus sekä viime kädessä myös sosiaalityön olemassaolon oikeutus. Olen tästä Juhilan kanssa sa-

maa mieltä. Sosiaalityön dokumentointi tekee tehdystä työstä näkyvää, ja asiakirjojen perusteella 

voidaan arvioida tehtyä työtä. Kuten Kääriäinen kirjoittaa, on kuitenkin muistettava, että dokumen-

tointi on vain valikoitu kertomus tehdystä työstä. Työn arviointi asiakirjojen perusteella ei siis vält-

tämättä kerro koko totuutta. 

 

5.1 Dokumentoinnin vaikutukset työntekijöiden kannalta 

 

Sosiaalityön dokumentoinnilla ja aiemmin laadituilla asiakirjoilla on monenlaisia vaikutuksia työnte-

kijöiden kannalta. Dokumentointi voi sekä tukea työntekoa että aiheuttaa haittaa. Kääriäinen (2016) 

toteaa, että asiakirjojen armottomuus voi aiheuttaa työntekijälle ongelmia erityisesti silloin, kun tar-

vittavaa dokumentaatiota ei ole tehty lainkaan. Tämä on mielestäni työntekijänäkökulmasta keskei-

nen asia. Työntekijällä on velvollisuus tehdä kirjaukset tehdystä työstä. Joskus kirjaaminen saattaa 
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kuitenkin jäädä kokonaan tekemättä tai jokin keskeinen asia saattaa jäädä puuttumaan tehdystä 

kirjauksesta. 

Dokumentointi on työntekijöille ennen kaikkea kirjallisen tiedon tuottamista. Vierula toteaa, että 

asiakirjojen kirjaamiseen liittyy tiedon transformaatiota, joka tarkoittaa asiakkaiden henkilökohtai-

sen tiedon kielellistä sekä omistus- ja hallintasuhteissa tapahtuvaa muutosta. Asiakkaan arkipuheen 

muutos institutionaaliseksi asiakirjatiedoksi sisältää valtasuhteiden muutoksen, sillä organisaatio 

määrittelee vallitsevat dokumentointitavat. (Vierula, 2017, s. 93.) Työntekijä kirjaa siis asiakkaan 

sanomat asiat asiakirjaan organisaationsa määrittelemien dokumentointitapojen mukaisesti. Tällöin 

muodostuu kirjallista tietoa siitä, mitä asiakas on sanonut. Ja siitähän kirjaamisessa on kyse – kirjal-

lisen tiedon tuottamisesta. 

Kääriäinen (2016) toteaa, etteivät kirjoittajat voi loppuun saakka ennakoida, kuka heidän tekstejään 

lukee, miten niitä luetaan tai mitä niistä luetaan. Myös Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta huo-

mauttavat, ettei kirjoittaja voi aina olla selittämässä omia tarkoitusperiään tekstien lukijoille, kun he 

tulkitsevat tekstiä. Kirjoittajan onkin vain luotettava tulevien lukijoiden hyvään tahtoon ja kykyyn 

ymmärtää tekstien sanoma. Tämän luottamuksen kirjoittaja voi löytää omasta ammatillisuudes-

taan. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 20.) Dokumentoidessaan tehtyä työtä työntekijä 

tuottaa tietoa. Kuten edellä todetaan, on kuitenkin mahdollista, että tuleva lukija tulkitsee tuotettua 

tietoa myöhemmin eri tavoin kuin työntekijä on tarkoittanut. Tämä on dokumentoinnin vaikutuksiin 

liittyvä puoli, johon työntekijä ei voi juurikaan vaikuttaa. Tulkintojen mahdollisuuteen voi kuitenkin 

yrittää vaikuttaa sillä, miten tekstejä kirjoittaa. 

Huuskosen tutkimuksessa sosiaalityöntekijät arvioivat käyttävänsä enemmän aikaa asiakirjojen kir-

joittamiseen kuin niiden lukemiseen. Dokumentoinnille oli varattu aikaa, mutta asiakirjojen hyödyn-

tämiselle ei välttämättä ollut. Aikaisempiin asiakirjoihin saatettiin tutustua lyhyesti muiden työteh-

tävien lomassa, esimerkiksi puhelun aikana tai kirjaamisen yhteydessä. (Huuskonen, 2014, s. 65.) 

Dokumentoinnin vaikutukset jäävät työntekijöiden näkökulmasta luonnollisesti vähäisemmiksi, jos 

dokumentoidun tiedon läpikäymiseen ei ole kunnolla aikaa.  

Huuskonen toteaa tutkimuksessaan, että sosiaalityöntekijät suodattavat tietoa kirjatessaan asiakir-

joja. Suodattaessaan tietoa sosiaalityöntekijät tekevät sekä tietoisia että tiedostamattomia valin-

toja. Tiedostamattoman suodattamisen taustalla voi olla esimerkiksi työntekijän vaikeus muistaa 

kaikkia yksityiskohtia johtuen epätarkoituksenmukaisista tai sotkuisista muistiinpanoista sekä ajan 
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puutteesta. (Huuskonen, 2014, s. 57.) Huuskonen huomauttaa, että sosiaalityöntekijän tietoa suo-

dattaessaan tekemät valinnat eivät aina osoittaudu oikeiksi ajan kuluessa. Asiakirjoja myöhemmin 

lukevat työntekijät saattavat kokea asiakirjojen sisältävän liikaa yksityiskohtia, kun taas toisinaan he 

huomaavat tiedossa olevan aukkoja. (Huuskonen, 2014, s. 58.) Sillä, millaisia tietoja työntekijät kir-

jaavat, voi olla monenlaisia vaikutuksia tulevaisuudessa. 

Räsäsen tutkimuksessa sosiaalityöntekijät puhuvat faktatiedosta ja sen erottamisesta muusta tie-

dosta sekä faktapohjaisesta kirjaamisesta. Faktat ovat tulkittavissa informaatioksi, jota on helpompi 

tallentaa ja siirtää. Tällöin faktasta erotettava muu tieto, kuten työntekijöiden tuntemukset ja arviot 

tilanteesta, ovat tulkittavissa tiedoksi, jota on vaikeampi kirjata. Tällainen tieto saattaa kuitenkin 

olla tärkeää siirtää asiaa seuraavaksi käsittelevälle taholle, sillä se voi tulla merkitykselliseksi tilan-

teen kokonaisymmärryksen saavuttamisessa. (Räsänen, 2014, s. 76-77.)  

Kääriäisen mukaan sosiaalityöntekijät joutuvat toistuvasti ottamaan vastaan ristiriitaista tai aiem-

man tiedon kanssa yhteensopimatonta argumentaatiota. Tämä yhteensopimattomuus pakottaa 

heidät valitsemaan, kenen argumentaatioon he uskovat ja minkä argumentaation varaan he raken-

tavat oman argumentaationsa. (Kääriäinen, 2003, s. 74.) Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta totea-

vat, että ristiriitaisten tietojen kirjoittaminen näkyviksi, auttaa niiden arvioimista. Toisaalta he muis-

tuttavat myös, että moniäänisessä kirjoittamisessa voi olla vaarana, että tuotettu teksti on epätasa-

arvoinen tai eettisesti arveluttava. Näin voi käydä, jos viranomaisen ja asiakkaan totuudet asetetaan 

vastakkain ilman ammatillista pohdintaa. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 21.) 

Kääriäinen (2003, s. 158) toteaa, että sosiaalityöntekijän kirjoittaessa asiakastekstejä hänellä on aina 

valinnan mahdollisuuksia, jolloin kirjaamiseen liittyy vallankäytön ulottuvuus. Kääriäinen, Leinonen 

ja Metsäranta (2006, s. 22) toteavat kirjoittajalla olevan valta valita, millaisia asioita hän haluaa 

tuoda esiin tekstissään: myönteisiä, kielteisiä vai molempia. Günter taas nostaa esiin, että mielen-

terveyspalveluiden loppulausunnoissa ammattilaisten sekä yhteistyötahojen ääniä käytetään tiet-

tyyn tarkoitukseen: vahvistamaan halutunlaista arviota asiakkaasta sekä rakentamaan kuvaa kun-

toutuksen suunnitelmallisuudesta. Siksi loppulausunnoissa ei yleensä ole ristiriitaisia ääniä. (Günter, 

2015, s. 64.) Loppulausunnot on siis kirjoitettu institutionaalisesta näkökulmasta, eivätkä ne siten 

ole neutraaleja asiakaskuvauksia (Günter, 2015, s. 65). Myös tässä tulee esiin työntekijän valta. Kää-

riäinen (2016) muistuttaakin, että vaikka sosiaalityöntekijällä on kirjoittajana valtaa, se ei saisi näyt-

täytyä asiakkaalle mielivaltana. 
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Kääriäinen toteaa, että kirjoittajalla on käytössään valikoima keinoja, joiden avulla hän voi yrittää 

täyttää pyrkimyksensä ja tarkoituksensa (Kääriäinen, 2003, s. 131). Hän esittelee tutkimuksessaan 

erilaisia keinoja, joilla sosiaalityöntekijät lisäävät kirjausten vaikuttavuutta. Kääriäisen mukaan asi-

akkaan puheen kirjaamisella, esimerkiksi suoria tai epäsuoria lainauksia käyttämällä, pyritään lisää-

mään tarinan autenttisuutta (Kääriäinen, 2003, s. 73). Erityisesti lasten puhe on vakuuttava ja teho-

kas argumentointikeino, joskin sitä käytetään asiakirjoissa melko vähän (Kääriäinen, 2003, s. 64). 

Kuvauksen uskottavuutta voidaan lisätä myös tarkkojen yksityiskohtien kuvaamisella (Kääriäinen, 

2003, s. 73). Sosiaalityöntekijät käyttävät vaikuttamiskeinona myös asiantuntijalausuntoja, joilla voi-

daan perustella esimerkiksi tehtyjä valintoja tai kielteisiä päätöksiä (Kääriäinen, 2003, s. 66). Päätös-

asiakirjoissa käytetään myös ääri-ilmauksia tekemään sisällöstä ja sanomasta painavampia.  Tilanne 

voidaan kuvata mahdottomaksi, jolloin lukijalle tulee mielikuva äärimmäisestä vaihtoehdosta. (Kää-

riäinen, 2003, s. 81.) 

Günter toteaa, että valmiiden asiakirjapohjien käyttö voi olla hyödyllistä, sillä ne helpottavat tiedon 

löytämistä sekä lisäävät tietojen vertailtavuutta. Valmiiden asiakirjapohjien käytöllä voi kuitenkin 

olla negatiivisiakin seurauksia, sillä ne saattavat rajata kirjattavaa tietoa, jolloin osa olennaisestakin 

tiedosta voi jäädä piiloon. (Günter, 2015, s. 76.) Tuotettu tieto voi siis olla myöhemmin helpommin 

löydettävissä ja vertailtavissa, mutta toisaalta jotain olennaista on saattanut jäädä kirjaamatta ko-

konaan. Laaksosen mukaan vuosia kestävässä asiakkuudessa myös erilaisten asiakirjoihin tallenne-

tusta tiedosta tehtyjen yhteenvetojen ja tiivistelmien tekeminen helpottaa asiakkuuden tarkastelua 

ja arviointia (Laaksonen ym., 2011, s. 11). Tiivistelmien ja yhteenvetojen tekeminen on osa tiedon 

tuottamista. Tiiviimmässä muodossa olevaa tietoa on helpompi hyödyntää myöhemmin. Ajattelen 

myös, että tehdessään yhteenvetoa työntekijä käy samalla läpi asiakkuuteen liittyviä tietoja ja aikai-

sempia kirjauksia, jolloin hänen oma ymmärryksensä tilanteesta kasvaa. Yhteenvedon teolla voi siis 

olla sekä välitöntä että pitkäkestoisempaa vaikutusta työntekijän kannalta. 

Dokumentointi ja dokumentoitu tieto tukevat työntekijöiden työtä monin tavoin. Kääriäinen toteaa, 

ettei teksti ole sosiaalityössä työn tulos. Työ ei siis ole vain tekstien tekemistä, vaan niitä tehdään, 

jotta varsinainen työ saadaan tehtyä. (Kääriäinen, 2003, s. 152.) Kääriäisen mukaan työstä kirjoitet-

tuja tekstejä pitäisi käyttää osana asiakastyötä myös muuten kuin vain päätösten valmistelun poh-

jana. Hän toteaa, että erityisesti asiakirjojen lukeminen yhdessä asiakkaiden kanssa on toiminta-

tapa, joka rakentaa ja edistää vastavuoroisuutta. (Kääriäinen, 2016.) Huuskonen jakaa tutkimuk-

sensa perusteella sosiaalityöntekijöiden dokumentoidun informaation hyödyntämisen neljään 
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tyypilliseen tapaan. Ensinnäkin työntekijät saattavat tarkistaa asiakirjoista yksittäisen faktan. Toi-

sekseen he saattavat satunnaisesti silmäillä kollegojen viimeaikaisia kirjauksia. Kolmanneksi he voi-

vat käydä kaikki kirjaukset pintapuolisesti läpi muodostaakseen kokonaiskuvan asiakkaan tilan-

teesta. Neljäs vaihtoehto on kaikkien asiakirjojen perusteellinen läpikäynti. Vaativimpia asiakastie-

tojen käyttöä vaativia tehtäviä lastensuojelutyössä ovat tutkimuksen perusteella lapsen huostaan-

oton valmistelu sekä ensimmäisen asiakassuunnitelman laatiminen pitkäaikaiselle asiakkaalle. 

(Huuskonen, 2014, s. 53.) 

Kääriäisen, Leinosen ja Metsärannan mukaan muistiinpanojen kirjoittaminen toimii keinona purkaa 

asiakastyön monitahoisuutta ja hankaluutta (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 21). Vai-

keassa asiakastilanteessa ajantasainen kirjaaminen voi vähentää työntekijän kokemaa tunnekuor-

mitusta ja vapauttaa energiaa uuden suunnitteluun. Kääriäinen, Leinonen ja Metsäranta toteavat, 

että kun asiakirjat ovat ajan tasalla, vapautuu työntekijän ajattelu muuhun toimintaan. He huomaut-

tavat myös, että kirjaamattoman työn tarkastelu on vaikeaa jälkikäteen. Tällöin tapahtumiin ja asi-

oihin joudutaan palaamaan muistinvaraisesti tai esimerkiksi kalenteria selailemalla. Jos työskentelyä 

ei kirjata, hämärtyvät päämäärät helposti, jolloin toiminnasta tulee kokeilevaa ja epäloogista. Ti-

lanne voi olla se, että on tehty monenlaista, mutta sen sisällöstä ja määrästä ei ole yhteisesti jaetta-

vissa ja arvioitavissa olevaa tietoa. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 9.) Myös Laaksonen 

ym. (2011, s. 12) toteavat, että ajantasainen dokumentaatio vapauttaa työntekijän ”jatkuvasta 

muistamisen ja mielessä pitämisen taakasta”. Tunnistan tämän hyvin myös omasta kokemuksestani. 

Asiakastyössä kertyy helposti hyvin paljon muistettavaa. Työn dokumentointi siirtää tiedon kirjalli-

seen muotoon, jolloin kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse muistaa, vaan ne voi tarvittaessa tarkistaa 

asiakirjoista. 

Kääriäinen (2003, s. 151) toteaa asiakirjojen nousevat tärkeään asemaan, kun sosiaalityöntekijä 

vaihtuu. Günter (2015, s. 58.) taas toteaa tutkimuksessaan, että asiakkaasta asiakirjoihin kirjattua 

arviointitietoa siirrettään eteenpäin instituutioista toisiin, millä on seurauksia. Tieto asiakkaasta voi 

siis siirtyä työntekijältä toiselle sekä tilanteessa, jossa asiakkaan asian käsittely siirtyy instituutiosta 

toiseen, että tilanteessa, jossa työntekijä vaihtuu instituution sisällä. Kääriäinen toteaa asiakirjojen 

kertovat uudelle työntekijälle asiakkaan kanssa tehdystä työstä ja sen tavoitteista. Hän kuitenkin 

huomauttaa, että tekstit kertovat vain sen, mikä on valittu kerrottavaksi. (Kääriäinen, 2003, s. 151.) 

Günter taas nostaa esiin, etteivät asiakirjoihin kirjatut tiedot aina vastaa asiakkaiden omia käsityksiä 

tilanteistaan. Lukija voi kuitenkin käyttää kirjattuja tietoja tehdessään asiakasta koskevia päätöksiä. 
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(Günter, 2015, s. 58.) Asiakirjat voivat siis toimia uuden työntekijän työn tukena. Hän saa kuitenkin 

luettavakseen vain valikoidun kertomuksen asiakkaan kanssa aiemmin tehdystä työstä, mikä on 

hyvä ottaa huomioon asiakirjoja hyödynnettäessä.  

Räsänen toteaa sosiaalipäivystyksen työtä koskevassa tutkimuksessaan, että aikaisemmin kirjattu-

jen tietojen pohjalta voidaan punnita tilanteisiin puuttumista. Hän huomasi, että on myös tilanteita, 

joissa aikaisempia kirjauksia ei ehditä tarkistaa, tai niitä ei ollut lainkaan saatavissa (Räsänen, 2014, 

s. 73.) Räsänen huomauttaa, että sosiaalipäivystyksessä dokumentoidun tiedon hyödyntäminen 

poikkeaa muusta sosiaalityöstä, sillä hyödynnettävät dokumentit ovat pääosin muiden laatimia (Rä-

sänen, 2014, s. 79). Toisaalta kokemukseni mukaan myös muut sosiaalityöntekijät käyttävät työs-

sään paljon muiden laatimia asiakirjoja itse laatimiensa lisäksi. 

Dokumentointi voi tukea työntekijöitä arvioinnissa monin tavoin. Kääriäinen, Leinonen ja Metsä-

ranta (2006, s. 42) toteavat, että asiakastyön laadukas dokumentointi antaa mahdollisuuden työs-

kentelyn vaikuttavuuden pohdiskelemiseen sekä työntekijän itsearviointiin. Tutkiessaan asiakas-

suunnitelmalomakkeita myös Günter totesi, että työntekijät voivat käyttää lomakkeita myös omat 

toimintansa arviointiin (Günter, 2015, s. 60). Dokumentoitu asiakastieto voi siis auttaa työntekijää 

oman työnsä ja toimintansa arvioimisessa. Dokumentoidun tiedon perusteella ammattilaisten ja or-

ganisaatioiden toimintaa voidaan arvioida myös ulkopuolelta. Günterin mukaan asiakirjojen avulla 

voidaan valvoa ammattilaisten toimintaa sekä heidän tuottamansa palvelun laatua ja tehokkuutta. 

Asiakirjat toimivat myös toiminnan vaikuttavuudesta ja laadusta kertovana näyttönä, jonka avulla 

palvelun tarjoaja voi tehdä palvelun tilaajalle näkyväksi omaa toimintaa ja vakuuttaa sen tarpeelli-

suudesta. (Günter, 2015, s. 70.) Standardoitujen lomakkeiden käyttö mahdollistaa lisäksi palvelun-

tuottajien vertailun (Günter, 2015, s. 59). Asiakirjojen perusteella voidaan arvioida myös asiakkaan 

tilannetta. Laaksosen ym. mukaan vuosia kestävässä asiakkuudessa erilaisten asiakirjoihin tallenne-

tusta tiedosta tehtyjen yhteenvetojen ja tiivistelmien tekeminen helpottaa asiakkuuden tarkastelua 

ja arviointia (Laaksonen ym., 2011, s. 11). Günter taas (2015, s. 60) toteaa, että standardoitujen 

lomakkeiden käytöllä voidaan lisätä asiakkaiden arvioinnin yhdenmukaisuutta. 

Dokumentoinnilla on vaikutuksia työntekijöiden oikeusturvaan. Reamer (2005) kertoo, että 1990-

luvun puolivälissä kasvava joukko sosiaalityöntekijöitä alkoi ymmärtää dokumentoinnin merkityk-

sen riskienhallinnassa. Dokumentointi alettiin nähdä keinona puolustautua lakisyytteitä piittaamat-

tomuudesta tai epäeettisestä toiminnasta kohtaan. Myös Juhilan mukaan sosiaalityön 
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oikeudellistuminen on johtanut siihen, että työntekijöiden on muun muassa oltava entistä tarkem-

pia siinä, että kirjaavat päätöstensä perustelut selkeästi, käyttävät kiistattomasti laillisia menettely-

tapoja sekä kertovat asiakkailleen näiden oikeuksista. Näin työntekijä voi varautua ennalta puolus-

tamaan omaa toimintaansa ulkopuolisille mahdollisissa riitatilanteissa. (Juhila, 2006.) Laaksonen 

ym. toteavat, että asiakirjoihin joudutaan joskus kirjaamaan tietoja, joiden kirjaamista asiakas vas-

tustaa, jos niiden kirjaaminen on välttämätöntä työntekijän oikeusturvan tai muun henkilön oikeuk-

sien kannalta. Esimerkiksi tieto asiakkaan väkivaltaisesta käytöksestä tai päihteidenkäytöstä voi olla 

tällainen tieto. (Laaksonen ym., 2011, s. 12.) 

Kääriäinen toteaa, että esimerkiksi lapsen huostaanotto- ja huoltajuusoikeudenkäynneissä sosiaali-

työntekijän tekemä työ, tehdyt suunnitelmat ja sopimukset sekä asiakkaiden kohtaamiset tulevat 

näkyviksi asiakirjoihin tehtyjen merkintöjen perusteella. Niiden avulla työtä voidaan myös arvioida. 

Asiakirjojen välittämä todellisuus työskentelystä on kuitenkin väistämättä kapeampi, kuin arjessa 

eletty. Kirjausten käyttämiseen oikeudessa liittyy myös se aiemmin esitetty tosiasia, ettei työntekijä 

kirjauksia tehdessään tiedä, kuka kirjauksia myöhemmin lukee ja missä tarkoituksessa (Kääriäinen 

2016). Kirjauksia ei siis todennäköisesti ole tehty oikeudenkäyntiä varten, mutta silti ne voivat toimia 

oikeudenkäynnissä todisteina asiakkaan tilanteesta sekä asiakkaan kanssa tehdystä työstä. 

Dokumentointivelvollisuus yhdistää sosiaalialan eri toimijoita. Tietojärjestelmissä ja kirjaamista-

voissa on kuitenkin eroa. Kääriäinen toteaa, että sosiaalityössä kirjoittamistapojen samanlaisuus ja 

tulkitsemisen samanlaisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Ne tuottavat ammattikunnan yhteistä sisäistä 

ymmärrystä, joka on yhteydessä toimintaan ja sen yhtenäisyyteen. (Kääriäinen, 2003, s. 152.) Myös 

Räsänen tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että yhtenäiset tietojärjestelmien sisällöt ja kirjaa-

mistavat voisivat vahvistaa sosiaalityöntekijöiden kuntarajojen yli tapahtuvaa ammatillista yhteis-

työtä ja tietojen vaihtoa. Hänen mukaansa yhteistyön sujuvuuden vuoksi tarvitaan yhtenäisiä tiedon 

asettelutapoja, sillä organisaatioilla on paikallisia kirjaamistapoja, ja yksittäisillä sosiaalityöntekijöillä 

on persoonallisia kirjaamistapoja. Lisäksi tarvitaan jaettua ymmärrystä siitä, missä ajassa kirjaukset 

tehdään tietojärjestelmiin. (Räsänen, 2014, s. 72-73.) Määrämuotoista kirjaamista, eli asiakastiedon 

kirjaamista yhteisesti sovitulla tavalla, tullaan tarvitsemaan siirryttäessä Kanta-palveluihin (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos, 2019a). Jää nähtäväksi, miten Kanta-palveluihin siirtyminen tulee vaikut-

tamaan sosiaalityön dokumentoinnin yhteneväisyyteen. Uskon, että yhteneväisyys hyödyttäisi työn-

tekijöitä monin tavoin. 
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5.2 Dokumentoinnin vaikutukset asiakkaiden kannalta 

 

Vierula muistuttaa, ettei sosiaalityö aina ole vain eteenpäin vievää. Siihen sisältyvät toiminnot voivat 

olla myös ihmisen toiminnan mahdollisuuksia rajoittavia. Myös asiakirjakäytännöt voivat joko luoda 

asiakkaalle toiminnan mahdollisuuksia tai rajoittaa niitä. (Vierula, 2018, s. 276.) 

Asiakkaille dokumentointi toimii tiedon saamisen välineenä. Asiakkaalla on lain perusteella oikeus 

saada tiedot itseään koskevista asiakirjoista (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 

1999/621). Dokumentointi mahdollistaa siis asiakkaalle tiedonsaannin oman asiansa hoitamisesta. 

Vierulan (2017, s. 74) tutkimuksen mukaan asiakkaat saattavat kuitenkin jättää asiakirjoja lukematta 

sekä hävittää tai piilottaa asiakirjoja. Vierula (2017, s. 88) huomauttaa, että jos asiakas jättää asia-

kirjat lukematta, jää niiden käyttötarkoitus tietojen välittäjänä toteutumatta. Vierula totesi tutki-

muksensa perusteella, että asiakkaat voivat jättää asiakirjat lukematta erilaisista syistä. Osa asiak-

kaista ajattelee, että asiakirjat ovat osa institutionaalista toimintaa ja toimivat asiakassuhteen jat-

kuvuuden ja työntekijöiden muistin tukena. He eivät koe asiakirjoilla olevan vaikutusta heidän hen-

kilökohtaiseen elämäänsä, ja lisäksi he luottavat työntekijöiden toimintaan ja asiantuntijuuteen. Osa 

asiakkaista taas jättää asiakirjat lukematta aivan toisenlaisesta syystä. Heille se on keino välttää lu-

kemisen herättämiä voimakkaita negatiivisia tunteita ja emotionaalista kipua. (Vierula, 2017, s. 83.) 

Asiakirjojen lukematta jättäminen voi olla myös keino suojata omaa identiteettiä ja yksityisyyttä 

(Vierula, 2017, s. 84). Osa Vierulan haastattelemista asiakkaista taas kertoi elävänsä mieluummin 

nykyhetkessä ja jättävänsä asiakirjat lukematta, sillä eivät halua elää menneisyyden tapahtumia ja 

tunteita uudestaan (Vierula, 2017, s. 84). Osa asiakkaista siis jättää asiakirjat kokonaan lukematta. 

Onpa syy sitten mikä tahansa, on tällä lukematta jättämisellä kiistatta seurauksia dokumentoinnin 

vaikuttavuudelle asiakkaan kannalta. 

Asiakkaan osallisuus omien asiakirjojensa laatimiseen on Kääriäisen, Leinosen ja Metsärannan mu-

kaan sekä työntekijälle että asiakkaalle voimaannuttava kokemus. Heidän mukaansa asiakirjojen lu-

keminen asiakkaalle sekä niiden yhdessä muokkaaminen tekevät asiakirjojen kirjoittamisesta ja 

koko työskentelystä näkyvän prosessin. Asiakirjojen yhteinen läpikäyminen antaa myös asiakkaalle 

mahdollisuuden kysyä tehdyistä ratkaisuista ja tulkinnoista sekä työntekijälle tilaisuuden varmistaa, 

että on ymmärtänyt kuulemansa oikein. Dokumenttien laatimiseen osallistuminen myös sitouttaa 

asiakasta paremmin yhteiseen työskentelyyn. (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 22.) 



20 
 

Vierulan tutkimuksessa kukaan haastatelluista asiakkaista ei kuitenkaan kokenut, että heillä olisi ol-

lut mahdollisuutta päästä vaikuttamaan heitä koskevien asiakirjojen sisältöihin niitä kirjatessa tai 

kommentoimalla niiden sisältöjä ennen kuin lopullinen asiakirja laaditaan. Sosiaalityöntekijä oli teh-

nyt muistiinpanoja, kirjoittanut myöhemmin asiakirjan ja postittanut sen sitten asiakkaille kotiin au-

tomaattisesti. Asiakkaat olivat pääosin tietoisia, että heillä olisi oikeus oikaista asiakirjoissa olevia 

virheitä, mutta he eivät olleet käyttäneet tätä oikeutta. (Vierula, 2018, s. 285.) Vierulan tutkimuksen 

perusteella asiakkaiden osallisuus dokumentoinnissa oli siis ollut hyvin vähäistä. 

Kääriäinen (2003, s. 5) toteaa, että arkistoidut dokumentit säilyvät jälkinä tehdystä työstä, vaikka 

asiakkuus loppuisi ja tarve sosiaalityölle häviäisi. Myös Günter toteaa, että asiakkaasta kirjatut, men-

nyttä, nykyisyyttä ja suunniteltua tulevaisuutta kuvaavat kirjaukset ovat aikamatkaajia, jotka voivat 

vaikuttaa sekä instituutioiden toimintaan että yksilöiden elämään vielä pitkän ajan päästäkin. Kirjat-

tujen tietojen perusteella voidaan tehdä päätelmiä asiakkaasta sekä asettaa hänelle odotuksia, jotka 

eivät perustu hänen omaan ajantasaiseen tietoonsa tilanteestaan ja tarpeistaan. Kirjatulla tiedolla 

voi olla negatiivista vaikutusta silloin, jos asiakirjoihin on kirjattu asiakkaan mielestä väärää tietoa, 

joka kulkeutuu asiakirjoissa instituutiosta toiseen. Institutionaalisia tekstejä pidetään kuitenkin 

usein virallisina totuuksina. (Günther, 2015, s. 76.) Vierula huomauttaa, että asiakkaan elämän men-

nessä eteenpäin asiakirjoihin kirjattu mennyt on yhä läsnä ja säilyy sellaisenaan asiakastietojärjes-

telmien muistissa (Vierula, 2018, s. 291). Eräs Vierulan tutkimuksen osallistuja toivoi, ettei hänen 

lapsensa lukisi asiakirjoja myöhemmin, sillä hän ajatteli, että lapsen pitäisi elää elämäänsä eteen-, 

ei taaksepäin (Vierula, 2018, s. 292). Tällaisessa tilanteessa asiakirjojen pysyvyys voi toimia asiak-

kaan kannalta haitallisesti. Toisaalta voi olla myös tilanteita, joissa asiakirjoihin säilötty tieto osoit-

tautuu myöhemmin hyödylliseksi.  

Asiakkaiden kannalta on merkityksellistä, kuka heidän asiakirjojaan lukee. Vierulan tutkimuksessaan 

haastattelemat ihmiset eivät kuitenkaan tienneet, kuka heidän tietojaan pääsee lukemaan (Vierula, 

2018, s. 294). Vanhemmat saattoivatkin olla huolissaan siitä, ketkä myöhemmin lukevat heidän per-

hettään koskevia asiakirjoja, ja millä tavoin he niitä tulkitsevat. Asiakirjojen teksti jää liikkumatto-

maan tilaan, mutta asiakirjan saamat merkitykset muuttuvat, kun lukija tai konteksti vaihtuvat. (Vie-

rula, 2017, s. 90.) Tämä on asia, joka tiedon pysyvyydestä on hyvä huomioida. Vaikka tieto sinänsä 

ei muutu, voi tulkinta silti muuttua, jolloin tiedon saama merkityskin voi muuttua. Tiedon jäädessä 

sähköisiin asiakastietojärjestelmiin sellaisenaan, ei asiakas voi ennakoida, kuka tietoa mahdollisesti 

tulee lukemaan tulevaisuudessa ja miten hän sitä tulkitsee. 
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Vierula toteaa asiakirjojen olevan luonteeltaan tulkinnanvaraisia ja puutteellisia, mutta toisaalta eri-

laisille yleisöille suunnattuja faktuaalisia dokumentteja. Vierula huomauttaa, että asiakirjoihin liittyy 

kahdenlaisia väärintulkinnan mahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijä voi tulkita väärin asiakkaan kerto-

maa ja siirtää väärän tulkinnan tekstiin.  Myös asiakirjaa myöhemmin lukeva voi tulkita sitä väärin 

muuttuvissa konteksteissa. (Vierula, 2017, s. 77.) Vierula (2017, s. 81) toteaa, että epätarkkuus kir-

jaamisessa voi olla sekä asiakasta loukkaavaa että myös hyvin seurauksellista asiakkaan henkilökoh-

taisen elämän kannalta. Asiakirjat voivat olla merkittävässä roolissa esimerkiksi vastentahtoisesta 

huostaanotosta päätettäessä (Vierula, 2017, s. 82). Ajattelen, että kirjauksiin tulee helposti inhimil-

lisiä virheitä, vaikka työntekijä pyrkisikin todenmukaiseen dokumentointiin. Vaikka asiakirjojen vir-

heellisyys olisi vahingossa tuotettua, voi sillä silti olla asiakkaalle monenlaisia seurauksia. 

Asiakas voi kokea eletyn elämän ja asiakirjojen välittämän tiedon olevan voimakkaassa ristiriidassa 

(Vierula, 2017, s. 82). Osa Vierulan haastattelemista lastensuojelun asiakkaista luki asiakirjoja pää-

osin perättöminä. Eräs asiakas kuvasi haastattelussa, että asiakirjoissa ”eletään siinä sosiaalityönte-

kijöiden tekemässä valheellisessa maailmassa”. (Vierula, 2017, s. 86.) Kokiessaan asiakirjat virheel-

lisiksi olisi asiakkaalla mahdollisuus hakea niihin oikaisua. Vierula (2018, s. 286) toteaa kuitenkin, 

että emotionaalisesti kuormittavassa tilanteessa oleva ihminen ei välttämättä ole asiakirjojen oikai-

semisen hakemisen edellyttämällä tavalla toimintakykyinen. 

Vierula toteaa, että asiakkuuden dokumentointi voi aiheuttaa yksityisyyden menettämisen tun-

netta, kun asiakkaan henkilökohtaiset tiedot muuttuvat instituution hallitsemaksi tiedoksi (Vierula, 

2017, s. 73). Asiakirjat voivat toimia asiakkaalle todisteina ja muistuttajina yksityisyyden menetyk-

sestä, sillä ne todistavat, että asiakas on ollut kirjaamisen ja muiden toimenpiteiden kohteena sekä 

alisteisessa asemassa suhteessa instituutioon ja asiantuntijoihin. (Vierula, 2017, s. 88.) Kaikilla Vie-

rulan haastattelemilla asiakkailla ei ollut tietoa siitä, miten pitkään heidän asiakirjojaan säilytetään 

tai siitä, ketkä pääsevät lukemaan niitä. Heiltä puuttui myös valta vaikuttaa siihen, ketkä pääsevät 

lukemaan asiakirjoista heitä koskevia tietoja. (Vierula, 2017, s. 75). Vierula totesikin tutkimukses-

saan, että asiakkaat saattavat pelätä asiakirjojen henkilökohtaisten ja arkaluontoisten tietojen jou-

tumista ulkopuolisten käsiin (Vierula, 2017, s. 79). Tämä pelko liittyi myös asiakirjojen kotiin postit-

tamiseen. Asiakkaat kokivat, että kotiin toimitettavat asiakirjat on saatava piiloon muiden katseilta, 

ja jossain tapauksissa myös omalta katseelta. Asiakkaiden oli siis itse huolehdittava tietojensa salas-

sapidosta sekä yksityisyyden suojastaan. (Vierula, 2018, s. 293.)  
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THL:n sivuilla todetaan, että asiallinen ja ajantasainen dokumentointi on asiakkaan oikeusturvan 

edellytys. Asiakirjamerkinnät ovat merkityksellisiä esimerkiksi lastensuojelun tarvetta arvioitaessa 

sekä palveluja ja tukitoimia järjestettäessä. Lastensuojelutyössä tehdään paljon lapsen ja perheen 

perusoikeuksia koskevia päätöksiä. Näiden päätösten perusteluina käytetään tehtyjä kirjauksia, jo-

ten on välttämätöntä, että tiedot kirjataan asiakirjoihin viivytyksettä ja huolellisesti. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2020.) Günter (2015, s. 69) toteaa, että asiakirjoihin voidaan kirjata kuvauksia 

asiakkaista ja heidän toimintakyvystään siten, että asiakkaan rooli tuen tarvitsijana ja oikeus palve-

luihin tulee näkyväksi. Tällöin asiakirjat toimivat asiakkaan oikeusturvaa edistävästi. Vierula (2017, 

s. 88) kuitenkin toteaa, että jos asiakas jättää asiakirjat lukematta, voi niiden käyttötarkoitus van-

hemman oikeusturvan takaajana jäädä toteutumatta. Tämä on mielestäni osaltaan totta. Toisaalta 

ajattelen, että asiakirjat voivat toimia asiakkaan oikeusturvan takaajina myös tilanteessa, jossa asia-

kas ei itse lue asiakirjojaan. Joku muu voi silti lukea asiakirjoja ja toimia niiden perusteella asiakkaan 

hyväksi. 

Dokumentoinnilla voi olla vaikutusta asiakkaan saaman palvelun laatuun erilaisissa tilanteissa. Ajan-

tasainen dokumentointi turvaa asiakkaalle työskentelyn sujuvuuden myös silloin, kun työntekijä 

vaihtuu (Laaksonen ym., 2011, s. 12-13). Lisäksi se turvaa työn jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta 

silloin, jos asiakasperhe muuttaa toisen kunnan alueelle (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 2006, 

s. 42). Räsänen totesi sosiaalipäivystyksen työtä tutkiessaan, että tietojärjestelmien käytön voi tul-

kita olevan asiakkaan näkökulmasta tukevaa silloin, kun asiakas ei joudu selittämään kaikkia aiempia 

tapahtumia työntekijälle uudelleen. Tämän edellytyksenä on tietysti sekä se, että tiedot löytyvät 

tietojärjestelmistä, että se, ettei asiakas kyseenalaista aiemmin kirjattuja tietoja. (Räsänen, 2014, s. 

91.) Aikaisemmin dokumentoitu tieto voi siis sujuvoittaa asiakkaan saamaa palvelua. Toisaalta aiem-

min kirjatulla tiedolla voi olla myös asiakkaan kannalta negatiivisia vaikutuksia palvelun laatuun, jos 

aiemmin kirjattu tieto on asiakkaan kannalta epäsuotuisaa. Günter (2015, s. 76.) toteaa, että asia-

kirjoja kirjoittaessaan ammattilainen saattaa esimerkiksi tahtomattaan tuottaa asiakkaasta stereo-

tyyppistä kuvaa ja vaikuttaa siten kielteisesti hänen elämäänsä ja palvelujen saantiinsa.  

Asiakastilanteissa kirjaaminen voi tapahtua tietokoneella. Räsäsen tutkimuksen mukaan tietoko-

neen käytöllä on seurauksia sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen etenemiseen. Työn-

tekijä saattaa joutua tasapainoilemaan asiakkaan kohtaamisen ja tietokoneen käytön välillä tai jopa 

keskittyä asiakkaan kohtaamisen sijaan tietokoneen käyttämiseen. Työntekijät ja asiakkaat myös 

puhuvat tietokoneista ja tietojärjestelmistä kohtaamisissaan. (Räsänen, 2014, s. 79.) Jos työntekijän 
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aika ja huomio menevät pääasiassa tietokoneen käyttämiseen, on sillä totta kai asiakkaan palvelua 

heikentävä vaikutus. 

Sosiaalityön dokumentointi voi herättää asiakkaissa monenlaisia negatiivisia tunteita. Juhila toteaa, 

että lisääntynyt asiakkaille välitetty kirjallinen informaatio saattavat synnyttää asiakkaissa epäluot-

tamusta ja huolta, vaikka niiden tarkoituksena onkin ollut turvata asiakkaiden oikeuksia. Byrokratian 

lisääntyminen voikin kääntyä asiakkaita vastaan tehdessään asioista vaikeasti hallittavia. Sosiaali-

työntekijä saatetaan mieltää vaikeaselkoista kirjallista materiaalia tuottavaksi etäiseksi henkilöksi, 

jonka puoleen asiakas ei pulmatilanteessa helposti tukeudu. (Juhila, 2006.) Vierula nostaa tutkimuk-

sessaan esiin monenlaisia asiakkaiden kokemia negatiivisia tunteita dokumentointiin liittyen. Asia-

kirjat voivat esimerkiksi toimia kipeiden muistojen mieleen palauttajina. Ne voivat herättää voimak-

kaita tunnereaktioita, jotka tekevät asiakirjojen lukemisesta tuskallista tai jopa mahdotonta. (Vie-

rula, 2017, s. 73.) Asiakirjat voivat tuottaa myös voimattomuuden ja alistamisen kokemuksia (Vie-

rula, 2017, s. 74).  

Asiakirjan laatijan tavoittelema moniäänisyys voi kääntyä asiakkaan kannalta osoitukseksi siitä, että 

muiden antama tieto on parempaa, oikeampaa ja arvokkaampaa kuin heidän tietonsa. Tällöin asia-

kirjat voivat konkretisoida asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden välistä eroa sekä tuottaa toiseutta. 

(Vierula, 2017, s. 95.) Asiakas voi kokea olevansa kohteen asemassa sosiaalityöntekijän näkökulman 

korostuessa. (Vierula, 2017, s. 75.) Vierulan haastattelemat vanhemmat pitivät loukkaavana, jos asi-

antuntijoiden sanomisille annettiin suurta painoarvoa, mutta heille itselleen ei annettu mahdolli-

suutta kertoa omaa näkemystään ja saada sitä kirjatuksi. Yksipuolinen kirjaaminen herätti asiak-

kaissa kiukkua ja aiheutti masentuneisuutta. (Vierula, 2017, s. 81.) 

Dokumentoinnilla voi olla vaikutuksia asiakkaiden identiteettiin. Vierulan mukaansa lastensuojelun 

asiakirjat voivat tuoda asiakkaalle näkyviin sellaisia osia itsestä, jotka he haluaisivat unohtaa tai kiel-

tää. Ne voivat kantaa mukanaan muun muassa häpeää ja syyllisyyttä, jotka liittyvät omiin tekemisiin, 

huostaanoton aiheuttamaan kulttuuriseen stigmaan tai asiakkuuden vaikutuksiin omalle äitiydelle. 

(Vierula, 2017, s. 88.) Jos vanhempi kokee asiakirjojen toimivan itseään vastaan, se haavoittaa yksi-

lökohtaisella ja hyvän vanhemman kulttuurisen konstruktion tasolla sekä rikkoo institutionaalista 

luottamussuhdetta (Vierula, 2017, s. 96). Lastensuojelun asiakirjat voivat toistaa kuvaa riittämättö-

mästä, puutteellisesta ja tavanomaisesta poikkeavasta vanhemmuudesta, jolloin niiden lukeminen 

saattaa vahvistaa kuvatun kaltaista identiteettiä. Asiakkaan kuvaaminen pelkkien puutteiden kautta 
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aiheuttaa kokemuksia epäkunnioittavasta kohtelusta, vähentää asiakkaan omanarvontuntoa ja lisää 

vastakkainasettelua asiakkaan ja sosiaalityöntekijöiden välillä. (Vierula, 2017, s. 90-91.) Ajattelenkin, 

että työntekijän olisi tärkeää huomioida, että sekä positiivisia että negatiivisia asioita tulisi kirjatuksi 

todenmukaisesti. Sosiaalityön kirjaamisesta ja myös käydyistä keskusteluista tulee helposti ongel-

makeskeisiä. 

Osa Vierulan haastattelemista asiakkaista koki asiakirjat merkityksettöminä tai sen hetkisen elä-

mänsä kannalta vähän merkitseviksi. Näille asiakkaille asiakirjat olivat itsestään selvä osa asiak-

kuutta, mutta tärkeämpää heille oli autetuksi tuleminen ja vuorovaikutuksen sujuminen työnteki-

jöiden kanssa. He kokivat asiakirjat palavereissa puhutun kirjallisena toistona, eivätkä asiakirjat si-

sältäneet heille yllätyksiä. (Vierula, 2017, s. 75.) Näiden asiakkaiden kohdalla dokumentointi ei ole-

tettavasti aiheuta juurikaan tunteita. Vierula kuvaa myös, että asiakas voi kokea eletyn elämän ja 

asiakirjoista luetun samansuuntaisina, jolloin asiakas tunnistaa asiakirjoista itsensä ja perheensä po-

sitiivisessa tai neutraalissa valossa. Tällöin asiakirjat voivat kannatella asiakkaan vanhemmuutta. 

(Vierula, 2017, s. 80.) Asiakirja voi toimia todisteena hyvästä vanhemmuudesta esimerkiksi päätet-

täessä huostaanoton purkamisesta. Asiakkaan ja lastensuojelun näkemykset tilanteesta ovat tällöin 

samankaltaisia, jolloin vanhemman tarina säilyy ja hänen äitiytensä tulee kannatelluksi. (Vierula, 

2017, s. 88.) Tällaisessa tilanteessa dokumentoinnilla voi siis olla positiivista vaikutusta asiakkaan 

identiteetin kannalta. 

Asiakkaat voivat hyödyntää heistä tehtyjä dokumentteja eri tavoin. Günter tulkitsee, että kuntou-

tuksen suunnitteluun liittyvät asiakirjat näyttäytyvät asiakkaalle näyttönä ja sopimuksena sekä hä-

nen omasta sitoutumisestaan kuntoutukseen että siitä, miten instituutiossa on sovittu hänen kun-

toutumistaan tuettavan. Asiakirjoja täytettäessä, ja myöhemminkin, asiakas voi arvioida sekä am-

mattilaisten toimintaa että omaa toimintaansa ja sitoutumistaan sekä tavoitteiden saavuttamista. 

(Günter, 2015, s. 69.) Vierula taas tuli tutkimuksessaan tulokseen, että osalle asiakkaista asiakirjat 

näyttäytyvät arjen ja muistin apuvälineinä (Vierula, 2017, s. 72). Asiakkaat voivat tarkistaa kotiin 

postitetuista asiakirjoista tietoja ja säilyttää niitä tulevaisuuden tarpeisiin (Vierula, 2017, s. 73). Vie-

rulan tutkimuksessa asiakkaat kuvasivat, että puhutun tiedon dokumentointi tekee siitä painavam-

paa, niin sanotusti mustaa valkoisella. Vanhempi voi vedota asiakirjoihin kirjattuihin asioihin esimer-

kiksi tilanteessa, jossa nuori alkaa kyseenalaistamaan asioita. Tällöin asiakirja voi tukea vanhem-

muutta. (Vierula, 2017, s. 73.) Vierulan mukaan asiakas voi käyttää asiakirjoja myös tunteiden käsit-

telyn, aktivismin tai oikeuksien ajamisen välineinä. Asiakkaat voivat hyödyntää asiakirjoja 
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esimerkiksi kirjoittaessaan hallintokantelua tai hakiessaan huostaanoton purkua. (Vierula, 2017, s. 

74.) Asiakkaat voivat siis käyttää asiakirjojaan muutoksenhaussa. Vierula (2017, s. 90) toteaa, että 

jos päätös on toivottu, voi siitä seurata voimaantumisen kokemuksia, mutta toisaalta pettymykset 

muutoksenhaussa voivat lisätä vastakkainasettelua suhteessa viranomaisiin. Asiakirjoja voi hyödyn-

tää virallisen muutoksenhaun lisäksi myös epävirallisten dokumenttien laatimiseen. Vierulan haas-

tattelemat vanhemmat kertoivat purkaneensa tunteitaan muun muassa kirjoittamalla sosiaalityön-

tekijöille osoitettuja haukkumakirjeitä, joita he eivät lähettäneet, sekä kirjoittamalla päiväkirjaa. Yk-

sityistä toimijuutta ovat myös asiakirjan marginaaliin tehdyt merkinnät.  (Vierula, 2017, s. 74.)  

 

5.3. Yhteenveto dokumentoinnin vaikutuksista  
 

Dokumentoinnilla on monenlaisia vaikutuksia niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. 

Työntekijöille dokumentointi on tiedon tuottamista ja asiakkaille keino saada tietoa omaan asiak-

kuuteensa liittyvistä asioista. Tiedon tuottamiseen liittyy erialaisia valinnan mahdollisuuksia, mikä 

tuo dokumentointiin myös vallan ulottuvuuden. Työntekijä voi myös ottaa asiakkaan mukaan doku-

mentointiin, mitä pidetään yleisesti tavoiteltavana toimintatapana. Asiakkaan osallisuuden doku-

mentointiin ajatellaan olevan hyväksi sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta. Osallisuus do-

kumentointiin lisää asiakkaan sitoutumista työskentelyyn ja antaa mahdollisuuden keskustella teh-

tävistä kirjauksista. Aina asiakkaan osallisuus dokumentointiin ei kuitenkaan toteudu. 

Dokumentoidun tiedon pysyvyydellä on vaikutuksia sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta. 

Työntekijä ei voi tietää kirjauksia tehdessään, kuka niitä tulee myöhemmin lukemaan ja missä tilan-

teessa. Sama epävarmuus koskee myös asiakkaita. Vaikka asiakkuus päättyisi, jäävät dokumentoidut 

tiedot tietojärjestelmien muistiin. Dokumentoidun tiedon pysyvyydestä voi olla sekä hyötyä että 

haittaa. Dokumentoitu tieto voi osoittautua myöhemmin hyödylliseksi erilaisissa tilanteissa, mutta 

se voi yhtä lailla kääntyä myös työntekijää tai asiakasta vastaan. 

Sekä työntekijät että asiakkaat voivat hyödyntää dokumentoitua tietoa eri tavoin. Työntekijöille do-

kumentointi voi toimia muun muassa muistin tukena ja keinona purkaa asiakastyön monitahoi-

suutta. Aikaisempia dokumentteja voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedon etsimiseen tai kokonais-

kuvan luomiseen. Myös asiakkaat voivat käyttää dokumentteja muistin tukena esimerkiksi etsies-

sään dokumenteista tietoja sovituista asioista. Asiakkaat voivat hyödyntää dokumentteja myös 
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tunteiden käsittelemisen ja oikeuksiensa ajamisen välineinä. Dokumentoidusta tiedosta on usein 

hyötyä sekä asiakkaille että työntekijöille myös tilanteissa, joissa työntekijä vaihtuu. 

Dokumentoitua tietoa voidaan hyödyntää eri tavoin arvioinnin tukena. Työntekijät voivat arvioida 

dokumentoinnin pohjalta omaa toimintaansa sekä asiakkaan tilannetta. Samoin asiakas voi arvioida 

dokumenttien pohjalta sekä ammattilaisten toimintaa että omaa toimintaansa ja sitoutumistaan 

palveluihin. Dokumentoinnilla on myös vaikutuksia niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin oikeus-

turvaan. Dokumentit voivat toimia todisteina tehdystä työstä ja asiakkaan tilanteesta esimerkiksi 

huostaanotto-oikeudenkäynnissä.  

Dokumentointi ja tehdyt dokumentit voivat herättää asiakkaissa monenlaisia tunteita. Ne voivat 

tuoda asiakkaalle näkyviin itsestä osia, jotka hän haluaisi unohtaa tai kieltää. Asiakirjat voivat herät-

tää myös voimakkaita tunnereaktioita, jotka tekevät niiden lukemisesta tuskallista tai jopa mahdo-

tonta. Osa asiakkaista taas suhtautuu asiakirjoihin neutraalisti. Heille asiakirjat voivat näyttäytyä it-

sestään selvänä osana asiakkuutta tai asiakkuuden aikana puhuttujen asioiden toistona. Dokumen-

tointi voi herättää asiakkaissa myös positiivisia tunteita, jos he kokevat elämänsä ja perheensä näyt-

täytyvän asiakirjoissa positiivisessa valossa. 

Koska dokumentoinnilla on monenlaisia vaikutuksia sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta, 

ei ole yhdentekevää, miten dokumentointia toteutetaan. Työntekijällä on dokumentoidessaan mo-

nenlaisia valinnan mahdollisuuksia. Osa tehdyistä valinnoista on tietoisia ja osa tiedostamattomia. 

Dokumentoidun tiedon lisäksi vaikutusta voi olla myös sillä, mitkä asiat ovat jääneet kokonaan do-

kumentoimatta. 

 

6 POHDINTA 

 

Dokumentointi on sosiaalialan ammattilaisten lakisääteinen velvollisuus (Laki sosiaalihuollon asia-

kasasiakirjoista 254/2015 4§).  Kuten tässä tutkielmassa käy ilmi, on sosiaalityön dokumentoinnilla 

hyvinkin monenlaisia vaikutuksia niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Siksi onkin 

erikoista, ja myös huolestuttavaa, kuinka vähäistä yksittäisten työntekijöiden ohjeistaminen 
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dokumentoinnin toteuttamiseen vaikuttaa usein olevan (vrt. Laaksonen ym., 2011, s.6; Kääriäinen, 

Leinonen & Metsäranta, 2006, s. 19). 

Tutkielman edetessä huomasin, kuinka monitahoinen käsite vaikuttavuus on. Myös vaikuttavuuden 

ja vaikutuksen käsitteiden toisiinsa kietoutuminen hämmensi minua. Molemmat ovat hyvin tuttuja 

ja arkipäiväisiäkin käsitteitä, mutta silti niiden määrittely, selittäminen ja käyttäminen ovat haasta-

via tehtäviä. Käsitteen monitulkintaisuus tekee myös ilmiön tutkimisesta melko haastavaa.  

Laaksonen ym. (2011, s. 12) toteavat, että työntekijän on tärkeää ymmärtää oma vastuunsa asiakir-

joja kirjoittaessaan, ja asiakkaan mukaan ottaminen dokumentointiin onkin sosiaalihuollon eettisen 

toiminnan perusta. Aineistosta löytyi myös mainintoja siitä, kuinka merkittävänä asiakkaat itse piti-

vät omaa osallisuuttaan dokumentoinnissa. Vierulan (2017, s. 81) haastattelemat vanhemmat esi-

merkiksi pitivät loukkaavana sitä, jos asiantuntijoiden sanomisille annettiin suurta painoarvoa, 

mutta heille itselleen ei annettu mahdollisuutta kertoa omaa näkemystään ja saada sitä kirjatuksi. 

Vierulan (2018, s. 285) tutkimuksen perusteella asiakkaiden osallisuus dokumentoinnissa oli kuiten-

kin ollut hyvin vähäistä. Uskon, että asiakkaiden osallisuudessa kirjaamiseen olisi monissa sosiaali-

palveluissa parantamisen varaa. 

Asiakasta on lain mukaan kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen yksityi-

syyttään kunnioitetaan (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 4§). Doku-

mentointi voi kuitenkin aiheuttaa asiakkaassa yksityisyyden menettämisen tunnetta, kun hänen 

henkilökohtaiset tietonsa muuttuvat instituution hallitsemaksi tiedoksi (Vierula, 2017, s. 73). Asia-

kirjat todistavat, että asiakas on ollut kirjaamisen ja muiden lastensuojelun toimenpiteiden koh-

teena sekä alisteisessa asemassa suhteessa lastensuojeluinstituutioon ja asiantuntijoihin (Vierula, 

2017, s. 88). Asiakkaalle voikin helposti tulla tunne siitä, että hänen ihmisarvoaan on loukattu eikä 

hänen yksityisyyttään ole kunnioitettu. Ajattelen, että työntekijöiden on hyvä ottaa tämä huomioon 

dokumentointia toteuttaessaan. 

Arkistoidut dokumentit säilyvät jälkinä tehdystä työstä, vaikka asiakkuus loppuisi ja tarve sosiaali-

työlle häviäisi (Kääriäinen, 2003, s. 5). Asiakkaan elämän mennessä eteenpäin asiakirjoihin kirjattu 

mennyt on yhä läsnä ja säilyy sellaisenaan asiakastietojärjestelmien muistissa (Vierula, 2018, s. 291). 

Tämä dokumentoidun tiedon pysyvyys on mielestäni sosiaalityön dokumentoinnin kannalta yksi 

keskeisimmistä asioista. Se voi turvata asiakkaalle työskentelyn sujuvuuden myös silloin, kun työn-

tekijä vaihtuu tai asiakasperhe muuttaa toisen kunnan alueelle (Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta, 
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2006, s. 42; Laaksonen ym., 2011, s. 12-13). Dokumenttien perusteella voidaan myös esimerkiksi 

tehdä päätelmiä sosiaalityöntekijän tekemästä työstä sekä asiakkaan tilanteesta lapsen huostaan-

ottoa koskevassa oikeudenkäynneissä (Kääriäinen, 2016). Työntekijä ei kuitenkaan voi kirjauksia 

tehdessään tietää, kuka kirjauksia myöhemmin lukee ja missä tarkoituksessa (Kääriäinen, 2016). 

Koska kirjaukset säilyvät sähköisissä järjestelmissä, voi niillä olla vaikutuksia vielä pitkänkin ajan 

päästä. 

Tutustuessani aineistooni tunnistin hyvin monet kuvatut ilmiöt myös omasta ajattelustani ja työhis-

toriastani. Dokumentoinnin vaikutuksista lukeminen ja kirjoittaminen saivat myös miettimään omaa 

tapaani kirjata ja hyödyntää asiakasasiakirjoja. Huuskonen (2014, s. 65.) totesi tutkimuksensa pe-

rusteella, että dokumentoinnille oli varattu aikaa, mutta asiakirjojen hyödyntämiselle ei välttämättä 

ollut. Itse olen kokenut, että myös kirjaaminen on asia, joka jää helposti toissijaiseen asemaan työn 

hektisyydessä. Kiireessä asiakirjojen laatu saattaa kärsiä. Mielestäni näin ei pitäisi olla, sillä kyse on 

asiakkaiden kannalta erittäin tärkeistä asiakirjoista. Jokaisella asiakkaalla pitäisi olla oikeus laaduk-

kaasti tehtyihin asiakirjoihin. 

Tämä tutkielma vahvisti ajatustani siitä, että sosiaalityön dokumentointi on aihe, jota on tärkeää 

tutkia myös jatkossa. Kiinnostava jatkotutkimusaihe voisi olla esimerkiksi tutkia työntekijöiden aja-

tuksia dokumentoinnin vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Olisi myös kiinnostavaa tutkia, millaisia 

ohjeita työntekijät ovat todellisuudessa saaneet kirjaamistyönsä tueksi.   
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