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1 Tutkimusprojektin tavoite 

Kuntaliitossa on käynnistetty 1.3.2013 projekti, jonka tavoitteena on laatia numeeri-

nen mittari lastensuojelupalvelujen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Projekti päättyy 

keväällä 2015. Projektissa tutkimuskohteena ovat sellaiset lapset, nuoret ja heidän 

perheensä, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, ja joiden lastensuojelutarvetta ryhdy-

tään kunnassa selvittämään. Palvelun vaikuttavuus tarkoittaa palvelun saajan tilassa 

tapahtunutta tavoiteltua muutosta. Tässä projektissa vaikuttavuutta arvioidaan mit-

taamalla lapsen ja hänen vanhempiensa toimintakykyä kuvaavia ja selittäviä tekijöitä 

tätä tarkoitusta varten rakennetulla lomakkeistolla. Mikäli perheelle tarjottujen lasten-

suojelupalvelujen voidaan osoittaa muuttaneen perheen toimintakykyä positiiviseen 

suuntaan, palvelut ovat olleet vaikuttavia. Mittari toimii työntekijöiden työvälineenä 

asiakkaan lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Kun työntekijä dokumentoi lastensuojelu-

tarpeen selvityksen aikana saamansa tiedot mittarilomakkeistoon, asiakkaiden toimin-

takyvystä muodostuu vertailukelpoista tietoa. Asiakkaiden palvelutarpeita ja niissä 

tapahtuneita muutoksia voidaan vertailla eri toimipisteiden tai eri palvelumuotojen 

välillä. Mittarilla kerättyjä tilastotietoja voidaan haluttaessa hyödyntää paitsi vaikutta-

vuustutkimuksessa, myös kunnan ja yksittäisen toimipisteen toiminnan ohjauksessa. 

Projektissa työskentelee projektitutkijana Elina Aaltio. Projektipäällikkönä toimii Kunta-

liiton kuntatalousyksikön erityisasiantuntija Mikko Mehtonen. Projektille nimetyissä 

projekti- ja ohjausryhmissä on edustus kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokses-

ta, FCG:stä, Lastensuojelun keskusliitosta, Ensi- ja turvakotien liitosta sekä henkilö-

jäsenenä Aulikki Kananoja. 
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2 Tutkimuksen tausta 

Julkisten palvelujen tuottavuutta on mitattu ja seurattu jo pidemmän aikaa. 1990-

luvulla tapahtunut siirtyminen tulosohjaukseen on edellyttänyt julkisen toiminnan 

muuttamista mitattavaan muotoon. Hyvinvointipalvelujen tuottavuutta kuvataan kan-

sallisella tasolla Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastossa, joka 

on laadittu vuodesta 2001 lähtien. Tuottavuuden parantuminen ei kuitenkaan välttä-

mättä turvaa hyvinvointipalveluita, mikäli se tapahtuu palveluiden vaikuttavuuden ja 

asiakkaiden kustannuksella (Savela 2010). Voidaan perustellusti esittää, että tuotta-

vuuslaskennassa palvelusuoritteita ja -kokonaisuuksia tulisi painottaa kustannusten 

sijaan siten, että eniten vaikuttavuutta aikaan saaneet suoritteet saisivat suurimman 

painon (Kangasharju 2008, 16). 

Jotta vaikuttavuustieto voidaan sisällyttää tuottavuuslaskelmiin, vaikuttavuudesta on 

ensin kerättävä numeerista tietoa. Tavanomaisesti hyvinvointipalveluiden vaikutta-

vuutta on arvioitu laadullisin menetelmin. Tällainen tiedonkeruu antaa syvällistä tietoa 

palvelun toimivuudesta ja asiakkaiden tarpeista, muttei mahdollista laajaa vertailua 

eikä tilastointia. Laajojen aineistojen käsittely edellyttää tiedon tiivistämistä numeeri-

seen muotoon. 

Tutkimus kytkeytyy Kuntaliiton aiempaan tuottavuus- ja vaikuttavuustutkimukseen. 

Vaikuttavuustutkimus edellyttää, että tutkimuskohteena olevan palvelun asiakkaiden 

tilanteesta on käytettävissä yksilötasoista, strukturoitua tietoa vähintään kahdelta 

ajankohdalta. Tutkimuksessa, joka käsitteli vanhuspalveluiden vaikuttavuuden huomi-

oon ottavaa tuottavuutta (Kangasharju ym. 2010), vaikuttavuutta koskeva aineisto 

kerättiin vanhusten toimintakykyä kuvaavalla RAVA-mittarilla. 

Kuntaliitto on käynnistänyt vuoden 2013 alussa kaksi tutkimusprojektia, joissa raken-

netaan kahden eri palvelun vaikuttavuutta kuvaavat numeeriset mittarit. Tutkimuskoh-

teina ovat pitkäaikaistyöttömille suunnatut kunnalliset työllisyyspalvelut ja kunnallinen 

lastensuojelu. 

Kunnille kohdistetussa lastensuojelukyselyssä kunnat pitivät palvelutarpeen arviointia 

yhtenä keskeisimpänä kehittämiskohteena (Puustinen-Korhonen 2013). Nyt kehitettä-

vä vaikuttavuusmittari vastaa myös tähän tarpeeseen. 

Lastensuojelutarpeen ja palvelujen vaikuttavuuden arviointiin voidaan käyttää erilaisia 

menetelmiä (ks. Oranen 2006 ja Suhonen 2008). Tässä tutkimusprojektissa lähtökoh-

daksi on otettu perheen toimintakyky ja sen muutoksen seuranta. Tässä viitekehyk-

sessä lastensuojelutarpeen katsotaan olevan seurausta tilanteesta, jossa perheen ko-

kema kuormittava elämäntilanne on ylittänyt heidän elämänhallintaan käytettävissä 

olevat voimavaransa. Tätä viitekehystä tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. 
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3 Vaikuttavuus toimintaky-

vyn ja palvelutarpeen 

muutoksena 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan positiivista tavoiteltua vaikutusta asiakkaassa. Lasten-

suojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapai-

noiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Myös vanhempien 

hyvinvoinnin tukeminen voidaan johtaa tästä tavoitteesta. Ensisijainen vastuu lapsen 

hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Jotta vanhemmat voivat 

turvata lapsen kasvuolot, heidän on itsensä voitava riittävän hyvin. Lastensuojelun 

tarvetta voidaankin lähestyä toimintakyvyn kautta: puutteet perheen toimintakyvyssä 

aiheuttavat palvelutarpeen. Mikäli palvelulla onnistutaan lisäämään toimintakykyä ja 

vähentämään perheen palvelutarpeita, palvelu on ollut vaikuttava. 

Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa toimintakyvyllä on pyritty selittämään ihmisten 

hyvinvointia ja hyvinvointieroja. Amartya Senin ja Martha Nussbaumin kehittämän 

toimintakykyteorian lähtökohtana on se havainto, että ihmisen hyvinvointi ei riipu ma-

teriaalisesta vauraudesta ja mahdollisuuksista, vaan hänen kyvystään hyödyntää niitä. 

Koska ihmisten kyvyissä on eroja, sama rahamäärä tai materiaalinen hyödyke ei tuota 

kaikille samaa määrää hyvinvointia. Näin ollen hyvinvointi riippuu ihmisen toimintaky-

vystä. Sekä Senille että Nussbaumille toimintakyky on kykyä elää ihmisarvoista elä-

mää ja tehdä arvokkaina pitämiään asioita. Tämä on yhdenmukainen Sosiaalityönteki-

jöiden kansainvälisen liiton (International Federation of Social Workers 2000) yleisko-

kouksessa hyväksytyn sosiaalityön kansainvälisen määritelmän kanssa, jonka mukaan 

sosiaalityön arvoihin kuuluu mm. ihmisarvon kunnioittaminen, ja sosiaalityön tavoit-

teena on turvata ihmisille mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja elämän rikastut-

tamiseen. Voidaan siis sanoa, että sosiaalityön tavoitteena on ihmisten toimintakyvyn 

lisääminen. Jotta sosiaalityön onnistumista tässä tehtävässä voidaan arvioida ja ennen 

kaikkea mitata, tarvitaan vielä konkreettisempi kuvaus siitä, miten ihmiset pääsevät 

tällaiseen toimintakykyiseen tilaan. Sen (2004) ei ole kuitenkaan halunnut tehdä lis-

tausta tarvittavista toimintakyvyistä. Nussbaum (2003) on tällaisia listoja tehnyt, mut-

ta ne eivät ole riittävän konkreettisia varsinaisen toimintakykymittarin pohjaksi.  

Toimintakyvyn rakentumista voidaan tarkastella Len Doyalin ja Ian Goughin (1991) 

kehittämän tarveteorian avulla. Vaikka Doyal ja Gough puhuvat tarpeista siinä missä 

Sen ja Nussbaum toimintakyvystä, heillä on samanlainen tapa lähestyä ja selittää hy-

vinvointia. Heille hyvinvointi on mahdollisuutta toimia ihmisenä osana ihmisyhteisöä 

tehden sellaisia asioita, joita itse pitää arvokkaina ja tavoiteltavina. 

Doyalin ja Goughin tarveteorian perusideana on, että ihmisen hyvinvointi on kykyä 

osallistua sen yhteisön elämään, jossa ihminen haluaa elää. Hyvinvointi siis muodostuu 

osallistumisesta ja vapautumisesta eli vapaudesta tehdä tietoisia valintoja. Jotta ihmi-
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nen voi osallistua ja tehdä valintoja, tiettyjen perustarpeiden on ensin tyydytyttävä 

riittävän onnistuneesti. Tarpeilla Doyal ja Gough tarkoittavat asioita, jotka on saavu-

tettava, jotta inhimillinen toiminta ja vuorovaikutus onnistuvat mahdollisimman hyvin. 

Osallistuminen riippuu tarveteorian mukaan ihmisen fyysisestä terveydestä ja perusau-

tonomiasta eli elämänhallinnasta. Elämänhallinta puolestaan syntyy ymmärryksestä ja 

mielenterveydestä, joilla he tarkoittavat sosialisaation myötä opittuja tietoja ja taitoja 

omasta kulttuurista ja siinä toimimisesta, älykkyyttä ja kykyä sosiaaliseen kanssa-

käymiseen. Jotta edellä esitetyt perustarpeet voidaan tyydyttää, tarvitaan vielä ns. 

välillisten tarpeiden tyydyttymistä. Näitä ovat mm. tyydyttävä ruoka, vesi ja asumi-

nen, turvallinen lapsuus, mahdollisuus merkittäviin kiintymyssuhteisiin, riittävä ter-

veydenhoito ja koulutus. Doyalin ja Goughin teorian ytimessä on ihmisten välinen vuo-

rovaikutus: ihmiset kasvavat ihmisiksi toistensa seurassa, ja voivat hyvin voidessaan 

olla toistensa kanssa onnistuneesti vuorovaikutuksessa.  

Tarveteoriassa tarpeilla ei tarkoiteta yksilöllisiä mielihaluja, vaan asioita, jotka on saa-

vutettava, jotta inhimillinen toiminta ja vuorovaikutus onnistuvat mahdollisimman 

hyvin. Joskus halut ja tarpeet ovat ristiriidassa, mikä on yleistä esimerkiksi päihde- ja 

mielenterveysongelmaisten kohdalla. Doyalin ja Goughin mukaan yhteiskunnan velvol-

lisuus on kuitenkin pitää huolta nimenomaan tarpeiden tyydyttymisestä. Tavoite on 

yhtenevä lastensuojelun tavoitteiden kanssa. 

Edellä esitetyn mukaan toimintakyky muodostuu siis autonomiasta ja terveydestä. 

Doyal ja Gough korostavat, että ihmisten autonomian määrä vaihtelee. Kyse ei siis ole 

dikotomisesta joko-tai-muuttujasta, vaan jatkumosta. Jokaisella ihmisellä on aina jon-

kin verran - toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän -autonomiaa. Autonomian mää-

rän, ja erityisesti riittävän määrän, selittämiseksi voidaan hyödyntää Aaron Antonovs-

kyn (1985) salutogeenista teoriaa. Antonovskyn mukaan kaikki ihmiset kohtaavat eri-

laisia kuormittavia elämäntapahtumia. Mikäli ihmisen voimavarat eivät riitä kuormituk-

sen käsittelyyn, seurauksena on stressi, joka heikentää terveyttä. Kuormituksen onnis-

tunut käsittely puolestaan vahvistaa luottamusta omaan pärjäämiseen, mikä vahvistaa 

hyvinvoinnin edellytyksiä myös jatkossa. Antonovskyn mukaan voimavaroja ovat yksi-

lön sisäiset ominaisuudet - kuten älykkyys, tarkkaavaisuus ja sosiaaliset vuorovaiku-

tustaidot - sekä ulkoiset resurssit kuten raha, sosiaaliset siteet ja sosiaalinen tuki, 

mahdolllisuus kouluttautua ja pääsy terveydenhuoltoon. 

Kuvio 1. Hyvinvoinnin rakentumisen mekanismi Antonovskyn (1985) pohjalta. 
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Toimintakyky siis riippuu sekä voimavaroista että kuormituksesta. Toimintakyky heik-

kenee, mikäli kuormittava tilanne ylittää sen käsittelyyn käytettävissä olevat voimava-

rat. Mekanismi on kuvattu kuviossa 1. 

Lastensuojelutarve voi olla seurausta monenlaisista tilanteista: perheellä voi olla paljon 

voimavaroja, mutta elämäntilanne on tilapäisesti niin kuormittunut, etteivät perheen 

omat voimavarat riitä tilanteen käsittelyyn. Osalla perheistä taas omat voimavarat 

voivat olla hyvin puutteelliset. Tällaiset perheet tarvitsevat todennäköisesti hyvin eri-

tyyppistä tukea. 

Lapsen ja vanhempien hyvinvointi ovat kytkeytyneet toisiinsa: yhden perheenjäsenen 

kuormitus heijastuu koko perheen dynamiikkaan. Myös tämä joudutaan lastensuojelu-

tarpeen arvioinnissa ja toimintakyvyn mittaamisessa ottamaan huomioon. Perheen-

jäsenten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita on pyritty jäsentämään kuvion 2 avulla. 

Kuvio 2. Perheen toimintakykyä kuvaavia ja selittäviä tekijöitä 

Lastensuojelun keskiössä on sen arvioiminen, kykenevätkö vanhemmat huolehtimaan 

kasvatustehtävästään ja lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta. Lapsen hyvinvointia voi-

daan arvioida havainnoimalla sitä, miten vanhemmat kohtelevat lasta ja toisaalta lap-

sen toimintakykyä. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että lapsen kehityksessä ja 

kohtelussa havaittavia ongelmia ennustavat tietyt riskitekijät (ks. mm. Andershed et 

al. 2012). Toisaalta tiettyjen tekijöiden tiedetään suojaavan lapsen hyvinvointia laimin-

lyönnistä huolimatta, tai vähentävän laiminlyönnin todennäköisyyttä ylipäänsä. Käy-

tännössä riskitekijät, kuten perheenjäsenen mielenterveysongelmat tai päihderiippu-

vuus, ovat hänen toimintakykyään kuormittavia tekijöitä. Suojatekijät, kuten sosiaali-

nen tuen saatavuus, puolestaan ovat toimintakykyä vahvistavia voimavaroja. Riskite-

kijä ei kuitenkaan väistämättä aiheuta kuormitusta, mikäli perheenjäsenellä on vaik-
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kapa hyvä hoitosuhde. Tämä otetaan huomioon mittarilomakkeissa erottelemalla riski-

tekijä koetusta kuormituksesta. 

Tutkimusprojektissa lähtökohtana siis on, että lastensuojelun tavoitteena on tukea 

perheen omatoimista selviytymistä eli toimintakykyä siten, että lastensuojelutarve 

poistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa perheen elämäntilannetta kuormittavien tekijöi-

den vähentämistä tai kuormituksen käsittelyyn tarvittavien voimavarojen lisäämistä. 

Tutkimusasetelmassa vaikuttavuus määritellään toimintakyvyn lisääntymisenä (joskus 

myös se, ettei tilanne entisestään pahene, voi olla positiivinen saavutus). Vaikuttavuu-

den arvioinnin näkökulmasta hankalaa on se, että perheen tilanne voi muuttua pa-

remmaksi myös palveluista riippumatta. Perhe voi saada tukea paitsi virallisista palve-

luista, myös kolmannelta sektorilta ja epävirallisilta sosiaalisilta verkostoiltaan (suku, 

ystävät, naapurit, tuttavat jne.). Vaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta ulkoisten 

tekijöiden vaikutukset tilanteen muutokseen pitää saada kontrolloitua.  
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4 Toimintakykymittari 

Tutkimusprojektissa rakennettu toimintakykymittari koostuu i) itsearviointilomakkeis-

ta, jotka asiakkaita pyydetään täyttämään, ja ii) lomakkeista, jotka työntekijä täyttää 

lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä.  

Itsearviointilomakkeella on kaksi funktiota. Ensinnäkin itsearviointitiedon keräämisellä 

lisätään asiakkaan osallisuutta häntä ja hänen perhettään koskevassa lastensuojelu-

prosessissa. Aulikki Kananojan johtaman selvitysryhmän raporteissa (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2012 ja 2013) yhtenä keskeisenä lastensuojelun toimeenpanoa koske-

vana ongelmana pidettiin asiakkaiden osallisuuden puutetta. Lapsiperheet, lapset ja 

nuoret ovat kokeneet jääneensä ulkopuolisiksi heidän omaa elämäänsä koskevissa 

ratkaisuissa. Asiakkaat kritisoivat työntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja saamaansa 

kohtelua (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Avuntarve on saatettu määritellä viran-

omaisen toimesta perhettä kuulematta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). Itsearvi-

ointilomake tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden jo lastensuojelutarpeen arviointipro-

sessin alkuvaiheessa arvioida itse omaa hyvinvointiaan ja huoliaan. Lisäksi asiakkaalle 

annetaan mahdollisuus tuoda esiin toivomuksiaan kunnan palvelujärjestelmää koh-

taan, sekä todeta, mikäli hän ei tiedä, miksi lastensuojelutarvetta ollaan selvittämässä. 

Lomake tarjoaa sekä asiakkaalle että työntekijälle välineen dialogin käynnistämiseksi. 

Joidenkin työntekijöiden ja asiakkaiden kohdalla tällainen väline saattaa olla tarpeen, 

mikäli vanhemman vointia ja huolia ei muuten uskalleta tai ole tapana ottaa puheeksi. 

Toisekseen itsearviointitietoa tarvitaan osana palvelun vaikuttavuuden arviointia. It-

searviointilomakkeella kerätään tietoa subjektiivisesta hyvinvoinnista. Tätä tietoa tar-

vitaan arvioitaessa lastensuojelun onnistumista koetun hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Työntekijän täyttämät lomakkeet on suunniteltu osaksi kunnan lastensuojeluviran-

omaisten tekemää lastensuojelutarpeen selvitystä. Työntekijän tehtävänä on arvioida 

vanhempien toimintakykyä, lapsen toimintakykyä ja lapsen kohtelua. Arvioidessaan 

lapsen tarvetta erityiseen suojeluun työntekijä arvioi, onko havaittavissa puutteita 

lapsen kohtelussa, ongelmia lapsen hyvinvoinnissa ja lapsen kaltoinkohteluun liittyviä 

riskitekijöitä lapsen kasvuympäristössä. Perheen tilanteen kokonaisvaltainen kartoit-

taminen edellyttää myös perheen olemassa olevien voimavarojen ja lapsen hyvinvoin-

tia suojaavien tekijöiden kartoittamista. 

Toimintakykymittarin lomakkeet eivät varsinaisesti tuo sisällöllisesti uusia elementtejä 

lastensuojelutarpeen selvitykseen. Niiden arvo on selvityksen jäsentäminen ja selvi-

tyksen kuluessa hankitun tiedon dokumentoiminen systemaattisesti ja vertailukelpoi-

sesti numeeriseen muotoon.  
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Kananojan johtaman selvitysryhmän työskentelyssä nousi esiin, ettei vanhempi lasten-

suojelun selvitysprosessin päätyttyäkään välttämättä aina tiedä, mihin huoleen tai 

epäilyyn lastensuojelun selvitys perustui (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). Tavoit-

teena on, että arvioinnin pilkkominen yksittäisiin arviointikohteisiin jäsentää prosessia 

niin työntekijälle kuin asiakkaallekin. Lisäksi lomake ohjaa kiinnittämän huomiota per-

heestä löytyviin voimavaroihin. Parhaimmillaan lomake voi auttaa työntekijää proses-

soimaan perheen tilannetta yhdessä vanhempien ja lasten kanssa aiempaa avoimem-

min ja dialogisemmin.  

Toisekseen, selvityksen dokumentointi mittarilomakkeisiin mahdollistaa lastensuojelun 

asiakasperheiden tilanteen arvioimisen kvantitatiivisin menetelmin. Näin voidaan arvi-

oida ajassa tapahtunutta muutosta, ja toisaalta vertailla tuota muutosta esimerkiksi eri 

toimipisteiden tai palvelumuotojen välillä. Perheen tilanteen arvioiminen numeerisessa 

muodossa hyödyttää myös yksilötasolla tehtävää työskentelyä, kun asiakastiedon poh-

jalta voidaan rakentaa perheen tilannetta kuvaavia summamuuttujia ja esittää niitä 

visuaalisessa muodossa. Summamuuttujat kuvaavat vanhempien kuormitus- ja voi-

mavaratekijöiden määrää, lapsen kuormitus- ja voimavaratekijöiden määrää sekä lap-

sen kohtelussa havaittujen puutteiden määrää. 

Toimintakykymittarin lomakkeet ja niiden kysymykset esitellään seuraavaksi tarkem-

min. Kysymykset perustuvat aiempaan lasten kaltoinkohtelua ja selviytymistä koske-

vaan tutkimukseen, elämänhallintaa ja hyvinvointia selittävään tutkimusprojektin teo-

reettiseen viitekehykseen sekä projektin kuluessa käydyissä asiantuntijakeskusteluissa 

tehtyihin havaintoihin niistä tekijöistä, joihin lastensuojelutarvetta selvitettäessä tulisi 

työntekijän kiinnittää huomiota. 

 Itsearviointilomake vanhemmalle 4.1

Vanhemman itsearviointilomake muodostuu neljästä kysymysosiosta. Lomakkeen täyt-

täminen on vanhemmalle vapaaehtoista. Tarkoituksena on kerätä itsearviointiin perus-

tuvaa hyvinvointitietoa lastensuojelutarpeen selvitykseen osallistuvilta vanhemmilta 

selvityksen alussa ja sen päättyessä. Näin saadaan selville, onko jo itse selvitysvaihe 

muuttanut vanhemman kokemaa hyvinvointia. 

Itsearviointilomakkeeseen kootut kysymykset koskevat vanhemman kokemaa huolta, 

vanhemmuutta ja sen voimavaroja, koettua terveyttä sekä palvelukokemuksia. Viimei-

sen osion kysymyksiin vastataan selvityksen päätteeksi ja seurantavaiheessa. 

On mahdollista, etteivät kaikki vanhemmat halua vastata näihin kysymyksiin rehelli-

sesti, mikäli luottamusta kunnan palveluihin ja lastensuojelun työntekijöihin ei ole. Osa 

vastaajista saattaa haluta esittää perheen tilanteen todellista positiivisemmassa valos-

sa. On myös mahdollista, että vastaaja haluaa liioitella perheen ongelmia, mikäli hän 

on yrittänyt saada palvelujärjestelmästä apua, ja kokee avun saannin kynnyksen kor-

keana. Subjektiivista hyvinvointitietoa kerättäessä tällaisista seikoista on hyvä olla 

tietoinen. Näistä varauksista huolimatta subjektiivisen tiedon keräämistä on tässä pro-

jektissa pidetty tärkeänä, koska siten voidaan vahvistaa asiakkaan osallisuutta palve-
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lutarpeen määrittelyssä. Lomakkeen avulla voidaan parhaassa tapauksessa edistää 

dialogia asiakkaan ja työntekijän välillä.  

Asiakkaat ovat yleensä olleet motivoituneita uusien, heitä osallistavien ja asiakaspro-

sessia selkiyttävien menetelmien käyttöön (Oranen 2006, 19, 25, 34). Ongelmana 

ovat lähinnä ne vanhemmat, jotka lähtökohtaisesti kieltäytyvät lastensuojelutarpeen 

selvittämisestä ja estävät lapsen kuulemisen ja tutkimisen (mt., 13, 39). Mahdollisuut-

ta itsearviointitiedon tuottamiseen tarjotaan kuitenkin yhdenvertaisesti kaikille otok-

seen valikoituneille vanhemmille. 

 Itsearviointilomake lapselle 4.2

Lapsen osallisuus kaikessa häntä koskevissa asioissa on suojattu vahvasti lainsäädän-

nöllä. Perustuslain mukaan asianosaisilla on aina oikeus saada tietoa heitä koskevista 

asioista sekä oikeus lausua niistä oma näkemyksensä. Vastaavasti lastensuojelulaki 

painottaa lapsen oikeutta osallistua omien asioidensa hoitoon. (Lastensuojelun käsikir-

ja. Lasten osallisuus.) 

Lapsen itsearviointilomaketta rakennettaessa on otettava huomioon lapsen ikä- ja 

kehitystaso. Tutkimusprojektissa on tarkoitus kehittää jatkossa lapselle tarkoitettua 

itsearviointilomaketta siten, että siihen sisällytetään enemmän eri ikäisille lapsille so-

veltuvia kysymyksiä.  

Pilotointivaiheessa lapsen itsearviointilomakkeella kartoitetaan lapsen huolta perheen 

tilanteesta, vanhemmista, sisaruksista, omasta tulevaisuudesta ja lastensuojelutar-

peen selvityksestä. Lisäksi kartoitetaan lapsen sosiaalisia tukiverkostoja. Lapset voivat 

ikä- ja kehitystasostaan riippuen vastata kysymyksiin itse netissä tai paperilla. Pienten 

lasten kohdalla kysymyksiin vastataan työntekijän avustamana. Työntekijä voi käyttää 

lasta haastatellessaan hyväksi katsomiaan välineitä (kuten nallekortteja), jotka autta-

vat pienempiä lapsia sanoittamaan tilannetta ja siihen liittyviä tunteitaan. 

Myös lapsia pyydetään arvioimaan saamaansa palvelua selvitysprosessin päättyessä ja 

seurantavaiheessa. 

 Työntekijän arvio lapsen toimintakyvystä 4.3

Tässä osiossa kartoitetaan lapsen toimintakykyyn liittyviä kuormitus- ja voimavarate-

kijöitä. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että vanhempien ongelmat ja 

lapsen tarpeiden laiminlyönti eivät välttämättä vahingoita lapsen kehitystä, jos lapsella 

on sopivia voimavaroja tilanteen käsittelyyn. Toisaalta tiedetään myös, että lapsen 

toimintakykyä kuormittava tekijä, kuten vammaisuus tai käyttäytymisongelma, saat-

taa vanhempien stressitekijöiden kasautuessa johtaa lapsen kaltoinkohteluun. (An-

dershed et al.2012, Söderholm & Politi 2012.)  

Kutakin lapsen toimintakykyyn liittyvää seikkaa työntekijä arvioi ensinnäkin sen kan-

nalta, onko kysytystä seikasta ylipäänsä havaintoja. Tämän jälkeen kutakin listattua 

tekijää arvioidaan sen kannalta, lisääkö se perheen voimavaroja, aiheuttaako se 
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kuormitusta vai onko vaikutus perheen hyvinvoinnin kannalta neutraali. Esimerkiksi 

lapsen pitkäaikainen sairaus ei välttämättä lisää perheen kuormitusta, mikäli sairaus 

on hyvässä hoidossa ja oireeton. Jokin toinen sairaus taas voi hoidosta huolimatta 

aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja lisätä vanhempien stressiä. Toisaalta sama saira-

us voi aiheuttaa vähemmän kuormitusta perheessä, jossa vanhemmilla on esimerkiksi 

aiempaa kokemusta tällaisen sairauden hoidosta, kuin perheessä, jossa tilanne on 

uusi. 

Edellä kuvatuista syistä johtuen voimavara/kuormitus -sarakkeessa arvion kohteena 

on nimenomaan perheen hyvinvointi. Lasten ja vanhempien ongelmat, huolet, kyvyt, 

tiedot, taidot ja selviytymiskeinot ovat sidoksissa toisiinsa. Arvioidessaan lastensuoje-

lutarvetta työntekijä arvioi lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhempien 

mahdollisuuksiin vastata niihin. Toisin sanoen, hän arvioi monimutkaista perhedyna-

miikkaa, jossa vanhemman onnistuminen lapsen hoidossa ja kasvatuksessa riippuu 

paitsi hänestä itsestään, myös tilanteen vaativuudesta ja puolison tai muiden perheen-

jäsenten kyvystä osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Tässä sarakkeessa työnte-

kijä arvioi mainittua tekijää koko perheen kannalta. Mikäli kysytty asia aiheuttaa huo-

mattavaa kuormitusta (ja siten suojelun tai tuen tarvetta) perheessä, työntekijä voi 

eritellä kuormituksen tarkempia syitä ja ilmentymistä rivin lopussa avoimessa teksti-

kentässä. 

Lomakkeen kysymykset koskevat lapsen fyysistä ja psyykkistä terveyttä, riippuvuuk-

sia, kognitiivista toimintakykyä, sosiaalisia suhteita ja käyttäytymisen hallintaa. 

Ristiriidat työntekijän ja asianosaisen oman näkemyksen kanssa dokumentoidaan 

omaan sarakkeeseensa. Näkemyserojen esiintuominen ja niiden käsittely on keskeinen 

osa muutossosiaalityötä. Päätös lastensuojelutarpeesta perustuu kuitenkin viime kä-

dessä ammattilaisen tekemään arvioon, joka huolellisesti ja ammattitaitoisesti tehtynä 

on mahdollisimman objektiivinen kuva perheen tilanteesta. Työntekijän lopulliseen 

arvioon vaikuttavat perheen subjektiivisten arvioiden lisäksi työntekijän itsensä teke-

mät havainnot ja mahdollisesti muilta viranomaisilta saadut tiedot. 

Kuormitus- ja voimavaratekijät lasketaan lomakkeen lopussa yhteen. Samoin laske-

taan yhteen työntekijän ja asiakkaan väliset näkemyserot. Vaikuttavuutta arvioitaessa 

tarkastellaan ensinnäkin sitä, ovatko lapsen toimintakykyyn liittyvät kuormittavat teki-

jät vähentyneet ja voimavarat kasvaneet. Lisäksi näkemyserojen vähentymistä voi-

daan pitää merkkinä onnistuneesta asiakastyöstä. 

 Työntekijän arvio lapsen kohtelusta 4.4

Tämän osion täyttää työntekijä havaintojensa perusteella. Lapsen kaltoinkohtelulla 

tarkoitetaan WHO:n määritelmän mukaisesti kaikkea sellaista fyysistä ja psyykkistä 

pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä tai kaupallista tai muuta riis-

toa, josta on todellista tai mahdollista vaaraa lapsen terveydelle, elämälle, kehitykselle 

tai ihmisarvolle. Laiminlyönnillä tarkoitetaan sitä, että vanhemmat ovat jättäneet 

huomiotta lapsen perustarpeet. Laiminlyönti on tyypillisesti vahingollista toistuessaan, 

väkivalta jo yksittäisenä tapauksena. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012.) 
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Lomaketta kehitettäessä projektiryhmä ja mukana olleet kunnat pitivät tärkeänä, että 

lomake muotoillaan sillä lähtöoletuksella, että lapsen kohtelussa ei ole puutteita. Tällä 

valinnalla pyritään tukemaan myönteisen vuorovaikutussuhteen syntymistä työnteki-

jän ja asiakkaan välille. Tarkoituksena myös on, ettei selvitystä leimaa perhettä syyl-

listävä sävy.  

Lomakkeessa käydään läpi lapsen perustarpeet ja fyysinen turvallisuus, seksuaalinen 

koskemattomuus, terveydenhoito, koulutuksen tukeminen, perheen rutiinit ja emotio-

naalinen huolenpito. Kutakin arviointikohdetta arvioidaan kolmiportaisella asteikolla (ei 

puutteita / jonkin verran puutteita / vakavia puutteita). 

Lapsen kohtelu -lomakkeeseen merkityt havainnot puutteista summataan lomakkeen 

lopussa yhteen. Vaikuttavuutta arvioitaessa tarkastellaan sitä, onko lapsen kohtelussa 

havaittujen puutteiden määrä palvelun myötä vähentynyt. 

 Työntekijän arvio aikuisen toimintakyvystä 4.5

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla. 

Jotta vanhemmat voivat turvata lapsen kasvuolot ja olla lapsen kanssa hyvässä vuoro-

vaikutuksessa, heidän on itsensä voitava riittävän hyvin. Kuten tutkimuksen teoreetti-

sen viitekehyksen esittelyn yhteydessä todettiin, hyvinvointi riippuu yksilön elämänhal-

linnasta ja terveydestä (Doyal & Gough 1991). Jos perheeseen kohdistuva ulkoinen 

kuormitus (kuten vanhemman työttömyys) tai sisäinen kuormitus (kuten perheenjäse-

nen sairaus) ylittää käytettävissä olevat voimavarat, perheessä esiintyy elämänhallin-

nallisia ongelmia, jotka pitkittyessään heikentävät myös terveyttä.  

Aikuisen toimintakykyä arvioivaan lomakkeeseen on koottu aiempaan tutkimukseen ja 

asiantuntijakeskusteluihin perustuen niitä tekijöitä, joiden tiedetään lisäävän riskiä 

lapsen kaltoinkohteluun, ja toisaalta niitä tekijöitä, joiden tiedetään toimivan positiivi-

sina voimavaroina osana aikuisen elämänhallintaa. Systemaattisen tilannekatsauksen 

tarkoituksena on havaita sekä akuutit palvelutarpeet että viitteet sellaisesta kuormi-

tuksesta, johon olisi hyvä tarjota varhaista tukea. Lisäksi lomake toimii työkaluna han-

kalien asioiden puheeksiottamisessa. Sen on tarkoitus jäsentää perheen tilanteen kar-

toittamista ja auttaa työntekijää nimeämään ja dokumentoimaan hänessä heränneet 

huolenaiheet.  

Lomake on tarkoitus täyttää kustakin sellaisesta aikuisesta, joka vastaa lapsen hoidos-

ta ja kasvatuksesta. Taustatietoihin merkitään, onko arvioitava aikuinen lapsen van-

hempi, vanhemman puoliso tai muu huoltaja, sekä tieto siitä, asuuko henkilö lapsen 

kanssa. 

Lomakkeessa kartoitetaan vanhemman terveyttä ja elämänhallintaa, kognitiivista toi-

mintakykyä, sosiaalisia suhteita, lähisuhdeväkivaltaa, sosioekonomista asemaa sekä 

työhön tai työttömyyteen liittyvää kuormitusta. 

Riskitekijät eivät välttämättä aktualisoidu, mikäli ongelmia pystytään käsittelemään ja 

kontrolloimaan siten, etteivät ne vaikuta vanhempien kykyyn turvata lapsen tarpeet. 

Näin ollen pelkkä riskitekijöiden olemassaolo ei aiheuta lastensuojelutarvetta. Tämän 
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vuoksi työntekijä kunkin kysytyn tekijän kohdalla arvioi erikseen, aiheuttaako mainittu 

tekijä perheen arjessa kuormitusta vai ei. Myös näkemyserot kirjataan lomakkeeseen.  

Lomakkeessa arvioidut kuormitus- ja voimavaratekijät lasketaan lomakkeen lopussa 

yhteen. Samoin lasketaan yhteen työntekijän ja asiakkaan väliset näkemyserot. Vai-

kuttavuutta arvioitaessa tarkastellaan ensinnäkin sitä, ovatko aikuisen toimintakykyä 

kuormittavat tekijät vähentyneet ja voimavarat kasvaneet. Lisäksi näkemyserojen 

vähentymistä voidaan pitää merkkinä onnistuneesta asiakastyöstä. 

Aiemmissa tutkimuksissa mainituista vanhempiin liittyvistä riskitekijöistä osa (äidin 

nuori ikä, yksinhuoltajuus, perheen suuri koko) kartoitetaan lomakkeiden taustatie-

doissa, jotta niitä voidaan käyttää kontrollimuuttujina.  

 Mittarin suhde lastensuojelun tarpeen arviointirun-4.6

koon 

Tutkimushankkeen lähtökohtana on ollut muuttaa lastensuojelutarpeen arviointia var-

ten laadittu runko numeeriseen muotoon. Ohjaus- ja projektiryhmässä käydyissä kes-

kusteluissa katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi arvioida arviointirungossa käydyt teemat 

tutkimuskirjallisuuden valossa läpi, ja karsia tai täydentää niitä tarpeen mukaan. Kir-

jallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että rungon teemat ovat sinänsä kaikki 

keskeisiä ja tärkeitä arvioinnin kohteita. Vaikuttavuusmittarissa näiden teemojen kes-

kinäisiä syy-seuraus-suhteita on pyritty jäsentämään, ja yläkategorioita on pilkottu 

pienempiin tarkasteltaviin arviointikohteisiin. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusaineisto kerätään tutkimuksessa mukana olevissa kunnissa. Tiedonkeruualus-

tan ylläpito ja tutkimusaineiston käsittely tapahtuu Kuntaliitossa. 

5.1 Tiedonkeruuseen osallistuvat kunnat 

Tiedonkeruu tapahtuu tutkimusprojektiin osallistuvissa kunnissa, joita ovat Espoo, 

Turku, Salo, Pori, Lahti, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Joensuu, Pielavesi, ja Rauma. 

Mittaria on kehitetty yhdessä kuntien kanssa tapaamalla kuntien lastensuojelun työn-

tekijöitä kuntakierroksilla. Lisäksi kunnilla on edustus projekti- ja ohjausryhmissä, 

joissa mittarin eri versioita on käsitelty. 

5.2 Tutkimuskohde ja otos 

Tutkimuksen perusjoukkona ovat ne kunnassa asuvat lapsiperheet, joista on tehty 

lastensuojeluilmoitus, joilla ei ole vielä lastensuojelun asiakkuutta ja joiden lastensuo-

jelutarvetta kunta ryhtyy selvittämään. Tutkimusaineisto kerätään tiedonkeruuseen 

osallistuvissa pilottikunnissa kahtena ajankohtana. Ensimmäinen tiedonkeruu käynnis-

tyy maaliskuussa 2014. Otokseen valitaan systemaattisella satunnaisotannalla tietty 

osuus kuntien kanssa sovittuna ajanjaksona vireille tulleista lastensuojeluilmoituksista. 

Otos poimitaan kahden kuukauden aikana. Varsinainen tiedonkeruu lomakkeilla kestää 

siihen asti, että tuona aikana alkaneet lastensuojelutarpeen selvitykset saadaan pää-

tökseen. 

Toinen tiedonkeruu toteutetaan kuntien kanssa myöhemmin sovittavana ajankohtana 

talvella 2014–2015. Tutkimuksen tavoitteena on saada näkyviin muutos asiakkaan 

toimintakyvyssä, joten ensimmäisen tiedonkeruun aikana otokseen valikoituneet asi-

akkaat kutsutaan tuolloin uudelleen toimintakyvyn arviointiin. Toisen arvioinnin yhtey-

dessä täytetään samat mittarilomakkeet kuin ensimmäisellä arviointikerralla. Lisäksi 

kerätään tiedot ensimmäisen ja toisen tiedonkeruun välillä asiakasperheen saamista 

lastensuojelupalveluista, ja kysytään sekä asiakkaan että työntekijän arvio siitä, mikä 

on vaikuttanut toimintakyvyn muutokseen. Näin voidaan analysoida lastensuojelupal-

velujen osuutta toimintakyvyn muutoksessa eli palvelujen vaikuttavuutta.  

Mikäli lastensuojelun asiakkuutta ei ole ensimmäisen tiedonkeruun aikana tehdyn las-

tensuojelutarpeen selvityksen päätteeksi jatkettu, asiakasta ei kutsuta toiseen arvioin-

tiin. Nämä asiakkaat ovat mukana aineistossa, jolla tutkitaan lastensuojelutarpeen 

selvitysvaiheen (T+3kk) vaikuttavuutta. Tämä analyysi tehdään itsearviointilomakkeil-

la kerätyn tiedon eli subjektiivisen hyvinvointitiedon pohjalta. 

Tiedonkeruun vaiheet ja eri vaiheissa täytettävät lomakkeet on kuvattu alla kuviossa 

3. 
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Kuvio 3. Tiedonkeruussa käytettävät lomakkeet yksittäisessä asiakasprosessissa. 

 

5.3 Tiedonkeruun tekninen toteutus ja henkilötietojen 

käsittely 

Mittarilla toteutettua arviointia varten Kuntaliitossa rakennetaan sähköinen palvelu, 

jonka käyttö on pilotointiin osallistuville kunnille projektin ajan maksutonta. Kukin 

tiedonkeruuseen osallistuva kunnan lastensuojelun työntekijä saa palveluun oman 

tunnuksen ja salasanan. 

Asiakkaiden itsearviointilomakkeet on mahdollista täyttää internetissä asiakkaalle tar-

koitetulla sähköisellä lomakkeella, johon asiakas saa kirjautumistunnuksen työntekijäl-

tä. Tunnus on istuntokohtainen. Itsearviointilomakkeen täyttäminen perustuu asiak-

kaan suostumukseen, ja lomakkeeseen täytettyjen tietojen käytöstä tutkimuksessa 

pyydetään asiakkaalta suostumus. Mikäli asiakas ei halua luovuttaa itsearviointilomak-

keen tietoja tutkimuskäyttöön, tiedot jäävät asiakastyön käyttöön. Mikäli asiakas ei 

halua käsitellä lomakkeessa kysyttyjä asioita yhdessä työntekijän kanssa, hän voi jät-

tää lomakkeen kokonaan täyttämättä. 

Asiakasta informoidaan, mihin muihin asiakastietoihin itsearviointilomakkeen tiedot 

yhdistetään. Näitä ovat työntekijän täyttämät mittarilomakkeet. Itsearviointilomak-

keessa olevan saatekirjeen lisäksi asiakkaille laaditaan esite, jossa kuvataan tutkimus-

projektin tavoitteet ja mittarissa käytettävät lomakkeet. 

5.4 Tutkimusmenetelmät 

Mittareilla kerätty aineisto kuvaa perheenjäsenten koettua hyvinvointia ja toimintaky-

kyä numeerisessa muodossa. Itsearviointilomakkeella kerätyistä tiedoista rakennetaan 

koettua hyvinvointia kuvaavia ja selittäviä summamuuttujia. Toimintakyvyn arviointi -

lomakkeista rakennetaan asiakkaan voimavarojen ja kuormituksen määrää kuvaavia 

summamuuttujia sekä näkemyserojen määrää kuvaava summamuuttuja. Lapsen koh-
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telu -lomakkeesta rakennetaan lapsen kohtelussa havaittuja puutteita kuvaava sum-

mamuuttuja. Näiden summamuuttujien avulla saadaan ensimmäisen aineiston analyy-

sin tuloksena perheen toimintakykyä kuvaava profiili. Analyysin yhteydessä mietitään 

tarvetta erilaisille painokertoimille ja muuttujamuunnoksille. Tutkimusaineiston analy-

sointi tehdään SPSS-ohjelmalla.  

Koska itsearviointilomakkeet täytetään ensimmäisen tiedonkeruun aikana kahdesti 

(selvityksen alussa ja lopussa), saadaan jo ensimmäisen tiedonkeruun aineistolla nä-

kyviin asiakkaan koetussa hyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Tämän 

tiedon avulla on mahdollista arvioida sitä, onko jo ensimmäinen interventio eli lasten-

suojelutarpeen arviointi onnistunut parantamaan asiakkaan kokemaa hyvinvointia. On 

myös mahdollista, että perheen tilanteen selvittäminen lisää vanhemman kokemaa 

huolta. Muutoksen suuntaa arvioidaan tilastollisin menetelmin.  

Ensimmäisen aineistonkeruun jälkeen projektissa arvioidaan tarvetta tehdä lomakkee-

seen lisäyksiä tai muutoksia. Lisäksi arvioidaan mittarin toimivuutta osana lastensuoje-

lutarpeen selvitystä työntekijöiltä ja asiakkailta saadun kirjallisen palautteen sekä pro-

jektiryhmässä käydyn palautekeskustelun perusteella.  

Lastensuojelun asiakasperheille tarjottujen palvelujen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta 

voidaan arvioida vasta toisen tiedonkeruun jälkeen. Vertaamalla asiakkaan toimintaky-

kyä ennen ja jälkeen saatuja palveluja saadaan näkyviin toimintakyvyssä tapahtunut 

muutos. Muutosta yritetään selittää asiakkaalle annetuilla palveluilla. Ulkoiset muuttu-

jat - kuten asiakkaan elämäntilanteessa tapahtuneet henkilökohtaiset muutokset - 

pyritään kontrolloimaan, jottei palvelun vaikutuksia sekoiteta muiden elämäntapahtu-

mien vaikutuksiin (kuvio 4). 

Kuvio 4. Yksinkertainen tutkimusasetelma 

 

On selvää, ettei kaikkia palveluprosessin ulkopuolisia tekijöitä voida täydellisesti kont-

rolloida. Yhteiskuntatieteissä täydellisesti kontrolloitujen koeasetelmien saavuttaminen 

on usein jo eettisistä syistä mahdotonta. Etenkään lastensuojelun asiakkaita ei voida 

satunnaistaa ryhmiin, joista toiselle tarjotaan lastensuojelupalveluja ja toiselle ei. Tä-

män vuoksi ulkoisten tekijöiden kontrollointi pitää toteuttaa muulla tavoin. Tärkeää on 

saada edustava, monipuolinen otos lastensuojelun asiakkaista. Taustamuuttujien ke-

rääminen mahdollistaa analyysivaiheessa otoksen arvioimisen siltä kannalta, edustaa-
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ko se monipuolisesti vai valikoiden lastensuojelun asiakkaita. Tarvittaessa valikoitu-

mista voidaan korjata käyttämällä erilaisia painokertoimia. Lisäksi ulkoisten tekijöiden 

vaikutuksien arvioimiseksi toisen tiedonkeruun yhteydessä asiakkaalta kysytään hänen 

omaa arviotaan siitä, mitkä elämäntapahtumat hän on itse kokenut merkityksellisiksi 

palveluprosessin aikana. 

5.5 Tulosten raportointi 

Tutkimuksesta valmistuu kaksi raporttia. Väliraportti laaditaan ensimmäisen tiedonke-

ruun ja aineiston analysoinnin jälkeen. Analysoinnin tavoitteena on laatia summamuut-

tujat, jotka kuvaavat perheen toimintakykyä tutkimushetkellä. Väliraportissa arvioi-

daan myös mittarin toimivuutta osana lastensuojelutarpeen selvitystä käyttäjien ko-

kemusten pohjalta. Väliraportti valmistuu suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2014. 

Toisen tiedonkeruun jälkeen arvioidaan tutkittaville perheille annettujen lastensuojelu-

palvelujen vaikuttavuutta toimintakyvyn muutostiedon valossa. Tulokset kirjataan 

loppuraporttiin, joka suunnitelmien mukaan valmistuu loppukeväästä 2015. 
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