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Kotimaisten kielten tutkimuskeskus



Tutkimuksen tavoitteena on



 

kuvata, miten suomalaisessa lastensuojelulainsäädännössä

 

on nimetty 

 
lastensuojelutyön tekijää, toiminnan kohdetta, asiakasta, toimintaa ja 

 
toimipistettä



 

tarkastella kielenpiirteitä

 

erityisesti siinä

 

mielessä, millaisena niissä

 
kielentyy

 

näkemys asiakkaasta, työntekijästä, näiden välisestä

 
suhteesta ja lastensuojelutyöstä



 

analysoida, kenelle suomalainen lastensuojelulainsäädäntö

 

on 

 
kirjoitettu, millaisesta näkökulmasta ja millaisin tavoittein



 

vertailla suomalaisia lastensuojelulakeja ja ‐asetuksia sekä

 

osoittaa 

 
niiden väliset kielenkäytön yhtäläisyydet ja eroavaisuudet sekä

 

tulkita, 

 
mitä

 

suomalaisten lastensuojelulakien ja ‐asetusten yhtäläisyydet ja 

 
eroavaisuudet merkitsevät



 

tulkita, millaista ideologiaa, kuvaa lastensuojelun maailmasta, 

 
suomalaiset lastensuojelulainsäädännön keskeisimmät säädökset 

 
muodostavat ja miten ne toteuttavat niitä

 

pyrkimyksiä, jotka ovat olleet 

 
lainsäädäntötyössä

 

tavoitteena.



Tutkimusaineisto


 

Lastensuojelulaki 52/1936 (LSL 1936)


 
Lastensuojeluasetus 203/1936 (LSA 1936)


 

Lastensuojelulaki 683/1983 (LSL 1983) 


 
Lastensuojeluasetus 1010/1983 (LSA 1983)


 

Lastensuojelulaki 417/2007 (LSL 2007) 

sellaisina, kuin ne voimaan tullessaan olivat. 



Oma näkökulmani



 
Olen lingvisti, elänyt kahden ensimmäisen suomalaisen 

 lastensuojelulain suojassa, kasvattanut kahden 

 jälkimmäisen lastensuojelulain alaisena lapsiani. 


 
Olen opettanut lähihoitajia, sosiaali‐

 
ja sosiaalialan ohjaajia 

 sekä

 
sosionomeja, myös ohjannut harjoittelua 

 lastensuojelun toimipisteissä

 
11 vuoden ajan. 



 
Olen osallistunut Varsinais‐Suomen lastensuojelun 

 kehittämisyksikön ja Turun AMK:n

 
sosiaalialan 

 koulutusohjelman kehittämishankkeisiin toimittamalla 

 yhdessä

 
Eeva Timonen‐Kallion kanssa kaksi 

 artikkelikokoelmaa:  Lastensuojelun hyvät työkäytännöt 

 (2009) & Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen 

 lastensuojelutyössä

 
(2010).



Teoreettinen viitekehys: 
 systeemis‐funktionaalinen
 kielioppi

1)

 
ideationaalinen

 
metafunktio: miten kieli kuvaa ja 

 nimeää, muodostaa maailmaa sekä

 
kokemuksia siitä

 (transitiivisuus, nimeäminen); kieli palvelee ”sisällön”

 ilmaisemista,
2)

 
interpersoonainen

 
metafunktio: tekstin toimiessa 

 vuorovaikutuksessa, maailmaan osallistumisessa, 

 asemoimassa kielenkäyttäjää

 
ja hänen 

 vuorovaikutuskumppaniaan (tapaluokat, modaalisuus, 

 persoona); kieli toimii sosiaalisten suhteiden, roolien ja 

 identiteettien ylläpitäjänä
3)

 
tekstuaalinen

 
metafunktio: miten teksti rakentuu, tai 

 pikemminkin rakentaa itseään, eheäksi 

 kokonaisuudeksi (teema, informaatio, kohesiiviset

 suhteet)



Teoreettinen viitekehys: 
 kriittinen diskurssianalyysi


 

Näkemys kielestä
 

samanaikaisesti sekä
 yhteiskunnallisena tuotoksena että

 yhteiskunnallisena vaikuttajana (Fairclough
 2002, 76).


 

Tämä
 

näkemys perustuu Peter Bergerin
 

ja 
 Thomas Luckmannin

 
jo 1960‐luvulla 

 julkaisemassa teoksessaan The Social 
 Construction

 
of Reality

 
esittämään 

 näkemykseen todellisuuden sosiaalisesta 
 rakentumisesta. 


 

Millaisia merkityksiä
 

ja miten on tuotettu?



Dispositio
Johdanto

Tutkimuksen tavoite


 

Tutkimuksen kohde


 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku


 

Tutkijan näkökulma

Tekstintutkimuksen teoreettinen viitekehys

Suomalainen ammatillinen lastensuojelutyö


 

Sosiaalialan työ

 

kehittyy lainsäädännön, uusien työtapojen ja 

 

koulutuksen myötä


 

Tutkiva sosiaalialan työntekijä

 

kirjoittaa niin kuin säädetään

Lastensuojelu ja lastensuojelulait


 

Lastensuojelu sosiaalityön kentällä


 

Ensimmäinen lastensuojelulaki Suomeen 1930‐luvulla


 

Lastensuojelulaki uusittiin 1980‐luvulla


 

Lastensuojelulaki 2000‐luvulle

Lastensuojelulait ja ‐asetukset tekstityönä


 

Lastensuojelulaeille ja ‐asetuksille määritellyt tavoitteet


 

Tekstitausta


 

Tekstintekijät säädösprosessin eri vaiheissa

Kenelle lastensuojelulait ja ‐asetukset on kirjoitettu?

Limittyvät erikois‐

 

ja ammattikielet: ammattikielen tehtävät 

 

ja kehittämistyö

Lastensuojelulait ammattialojen ja erikoiskielten risteyksessä

Kieli sosiaalialan työssä

Oikeuskieli erikoiskielenä, säädöskieli 

 

oikeuskielen alalajina

Virkakieli hallinnon yleisenä

 

erikoiskielenä

Suomalaiset lastensuojelulait ja ‐asetukset yhteiskunnallisen ja 

 

ideologisen muutoksen heijastajina ja agentteina 

Lastensuojelulakien ja ‐asetusten visuaaliset viestit rakentavat 

 

virallista ja auktoriteettia
Lastensuojelulakien ja ‐asetusten jaksot 

Säädöksen nimi paikantaa ja tematisoi

Otsikointi jäsentää

 

tekstiä

 

entistä

 

yksityiskohtaisemmin

Nimeäminen otsikoissa

Otsikoissa mainittujen substantiivien 

 

abstraktiotasot

Otsikoiden teemat 

Toiminnalliset jaksot 

Lastensuojelulakien ja ‐asetusten puheenaiheet ja 

 

informaatiorakenteet

Päälauseiden teemat puheenaiheina

Informaatiorakenteet tutkimusaineistossa

Lastensuojelulakien ja ‐asetusten toimipaikka, toiminta, toimija 

 

ja kohde – suhteet, roolit ja asenteet

Prosessi ja pohdinta



Tutkimusaineiston analyysi



 

Visuaaliset viestit


 

Otsikoiden ja tekstin osien 

 
tarkastelu: otsikkohierarkiat, 

 
teemat, otsikoiden 

 
substantiivien 

 
abstraktiotasot, mitä

 
tekstillä

 
ja tekstissä

 
tehdään 



 

Tekstien laajuudet: 

 
merkkeinä, sanoina, lauseina 

 
ja virkkeinä.



 

Virkkeiden kenttäkuvaukset: 

 
esiin teemapaikalle sijoitetut 

 
vs. päälauseiden 

 
puheenaiheet, subjektit, 

 
aktorit



 

Informaatiorakenne


 

Modaalisuus: 

 
välttämättömyys, 

 
mahdottomuus, 

 
mahdollisuus ja indikatiivissa 

 
ilmaistut väitteet



 

Päälauseiden prosessit; 

 
tyypit, prosessiin osallistujat, 

 
näiden väliset suhteet



Analyysissä
 
esiin



 
Kenelle tai millaiselle lukijalle kirjoitettu: näkyviin 

 luonnollistumina, kieliopillisina metaforina, esim. 
 nominaalistuksina, abstraktiotasoissa, 

 puheenaiheissa l. teemoissa = onko tuttuna esitetty 
 todella esitelty tekstissä

 
edellä

 
vai oletetaanko sen 

 olevan tuttu lukijalle muuten.


 
Mitä

 
teksteissä

 
tehdään? Kenen toimintaa 

 mahdollistetaan, kenen määrätään, miten esitetään 
 välttämättömyyttä

 
–

 
indikatiivilla 

 imperatiivisuuttako? Samalla näkyviin tavoitteet.


 
Millaista toimintaa, missä

 
ja keiden välillä?



 
Miten taustalla vaikuttavat tekstit näkyvät 

 tutkimusaineistossa?



Teemat tutkimusaineistossa


 

Teeman määrittely perustuu syntaktiseen 
 asemaan, sijaintiin finiittiverbin edellä

 
ja 

 tekstiyhteyteen; teema on se, mistä
 kerrotaan jotain, mikä

 
puolestaan on reema. 

 Myös teemankuljetus on huomion kohteena. 


 
Teeman kuljetus liittyy 

 informaatiorakenteeseen, mikä
 

esitetään 
 tuttuna, mikä

 
uutena ja miten teemaa 

 kehitellään.



Teemankuljetuksen tavat


 

Teemaprogressio: edellisen päälauseen 
 reemasta

 
(uutena esitetystä) tulee seuraavan 

 teema (tuttuna esitetty).


 

Teema pysyy samana tekstinosan ajan.


 

Teema (yläteema) on pääteltävissä
 tekstiyhteydessä. 



Teemankuljetus

Progressiivinen, esim.
LSA 1936

31 §.
Kun huoltolautakunta on saanut tietää

 
sellaisesta 

 rikkomuksesta, josta lastensuojelulain 10 luvussa 
 säädetään rangaistus, tulee lautakunnan, jos 

 katsoo aihetta olevan, tehdä
 

rikkomuksesta 
 ilmoitus yleiselle syyttäjälle. Ilmoitus

 
on tehtävä

 kirjallisesti, ja syyttäjälle on annettava syytteen 
 ajamista varten tarpeellinen selvitys. 



Teemankuljetus

Progressiivinen ja tekstinosan ajan sama, esim.  LSL 2007

70 §

Eristäminen

Lapsi

 

saadaan eristää

 

laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä

 

perusteella on vaaraksi itselleen tai muille 

 

taikka jos eristäminen on muusta erityisen perustellusta syystä

 

lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden 

 

kannalta välttämätöntä. Eristämistä

 

ei saa määrätä

 

laajempana eikä

 

pidemmäksi ajaksi kuin lapsen huolenpito ja 

 

hoito välttämättä

 

edellyttää. Eristämistä

 

ei saa ilman uutta päätöstä

 

jatkaa yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia. 

 

Eristäminen

 

on lopetettava heti, kun se ei enää

 

ole välttämätöntä.

Eristämisestä

 

tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä

 

laitoksen hoito‐

 

ja kasvatushenkilökuntaan 

 

kuuluva henkilö. Eristämisen tulee tapahtua laitoksen hoito‐

 

ja kasvatushenkilöstön jatkuvan huolenpidon 

 

alaisena. Kun lapsi on määrätty eristettäväksi, on samalla määrättävä, kenen tehtävänä

 

on huolehtia lapsen 

 

turvallisuudesta. Lapsen olosuhteet eristämisen aikana on järjestettävä

 

niin, että

 

lapsi saa riittävän huolenpidon 

 

ja hoidon sekä

 

mahdollisuuden keskustella hoitajan kanssa.

Eristämistä

 

voidaan välittömästi jatkaa uudella päätöksellä

 

vain, jos 1 momentissa säädetyt eristämisen edellytykset 

 

ovat edelleen olemassa. Edellytyksenä

 

on lisäksi, ettei lapsen hoitoa ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tai 

 

mahdollista järjestää

 

muulla tavalla. Tällöinkään eristämisen pisin kokonaisaika ei saa ylittää

 

48 tuntia.

Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä

 

on lapselle suoritettava lääkärintarkastus, mikäli se ei ole 

 

ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa lääkärintarkastus

 

tulee suorittaa myös eristämisen alkaessa tai eristämisen 

 

aikana.

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä

 

laitoksen hoito‐

 

ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee 

 

viipymättä

 

ilmoittaa eristämisestä

 

tai sen jatkamisesta 13 §:n 3 momentissa tarkoitetulle lapsen asioista 

 

vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

http://www.edilex.fi.ezproxy.turkuamk.fi/content/saadokset/lainsaadanto/20070417/?search=1#L17#L17


Välituloksia

Yleisimmät 

 
teemat

1936 1983 2007

1. Huoltolautaku

 
nta (12 es.)

Sosiaalilautak

 
unta (24 es.)

Lapsi (21 es.)

2. Lapsi (5 es.) Lapsi (8 es.) Sosiaalihuollosta vastaava toimielin 

 
(18 es.)

3. Ilmoitus (4 es.) Kunta (6 es.) Lastensuojelu (9 es.)

4. Suojeluvalvoja 

 
/ 

 
Lastensuojelul

 
aitos (3 es.)

Huoltosuunnit

 
elma (5 es.)

Hallinto‐oikeus / Eristäminen (7 es.)



Teemojen määrä
 
suhteessa 

 tekstin laajuuteen
Teemoja  Päälauseita Sanoja

1936 88 186 4858

1983 79 168 3826

2007 245 416 10620



Teemojen ryhmittely


 

Lapsi ja nuori henkilö


 
Vanhemmat, perhe, perheen ja suvun jäsenet, 

 koti


 
Viranomainen, instituutio, laitos


 

Viranomaisen toiminta tai sen tulos


 
Lapsi suojelussa (esim. kasvattilapsi)


 

Muu


 

Huomio myös mm. siihen, mikä
 

on subjektina.



Teemankuljetuksen 
 vaikutukset


 

Kertoo, kenelle teksti on kirjoitettu.


 
Vaikuttaa tekstin luettavuuteen ja 

 ymmärrettävyyteen.


 
Mietittävä

 
asia: tekstin ensimmäisessä

 päälauseessa on luonnollisesti teemana enintään 
 otsikosta tuttu teema. Säädösteksti on jaettu 

 varsin pieniin osioihin, pykäliin. 


 
Lisäksi tarkastelua kaipaa se, mistä

 
ns. 

 pääteltävä
 

teema on johdettava, aiemmasta 
 tekstistä, kuinka laajasta vai mistä.



Teema‐asioissa pohdittavaa


 

Sivulauseiden rooli lauseyhdistelmissä
 

–
 

eikö
 niissä

 
kuljeteta teemaa?


 

Orientoivien teemojen (teemaa edeltävien 
 ilmaisujen) vaikutus


 

Onko sivuteemoiksi määriteltäviä, jos on, 
 missä?


 

Teemattomuus imperatiivien, nesessiivisten 
 rakenteiden yhteydessä?



Vertailu


 

LSL 1936: 
50 §.
Milloin pappi, seurakunnan esimies, 

 koulunopettaja, lääkäri, kätilö, poliisi tai 
 kunnan viranomainen saa tietoonsa jonkun, 

 joka on lastensuojelun tarpeessa, 
 ilmoittakoon viipymättä

 
siitä

 huoltolautakunnalle.
Sellaisen ilmoituksen on jokainen muukin 

 kunnan jäsen oikeutettu tekemään.





 
LSL 1983 

40 §
Ilmoitusvelvollisuus
Jos sosiaali‐

 
ja terveydenhuollon, koulutoimen, 

 poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka 
 luottamustoimessa oleva henkilö

 
on virkaa tai tointa 

 hoitaessaan saanut tietää
 

ilmeisestä
 

perhe‐
 

ja 
 yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta 

 lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä
 sosiaalilautakunnalle.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö
 

voi 
 tehdä

 
tällaisen ilmoituksen.





 

LSL 2007
25 §
Ilmoitusvelvollisuus
Sosiaali‐

 

ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

 

ja 

 
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai

 
luottamustoimessa olevat henkilöt sekä

 

muun sosiaalipalvelujen tai 

 
terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen

 

järjestäjän tai 

 
turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka 

 
koululaisten aamu‐

 

ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa 

 
olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä

 
ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä

 

kunnan sosiaalihuollosta 

 
vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää

 

lapsesta, 

 
jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä

 

vaarantavat olosuhteet tai oma 

 
käyttäytyminen edellyttää

 

lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö

 

voi tehdä

 

tällaisen ilmoituksen 

 
häntä

 

mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

http://www.edilex.fi.ezproxy.turkuamk.fi/content/saadokset/lainsaadanto/20070417/?search=1#L17#L17


Tämän tutkimuksen hyöty


 

Suomalaisten lastensuojelulakien ja 
‐asetusten historia


 
Historiallinen näkökulma säädöskielen 

 tekstilajiin


 
Näkökulma lastensuojelutyöhön ja 

 yhteiskunnalliseen muutokseen


 
Lingvistinen näkökulma mm. teeman ja 

 informaatiorakenteen tarkasteluun.
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