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Kestilä, Sointu, From a child subject to child protection measures to an adult in an
environment of prolonged family crisis. Study on coping in everyday life and
conditions of growth based on young people’s experiences
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 165, 2016
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Making use of Bronfenbrenner’s ecological theory, the study examines the factors influencing the
everyday life of children subject to child protection measures who have grown in an environment
of prolonged family crisis. The theory of social pedagogy is used in the interpretation of the
results. The research results and conclusions are also considered in view of the Child Protection
Act. The basis for the methodological and methodical choices for the study is provided by the
examination of the experiences of now young grown-ups who have grown subject to child
protection measures. They report personally on their experiences as children subject to protection
measures. In addition to interviews, documentary data is also used. The research is a qualitative
case study in nature.

Two research problems were formulated. The first one is concerned with the adolescents’
experiences of family, parents and other close environment in their everyday childhood. The
second research problem is related to the young people’s indirect experiences at meso, exo and
macro levels of social work support measures in child protection. Answers to both these problems
are sought through thematisation. The themes are based on the concepts of the Child Protection
Act and on the various contexts in the field of the micro, meso, exo and macro levels in
Bronfenbrenner’s ecological theory. The research data was collected in 2004 and 2005.

The study revealed that the parents had been supported a lot through various preventive support
measures available in non-institutional child protection. In spite of this, the young people’s life as
children in the families was precarious and the families would break up. The parents’ educational
responsibility and ability to take care of their children did not meet the requirements of the Child
Protection Act. The study highlighted the poor status of the child between two institutions. Little
attention was paid in the social work practices to the children’s right, based on their status, to
access the data on themselves and their families and to present their opinions. Contacts with the
adolescents by the social services during the child protection process had been very few. The
actors in the child welfare sector were not aware of how the children experienced the child
protection support measures. The social work system fared quite badly in its practices stipulated
in the Child Protection Act to support the children’s growth and to help them in their everyday
lives in an insecure growth environment. Social work did not have any means to approach the child
as an individual, nor the child and parents comprehensively together in family-based child
protection work.

Keywords: child protection, drug abuse family, experience, social pedagogy, social
work





Kestilä, Sointu, Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä. Nuorten
kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 165, 2016
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan epävakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa kasva-
neiden lastensuojelulasten arkeen ja elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä Bronfenbrennerin
ekologista teoriaa hyväksi käyttäen. Tulosten tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä hyödyn-
nettiin sosiaalipedagogiikan teoriaa. Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätelmiä tarkasteltiin myös
lastensuojelulain valossa. Tutkimuksen metodologisten ja metodisten valintojen lähtökohtana on
ollut lastensuojelulapsina kasvaneiden nuorten kokemusten tutkiminen. Haastatteluaineiston
lisäksi käytetään asiakirja-aineistoa. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen tapaustutkimus.

Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimustehtävää. Ensimmäinen tutkimustehtävä kohdistuu
mikrotasolla nuorten lapsuuden arjen kokemuksiin perheestä, vanhemmista ja muusta lähiympä-
ristöstä. Toinen tutkimustehtävä kohdistuu nuorten meso-, ekso- ja makrotason välillisiin koke-
muksiin lastensuojelun sosiaalityön tukitoimista. Molempiin tutkimustehtäviin etsittiin vastaus-
ta teemoittelun avulla. Teemat on asetettu Bronfenbrennerin ekologisen teorian mikro-, meso-,
ekso- ja makrotasojen kentässä erilasiin konteksteihin ja lastensuojelulain käsitteistöön. Tutki-
musaineisto kerättiin vuosina 2004 ja 2005.

Tutkimuksessa tuli esille, että vanhempia oli tuettu runsaasti erilaisin lastensuojelun avohuol-
lossa käytössä olevin preventiivisin tukimuodoin. Tästä huolimatta nuorten elämä lapsena per-
heissä oli epävakaata ja perheet hajosivat. Vanhempien kasvatusvastuu ja kyky huolehtia lapsis-
taan eivät toteutuneet lastensuojelulain määrittämällä tavalla. Tutkimuksessa tuli esille lasten-
suojelulapsen aseman heikkous kahden instituution välissä. Sosiaalityön toimintakäytännöissä
vähälle huomiolle jäi, että lapsilla on asemansa puolesta oikeus itseään ja perhettään koskevaan
tietoon sekä mielipiteen esittämiseen. Sosiaalitoimen järjestämät yhteydenpidot nuoriin lasten-
suojeluprosessin aikana olivat vähäisiä. Lastensuojelun toimijoilla ei ollut tietoa siitä, miten lap-
si koki lastensuojelun tukitoimet. Sosiaalityön toimintakäytännöissä jäi nuorten kokemana hei-
koksi lastensuojelulain määrittämä lapsen kasvun tukeminen ja auttaminen arjen elämässä epä-
vakaassa kasvuympäristössä. Sosiaalityössä ei näyttänyt olevan keinoja lähestyä lasta yksilönä
eikä lasta ja vanhempia yhdessä kokonaisvaltaisesti perhekohtaisessa lastensuojelussa.

Asiasanat: kokemus, lastensuojelu, päihdeperhe, sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö





7 

Alkusanat 

Lastensuojelulaki on tehty suojaksi lapsia varten. Työssäni mietin usein, pohtivatko 

lastensuojelulakia toteuttavat sosiaalityöntekijät toimintakäytännöissään sitä, hyö-

tyykö lapsi perheelle tarjotuista palveluista, kun samat ongelmat perheissä toistui-

vat vuodesta toiseen. Niinpä päätin tutkia lastensuojelulasten kokemuksia. Selvitän 

tutkimuksessani, miten lastensuojelu on lastensuojelulapsina kasvaneiden koke-

muksena onnistunut. Pohdin myös mitä käytännön lastensuojelutyössä pitäisi tehdä 

toisin, kun pyritään tukemaan lapsen kasvua päihdeperheessä sekä suojelemaan täl-

laisessa ympäristössä varttuvaa lasta. 

Tutkimuksen teko on ollut minulle haasteellinen ja paljon pohdintaa aiheuttava 

matka. Nyt on kiitosten aika. Erityisen suuret kiitokset kaikille tutkimukseen osal-

listuneille nuorille, jotka mahdollistitte tämän tutkimuksen toteuttamisen. Kiitän 

myös niitä halukkaita nuoria, joita ei ollut mahdollista ottaa mukaan tutkimukseen. 

Toivon näiden kuuden tutkimukseen valitun nuoren antavan äänen myös heille ja 

kaikille muillekin lastensuojelulapsina kasvaneille aikuistuneille nuorille. 

Kiitokset dosentti Vappu Sunnarille ohjauksesta ja työskentelystä kanssani. 

Erityisen suuret kiitokset professori Juha Hämäläisen asiantuntevasta ohjauksesta 

ja työskentelystä kanssani tämän työn työstämisessä loppuun saakka. Professori 

Leena Syrjälää kiitän erityisesti siitä, että hän on osoittanut mielenkiintoa työtäni 

kohtaan. Kiitokset esitarkastajille dosentti Leena Kurjelle, emeritusprofessori 

Jaakko Luukkoselle, paneutumisesta tutkimukseen ja arvokkaista kommenteista 

sekä esitarkastuksesta professori Merja Laitiselle. Dosentti Leena Kurki on jaksa-

nut esitarkastaa monia puutteita sisältävän työni ja ohjannut minua oikeaan suun-

taan. Hänen opastuksellaan sosiaalipedagogiikkaan tutustuminen aukaisi ajatuk-

siani ja syvensi tietämystäni sitä, että lastensuojelutyössä nykyiset keinot eivät riitä 

lapsen kasvun tukemiseen. Pelkkä lastensuojelulain tulkitseminen ja sen toteutta-

minen eivät mahdollista kokonaisvaltaista perheyhteisöllistä lastensuojelua lasten-

suojeluperheiden kanssa. 

Suuret kiitokset osoitan perusturvajohtaja Viljo Lehmuskedolle arvokkaista 

kommenteista ja substanssiin liittyvästä ohjauksesta. Hänellä on pitkäaikainen ko-

kemus perusturvajohtajana sosiaalihuollossa. Hänen kanssaan keskusteluissa koin, 

että olen viemässä tutkimustani oikeaan suuntaan. 

Kiitokset väitöskirjan käsikirjoituksen opponenteille kasvatustieteen tohtori 

Anna-Liisa Lämsälle ja kasvatustieteen tohtori Tiina Törmälle. Häneltä sain aihee-

seen liittyviä hyviä neuvoja. Monia keskusteluja olen käynyt Anna-Liisa Lämsän 

kanssa, ja ne ovat herättäneet tutkimustyöni kannalta tärkeitä ajatuksia. Kiitän 
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häntä saamastani tuesta. Hän on matkan varrella antanut monia rakentavia ja välillä 

kriittisiäkin neuvoja. 

Kiitokset tutkimusryhmän jäsenille: Mervi Heikkiselle, Tuija Huukille, Sari 

Manniselle ja Eija Alaraasakalle. He ovat jaksaneet olla mukana ja kommentoineet 

sydämellisellä lempeydellä kriittisesti työtäni. 

Kiitän hyvästä palvelusta Actan toimituksessa työskenteleviä Kirsti Nurkkalaa, 

Juhani Räisästä. Lämpimät kiitokset Vesa Komulaiselle ja Veli-Matti Ulviselle hy-

västä yhteistyöstä. Heiltä sain hyvissä ajoin kriisiapua ja ohjausta käsikirjoitukses-

sani ilmenneisiin ongelmiin. Kielentarkastajaa Merja Suomelaa kiitän hyvästä ja 

asiantuntevasta työstä sekä ajallisesti joustavasta yhteistyöstä. 

Sydämelliset kiitokset perheelleni pitkäaikaisesta tuesta. Erikoisesti haluan 

kiittää lapsiani Ritvaa ja Seppoa kannustuksesta ja käytännön avusta, unohtamatta 

lapsenlapsiani Karia, Maria, Riikkaa ja Miikaa. Heille haluan omistaa tutkimukseni. 

Lisäksi omistan tämän tutkimuksen rakkaan äitini Hilda Anni Marian muistolle. 

Unohtaa ei voi Topi-koiraakaan pitkästä kärsivällisyydestä minua kohtaan. 

Raahessa 01.04.2016 Sointu Kestilä 
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1 Johdanto 

Tutkimukseni kohdistuu toistuvasti perhekriisissä ja epävakaassa kasvuympäris-

tössä lastensuojelulapsina kasvaneiden nuorten kokemuksiin kasvua ja arjessa sel-

viytymistä tukevista ja vaikeuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tavoitteena on kar-

toittaa nuorten kasvuun ja arjen elämään vaikuttavia tekijöitä erilaisissa kasvuym-

päristön vuorovaikutuskonteksteissa ja nostaa näkyväksi heidän kokemuksiaan 

kasvamisesta lastensuojelulapsena päihdeperheessä. Tavoitteena on lisäksi löytää 

keinoja, joilla voitaisiin avohuollon tukitoimenpitein auttaa vaikeissa elämäntilan-

teissa ja epävakaassa ympäristössä kasvavia lapsia ja nuoria. 

1.1 Tutkimuksen taustat ja lähtökohdat 

Tämän tutkimuksen nuorista jotkut ovat eläneet ja varttuneet epävakaassa kasvu-

ympäristössä ja perhekriisin keskellä jopa vauvasta aikuisuuteen saakka. Yhteistä 

tutkimuksessa mukana oleville nuorille on se, että heidän vanhempansa ovat käyt-

täneet päihteitä hallitsemattomasti. Tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluvia nuoria 

yhdistää myös se, että heidän perheensä on hajonnut ja he itse ovat nuorina aikui-

sina edelleen asiakkaina sosiaalivirastossa. Nuorten kuvaamat kokemukset ajoittu-

vat vuosille 1980–2004. 

Lastensuojelun sosiaalityöstä on tehty runsaasti tutkimuksia. Tyypillistä teh-

dylle tutkimukselle on ollut keskittyminen johonkin sektoriin. Tavallisimmat tutki-

muskohteet ovat olleet lastensuojelun perheet ja perhekeskeiseksi nimetyn lasten-

suojelun sosiaalityön käytännöt. Sen sijaan se, miten lastensuojeluasiakkaana olleet 

nuoret ovat lapsena selvinneet arjessa perheen ja muiden sosiaalisten verkostojensa 

sekä lastensuojelun tukitoimien turvin, on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle. 

Lisäksi tiedot lastensuojelun palvelujärjestelmän merkityksestä päihdeperheissä 

kasvaneiden nuorten arjen tukemisessa ovat niukat. Samoin kaivattaisiin lisää tie-

toa lastensuojelutyön vaikutuksista nuoren elämään hänen kasvuaikanaan. Tutkittu 

ei ole myöskään sitä, miten lastensuojelun sosiaalityössä huomioidaan lapsen ja 

nuoren arjessa tukitoimenpiteet, jotka vaikuttavat heidän kasvun kehitykseen siten 

kuin lastensuojelulaissa on säädetty1. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, 

                                                        
1 Tämän tutkimuksen nuorten lastensuojelua toteutettiin vanhan lastensuojelulain ja -asetuksen aikana. 
Ks. Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 2 §. Laissa säädetään, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen 
huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa 361/1983 on säädetty. Laissa sää-
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miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle tasapainoisen kehi-

tyksen. 

Päihdeperheessä lastensuojelulapsina kasvaneiden nuorten kokemuksista krii-

siperheen arjessa on siis vain vähän tutkimustietoa. Lasten ja nuorten omat koke-

mukset ovat jääneet taka-alalle yleisemminkin niin tutkimuksissa kuin lapsen ja 

nuoren asemasta ja edusta käydyssä keskustelussa. Tällaista viestivät esimerkiksi 

Pösön ja Ritala-Koskisen2 lastensuojelun sosiaalityön alaan kuuluvat tutkimukset. 

Lastensuojelun perhekeskeisyyden ongelmana on nähty, että avohuollon tuki-

toimet siirtävät lasta pois turvallisen kasvuympäristön ja jatkuvuuden turvan pii-

ristä3 . Samoin lastensuojelun sosiaalityössä jäävät usein huomioimatta lapsen ja 

nuoren ympärillä olevat muut lapselle tärkeät ihmissuhdeverkostot4. 

Lasten näkymättömyyden taustalla voivat olla sosiaalityöntekijä ja sosiaalitoi-

men organisaatio mutta myös yhteiskunnassa vallitsevat asenteet lapsia ja lapsuutta 

kohtaan sekä institutionaaliset toimintamallit5 . Aikuisten oikeudet saattavat ajaa 

lastensuojelun käytännöissä lapsen edun edelle6. Tavallisin intervention kohde ovat 

olleet vanhemmat, joiden kautta lasta on lähestytty. Käytännössä sosiaalityö on 

usein keskittynyt lapsen auttamiseen auttamalla äitiä. Monissa tapauksissa isän 

kanssa työskentely on vaikean yhteydenpidon vuoksi jäänyt vähäiseksi7. 

Lastensuojelun peruslähtökohtana on pidetty sitä, että vastuu lasten hyvinvoin-

nista kuuluu molemmille vanhemmille. Vanhempien kasvatusvastuuseen on perin-

teisesti liittynyt lapsesta huolehtimisen lisäksi monia lapsen terveen identiteetin, 

arvojen ja koko maailmankuvan muodostumisen kannalta tärkeitä asioita8. 

Kodin ohella terveeseen ja tasapainoiseen kasvuun vaikuttavat muut tekijät tai 

toimijat, kuten eri instituutiot, ikätoverit, koulu ja niin edelleen. Lähipiirin ihmis-

suhteisiin liittyvää turvallisuutta tuo myös yhteys sukulaisiin, kavereihin ja naapu-

reihin9. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nuorten kokemuksia sekä perheissä että 

muun sosiaalisen verkoston ja lastensuojelun konteksteissa. Pidän tärkeänä tutkit-

tavien nuorten sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ja tilanteiden tuntemista, joka 

                                                        
detään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja vanhempien ja huoltajien tehtävistä tukea lapsen kas-
vua. Tämä velvoittaa lastensuojelussa tukemaan ja vaikuttamaan lapsen kasvun kehitykseen. Tästä tar-
kemmin luvussa 2.3. 
2 Pösö 2001, Ritala-Koskinen 1996. 
3 Pösö 2001. 
4 Kähkönen 1994. 
5 Virtanen 1995a. 
6 Hurtig 2003a. 
7 Lämsä 2009. 
8 Bronferbrenner 1997, Strandell 1995. 
9 Bronfenbrenner 1997. 



13 

mahdollistaa asioiden monipuolisen ja kriittisen tarkastelun. Apuna tässä tarkaste-

lussa käytän Bronfenbrennerin kehittämää ekologista mallia, jonka avulla lapsen 

kasvuympäristö kuvataan sosiaalisesti rakentuneeksi. Sosiaalipedagogiikan käsit-

teitä sovellan kun tarkastelen lastensuojelulapsen kokemuksia sekä erilaisia kon-

teksteja heidän kasvuympäristössään. 

Päihdeperheissä perhekriisin tilanteiden kärjistyminen voi aiheuttaa lasten elä-

mään äkkinäisiä muutoksia. Niiden seurauksena lapset voivat joutua elämään pitkiä 

aikoja hektistä elämää. He joutuvat kantamaan huolta arjen asioista sekä huolehti-

maan itse elämän sosiaalisesta ja fyysisestä jatkuvuudesta. Tutkimuksin on todettu, 

että jos lapsen elämässä on paljon muutoksia, häviää siitä jatkuvuus ja tilalle tulee 

epävarmuus. Jatkuvuuden tunnetta ei voi muodostua varsinkaan silloin, kun ihmi-

set, hoitajat ja ympäristö vaihtuvat ja lapsella on samalla surua ja huolia vanhem-

mista ja sisaruksista10. 

Turvallinen koti kasvuympäristönä on moniaineksinen ilmiö, ja se on merkit-

tävä tekijä lapsen arjessa. Erityisesti fyysisiin paikkoihin ja puitteisiin kohdistuvista 

turvallisuuden tunnesiteistä ei ole saatavana tutkittua tietoa. Lisäksi tarkempaa tie-

toa tarvitaan kodin vuorovaikutussuhteista nuorille tärkeinä mikrotason proses-

seina sekä merkityksellisinä rakenteina makrotason näkökulmasta. 

Lastensuojelussa moniammatillinen verkostotyö on osa lastensuojelutyötä las-

ten auttamiseksi ja heidän oikeuksiensa turvaamiseksi. Moniammatillinen viran-

omaisten verkostotyö perustuu monen tahon yhteistyöhön: mukana voivat olla per-

heneuvola, koulu, sosiaalihuolto, A-klinikka ja niin edelleen11. Moniammatillinen 

asiantuntijatyö on ollut osin onnistunutta, mutta osa toiminnan alueista näyttää jää-

neen katveeseen. Kuka esimerkiksi kantaa vastuun kasvatuksesta, hoivasta ja huol-

losta lapsen ja nuoren arjessa aikana, jolloin perhekriisin tilanne jatkuu ja kaikki 

osapuolet odottavat vanhempien kanssa aloitettujen eri tukitoimien vaikutusta vai-

kean kotitilanteen helpottamiseksi?12 

Julkisen instituution mahdollisuudet vastata perheen sisäisiin kriiseihin nope-

asti ovat rajalliset. Osasyynä tähän on se, että vastuuta pystytään jakamaan vain 

rajallisesti yhteistyöllä esimerkiksi terveydenhoidon ja sosiaalipuolen sekä koulun 

kanssa. Tähän varhaisen puuttumisen ongelmaan on etsitty toimintamalleja. Viime 

aikoina neuvoloiden roolia isyyden ja äitiyden varhaisessa tukemisessa on nostettu 

                                                        
10 Forssén 1991, Kähkönen 1991, Mäenpää & Törrönen 1996. 
11 Ks. Lastensuojelulaki 1983/683 ja uusi Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, joissa tarkemmin määritel-
lään lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän keskeiset periaatteet. 
12 Uusikylä 1994, Arnkil & Eriksson 1999. 
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esille. Mutta pystyykö neuvola tunnistamaan, missä määrin kriisiperheen sosiaali-

set suhteet poikkeavat tavanomaisen perheen vuorovaikutussuhteista? Pelkosen ja 

Löthman-Kilpeläisen13 tutkimuksen mukaan tuki ei saavuttanut kaikkia apua tar-

vitsevia perheitä. Neuvolatoiminta kohdistuu lapseen, mutta pienten lasten ky-

seessä ollessa asiakas oli yleensä äiti ja hyvin harvoin isä. 

Useiden asiantuntijoiden mukaan riskiperheiden tukeminen jo varhaisessa vai-

heessa olisi inhimillisintä ja taloudellisinta. Tämä edellyttää ennalta ehkäisevässä 

mielessä riskien ja perhekriisien syiden tunnistamista hyvissä ajoin, mutta myös 

äitien ja isien ohjauksen ja tuen tarpeiden tunnistamista. 

Yhteiskunta- ja sosiaalitieteet ovat tutkimuksin yrittäneet selvittää lapsen paik-

kaa lastensuojelun sosiaalityössä, päihdeperheessä ja lastensuojelulaissa, mutta tu-

lokset ovat jääneet heikoiksi14. Tutkimuksissa on käynyt ilmi lapsen edun toteutu-

misen ja lapsen aseman heikkouden sekä lastensuojelun välinen ristiriita. Tässä tut-

kimuksessa toivon löytäväni vastauksia näihin kysymyksiin15. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden toiminnassa heidän ajattelutapojaan 

määräävät normit ja lasten elämää ympäröivät käytännön välttämättömyydet. Tästä 

esimerkkinä on lastensuojelulaki ja sen toteuttaminen. Lastensuojelulaissa sääde-

tään yhteiskunnan velvollisuudeksi kehittää lasten kasvuoloja ja tukea lapsiperheitä. 

Lainsäädännön ohjauksella yhteiskunta pyrkii määrittelemään ja hallitsemaan on-

gelmia sekä selkeyttämään eri viranomaisten vastuun rajoja. Tähän tutkimukseen 

osallistuneiden nuorten osalta lastensuojelun toteuttamista säätelivät vanha sosiaa-

lihuoltolaki ja -asetus, joka on yleislaki.16 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää vuosittain kunnilta tiedot avo-

huollon tukitoimien piirissä olevista sekä kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista 

ja nuorista. Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollon tukitoimien pii-

rissä oli vuonna 2013 88795 lasta ja nuorta. Samana vuonna oli kodin ulkopuolelle 

sijoitettuna 18022 lasta ja nuorta. Edellisestä vuodesta määrä oli lisääntynyt vajaan 

prosentin.17  Lastensuojelusta aiheutuneita kustannuksia on lähes miljardi euroa. 

                                                        
13 Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000. 
14 Hurtig 2003a. Uudessa lastensuojelulaissa 13.4 2007/417 lapsen asemaa on pyritty parantamaan 
useilla tukimuodoilla. Tästä tarkemmin luvussa 9.1. 
15 Bardy 1987 kirjoittaa liitteessä 2: ”lapsen etu on lastensuojelun avainkäsite. Se on kuitenkin monessa 
mielessä ongelmallinen. Tarvitaan runsaasti käytäntöjen syvällistä erittelyä ja tieteellisesti pätevää ajat-
telua. Kummastakaan ei kuitenkaan ole hyötyä ilmana kokemusta ja elämysten tajuamista.”  
16 Sosiaalihuoltolaki 1982/710 ja -asetus 1983/607. Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnan tehtäväksi 
huolehtia mm. sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä, toimeentulotuesta. 13 §. Vastuu val-
vonnasta on Valviralla (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Aluehallintovirastot ohjaavat 
ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. 
17 Lastensuojelun tilasto 2013. 
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Lastensuojelun tilastoista ja tutkimuksista puuttuvat lastensuojelulasten ja vanhem-

pien inhimilliset kärsimykset, joita ei voida taloudellisesti mitata. Tutkimuksen 

kentässä näille kärsimyksille ei ole vielä vakiintunut paikkaa. 

Tutkimukseni aihe on ajankohtainen siitäkin syystä, että edellä mainittujen ti-

lastojen perusteella lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Myös lastensuo-

jelun tarve on ollut viime vuosina kasvussa ja se vie runsaasti kuntien taloudellisia 

resursseja. Runsaat huostaanotot panevat pohtimaan, miksi huostaanottojen määrä 

on lähtenyt kasvamaan 1990-luvun lopussa ja on jatkunut näihin päiviin saakka. 

Samalla lastensuojelun asiakastyö on muuttunut monimutkaisemmaksi kuin aikai-

semmin sekä vaikeasti ongelmaisia lastensuojelun asiakkaita ja tapauksia on enem-

män kuin aiemmin. 

Tutkimukseni lähtökohdat ja aiheen tutkimuksen tekemiselle sain hoitaessani 

oman työni ohessa kesälomien aikana lapsiperhetyönohjaajan sijaisuutta. Tuolloin 

kohtasin 18-vuotiaan nuoren, jonka olin edellisen kerran hänen ollessaan nelivuo-

tias. Hänestä oli tänä aikana kasvanut nuori aikuinen. Hän kertoi ongelmistaan, sel-

viytymisestään ja suunnan etsimisestä elämäänsä. Hänet oli otettu useita kertoja 

lyhyeksi ajaksi huostaan ja palautettu vanhemmilleen. Hän oli elänyt kriisien kes-

kellä koko lapsuutensa, välillä avohuollon tukitoimin sijaisperheeseen sijoitettuna. 

Kuluneiden 14 vuoden aikana perhe oli kasvanut kolmella lapsella. Myös nuorem-

mat sisarukset olivat kulkeneet äidin ja isän kotien sekä sijaiskodin väliä ja olleet 

kodin ulkopuolelle sijoitettuina useita kertoja. Nuori itse oli kulkenut kolmen kodin 

väliä koko lapsuutensa. Tämän nuoren ja hänen sisarustensa lapsuus kuulosti siinä 

määrin epävakaalta hänen kuvatessaan lastensuojelulapsen kokemusta lapsen ase-

masta ja arjen elämästä kriisiperheessä, että siihen ei voinut olla pysähtymättä. 

Nuori oli kokemuksineen asiantuntija puhuessaan epävakaasta kasvuympäristöstä 

ja turvattomuudesta, joka vaikuttaa voimakkaasti lapsen kehitykseen. 

Keskusteluhetki nuoren kanssa palautti mieleen ajan, jolloin olin töissä varsi-

naisesti lastensuojelun puolella. Mietin usein, miten nämä lapset jaksavat arjen elä-

mässä ja selviytyvät päivästä toiseen. Heillä täytyy olla jokin selviytymiskeino tai 

-keinoja. Myöhemmin tapasin toisenkin nuoren, joka kertoi elämäntarinaansa. 

Näissä hetkissä nuorten kanssa minulle varmistui ajatus, että lastensuojelulasten 

kokemuksia pitäisi pyrkiä tuomaan näkyväksi tutkimuksen keinoin. Varsinkin hei-

dän arjen ongelmiaan ja kasvuolosuhteitaan tulisi tehdä näkyväksi18. 

Toisena tutkimushaasteena minua alkoi kiinnostaa, millaista on kasvavan lap-

sen arki ja selviytyminen epävakaassa kasvuympäristössä kahden instituution – 

                                                        
18 Nämä nuoret eivät ole mukana tässä tutkimuksessa. 
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perheen sekä sosiaalityön – toimien kohteena lastensuojeluprosessissa. Millaista on 

selviytyä arjessa aikoina, jolloin lapsi joutuu varttumaan ja elämään kriisien kes-

kellä sekä kokiessaan samalla auttamisjärjestelmän toimivuutta kohtaan ristiriitai-

sia tunteita? Havaitsin, että tietoa tarvitaan lisäksi siitä, onko lastensuojelulapsina 

kasvaneiden nuorten kokemuksella sekä ammattilaisten toiminnasta nousevilla tie-

doilla kosketuspintaa toisiinsa19. 

1.2 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportti jakautuu kymmeneen lukuun. Johdannossa kuvaan tutkimuksen 

tavoitteita, lähtökohtia ja taustoja sekä lastensuojelun teemoja, jotka ovat tämän 

tutkimuksen näkökulmasta ajankohtaisia. Samalla johdatan lukijan tutkimuksen ai-

heeseen. Luvussa kaksi esittelen aihetta käsittelevää taustakirjallisuutta. Kiinnitän 

huomiota tutkimuksen aiheeseen liittyviin keskusteluihin ja esitän aikaisempien 

tutkimusten näkökulmia ja tutkimuksen kontekstiin liittyviä teemoja. Samalla liitän 

tutkimuksen kohdeilmiön – nuorten kokemuksen – tutkimuksen kontekstiin eli epä-

vakaaseen kasvuympäristöön sekä pohdin tutkimuksen keskeiseen käsitteeseen liit-

tyvää perhekriisiä lapsen epävakaana kasvuympäristönä. 

Kolmannessa luvussa tarkastelen tutkimuksen teoreettista mallia, Bron-

fenbrennerin ekologista teoriaa ja soveltavana taustatieteenä sosiaalipedagogiikkaa. 

Ensin mainittu on rakennettu jäsentämään eri tasoilla vaikuttavia lapsen ja kasvu-

ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita. Käyttämäni Bronfenbrennerin mallin 

avulla voidaan tarkastella nuorten kokemuksia heidän lapsuuden kasvuympäristös-

sään ja kasvuolosuhteitaan varhaislapsuudesta alkaen. Tarkastelen lyhyesti myös 

ekokulttuurista mallia, jota en käytä tutkimukseni varsinaisena teoreettisena mal-

lina. Sosiaalipedagogiikan käsitteiden avulla pyrin yhdistämään kasvatustieteelli-

sen ja sosiaalitieteellisen näkökulman lastensuojelulapsen sosiaalisen todellisuu-

den rakentamisessa. Luvussa neljä rajaan tutkimuksen aiheen sekä esittelen tutki-

mustehtävät ja tavoitteet. Esitän tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset pe-

rustelut luvussa viisi. Aikuistuneilta nuorilta kerätyn aineiston sopivuuden pohti-

minen tekee epistemologiset kysymykset erityisen kiinnostavaksi tässä tutkimuk-

sessa, varsinkin kun tutkitaan lapsuudenaikaisia kokemuksia20. 

                                                        
19 Hyväri 2001. 
20 Itäpuisto 2005: 13. 
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Kuudennessa luvussa kuvaan tutkimuksen toteutuksen, perustelen tapauksien 

valinnan, aineiston keräämisen, analyysin ja tulkinnan sekä tutkimusraportin laati-

miseen vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen 

tutkimuksen reflektointi ja luotettavuustarkastelu käsittävät koko tutkimusproses-

sin eivätkä kohdistu vain mittaukseen. 

Tutkimukseni etenee luvussa seitsemän siten, että ensin esitän tutkimusaineis-

tosta kootut tapauksien taustat ja tarkastelen nuorten omiin kokemuksiin perustuvat 

lyhyet elämänkulkutarinat kuvailevasti niiltä osin kun ne liittyvät tutkimuksen tut-

kimustehtäviin ja -tavoitteisiin. Liitteessä 3 on varsinaiset elämäntarinat ja tutki-

musaineisto. Tämä osuus sisältää suoria lainauksia nuorten kertomuksista. Pidän 

suoria lainauksia nuorten kertomuksista tärkeinä. Nuorten lapsuuden elämänhisto-

riaa kuvaavat tapauskertomukset valottavat lukijalle paitsi nuorten lapsuuden mo-

ninaisuutta, myös heidän kasvuolosuhteitaan epävakaassa kasvuympäristössä – 

nuorten lapsuuden ajan varsinaista elämää.21  Luvussa kahdeksan rakennan vas-

taukset asettamaani kahteen tutkimustehtävään. Esittelen keskeisemmät tutkimus-

tulokset sekä tulkitsen niitä vertaamalla teoreettiseen viitekehykseen ja muuhun 

tutkimustietoon. Syvennän teemojen tarkastelua Bronfenbrennerin ekologisen mal-

lin ja sosiaalipedagogisen käsitteiden ja teorian avulla. Siirrän myös tarkastelun 

kahden instituution – perhe ja lastensuojelu – tasolle. Sijoitan tutkimuksen myös 

instituutioiden näkökulmasta yhteiskunnalliseen yhteyteen. Yhdeksännessä lu-

vussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia uuden lastensuojelulain valossa.22  Avaan 

tässä ajassa käytävää julkista keskustelua lastensuojelun tilasta ja hallinnollis-po-

liittista huolta lapsesta. Luvun kymmenen johtopäätöksissä arvioin lapsen näkökul-

masta kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Pohdin tutkimuksen hyödynnettä-

vyyttä ja toteuttamista sekä ehdotan uusia jatkotutkimuksia. 

  

                                                        
21 Alasuutari 1994: 255. 
22 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 tuli voimaan 1.1.2008 alkaen. 
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2 Lapsi ja perheet lastensuojelun 
sosiaalityössä 

Tämän luvun alussa tarkastelen yleisellä tasolla perheinstituution rakenteiden muu-

toksia ja siitä johtuvien perhekäsitteiden moninaisuutta. Sen jälkeen tarkastelen tut-

kimuskirjallisuudessa esitettyjä käsityksiä siitä, miten tutkimuskirjallisuuden pe-

rusteella perhekeskeisyyden institutioidut muodot ohjaavat sosiaalityön toiminta-

käytäntöjä. Selvitän myös, missä määrin tutkimuskirjallisuudessa näkyvät lasten-

suojelulapsina kasvaneiden kokemukset. Lisäksi esittelen tähän tutkimukseen liit-

tyviä lastensuojelulain tavoitteita ja lapsen oikeutta suojeluun. Tämä antaa tausta-

tietoa ja samalla auttaa lukijaa laajemminkin ymmärtämään tutkimuksen kohdeil-

miöön ja kontekstiin liittyvien käsitteiden sisältöä. Tutkimuksen kohdeilmiö on las-

tensuojelulapsina kasvaneiden nuorten kokemukset kasvua tukevista tai horjutta-

vista tekijöistä. Tutkimuksen konteksti on sidottu epävakaaseen kasvuympäristöön, 

joten pohdin myös kirjallisuuden perusteella lapsen kasvuympäristön turvalli-

suutta23 perhekriisin ympäristössä ja sidon tarkastelun epävakaan kasvuympäristön 

käsitteen tutkimuksen kontekstiin. 

2.1 Perhe tutkimuksen ja käsitteellistämisen kohteena 

Keskusteluissa ja tutkimuksissa on tunnistettu perheen merkitys lapsen kasvuym-

päristönä. Etenkin lastensuojelussa ja perhetutkimuksissa perheen merkityksen nä-

kökulma on kohdistettu lapsen kasvuympäristön sosiaalisiin rakenteisiin ja verkos-

toihin. Lapsen omat kokemukset kasvuun ja selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä 

ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Ei ole esimerkiksi huomioitu riittävästi sitä, 

että omassa perheessä lapselle välittyvät merkitykselliset vanhemmuus- ja sisar-

suhteet, hoiva, huolenpito sekä emotionaalinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. 

Koti on tila, jonne perhesuhteet tavanomaisesti sijoitetaan24. Moraalisesti uskotaan, 

että koti on ihmiselle turvapaikka pahassa maailmassa.25 

Pösön26 mukaan psykoanalyyttisessa perhetutkimuksessa on keskitytty ennen 

kaikkea varhaislapsuuteen ja varsinkin on tutkittu vanhemmuuden merkitystä lap-

                                                        
23 Vanhan lastensuojelulain 5.8.1983/683 1 §:n ja uudistetun lain 13.4.2007/417 1 §:n mukaan lapselle 
on turvattava oikeus kasvaa turvallisessa kasvuympäristössä. 
24 Niemi 2003, Pösö 1995b: 78–108. 
25 Itäpuisto 2003: 41, Lahikainen ym. 1995. 
26 Pösö 1995b: 78–108. 
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sen kehitykselle. 1970-luvulta lähtien ekologinen näkemys on noussut psykologi-

sessa vanhemmuustutkimuksessa merkittäväksi. Esimerkkinä tästä ovat Bron-

fenbrennerin 1986 ja Belskyn 1984 tutkimukset. Ekologinen tutkimus käyttää mie-

luummin käsitettä ”vanhempana toimiminen” kuin vanhemmuus27. Myös Pulkki-

nen korostaa, että keskeinen ja tärkein merkitys lapsen arjen elämän tukijana on 

kasvuympäristössä kodilla, jossa perheen vanhemmat ja lapset toimivat28. Hän on 

painottanut vanhempien herkkyyttä tunnistaa lapsen tarpeet ja vanhemmuuden 

kautta välittyvää merkittävää vaikutusta kehittyvän lapsen kasvatuksessa. Eri aika-

kausina29 on painotettu eri tavoin perheen vanhempien merkitystä kasvatustapah-

tumassa. 

Alasen ja Bardyn30 mukaan perhetutkimuksen luonteeseen on vaikuttanut per-

heen käsitteellistäminen luonnolliseksi lapsen kasvuympäristöksi. Perinteisiä per-

hekäsityksiä ei kuitenkaan enää voida pitää itsestäänselvyytenä31. Yksinhuoltaja-

perheiden määrä on viime vuosina lisääntynyt. Tilastokeskuksen vuonna 2014 jul-

kaiseman tilaston mukaan yhden vanhemman perheitä oli vuonna 2013 118315, 

joista isä ja lapsiperheiden osuus oli 1616332. 

Keskustelua on käyty myös siitä, voidaanko biologisten vanhempien sijalle 

asettaa jokin muu luotettavalta tuntuva henkilö tai viiteryhmä, jonka kanssa lapsi 

ja nuori on tiiviisti vuorovaikutuksessa ja joka voi antaa turvan tunnetta. Vaikka 

lastenhoidon ammattilaisten rooli lapsen arjessa olisikin suuri, he eivät voi korvata 

lapsen omaa perhettä taikka vanhempaa33. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että 

lastensuojelun lapsen perheessä vanhemmille kuuluvia tehtäviä saattavat hoitaa 

biologisten vanhempien ohessa sisarukset, lähisukulaiset, muut sukulaiset, kaverit 

ja naapurit. 

Eräsaari34 puhui 1990-luvulla paluusta takaisin perusarvoihin. Hän katsoi, että 

perheen arvostuksen nousu vaikuttaisi myönteisesti lasten kasvatukseen ja yhteis-

kunnan kehittymiseen. Airaksinen 35  puolestaan olettaa, että nyky-yhteiskuntia 

luonnehtiva arvojen muutosten kasvava nopeus vaikuttaa perheeseenkin. Tämä on 

                                                        
27 Valkonen 1995. 
28 Pulkkinen 1994: 26–45. 
29 Sipilä 1979: 75. 
30 Alanen & Bardy 1990. 
31 Marin 1994: 14. 
32 Tilastokeskus 2014. 
33 Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
34 Eräsaari 1994: 178–193. 
35 Airaksinen 1997: 137, Nätkin 2003: 30–37, Rajavaara 1992: 35. 
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johtanut siihen, että on vaikea hahmottaa oikeaa ja hyvää perhe-elämän mallia.. Ar-

vojen muutokset saattavat vaikuttaa lapsen arkeen perheen välityksellä. Perintei-

sesti perheen on ajateltu rakentuvan parisuhteen sekä lapsen ja vanhemman suhteen 

varaan. Ne ovat rajanneet sitä aluetta, jolle perhe on sijoitettu ja jonka avulla se on 

käsitteellistetty36. Kun ydinperheet murtuvat ja avioerot yleistyvät, ydinperheen ti-

lalle on tullut erilaisia perheitä37. 

Ritala-Koskinen 38  on tutkinut lasten tulkintoja uusperheessä kasvamisesta. 

Hän avaa laajasti näkökulmia uusperheen lapsen kokemuksiin elää perheenä ja las-

ten paikan rakentumiseen perheessä. Hänen mukaansa perhe on jäänyt lapsitutki-

muksen kiinnostukselta syrjään, kun huomio on kiinnittynyt lasten muihin elämän-

alueisiin. Taustalla39 saattavat olla muuttuvat käsitykset lapsuutta kohtaan. Lasten 

asema perheessä ja yhteiskunnassa on pyritty juridisesti sekä kulttuurisesti vahvis-

tamaan ja samalla sitomaan käsitteellisesti perhe ja vanhemmuus vastaamaan lap-

sen todellisia tarpeita. 

2.2 Lapsi ja perhe lastensuojelutyön aikaisemmissa tutkimuksissa 

Lastensuojelutyötä on tutkittu runsaasti perhekeskeisyyden näkökulmasta, mikä on 

näkynyt voimakkaasti lastensuojelun sosiaalityön tutkimuksissa. Tämä saattaa olla 

jopa yksi syy siihen, että tutkimuksissa ja kirjallisuudessa käsite ”perhekeskeinen 

sosiaalityö” on näyttäytynyt lapsen näkökulmasta epäselvänä. Enimmäkseen näissä 

tutkimuksissa on käytetty laadullisen analyysin mukaista tutkimusotetta. Omassa 

tutkimuksessani tarkastelen lastensuojelutyön tutkimuksia muun muassa sen perus-

teella, tuovatko ne esiin lapsen näkökulma lastensuojelun toimintakäytännöissä. 

Tutkimuksien mukaan perhekeskeisyyden institutionalisoidut muodot ovat las-

tensuojelun sosiaalityössä yksi keskeinen tulkinnan viitekehys40. Käytännössä ne 

näyttäytyvät tutkimuksien empiirisessä analyysissa lähinnä sosiaalityöntekijöiden 

puheissa41. Niiden sisältöä ei aina ole perusteltu lapsen kasvuympäristön näkökul-

masta, eikä niissä kuvata perhekriisissä kasvavan lapsen arkea. Tutkimuksissa ei 

nähdä lapsen näkökulmaa, kun perhe kohdataan pelkkänä kokonaisuutena.42 

                                                        
36 Jallinoja 1994b: 5–14, Jallinoja 2000: 187–189. 
37 Ritala-Koskinen 2001, Reuna 1997, Virkki 1994: 6–9, Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
38 Ritala-Koskinen 2001: 41, 52–54. 
39 Alanen 1992: 91–105, Alanen & Bardy 1990: 12–25, Pulma 1987: 247–248. 
40 Pösö 1993, Kuronen 1994. 
41 Forsberg 1994: 2, Pösö 1993: 212–213, Kivinen 1994: 117, Kuronen 1994: 101. 
42 Kivinen 1994: 106, Virtanen 1995a. 
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Forsberg ja Salminen43 ovat tutkineet lastensuojelun perhekeskeisyyttä sosiaa-

lityön funktiona. Forsberg44 on tavoitellut tutkimuksessaan perheen merkityksiä so-

siaalityön käytäntöjen asiakasnäkökulmasta. Hän havaitsi, että perhekeskeinen so-

siaalityö kohtaa asiakkaansa harvoin yksilönä sosiaalitoimistossa. 

Monet elämän muutos- ja uhkatilanteet saavat sosiaalityöntekijän puhumaan 

perheestä. Käytännössä tämä tarkoittaa vanhempikeskeisyyttä ja lastensuojelulap-

sen äidin kohtaamista45. Isän ja joskus jopa lapsenkaan poissaolo ei ole este lasten-

suojelutyön nimeämiselle perhekeskeiseksi46. Kähkösen tutkimus47 osoitti, että isät 

eivät osallistuneet eivätkä sosiaalityöntekijät juuri työskennelleet heidän kanssaan 

perhettä koskevissa lastensuojeluasioissa. Isät otettiin mukaan työskentelyyn aja-

tuksen ja puheen tasolla äitien kertomusten välityksellä. Tuen perusteiksi mainittiin 

usein äidin tarvitsema tuki, lepo ja apu. Asiakirjoissa ei esiintynyt lapsikohtaisia 

havaintoja. Lapset olivat Kajavan 48  tutkimuksen mukaan lähes näkymättömiä 

myös huostaanottoasiakirjoissa. Myös Lämsän tutkimus osoitti lastensuojelun asi-

akkuuden äitikeskeiseksi. Sen lisäksi, että isät olivat konkreettisesti näkymättömiä, 

heitä koskevat lastensuojelun asiakirjat olivat puutteelliset.49 

Edellä kerrotun voi tutkimuksien perusteella tiivistää siten, että institutionaali-

set ja kulttuuriset toimintakäytännöt sitovat perhekeskeisyyttä koskevan lastensuo-

jelun sosiaalityön vahvasti lastensuojelulapsen biologiseen äitiin. Isät eivät esiinny 

niissä perinteisen perheinstituution edustajina, vaan jättävät tämän roolin äideille. 

Kivinen, Virtanen ja Hurtig ja Lehto50 ovat havainneet samanlaista käytäntöä myös 

päihdehuollon sosiaalityössä, tutkiessaan alkoholisoituneiden naisasiakkaiden pal-

veluissa. 

Sosiaalityössä tehdään yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Myös neuvolatyötä kä-

sittelevissä tutkimuksissa perheinstituutio näyttäytyy äidin perheenä – vanhem-

muutta lähestytään äitiyden kautta51. Useat neuvolatyön tutkimukset tukevat tämän 

suuntaisesti lastensuojelun sosiaalityön tutkimuksia52 . Vuoren53  mukaan äitiyden 

                                                        
43 Forsberg-Kupias & Salminen 1986: 5. 
44 Forsberg 1994: 1–3, 21, 56. 
45 Forsberg 1994: 56, Pösö 1993: 209–212, Kivinen 1994, Forsberg ym. 1994: 172–187, Kuronen 1994: 
77–79. 
46 Virtanen 1995a. 
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ainekset rakennetaan kulttuurissa, millä on merkitystä instituutioiden ja ammatti-

laisten toimintaan. Esimerkiksi54 sosiaalityön toimintakäytännöt saattavat pitää yllä 

äitiyden toteutumisen kontrollia, kuten mahdollista yhteydenottoa neuvolaan, päi-

väkotiin ja kouluun. 

Forsbergin55 mukaan sosiaalityön asiakas määrittyy käsitteellisellä tasolla per-

heestä käsin. Perhenäkökulmaa56 on käytetty tapauskuvauksissa, joihin on kirjattu 

myös asiakkaan pulmatilanteita. Perheongelmia ja elämisen vaikeuksia kodissa, jo-

hon lapset ja vanhemmat sijoittuvat, on tutkimuksissa kuvattu epämääräisesti57 . 

Forsberg58 olettaa kuvauksen epämääräisyyden liittyvän kulttuurisidonnaiseen it-

sestäänselvyyteen, kun sosiaaliset ongelmat nähdään koko perheen ongelmina ja 

hoidetaan koko perhettä. 

Pösö59  kuvaa käytännössä lastensuojelun sosiaalityötä normatiivisena kehik-

kona, varsinaisina toimenpiteinä ja perhetyönä. Kivinen60 kuvaa samaa ilmiötä on-

gelmakeskeisestä näkökulmasta puhuessaan perhekeskeisestä sosiaalityön asiak-

kuudesta. Tässä ajassa Hovi-Pulsa 61  liittää lastensuojelun perhetyön perheen 

kanssa puuhasteluun ja arjesta lähtevään muutostyöhön: sosiaalipedagogisen arki-

lähtöisen työotteen avulla perhettä ja perheenjäseniä autetaan ymmärtämään omaa 

arkea ja näkemään mahdollisia muutostarpeita omassa elämässään 

Virtasen62  mukaan juuri perheen erilaisten ongelmien kokonaisselvityksissä 

lasten ongelmat saattavat jäädä taka-alalle. Sosiaalityön toimintakäytännöissä per-

heenjäsenten yksilölliset tarpeet jäävät huomioimatta. Hän pitää tätä ongelmana 

etenkin tilanteissa, joissa perheeseen kohdistuva sosiaalityö mielletään lastensuo-

jelutyöksi 

Hannele Forsberg63  on lisensiaattitutkimuksessaan ”Yksi ja monta perhettä” 

tutkinut sosiaalityöntekijöiden perhetulkintoja. Lastensuojelun sosiaalityön käy-

tännöissä perhe määritellään ongelman aiheuttajaksi sekä resurssiksi ongelmien 

ratkaisuihin. Lastensuojelun käytäntöjä ovat tutkineet myös Kivinen64 lisensiaatti-

                                                        
54 Lämsä 2009. 
55 Forsberg 1994: 127. 
56 Forsberg 1995: 54–77. 
57 Virtanen 1995b: 50–69, Pöso 1993. 
58 Forsberg 1995: 54–77. 
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60 Kivinen 1994. 
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63 Forsberg 1994: 59. 
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tutkimuksessaan ”Valikoituminen lastensuojelun asiakkaaksi: näkökulmia asiak-

kuuden määrittymiseen” ja Pösö65  väitöskirjatyössään ”Kolme koulukotia: tutki-

mus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa” 

– kummassakin edellä mainitussa tutkimuksessa lapsinäkökulma jää vähälle huo-

miolle. 

Kähkönen on tutkinut sosiaalityön käytäntöjä huostaanottoprosessissa sosiaa-

litoimen asiakirja-aineiston valossa. Hänen mukaansa kokonaisvaltaisen lastensuo-

jelun sosiaalityön käytännöissä perhetyö edellyttää tietoa ja uuden tiedon muka-

naan tuoman ajattelutavan sisäistämistä. Esteenä ovat olleet muun muassa asiakas-

suhteita muovaavat sosiaaliset rakenteet sekä se, missä määrin ja millä tavalla so-

siaalityöntekijät ovat hahmottaneet perheen.66  Myös Mikko Mäntysaari67  toteaa 

(1991) väitöskirjatyössään ”Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana: byrokra-

tiatyö, sosiaalinen kontrolli ja tarpeitten sääntely sosiaalitoimistossa”, että tutki-

mustiedolle on suuri tarve ja että sosiaalityön käytännön koulutus on puutteellista. 

Forssén68  on väitöskirjatyössään ”Suojaverkon lapset – keitä lastensuojelun 

asiakasperheet ovat ja miten lastensuojelutyö vastaa heidän tarpeitaan ” tutkinut 

lastensuojelun hallinnon ja lastensuojelun lainsäädännön säätelemää sosiaalityötä. 

Toisessa yhteydessä Forssén69 on tarkastellut, miten sosiaalityön käytännöissä to-

teutettiin yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Lapsen suojelun näkökulmasta kum-

mastakin tutkimuksesta puuttuu lapsikeskeisyys. 

Forsberg70 havaitsi turvakotitutkimuksessaan, että perheiden kanssa toimivat 

useat muutkin tahot kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Hän puhuu moniasiak-

kuusperheistä, jotka voivat olla asiakkaina muun muassa sosiaalitoimistossa, per-

heneuvolassa, A-klinikalla ja mielenterveyspuolella. 

Lapsuustutkimuksissa niukasti pohditaan lapsen etua lastensuojelun sosiaali-

työn työprosesseissa. Poikkeuksena tästä on Kajavan tutkimus71. Hän on tutkinut 

sosiaalityön käytäntöjä väitöskirjassaan ”Lapsen etu huostaanottoprosessissa. Tut-

kimus pakkohuostaanotoista”. Kajava tarkastelee, miten lapsen kasvun ja kehityk-

sen turvaamista tulkitaan ja toteutetaan, kun näkökulmana pidetään kasvuolojen 

puutteita suhteessa lapsen etuun pakkohuostaanottoprosessin eri vaiheissa. Kajava 

                                                        
65 Pösö 1993. 
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havaitsee lapsen näkökulmasta tutkimuksessaan sen ongelman, että päätöksien pe-

rusteluissa määritellään hatarasti lapsen hyvät kasvuolosuhteet ja että merkinnät 

olosuhteista ovat sosiaalityön asiakirjoissa puutteelliset. 

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena tilapäisenä 

sijoituksena ei aina tue lapsen hyvää kasvua. Psykiatri Jari Sinkkonen on nostanut 

esille lapsen näkökulmasta lasten sijoitteluun liittyvän lapsen edun ja lapsen ase-

man heikkouden. Hänen mukaansa sijoituksesta on usein kulunut liian lyhyt aika, 

kun lapsi palautetaan vanhemmilleen takaisin. Lapsella voi tämän vuoksi olla ly-

hyen ajan sisällä useita koteja, mikä on lapsen kehitykseen vaikuttava tärkeä te-

kijä.72 

Forsberg 73  tutki turvakotitutkimuksessa perheväkivaltaa kokeneiden lasten 

kanssa työskentelyä, ja lasten palaute siitä oli myönteistä. Sijoitettujen lasten elä-

mää ja huostaan otettujen lasten ja nuorten kokemuksia ovat tutkineet muun muassa 

Laurila, Niemi, Laakso ja Saikku74. He haastattelivat sijaiskodissa kasvaneita tyt-

töjä ja perhekodissa kasvaneita poikia sekä huostaan otettujen lasten vanhempia, 

jotka kuitenkaan eivät olleet tutkimukseen osallistuneiden nuorten vanhempia. Tätä 

voi pitää tutkimuksen heikkoutena, koska heillä ei ollut yhteistä arjessa elämisen 

historiaa eikä näkemyksiä yhteisistä tilanteista. Törrönen on tutkinut lapsen arkea 

institutionaalisessa ympäristössä75. 

Lasten näkymätöntä asemaa lastensuojelussa ovat tutkimuksissaan tuoneet 

esille Kananoja ja Turunen. He ovat myös havainneet lasten aseman heikkouden 

lastensuojelun kehittämisen haasteena76. Ahto ja Mikkola77 ovat vertailleet lapsen 

arjessa eri sijoitusmuotojen etuja ja haittoja lapsen arjen näkökulmasta tutkimuk-

sessaan ”Perhehoito lastensuojelussa”. Mikkolan78 tutkimus ”Laadun elementit si-

jaishuollossa” kohdistuu lastensuojelunkäytännöissä juridiikan eli lainsäädännön 

monimutkaisten suhteiden välisiin kytkentöihin. Lasten asemaa lastensuojelun työ-

prosessissa, esimerkiksi lapsen kuulemisen ja yksilöllisen huomion ulottuvuuksia, 

ovat tutkineet Valkonen, Törrönen ja Mäenpää kuten myös Forsberg79. 
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Lapsuus on näkymätön myös rakenteellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti80 . 

Lapsuuden sosiologiassa lapsuus ymmärretään kulttuurissamme yksilöllisenä ke-

hitysvaiheena ja siirtymisvaiheena aikuisuuteen81. Perinteisesti päihdevanhempien 

lasten kohtaaminen on ollut vaikeaa. Käsitteen ”näkymättömät lapset” toi tutki-

muksessaan esille ensimmäisiä kertoja Selma Fraiberg vuonna 1974. 

Hurtigin tutkimus on harvoja lapsen aseman ja lastensuojelun sosiaalityön käy-

tännön tutkimuksia, joka sijoittuu lapsen sosiaalisiin rakenteisiin ja ekologisen ym-

päristön eri tasoille. Tutkimus on sijoitettu perheisiin, joissa lapset elävät vielä lap-

suuttaan. Tutkimuksessaan Hurtig etsii sosiaalityön käytännöissä lapsen paikkaa 

kriisiperheessä. Hän on pohtinut viranomaisverkoston toimintamallien näkökul-

masta sitä, miten viranomaiset ovat huomioineet lapsen. Hän sijoittaa lastensuoje-

lun sosiaalityön toimintakäytännöissä lapsen paikan mikrotason ekologisen ympä-

ristön tilanteisiin ja prosesseihin tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapsen aseman 

pohdiskelun hän liittää yläkäsitteenä makrotason prosesseihin. Lapsen paikan ra-

kentumiseen vaikuttavat sosiaalityön ammatilliset käytännöt ja ideologiset sekä 

kulttuuriset tekijät.82 

Lastensuojelun perhetyöstä tehdyt tutkimukset on useimmin toteutettu perhe-

työn projekteina. Niissäkin vähälle huomiolle ovat jääneet lapsen aseman ja koke-

muksien tunnistaminen osana lastensuojelun perhetyön käytäntöjä. Näistä kehittä-

misen vaaroista Kananoja83 on kirjoittanut: ”Sosiaalityön eettinen tehtävä on vält-

tää työkäytäntöjä, joissa lapsi joutuu kokeiluluontoisten järjestelyjen kohteeksi.” 

Tällä hän tarkoittaa lähinnä niitä tilanteita, joissa perheessä kokeillaan erilaisten 

ratkaisujen toimivuutta. 

Vaikka perhetutkimuksia on tehty runsaastikin, vähemmälle huomiolle ovat 

jääneet erikoisesti lastensuojelulapsina kasvaneiden lapsuuden kokemukset kasvaa 

lastensuojelulapsina päihdeperheessä. Esimerkiksi päihteitä käyttävien vanhem-

pien kanssa eläneiden lapsuuden kokemuksista on tehty vähän tutkimuksia. Alko-

holistiperheisiin kohdistuvia tutkimuksia on tehty 1940-luvulta lähtien, mutta en-

simmäiset parikymmentä vuotta lasten kokemukset jäivät kokonaan tarkastelun ul-

kopuolelle. Aluksi tehtiin tutkimuksia vaimojen ja päihteitä hallitsemattomasti 
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käyttävien miesten suhteista. Perhestressiteoriat avasivat mahdollisuuden ottaa lap-

set mukaan tarkastelun kohteeksi vanhempien ohella84 . Itäpuiston85  tutkimukset 

ovat lähellä lasten arkea. Ne tekevät lukijalle näkyväksi ne lasten arjen ongelmat, 

jotka liittyvät kasvamiseen hallitsemattomasti päihteitä käyttävien vanhempien lap-

sena. Tältä alueelta vanhimpia lapsitutkimuksia sosiaalityön näkökulmasta on Cor-

kin 86  (1969) haastattelututkimus ”Unohdetut lapset”. Corkin mukaan runsaasti 

päihteitä käyttävien vanhempien lapsia vaivasivat vanhempien huomiota vaille jää-

minen ja heidän riitelynsä. Vanhempien elämäntapa aiheutti myös häpeän tunteita. 

Kaikilta osin tehdyt kokemustutkimukset eivät Itäpuiston mukaan tue sitä, että 

päihteitä käyttävien vanhempien lasten oletetut ongelmat olisivat vaaraksi lapsen 

kehitykselle. Toisaalta eräät tutkijat olettavat vanhempien hallitsemattomalla päih-

teiden käytöllä olevan aina vahingollinen vaikutus lapsen fyysiselle, sosiaaliselle 

ja psyykkiselle kehitykselle87. 

Larvi88  on tutkinut alkoholistiperheen lasten selviytymistä aikuisuuteen. Ai-

neistona hän on käyttänyt kirjoitettuja elämäntarinoita. Poukkula on tutkimukses-

saan89  ”Lapsi alkoholistiperheessä” selvittänyt 1960–1980-lukujen kirjallisuuden 

ja tutkimuksien pohjalta hallitsemattomasti päihteitä käyttävien vanhempien elä-

misen vaikutuksia lapsiin kehityspsykologisesta ja systeemiteoreettisesta näkökul-

masta. Samaan näkökulmaan voidaan liittää Ackermanin tutkimus90 ”Lapsuus lasin 

varjossa. Lapsi alkoholistiperheessä”. Hän on kiinnittänyt huomiota lapsuuden 

unohtumiseen alkoholitutkimuksista. 

Yleensä tutkimuksissa lastensuojelun näkökulmasta on huomioitu heikosti lap-

sen hoivan ja huollon tarvetta. Yksi syy tähän saattaa Itäpuiston91 mukaan olla se, 

että suomalaisten tutkimusten tekijät ovat käyttäneet lähdemateriaalinaan oma-apu- 

tai terapiakirjallisuutta. Tutkimus- ja terapiakirjallisuus on sekoitettu toisiinsa hel-

pon tuntuisesti. Hän arvelee tämän johtuvan tutkimustiedon vähyydestä, tutkimus-

kirjallisuuden puuttumisesta ja vaikeuksista saada ulkomaista tutkimuskirjalli-

suutta. 
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1980-luvun taitteen Systeemiteoreettiseen näkökulmaan perustuvat tutkimuk-

set piilottivat lapsen rakenteiden sisään92. Saarto93 on tutkinut lapsen näkökulmaa 

vanhempien alkoholin käyttöön perhe- ja alkoholiaiheisissa kirjallisuuskatsauksis-

saan. Hän on käyttänyt ulkomaista tutkimus- ja terapiakirjallisuutta. Edgren-Hen-

richson94 puolestaan on kirjallisuuskatsauksessaan koonnut pohjoismaista lapsia ja 

alkoholia käsittelevää yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä kirjallisuutta. 

Rantala on tarkastellut tutkimuksessaan vanhempien ja ammatti-ihmisten vä-

listä yhteistyötä erityistukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa var-

haiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden näkökulmasta. Toi-

mintaa päivähoidossa ohjasi työntekijöiden koulutustausta, joka asetti tavoitteeksi 

lapsen myönteisen kasvun tukemisen. Sosiaalityön toiminnan lähtökohtana oli per-

heiden erilainen arjenhallinta ja ongelmakeskeisyys. Ja tämän perusteella perheitä 

tukeva työ kohdistui perheiden selviytymiseen. Koko perhettä huomioitiin kum-

massakin ryhmässä mutta eri tavalla.95 

Laaja kyselytutkimus96 ”Lasinen lapsuus” tehtiin 1994 ja uusittiin 2004 sekä 

2005 julkaistiin. Siinä selvitettiin lasten kokemuksia, jotka olivat eläneet päihteitä 

käyttävien vanhempien läheisinä. ”Pullonkauloja” -kirjana julkaistu Marja Holmi-

lan ja Janna Kantolan haastattelututkimus käsittelee läheisten kokemuksia häiritse-

västä päihteidenkäytöstä. Holmila ja Ilva97 ovat keränneet 2008 päihdeongelmais-

ten vanhempien lasten elämästä kokemuksia heidän toimijuudesta ja tavastaan pär-

jätä päihdeperheessä. Viittalan 98  FAS-tutkimuksen Itäpuisto 99  määrittelee sel-

laiseksi tutkimukseksi, joka varsinaisesti kohdistuu hallitsemattomasti päihteitä 

käyttävien vanhempien lapsiin. Ingrid Claezon100 on tehnyt syvähaastatteluun pe-

rustuvan tutkimuksen narkoottisia aineita väärin käyttäneiden lapsista. Vanhem-

pien kokemuksia lastensuojelutyöstä ovat tutkineet Rajavaara, Forssén ja Mänty-

saari101. 

Sosiaalityön tutkimuksissa lapsuuden kokemukset ovat peittyneet sosiaalityön-

tekijöiden työskentelyn tutkimuksen alle. Lain tulkinta on muokannut sosiaalityön 
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käytännöt normatiivisen viitekehyksen mukaisiksi. Tämä on saattanut vaikuttaa sii-

hen, että näissä tutkimuksissa lapsen kokemuksen ääni on jäänyt heikoksi.102 Tähän 

saattaa vaikuttaa myös se, että lapsen asema asiakkaana on sidoksissa yhteiskun-

nassa vallitseviin käsityksiin ja näkemyksiin lapsista sekä lasten arvostukseen.103 

Stakes104 keräsi vuonna 1999 huostaanottoprojektiin liittyviä kokemuksia si-

jaisperheissä tai laitoksissa kasvaneilta aikuisilta. Heiltä pyydettiin elämäntarinoita 

lastensuojelun kehittämiseksi. Elämäntarinat kertoivat yksinäisyydestä, pelon ja 

turvattomuuden, häpeän ja surun kokemuksista sekä suurista lapsuuden loukkauk-

sista. Ne kertoivat kokemuksista, joiden kanssa piti tehdä töitä läpi elämän. Ne ker-

toivat erilaisista selviytymisen tavoista.105 

Sijaishuollosta on valmistunut useita väitöskirjatutkimuksia, jotka ovat keskit-

tyneet sijaishuollon eri sektoreihin. Kati Hämäläisen106 vuonna 2012 valmistunut 

tutkimus onkin tervetullut lastensuojelun kentässä. Hänen lähestyy lasten koke-

muksen kautta sitä arkea, jossa lapset elävät. Hän tutki mm. lastensuojelulasten ko-

kemuksia kodista paikkana ja heidän kokemuksiaan perheestä, joista löytyy vähän 

uutta tutkimustietoa. Lastensuojelulain näkökulmasta kotia voidaan tutkia turvalli-

suuden ja jatkuvuuden sekä turvattomuuden kasvuympäristönä. 

Katariina Pärnän107 vuonna 2012 tekemä tutkimus kohdistuu moniammatilli-

sen työn vaativiin asiakastilanteisiin. Nykyinen lastensuojelulaki velvoittaa teke-

mään yhteistyötä, jota tutkimuksen keinoin on pyritty kehittämään. Lämsä108 puo-

lestaan on tutkinut 2009 valmistuneessa väitöskirjassa asiakirjojen valossa lasten 

ja nuorten syrjäytymistä. Hän tutki lastensuojelun ja toimeentulotuen asiakkuuksia. 

Seuraavassa luvussa kuvaan sitä, miten lastensuojelun ja lastensuojelulain ta-

voitteita lapsen kasvun tukijana on määritetty. 

2.3 Lastensuojelun tavoitteet lastensuojelulaissa 

Lastensuojelun tavoitteena on lapsen kasvuolojen kehittäminen ja kasvatuksen tu-

keminen. Lastensuojelulain109 yksi keskeinen tavoite on, että lapsi saa kasvaa tu-

                                                        
102 Juhila & Pösö 1999: 165–207. 
103 Kähkönen 1995: 15–28. 
104 Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät 1.1.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL). 
105 Bardy ym. 2000. 
106 Hämäläinen 2012. 
107 Pärnä 2012. 
108 Lämsä 2009. 
109 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 
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tussa ja turvallisessa kasvuympäristössä tasapainoiseksi aikuiseksi. Lastensuojelu-

laki pyrkii määrittämään perheen lapsen turvalliseksi kasvuympäristöksi. Lasten-

suojelulain 1 §:n mukaan lapsella on oikeus virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toi-

vomusten mukaisesti sekä etusija erityiseen suojeluun.110 

Lastensuojelulaissa korostetaan yhteiskunnallista vastuuta perheiden tukemi-

sessa, lasten hoidossa, kasvatuksessa ja huolenpidossa. Ensisijaisesti111 3 §:n mu-

kaan lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on 

uskottu. Lapsen huolto päättyy, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta tai sitä en-

nen menee avioliittoon. 

Lain mukaan lapsen vanhemmilla on oikeus sekä velvollisuus lapsensa huol-

toon ja kasvattamiseen. Laissa määritellään huoltajan velvollisuudet (4 §) ja huol-

tajan tehtävät. Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten 

kuin 1 §:ssä säädetään. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen 

hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. En-

nen päätöstään huoltajan on keskusteltava lapsen henkilökohtaisessa asiassa lapsen 

kanssa112. Lisäksi 2 § velvoittaa toimimaan siten, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa 

sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa on 

säädetty. Lastensuojelulain 1 §:n mukaan lapsen huollon tarkoituksena on turvata 

lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivo-

musten mukaisesti. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään 

ja kehitystasoon nähden turvallinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä 

antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia 

ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että hän saa osakseen 

ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä 

kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vas-

tuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. 

                                                        
110 Lastensuojelulaki 683/83, 1 luku. Yleiset säännöt. 
111 Vanha laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 2 §. Vanhempien tulee keskinäi-
sessä ymmärryksessä lapsen edun mukaisesti huolehtia lapsen tapaamisesta. Ks. myös uusi Lastensuo-
jelulaki 13.4.2007/417 2 §. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja muilla 
huoltajilla. 
112 Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 4 §. Vaikka huoltajalla on oikeus päättää lap-
sen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista, huoltajan on ennen 
päätöksen tekoa huomioitava lapsen mielipiteet ja toivomukset. Laki velvoittaa huoltajaa keskustele-
maan henkilökohtaisista asioista lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun 
nähden on mahdollista. 
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Lastensuojelulaki määrittelee perheen tärkeimmäksi tehtäväksi lasten kasvat-

tamisen. Lastensuojelulaissa korostetaan myös lapsen oikeutena perheyhteyden 

säilymisen tärkeyttä, jonka oletetaan liittyvän perheen jatkuvuuden turvaan. 

Perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu on tarkemmin määritelty 8 §:ssä. Las-

tensuojelulaki määrittelee113 ensisijaisesti avohuollon tukitoimet, lapsen kiireelli-

sen sijoituksen ja huostaanoton sekä niihin liittyvät sijais- ja jälkihuollon. Lasten-

suojelulain 13. pykälässä määritellyistä avohuollon tukitoimista yleisesti käytettä-

vissä ovat muun muassa taloudellinen tuki, tukihenkilö tai tukiperhe, loma- ja vir-

kistystoiminta, perhetyö ja sijaishuolto sekä sosiaalityö. Näiltä osin tutkimuksessa 

tarkastellaan sosiaalityön käytäntöjä lapsen kasvun ja arjessa selviytymisen tuki-

jana lastensuojeluprosessin aikana. 

 Tässä tutkimuksessa ymmärretään lapsen perheyhteyden säilyttäminen jatku-

vuuden turvan vahvistamiseksi lastensuojelulain 2 §:n tarkoittamalla tavalla. Ta-

voitteena on turvata lapselle 1 §:ssä mainitut oikeudet vaikuttamalla kasvuoloihin, 

tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökoh-

taista lastensuojelua114. 

Lastensuojelulapsen perhe ja koti kasvuympäristönä ovat lapsen kasvun ja ke-

hityksen kannalta tärkeitä rakenteita. Koti on tila, jonne perhesuhteet tavanomai-

sesti sijoitetaan, ja koti on tärkeä lapsuuden kasvuoloja määrittävä kasvuympäristö. 

Kasvuolojen määritelmä on sosiaalihuoltoasetuksessa115 kokonaisuutena laaja. 

Tässä tutkimuksessa nuoren lapsuuden perhe ja kotiympäristö nähdään lasten-

suojelulain mukaan lapselle tärkeänä kasvuympäristönä, johon lastensuojelu yh-

teiskunnallisena instituutiona on joutunut puuttumaan lapsen suotuisan kehityksen 

turvaamiseksi. Lapsuudenkodin olosuhteet ovat vaarantaneet lapsen ja nuoren ter-

vettä kehitystä,116 kun vanhempien liiallinen päihteiden käyttö tai mielenterveyden 

järkkyminen on vaikuttanut heidän kykyynsä huolehtia ja kantaa vastuuta lapsen 

hoivasta ja huollosta. 

Lapsen kasvun ja arjessa selviytymisen tukeminen tarkoittaa tässä tutkimuk-

sessa lapsen kasvun myönteistä tukemista avohuollon tukitoimin. Lastensuojelu-

lain117 mukaan avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä viipymättä, jos havaitaan, että 

                                                        
113 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 8 § (vanha laki). 
114 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 2 §, 1 §. 
115 Sosiaalihuoltoasetus 607/83 1 §. Tutkimuksessa kasvuolosuhteisiin määritellään kuuluvaksi kaikki 
lapsen elämänpiiriin kuuluvat toimijat, jotka vaikuttavat asumiseen, kodin ja lähipiirin antamaan hoi-
vaan ja turvallisuuteen, lapsen sosiaalisiin oloihin ja sosiaalisiin epäkohtiin. Se käsittää esimerkiksi ter-
veydenhuollon ja koulutoimen. 
116 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, luku 5. 16 § (vanha laki). 
117 Lastensuojelulaki. 5.8.1983/683, 12 §. 
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kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren kehitystä jos lapsi elää vaa-

rantuneissa oloissa. 

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen tarkoittaa vanhempien auttamista lap-

sen kasvatuksessa. Lastensuojelulaki velvoittaa kaikessa päätöksenteossa, joka liit-

tyy lasten, nuorten tai lapsiperheiden palveluihin, pitämään huolta siitä, että huol-

tajia ja perheitä tuetaan kasvatuksessa. Suosituksia on lapsen huoltoa ja tapaamis-

oikeutta koskevassa laissa118. 

 Avohuollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen 

ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen oikeus tavata vanhempiaan on säädetty ta-

paamisoikeuden 2 §:ssä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oi-

keus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. 

Lastensuojelulaissa119 lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 

vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta. Käytän näitä 

määrityksiä tutkimuksessa ja perustelen niiden käyttöä sillä, että lastensuojelun 

työntekijät käyttävät niitä työssään juridisessa mielessä lastensuojeluprosessin ai-

kana. 

Käytännön lastensuojelutyötä ohjaavat 120  lastensuojelulain ohella sosiaali-

huoltolaki ja sosiaalihuoltoasetus. Niiden keskeiset käsitteet ja periaatteet ovat lap-

sen etu, avohuollon ensisijaisuus, hienovaraisuus, suunnitelmallisuus ja yhteistoi-

minta vanhempien, sijaisperheiden sekä muiden viranomaisten kesken. Perhekes-

keisyyden idea sosiaalityön toimintakäytäntönä, sijaishuolto ja moniammatillinen 

verkostotyö ovat myös tutkimukseni tärkeitä käsitteitä lapsen suojelun näkökul-

masta121. 

Lapsiperheiden palveluissa sosiaalityö määritellään ammatilliseksi vaikutta-

miseksi lapsikohtaisesta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa sosiaalityön toiminta-

käytännöt käsitetään lastensuojelulain määrittämällä tavalla122. Lastensuojelun so-

siaalityöntekijällä on lakisääteinen velvoite turvata lapsen kehityksen ja kasvun 

edellytykset. Näinä pyritään turvaamaan lapselle hyvä hoiva, huolto ja turvallinen 

                                                        
118 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 7 §. 
119 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 3 §. 
120 Sosiaalihuoltolaki 710/82 ja Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
121 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 42 §. Moniammatillinen verkosto on kasvun ja kehityksen asiantun-
tijoista koostuva lastensuojelun tukiryhmä, jonka tehtävänä on avustaa sosiaalilautakuntaa yksilö- ja 
perhekohtaisen lastensuojelun järjestämisessä. Uudessa laissa 13.4.2007 /417, 14 § tukiryhmän asema 
on määritelty kasvun ja kehityksen asiantuntijana avustaa sosiaalityöntekijää tehtävässään. 
122 Sosiaalihuoltolaki 710/82, 18 §. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka yl-
läpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. 
Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
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kasvuympäristö. Se vaatii sosiaalityöntekijältä pitkäjännitteisiä ja monipuolisia, 

lapsen aseman ja edun varmistamiseen tähtääviä tukitoimia ja työskentelyä lapsen 

kanssa. Lisäksi erilaisten palvelujärjestelmien lainsäädäntö rajaa ja säätelee perhe-

keskeisyyden ideaa lastensuojelun sosiaalityön käytännöissä. 

Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa nähdään, että yhteydenpito biolo-

gisiin vanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin ihmisiin hyvän kehityksen turvaa-

miseksi on lapsen oikeus. Lapselle on sijaishuollossa turvattava hänen kehityksensä 

kannalta myönteiset ja läheiset, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet.123 Erityisesti on 

tuettava yhteyttä lapsen ja hänen vanhempiensa välillä eheän perheen ja jatkuvuu-

den turvan vahvistamiseksi. Lain perusteella lapsella on mahdollisuus pitää yh-

teyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin. Yhteydenpitoa voi ra-

joittaa lähinnä silloin, kun se on vaaraksi lapselle tai muille henkilöille.124 

Perheyhteydeksi määritellään tässä tutkimuksessa lapsen ja biologisten van-

hempien sekä sisarusten väliset suhteet. Ne ovat lastensuojelulapsen perhettä yh-

distäviä tekijöitä, ja tämän vuoksi perheellä on merkitys lapselle. Tältä pohjalta 

ymmärrän lastensuojelulapsen perhesuhteet lapsuuden tärkeimmiksi kasvua ja sel-

viytymistä tukeviksi suhteiksi. Siihen liittyy myös tuttuuden, muuttumattomuuden 

sekä jatkuvuuden tunteen korostaminen. Käsitteet turvallisuus, turvattomuus, jat-

kuvuus, muuttumattomuus ja tuttuus ovat myös tutkimuksessani tärkeitä käsitteitä 

lapsen kasvun ja arjessa selviytymisen tarkastelussa. 

Laissa puhutaan myös lapsen hyvän kasvun tukemisesta. Se tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa lapsen kiintymyssuhteita, lapsen tasapainoisen kehityksen tukemista, 

normaalia elämänkulkua, mielipiteen kuulemista ja toimijuutta. 

2.4 Turvallinen tai turvaton lastensuojelulapsen kasvuympäristö 

Lastensuojelulaki määrittää lapsen kasvun turvallisessa kasvuympäristössä. Avaan 

tässä luvussa käsitteellisellä tasolla sitä, mitä tarkoittaa tämän tutkimuksen kannalta 

nuorten lapsuuden turvallinen ja turvaton kasvuympäristö kriisiperheessä. 

Turvallista ja turvatonta epävakaata kasvuympäristöä käsitteenä on vaikea 

määritellä kokonaisuutena, koska lastensuojelun kriisiperhe sisältää useanlaisia eri-

tyispiirteitä, esimerkiksi vanhempien pitkäaikaista päihteiden käyttöä, joka aiheut-

taa perheessä toistuvasti vanhempien kyvyttömyyden huolehtia ja hoivata lapsiaan. 

Myös päihdevanhempien suhtautuminen lapseen ja nuoreen saattaa muuttua, ja he 

                                                        
123 Lastensuojelulaki 24 §. 
124 Lastensuojelulaki 25 §. 
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eivät enää yritäkään rakentaa sopuisaa ilmapiiriä kodissaan, eivätkä päihdeperheen 

vanhemmat ajanoloon ole välttämättä kykeneviä takaamaan lapsille turvallista kas-

vuympäristöä. Lisäksi pitkäaikainen päihteiden käyttö vaikuttaa vanhempien ja las-

ten välisiin suhteisiin125. 

Lastensuojelulapsen kasvuympäristössä voi siis olla monia uhkatekijöitä, jotka 

tekevät siitä arjessa selviytymisen, kasvun ja kehityksen kannalta riskiympäristön. 

Vanhempien päihteiden käytön ohella mielenterveysongelmat ja perheväkivalta 

ovat esimerkkejä tällaisista tekijöistä. Kuten Pulkkinen126 toteaa, kodin kasvatusil-

masto rakentuu monista perheen sisäisistä suhteista ja sillä on merkitystä lapsen 

turvallisuuden tunteeseen. 

Lastensuojelulasten kodin turvattomuuden tai turvallisuuden kokemuksista ja 

sen hallinnasta tiedetään varsin vähän. Esimerkiksi vanhempien hallitsemattomasta 

päihteiden käytöstä lapsen kotiympäristössä lapsen turvallisuuden näkökulmasta 

on saatavana niukasti tutkittua tietoa127. Tämän voi tulkita johtuvan siitä, että lasten 

kokemukseen perustuvaa ja lapsiin kohdistuvaa turvattomuus- tai turvallisuustut-

kimusta on tehty vähän mikrotason ympäristössä. Yleensäkin alkoholin128 väärin-

käyttäjävanhempien lasten kasvuolojen erityisongelmista on heikosti saatavana tie-

toa. 

Vornanen ja Miettisen mukaan länsimaissa pyritään turvallisuuteen turvatto-

muuden, epävarmuuden ja epäjatkuvuuksien maailmassa muun muassa sosiaalisen 

toiminnan, moraalisen keskustelun ja poliittisen toiminnan avulla. Samalla pitäisi 

tiedostaa ihmisten ja järjestelmän toimintaan liittyvät uhkat ja riskit129. Lastensuo-

jelulain uudistus on tästä esimerkki. Esimerkiksi lastensuojelulaissa niin vanhassa 

kuin vuonna 2008 voimaan tulleessa puhutaan lapsen oikeudesta kasvaa turvalli-

                                                        
125 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 1 § lapsen oikeudesta turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuym-
päristöön. Törmä 2011 on tutkinut päihteistä selviytyneiden äitien kokemuksia. Tutkimuksessaan hän 
nosti esiin tärkeän ja vähälle huomiolle jääneen lapsen kasvuun pitkään vaikuttavan tekijän eli sen, mi-
ten vanhemman pitkäaikainen alkoholin käyttö traumatisoi lasten kokemusmaailmassa jopa useita vuo-
sia vanhemman raitistumisen jälkeenkin. Lisäksi Hän osoittaa, että raitistumisen jälkeenkin päihteiden 
käyttö oli vaikuttanut traumatisoivasti vanhempaan, ja se vaikutti lapsen ja vanhemman välisiin suhtei-
siin. 
126 Pulkkinen 1979, Vornanen 2000a. Hän on väitöskirjatutkimuksessaan todennut, että perheen sisäi-
sillä suhteilla on merkitystä turvallisuuteen. 
127 Itäpuisto 2005, Lahikainen 2000: 69, Forsberg 2002, Leskinen ym. 1982, Holmila & Ilva 2010: 47–
60. 
128 Pulkkinen 1996: 57–62. 
129 Vornanen & Miettinen 2010: 205–220. 
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sessa kasvuympäristössä uhkilta ja riskeiltä suojattuna. Tästä näkökulmasta päih-

devanhempien lasten turvallisen kasvuympäristön ymmärtäminen on monisärmäi-

nen ilmiö. 

Tutkimuksen nuorten kokemusmaailmassa turvallisuuden käsitettä voidaan 

tarkastella turvattomuuden tai turvallisuuden aiheiden ja syiden sekä niiden tuotta-

mien merkitysten avulla. Turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset kosketta-

vat lastensuojelulasten identiteettiä ja kaikkia elämänalueita, mutta kokemukseen 

vaikuttavat myös yksilökohtaiset elämäntilanteet130. Näiltä osin voidaan tässä tut-

kimuksessa puhua lapsuuden ajan merkittävistä ja turvallisista ihmissuhteista, joi-

hin elämäntilanteet liittyvät elämänkulussa. 

Turvallisuutta ja turvattomuutta voidaan tarkastella lisäksi mikrotasolla lähiyh-

teisön sosiaalisten suhteiden ja niiden laadun kannalta. Lastensuojelulapsen pitkä-

aikaiset ihmissuhteet, olivatpa nämä perhe- ja sukulaissuhteita tai muita epäviralli-

sia pitkäaikaisia ihmissuhteita, ovat tärkeitä luottamuksen näkökulmasta. Merkit-

täviä pitkäaikaisia ihmissuhteita lastensuojelulapsille ovat omien vanhempien py-

syvyys, joka on verrattain usein tutkimuksissa noussut esiin. Ne voidaan liittää per-

heeseen turvallisuuden tai turvattomuuden näkökulmasta. Vaikka perheen koostu-

muksessa tapahtuukin muutoksia, niin pitkäaikaiset suhteet sekä vanhempien että 

sisarusten kanssa tuottavat enemmän turvaa kuin lyhytaikaiset, koska pitkäaikai-

sissa suhteissa toisen toimintaa voidaan ennakoida paremmin. Kaikista ihmissuh-

teista pitkäaikaisimmiksi voi arvioida sisarussuhteet. Yhteinen lapsuus, jaetut 

muistot ja kokemukset voivat antaa turvan tunnetta arjessa vaikeina hetkinä.131 

Epävakaassa kasvuympäristössä kasvavalle lapselle turvattomuuden kokemi-

sen tunne saattaa olla esteenä myös jatkuvuuden turvan kokemukselle132. Lasten-

suojelulain mukaan turvallisuus on lapsen oikeus133. Turvallisuusoikeuksiin kuu-

luu ”oikeus ihmisarvoiseen elämään”. Lapsen kokemuksen tasolla sen voi tulkita 

olevan sisäistä tasapainoa. Lapsen kokemuksena ryhmien tasolla se voi olla muun 

muassa perheen antamaa turvallisuutta134. Tässä mielessä lastensuojelulapsen ko-

kemusmaailmassa turvattomuutta ja turvallisuutta voidaan tarkastella sekä yksilöl-

lisenä että ryhmien välityksellä tapahtuvana asiana135. Lastensuojelulasten sosiaa-

lisissa suhteissaan kokema turvallisuus on riippuvainen toisten ihmisten antamasta 

                                                        
130 Lahikainen 2000: 61, Laurila 1999. 
131 Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
132 Niemelä ym. 1997. 
133 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. Yleiset säännöt. 1 §:n mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja vi-
rikkeitä antavaa kasvuympäristöön ja erityiseen suojeluun. 
134 Niemelä 2000a: 21–40. 
135 Kainulainen 2000: 187–304. 
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hoivasta ja huolenpidosta. Tämä sosiaalinen turvallisuus pitää sisällään henkilö-

kohtaisen turvallisuuden. Siinä on kysymys myös siitä, miten me toimimme suh-

teessa muihin ihmisiin.136 

Sosiaalinen ja yhteisöllinen turvallisuuskokemus voidaan siis liittää lastensuo-

jelulapsen sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteisöllisiin turvallisuuskoke-

muksiin. Niemelä nimeää yhteisölliseen turvallisuuteen ihmisen lähipiirin sosiaali-

sia verkostoja, kuten perhe-, asuin- ja kouluyhteisön137 . Tässä tutkimuksessa ne 

voidaan Niemelää mukaillen liittää lapsen ekologisen ympäristön mikrotasolla lä-

hipiiriin ja sosiaalisiin verkostoihin, kuten perheyhteisöön, kouluyhteisöön, asuin-

yhteisöön, harrastusyhteisöön ja niin edelleen. Näitä voidaan pitää lastensuojelun 

lapsen vuorovaikutussuhteiden ja turvallisten ihmissuhteiden ydinalueina ja tasoina. 

Vastaavasti näillä tasoilla muun muassa väkivaltaisuus, lapsen hoidon laiminlyönti 

ja muut vastaavat aiheuttavat turvattomuutta. 

Päihteitä hallitsemattomasti käyttävien vanhempien kotona tapahtuva perhevä-

kivalta on turvattomuuden aiheuttajista vaikeimpia. Alkoholistiperheessä on usein 

myös pitkäaikaista perheväkivaltaa, josta yleensä puhutaan julkisesti vähän138. Per-

heväkivalta liittyy perheen sisäiseen oirehdintaan, ja se saattaa olla pitkäaikainen 

lastensuojelulapsen perheessä esiintyvä turvattomuuden aiheuttaja.139  Pösö140  on 

pohtinut erityisesti lapsiin kohdistuvaa pahoinpitelyä ja sen näkyväksi tulemista 

lastensuojelun ammatillisissa käytännöissä. Ilmiön moraalinen luonne on osoittau-

tunut hankalaksi. 

Turvallisuuden tunne kuuluu lapsen turvallisuuskokemuksiin läheisissä ihmis-

suhteissa, perheessä141. Alkoholistiperheen perhesuhteet saattavat olla sekä turval-

lisuusresursseja että turvattomuuden aiheuttajia. Paradoksaalista on, että perheen 

ongelmat aiheuttavat turvattomuutta samalla, kun perhe hyvinä aikoina tarjoaa 

myös turvallisuutta142. Tähän paradoksiin voi kätkeytyä lastensuojelulapsen perhe-

elämän ristiriitaisuuden ydin elämän vastoinkäymisissä. 

Kraavin ja Lahikaisen sekä Niemelän tutkimusten esittämät tulokset perheen 

turvallisuudesta osoittavat turvallisuuden ja turvattomuuden kaksoisluonteen. Yh-

                                                        
136 Vornanen 2000b: 112–120. 
137 Niemelä 2000b: 31, 347–376, Bronfenbrenner 1997. 
138 Linna 1994: 126–149, Peltoniemi 2003, Keskinen & Nätkin 2005: 14–16. 
139 Niemelä 2000a: 21–40, Lallukka 1993. 
140 Pösö 1995a: 32–53. 
141 Niemelä 2000b: 347–376. 
142 Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
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täältä turvallisuudessa ja turvattomuudessa on kyse lapsuudenkodin arjen ja kehi-

tyksen syvistä asioista sekä toisaalta elämänkaareen, elämäntilanteeseen ja yhteis-

kunnalliseen asemaan liittyvistä tekijöistä.143 

Perhekriisin ympäristössä lastensuojelulapsen turvattomuuden hallinnan kei-

noja voidaan jäsentää edelleen viitekehyksen omaisesti monitasoisina mikro-, 

meso-, ekso- ja makrotason ulottuvuuksina. Tasot koskevat lapsen yksilöllistä mik-

rotasoa, yhteisöllistä mesotasoa sekä yhteiskunnallista makrotasoa144. Tähän asiaan 

palaan luvussa 3.1. 

Perhekriisin ympäristössä kasvavan lastensuojelulapsen turvallisuudessa mik-

rotasolla (työ, perhe, koti, koulu ja harrastukset) ja etenkin yksilötasolla on kyse 

myös huoltoinstituutioista145. Kokemusten merkitys ja tulkinta kiinnittävät huol-

toinstituution lapsen hyvinvoinnin eri alueisiin146. Lapsen saama hyvä hoito ja huo-

lenpito sisäistyvät perusturvallisuudeksi, johon sisältyy luottamus muihin ihmisiin. 

Vastaavasti riittämätön hoito ja huolenpito jättävät lapsen ahdistuneeksi, epävar-

maksi ja pakottavat lastensuojelulapsen alituiseen valppauteen turvallisuutensa tar-

kistamisessa147. 

Lastensuojelulapsen turvattomuutta tai turvallisuutta voidaan tarkastella mak-

royhteiskunnallisena, sosiologisena ilmiönä, jolloin turvattomuus liittyy laajempiin 

yhteiskunnallisiin yhteyksiin, rakenteellisiin tekijöihin ja lainsäädäntöön148. Edel-

lisen lisäksi perhekriisin ympäristössä kasvavan lastensuojelulapsen arjessa turvat-

tomuuden käsitteisiin voidaan liittää riski, vaara ja pelko149. Kamppista ja Raivo-

laa150 mukaillen liitän riskin käsitteen lastensuojelun lapsen kokemusmaailman il-

miönä turvattomuuden lähikäsitteisiin. Tämä se sopii lastensuojelunlapsen aseman 

ja edun määritelmään arjen elämän riskitilanteissa. Erilaiset riskitilanteet saattavat 

sisältää subjektiivisen riskin ja epämiellyttävien tapahtumien mahdollisuuden ja 

kokemuksen. Esimerkiksi lastensuojelulapsella voi olla riski 1) joutua eroon van-

hemmistaan, 2) nähdä perheväkivaltaa tai 3) tulla itse pahoinpidellyksi, ja nämä 

tekijät aiheuttavat lapselle turvattomuutta.151 

                                                        
143 Kraav & Lahikainen 2000b: 105–106, Niemelä 2000a: 16–17. Vornanen & Miettinen 2010: 205–220. 
144 Niemelä ym. 1997: 22–23, Bronfenbrenner 1979. 
145 Niemelä 2000a: 35, Bronfenbrenner 1979. 
146 Kainulainen 2000: 187–304. 
147 Bowlby 1978, Lahikainen 2000: 63–64, Bardy & Känkänen 2005. 
148 Niemelä ym. 1997: 13, Bronfenbrenner 1997, Lastensuojelulaki 1983/683, 1 §, uusi Lastensuojelu-
laki 13.4.2007/417, 1 §. 
149 Niemelä ym. 1997: 14. 
150 Kamppinen & Raivola 1995: 15–16. 
151 Niemelä ym. 1997: 15. 
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Perhekriisin ympäristössä riskioloissa elävistä lastensuojelulapsista ja nuorista 

sekä lapsiperheistä tiedetään vähän. Turvattomuuteen liittyvää riskin käsitettä on 

vaikea ottaa teoreettisesti haltuun. Ensinnäkin riskin käsitteellä voidaan tarkoittaa 

hyvin monia asioita sen mukaan, miten eri tahot sen määrittelevät. Vornanen ja 

Miettinen jaottelevat riskit yksilötasoon, yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja uusiin 

riskeihin152 . Makrotasolla riskin käsitettä on perinteisesti käytetty sosiaaliturvan 

yhteydessä. Käsite on liitetty jollakin tavalla tuotanto- ja kulutusrakenteiden muu-

toksiin.153 Toiseksi sanaa riski käytetään monin tavoin ja sitä tarkastellaan myös 

vaikuttavuuden näkökulmasta. Tutkimuksien mukaan joidenkin lasten selviytymi-

nen riskien vaikutuksista johtuu siitä, että heikkokin ympäristö saattaa tarjota joi-

takin sellaisia suojaavia tekijöitä, jotka auttavat lasta välttymään ympäristön riski-

tekijöiden vaikutuksilta154. 

Perhekriisin ympäristössä kasvavilla lastensuojelulapsilla saattaa olla suuri 

riski jäädä ilman lapsen edun mukaisia palveluja. Forssén155 on jo vuonna 1993 

tutkimuksessaan osoittanut, että on olemassa lapsia ja lapsiperheitä, jotka putoavat 

erilaisten turva- ja palveluverkkojen läpi ja jotka eivät kiinnity mihinkään palvelu-

järjestelmään. 

Psykologisesta näkökulmasta156 lapsen turvattomuus ilmenee pelkoina ja huo-

lestuneisuutena. Siksi usein lastensuojelussa puhutaan niin sanotuista perusturvat-

tomista lapsista. Käytännön lastensuojelun sosiaalityössä voidaan havaita ja tavata 

perusturvattomia lapsia. Heidän hoitonsa on saattanut olla puutteellista pitkiä ai-

koja. 

Perheet saattavat oirehtia pitkiäkin aikoja kenenkään ulkopuolisen puuttumatta 

tai tietämättä lapsen arjen turvattomuudesta. Lastensuojeluperheistä saattaa tulla 

useiksi vuosiksi turvattomuusloukkuja. Näissä kriisiperheissä kasvaa riskioloissa 

lapsia ja nuoria. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun lapset kertovat turvattomuu-

den tunteeseen liittyvästä vanhempien pelottavuudesta, kyseessä on usein psyykki-

nen väkivalta.157 Vanhempien suuttuminen saattaa olla lapsista yhtä pelottavaa kuin 

fyysiset tuntemukset.158 Lastensuojeluperhe oirehtii ja saattaa pitää yllä epäjatku-

vuuden tunnetta perheessä. Tutkijat ovat etsineet oireiden syitä, ja lastensuojelu-

                                                        
152 Vornanen & Miettinen 2010: 205–220. 
153 Bronfenbrenner 1979, Virtanen 1995b: 50–69. 
154 Itäpuisto 2005: 34. 
155 Forssén 1993. 
156 Niemelä ym. 1997: 13, Niemelä 2000a: 295–353. 
157 Hämäläinen ym. 1994. 
158 Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
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lapsen perheessä ne ovat voineet piiloutua perheen jäsenten välisiin vuorovaikutus-

suhteisiin ja vanhempien päihteiden käyttöön. Useinkaan oireilevan perheen lasten 

hätä ei tule riittävästi näkyväksi ulkopuolisille. Kun päihdeperhe oirehtii, vanhem-

mat ja lapset saattavat kokea tärkeäksi näytellä ulospäin, että heillä menee hyvin. 

Saattaa olla, että perheyhteisyyttä suojaa keskinäisen solidaarisuuden normi. Tästä 

syystä lapset eivät helposti ilmaise perheen sisäisiä elämisen ongelmia eivätkä huo-

liaan159. 

  

                                                        
159 Lahikainen ym. 1995, Kraav & Lahikainen 2000a: 91–118. 
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3 Tutkimuksen ekologinen malli ja 
sosiaalipedagoginen taustateoria 

Käytän tutkimuksessani Urie Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa rajaa-

maan sekä mallintamaan tutkimustehtäviä. Taustateoriana tutkimuksessa käytän 

sosiaalipedagogiikkaa (laajassa merkityksessä) jäsentämään tutkimuskohdetta ja li-

säämään ymmärrystä tutkimuskentästä. Teoreettisissa malleissa lapsi nähdään ai-

kuisista riippuvaisena, ja lasta ympäröivien aikuisten toimet nähdään keskeisinä 

lapsen arjen jäsentymisessä. Myös tutkimuksessa tarkasteluni kohteena ovat nuo-

ren kokemusten kuvaukset muun fyysisen ympäristön jäseninä sekä lastensuojelun 

tavoitteiden toteutuminen lapsen kasvun ja arjen tukijana. Bronfenbrennerin eko-

logisen systeemiteorian rinnalla on kehitetty ekokulttuurinen teoria. Koska tutki-

mukseni konteksti on sidottu perhekriisin epävakaaseen kasvuympäristöön, pai-

kannan ja selkeytän tässä luvussa myös näiden kahden teoreettisen mallin – Bron-

fenbrennerin ekologisen systeemiteorian ja ekokulttuurisen teorian – eroja yksilö- 

ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä. Tutkimuskoh-

teesta saa paremman kuvan tarkastelemalla sitä näiden kahden teorian näkökul-

masta. Samalla tässä tarkastelussa perustelen Bronfenbrennerin kehittämän mallin 

valintaani tutkimukseni teoreettiseksi malliksi. Aloitan tarkasteluni Bronfenbren-

nerin mallista – tämän tutkimuksen viitekehyksestä. 

3.1 Bronfenbrennerin ekologinen malli 

Bronfenbrenner kehitti ekologisen ajattelunsa Kurt Lewinin sosiaalipsykologisen 

kenttäteorian pohjalta; siinä käyttäytyminen määriteltiin ja ymmärrettiin yksilön ja 

ympäristön vuorovaikutustoimintana. Lewinin mukaan aikaisemmat vuorovaiku-

tuskokemukset vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen – ja vuorovaikutukseen osal-

listujat vaikuttavat ympäristöön160 . Käyttäytymiskäsitteen sijalle Bronfenbrenner 

kehitti teoriaa kasvuympäristön merkityksestä yksilön kehitykselle yhteiskunnan 

kokonaisvaltaiseksi jäseneksi. Hän keskittyi tutkimuksessaan tarkastelemaan ihmi-

sen ja ympäristön välistä riippuvuutta yksilön näkökulmasta161. Bronfenbrennerin 

teoria on pohjimmiltaan kontekstuaalinen sosialisaatioteoria. Hän kiinnitti ensin-

näkin huomiota kehittyvään yksilöön, johon ympäristö vaikuttaa. Hän piti tärkeänä 

tarkastella teoriassaan yksilön kehitystä kontekstissaan – yksilö kehittyy ja kasvaa 

                                                        
160 Bronfenbrenner 1979: 16, 24–25, Bronfenbrenner 1976. 
161 Härkönen 2008: 21–39. 
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vuorovaikutuksessa välittömän ympäristönsä kanssa. Kehitysmuutos tapahtuu pit-

kän ajan kuluessa erilaisten prosessien kautta162. Toiseksi Bronfenbrennerin katsoi, 

että lapsen ja kasvuympäristön vuorovaikutussuhde edellyttää molemminpuolista 

vastavuoroista mukautumis- ja sopeutumisprosessia. Tämä tarkoittaa, että erilai-

sina vuorovaikutussuhteina lastensuojelulasten arjen elämää voidaan ymmärtää 

myös vanhempien ja lastensuojelun sosiaalityön aiheuttamina erilaisina muutos- ja 

sopeutumisprosesseina. Niitä voidaan tarkastella sidoksissa lastensuojelulapsen 

riippuvuuteen sosiaalisessa kasvuympäristössä ja erilaisissa vuorovaikutuskonteks-

teissa. 

Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla lastensuojelulapsen kasvuun ja 

selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella ympäristötekijöiden, hen-

kilöiden ja kontekstiryhmien erilaisina vuorovaikutussuhteina sekä erilaisina roo-

leina, toimintoina ja prosesseina. Tämän vuoksi ekologinen teorian soveltaminen 

tutkimuksessani on perusteltua. 

Kuten Kajava163 oman tutkimuksensa perusteella toteaa, ekologinen lähesty-

mistapa soveltuu lastensuojelun tutkimuksessa jäsentämään ja hahmottamaan las-

ten kasvuedellytysten sekä niiden puutteiden ulottuvuuksia siten, että ongelmanrat-

kaisuprosessissa huomioidaan ongelmien taustalla mahdollisesti vaikuttavat, eri 

järjestelmissä ilmenevät puitteet ja prosessit sekä niiden keskinäinen vuorovaikutus. 

Esimerkiksi omassa tutkimuksessani ekologinen lähestymistapa soveltuu silloin, 

kun eri ekologisilla tasoilla eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa lastensuojelulap-

sen kanssa ja hänen muun kasvuympäristönsä kanssa sekä toimivat keskenään yh-

teistyössä lapsen asioissa. 

Bronfenbrennerin164 ekologinen teoria on yhteiskunnallinen tulkinta lapsen ja 

ympäristön vuorovaikutuksesta eli tavoitteesta kontekstualisoida kehittyvä yksilö. 

Hänen mukaansa sosiaalinen konteksti vaikuttaa kehitykseen mutta ei konstituoi 

(perusta, määrää, aseta) itse kehitystä. Aluksi tarkastelen Bronfenbrennerin ekolo-

gista teoriaa ydinkäsitteiden avulla. Bronfenbrennerin mukaan yksilö on osa hie-

rarkkista sosiaalista järjestelmää, joka voidaan jäsentää neljäksi sisäkkäiseksi ta-

soksi ja nämä nimeämänsä mikro-, meso-, ekso- ja makrotason ulottuvuudet ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. 

Myöhemmin Bronfenbrenner lisäsi vielä viidenneksi tasoksi kronosysteemin, 

joka huomioi ajan mukanaan tuomat muutokset lapsen kasvaessa. Kronosysteemi 

                                                        
162 Bronfenbrenner 1989: 187–249. 
163 Kajava 1997. 
164 Bronfenbrenner 1979. 
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muodostaa Bronfenbrennerin ajattelun uloimmaisen tason165. Sen avulla hän tuo 

esille yksilön oman kehityksen merkityksen toiminnalliseen ajatteluun166. Jätän tä-

män käsitteen tarkastelun tähän, koska en tutki varsinaisesti lastensuojelulapsen 

kehitystä. 

Bronfenbrenner painottaa teoriassaan lapsen kasvuympäristön laatua ja vuoro-

vaikutuskontekstia. Näitä perusosia hän pitää teoreettisen rakenteensa kulmakivinä. 

Kuviossa 1 esittelen Brofenbrennerin ekologisen mallin ja sen eri tasot. Mallissa 

kontekstuaalisuuden perustan muodostaa lapsen kasvun ekologinen ympäristö. 

Siinä tarkastellaan lapsen kasvuun vaikuttavaa kontekstuaalisuutta erilaisissa kas-

vuympäristöissä. Kuvion rakentamisen apuna olen käyttänyt Huttusen167 vuonna 

1988 kehittämää kontekstuaalisen kasvun mallia, jonka hän on rakentanut Bron-

fenbrennerin kehittämän mallin pohjalta. Tältä pohjalta tarkastelen tutkimukseeni 

osallistuvien nuorten lapsuuden kasvuympäristöä kuviossa mainituilla eri tasoilla, 

jotka ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. 

Kuvio 1.  Bronfenbrenner 1979; Huttunen 1988. 

                                                        
165 Bronfenbrenner 1979, 1997: 221–223. 
166 Korkiakangas 1993. 
167 Huttunen 1988. 
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Bronfenbrenner168 määrittelee mikrojärjestelmän toimintojen, roolien ja henkilöi-

den välisten suhteiden muodoksi, jonka kehittyvä henkilö kokee tietyssä suorassa 

kontaktissa konkreettisesti ympäristössä, jolla on tietyt fyysiset ja aineelliset piir-

teet. Tässä tutkimuksessa käsitetään Bronfenbrennerin tavoin lapsen keskeiseksi 

mikrotason kasvuympäristöksi koti ja perhe, johon lapset ja vanhemmat sijoittuvat. 

Lapsella saattaa olla useita mikroympäristöjä, ja perhe on mikroympäristö muiden 

mikroympäristöjen joukossa. Muita mikroympäristöjä voivat olla esimerkiksi 

koulu, sosiaalitoimi, päivähoito, sukulaiset, kaverit ja naapurit ja sijaisperhe.169 

Tärkeäksi lapsen kasvun ja arjessa selviytymisen tukijaksi nähdään myös ympärillä 

oleva muu sosiaalinen verkosto, jota voidaan kutsua lähiyhteisöksi. Lastensuojelu-

lapsen vartuttua mikrotason kasvuympäristön elämänpiiri laajenee – vuorovaiku-

tussuhteet kavereiden, naapureiden ja sukulaisten kanssa lisääntyvät. Lapsen lähi-

piirin, kuten perheen ja muun mikrojärjestelmän, vaikutukset lapsen kasvuun ja ke-

hitykseen arjen elämässä ovat suoria – lapsi kohtaa välittömästi kasvotusten erilai-

set tilanteet. 

Tässä tutkimuksessa lastensuojelulapset nähdään erilaisissa konteksteissa ja 

suhteissa – ennen kaikkea perheen jäseninä ja lastensuojeluprosessissa yksilöinä170. 

Näissä suhteissa muun muassa lastensuojelun sosiaalityön tulisi huomioida lapset 

tasavertaisina perheen jäseninä silloinkin, kun vanhemmat eivät halua sosiaalityön-

tekijöiden ja lasten välisiä suoria auttamissuhteita. Tässä on myös kysymys lapsen 

asemasta eri yhteisöjen jäsenenä sekä eri toimijoiden välisistä suhteista sosiaali-

sissa rakenteissa171. 

Mesotasolla Bronfenbrenner käsittää kehittyvän lapsen ja kahden tai useam-

man mikroympäristön välisiä yhteyksiä ja prosesseja. Tässä tutkimuksessa (ks. Ku-

vio 1) mesotasoihin kuuluvat lapsen ja nuoren sekä vanhempien ja muiden lapsen 

ympärillä vaikuttavien tahojen väliset keskinäissuhteet, joihin lapsi osallistuu ar-

jessa. Mesotaso vaikuttaa epäsuorasti lapsen arjessa selviytymiseen172. Esimerkiksi 

kodin, perheen ja koulun sekä lastensuojelun välinen yhteistyö liittyvät 

mesotasoon173. 

                                                        
168 Bronfenbrenner 1997. 
169 Rantala 2002. 
170 Bronfenbrenner 1986: 723–742. 
171 Ks. Kurki 2006b: 115–191, Hämäläinen & Kurki 1997: 192. 
172 Bronfenbrenner 1979, Huttunen 1989. 
173 Rantala 2002. 
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Eksojärjestelmä käsittää kahden tai useamman ympäristön väliset yhteydet ja 

prosessit, joista ainakin yksi ei yleensä sisällä kehittyvää lasta mutta jossa tarkas-

tellaan lapsen elämään sisältyviä välittömän ympäristön prosesseihin vaikuttavia 

tapahtumia. Oleellista on se, miten lapsi tai nuori kohtaa eksotason toimintakäytän-

nöt toisten välityksellä. Tässä tutkimuksessa eksotaso rakentuu lastensuojelun so-

siaalityön ja vanhemmuuden tukemisen sekä lastensuojelulain määrittämien tuki-

muotojen toimintakäytäntöinä. Nämä tukimuotojen toimintakäytännöt vaikuttavat 

välillisesti lapsen jokapäiväiseen elämään esimerkiksi vanhempien elämänpiirin 

kautta174. 

Lastensuojelulapsen arkeen eksotaso vaikuttaa esimerkiksi silloin, kun lapsi 

päätetään hänen kanssaan keskustelematta sijoittaa avohuollon tukitoimin kodin 

ulkopuolelle tai kun lapsen mielipidettä ei kuulla tilanteessa, jossa uhkana on huos-

taanotto. Nuori kohtaa myös eksotason välillisesti, kun vanhempia tuetaan toi-

meentulotuen avulla ja perhettä avustetaan muulla harkinnanvaraisella taloudelli-

sella tuella sekä kun vanhempia ohjataan päihdehoitoihin. 

Ekso- ja makrotaso eroavat mikro- ja mesotasosta siinä, että ne ovat lapsen 

lähiympäristöjä laajempia ja kohdistuvat lastensuojelulapseen välillisesti aikuisen 

elämänpiirin kautta. Bronfenbrennerin mukaan makrojärjestelmä kattaa mikro-, 

meso- ja eksojärjestelmän tasot: siihen kuuluvat lähes kaikki yhteiskunnallinen toi-

minta, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot ja käsitysjärjestelmät, voimava-

rat, vaarat, elämäntavat, mahdollisuusrakenteet, elämänkulun vaihtoehdot ja sosi-

aalisen vuorovaikutuksen muodot175. 

Makrotasolla lastensuojelussa julkinen valta vaikuttaa ekso-, meso- ja mikro-

tasoihin ja siten lapsen jokapäiväiseen elämään ja kehitykseen.176 Lastensuojelussa 

makrotaso muodostuu lainsäädännöstä ja määräyksistä, jotka tulevat lastensuojelu-

lapsen perheyhteisön ulkopuolelta ja yhteiskunnan palvelujärjestelmästä sekä kult-

tuurisista arvoista ja näkemyksistä177. Makrojärjestelmään voidaan ajatella kuulu-

vaksi lastensuojelulait ja -asetukset, joilla on yhteiskunnallisesti laajaa merki-

tystä178. 

Oleellista tässä tutkimuksessa on, että näillä edellä mainituilla mikro-, meso-, 

ekso- ja makrotasoilla lastensuojelun toimintakäytännöt nähdään lapsen arjessa 

                                                        
174 Bronfenbrenner 1979. 
175 Bronfenbrenner 1979. 
176 Bronfenbrenner 1979: 8, 25–26. 
177 Bronfenbrenner 1979, Huttunen 1989: 50–52: 14, Rantala 2002. 
178 Bronfenbrenner 1997: 266, 277–278, Berger & Luckmann 1966/1994. 



46 

kasvuun ja selviytymiseen vaikuttavina tekijöinä. Makrotaso määrittää lastensuo-

jelun inhimilliset ja sosiaaliset arvot sekä yhteiskunnalliset rakenteet ja lastensuo-

jelun käsitysjärjestelmät. Makrojärjestelmä tarkoittaa myös yhteiskunnan kulttuu-

rista ja ideologista todellisuutta. Meso- ja eksotasot sijoittuvat näiden väliin. 

Mesotaso sisältää vuorovaikutuksen ja yhteistyön mikrotasojen välillä, kun taas ek-

sotasolla se on epäsuoraa ja välillistä vaikutusta lastensuojelulasten ja nuorten elä-

mään. 

Hujala on rakentanut Bronfenbrennerin ekologisen mallin pohjalta kasvun ja 

kasvattamisen kontekstuaalisen terapian perustaa. Bronfenbrennerin näkemysten 

mukaisesti Hujala lähtee siitä, että toimijat kuuluvat laajempaan sosiaaliseen jär-

jestelmään ja siksi on tärkeää lisätä tietämystä olosuhteista, joissa lastensuojelun 

lapset ovat kasvaneet. Hujalan kontekstuaalisen kasvun mallissa toimija on erotta-

maton osa järjestelmää ja hän vaikuttaa olemassaolollaan järjestelmän toimintoihin. 

Yksilö vaikuttaa lähiympäristössä ajatuksillaan, toiminnoillaan ja valinnoillaan. 

Toimintaprosessit nähdään osana laajempaa kokonaisuutta sosiaalisesti rakentu-

neiksi ja vuorovaikutuksellisiksi ilmiöiksi179. 

Ekologisen teorian viitekehyksessä tarkasteltuna nuorten kokemukset liittyvät 

tiettyyn toimintaympäristöön ja sosiaaliseen kontekstiin, jonka lapsi joutuu välittö-

mästi arjessa kohtaamaan. Kuten Suoranta180 toteaa, ihmistä on mahdollista tarkas-

tella ajallisessa ja paikallisessa, kontekstuaalisessa maailmassa. Omassa tutkimuk-

sessani kohteena on nuorten lapsuuden kokemus, jonka sosiaalinen todellisuus ra-

kentuu ajallisesti, paikallisesti ja kielellisesti rajallisella alueella tietyissä konteks-

teissa ja koostuu toisistaan riippuvista sosiaalisista rakenteista. Näihin sosiaalisiin 

rakenteisiin vaikuttavat näiden ympäristöjen väliset suhteet sekä ne laajemmat kon-

tekstit, joihin nämä ympäristöt sisältyvät. Myös niiden lapsen ja nuoren ympäristö-

jen, jotka eivät ole välittömässä läheisyydessä, katsotaan vaikuttavan nuorten lap-

suuden kokemukseen. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nuorten kasvuympäristöä ja vuorovaikutus-

suhteita Bronfenbrennerin ekologisen teorian keskeisten kohtien pohjalta seuraa-

vasti: 

– Kuvataan nuorten kokemusta nuorten ja ympäristön vuorovaikutuksena luon-

nollisessa elämänympäristössä ja tietyssä kontekstissa sekä heidän elämässään 

vaikuttavien tärkeiden ihmisten kanssa. 181 

                                                        
179 Hujala ym. 1998: 8–26, Huotari ym. 2009, 2013: 117–132. 
180 Suoranta 1996: 451–462. 
181 Bronfenbrenner 1979. 
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– Nuorten ympäristöä tarkastellaan toisistaan riippuvina eritasoisina välillisinä 

ja välittöminä rakenteina ja vuorovaikutussuhteina nuorten ja ympäristön muo-

dostamana kokonaisuutena. 

– Nuorten kokemusten katsotaan muodostuneen heidän siihenastisen elämänsä 

aikana kasvuympäristön vuorovaikutussuhteissa. 

– Nuori käsitetään aktiiviseksi toimijaksi, ajattelevaksi, tuntevaksi ja tahtovaksi 

sekä haluavaksi ihmiseksi, kykeneväksi ratkaisemaan ongelmia – toisin sanoen 

ihmiseksi, joka pyrkii vaikuttamaan oman elämänsä hallintaan. 

– Iän karttuessa nuoret laajentavat vuorovaikutustaan laajempiin konteksteihin, 

joilla on yhteys välittömään ympäristöön. 

Tämän kaltaisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan nuorten kokemuksia mikro-, 

meso-, ekso- ja makrotason konteksteissa, tulisi Bronfenbrennerin mukaan lisäksi 

asettaa vastakkain ainakin kaksi makrojärjestelmää, mikäli se on mahdollista182. 

Tässä tutkimuksessa nämä kaksi makrojärjestelmää ovat perheen ja lastensuojelun 

yleisimmät yhteiskunnalliset määrittäjät – esimerkiksi lastensuojelua ja perhettä 

koskevat lait, arvot, normit ja kulttuuriperimä. Tästä näkökulmasta tarkastelua laa-

jennetaan nuorten kokemuksista yhteiskunnalliselle makrotasolle – eli perhe- ja 

lastensuojeluinstituutioon. 

Edellä olen tarkastellut tutkimuksessani käyttämääni Bronfenbrennerin kehit-

tämää ekologista teoriaa. Kuten aiemmin mainitsin, Bronfenbrennerin ekologisen 

teorian ohella on kehitetty ekokulttuurinen teoria, jota en käytä tutkimukseni viite-

kehyksenä. Hyödynnän sitä ainoastaan jonkin verran teoreettisena välineenä per-

hekohtaisen lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytäntöjen tulkinnassa. Käsitte-

len ja selkeytän kuitenkin lyhyesti näiden kahden teoreettisen mallin eroja ja pe-

rustelen, miksi valitsin tutkimukseeni Bronfenbrennerin kehittämän mallin. Eko-

kulttuurinen malli on Bronfenbrennerin ekologista teoriaa lähellä oleva teoreettinen 

malli, joka on Los Angelesin yliopistossa 1980-luvulla kehitetty sosiokulttuurisen 

ja ekologisen näkemyksen pohjalta. Määtän mukaan183 ekokulttuurisen teorian ke-

hittänyt työryhmä kritisoi Bronfenbrennerin neljän tason hierarkiamallia ja kehitti 

tilalle oman mallinsa. Myös tässä ekokulttuurisessa mallissa lasten elämää voidaan 

tarkastella Bronfenbrennerin ekologisen teorian tavoin kiinteänä osana perheen elä-

mää, joka liittyy tiiviisti lähiyhteisöön sekä yhteiskuntaan, jossa perhe elää184. Eko-

kulttuurisen mallin erottaa tässä tutkimuksessa käytettävästä ekologisen teorian 

                                                        
182 Bronfenbrenner 1997: 268–269. 
183 Määttä 1999: 78. 
184 Bronfenbrenner 1979. 
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mallista siinä, että ensin mainittu tarkastelee perhettä aktiivisena omaan elämäänsä 

vaikuttavana yksikkönä, jossa perheen jäsenet elävät185. Bronfenbrennerin ekolo-

gisessa mallissa huomioidaan lapsi yksilönä perheessä, mikä on myös oman tutki-

mukseni tavoite. Tutkimukseeni sisältyvän lapsinäkökulman vuoksi perhekriisissä 

olevaa lastensuojelun perhettä ei voida tarkastella pelkästään ekokulttuurisen teo-

rian viitekehyksestä ”aktiivisena omaan elämään vaikuttavana yksikkönä.” Per-

heissä voi olla sosiaalisia ongelmia, ja perherakenteet voivat olla hajanaisia. Vaa-

rana on myös, että viranomaisten ja ammattilaisten suorittama lastensuojelulapsen 

avun tarpeen kartoitus saattaa jäädä puutteelliseksi, mikäli sitä tarkastellaan eko-

kulttuurisesta viitekehyksestä käsin. 

Ekokulttuurisessa mallissa perhekulttuuri nähdään osana perheen arkea ja lä-

hiympäristöä eikä vain mikrotasolla perheen toimintaa määrittelevänä tekijänä. 

Perhe luo itse omaa kulttuuriaan. Kullakin perheellä on oma perhekulttuuri, joka 

tarkoittaa sen käsitysten ja uskomusten eli perheteemojen kokonaisuutta. 

Ekokulttuurisen teorian mukaan perhe ei vain mukaudu ympäristön vaatimuk-

siin vaan luo jatkuvasti itse sosiaalista ympäristöään ja päivittäisiä rutiinejaan itsel-

leen sopiviksi. Eri perheet reagoivat eri tavoin ympäristöön. Perheessä vanhemmat 

tekevät erilaisia valintoja arjen tilanteissa ja tarkastelevat, millaisia mahdollisuuk-

sia ja rajoituksia perheen omat sekä yhteiskunnassa vallitsevat voimat suovat per-

heen tärkeiksi asettamille teemoille. Tuolloin puhutaan proaktiivisesta (eteenpäin 

vaikuttava) akkommodaatioprosessista (akkommodaatio = mukauttaa). Tämän pe-

rusteella uskotaan, että perheessä on paljon voimaa selviytyä vaikeissa tilanteissa 

ja olosuhteissa. 

Oman tutkimukseni näkökulmasta perhekulttuurilla saattaa olla vaikutusta si-

joitetun lapsen kasvuun ja arjessa selviytymiseen, erikoisesti niihin lapsiin, jotka 

ovat lapsuudessaan usein olleet sijoitettuna eri perheisiin. He ovat kohdanneet eri-

laisia perhekulttuureja ja joutuvat sopeutumaan niihin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lapsella täytyisi olla kyky järjestää ja ymmärtää arkielämäänsä, pohtia omia arvo-

jaan ja uskomuksiaan sekä antaa elämälleen merkitys, jotta hän onnistuisi löytä-

mään elämänpaikansa eri sijaisperheiden perhekulttuureissa. 

Ekokulttuurisen teorian mukaan yksilön elämänpaikka (niche) voidaan määri-

tellä kuvailemalla lapsen ja perheen sosiokulttuurista ympäristöä. Perheen elämän-

paikka rakentuu ihmisten persoonallisista ominaisuuksista ja omasta toiminnasta. 

                                                        
185 Rantala 2002. 
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Myös yhteisön kulttuuriset uskomukset määrittelevät osaltaan sitä, millaisena pi-

detään tavallista perhe-elämää ja normaalia lapsen kehitystä ja millaiset moraa-

linormit vallitsevat.186 

Perhekriisissä perheen sisäinen sosiokulttuurinen ympäristö on ajan saatossa 

muuttunut erilaiseksi, eikä enää voida puhua niin sanotusta tavallisten perheiden 

perhekulttuurista. Kun normaaliperhe mikrotasolla häiriintyy sisältäpäin, se ei enää 

välttämättä tue jäseniään. Tällöin tilalle voi sen sijaan tulla lastensuojelussa käytet-

tyjä perheen lapsille tarjottuja interventioita tai vaihtoehtoisen mahdollisimman 

luonnollisen elämän tarjoaminen lapselle. Perheelle tarjottu ratkaisu voi olla myös 

sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja perheen yhdessäolon tukeminen erilai-

sin interventioin sekä vanhemmuuden tukeminen.187 

3.2 Sosiaalipedagogiikka tutkimuksen taustateoriana 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni teoreettista perustaa, sosiaalipedagogiikkaa. 

Tässä lastensuojelun tutkimuksessa sosiaalipedagogiikan hyödyntäminen on perus-

teltua siitä näkökulmasta, että sosiaalipedagogiikkaa tieteenalana on mahdollista 

käyttää sosiaalityön toimintakäytäntöjen tarkasteluun ja lastensuojelunuoren lap-

suudenajan kokemusmaailman tulkitsemiseen. Tutkimukseni kannalta tärkeää on 

se, että sosiaalipedagogiikka tarjoaa välineitä lastensuojelulapsen kasvatusta kos-

kevien kysymysten yhdistämiseen laajemmin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin il-

miöihin. Etsin sosiaalipedagogiikan käsitteiden avulla tietoa siitä, miten voitaisiin 

lisätä ymmärrystä lastensuojelulapsen kasvua ja selviytymistä tukevista ja horjut-

tavista tekijöistä – mikä on yksi tutkimukseni keskeisistä tavoitteista (ks. Luku 4). 

Edelleen on todettava, että tutkimuksen tavoitteena ei ole vain sen tarkastelu, mitä 

lastensuojelulapsen ja nuoren suojelu on käytännössä, vaan tavoite kohdistuu myös 

siihen, millaista lastensuojelun pitäisi olla lapsen kasvun tukijana. Siksi sosiaalipe-

dagogiikalla on tärkeä paikka tässä tutkimuksessa. Sosiaalipedagogiikka olisi tar-

jonnut välineitä laajempaan käyttöön varsinaisessa aineiston analyysissä, mutta tu-

tustuin sosiaalipedagogiikan teoriaan vasta tulosten tulkintavaiheessa. Sosiaalipe-

dagogiikalla on oma lähestymistapansa, jossa sosiaalinen ja pedagoginen ajattelu, 

toiminta ja käytäntö voidaan yhdistää tutkimuksessa sekä lastensuojelulapsen tu-

kemisen toimintakäytännöissä. 
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Rajaan tarkasteluni oman tutkimukseni kannalta keskeisiin sosiaalipedagogii-

kan lähtökohtiin. Aluksi tarkastelen sosiaalipedagogiikan kehittymistä kasvatuksen 

ja huono-osaisuuden näkökulmasta – en siis yritä selvittää koko sosiaalipedagogii-

kan historiaa tähän päivään saakka. Tämän jälkeen avaan sosiaalipedagogiikan kä-

sitteen moninaisuutta ja sen paikantumista tieteiden alueilla. Lopuksi kuvaan, mi-

ten sosiaalipedagogiikkaa käytetään tässä tutkimuksessa. 

3.2.1 Sosiaalipedagogiikan juuret, tehtävät ja käytäntö 

Käsitteenä ja sosiaalihistoriallisesti sosiaalipedagogiikan ajattelun alkukehitys lii-

tetään Saksan kaupungistumisen, teollistumisen ja modernisoitumisen aiheuttamiin 

sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Näiden ongelmien lievittämiseksi sosi-

aalipedagoginen toiminta kohdistettiin muun muassa kotikasvatuksen tukemi-

seen.188 Sosiaalipedagogiikan tavoitteeksi tuli korostaa sosiaalista näkökulmaa kas-

vatuksessa189. 

Hämäläinen ja Kurki paikantavat 1800-luvun sosiaalipedagogiikan sekä yh-

teiskuntasuuntautuneeksi että erityisesti huono-osaisten auttamiseen. Kasvatuksen 

näkökulmasta saksalainen kasvatustieteilijä Karl Mager määritteli sosiaalipedago-

giikan yhteiskunnallisia asioita tutkivaksi pedagogiseksi tieteeksi. Toinen saksalai-

nen kasvatustieteilijä Adolph Diesterweg ajatteli sosiaalipedagogiikan olevan 

huono-osaisten auttamiseen suuntautuvaa pedagogiikkaa. Saksassa 1900-luvun 

alussa sosiaalipedagogiikkaa paikannettiin useasta eri näkökulmasta. Yksi tulkinta 

liitti sosiaalipedagogiikan sellaiseen pedagogiikkaan, jonka mukaan kasvatus yllä-

pitää kansalaismoraaliin ja siveellisyyteen liittyvää ideaalista yhteiskuntaa. Toinen 

näkökulma korosti sosiaalipedagogiikan olevan individuaalipedagogiikan rinnalla 

pedagogiikan toinen osa-alue. Kolmas tulkinta näki sosiaalipedagogiikan kasvatus-

ongelmiin suuntautuvana pedagogiikkana. Muun muassa Herman Nohlin mukaan 

sosiaalipedagogiikan tulisi ottaa vastuu myös niistä lapsista ja nuorista, joiden 

osalta vanhempien ja koulun kasvatusvastuu on puutteellista. Nohlin näkemyksistä 

kehittyi sosiaalipedagogiikan aatteellinen perusta.190 

Hämäläisen191 mukaan Nohl kiinnitti huomiota sosiaalipedagogiikan kehittä-

miseen ammatillisena toimintana ja erityisenä yhteiskunnan toimintajärjestelmänä. 

Hän kehitti 1920-luvulla käytäntöön suuntautuvan henkitieteellisen hermeneuttisen 

                                                        
188 Hämäläinen & Kurki 1997: 17. 
189 Hämäläinen 2003: 47. 
190 Hämäläinen & Kurki 1997: 62–69. 
191 Hämäläinen 2003. 
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sosiaalipedagogiikan teorian. Nohl kävi keskustelua eri tieteellisten lähestymista-

pojen kanssa. Hänen näkemyksensä pedagogiikasta oli, että se kattaa koko ihmisen 

elämänkaaren. Sosiaalipedagogiikan tehtäväksi hän asetti vaikeissa olosuhteissa 

elävien ihmisten pedagogisen auttamisen. Kurjen192  mukaan kasvatuksen täytyy 

Nohlin tulkinnassa perustua kasvatettavan ja kasvattajan väliseen pedagogiseen 

suhteeseen, jonka täytyisi perustua aitoon vuorovaikutukselliseen dialogiseen suh-

teeseen. 

Sosiaalipedagogiikka ei ole Suomessa uusi asia. Se on tullut aktiivisesti esille 

ja käyttöön kuitenkin vasta 1990-luvulla193. Suomessa sosiaalipedagogiikan kes-

keisimpinä kehittäjinä pidetään Leena Kurkea ja Juha Hämäläistä. Myös Leo Ny-

qvist ja Elina Nivala sekä Kaarina Ranne ovat käsitelleet tutkimuksissaan sosiaali-

pedagogiikan olemusta eri näkökulmista.194 Rain Mikser195 on pohtinut sosiaalipe-

dagogiikan saksalaista traditiota tieteiden laadun näkökulmasta. Tuomo Vilppola196 

on hyödyntänyt sosiaalipedagogiikkaa kehittäessään mallia nuorten koulusta syr-

jäytymisen ehkäisemiseksi. 

Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, jolla on oma kehityshistoriansa, kysymyk-

senasettelunsa ja sovellutusalueensa sekä oma tehtävänsä yhteiskunnassa. Tieteenä 

sosiaalipedagogiikka sijoitetaan yhteiskunta- ja kasvatustieteiden välimaastoon. 

Sosiaalipedagogiikan teoria yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen 

näkökulman197 . Hämäläinen198  pitää henkitieteellistä ajattelua sosiaalipedagogii-

kan tieteenteorian perustana. Se sisältää useita kehityslinjoja. Kasvatuksellisen toi-

minnan teoriana henkitieteellinen kasvatusteoria ei aseta vastakkain teoriaa ja käy-

täntöä, vaan arkipäivän kasvatussuhteita tarkastellaan dialektisten prosessien kautta. 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan tutkimuksessa käyttää viitekehysteoriana. Sitä 

voidaan tarkastella myös menetelmäteoriana, jolloin keskeisiä ovat sosiaalipedago-

giikan työmuodot199. Sosiaalipedagogiikkaa voidaan tarkastella niin ikään sosiaa-

                                                        
192 Kurki 2002. 
193 Kurki 2008a: 173. Kurki on seikkaperäisesti tutkinut suomalaisen sosiaalipedagogiikan teorian juuria. 
Hän nimittää teoksessaan ”Sosiokulttuurinen innostaminen” professori Matti Koskenniemen sosiaali-
pedagogisen teorian isäksi. Hän mainitsee Koskenniemen väitöskirjan vuodelta 1936 ja muita teoksia 
kuten ”Kansakoulun opetusoppi” vuodelta 1943 ja ”Sosiaalinen kasvatus koulussa” vuodelta 1952. Kos-
kenniemen jälkeen on seurannut hiljaisuus. 
194 Ranne 2002. 
195 Virolainen Rain Mikser on väitellyt 2006 Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan. 
196 Vilppola 2007. 
197 Hämäläinen 2003. 
198 Hämäläinen 2010: 169–200. 
199 Hämäläinen 1999: 18–19. 
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lityön pedagogisena tieteenä. Kurki puhuu sosiaalipedagogiikasta myös normatii-

visena tieteenä, joka asioiden kuvaamisen lisäksi pohtii sitä, miten asioiden tulisi 

olla ja mitä muutoksen aikaansaamiseksi tulisi tehdä200. 

Institutionaalisesti sosiaalipedagogiikka liitetään usein kasvatustieteisiin, 

mutta sosiaalipedagogista keskustelua käydään myös yhteiskunta- ja sosiaalitie-

teissä ja tätäkin laajemmin. Sosiaalipedagogiikan keskeisiä teoreettisia jäsentäjiä 

ovat yhteiskuntateoriat sekä etiikan- ja tieteenteoriat201. Kurjen mukaan sosiaalipe-

dagogiikka on hitaasti saanut eksplisiittisesti jalansijaa suomalaisen kasvatustie-

teen kentässä.202 

Sosiaalipedagogiikan teoreettista käsitettä ei voi liittää tiettyyn aatevirtaukseen, 

vaikka sosiaalipedagoginen käytäntö tähtää yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Teo-

reettisena käsitteenä ”sosiaalisen kasvatustieteen” käytössä on epäselvyyksiä. Se 

pitää sisällään useita historiallisia, epistemologisia ja ammatillisia näkökulmia ja 

koulukuntia203. Hämäläisen204 mukaan Suomessa sosiaaliset ongelmat ja kriisityö 

yhdistävät sosiaalisen kasvatustieteen ja sosiaalityön. Teoreettinen erilaisuus eri 

instituutioissa ja eri ammattien edustajien kommunikatiiviset kyvyt ovat työnteki-

jän osaamisen avain. Suomessa sosiaalipedagogisuus ei ensisijaisesti yhdistä eikä 

sekoita teoreettisia käsitteitä. Empiirisessä tutkimuksessa se jakaa yhteisiä tutki-

musmenetelmiä käyttäen hyväksi sosiaali- ja kasvatustiedettä. 

Sosiaalipedagogiikka-käsitteeseen liitetään pyrkimys yhteiskunnallisten epä-

kohtien pedagogiseen kohtaamiseen, huono-osaisten auttamiseen ja hyvinvoinnin, 

oikeudenmukaisuuden, yhteiskuntarauhan, yksilön vapauden ja yhteisvastuun edis-

tämiseen pedagogisilla keinoilla. Sosiaalipedagogiikan teorioiden näkökulma kiin-

nittyy usein erilaisiin sosiaalieettisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin.205 Sosiaalipeda-

goginen ajattelu asettaa painopisteen yksilön tai ryhmän kokonaistilanteen tarkas-

teluun. Sosiaalipedagogiikan huomio kiinnittyy pedagogisiin näkökohtiin, kun tar-

kastellaan sosiaalisten ongelmien paineessa kamppailevien ihmisten arkea ja etsi-

tään mahdollisuuksia heidän elämänhallintansa ja yhteiskunnallisen integraation 

vahvistamiseen. Tältä perustalta sosiaalipedagogiikka lähestyy hädässä ja sosiaali-

sissa ristiriidoissa eläviä ihmisiä – auttaa sosiaalipedagogiikan viitekehyksen kei-

noin parempaan elämään pyrkiviä – esimerkiksi marginaalissa elävien lasten ja 

                                                        
200 Kurki 2008b. 
201 Hämäläinen & Kurki 1997: 28–31. 
202 Kurki 2008a: 173. 
203 Hämäläinen 2013: 174. 
204 Hämäläinen 2012: 95–104. 
205 Hämäläinen & Kurki 1997: 14, Hämäläinen 1999, Ranne 2002: 135. 



53 

nuorten parissa tehtävänä ennaltaehkäisevänä kasvatustyönä. Tuolloin sosiaalipe-

dagogiikan rooli on olla kasvatuksen sosiaalinen tiede, jonka tavoitteena on auttaa 

ihmisen sosiaalista kypsymistä ja kasvua kansalaisuuteen. Periaatteena on yksilöl-

lisen kasvun tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.206 

Kunkin aikakauden sosiaalipedagoginen ajattelu muuttuu ja kehittyy erilaisten 

ihmis- ja yhteiskunta-, moraali- ja tiedekäsitysten vaikutuspiirissä. Sosiaalipedago-

gisiin tulkintoihin vaikuttavat myös jokaisen aikakauden yhteiskunnalliset tapahtu-

mat. Sen myötä sosiaalipedagogiset niin teoreettiset kuin käytännöllisetkin haasteet 

lisääntyvät207. 

Suomessa sosiaalipedagogista käydyn tieteellisen keskustelun virittämisen ja 

ylläpitämisen ohella Kurki on myös kehittänyt sekä tuonut käytännön tasolle sosio-

kulttuurista innostamista osana sosiaalipedagogiikkaa. Kurjen208  mukaan sosio-

kulttuurinen innostaminen on arkipäivän sosiaalisen toiminnan keino, jota käyte-

tään, kun motivoidaan ihmisiä osallistumaan. 

Kurki yhdistää sosiokulttuurisen innostamisen avulla pedagogisen, sosiaalisen 

ja kulttuurisen näkökulman. Hän etsii myös yhteyksiä sosiaalipedagogiikan, mo-

dernin sosiaalityön ja sosiologian keskustelujen välillä suomalaisessa ympäris-

tössä209. Sosiokulttuurinen innostaminen ei sisälly tutkimukseni viitekehykseen, jo-

ten en esittele seikkaperäisemmin sosiokulttuurisen innostamisen perusteita. 

3.2.2 Sosiaalipedagogiikan paikka tässä tutkimuksessa 

Hyödynnän tutkimuksessa nuorten kokemuksen jäsentämisessä sosiaalipedagogi-

sen ajattelun ja toiminnan käsitteitä210 Bronfenbrennerin määrittämän ekologisen 

mallin mikro-, meso-, ekso- ja makrotasoilla. Sijoitan näille eri tasoille nuorten ko-

kemusten kuvaukset ja tutkimustulosten tulkinnat. Asiakirja-aineiston kuvauksissa 

ja tulkinnassa käytän apuna myös sosiaalipedagogiikan käsitteitä. Tältä pohjalta 

nuorten kokemuksia voidaan lähestyä laajasta näkökulmasta nuoren kasvuympä-

ristön konteksteissa211. 

Lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä on vaikeuksia kohdata lapsi 

yksilönä perhekriisitilanteissa. Tätä puutetta voidaan valottaa sosiaalipedagogiikan 

                                                        
206 Hämäläinen & Kurki 1997: 11–18, Kurki 2006b: 115–191, Hatton 2013: 59. 
207 Hämäläinen & Kurki 1997: 13. 
208 Kurki 2000. 
209 Kurki 2008a: 32–33. 
210 Hämäläinen & Kurki 1997. 
211 Hämäläinen & Kurki 1997: 11–18. 
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avulla. Tutustuessani tutkimuksen aikana ensimmäisen kerran sosiaalipedagogiik-

kaan havaitsin siinä ihmistyön kannalta selvän eron käytännön sosiaalityöhön ver-

rattuna. Lastensuojelun sosiaalityötä toimintakäytännöissä ohjaa lastensuojelulaki, 

eikä sosiaalityöntekijöillä näytä olevan muita välineitä lapseen kohtaamiseen krii-

sitilanteissa kuin lastensuojelulain tulkitseminen – siksikin lasten ja vanhempien 

arjen elämässä tapahtuva työ saattaa näissä tilanteissa jäädä vähemmälle. Tutki-

muksessani – lastensuojelulain tulkinnan rinnalla – sosiaalipedagogiikassa on kyse 

siitä, että ihmiset kohdataan aidosti arjen elämässä ja autetaan heitä näkemään, mil-

laisia mahdollisuuksia heillä on vaikuttaa omaan elämänkulkuunsa yksilöinä ja yh-

teisöinä212. 

Nuorten maailman kipeiden kokemusten kohtaaminen ja kipukysymysten ja-

kaminen edellyttävät dialogia. Siksi tutkimukseni keskeinen sosiaalipedagoginen 

käsite on dialogi, jolla tarkoitetaan eri osapuolten välistä vastavuoroista vuorovai-

kutusta ja kommunikointia. Dialogissa osapuolet kohtelevat toisiaan kunnioitta-

vasti tasavertaisina kumppaneina. Edelleen dialogisessa suhteessa osapuolet vai-

kuttavat toisiinsa ja edistävät sekä tukevat toisissaan tapahtuvaa muutosta. Sosiaa-

lipedagogisessa lastensuojelun sosiaalityössä dialogi on parhaimmillaan vastavuo-

roinen, toista kunnioittava ja tasa-arvoinen vuorovaikutus sekä kaikkien osapuolten 

yhdessä kasvaminen. Tällainen pedagoginen suhde on inhimillistä kasvua tietoi-

sesti tukeva vuorovaikutussuhde. Tähän vuorovaikutussuhteeseen myös lastensuo-

jelulasten tulisi voida osallistua kaikissa lastensuojeluprosessin eri vaiheissa yksi-

löinä ja yhdessä vanhempiensa kanssa silloin, kun kysymys on lapseen kohdistu-

vasta auttamisesta ja päätöksenteosta213. 

Lastensuojelun sosiaalityössä tulisi toteuttaa dialogiin perustuvia sosiaalipeda-

gogisia ihmistyön periaatteita, jossa vuorovaikutusta luonnehtivat aitous, kiinnos-

tus, välittäminen ja rakkaus, vastuun kantaminen, oikeudenmukaisuus ja empatia 

sekä tasavertaisuus velvollisuuksien hoitamisessa. Sosiaalipedagogisiin käsitteisiin 

tässä tutkimuksessa voidaan sisällyttää myös yksilön eli lapsen ja muun yhteisön 

sosiaalisen verkoston suhde sekä yhteisölliset viranomaisverkostojen vuorovaiku-

tussuhteet214. 

                                                        
212 Hämäläinen 2003. 
213 Hämäläinen 2003, Hämäläinen & Kurki 1997: 49. Sosiaalipedagogisen toiminnan metodologia pe-
rustuu dialogiin, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että ihmiset itse osallistuvat kaikkiin 
toimintaprosessin eri vaiheisiin. Erilaisten ammatillisten sosiaalipedagogiikan harjoittajien joustava yh-
teistyö prosessiin osallistuvien ihmisten kanssa auttaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 
214 Kurki 2006b: 115–191. 
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Sosiaalipedagogiikkaa voidaan tarkastella sosiaalityössä sosiaalisen kasvatuk-

sen ammatillisena perustana. Tästä näkökulmasta sosiaalipedagogiikka ymmärre-

tään tutkimuksessani lastensuojelun sosiaalityön auttamisen ammatillisena toimin-

tana. Sovelletaan tutkimuksessani sosiaalipedagogiikan käsitteitä sosiaalityön am-

matillisen käytännön osalta myös tulosten tarkastelussa. Sosiaalityön ammatilli-

sena käytäntönä on pyrkiä auttamaan tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria edistä-

mällä lasten ja perheiden hyvinvointia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sosiaa-

lista vapautta, yhteiskuntavastuuta ja lastensuojelulasten perheyhteisöllisyyden ko-

kemista sekä ehkäisemällä lasten ja perheiden syrjäytymistä ja leimaantumista. 

Auttamisen taustalla korostuvat inhimillisen kasvun prosessit, joissa lapsi saavuttaa 

hyvinvointia, osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa215. Käytännön tasolla 

tämä toiminta edellyttää perehtymistä lapsen, vanhempien ja perheen kokonaisti-

lanteeseen sekä lapsen tukena rinnalla kulkemista216. Sosiaalityöntekijän tehtävänä 

on toimia myös rajamaastossa lapsen tai nuoren ja perheen informaalisten eli luon-

taisten verkostojen sekä formaalisen eli viranomaisverkoston välillä. Keskeisenä 

tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sosiaalista oikeudenmukai-

suutta kohti jokaisen ihmisen persoonallisuutta kunnioittaen217. 

Kurki nimeää perhetyön ja koulun sosiaalityön luonteeltaan sosiaalipedago-

giseksi työksi. Kaikki koulussa tapahtuva sosiaalipedagoginen työ ei kuitenkaan 

hänen näkemyksensä mukaan ole pelkästään marginaalissa elävien nuorten kanssa 

tehtävää työtä. Kurki puhuu koulun non-formaaliseen liittyvästä kasvatuksesta 

laaja-alaisesti sosiaalipedagogiikan alaan kuuluvana työnä. Tässä tutkimuksessa 

nähdään koulun osallisuus lastensuojelulapsen kasvattajana ja tukijana esimerkiksi 

koulukuraattorin sosiaalityönä. Keskustelua on käyty siitä, onko koulukuraattorin 

rooli olla sosiaalityöntekijä vai kasvattaja. Ammatillisesta näkökulmasta Kurki 

määrittelee koulukuraattorin työhön kuuluvan sekä sosiaalityöntekijän että kasvat-

tajan roolin. Nivalan mukaan lapsen elämisen vaikeudet eivät aina ole kouluongel-

mia, vaan saattavat ilmetä kouluvaikeuksina, kun muu arjen elämä tulee lapsen mu-

kana kouluun. Kodin erilaiset hankaluudet näkyvät lapsen toiminnassa kouluym-

päristössä218. 

                                                        
215 Sipilä-Lähdekorpi 2006: 9–10. 
216 Hämäläinen & Kurki 1997: 11–19. 
217 Kurki 2006b: 115–191. 
218 Kurki 2006b: 115–191, Nivala 2006: 101–164. 
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Tutkimuksessani teen päätelmiä sosiaalipedagogisen ajattelun ja käytännön 

toiminnan näkökulmasta ja sen tieteellisistä sovelluksista. Päätelmien teossa ensi-

sijaisesti hyödynnän lähdeteoksina kotimaisten ja alan johtavien asiantuntijoiden 

sosiaalipedagogista kirjallisuutta. 
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4 Tutkimuksen rajaus, tehtävät ja tavoitteet 

Tässä luvussa esitän tutkimuksen rajauksen, tavoitteet ja tutkimustehtävät. Ensim-

mäisessä alaluvussa perustelen tutkimuskohteen rajauksen ja kuvaan kohderyh-

mäksi valittujen nuorten taustan, jonka olen rakentanut lastensuojelulasten näkö-

kulmasta. Seuraavaksi kuvaan tutkimuksen tavoitteet ja valintani tutkimustehtä-

ville. Tutkimustehtävien kokoaminen perustuu esittämäni tutkimuksen rajauksen ja 

tavoitteiden suunnassa. Tältä pohjalta kuvailen ja kokoan tutkimustehtävien avulla 

tutkimuksen sisällöllisen suunnan – elikkä millaista on kasvaa nuoreksi aikuiseksi 

lastensuojelulapsena epävakaassa kasvuympäristössä 

4.1 Tutkimuskohteen ja aiheen rajaus 

Rajaan tutkimukseni sellaisiin perhekriisin olosuhteissa lastensuojelun lapsina kas-

vaneisiin nuoriin, joiden molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Nuoret ovat 

eläneet lapsesta saakka perheen rikkonaista arkea ja epävakaassa kasvuympäris-

tössä. Nuorella on voinut lapsuutensa aikana olla useita koteja ja kasvattajia biolo-

gisten vanhempiensa lisäksi. Kun vanhemmat, koti ja perheet vaihtuvat, lapsi jou-

tuu sopeutumaan erilaisiin muutoksiin sekä päihteitä käyttäviin ja emotionaalisesti 

poissaoleviin vanhempiin. 

Tutkimukseni ulkopuolelle olen jättänyt sellaiset perheet, joiden arki on ollut 

kriisiytynyttä perheväkivallan vuoksi mutta joihin ei näyttänyt liittyvän alkoholi-

ongelmaa. Aluksi tavoitteenani oli asiakirja-aineiston perusteella haastatella 1–2 

nuorta, joilla on tällainen tausta. Heitä ei kuitenkaan voinut haastatella heidän ko-

kemiensa pahojen psyykkisten traumojen vuoksi, ja luovuin heidän kohtaamises-

taan219. Tein rajauksen myös siksi, että tutkimuksessani heidän kokemustensa kä-

sittely olisi tutkimuksessani jäänyt pintapuoliseksi. Tämä aihe tarvitsee luonteensa 

vuoksi oman syvällisen tutkimuksensa. 

Luvussa kaksi mainitsin, että lapsen kehitykseen varhaislapsuudessa vaikutta-

vat ennen kaikkea lähiympäristö, kuten perhe, vanhemmat, sisarukset, sukulaiset ja 

kaverit. Kasvuympäristön vuorovaikutussuhteilla on merkitystä ja vaikutusta lap-

sen arjessa selviytymiseen220. Näiltä osin rajaan tutkimuksen nuorten arjen tärkei-

siin vuorovaikutussuhteisiin ja laajempaan elinympäristöön, joita tarkastelen ensi-

sijaisesti nuorten kokemuksen kautta. 

                                                        
219 Paavilainen & Pösö 2003: 13–42. 
220 Bronfenbrenner 1986: 723–742. 
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Lastensuojelun kohteena olleiden nuorten kokemuksien tutkiminen on tärkeää 

paitsi lapsen ja nuoren kasvun ja selviytymisen ymmärtämisen myös lasten ja nuor-

ten elämää ohjaavien instituutioiden toimintamallien ja toiminnan edistämiseksi. 

Kuten Hyväri 221  toteaa, edistäminen tarkoittaa kokemuksellisen aineksen, siitä 

nousevan tietämisen ja käytännöllisen osaamisen aktiivista prosessointia sekä dia-

logisen toimintakulttuurin kehittämistä osana yhteisöllisiä käytäntöjä. 

Lastensuojelun toimintakäytäntöihin tarvitaan uusia keinoja ja välineitä jotta 

voitaisiin tunnistaa lapsen arki ja selviytyminen lastensuojeluprosessin aikana. 

Käytännössä lastensuojelutyössä toimijoilla ei ole riittävää tietoa, mitä lastensuo-

jelulapselle tapahtuu lastensuojelun prosessin aikana mikro-, meso-, ekso- ja mak-

rotason vuorovaikutussuhteissa. Asiakirjatietoa on vähän saatavilla varsinkin lap-

sen asemasta yksilönä koko prosessissa. Tieto voi olla vähäistä myös siitä, toteutu-

vatko lapsen asemaan ja lapsen etuun liittyvät arjen selviytymiseen vaikuttavat te-

kijät lastensuojelulaissa määritellyllä tavalla. Kääriäinen, joka on tutkinut lasten-

suojelun asiakirjojen laadinnassa käytettyä tiedonmuodostusprosessia, toteaa, tie-

tämisen nousevan lastensuojelun haasteeksi: lastensuojelun sosiaalityön asiakirjat 

ovat moniäänisiä tekstejä. Moniäänisyys on vaikuttamiskeino, jolla voidaan tuoda 

esiin eri näkökulmia ja ristiriitaisia tilanteita. (…) Kun tekstiin kirjoitetaan erilai-

sia ”totuuksia”, tekstin lukijalle jää mahdollisuus tehdä omat tulkintansa. (…) Teks-

teissä on kuvauksia perheen arjesta, sammuneista vanhemmista ja puutteellisesti 

vaatetetuista lapsista.222 

4.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Tutkimukseni tavoitteena on löytää nuorten kokemuksista ja heitä koskevista asia-

kirja-aineistoista uusia näkökulmia ja välineitä, joiden avulla voidaan auttaa avo-

huollon tukitoimenpitein sellaisia lapsia ja nuoria, jotka joutuvat kohtaamaan äkki-

näisiä elämänmuutoksia ja kasvavat vaikeissa elämäntilanteissa ja epävakaassa 

kasvuympäristössä. Edelleen tutkimusilmiötä kuvaamalla ja ymmärtämällä haluan 

avata mahdollisuuksia avohuollon tukitoimien kehittämiseksi niin, että ne vastaisi-

vat erityisesti lapsen avun tarpeita. Samalla pyrin lisäämään ymmärrystä siitä, mi-

ten voitaisiin toimia lapsikeskeisemmin lasten kanssa heidän arjen käytännöissään. 

Tutkimuksellisesti haastavaa on myös etsiä uusia näkökulmia sellaisten toiminta-

mallien kehittämiseksi, jotka tukevat lasta jo varhaisessa vaiheessa heidän arjessa 

                                                        
221 Hyväri 2001: 276, Hämäläinen & Kurki 1997: 49. 
222 Kääriäinen 2003: 163–165. 
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ja selviytymisessä tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä. Näiltä osin paneudun 

erityisesti niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat arjen turvattomuuteen ja turvallisuu-

teen sekä selviytymiseen kasvuympäristön vuorovaikutussuhteissa223. Tavoitteena 

on myös tutkimustiedon avulla tukea lastensuojelun sosiaalityön kehittymistä kohti 

lapsikeskeisempää ja monitieteellistä verkostotyötä, jotta lastensuojelun lasten ja 

nuorten kasvun ja selviytymisen tukemiseen voitaisiin yhteistyössä kiinnittää 

enemmän huomiota224. Asiantuntijuuden vahvistaminen on monitieteellisen koulu-

tuksen keinoin nostettava erityisen huomion kohteeksi. 

Tutkimuksen kohdeilmiöllä on vaikutusta siihen, miten tutkimustehtävät muo-

toutuvat. Tässä tutkimuksen kohdeilmiö ovat nuorten lapsuuden kokemukset kas-

vuun ja arjessa selviytymiseen vaikuttaneista tekijöistä kasvuympäristössä. Koska 

tarkastelun kohteena ovat nuorten kokemukset, kartoitetaan ja kuvataan kohdeil-

miötä Bronfenbrennerin luoman ekologisen mallin neljän tason kentässä mikro- 

meso-, ekso- ja makrotasolla. Näillä tasoilla tarkastelu kohdistuu eri toimijoihin 

lastensuojelulapsen kasvun tukemisessa erilaisissa kontekstuaalisissa vuorovaiku-

tussuhteissa225. 

Tutkimusstrategisia valintojani ohjaa se, että tutkimuksen päätarkoitus on koh-

teen kartoittaminen ja kuvailu. Tavoitteena on etsiä vastauksia mitä- ja miten-ky-

symyksiin. Mitä-kysymyksillä etsitään vastauksia siihen, mitä tapahtui nuorelle 

lastensuojelulapsena, jolloin tavoitteena on kartoittaa ongelmakohtia ja tehdä niitä 

näkyväksi. Miten-kysymyksiin vastaamalla tavoitteena on kuvata erilaisia toimin-

tatapoja erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Sekä mitä, että miten-kysymyksin 

pyrin lisäämään ymmärrystä lastensuojelulapsen arjesta. 

Edellisen pohjalta muotoutuivat kaksi pääkysymystä, jotka ovat tämän tutki-

muksen tutkimustehtävät. Tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

1. Miten nuori on kokenut epävakaan kasvuympäristön ja perhekriisin olosuh-

teissa kasvaneena lastensuojelulapsena kasvua ja arjessa selviytymistä tukevat 

ja horjuttavat tekijät perheen sekä muun kasvuympäristön jäsenenä? 

2. Miten nuori on kokenut lastensuojelun sosiaalityön tukeneen tai vaikeuttaneen 

hyvää kasvua ja arjessa selviytymistä lastensuojeluprosessin aikana? 

Jakoa kahteen tutkimustehtävään puoltaa se, että tutkimuksessa tarkastelen lapsen 

vuorovaikutussuhteissa kahdenlaisia sosiaalisia verkostoja Bronfenbrennerin 

konstruoiman mallin neljän tason kentässä. 

                                                        
223 Niemelä ym. 1997: 15–17. 
224 Hämäläinen & Kurki 1997: 48–50. 
225 Hämäläinen & Kurki 1997: 49. 
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Ensimmäiseen tutkimustehtävään etsitään vastausta seuraavien teemojen 

kautta, jotka selkiyttävät tutkimustehtävän käsittelyä ja joiden tarkoituksena on 

avata näkyväksi uutta tietoa tutkimuskohteesta: Miten nuoret kokevat perheen mer-

kityksen? Miten koettiin vanhempien vastuut kasvatuksessa, hoivassa ja huollossa? 

Miten perhettä laajempi lähiverkosto on tukenut nuoria? Mitä tekijöitä nuoret liit-

tävät selviytymisen näkökulmasta sukulaisiin, kavereihin, naapureihin ja hyvinä 

pitämiinsä sivullisiin ihmisiin? Miten nuoret kokevat sijaisperheen merkityksen 

kasvun ja selviytymisen näkökulmasta? 

Ensimmäiseen tutkimustehtävään liittyvät informaaliset verkostot, joissa lapsi 

itse on jäsenenä. Niitä ovat läheiset ja merkittävät, mikrotason luontaiset verkostot, 

joiden sosiaaliset rakenteet kiinnittyvät perheeseen, kotiin, kouluun, sukulaisiin, 

naapureihin ja kavereihin. 

Toiseen tutkimustehtävään etsitään vastauksia selvittämällä, miten nuoret ovat 

kokeneet omassa arjessaan sosiaalityön keinot ja toimintakäytännöt, joiden tarkoi-

tuksena on turvata lapsen kasvun edellytykset sekä lapsen hyvä hoito ja huolto. 

Seuraavien teemojen avulla on avattu toista tutkimustehtävää nuorten kokemuksen 

näkökulmasta: Miten lastensuojelun sosiaalityön toiminnot ovat tukeneet lapsen 

kasvua tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä? Miten nuori on kokenut avo-

huollon tukitoimenpiteet (kotikäynnit, sopimukset, ohjaus ja neuvonta, kuuleminen, 

taloudellinen tuki, sijoitukset)? Miten hän kokee perheen taloudellisen auttamisen? 

Miten nuoren omat selviytymisstrategiat ovat ohjanneet häntä lastensuojeluproses-

sin aikana selviytymään elämän vaikeuksista? Miten lasta voidaan auttaa ennakoi-

mattomissa ja vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun keinoin? Toiseen tutki-

mustehtävään kuuluvat myös teemat, jotka koskevat moniammatillisen viran 

omaisverkoston toimintaa. Miten nuori on kokenut moniammatillisen verkoston 

tuen? Miten vastuu ja yhteistyö lapsen kasvun ja kehityksen tukijana verkostossa 

ovat onnistuneet? 

Toiseen tutkimustehtävään sisällytetään Bronfenbrennerin mallin neljän tason 

kentässä niin sanotut formaaliset verkostot, jotka ovat perhettä ja muuta lähiympä-

ristöä laajempia viranomaisverkostoja. Ne pyrkivät vaikuttamaan välillisesti lapsen 

kasvun tukemiseen mikrotasolle. Viranomaiset olen sijoittanut mikro-, meso-, 

ekso- ja makrotasolle; esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityö ja muut viranomais-

verkostot ovat toimijoina lastensuojelulapsen sosiaalisissa rakenteissa. Makrotason 
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välillisiin vaikutuksiin voidaan myös sisällyttää kahden instituution, perheen ja las-

tensuojelun, kulttuuriset toimintakäytännöt Bronfenbrennerin ekologisen mallin 

määrittämässä viitekehyksessä226. 

Tutkimustehtävät koskevat nuorten lapsuuden arjen kokemuksia erilaisista ti-

lanteista ja tapahtumista, joita he ovat joutuneet välittömästi ja välillisesti kohtaa-

maan mikrotason kasvuympäristöissään. Ne liittyvät kasvuympäristöihin, joissa he 

ovat kasvaneet ja viettäneet lapsuutensa aina nuoruusikään saakka. Ensimmäinen 

tutkimustehtävä käsittelee siis lapsen kokemuksia mikrotason lähiympäristössä ja 

toinen tutkimustehtävä lapsen arkeen kuuluvia meso-, ekso- ja makrotason koke-

muksia. Joten on tärkeää nähdä, että lastensuojelun lapsen kasvamista aikuisuuteen 

kriisiperheessä säätelevät monet kasvavan lapsen ja nuoren elämäntilanteita laa-

jemmat yhteiskunnalliset tekijät. Nämä tekijät vaikuttavat usein yksilön sosiaalisen 

lähiympäristön välityksellä. 

Tutustuin tutkimusaiheeseeni monipuolisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta, 

kun muotoilin tutkimussuunnitelmaa. Olen jäsentänyt ja muotoillut tutkimustehtä-

vää tutkimusprosessin edetessä, joten jätin sen alkujaan väljäksi. Tämä osoittautui 

perustelluksi, koska tutkimusprosessi sisälsi käänteitä. 

  

                                                        
226 Bronfenbrenner 1979. 
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5 Tutkimuksen tieteenfilosofiset, 
metodologiset ja metodiset valinnat 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tieteenfilosofisia kysymyksiä ja tutkimuk-

sen toteuttamisen metodologisia valintojani. Käsitteenä metodologia on menetel-

mien tiedettä ja tarkoittaa tässä tutkimuksessa tieteenfilosofisten perusteiden poh-

dintaa. Tutkimuksen kannalta tieteenfilosofisista käsitteistä tärkeimpiä ovat episte-

mologiaan ja ontologiaan liittyvät kysymykset. Näiden käsitteiden merkitystä ai-

kuistuneiden nuorten lapsuuden kokemuksen tutkimisessa pohdin tarkemmin en-

simmäisessä alaluvussa ja esittelen toisessa alaluvussa tutkimuksen empiirisen 

osan menetelmien valinnat ja niiden perustelut. 

5.1 Kokemuksen tutkimisen tieteenfilosofisia kysymyksiä 

Metodologian avulla pyritään määrittämään ja ymmärtämään paremmin tutkimus-

prosessia ja tutkimuksen tietoista tekemistä227. Tutkimukseni on otteeltaan lähellä 

lapsuuden tutkimuksen metodologiaa, mutta tutkimukseni kohdeilmiö, lastensuo-

jelulapsina kasvaneiden nuorten lapsuuden kokemusten tutkiminen, ei kuitenkaan 

liity perinteiseen lapsuuden tutkimukseen lastensuojelun varsinaisessa kentässä. 

Tarkastelen lapsuuden kokemuksia erityisessä kasvuympäristössä, ja tutkimukseni 

nuoret kertovat itse omista kokemuksistaan: kasvamisestaan lastensuojelulapsina 

epävakaassa kasvuympäristössä perhekriisin kasvuolosuhteissa, jossa erilaiset ins-

tituutiot ja yhteiskunnan kulttuuriset tekijät määrittävät lapsen elämisen ja kasvun 

ehtoja. 

Lapsitutkimuksen metodologiselle kehittämiselle on yhteiskunnallinen tilaus, 

koska monet yhteiskunnalliset päätökset koskevat lapsia. Käytännössä niistä usein 

puuttuu lasten näkökulma228. Puute voi johtua osin siitä, että tähän saakka lapsuus-

tutkimuksia lastensuojelulapsista on tehty vähän ja lasten kokemuksia ei välttä-

mättä ole otettu yhtä vakavasti aikuisten kokemuksiin verrattuna. Kokemuksen tut-

kiminen haastaa laadulliseen tutkimusotteeseen – varsinkin kun tutkimuksen koh-

deilmiö on kokemus, joka kontekstualisoidaan nuoren lapsuuden arkeen sekä las-

tensuojelun prosesseihin. 

                                                        
227 Suoranta 2000: 7–8, 27–28. 
228 Korhonen 2003. 
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En pidä kuitenkaan nuorten kokemusaineistoa riittävänä tutkimusmateriaalina, 

kun tutkimuksen kohdeilmiönä ovat lastensuojelulapsen kasvua ja arjessa selviyty-

mistä tukevat ja horjuttavat tekijät. Tämän vuoksi asiakirja-aineistot täydentävät 

kokemusaineistoa. Lastensuojelulapsen arkeen ovat lapsen elämänhistorian aikana 

olleet vaikuttamassa Bronfenbrennerin määrittämät ekologisen ympäristön eri tasot: 

mikro-, meso-, ekso- ja makrotasot. Siksi nuoren kokemuksia tarkastellaan heidän 

kertomanaan asiakirja-aineistoa apuna käyttäen. 

Kokemuksen tutkimuksessa on erilaisia lähtökohtia ja erilaisia lähestymista-

poja sekä filosofisia suuntauksia. Niiniluodon mukaan kokemuksen käsitteellä on 

tärkeä asema tieto-opin, ontologian ja mielen filosofian ohella muun muassa tie-

teenfilosofiassa. Käsitteen ongelmallisuutta ei aina huomata, koska sitä käytetään 

laajalti kaikilla filosofian aloilla ja kaikissa filosofisissa koulukunnissa229. 

Verbi kokea on Suomen kielessä vanhaa indoeurooppalaista perua. Sen ala on 

laaja. Voidaan esimerkiksi puhua käytännön kokemuksesta tai, että kokemuksesta 

voidaan oppia. Kokemukseen liittyvien filosofisten oppisanojen kantoja ovat krei-

kan empiria (empeirikos = empiirikko, kokenut) ja latinan experientia (verbistä ex-

periri = kokea, koetella, kokeilla). Niiniluodon mukaan kreikkaan pohjautuvat sa-

nat empiirinen (kokemusperäinen) ja empirismi. Näiden vastakohtana on rationaa-

linen (järkiperäinen) ja rationalismi. Kotkavirran mukaan verbiä kokemus voidaan 

käyttää puhuttaessa elämänkokemuksesta; toisin sanoen elämänkokemus on puet-

tavissa sanoiksi, jolloin siihen pohjautuvia ajatuksia ja näkemyksiä voidaan vaihtaa. 

Kotkavirta liittää kokemuksen ihmisen muistamiseen: useat muistikuvat samasta 

asiasta muodostavat kyvyn muistaa – ihmisen tiedot ja taidot syntyvät kokemuk-

sesta230. 

Voiko lasten ja nuorten lapsuuden aikaisia kokemuksia tutkia tieteellisesti? 

Tämä kysymys johtaa pohtimaan epistemologisia kysymyksiä: Miten tietoa voi-

daan muodostaa aikuistuneiden nuorten kokemuksen pohjalta? Mikä on tiedon 

luonne ja alkuperä tämän kaltaisissa tutkimuksissa? Minua mietitytti myös se, mi-

ten nuoret muistavat lapsuuden kokemuksia ja mikä on muistojen asema elämänta-

rinan aineksena. Vahvasti tunteisiin liittyvät muistikuvat saattavat olla pysyviä. 

Voiko nuori palata lapsuuden kokemuksiin ja tuottaa luotettavaa tietoa tutkimuksen 

                                                        
229 Niiniluoto 2002b: 62–79, Oecsh 2002: 290–307 on tutkinut Wilhelm Diltheyn käsitystä kokemuk-
sesta. Oecshin mukaan Dilthey piti yksilön kokemusta ainutlaatuisena, jonka tutkimiseen ei sovellu 
tuossa ajassa vallitseva luonnontieteellinen metodin. Hän korosti henkitieteiden luonnetta empiirisinä 
tieteinä. 
230 Niiniluoto 2002a: 9–14, Kotkavirta 2002: 15–37. 



65 

käyttöön? Voiko lapsi ja nuori elää kokemuksensa todellisuuden kertomuksena uu-

delleen, ja miten kysymys totuudesta määritellään? Entä missä määrin totuudelli-

suus on tällaisen tutkimuksen aivan erityinen luottamuskysymys? 

Tutkimuksen metodologian toimivuutta voidaan pohtia totuuden tavoittelemi-

sen perimmäisenä kysymyksenä231. Tiedonkäsitys liittyy tutkijan käsitykseen tie-

don luonteesta. Tämän kaltaisessa tutkimuksessa tieto on inhimillistä, subjektiivista 

ja arvosidonnaista. Tutkimuksessani nuorten tieto on sidoksissa lasten ja nuorten 

sosiaaliseen elämään ja kulttuuriin sekä heidän omiin kokemuksiinsa. Subjektiivi-

selle, yksilölliselle kokemukselle ja toiminnalle annetaan tässä tutkimuksessa suuri 

arvo232. Subjektiivisuus nojaa nuorten kokemukseen tietona. Heidän arjessa selviy-

tymiseensä vaikuttavia merkityksellisiä tekijöitä tutkitaan kokemuksellisina kerto-

muksina233. 

Nuorten elämänkokemus näyttäytyy ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti 

kerronnallisena ilmaisuna nuorten teksteissä ja puheessa lapsuuden ajan kasvuym-

päristön vuorovaikutussuhteista. Siten tutkimuksen voi liittää kerronnalliseen ta-

paustutkimukseen, koska tutkimuksessa tarkastellaan nuorten elämänhistoriaa ker-

rottujen tarinoiden ja asiakirja-aineistojen pohjalta lapsuuden tapahtumista. Jat-

kossa käytän empiirisen osan tarkastelun yhteydessä termejä elämäntarinat ja nuor-

ten tarinat synonyymeinä. Engelin 234  mukaan kertoessamme tarinoita organi-

soimme kokemuksiamme. Kertomukset ohjaavat muistiamme ja kokemuksiamme, 

ja ne muuttuvat iän mukana. Tutkimuksessani kokemuksistaan kertovat ovat nuoria 

aikuisia. Ronkaista mukaillen tarkastelen nuorten kertomuksia subjektiivisena tie-

tona ja nuorten kokemuksen ymmärtämisen ehtona. Kertomukset sisältävät kerto-

jasubjektin ja tietyn jaetun kerronnan sopimuksen. Esimerkiksi 1990-luvun narra-

tiivisen käänteen tietokeskustelu on kuvannut kertomusta tietona235. 

Tutkimuksen tieteenfilosofisiin taustaoletuksiin sitoutuessani tukeudun Juha 

Perttulan236 ajatteluun nuorten kokemuksen olemuksesta. Perttula on pohtinut ym-

märtävän psykologian näkökulmasta, miten tutkia kokemusta empiirisesti. Perttu-

lan mukaan maailma todellistuu kokemuksen merkityksessä. Perttulalle ”kokemus 

                                                        
231 Suoranta 2000: 25. 
232 Syrjäläinen 1994: 77–78 
233 Marjala 2009: 33, 40. 
234 Engel 1995: 8–14, 83–99. 
235 Ronkainen 2005: 223–226. 
236 Perttula 1995. 
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on tajunnallinen tapa merkityksellistää niitä todellisuuksia, joihin ihminen on suh-

teessa”. Tästä todellisuudesta hän käyttää nimitystä elämäntilanne, eli ”kokemus 

on sitä, mitä elämäntilanne ihmiselle tarkoittaa”. 237 

Perttulan näkemys vastaa tämän tutkimuksen tavoitteeseen tutkimusilmiön 

ymmärtämisestä. Kun ymmärtäminen tapahtuu tulkinnan avulla, tutkimuksen me-

todina on tutkimuskohteen kuvaus ja tulkinta. Parhaiten ymmärtämään pyrkivällä 

tulkintamenetelmällä voidaan kuvata ja analysoida nuorten kokemusmaailmaa ja 

pyrkiä selvittämään, miten he jäsentävät kokemuksissaan lapsuuden eri tapahtumia 

ja ihmissuhteita. 

Nuoren lapsuudessa kohtaamien tapahtumien ymmärtämiseksi on tutustuttava 

heidän yhteisöjensä sosiaalisiin prosesseihin238. Siksi olen sijoittanut nuorten ko-

kemuksen tarkastelun heidän kasvuympäristönsä sosiaalisiin rakenteisiin ja vuoro-

vaikutussuhteisiin Bronfenbrennerin mallin neljän tason kenttään239 . Näin pyrin 

selvittämään niitä lapsuuden aikaisia tilanteita ja tapahtumia, jotka ovat vaikutta-

neet nuorten kasvuun. 

Niiniluodon mukaan ulkoinen kokemus ei ole passiivista vaikutteiden vastaan-

ottoa ja kopioitumista, vaan ihmismieleen kuuluvat havainnon muodot jäsentävät 

omalla tyypillisellä tavalla tietoamme. Tästä hän päättelee, että kokemustietomme 

ei kohdistu olioihin sinänsä vaan ilmiöihin eli fenomeeneihin. Näiden tulkintaa 

määrittävät myös aiemmat kokemukset ja kokemusketjut ilmiöalueesta. 

Tukijana joudun pohtimaan kokemuksen, tulkinnan ja tiedon sekä totuuden vä-

lisiä suhteita. Aika kartuttaa kokemusta ja samalla muovaa näkemyksiä asioista240. 

Kokemus ei ole ainoastaan tieto-opillinen käsite, vaan sillä on myös merkittävä 

asema ontologiassa: miten muodostetaan käsitys tutkimuskohteesta, nuorten koke-

muksesta. Tutkimukseni tehtävä on pyrkiä ymmärtämään nuorten mielen proses-

seja, joiden taustalla on nuorten kokemustietoon vaikuttavia merkityksiä241. Nain 

asetettuna tehtävä lähestyy tutkimusfilosofisesti fenomenologian rajapintaa – eten-

kin tulkittaessa nuorten kokemuksia arjen elämästä sosiaalisesti rakentuneina mer-

kityssuhteina lastensuojeluprosessin aikana. Näiltä osin lastensuojelulapsen koke-

                                                        
237 Perttula 2005: 116–162. 
238 Field & Morse 1988: 34–35. 
239 Bronfenbrenner 1979. 
240 Kotkavirta 2002: 15–37. 
241 Syrjälä 1994: 77. 
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muksen merkityssuhteet ohjaavat pohtimaan sitä, miten sosiaalityön toimintakäy-

tännöissä ammatillinen tietäminen ja lapsen kokemustiedon ymmärtäminen koh-

taavat toisensa lastensuojeluprosessissa.242 

Tutkimuksessa on myös hermeneuttisia piirteitä – tutkin elettyä merkityksel-

listettyä kokemusta. En pyri lopullisia totuuksia; sen sijaan rakennan tulkintaa 

nuorten tuottamasta tutkimusaineistosta siten, että yhdistän teoreettisen tietämyk-

seni tutkittavien merkityksellisiin kokemuksiin ja näkökulmaan. 

Valitsemillani tiedonintresseillä on vaikutusta tutkimuksen tavoitteiden mää-

rittelyyn ja siihen – millaiseen tietoon tutkimuksessa pyritään ja miksi? – sekä tie-

teenfilosofisiin sitoumuksiin ja siten myös tutkimuksen metodisiin valintoihin. 

Osittainen induktiivinen kuvaileva metodi soveltuu parhaiten tulkintaan; se auttaa 

ymmärtämään tutkimuksen kohdeilmiötä, nuorten kokemusta, heidän omasta nä-

kökulmastaan. Nuorten kokemusta tulkitsemalla ja kuvailemalla tutkimus tuottaa 

uutta tietoa243. 

Tässä tutkimuksessa erilaiset tiedon muodot liittyvät tiedon käyttämisen intres-

seihin siten, että tutkijana pyrin paljastamaan piilossa olevia aukkoja ja kyseen-

alaistamaan vallitsevia käsityksiä lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä 

ja lapsen muussa yhteisössä. 

Tutkimuksessa aineiston analyysiin vaikuttavat valinnat, jotka koskevat päät-

telyn logiikkaa. Metodologisessa kirjallisuudessa esitetään laadullisen tutkimuksen 

aineiston lähestymistavaksi kolme tieteellisen päättelyn logiikkaa, jotka ovat 

deduktiivinen, induktiivinen ja abduktiivinen244. Deduktiivinen lähestymistapa tar-

koittaa käytännön ilmiössä esiintyvien piirteiden kuvaamista teorian avulla ja teo-

riaan pohjautuvien hypoteesien testaamista. Omassa tutkimuksessani analyysi saa 

deduktiivisia piirteitä silloin, kun käytän tapauksien ja ympäristön välisen vuoro-

vaikutuksen analysointiin ja kuvaukseen perhettä koskevia teorioita ja tutkimuksia 

sekä lastensuojelulain määrityksiä. Tuolloin teoria ohjaa analyysia ja tulosten tul-

kintaa voimakkaammin, vaikkakaan analyysi ei perustu tiettyjen teoreettisten väit-

teiden todentamiseen. Induktiivinen analyysi puolestaan etenee käytännön ilmiöstä 

ja havainnoista yleiselle tasolle eli empiriasta teoriaan. Sitä pidetään laadullisen 

tutkimuksen logiikkana. Tutkimukseni pääasiallista lähestymistapaa voidaan pitää 

lähellä induktiivista menetelmää. Abduktiivinen lähestymistapa on liikkumista 

käytännön ja teorian välillä. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että yllättävän tiedon 

                                                        
242 Strandell ym. 2002: 111–124. 
243 Hämäläinen & Nivala 2008. 
244 Uusitalo 1995, Niiniluoto 1997, Kyrö 2004. 
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ilmetessä analyysissa induktiivinen ja abduktiivinen eteneminen limittyvät. Abduk-

tiivinen päättely ei ole puhtaasti deduktiivista eikä induktiivista vaan jää näiden 

väliin ja tarvitsee toimiakseen johtoajatuksen. Vaikka deduktiivisen, induktiivisen 

ja abduktiivisen päättelyn logiikan eteneminen limittyvät tässä keskenään, vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin etsitään aineiston avulla. Empiirinen aineisto voi tarjota 

yllätyksen, jota ei voi selittää aikaisemman tiedon perusteella. Silloin havaitut to-

siasiat pyritään järjestämään uudelleen ja tarkastelemaan niitä uudesta näkökul-

masta. Tästä abduktiossa on kyse. 

Eskola jaottelee laadullisen tutkimuksen analyysin aineisto- ja teoriasidonnai-

seen ryhmään. Tutkimukseni tutkimusaineiston analyysi ja vastauksien etsiminen 

laajoihin tutkimuskysymyksiin sopii Eskolan245 mainitsemaan sekä teoria- että ai-

neistosidonnaiseen ryhmään. Perustelen valintaani myös sillä, että tutkimuksen tar-

koitus on kohdeilmiön kuvailu ja kartoittaminen, ja analyysi pohjautuu osittain teo-

riaan. Vaikka olen käyttänyt kuvaksissa osittain teoreettisesti johdettuja malleja, ne 

eivät mielestäni kuitenkaan saa täysin teoreettisen analyysin piirteitä. 

Tutkimuksessani nuorten kokemuksia kuvataan mahdollisimman alkuperäi-

sessä muodossa heidän tuottamansa haastatteluaineiston pohjalta. Tutkimusproses-

sin analyysivaiheessa rakennetaan tulkintaa nuorten kokemuksesta. Tässä vai-

heessa yhdistän nuorten kokemuksen tulkintaan sosiaalipedagogisen teorian tietä-

myksen tutkittavien näkökulmasta. (Ks. Luku 3.2.) Aineiston teemoittelussa on 

käytetty apuna deduktiivista ja induktiivista otetta. 

Tutkimuksessa käytetty ekologinen teoria ei ole aukoton, ja siinä on kritisoita-

vaa. Ekologiseen malliin pohjautuva kasvun kontekstuaalinen malli kiinnittää huo-

miota lapseen yksilönä toimivassa ympäristössä, esimerkiksi perheessä, mutta kiin-

nittää vähemmän huomiota perheen sisäiseen toimivuuteen. Tällöin vaarana on, 

että kontekstuaalinen malli rajoittaa tietämystä lapsen kasvuoloista siten, että on-

gelmat eivät välttämättä tule riittävästi esille. Bronfenbrennerin ekologista neljän 

tason mallia koskeva teoriakaan ei ole tutkimuksessani perusteluiltaan niin vahva 

tai yhtenäinen, että sen voisi täysin ottaa deduktiivisen tutkimuksen välineeksi. 

Enemmänkin Bronfenbrennerin ekologinen teoria on ensisijaisesti auttanut tutki-

mustehtävien ja tulkintakehikon rakentamisessa, joihin tutkimuksessa voi keskittyä. 

Seuraavassa luvussa esittelen kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tutkimusstra-

tegian ja perustelen tähän liittyvät valinnat tutkimukselleni. 

                                                        
245 Eskola 2003. 
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5.2 Kvalitatiivinen tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

Laadullinen lähestymistapa ja laadullisten menetelmien valinta tuntuivat tutkimuk-

sen aihepiirin luonteen vuoksi luontevalta. Määritellyt kaksi laajaa tutkimustehtä-

vää ovat sellaisia, että niitä on vaikea lähestyä kvantitatiivisin menetelmin. 

Tutkimusstrategiani ja metodini rakentuvat laadullisen tutkimuksen periaat-

teille. Käytän tutkimuksessani käsitteitä lähestymistapa, tutkimusote ja tutkimus-

strategia synonyymeinä. Metodit eli menetelmät tarkoittavat tutkimuksessani ai-

neiston keruu- ja analysointitapoja. 

Tutkimuksen metodologiset ratkaisut ovat yhteydessä tutkimuksessa käytettyi-

hin käsitteisiin. Nuorten kohtaamien tapahtumien ja kokemuksien ymmärtämiseksi 

on paneuduttava heidän yhteisöjensä sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja niiden 

laatuun246. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on käytössä useanlaisia lähestymistapoja. Kai-

kissa kvalitatiivisissa lähestymistavoissa yhteisöä tarkastellaan siinä elävien ihmis-

ten näkökulmasta – niin myös tässä tutkimuksessa: kohteena ovat tiedonantajien 

arkimaailman ilmiöt. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä kokonaisvaltai-

nen tutkimusote ja se sijoitetaan yhteiskunnalliseen yhteyteen. 247 

Kvalitatiivinen tiedon hankinta on kontekstuaalista, ja empiirinen aineisto koo-

taan todellisista tilanteista kertomuksina. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa, että 

empiirinen aineisto kerätään tutkimukseen osallistuneiden nuorten haastatteluista 

ja heitä koskevista asiakirja-aineistoista248. Käytän asiakirja-aineistoja kuuden las-

tensuojelulapsena kasvaneen nuoren elämänhistoriasta taustoittamaan tutkimusteh-

täviä ja kontekstualisoimaan aineisto249. Nuorten merkitys tutkimukseni tiedonan-

tajana korostuu. Tiedon tuottamisessa nuorten kertomien asioiden merkitys riippuu 

asiayhteydestä250 . Tässä tutkimuksessa kontekstit määritellään Bronfenbrennerin 

tulkintaa mukaillen sosiaalisiksi paikoiksi. Sosiaalisen paikan voi nähdä keskeisenä 

ymmärrysyhteytenä ja inhimillisen vuorovaikutuksen paikkana. Silloin konteksti 

käsitteenä viittaa toimintojen tilannesidonnaisuuteen. Toiminnan merkitykseen vai-

kuttaa se, millaisessa asiayhteydessä eri toimijoiden kanssa kontekstissa toimitaan. 

Rajaan tutkimuksen nuorten läheisiin ja tärkeisiin ihmissuhteisiin sekä muuhun 

                                                        
246 Bronfenbrenner 1979. 
247 Denzin & Lincoln 2003: 3–18. 
248 Denzin 1989. 
249 Eräsaari 2007: 151. Eräsaaren mukaan yksi tapa määrittää konteksti on seuraava: ”Sen on pikemmin-
kin jonkin erityisen maailman tai kohteen paljastamista, ilmaisemista tai esitystä, tapahtumien ja muu-
toksen kokemuksen vahvistamista ja ymmärtämistä niiden omasta horisontista.” 
250 Suoranta 2000: 76–78. 
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kasvuympäristöön, josta nuorilla on kokemuksia heidän yhteisöjensä sosiaalisissa 

prosesseissa erilaisista arjen tilanteista. 

Koska tutkimusstrategiani on kvalitatiivinen, pidän tutkimuksessa hyvänä sitä, 

että se mahdollistaa aineiston monipuolisen hankinnan ja tarkastelun, mihin myös 

Silverman viittaa tarkasteluissaan251. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, 

että tutkimusaineiston keruuta, analyysia ja tulkintaa tehdään rinnakkain koko tut-

kimusprosessin ajan252. 

Granfelt toteaa, että haastateltavien näkökulmasta eettisesti virheetöntä tutki-

musta on lähes mahdotonta tehdä. Sitä voi säädellä mahdollisimman rehellisellä ja 

sensitiivisellä läsnäololla sekä arkisella järjenkäytöllä. Haastateltavilla on oikeus 

kertoa elämästään, mitä he itsestään haluavat kertoa.253  Eettisesti on perusteltua 

tehdä lastensuojelulapsina kasvaneista nuorista kvalitatiivista tutkimusta. Tämä 

edellyttää nuorten kohtaamista, koska lastensuojelulasten kokemuksista eivät voi 

kertoa muut kuin he itse. Nuorten kertomuksilla on myös sosiaalipoliittista rele-

vanssia. 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimus so-

pii menetelmäksi erityisesti siitä syystä, että tutkimus kohdistuu epävakaassa kas-

vuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa eläneiden nuorten lapsuuden ajan ko-

kemuksiin pitkältä ajalta, mutta kuitenkin kunkin nuoren arjen elämä on ollut oma 

tapauksensa. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus ei ole pelkästään metodi vaan se 

on myös lähestymistapa nuorten arjen elämän todellisuuden tutkimiseen. Tutki-

mukseni on tapaustutkimus, jossa aikuistuneiden lastensuojelulasten elämäntari-

noita aineistona käyttäen tarkastelen nuorten kasvuun ja arjessa selviytymiseen vai-

kuttavia tekijöitä. Se on tapaustutkimus myös siinä mielessä, että tapaustutkimuk-

sen periaatteet ovat vaikuttaneet siihen, miten ja millä periaatteella olen valinnut 

tutkimukseni henkilöt, millaista tutkimusaineistoa olen kerännyt ja mihin tutki-

muksellani pyrin. Kuten esimerkiksi Häikiö ja Niemenmaa254 toteavat, tapaustutki-

muksen vahvuutena on, että sen avulla voidaan tavoitella kulttuurisen toimintajär-

jestelmän kokonaisvaltaista ymmärrystä eri näkökulmista, mikä on tärkeää tässäkin 

tutkimuksessa. Tutkimusmetodisessa käytössä tapaustutkimuksen periaatteet ovat 

olleet myös rakentaessani tutkimusasetelmaani ja tehdessäni päätöksiä siitä, miten 

asetan tutkimusaineiston tarkasteltavaksi tutkimuksen eri vaiheissa. 

                                                        
251 Silverman 2000: 7–8, Dey 1993. 
252 Eskola & Suoranta 2001: 16. 
253 Granfelt 1998: 40–41. 
254 Häikiö & Niemenmaa 2007: 45. 
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Tavoitteenani on kvalitatiivisin menetelmin rakentaa empiiristä tapaustutki-

musta varten tutkimusasetelma, jonka avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään perhe-

kriisissä elävien lasten ja nuorten kokemuksia nuorten näkökulmasta. Oletan, että 

tällä on merkitystä muun muassa lastensuojelun ja sitä koskevan toimintatapojen 

kehittämiselle. 

Tapaustutkimuksessa, kuten muussakin tutkimuksessa, aineistoa ja analyysi-

metodia koskevien käytännöllisten valintojen lisäksi valintaa ohjaa tieteenfilosofi-

nen kysymys, jota olen esitellyt luvussa 5.1. Valintojen taustalla on aina jokin kä-

sitys todellisuudesta eli tutkijan omaksuma käsitys maailmasta, tietynlainen tapa 

ymmärtää maailmaa ja tietoa255. Tässä tutkimuksessa pyrin tuottamaan tutkimuk-

seen valittujen nuorten elämänhistorian ja nuorten kokemusten pohjalta yksityis-

kohtaista ja intensiivistä uutta tietoa ja ymmärtämään sekä tulkitsemaan yksittäis-

ten nuorten kokemuksia erilaisissa lastensuojeluprosessin konteksteissa Bron-

fenbrennerin ekologisen teorian neljän tason kentässä. Tavoitteena on tutkittavan 

ilmiön kokonaisuuden ymmärtäminen256 . Tutkimuskohteen kokonaisuuden ym-

märtämiseksi käytän tulosten tulkitsemisessa laajassa merkityksessä sosiaalipeda-

gogiikan teoriaa ja lastensuojelulakia sekä muita tutkimuksia. 

Tapaustutkimuksesta ei ole yksiselitteistä määritelmää. Esimerkiksi vertaileva 

tutkimus voidaan lukea tapaustutkimukseksi. Tapaustutkimukseen pohjautuva ver-

taileva tutkimus toimii hyvin, kun tapausten joukko on suhteellisen pieni, kuten 

tässäkin tutkimuksessa. Usein muutaman tapauksen vertaileva tutkimus voi olla 

tutkimustulosten kannalta rikkaampaa kuin yhden tapauksen tutkiminen. Tapaustu-

losten vertailu mahdollistaa tulosten yksittäistä tapausta laajemman hyödyntämisen, 

ja niinpä voidaankin puhua tulosten siirrettävyydestä.257 

Yinin mukaan258 tapaustutkimuksessa selittämisen ja ymmärtämisen ero on tär-

keä, koska selittämisessä etsitään suhteiden syitä ja seurauksia, mutta ymmärtämi-

sessä kyse on ihmisen kokemuksen ymmärtämisestä. Myös tässä tutkimuksessa on 

tavoitteena nuorten kokemuksen ymmärtäminen (ks. Luku 5.1). Tapaustutkimuk-

selle olennaista on, että yritetään tehdä johtopäätöksiä rajatusta tapausjoukosta ja 

käsiteltävä aineisto muodostaa kokonaisuuden259. 

                                                        
255 Häikiö & Niemenmaa 2007: 41–56. 
256 Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 158–169. 
257 Uusitalo 1995: 77, Syrjälä & Numminen 1988: 175, Kurunmäki 2007: 77. 
258 Yin 1989, 1994. 
259 Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 159. 
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Parhaimmillaan tapaustutkimuksessa teoria ja empiria ovat uutta luovassa vuo-

ropuhelussa keskenään260. Tässä tutkimuksessa empiriaa ja Bronfenbrennerin eko-

logista teoriaa sekä sosiaalipedagogiikkaa käytetään jäsentämään lastensuojelulap-

sen epävakaan kasvuympäristön ja perhekriisin ympäristön sosiaalista rakennetta 

ja toimintaa, sen muutosta sekä perheessä näissä tilanteissa usein vallitsevaa häm-

mentävää ja epävakaata vuorovaikutusta. (Ks. Luku 2.) 

Tapaustutkimusta voi Pohjolan261 mukaan käyttää myös menetelmällisesti tut-

kimuksen ja käytännön siltana. Sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti käytännön 

ajatteluun: 1) sen sisältö välittyy lukijalle hänen omalta tasoltaan, 2) se herättää 

keskustelua käytännöstä, 3) sen konkreettinen ajan ja paikan suhde tuottaa erilaisia 

näkökulmia, 4) se toimii käytännön kritiikkinä, 5) se välittää sijaiskokemuksia ja 6) 

se välittää erilaista tietoutta eri vastaanottajille. 

Tapaustutkimuksia voidaan jakaa eri tyyppeihin sen perusteella, mikä tehtävä 

niillä on tutkimuksessa. Tältä pohjalta tapaustutkimuksia voidaan jäsentää muun 

muassa 1) kriittiseen, 2) äärimmäiseen, 3) ainutlaatuiseen, 4) tyypilliseen, 5) pal-

jastavaan, 6) tulevaisuudesta kertovaan ja 7) pitkittäiseen otokseen perustuvaan ta-

paukseen. Tämä tutkimus on paljastamaan pyrkivä tapaustutkimus siinä mielessä, 

että sen avulla pyritään kuvaamaan ja selittämään jotakin ilmiötä tai löytämään ja 

paljastamaan piiloon jääneitä asioita, esimerkiksi miten- ja miksi-kysymyksiin vas-

taamisen avulla262 . Paljastavan tapaustutkimuksen etuna on, että tutkija voi olla 

kiinnostunut jostain ongelmasta, tapahtumasta tai ihmisryhmästä, jolloin hän itse 

voi valita tutkimuskohteensa. Tutkimus voi olla paljastava, jos tutkijalla on mah-

dollisuus päästä kuvaamaan ilmiötä, jota ei ole aikaisemmin ollut mahdollista lä-

hestyä tieteellisen tutkimuksen avulla tai josta tavalla tai toisella ollaan tietoisia 

mutta jota ei ole tutkittu.263 

Tapaustutkimusta voidaan soveltaa myös tutkimuskohteen rajaukseen. Yin 

määrittelee tapaustutkimuksen (case study) empiiriseksi tutkimukseksi, joka lähes-

tyy jotakin tiettyä toimintaa tietyssä rajatussa kohderyhmässä ja luonnollisessa ym-

päristössä. Tähän tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisesti kuusi nuorta. Tutki-

muksessani jokainen nuori ja häntä koskevat asiakirjat määritellään yksittäiseksi 

tapaukseksi. Kohderyhmän rajaus tukeutuu Yiniin, ja kohderyhmäksi on rajattu tut-

kimukseen valittu kohdejoukko, joka on yksikköjen joukko. Tämä mahdollistaa 

tutkimuksessani sen, että voidaan tutkia lastensuojelun yhtä tai useampaa nuorta ja 

                                                        
260 Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 168. 
261 Pohjola 1993b: 266–272, Syrjälä & Numminen 1988: 171. 
262 Grönfors 1985, Eskola & Suoranta 2001: 13. 
263 Syrjälä 1994: 22–23, Laine ym. 2007: 31–34. 
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samalla tutkimuksessa voi olla alayksiköitä, kuten yksilö, perhe, organisaatio, ta-

pahtuma tai tapahtumasarja, prosessi, fyysinen yksikkö tai tilanne.264 

Yinin265 määrittelyn perusteella tutkimustani voidaan pitää myös monitapaus-

tutkimuksena. Tutkimuksessa tietoa yksittäisistä nuorista yhdistetään ryhmää kos-

kevaksi tiedoksi ja elämäntilannetta kuvaavaksi kokonaisuudeksi niiltä osin kuin 

aineisto oikeuttaa niin tekemään. 

Tapaustutkimus kohdistuu ajallisesti nykyisyyden lisäksi myös nuorten men-

neisyyden tarkasteluun. Tämän vuoksi yhteen tapaukseen kuuluu useita ihmisiä266. 

Tässä tutkimuksessa teoreettisille ideoille perustuva analyyttinen kehys auttaa il-

miön käsitteellistämistä ja haltuun ottamista ja tukee empiirisen vaiheen menetel-

mävalintoja ja niiden perusteluja. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että analyyt-

tinen kehys on joustava ja aineistolähtöinen267. Lastensuojelun nuoren tarinoissa 

henkilökohtainen elämänhistoria kietoutuu ajallisesti lapsuuden kasvuympäristöön 

ja mahdollistaa siten tutkimuksessa Brofenbrennerin kehittämän ekologisen teorian 

mallin käytön. 

Nuorten elämäntarinat ovat erinomainen tapa hankkia lastensuojelun lasten ko-

kemuksista tapaustutkimusaineistoa. Asiakirja-aineistot voidaan käsittää joiltakin 

osin elämäkerralliseksi aineistoksi268. Omaelämäkerran varaan tai omaan elämään 

kohdentuvat tutkimusotteet keskittyvät normaalisti yhteen tai muutamaan tapauk-

seen269. Tapaustutkimuksen näkökulmasta tapaus voi siis olla yhden nuoren elämä-

kerta, yhden yksikön tapahtumakokonaisuus tai yhden yhteisön tai yksilön kehi-

tyksen kulku270. 

Tutkijan arvomaailma vaikuttaa siihen näkemykseen, jonka hän muodostaa tut-

kittavasta ilmiöstä271. Arvosidonnaisuuteni kiinnittyy tutkimuksessa lapsen hyvään 

kasvuun ja lapsen hyvinvoinnin psykososiaalisiin ulottuvuuksiin kaikilla Bron-

fenbrennerin ekologisen teorian mallin neljällä ympäristön tasoilla. Lasten on vai-

keaa puolustaa oikeuksiaan vaikeissa elämisen tilanteissa. Vaikeinta oikeuksien to-

teuttaminen on silloin, kun lapsesta johtumattomat elämäntilanteet ja ongelmat si-

joittuvat kahden voimakkaan instituution – perheessä vanhemmuuteen sisällytetty-

jen oikeuksien ja lastensuojelujärjestelmän tarjoaman avun välisiin säätelyihin. 

                                                        
264 Yin 1989, 1994, Häikiö & Niemenmaa 2007: 47. 
265 Yin 1989: 52–59, 1994: 39. 
266 Syrjälä 1994: 11–12. 
267 Laine ym. 2007: 20. 
268 Lämsä 2009: 68. 
269 Vilkko 1997. 
270 Roos 1987. 
271 Syrjälä 1994: 14–15. 
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Lapsen arkeen ei pitäisi kuulua useita kasvuympäristön muutoksia eikä vastuuta 

toisista ihmisistä eikä sitä, että lapsi jää vaille hoivaa, huolenpitoa ja rakkautta tär-

keässä kehitysiässä272. Lastensuojelulapsen perhe-elämän periaatteet ovat saatta-

neet hukkua eturistiriitoihin sekä elämän arvaamattomuuteen. Aikuisten ja lasten-

suojelun lasten edun ristipaineessa lapset voivat jäädä tappiolle273. 

Kuten mainitsin, olen kerännyt tutkimusaineistoa nuoria haastattelemalla sekä 

heitä koskevista erilaisista asiakirjoista ja pyrkinyt näin saavuttamaan ja syventä-

mään tietoa tutkimuksen kohteesta. Tämä vastaa Yinin suositusta hankkia aineistoa 

useita menetelmiä käyttäen. Tutkimusaineiston validoinnin näkökulmasta tutki-

musmetodisesti sitä kutsutaan triangulaatioksi, joka merkitsee ilmiön peilaamista 

eri näkökulmista erilaisilla aineistonhankintatavoilla. Triangulaation avulla voi-

daan saavuttaa syventävää tietoa laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa sil-

loin, kun tapaustutkimuksen kohteena on yksilö, ryhmä, yhteisö tai prosessi274. 

Denzin ja Lincolnin275 mukaan tutkimuksessa voi olla useita eri triangulaatio-

tyyppejä, esimerkiksi aineisto-, teoria-, tutkija- ja metoditriangulaatiota. Käyttä-

mäni triangulaatio on Denzin ja Lincoln määrittelyä käyttäen muodoltaan aineis-

totriangulaatiota, sillä tutkimusaineistoa on hankittu kahdella eri menetelmällä: 

nuorten haastatteluina ja erilaisista asiakirjoista. Triangulaation käyttö tässä tutki-

muksessa oli perusteltua siitäkin syystä, että tutkimusilmiöstä on haluttu kokonais-

valtaisempi kuva. Asiakirjoissa saattaa olla useita kertojia, joiden antamien tietojen 

pohjalta ammattiauttajat helposti tulkitsevat tai ymmärtävät esimerkiksi interventi-

oiden ulottuvuuden eri tavalla kuin nuoret. 

Tapaustutkimuksen menetelmällä olen kuvannut tutkimaani kohdeilmiötä. Se 

on nuorten kokemuksen todellisuuden yksityiskohtaista lähikuvausta ja tulkintaa. 

Nuorten ääni kuuluu ja toiminta näkyy esitettyinä suorissa lainauksissa, jotka on 

otettu heidän puheistaan ja heidän kertomista tapahtumista276. 

                                                        
272 Hurtig & Laitinen 2000, Nätkin 2003: 37–38, Hurtig 2003a: 189, 36, Sinkkonen 2002, Wallenius 
2005. 
273 Sinkkonen 2001: 11, Reuna 1997. 
274 Yin 1989. 
275 Denzin & Lincoln 1998, Laine ym. 2007: 23–26. 
276 Syrjälä 1994: 12–13. 
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6 Tutkimusaineistot ja analysointimetodit 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen nuorista, tutkimusaineistosta ja siitä, miten ke-

räsin, tulkitsin ja analysoin tutkimusaineiston. Kuvaan myös, miten kirjoitin tutki-

musraportin. 

6.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusaineistot 

Tutkimusaineistoina olen käyttänyt asiakirja- ja haastatteluaineistoa. Asiakirja-ai-

neistojen perusteella valitsin eri kunnista yhteensä 117 kriisiperhettä, joiden van-

hemmat käyttivät hallitsemattomasti päihteitä. Näistä perheistä valitsin tutkimuk-

seen haastateltavaksi yksitoista nuorta, jotka haastatteluhetkellä olivat 15–25-vuo-

tiaita. Näiden haastattelun pohjalta valitsin tutkimukseen kuusi nuorta. Aluksi oli 

vaikeuksia saada haastateltavia heidän kieltäytymisensä vuoksi. Kaikki tutkimuk-

sesta kieltäytyneet neljä nuorta pitivät tutkimuksessa hyvänä sitä, että lastensuoje-

lulasten arjen elämää tuodaan näkyväksi. Nuoret kieltäytyivät ensisijaisesti sen 

vuoksi, että eivät halunneet muistella ikäviä lapsuudenkokemuksia. Vanhat traumat 

olivat pinnalla ja edelleen hoitamatta. Joillakin nuorilla oli ehtinyt tulla etäisyyttä 

lapsuuden perheeseen. 

Yhteistä tutkimukseen valituille nuorille oli, että he olivat pitkään olleet van-

hempien päihteiden käytön vuoksi lastensuojelun asiakkaina ja eläneet perhekriisin 

keskellä tai olleet sijoitettuina useita kertoja jo varhaisessa vaiheessa eri perheisiin. 

Heidän perheensä olivat hajonneet ja he itse olivat asiakkaana sosiaalivirastossa. 

Joku heistä oli jo perustamassa omaa perhettä ja omassa elämässä kiinni. Tutki-

mukseen valituista haastatelluista kolme asui tilapäisesti toisen vanhempansa luona. 

Epävakaa kasvuympäristö ja kasvuolosuhteet oli monelle nuorelle ollut koko lap-

suuden pituinen prosessi. Näitä lapsuuden kokemuksiaan he kantoivat mukanaan 

mielessään ja muistoissaan. 

Lapsikeskeisyyden näkökulmasta mietin pitkään, millaisia eettisiä kysymyksiä 

alle 15-vuotiaiden haastattelu olisi nostanut. Lapsen äänen kuunteleminen tuntui 

tärkeältä, mutta lapsen saattaa olla hankala prosessoida kipeitä asioita. Tästä syystä 

haastattelun alaikärajaksi muodostui 15 vuotta. 

Pääasiallisena tutkimusaineistona olen käyttänyt tutkimukseeni osallistuneiden 

nuorten kokemustietoa. Aloitin tutkimusaineiston keräämisen kuitenkin nuoria 

koskevista sosiaalihuollon lastensuojelun asiakirjoista. (Ks. Liite 2.) Kutakin 

nuorta koskevat asiakirjat muodostavat hänen lastensuojelua sisältävän asiakasker-

tomuksensa, jota säilytetään sosiaalivirastoissa. Tutkimuksessa käytän tavallisesti 
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käsitettä asiakirjat. Asiakaskertomuskäsitettä käytän silloin, kun asiakkuuden eri 

vaiheissa on tehty manuaalisesti merkintöjä esimerkiksi kotikäynneistä ja erilaisista 

tapaamisista ja tapahtumista. Lastensuojelun asiakaskertomuksista etsin taustatie-

toa nuorten lapsuuden ajan tapahtumista. 

Kokemusaineiston keruumetodina käytin avoimeen teemahaastatteluun poh-

jautuvaa kerronnallista haastattelua. Haastattelun teemoittelua ohjasivat Bron-

fenbrennerin ekologinen teoria, lastensuojelulaki 5.8.1983/683, sosiaalihuoltolaki 

1982/710 ja sosiaalihuoltoasetus 1983/607277 sekä aikaisemmat tutkimukset. 

Kuten luvussa 4 kerroin, asetettiin tutkimukselle kaksi laajaa tutkimustehtävää, 

jotka jaettiin erilaisiin teema-alueisiin. Kullekin teema-alueelle muodostin sisältö-

alueet, joiden avulla voidaan tarkastella asioiden ja tapahtumien merkityksiä lapsen 

kasvun tukemisessa sekä seurauksia nuorten arjen elämässä. Ensimmäiseen tutki-

mustehtävään asetin sellaiset teema-alueet, jotka kohdistuivat Bronfenbrennerin 

määrittelemään mikrotason kasvuympäristöön: nuoren perheeseen ja vanhempiin 

sekä muuhun nuoren lähellä olevaan kasvuympäristöön, joihin nuori on suoraan 

yhteydessä. Ensimmäisen teema-alueen sisältöalueet kohdistettiin nuorten koke-

muksiin perheestä, vanhempien kasvatusvastuusta, hoivasta ja lapsesta huolehtimi-

sesta sekä nuoren tunteista ja luottamuksesta vanhempiaan kohtaan. (Ks. Liite 1.) 

Lastensuojelulain mukaan vanhemmat ovat keskeisessä asemassa lapsen kasvatta-

jina ja hoivaajina ja tärkeitä ihmisiä lapsen arjen elämässä. Heillä on ensisijainen 

vastuu lapsen hyvinvoinnista278 (ks. Luku 2.3). 

Ensimmäisen tutkimustehtävän toisen teema-alueen tavoitteena oli laajentaa 

nuorten vuorovaikutussuhteiden tarkastelua kotiympäristöstä muihin mikrotason 

elämänpiireihin ja vuorovaikutussuhteisiin. Sisältöalueissa tarkasteltiin nuorten ko-

kemuksia sukulaisista, kavereista, naapureista ja sijaisperheistä. 

Sijoitin mikrotasolle myös nuorten kokemukset sijaishuollosta. Halusin tutkia 

nuorten sijaiskotikokemuksia lastensuojelun sijaishuollon toimintakäytäntöinä ja 

sijaisperheiden merkitystä lapsen tukijana lastensuojeluprosessin aikana. Lasten-

suojelulain mukaan myös muun huoltajan tulee turvata lapsen tasapainoinen kehi-

tys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa 

(361/83) säädetään. 

Aineiston ensimmäisessä analyysivaiheessa ensimmäiseen tutkimustehtävään 

osoittautui tarpeelliseksi muodostaa kolmanneksi teema-alueeksi koti fyysisenä 

                                                        
277 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, Sosiaalihuoltolaki 1982/710, Sosiaalihuoltoasetus 1983/607. 
278 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 2§. 
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paikkana. (Ks. Liite 1.) Teemana koti nousi voimakkaasti esiin nuorten kokemuk-

sissa haastattelukeskustelun yhteydessä, joten aineiston analyysivaiheessa sitä ei 

voinut ohittaa. Siksi tutkittiin omana teema-alueena kodin merkitystä fyysisenä ja 

sosiaalisena paikkana ja kasvuympäristönä. Koti on fyysinen tila, jonne perhesuh-

teet tavanomaisesti sijoitetaan. 

Toisen tutkimustehtävän jaoin kahteen teema-alueeseen, jotka liittyvät Bron-

fenbrennerin määrittämään meso-, ekso- ja makrotason kasvuympäristöön. (Ks. 

Liite 1.) Toisen tutkimustehtävän ensimmäinen teema-alue kohdistui nuorten ko-

kemuksiin sosiaalityöntekijän toimintakäytännöistä erilaisissa perhekriisitilan-

teissa. Tämän teema-alueen sisältöalueet kohdistuivat nuorten kokemuksiin lasten-

suojelun sosiaalityöstä. Tavoitteena oli kerätä sellaista empiiristä aineistoa, josta 

voitiin nuorten kokemuksen kautta avata näkökulmia siihen, miten lastensuojelu-

laki makrotasolla lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä välillisesti tai 

suoraan tukee tai horjuttaa lapsen kasvua ja selviytymistä lapsen omassa kodissa. 

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa sosiaalityö on sosiaalityöntekijöiden am-

matillista vaikuttamista, jolla pyritään tukemaan yksilön elämänhallintaa yksilö- ja 

perhekeskeisestä näkökulmasta. Tavoitteena on auttaa kokonaisvaltaisesti riski-

oloissa eläviä lapsia ja lapsiperheitä.279 

Toinen teema-alue kohdistui nuorten kokemuksiin lastensuojelun avohuollon 

tukitoimenpiteistä ja muista viranomaisverkoston keinoista tukea lasta kasvamaan 

tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä (ks. Liite 1). Tämän teema-alueen sisäl-

töalueet kohdistettiin yksilö- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun280 (ks. Luku 2.4). 

Keskusteluhaastattelussa tuli esiin uutta empiiristä tietoa siitä, mitä lastensuojelu-

lapselle tapahtuu lastensuojeluprosessin aikana epävakaassa kasvuympäristössä ja 

perhekriisin olosuhteissa (ks. Liite 1). 

Nuorten kokemus- ja asiakirja-aineistoista kerättiin tietoja tutkimusaineistoksi 

lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä ja muista viranomaisverkoston kei-

noista, joilla pyrittiin turvaamaan lapsen kasvuolot tämän omassa perheessä. 

Teemahaastattelussa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 

mikä on tutkimuksessani haasteellinen ja olennainen tekijä tutkimusaineistoa koot-

taessa. Avoimen teemahaastattelun hyvä puoli oli se, että keskustelu poisti jänni-

                                                        
279 Sosiaalihuoltolaki 710/82 18 §, Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
280 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 8 §. Lastensuojelun tavoitteena on tukea lapsen kasvua tutussa ja 
turvallisessa kasvuympäristössä tasapainoiseksi aikuiseksi. Tässä asiassa lastensuojelulain 5.8.1983/683 
7 § velvoittaa lastensuojelua kaikessa päätöksenteossa huomioimaan lasten ja nuorten tai lapsiperheiden 
palveluissa sen, että tarvittaessa huoltajia tuetaan kasvatuksessa. 
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tystä ja pelkoja. Muun muassa näistä syistä keskustelu ja nauhat joiltakin osin si-

sälsivät toistoja ja päällekkäisyyksiä. Haastattelussa keskustelu saattoi laajeta nuo-

ren koko sosiaaliseen verkostoon ja olla monenkirjavaa. Avoimen teemahaastatte-

lun etuna oli myös se, että se oli avoin haastateltavien omille kommenteille sekä 

mahdollisti erilaisten tunteiden ja kokemusten esittämisen. 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan teemahaastattelulle on tyypillistä se, että haas-

tateltavan annetaan puhua asiasta vapaasti ja tutkija huolehtii siitä, että häntä kiin-

nostavat teema-alueet tulevat selvitetyiksi. Tutkijan vaikutusta vastauksiin pysty-

tään pienentämään sillä, että kysymyksiä ei muotoilla tarkasti. Keskustelevassa 

haastattelussa 281  nuorten subjektiivisuus korostui. Nuorten vapaan puhumisen 

ohella tarkensin joitakin teemoja keskustelun avulla. Oleellista oli, että haastattelu 

eteni tiettyjen tutkimuksen kannalta keskeisten mutta väljästi jäsennettyjen teemo-

jen varassa eri aihealueitten läpi.282 

Tutkijana minua ohjasi haastattelutilanteessa ajatus, miten saan yksilöllisen ku-

van niistä kasvuolosuhteista, joissa nuoret olivat lapsuutensa arjesta selviytyneet283. 

Omalta osaltani haastattelijana kohdistin keskustelun tiettyihin teemoihin ja aihe-

piireihin: perheeseen, vanhemmuuteen, muuhun fyysiseen lähiympäristöön sekä 

lastensuojeluun284, sosiaalityön toimintakäytäntöihin sekä nuoren selviytymiseen 

arjessa. 

Tutkimusluvan lastensuojelun asiakasperheitä koskevien asiakirjojen tarkaste-

luun sain vuonna 2004 kuntien sosiaaliviranomaisilta. Keräsin tutkimuksen asia-

kirja-aineiston vuosien 2004 ja 2005 aikana. Käytin perhettä ja lapsia koskevia las-

tensuojelun asiakirjoja ja asiakaskertomuksia täydentämään muuta tutkimusmate-

riaalia. Asiakirjojen käyttöä rajoitti se, että työntekijöiden kirjaamiskäytännöt eivät 

ole yhtenäiset. Käytännön asiakastyöskentelyssä kaikkea esille tulevaa lasta koske-

vaa inhimillistä tietoa ei riittävästi kirjata asiakirjoihin. Niistä hahmottui lähinnä 

vain taustatietoja nuorista ja perheen historiaa lastensuojeluasiakkuuden välityk-

sellä pidemmältä ajalta. Asiakirjoissa oli merkintöjä myös perheessä tapahtuneista 

käänteentekevistä elämäntilanteista, joita olen vertaillut nuorten kertomuksiin. 

Myös lapsiin kohdistuvien tukitoimien perusteluja koskevat tiedot ovat vähäisiä. 

Näiltä osin asiakirjoissa oli heistä hyvin vähän merkintöjä. Sen sijaan niissä oli 

runsaasti yhtymäkohtia nuorten kokemuksiin äkkinäisistä perhe-elämän muutok-

sista. Asiakirjoissa ei ollut lapsia koskevia merkintöjä siitä, millaisia merkityksiä ja 

                                                        
281 Hirsjärvi & Hurme 2000: 35. 
282 Hirsjärvi & Hurme 2000, Granfelt 1998, Lillrank 1998. 
283 Hirsjärvi & Hurme 1984, 2000. 
284 Lastensuojelulaki 5.8.1983/863. 
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vaikutuksia muutoksilla ja toimilla on ollut lapsen arjessa selviytymiselle erilaisten 

lastensuojeluprosessien aikana. 

Etsin asiakirja-aineistosta lasten edun näkökulmasta argumentoituja kirjauksia 

ja tutkin, löytyykö kirjauksista lasten edun näkökulmasta yhtymäkohtia siihen, mitä 

lasten etu oli nuorten kokemana. Tarkastelin myös sitä, onko asiakirja-aineistossa 

merkintöjä siitä, miten sosiaalityöntekijät olivat tulkinneet nuorten lapsuuden arkea 

lasten vanhempien ja muun verkoston selonteoista. 

Vertaamalla haastattelutekstejä asiakirjamerkintöihin etsin lisäksi merkintöjä 

lasten ja aikuisten välisestä toiminnasta, jossa lapset ovat olleet samanaikaisesti 

mukana, sekä siitä, miten vanhemmuus niissä näyttäytyy. Näiden merkintöjen mu-

kaan verkostossa olivat osallistujina perhe tai vanhemmat, koulu, perheneuvola, 

neuvola ja terveydenhoito. 

Yksittäiset lastensuojelun asiakaskertomukset ja asiakirja-aineistot mahdollis-

tivat henkilöiden, toiminnan kuvausten ja tilanneyhteyksien paikantamisen lasten-

suojeluprosessissa. Näiltä osin asiakirjoista tulee lasten osuus esille vain hyvin niu-

kasti. Niissä ei ollut mainintoja siitä, miten lapset ovat kokeneet esimerkiksi arjen 

elämän riskeistä ja häiriöistä johtuvat erilaiset pelot, erityisesti perheen hajoami-

seen tai perheen jäsenten sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvät pelot. Myös 

Kääriäinen285 havaitsi tutkimuksessaan, että lasten itsensä sanomaksi oli huolipu-

hetta kirjattu asiakirjoissa vähän. 

Samaan aikaan, kun keräsin asiakirja-aineistoa, sovittelin haastatteluaikoja 

nuorten toivomusten mukaan. Aloitin haastattelun valmistelun siten, että infor-

mantteihin ottivat ensimmäisen kerran yhteyttä kuntien sosiaalityöntekijät, jotka 

välittivät minulle yhteystiedot. Kysyin suostumusta haastatteluun ja sen nauhoitta-

miseen. Tämän jälkeen sovin nuorten kanssa haastatteluajoista henkilökohtaisesti. 

Samalla tein kaikkien nuorten kanssa kirjallisen haastattelusopimuksen. 

Joustavuutta haastatteluihin toivat tutkittavien ja minun yhdessä sopimat ehdot. 

Haastattelujen onnistuminen edellytti minulta mukautumista nuorten ehtoihin ja ai-

katauluihin286 . Ennen tutkimushaastatteluja pyrin rakentamaan luottamuksellista 

suhdetta nuorten kanssa keskustelemalla. Informoin tutkimuksen alussa kaikkia 

tutkimukseen osallistuvia nuoria henkilökohtaisesti tutkimuksesta. Kerroin, miten 

haastattelu rakentuu. Selitin heille tutkimuksen tavoitteet ja tarkoituksen. Korostin, 

                                                        
285 Kääriäinen 2003. 
286 Syrjälä 1994: 14–15. 
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että tiedot ovat luottamuksellisia ja että olen kiinnostunut heidän omista kokemuk-

sistaan. Kerroin heille tutkimuksen teemoista, tarkoituksesta ja siitä, mihin tutki-

musta teen. 

Haastattelin osan nuorista vuoden 2004 joulukuussa. Näistä kahden nuoren 

haastattelun suoritin parihaastatteluna. Loput haastatteluista tein seuraavan vuoden 

aikana. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki muut suostuivat siihen, että 

haastattelu nauhoitetaan. Nuoret olivat tietoisia tutkimuksen tavoitteista, ja olin tie-

toinen, että sillä on vaikutusta annettavaan informaatioon. Yhtä nuorta haastattelin 

usean tunnin ajan hänen kotiympäristössään. Muut nuoret haastattelin julkisissa ti-

loissa mahdollisimman rauhallisessa paikassa, jonka katsoimme sopivan haastatte-

luun ja nauhoitukseen. Näin varmistettiin se, ettei haastattelun aikana tullut häiri-

öitä tai keskeytyksiä. Kukin haastattelu kesti keskimäärin kaksi tuntia. Haastattelut 

tapahtuivat iltaisin ja viikonloppuisin. 

Nauhoituksesta kieltäytyneen nuoren haastattelun toteutin siten, että tapasin 

nuoren henkilökohtaisesti kaksi kertaa. Ennen ensimmäistä tapaamista olimme pu-

helimessa ennakkoon sopineet väljästi teemoista. Sen jälkeen hän oli itse kirjoitta-

nut tekstin, jonka pohjalta tarkensin lisäkysymyksillä joidenkin teemojen asioita 

kerronnallisen teemahaastattelun omaisesti. Kirjoitin keskustelun aikana paperille 

hänen teemojen sisältöalueisiin kohdistamia kokemuksiaan ja kertomuksiaan sel-

laisenaan. Hän halusi syventyä lisäyksiin rauhassa, joten annoin kirjoitetun tekstin 

hänelle kotiin luettavaksi. Hän tutustui uudelleen tekstiin, jonka olin kirjoittanut 

tarinan muotoon rajattujen teemojen mukaan. Toisella tapaamisella hän halusi laa-

jentaa ja täydentää kertomustaan. Hän halusi myös syventää ja painottaa hänelle 

tärkeitä erilaisia tilanteita, jotka hän oli kokenut kipeiksi ja merkityksellisiksi. 

Tavallani kerätä kokemusaineisto on mahdollista nähdä, kuinka eri nuoret pai-

nottavat asioita, erilaisia tunteita, tapahtumia ja toimintoja elämässään ja kokemuk-

sessaan. Tutkijahan ei voi osallistua tutkittavien kokemukseen, vaan hänen tehtä-

vänä on houkutella esiin tarinan todenperäisyyden ja kokemuksen ilmiöt.287 

Tutkimusaineistoni kertomukset eivät etene kronologisesti elämäkertojen ta-

paan, eivätkä ne kokoa yhteen kertojiensa tähänastista koko elämänkulkua tai elä-

mäntarinaa. Hyvärisen288 tapaan lähden olettamuksesta, että nuorten elämäntarinat 

eivät koostu kaikista menneisyyden tapahtumista vaan niistä, jotka nuoret ovat ko-

keneet merkityksellisiksi annetulla teema-alueella ja jotka he ovat halunneet kertoa. 

Kertomusten sisällöissä on kysymys inhimillisen toiminnan kuvaamisesta, ja niistä 

                                                        
287 Riessman 1993. 
288 Hyvärinen 1994: 46. 
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voidaan erottaa tapahtuman taustat289. Myös asiakirja-aineistosta rakentuva nuorten 

elämänhistoria sisältää vain osia heidän elämäntarinastaan. Kenenkään nuoren elä-

mänhistoriaa ei voida tässä tutkimuksessa tarkastella ikäkausien jatkumona siitä-

kään huolimatta, että asiakirja-aineisto on kerätty pitkittäistutkimuksellisesti. 

Tutkimuksen kannalta tärkeitä asiakirja-aineistoja on reilut 500 sivua. Haastat-

teluaineistoa kertyi valitsemieni kuuden nuoren kertomuksista 163 sivua. Elämän-

tarinat ovat viime vuosina lisääntyneet laadullisen tutkimuksen aineistonkeruun 

metodina290. Varsinkin elämäntarinat tutkimuksen kohteesta ovat tulleet sosiaalitie-

teelliseen tutkimukseen laadullisen tutkimuksen mukana291. Tarinat ovat ihmiselle 

tyypillinen tapa kertoa ja samalla jäsentää kokemuksiaan sekä todellisuuttaan. Elä-

mäntarinoita voi tarkastella teemallisuuden näkökulmasta aineiston analyysissa, 

mutta kerronnallisuudessa sen voi nähdä myös laadullista tutkimusta luonnehtivana 

ominaisuutena. Samalla se kertoo paitsi tutkijan käyttämästä aineistosta myös tut-

kimuksen tekijästä.292 

Tällaisen arkaluontoisen vertailevan tapaustutkimuksen tutkimusasetelman 

ongelmana varsinaiseen pitkittäistutkimukseen verrattuna on se, ettei siinä voida 

tarkastella kunkin nuoren elämää eri ikäkausien jatkumona. Ainoastaan asiakir-

joista saadaan pitkältä ajanjaksolta asiakkuushistoriaan liittyvää tietoa nuorten per-

heiden tapahtumista ja perheeseen kohdistuvista lastensuojelun toimenpiteistä, 

mikä kaikki ei ole nuorten itsensä kertomaa. Eri sosiaalityöntekijöiden tekemät ta-

pahtumien merkinnät ja kuvailut vaihtelivat tapauksittain. Asiakirjatiedot ovat kui-

tenkin siinä määrin niukkoja, että niiden tietojen avulla voidaan lähinnä tarkentaa 

ja syventää asioita nuorten kertomuksista.293 Pyrin nuorten kokemuksien ja asiakir-

jojen avulla kuvaamaan pitkään epävakaassa kasvuympäristössä perhekriisin olo-

suhteissa eläneiden lasten kasvuun ja arjessa selviytymiseen vaikuttaneita tekijöitä 

pitkittäistutkimuksellisesti. Mutta vaikka tutkimusaineisto kattaa kunkin nuoren 

osalta pitkän aikavälin, anonymiteetin suojaamisen vuoksi aineistoa ei siis voida 

sellaisenaan käyttää. Nuorten anonymiteetin suojaamisen tarve on täytynyt ottaa 

huomioon myös asiakirja-aineistojen käytössä. 

                                                        
289 Apo 1992. 
290 Vrt. Jallinoja 1994a: 18–58, Raunio 2000: 66, Hurtig 2003b. 
291 Hänninen 1999. 
292 Eskola & Suoranta 2001: 24, Alasuutari 2007. 
293 Syrjälä 1994: 13. 
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6.2 Kokemuskuvaukset ja tutkijan positio tutkimuksessa 

Haastattelussa ei voi tavoittaa yksiselitteistä ja ristiriidatonta subjektiivisen koke-

muksen totuutta. Kuten Granfelt294 kirjoittaa, eri tilanteissa, eri ajankohtina ja eri 

näkökulmista katsottuna sama asia voi saada eri tavoin painottuneita tulkintoja. 

Myös tutkija on omalta osaltaan haastattelutilanteessa konstruoimassa totuuksia. 

Haastattelutilanteessa myös liian ahdistavat asiat voidaan sulkea pois tietoisuudesta 

tai niistä voidaan puhua etäännyttävästi. 

Useat tutkijat295  ovat pohtineet tällaisen tutkimuksen tutkimuseettisiä kysy-

myksiä: mikä oikeus tutkijoilla on tunkeutua tutkimuksineen toisten ihmisten elä-

mään. Niinpä en ole painostanut nuoria kertomaan, en urkkinut tai udellut, vaan 

sallinut haastattelujen edetä nuorten ehdoilla. Olen yrittänyt tavoittaa nuorten tavat 

kertoa aiheista. Haastattelujen etenemisen kannalta oli olennaista, että haastattelu-

tilanteet olivat avoimia, rentoja ja luottamuksellisia. Tunsin, että sosiaalitoimeen 

luotetaan siinä mielessä, että katkeruuttakin purettiin avoimesti lastensuojelua koh-

taan. Haastattelutilanteisiin latautui paljon monenlaisia tunteita, niin huumoria kuin 

tuskaa ja vihaakin. Haastateltavien kertomukset olivat tutkijalle koskettavia. Joil-

lakin nuorilla tunteet ja kyyneleet nousivat pintaan, kun käsittelimme ahdistavia 

elämän kriisitilanteita. 

Lillrank296  on käsitellyt erinomaisesti rankkoja elämänkokemuksia käsittele-

vien haastattelujen tunnepitoista ilmapiiriä ja siihen liittyviä ristiriitaisuuksia. Tut-

kimuksessani ristiriitaiset tunteet kohdistuivat haastateltaville arkaluotoisiin asioi-

hin, kuten vanhemmista kertomiseen ja äkkinäisiin elämänmuutoksiin. Toiset pu-

huivat hyvin avoimesti vanhemmistaan ja lapsuuden arjen ongelmista. Lisäksi saa-

dun tiedon määrä riippui haastateltavan elämäntilanteesta. Esimerkiksi itsenäiseen 

asumiseen muuttaneiden nuorten puhe oli lapsuutta koskevissa asioissa avointa ja 

kriittisesti kantaa ottavaa. 

Jotkut nuoret kokivat haastattelutilanteen sellaiseksi, jossa kerrankin sai sanoa 

ajatuksensa ja mielipiteensä. Arvioin, että tässä auttoi myös ammattini ja lastensuo-

jelun sosiaalityön tuntemukseni. Niinpä haastattelujen edetessä tilanne muuttui lä-

hes jokaisessa tapauksessa luontevasti keskustelutyyppiseksi kokemusten vaih-

doksi, jossa nuoret muistelivat ja tarkastelivat menneisyyden tapahtumia ja lasten-

suojelun päättymisen jälkeistä aikaa. 

                                                        
294 Granfelt 1998. 
295 Esim. Pohjola 1994, Granfelt 1998. Myös Kuula 2006 on tarkastellut itsemääräämisoikeuden kunni-
oittamista tutkimuksessa. 
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Lillrank297 on todennut, että haastattelijan persoonalla on suuri vaikutus aineis-

ton sisältöön, ja siksi kukaan toinen haastattelija ei voi sellaisenaan toistaa haastat-

telua. Tutkijan tehtävä on olla haastattelutilanteessa empaattinen kuulija, ei haasta-

teltavien elämän arvioija. 

Aineiston laadun arvoon vaikuttavat monet eri asiat. Tässä asiassa on tärkeää 

se, miten asettelee kysymyksensä. On myös tärkeää osata kuunnella ja kunnioittaa 

ihmisen tunteita, tarttua herkistyneesti ilmaantuviin aiheisiin sekä auttaa ihmisiä 

täsmentämään niitä298 . Susan E. Chase299  pitää tärkeänä rohkaista haastateltavaa 

puhumaan hänelle erityisen tärkeistä asioista. Haastattelutilanteessa tutkija ja tut-

kittavat ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. 

Tutkijan asema eli positio saattaa estää tutkijaa saamasta olennaisia tietoja, ja 

ellei hän huomaa tätä, saattaa tutkimus antaa virheellisen tulkinnan ilmiöstä.300 

Niinpä autoin nuorten kerrontaa tarkennuksilla ja syventävillä kysymyksillä. Pidin 

myös huolen siitä, että kaikki aihealueet tulivat käsiteltyä. 

Olen sosiaaliorganisaation sisältä – tosin en ollut lastensuojelun sosiaalityössä 

tutkimuksen aikana. Tutkijana olen tietoinen asemaani liittyvistä vaaroista. Omat 

käsitykseni saattavat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Onko tämä estänyt minua nä-

kemästä asioita jostakin erilaisesta perspektiivistä? Olenko salannut joitakin asioita 

tai halunnut nähdä ne vain tietyllä tavalla? Olenko ottanut esille joitakin itselleni 

tärkeitä asioita, ehkä tiedostamattomastikin? Ovatko tilanteet ohjanneet tulkintaani? 

Tätä samaa Mäkelä ja muut tutkijat301 ovat pohtineet ja korostaneet tutkijan oman 

position eksplikoinnin merkitystä. Tutkija on osa sitä todellisuutta, jota hän tutkii. 

Hänen tehtävänsä on rakentaa todellisuutta kirjoittamalla oma konstruktionsa tut-

kittavien kokemuksista. Tässä tunsin, että nuoret olivat merkittävä tuki tutkijalle. 

Nuoret avasivat minulle näkyväksi ilmiöitä, joista en aikaisemmin ollut tietoinen 

katsellessani asioita toisesta positiosta ja näkökulmasta eli palvelujärjestelmän nä-

kökulmasta. 

Mäkelä302 varoittaa, että jos tutkittavan ja tutkijan vuorovaikutus on syvällistä 

ja suhde on läheinen, niin vaarana on, että tutkija keskittyy tutkittaviin ja unohtaa 

miettiä suhdettaan aineistoonsa.  Ongelmana voi olla myös se, miten kokemustieto 

saadaan raportoitavaan muotoon – varsinkin, jos aineiston keruu ja analyysi eivät 

                                                        
297 Lillrank 1998. 
298 Alasuutari 1993: 112–179. 
299 Chase 1995: 2–14. 
300 Field & Morse 1988: 135. 
301 Mäkelä 1992. 
302 Mäkelä 1992: 103. 
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ole selkeästi erotettavia prosesseja. Tässä tutkimuksessa tutkijan asemasta ja sub-

jektiivisuudesta olisi saattanut tulla ongelma, jos tutkijalla olisi ollut asiakassuhde 

tutkittaviin ja heidän perheisiinsä. Subjektiivisuudesta saattaa tulla ongelmia var-

sinkin, kun tutkija itsekin on sen kulttuurin jäsen ja sen sosiaalisen todellisuuden 

sisällä, jota tutkii. 

Tutkijan on rakennettava tekstejään sellaisten merkityssysteemien avulla, jotka 

ovat siinä määrin vakiintuneita, että ne ovat kulttuurisesti ymmärrettäviä. Tähän 

liittyy tärkeä kysymys, missä määrin tekstit ovat pohdintaa ja missä määrin tutkijan 

on kulloinkin mahdollista kuvata asioita, ilmiöitä, tekoja ja toimintaa ilman, että 

tulee konstruoineeksi ne huomaamattaan totutulla tavalla.303 

6.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Päädyin tutkimuksessani tulkinnalliseen tapausanalyysiin, jonka avulla koen saa-

vani parhaiten tietoa tutkimuskohteesta304. Tapausanalyysia on käytetty useilla tie-

teenaloilla, muun muassa sosiologisessa ja antropologisessa tutkimuksessa 305 . 

Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan tapauksella yksittäistä nuorta. 

Teema-alueet olen sijoittanut Bronfenbrennerin mallin pohjalta kasvuympäris-

tön eri tasoille (ks. Luku 3, Kuvio 1). Ajatukseni on, että lastensuojelulapsen hyvän 

kasvun tukemiseen vaikuttavat tekijät sijoittuvat koko ekologisen järjestelmän si-

sälle mikrotasolta makrotasolle. 

Nuorten tarinoissa kuvaan ja kartoitan tutkimuksen kohdetta – nuorten koke-

musta – asettamieni tutkimustehtävien, niihin sisältyvien teemojen sisältöalueiden 

suunnassa. Kustakin nuoresta olen laatinut oman tarinan. Tarinat auttavat lukijaa 

hahmottamaan ja syvällisemmin seuraamaan lastensuojelulapsen kokemuksia lap-

suuden perheestä ja vanhempien kanssa elettyä arkea. Edelleen tarinat avaavat sitä 

miten muu verkosto ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat tukeneet kasvua ja 

selviytymistä sekä miten nuoret olivat lapsena kehittäneet omia selviytymisen kei-

noja erilaisissa riskiolosuhteissa. Tarinat kertovat myös kodin merkitystä lapselle 

epävakaissa arjen elämän tilanteissa. Tutkimukseni ei ole elämänhistorian tapahtu-

mia ajanjaksoissa306 kuvaava ja vertaileva pitkittäistutkimus, vaikka ajallisesti ai-

kuistuneiden nuorten tarinat sijoittuvat kokemuksiin kasvaa lastensuojelulapsena 

epävakaassa kasvuympäristössä kriisien kasvuolosuhteissa. 

                                                        
303 Jokinen ym. 1993: 23–24. 
304 Alasuutari 1994: 80–81. 
305 Grönfors 1982, 1985: 173. 
306 Laine ym. 2007: 9–38. 
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Liitteessä 3 esittelen koosteen kokemus- ja asiakirjoihin sisältyvistä tiedoista, 

jotka olen analysoinut kunkin nuoren laajemmasta aineistosta. Valitsemani teemat 

ohjasivat tätä ensimmäistä analyysiä ja tulkintaani tutkimustehtävien suunnassa. 

Luvussa 7.2 esitän liitteeseen 3 perustuen kaikkien nuorten lyhyet elämäntari-

nat elämänkulun omaisesti 307. Pohjolaa lainaten ”avaan ikkunoita” nuorten lapsuu-

denajan kasvuympäristöön. Nuorten elämänkulun tarkastelu kohdistuu nuorten lap-

suuden arjen elämään ajassa tapahtuvien elämäntapahtumien aiheuttamien muutos-

ten kautta. Lastensuojelulapsen elämänkulkuun ovat eri ikäkausina vaikuttaneet 

monet ihmiset ja heidän erilaiset toimintakäytännöt. He ovat toiminnallaan vaikut-

taneet elämänkulkuun nuoren lapsuuden kasvuympäristöissä toisistaan riippuvina 

eritasoilla välillisissä ja välittömissä rakenteissa ja vuorovaikutussuhteissa. Lu-

vussa 7.2 olevista taulukoista näkyy kunkin nuoren meso-, ekso- ja makrotason 

kiinnittyminen lapsen kasvuympäristön muutoksiin mikrotasolla. 

Elämänkulkunäkökulma nuorten arkeen antaa tietoa muun muassa siitä, mil-

laisten tapahtumien kautta nuoret ovat lapsena tulleet tahtomattaan tai tahtoen las-

tensuojelulapsiksi. Elämänkulun jäsentäminen tämän kaltaisessa tutkimuksessa 

mahdollistaa myös nuorten epävakaan lapsuuden kokonaisvaltaisemman ymmärtä-

misen. Pohjolan308 mukaan elämänkulun tutkimuksella ei ole omaa metodia, eikä 

varsinaista omaa tutkimusaluetta. Pohjola rohkaisee puhumaan analyyttisestä nä-

kökulmasta tutkimuskohteeseen. Hän ymmärtää elämänkulun ajassa tapahtuvaksi 

kokemukselliseksi prosessiksi, jossa yksilölliset elämäntapahtumat ja tilanteet kie-

toutuvat kokonaisuudeksi paikallisissa kulttuureissa. Näin ymmärrettynä elämän-

kulkututkimuksen näkökulmaa voidaan toteuttaa metodisesti myös tässä tapaustut-

kimuksessa, jossa tarkastellaan yhden ja yhdessä useamman lastensuojelulapsena 

kasvaneen nuoren ajassa tapahtuvaa elämänkulkua kokemuksellisena prosessina. 

Muutos on elämänkulkututkimuksen keskeinen osa, jolloin muutokset tulevat 

siinä tulkinnan kohteeksi.309 Marin liittää ensisijaisesti elämänkulun käsitteeseen 

elämän etenemisen. Hänen mukaan elämänkulun voidaan ajatella muodostuvan yh-

teen kiinnittyneistä ja limittyneistä elämäntapahtumista, yksilöllisistä tekijöistä, 

elämänkokemuksesta ja elämänhistoriasta. Elämäntapahtumat muovaavat yksilön 

elämänkulkua. Elämäntapahtumat ovat olla yksittäisiä tapahtumia tai laajempia ta-

                                                        
307 Pohjola 1994: 20–21. 
308 Pohjola 1994: 20–21. 
309 Strandell ym. 2002: 111–124, Kantola 2009. 
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pahtumakokonaisuuksia. Niitä normittavat ja säätelevät erilaiset instituutiot. Elä-

mänkulkuun liittyy ikäkysymys tarkoittaen sitä, missä ikävaiheessa ihmiselle mikin 

asia tapahtuu310. 

Elämänkulkututkimuksen näkökulmasta tutkimukseni nuorten elämänkulkua 

voidaan ymmärtää ja tarkastella ajassa tapahtuvien erilaisten kriisien, siirtymien ja 

elämäntapahtumien kautta. Tässä tarkastelussa kasvuympäristön sosiaaliset vuoro-

vaikutussuhteet ja eri ihmisten toimintakäytännöt yhdenmukaistavat joiltakin osin 

nuorten lapsuuden elämänkulkua. Jokaisen nuoren elämänkulun tarkastelu (ks. 

Luku 7.2) mahdollistaa myös sen, että voidaan havaita kunkin lastensuojelulapsena 

kasvaneen nuoren elämänkulun erilaisuudet ja toisaalta heidän elämänkulkujensa 

yhtäläisyydet.311 

Elämänmuutokset ovat muovanneet lapsesta saakka jokaisen nuoren elämän-

kulkua ja vaikuttaneet nuoren sosiaalisiin suhteisiin. Jyrkämän312 mukaa sosiaali-

silla suhteilla on merkittävä asema yksilön elämänkulun määrittäjänä – samoin nii-

den puuttumisella. Dunderfelt313 tarkastelee elämänkulun eri vaiheita ihmisen ko-

kemuksen kautta. Kokemuksissa kuvataan esimerkiksi perheeseen, työhön ja sisäi-

seen kokemukseen liittyviä eri elämäntapahtumia. Elämänkulku on jokaiselle ih-

miselle ainutlaatuista ja samalla osa yleisestä kehityskertomuksesta. 

Myös Hämäläinen määrittelee elämänkulun koostuvan ”elämänkaaren tapah-

tumista ja valinnoista, jotka määrittävät hänen kehitystään ja suuntautumista elä-

mässä, ihmissuhteitaan, koulutustaan, työtään, harrastuksiaan, asumistaan, toi-

meentuloaan ja muita elämän kokonaisuuden kannalta merkittäviä asioita. Elämän-

kulussa on erilaisia institutionaalisesti määrittyviä siirtymiä, joissa yksilö liikkuu 

instituutioiden vaikutuspiireistä toisiin. Siirtymät vaikuttavat ihmisten rooleihin, 

yhteiskunnalliseen asemaan ja yhteiskunnallisen identiteetin rakentumiseen elä-

mänkaaren eri vaiheissa.”314. 

Elämänkulkunäkökulmaa hyväksi käyttäen on tässä tutkimuksessa mahdolli-

suus koota ja yhdistää pirstaleista tietoa lastensuojelulapsina kasvaneiden nuorten 

kehityksen ja kasvun tukemisen käytännöistä. Samalla elämäntapahtumien kautta 

voidaan nostaa esiin miten lapsena nuorten elämänkulkua määrittivät erilaiset kult-

tuurisesti sovitut normatiiviset ja institutionaaliset siirtymät, jotka muuttivat useasti 

heidän kasvuympäristöään ja kasvuolosuhteitaan. 

                                                        
310 Marin 2001. 
311 Marin 2001: 17–48. 
312 Jyrkämä 2001:117–157. 
313 Dunderfelt 2011. 
314 Hämäläinen 2003: Liite 1. 



87 

Luvussa 7.3 olen suorittanut tapausten vertailua tutkimusteemojen sisältöalu-

eiden suunnassa. Tutkimuksen aineistoanalyysissä olen käyttänyt tapauksien sisäi-

sessä sekä tapauksien välisissä vertailuissa tulkinnallista analyysia. Useiden ta-

pauksien analyysi, jossa tapausten samankaltaisuudet ja erilaisuudet tulee tunnistaa, 

perustuu vertailuun koko analyysin ajan. 

Pohjolan mukaan tapaustutkimuksessa yleistämiseen liittyväksi ongelmaksi 

saattaa nousta yksilöllisen elämänkulun analyysin toteuttaminen, koska analyysissä 

täytyy saada esiin yksilökohtaiset elämäntapahtumien merkitys elämänkulun muo-

toutumiseen.315 Yin316 on esittänyt, että yhden tapauksen ja monen tapauksen ana-

lyysit voivat olla joko kokonaisuutta analysoivia tai analyysi voi koostua tapausten 

sisältä erottuvista useista alatapauksista. 

Aineiston analysointi ja tulkinta eivät ole selkeästi erotettavissa toisistaan. 

Myöskään ei ole yhtä oikeaa tapaa tulkita tuloksia. Siihen vaikuttavat tutkijan per-

soona ja käytettävä näkökulma sekä tutkittava ilmiö. 317 Analysoin ja tulkitsin ai-

neistoa alustavasti tutkimusaineiston keruun aikana ja samalla tein siitä yhteenve-

toa. Nauhoitetut haastattelut kirjoitin puhtaaksi heti haastattelun jälkeen. Varsinai-

sen analyysin aloitin silloin, kun litteroin sanasta sanaan nuorten haastattelut. Tä-

män vaiheen aikana pääsin paremmin tutustumaan aineistoon. Litteroinnin aikana 

havaitsin, että nauhoissa on epätarkkuutta. Nuoret kertoivat nauhalla samoista asi-

oista useaan kertaan eri sanoin. Tästä syystä olen tarkentanut epätarkkoja kohtia ja 

olen pelkistänyt aineistoa jättämällä kirjoitetusta tekstistä pois turhat toistot ja yli-

määräiset sanat.318 Mielestäni en ole jättänyt pois mitään sellaista, joka olisi ollut 

tutkimuksen kannalta olennaista. 

Teemoittelussa olen käyttänyt apuna Bronfenbrennerin ekologista mallia, las-

tensuojelulakia ja taustakirjallisuutta (ks. Liite 1). Teemoitteluun perustuvan haas-

tattelurungon avulla pystyin avaamaan analyysin ja tulkinnan. Vein asiaan vaikut-

tavien, merkityksellisten ja olennaisten teemojen avulla tutkimustani eteenpäin319. 

Tapausten sisäinen analyysi perustuu temaattiseen haastattelurunkoon, mutta itse 

tulkinnallinen analysointi on ennen kaikkea tutkijan ajattelua ja pohdintaa. Pereh-

dyin huolellisesti tutkimusmateriaaliin siten, että tapahtumien erilliset kuvaukset ja 

käsitysten rakentaminen tapahtumista mahdollistuivat. Aineiston analysointivai-

heessa kävin useita kertoja läpi kaikki tapaukset. 

                                                        
315 Pohjola 1994: 188–189. 
316 Yin 1989, 1994. 
317 Korhonen 2003. 
318 Alasuutari 1994: 30. 
319 Syrjälä ym. 1994: 88. 
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Analysoinnin aikana alkuvaiheessa havaitsin, että haastatteluaineistossa esiin-

tyi sellaisia teemoja, joita en ollut osannut ennakoida. Yllättävät teemat320 nostivat 

tarkasteluun uusia näkökulmia ja näin tuottivat uutta tietoa tutkimuskohteesta. Tä-

män vuoksi jouduin etsimään välineitä niiden käsitteellistämiseksi tutkittavassa 

kontekstissa. 

Tapausten sisäisen vertailun jälkeen siirryin tapausten väliseen vertailevaan 

analyysiin, jonka jälkeen pystyin näkemään syvällisemmin ja nimeämään laaja-

alaisemmin tutkimuskohteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät tutkimustehtävien 

näkökulmasta. Seuraavaksi ryhmittelin tutkimuskysymysten kannalta merkityksel-

listen asioiden ja tapahtumien esiintymisen. Näin sain etsittyä tapahtumia erottele-

vat sisältöalueet. Tämän jälkeen taulukoin tutkimuksen kohteena olleiden nuorten 

taustatiedot ja arvioin aineiston riittävyyttä. Seuraavaksi erottelin aineistosta eri 

tutkimustehtävien teemoihin liittyvien sisältöalueiden aineistot. Tämän jälkeen 

analysoin aineiston teemoittain. 

Asiakirja-aineistoa olen lisännyt litterointiteksteihin niiltä osin kuin katsoin 

saavani niistä uutta tietoa. Samoin otin asiakirja-aineistosta mukaan ne tiedot, joi-

den havaitsin olevan ristiriidassa tai tukevan nuorten kokemuksia. Samalla koko 

ajan kävin kirjallisuuden ja analyysin vuoropuhelua ja kirjoitin auki tulkintojani. 

Lopuksi rakensin tutkimuksen johtopäätökset tulkinnan perusteella. 

Grönforsin321 mukaan tutkimuksen aineiston analyysissä yhdistyvät analyysi 

ja synteesi. Hänen mukaansa analyysi ja synteesi ovat tutkimusaineiston tarkaste-

lua käsitteellisellä tasolla. Hän käyttää käsitettä abstrahointi tarkoittaen tutkimus-

aineiston järjestelemistä sellaiseen muotoon, että aineiston perusteella tehdyt joh-

topäätökset voidaan vaiheittain irrottaa henkilöstä, tapahtumista ja muusta toimin-

taympäristöstä ja siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. Yleisesti 

analyysissä kontekstin huomioon ottamisella tarkoitetaan sitä, että analysoitavaa 

toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta puolestaan pyri-

tään suhteuttamaan322. 

Tutkimusprosessissa keskeiset tulkintakäsitteet ja esitetyt teoreettiset näkökul-

mat sekä aiemmin tehdyt tutkimukset ohjasivat ajatteluani ja analyysiäni. Olen pyr-

kinyt koko tutkimusprosessin ajan siihen, että aineisto ja käsitteet ovat vuorovai-

kutuksessa. Jo luvussa 2.3 kerroin käyttäväni myös lastensuojelulakia, joten myös 

lain sisältö ohjasi aineiston analyysia ja tulkintaa. Sosiaalipedagogiikan tieteenalan 

                                                        
320 Eskola & Suoranta 2001. 
321 Grönfors 1985. 
322 Jokinen ym. 1993: 30. 
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teorioita olen käyttänyt erityisesti sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja nuorten lap-

suuden ajan kokemusmaailman tulkitsemisessa. 

Patton323 toteaa, että kvalitatiiviselle tutkimukselle ei ole olemassa absoluutti-

sia sääntöjä – on vain pyrittävä parhaalla mahdollisella tavalla kertomaan, mitä ai-

neisto paljastaa, kun sitä katsotaan tutkittavien kysymysten valossa. Staken324 mu-

kaan nuorten kokemusten analysointi vaatii sensitiivisyyttä ja erityistä paneutu-

mista tulkintaan. Tulkinnassa on kyse siitä, että jo järjestettyyn tutkimusaineistoon 

liitetään merkitys. Tämä on mahdollista syvällisen ymmärtämisen ja eläytymisen 

avulla, mutta se edellyttää myös kuvailua, selittämistä ja päättelyä. Kuvailemalla 

pyrin kartoittamaan tutkimuksessani nuorten kokemusmaailman ilmiöitä tarkasti ja 

luotettavasti tulkinnallisia menetelmiä apuna käyttäen.325 

Tutkiessani lastensuojelulapsen arjessa selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä eri 

aikoina ja eri paikoissa, tulkinnan kannalta oli olennaista ottaa huomioon vuoro-

vaikutuskonteksti. Kuvauksen avulla kartoitin lapsen arjessa selviytymisen näkö-

kulmasta sitä, miten lastensuojelulapsen kasvuympäristö todellistuu nuorten koke-

musmaailmassa. Merkitykset rakentuvat ja ilmenevät sosiaalisissa vuorovaikutus-

tilanteissa, joissa lastensuojelun sosiaalityö ja lapset sekä vanhemmat toimivat. Jo-

kisen, Juhilan ja Suonisen326  mukaan voidaan olettaa, että merkityksellinen toi-

minta on kontekstisidonnaista. Toimijat ovat kiinnittyneet merkityssysteemeihin. 

Haastattelujen lukemis- ja analysointi- sekä tutkimusraportin kirjoitusvai-

heessa havaitsin, että haastattelemieni nuorten anonymiteetin suojaamiseksi on tar-

peellista tehdä muutoksia henkilökuviin. Tämän vuoksi tutkimuksen aineistossa 

esiintyvät nimet on muutettu ja tapahtuma- sekä asuinkunnat ja asuinpaikat häivy-

tetty ja murteet on samankaltaistettu. Haastatelluista nuorista tutkimukseen valittiin 

kolme tyttöä ja kolme poikaa. Intimiteettisuojan varmistamiseksi kukin nuori esiin-

tyy tarinoissa tyttöjen nimillä. Tutkijana olen pyrkinyt poistamaan kaiken sellaisen 

informaation, jonka perusteella nuoret olisivat tunnistettavissa. En katso tällä ole-

van vaikutusta tutkimuksen tuloksiin tutkimukselle asettamieni tutkimustehtävien 

näkökulmasta327. 

Tutkimusraportti on Staken328 mukaan tutkijan raportti ja hänen tulkintansa tut-

kittavasta ilmiöstä. Oman tutkimusraporttini kuvaukset tutkittavasta ilmiöistä olen 

                                                        
323 Patton 1990. 
324 Stake 1995: 47–48. 
325 Varto 1992. 
326 Jokinen ym. 1993: 20–27. 
327 Field & Morse 1988: 50. 
328 Stake 1995. 
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pyrkinyt kuvaamaan niin tarkasti, että siitä voi tunnistaa tapahtuman kokonaisuu-

den osat ja sitä voi tarkastella syvällisesti ja yksityiskohtaisesti. 

Tämän kaltaisessa tutkimuksessa Yin329 pitää tärkeänä sitä, että lukija voi seu-

rata tulkintaprosessia, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että raportti sisältää riittä-

västi sitaatteja kerätystä tutkimusaineistosta tulkinnan keskeisiin kohtiin. Näiltä 

osin tässä tutkimuksessa lukijalla on mahdollisuus perehtyä tulkinnan keskeisiin 

kohteisiin liitteessä 3, johon olen sisällyttänyt nuorten elämäntarinoihin perustu-

ville tutkimuksille tyypilliseen tapaan suoria lainauksia heidän kertomuksistaan. 

Sitaattien tarkoituksena on myös elävöittää tekstiä ja toimia evidenssinä ja tulkin-

nan pohjana. Havainnollisten esimerkkien ja yksityiskohtaisten alkuperäisten ku-

vausten avulla lukijalla on mahdollisuus tutustua aineistoon, seurata tutkijan tul-

kintaa ja tutkimuksen tuloksia sekä arvioida johtopäätöksiä. Lisäksi raportti sisältää 

kertomuksen tutkijan kokemuksesta tutkimusilmiön parissa ja antaa lukijalle mah-

dollisuuden eläytyä tutkijan asemaan330 . Nuorten menneiden elämänkokemusten 

kertominen tarinaksi, kokemusten ymmärtäminen ja niiden uudelleen tulkinta on 

myös kertomus tutkijan tutkimusprosessista. Olen kirjoittanut nuorten avulla ker-

tomuksen lastensuojelulapsen kokemuksesta lastensuojelulapsena elämisestä ja ai-

kuisuuteen kasvamisesta. Tarinoiden avulla lukija pääsee sisälle näiden nuorten 

lapsuuden arjessa selviytymistä määrittäviin tekijöihin. Erityisesti hänellä on mah-

dollisuus seurata nuorten arjen kokemuksia lapsuuden ajan tapahtumista aina ai-

kuisuuteen saakka. 

6.4 Tutkimuksen laadun arviointia 

Tässä luvussa käyn keskustelua tutkimuksen luotettavuudesta ja arvioin tutkimuk-

sessa käytettyjen menetelmien toimivuutta ja sopivuutta tutkimuksen tavoitteisiin. 

Olen kuvannut tutkimukseni menetelmällistä osuutta ja perustellut valintojani lu-

vussa 5.2. Arvioin kvalitatiivisen lähestymistavan näkökulmasta tapaustutkimuk-

sen, aineiston, analyysin ja tulkinnallisen menetelmän sopivuutta vastata tutkimuk-

sen tavoitteisiin ja tarkoituksiin. 

Silvermanin331 mukaan raportissa tulee pystyä esittämään riittävän selvästi ke-

rätyn tutkimusaineiston ja analyysin perusteella tehtyjen johtopäätösten yhteys. 

                                                        
329 Yin 1989, 1994. 
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Tutkimuksen luvussa 6.3 perustelen aineiston analyysitavan valinnan ja analyysin 

suorittamistavan sekä luvussa 6.1.tutkimusaineiston keräämiseen liittyviä asioita. 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapana on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tut-

kimukseni luotettavuus- ja yleistettävyyskysymyksiä tarkastelen laadullisen ta-

paustutkimuksen lähtökohdista käsin. Tutkimuksen aihepiirin luonteen vuoksi 

käyttämilläni laadullisilla menetelmillä tuntui olevan etunsa, mutta myös heikkou-

tensa. 

Aineiston hankinnassa päähuomio kiinnitettiin nuorten kokemuksen tarkaste-

luun. Tutkimuksen nuoret kertovat erilaisista lähtökodistaan ja kokemuksistaan, 

millaista on kasvaa lastensuojelulapsena epävakaassa kasvuympäristössä perhe-

kriisin olosuhteissa. Nuorten tarinat kertovat toistuvista samansuuntaisista koke-

muksista lastensuojelusta, mutta ne332 eivät viesti yhtä totuutta eivätkä edusta kaik-

kia mahdollisia kokemuksia. Lastensuojelun asiakaskertomuksista ilmeni jokaisen 

nuoren kohdalla myös sellaisia samansuuntaisia sosiaalityön toimintakäytäntöjä ja 

avohuollon tukitoimia, joita nuorten kertomuksissa ei haastattelussa tullut esille tai 

joita he eivät muistaneet. Tutkimuksen haastatteluaineiston heikkoutena onkin se, 

ottivatko nuoret vakavissaan haastattelutilanteet ja muistivatko he kaikkia tärkeitä 

asioita haastattelussa. Tämä on tutkimuksen laadun kannalta tärkeä kysymys. Tästä 

syystä yritin etsiä nuorten varhaisvuosien tapahtumia lastensuojelun asiakaskerto-

muksista ja asiakirja-aineistosta ja vertailin nuorten haastattelussa esiin tuomia ko-

kemuksia muihin aineistoihin. Luonnollista oli, että varhaislapsuudesta nuoret ei-

vät muistaneet suhdettaan biologisiin vanhempiin, eikä varhaisvuosia muutenkaan 

muistettu selvästi. Yksittäisiä muistikuvia ja pelottavia muistoja oli joillekuille jää-

nyt mieleen. Valkonen333 havaitsi samansuuntaisia piirteitä tutkimuksessaan. 

Tässä tutkimuksessa osoittautui haasteelliseksi myös aiheen sensitiivisyys ja 

hankalien asioiden läheisyys334 . Jotkut nuoret kieltäytyivät osallistumasta tutki-

mukseen, mutta en katso sen vaikuttavan tutkimuksen luotettavuuteen, sillä poten-

tiaalisia tutkimukseen osallistujia oli runsaasti enemmän kuin tutkimukseen oli 

mahdollista ottaa. Tutkimuksessa valittuja tapauksia ja aineistoa voidaan pitää riit-

tävänä, kun otetaan huomioon tutkimuksen tavoitteet. 

Elämänhistoriaan perustuvien tarinoiden käyttö tutkimusaineistona sisältää 

myös omat rajoitteensa tällaisessa tutkimuksessa. Nuoret ovat eri-ikäisiä ja edusta-

vat erilaisia kotitaustoja. Kaikilla heillä on oma eripituinen elämäntarinansa kasvaa 
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lastensuojelulapsina. Nuorten elämänhistoria ja ikä vaikuttavat myös tuloksiin. 

Tutkimuksen tuloksien ei voikaan väittää koskettavan lastensuojelulasten enem-

mistön elämänhistoriaa. 

Etukäteen arvelin, että asemani auttaa siten, että haastattelussa nuorten ei tar-

vitse vetää minulle jotakin roolia. Haastattelutilanteissa havaitsin, että sillä oli 

myös päinvastainen vaikutus joissakin asioissa. Joihinkin sosiaalityön toimintakäy-

täntöihin jotkut nuoret suhtautuivat hienovaraisesti, eikä mielellään haluttu kertoa 

kovin negatiivisia kokemuksia. Toisaalta jotkut nuoret saattoivat tuntea olonsa han-

kalaksi, mikä aiheutti kertomushaastattelun alussa niukkapuheisuutta, joten tärkeitä 

tietoja saattoi jäädä kertomatta. Joillakin nuorilla oli uskomus, että lastensuojelu-

nasiakkaina olivat olleet heidän vanhempansa, mikä keskustelevassa haastattelussa 

aluksi hämmensi minua ja sekoitti nuoria heitä koskevien lastensuojeluasioiden 

ymmärtämisessä. Tutkimuksen aineiston reliabiliteettia ja validiteettia arvioitaessa 

onkin otettava huomioon se, että aineisto on kerätty tietyissä sosiaalisissa tilan-

teissa (tutkimusaineistoista tarkemmin luvussa 6.1). Aineiston analyysin validiteet-

tia lisää se, että kaikki haastattelut kirjoitettiin (litteroitiin) sanatarkasti teksteiksi 

ennen varsinaista analyysia. Olen käyttänyt myös lausuntoja, suunnitelmia sekä ai-

hepiiriin läheisesti liittyviä aikaisempia tutkimuksia, joiden pohjalta olen tarkastel-

lut aineistoa. 

Tässä tutkimuksessa menetelmän hyvyyden kannalta olennainen tekijä on, että 

tapaustutkimuksen avulla voin tuottaa myös sosiaalityön kannalta merkityksellistä 

uutta tietoa nuorten lapsuuden kokemuksista335. Lastensuojelun lapsen todellisia 

arjen vaikeuksia336 voitiin tutkia monella eri tasolla elämänkonteksteissa, mikä tar-

joaa mahdollisuuksia 337  lähestyä vaikeasti tutkittavia ilmiöitä 338  sosiaalityöhön 

kohdistuvalle tutkimukselle. Uskon saaneeni tutkimuksen kohdeilmiöstä tapaustut-

kimuksen avulla paremmin sellaista tietoa, jota ei vielä tutkimuksin ole osoitettu. 

Laadullinen tutkimus määrittelee pätevyysalueensa tutkimusprosessissa, jonka 

kuluessa se kenttä, jossa rakenteelliset suhteet esiintyvät, tulee rajatuksi. Pätevyys-

alueen määrittely koskee myös tätä tutkimusta. Tulokset ovat päteviä vain tutki-

muksessa rajatun systeemin sisällä, eivät muissa rakenteissa tai joka suhteessa. Si-

ten tulosten pätevyys on ajallisesti ja tilallisesti rajallinen. Tutkimuksen nuorten 

arjessa selviytymistä ovat säädelleet olemassa olevat, ennen vuotta 2008 voimassa 

                                                        
335 Pohjola 1993b: 266–272. 
336 Yin 1989/1994. 
337 Pohjola 1993a. 
338 Syrjälä & Numminen 1988. 
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olleet lastensuojelulaki ja -asetus. Tämä täytyy ottaa huomioon yleistettäessä tulok-

sia yli tutkimuksen kohderyhmän. 

Tapaustutkimusta on arvosteltu sen perusteella, että tulosten yleistettävyyttä ei 

voida perustella määrällisin kriteerein. Tapaustutkimusta on myös kritisoitu tutki-

musprosessin toistettavuuden heikkoudesta. Tapaukset ovat, kuten Pohjolakin to-

teaa, ainutlaatuisia, ja elämä on etenevä prosessi, joten ajan muutosten vuoksi tut-

kimusta on mahdoton toistaa samanlaisena. Pohjolan ja Staken339 mukaan tärkeäm-

pää olisi puhua tutkimusprosessin seurattavuudesta, jossa prosessin eri vaiheet on 

kuvattu niin, että lukija voi seurata sen toteutumista ja tulosten rakentumista. 

Edellisen perusteella reliabiliteettiin liittyvät analyysin arvioitavuus ja toistet-

tavuus edellyttävät, että tutkijan on kyettävä osoittamaan, millaisia ajatuskulkuja 

seuraten hän on päätynyt aineistosta tuloksiin. Aineistoa kerättiin, analysoitiin, tul-

kittiin ja raportoitiin samanaikaisesti ja nuorten kokemusten väliset vertailut toteu-

tettiin tapaustutkimukseen sisältyvän tapausten vertailun menetelmällä. Olen arvi-

oinut myös analyysin toimivuutta suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin. Pidän käyt-

tämääni tapausanalyysia tutkimuksessani käyttökelpoisena. 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, olen käyttänyt aineiston analysoinnissa mah-

dollisimman paljon nuorten kertomia alkuperäisiä kuvauksia340. Aineiston kuvaa-

minen lisää väitteideni perustelujen tarkistettavuutta. Katson, että tapausanalyysi 

tukee hyvin käyttämääni tulkinnallista menetelmää ja päinvastoin. Tutkimuksessa 

olen asettanut tulkinnan kulun lukijan nähtäväksi. 

Tulosten luotettavuutta voidaan myös pohtia ja arvioida käyttämieni kvalitatii-

visen tapaustutkimuksen aineiston keruun, analyysin ja tulkinnallisen menetelmän 

vertailuna341 sekä vertaamalla tuloksia aiempaan tietoon. Empiirinen aineisto ei ol-

lut ristiriidassa tutkittavien kokemusten ja asiakaskertomusten ja asiakirja-aineis-

ton osalta, niiltä osin kuin oli mahdollista tehdä vertailua. (Ks. Luku 6.1.) 

Teemojen ympärille rakentuvat tapauskohtaiset sisältöalueiden merkitykset ja 

erot sekä yhtäläisyydet mahdollistivat kokonaisvaltaisen ja syvällisen näkökulman 

tutkittavaan ilmiöön. Vaikka nuorten perheiden lastensuojelun historiat poikkeavat 

toisistaan joiltakin osin, niistä oli kuitenkin tunnistettavissa myös samankaltai-

suutta ja toistuvia tapahtumia. Esimerkiksi lapsesta huolehtimista oli laiminlyöty. 

                                                        
339 Pohjola 1993b: 266–271, Stake 1995. 
340 Patton 1990. 
341 Alasuutari 1999: 251. 
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Nuoret tekivät suuria päätöksiä itseään koskevissa asioissa ja huolehtivat pitkiä ai-

koja muista perheen jäsenistä. Kaikista avohuollon tukitoimista huolimatta kaik-

kien perheet murtuivat. 

Analyysin onnistuminen ja tulosten luotettavuus riippuvat myös tutkijan teore-

tisoinnista. Sen onnistuminen puolestaan on riippuvainen siitä, miten tutkija on pe-

rehtynyt omaan aineistoonsa sekä aihealueensa tieteellisiin teksteihin. Tutkimuk-

sessa analyysissa syntyy tulkintaa, joka nousee pelkän tapauskuvauksen yläpuo-

lelle, ilmiöiden ja teemojen tasolle. Laadullisen analyysin luotettavuuden arviointi 

perustuu tässä tutkimuksessa Suorannan ja Eskolan sekä Mäkelän342 mallin mu-

kaan nimenomaan tulkintaan. Analyysin edetessä nousi aineistosta uusia, ennakoi-

mattomia teemoja, mikä oli aineiston keruussa ja tulkinnassa mielenkiintoista ja 

ruokki uteliaisuuttani – erityisesti ne teemat, jotka osoittautuivat tulosten kannalta 

merkityksellisiksi. Empiirinen aineisto tuotti uutta tietoa, jota en ole voinut selittää 

tai kuvata aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Siksi niitä oli aluksi vaikea pe-

rustaa mihinkään teoreettiseen viitekehykseen, aikaisempiin tutkimuksiin ja en-

nakko-oletuksiin. Tutkimusaineistosta voi etsiä vertailtavuutta ja pyrkiä tulkitse-

maan havaittujen erojen syitä343. Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että tulkitaan aineistoa Bronfenbrennerin ekologisen teoreettisen mallin mukaisesti 

siten, että verrataan lapsen kasvuympäristön eri tasoilla toimijoiden toimintaa, ja 

analyysissä sekä tulkinnassa käytetään lastensuojelulain ja sosiaalipedagogiikan 

teorian käsitteitä. Tulkintani perusteet olen pyrkinyt esittämään niin selkeästi, että 

lukijat voivat arvioida tulkinnan luotettavuutta ja seurata analyysin etenemistä. 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan arvioida myös valitsemieni käsittei-

den johdonmukaisuuden näkökulmasta. Mielestäni olen käyttämieni käsitteiden 

avulla pystynyt tutkimaan sitä, mitä oli tarkoituskin tutkia. Lukija voi siis arvioida 

esimerkiksi tulosten perusteella tutkimusmenetelmien hyvyyttä: miten hyvän vas-

tauksen tutkimusmenetelmät antavat. 

Tarkka ilmiöiden kuvaileminen parantaa työn laatua ja yleistettävyyttä, mutta 

se ei yksin riitä. Kuten jo edellä mainitsin, olen hyödyntänyt tulkinnassa myös las-

tensuojelulain ja sosiaalipedagogiikan käsitteitä, joiden avulla olen syventänyt tut-

kimusprosessia, konstruoinut viitekehystä sekä muodostanut tutkimuksen kannalta 

keskeisiä tuloksia. Lastensuojelun tulkinnat ovat monimerkityksisiä, muuttuvia 

                                                        
342 Suoranta & Eskola 1992, Mäkelä 1990. 
343 Yin 1989, 1994, Stake 1995. 
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sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoituvia. Ne saattavat muuttua tarkaste-

lunäkökulman ja kontekstin mukaan, mikä olennaisesti vaikuttaa tutkimuksen luo-

tettavuuteen 

Mielestäni Bronfenbrennerin ekologisen mallin käyttö tässä tutkimuksessa tuki 

aineistonkeruun, analyysin ja tulkinnallisen menetelmän valintaa. Nämä menetel-

mät tukivat sopivasti toisiaan, koska aineiston keruuta, analysointia ja tulkintaa 

suoritettiin samanaikaisesti. Bronfenbrennerin ekologisen teorian mallia voikin 

nähdäkseni soveltaa hyvin tämän kaltaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Ekologi-

sen teorian avulla voi liittää yhteen yhteiskunnan, lähiyhteisön ja yksilön. Varsinkin 

yhteisötason tarkastelussa puolestaan voidaan käyttää sosiaalipedagogista teoriaa 

ja siten liittää yksilö yhteisöön. 

Bronfenbrennerin ekologisessa teoriassa esiintyvät käsitteinä mikro-, meso-, 

ekso- ja makrotaso. Ajatukseni on, että lapsen ja nuoren elämään ja kehitykseen 

ovat vaikuttaneet nämä kasvuympäristön toimintojen ja suhteiden eri tasot344. Tä-

män vuoksi pyrin sitomaan lapsen arjen suhteet Bronfenbrennerin mallin avulla 

kasvuympäristön toimintaprosesseihin ja tiettyyn kontekstiin kasvuympäristön 

vuorovaikutussuhteissa (tästä tarkemmin luvussa 3). Nuorten kokemuksen sitomi-

nen kasvuympäristöön mahdollisti sen, että heidän kokemustensa ymmärtäminen 

kaikilla tasoilla oli mahdollista; samoin sen ymmärtäminen, mitkä tekijät olivat 

merkityksellisiä lastensuojelulapselle eri tasoilla toimijoiden vuorovaikutussuh-

teissa. Samalla näkyviin tulivat arjessa selviytymistä tukevat tai tukemista estävät 

tekijät. Tutkijoilla on erilaisia käsityksiä luotettavuuden ja yleistettävyyden arvi-

oinnissa345. Voidaan puhua myös teoreettisesta yleistettävyydestä, jolloin keskeisiä 

ovat aineistosta tehtävät tulkinnat346. Pohjolan347 mukaan tapaustutkimuksessa ana-

lyyttinen yleistäminen on keskeistä. Niinpä tapausten piirteitä tarkastellaan ja suh-

teutetaan teoriaan. Hän korostaa sosiaalisten tekijöiden tilannesidonnaisuutta. (Ks. 

Luku 6.3.) Esimerkiksi tässä tutkimuksessa yleistämisen sijaan voisi puhua kriittis-

ten tapahtumien ja sosiaalityön käytännöistä. Stakelle348 ymmärryksen saavuttami-

nen tapauksesta on tutkimuksellisena haasteena tärkeämpää kuin yleistäminen ta-

pauksen ulkopuolelle. 

                                                        
344 Bronfenbrenner 1979: 5. 
345 Tynjälä 1991. 
346 Eskola & Suoranta 1998, 2001: 65–68, Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 163. 
347 Pohjola 1993b: 270–271. 
348 Stake 1995: 38. 
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Saarela-Kinnusen ja Eskolan349 mukaan aineistokritiikki on kohdistunut usein 

siihen, että pienestä joukosta tapauksia voidaan tuottaa yksityiskohtaista tietoa. Ai-

neistonkeruussa voidaan kuitenkin käyttää useita menetelmiä, jolloin puhutaan ai-

neistotriangulaatiosta. Triangulaation avulla olen voinut parantaa tutkimuksen luo-

tettavuutta. 

Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella vertaamalla tuloksia saman sisäl-

töisten kokemuksien ja vastausten sekä asiakirjatietojen perusteella. Kun vertailin 

tuloksia myös muihin tutkimuksiin, havaitsin, että niissä oli samansuuntaisia tulok-

sia esimerkiksi lastensuojelun tapa työskennellä vanhempien elämänpiirin kautta 

tilanteissa joissa autettiin lasta ennaltaehkäisevässä mielessä. Käytännön sosiaali-

työn osalta tutkimuksessani se nousi esille asiakirja-aineistojen tarkastelussa ja 

nuorten kokemuksissa heille merkityksellisistä asioista. Näiltä osin tutkimuksen tu-

loksia voidaan verrata perhekriisin tilanteissa ja epävakaissa kasvuolosuhteissa 

kasvavien lasten arjen elämään. 

                                                        
349 Eskola & Suoranta 1998, Saarela-Kinnunen & Eskola 2001: 159, 163. 
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7 Lastensuojelulapsen kasvua tukevat ja 
arjessa selviytymistä horjuttavat tekijät 

Tässä luvussa kuvaan nuorten kokemuksia lastensuojelulapsen kasvua tukevista ja 

horjuttavista sekä arjessa selviytymisen tekijöistä epävakaan kasvuympäristön ja 

perhekriisin olosuhteissa. Samalla etsin vastauksia asettamaani kahteen tutkimus-

tehtävään (ks. Luku 4). Esittelen taulukossa 1 tutkimukseen valittujen nuorten taus-

tatietoja, joita olen koonnut asiakirja-aineistosta ja nuorten omista kertomuksista. 

Ne ovat jo sinänsä myös yksilökertomuksia nuorten lapsuudesta sekä yhteenveto 

tutkimukseen valittujen kuuden nuoren arkea määrittäneistä sosiaalitoimen toimen-

piteistä heidän kasvaessaan lastensuojelulapsina aikuisiksi. Lisäksi tarkastelen 

nuorten kokemuksen samanlaisuuksia ja eroja sekä jäsennän heidän kokemuksia 

Bronfenbrennerin ekologisen mallin avulla. En kuitenkaan tarkastele mallin mikro-, 

meso-, ekso- ja makrotasoja erillisinä kokonaisuuksina vaan käsittelen lastensuo-

jelun sosiaalityön toimintakäytäntöjä kokonaisuutena, joka koostuu näille kaikille 

tasoille sijoittuvista tekijöistä ja prosesseista. 

7.1 Nuorten taustatiedot 

Tapauksien taustatiedot perustuvat nuorten omiin kertomuksiin, joita olen täyden-

tänyt asiakirjatietojen perusteella. Taustatiedoissa nuorten elämänhistoriaa voi seu-

rata perheiden ja vanhempien näkökulmasta asiakirjatekstien antaman informaa-

tion avulla. Sieltä ilmenee esimerkiksi päivättyinä merkintöinä lastensuojelutoi-

menpiteistä, jotka liittyvät nuoria koskettaviin elämänmuutoksiin. Niitä tulee esille 

myös nuorten kertomuksista. Kummastakin aineistoryhmästä voi lukea elämänkul-

kuun vaikuttavia elämänmuutoksia. 

Taulukko 1 kuvaa lapseen ja perheeseen kohdistuvia lastensuojeluprosessiin 

liittyviä mikro-, meso-, ekso- ja makrotason tukitoimenpiteitä ennaltaehkäisevien 

palveluiden näkökulmasta. Taulukosta ilmenee, minkä ikäisenä lastensuojelun asi-

akkuus alkoi. Kuten taulukosta voi havaita, joidenkin nuorten lastensuojelun asiak-

kuus oli alkanut jo vauvana. Varhaisin lastensuojeluasiakkuus alkoi Arjalla, kun 

hän oli kolmen kuukauden ikäisenä ensimmäisen kerran kiireellisesti sijoitettuna 

kodin ulkopuolelle. Raijalla ja Ursulalla se alkoi kolmevuotiaana ja Hetalla kaksi-

vuotiaana. Laura oli täyttänyt kuusi vuotta, kun hänen perheensä oli kirjattu lasten-

suojeluasiakkaaksi. Taulukosta näkyy myös, millaisia palveluja perheille oli an-

nettu ennaltaehkäisevänä interventiona avohuollon tukitoimena ennen lapsen sijoit-

tamista kodin ulkopuolelle tai huostaanottoa. 
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Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksen nuorille suunnatuista tukitoimista. 

Nuori Lastensuojelu Huostaan- Sijoitusten Jälkihuolto Avohuollon tukitoimet 

 alkoi ottojen määrä määrä  Sijaish. Kodinh. Taloudell. 

Raija 1 v 1 3 - on on on 

Heta 2 v 3 6 - on on on 

Arja 3 kk 3 6 - on on on 

Ursula 3 v 0 7 - on on on 

Tytti 1 v 2 3 on on on on 

Laura 6 v 1 1 on - on on 

Taulukosta 1 voi havaita, että kaikkien nuorten lapsuuden perhe-elämän jatkuvuutta 

pyrittiin tukemaan avohuollon tukitoimin ja palveluin. Tavanomaisimpia tukimuo-

toja olivat taloudellinen tuki, kodinhoitajan palvelut sekä sijaishoito kodin ulko-

puolella. Kodinhoitajan ja perhetyöntekijän työskentely kohdistuu konkreettisesti 

lapsen perheeseen ja kotiympäristöön. Tällaiset osoitettavat tukitoimet ovat taval-

lisia. Esimerkiksi myös Lämsän350 tutkimuksessa palvelujen perusteluina pidettiin 

lastensuojelutarvetta, useimmiten lapsen puutteellisia kasvuoloja ja vanhempien 

erotilanteita. Lisäksi perheitä tuettiin erilaisilla avohuollon palveluilla, kuten oh-

jauksella ja neuvonnalla, järjestämällä perheelle tukihenkilö, turvakodin perheneu-

volan ja A-klinikan palveluja sekä katkaisuhoitoja ja muita kuntoutusklinikan pal-

veluja. Lapsille järjestettiin päivä- ja perhehoitoa. Sopimuksilla pyrittiin sitoutta-

maan vanhemmat muuttamaan elintapojaan. Näillä interventioilla yleensä aloite-

taan perheiden tukeminen, ellei ole kysymyksessä kiireellinen huostaanotto. 

Sijaishoitoon lapsi sijoitetaan joko avohuollon tukitoimena taikka huostaan-

oton yhteydessä. Sijoituksista taulukossa ilmenevät sellaiset kodin ulkopuoliset si-

joitukset, jotka ovat kestäneet vähintään muutamia viikkoja. Pisimmillään sijoituk-

set ovat kestäneet kuukausia tai useita vuosia. Muutaman päivän sijoitukset eivät 

ole taulukossa mukana niiden runsaan määrän vuoksi. En ole eritellyt laitos- tai 

perhesijoitusta enkä perhekotisijoitusta erikseen. Taulukosta voi nähdä, että joilla-

kin nuorilla on useita sijoituksia. Lauraa lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa on 

kysymys siitä, että nuoret on palautettu useita kertoja vanhemmilleen: joko huos-

taanotto on purettu tai sijaishuolto on päättynyt. 

Jälkihuolto tarkoittaa huostaan otettujen nuorten huoltoa vaiheessa, jolloin 

huostaanotto päättyy ja alkaa niin sanottu itsenäistymisen aika. Tämä tapahtuu nuo-

ren täyttäessä 18 vuotta. Yleensä nuori muuttaa pois sijaiskodista. Tähän tarkoituk-

                                                        
350 Lämsä 2009. 
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seen on nuorelle varattu käyttöön tietty rahamäärä sekä lastensuojelun sosiaalityön-

tekijän palvelut. Yleensä määräraha käytetään oman kodin perustamiseen, koulu-

tukseen, autokoulun kuluihin ja niin edelleen. Jälkihuolto päättyy, kun nuori täyttää 

21 vuotta. Tämän jälkeen nuoren oletetaan itse vastaavan toimeentulostaan, eikä 

hän ole enää lastensuojelun asiakas. Ellei hänellä ole muita tuloja, hänellä on oikeus 

hakea yleistä toimeentulotukea. Tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista Raija, 

Heta, Arja ja Ursula eivät ole saaneet jälkihuollon palveluja. Tämä johtuu siitä, että 

Raijan, Hetan ja Arjan huostaanotto oli purettu ennen kuin he täyttivät 18 vuotta. 

Taustatiedoista voi havaita, että nuorista Ursula ei ole koskaan ollut huostaan otet-

tuna, mutta hänellä on pitkäaikaisia sijoituksia määrällisesti enemmän kuin muilla. 

Hänet on aina sijoitettu kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimin preventiivisen 

intervention eli ennalta ehkäisevän intervention perustein. Avohuollon tukitoimena 

sijoitetut nuoret eivät yleensä kuulu jälkihuollon piiriin. Useimmat tutkimukseni 

nuoret kuuluvat tähän ryhmään. 

Ursulan lisäksi myös Heta ja Arja ovat olleet sijoitettuna vanhempien elämän-

tavan vuoksi lastensuojelullisin perustein pitkäaikaisesti preventiivisten tavoittei-

den mukaisesti kodin ulkopuolelle. Vain Raijan sijoitukset ajoittuivat usein äidin 

laitoshoitojaksojen aikoihin. Muiden nuorten päihdevanhemmilla lapsen hoidotta 

jättäminen pitkiksi ajoiksi oli yleistä. Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä 

vaihtelee suuresti, samoin sijaiskotien pysyvyys. Kuitenkin Lauralla oli vain yksi 

sijoitus. Hänet otettiin huostaan 15-vuotiaana. Hänen sijoituksensa oman kodin ul-

kopuolelle on ollut yhtäjaksoisesti samassa perheessä. Muilla nuorilla on ollut 2–7 

sijoitusta ennen kuin he ovat täyttäneet 15 vuotta. Sijaishuollossa kasvaneet muut 

nuoret eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. 

Taulukossa 2 taustoitan ja kuvaan nuorten vanhempiin, perherakenteisiin ja 

perhepiiriin liittyviä muita toimijoita nuorten lapsuuden kasvuympäristössä. Haas-

tatteluhetkellä nuorista Arja oli enää lastensuojeluasiakkaana. 

Taulukko 2. Vanhemmat ja muut toimijat lapsen kasvuympäristössä. 

Nuori Perherakenne Yksinhuoltaja Kasvuympäristöön liittyvät 
muut toimijat 

Raija Vanhemmat erosivat neljä 
kertaa. Asuivat epävirallisesti 
parisuhteessa. Pitivät 
säännöllisesti yhteyttä 
eroaikoina. 

Äiti useasti. Lyhin jakso 
kesti 3 kuukautta ja pisin 
aika 4 vuotta. 
 

Isovanhemmat äidin puolelta 
sekä enot, naapurit, kaverit, 
sijaisvanhemmat, vähän 
muuta verkostoa ja sivulliset 
ihmiset. 
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Nuori Perherakenne Yksinhuoltaja Kasvuympäristöön liittyvät 
muut toimijat 

Heta Vanhemmat erosivat kolme 
kertaa Asuivat epävirallisesti 
parisuhteessa sekä lyhyitä 
aikoja eri osoitteessa. Pitivät 
säännöllisesti yhteyttä ero-
aikoina 
 

Äiti useasti. Lyhin jakso 
kesti 3 kuukautta ja pisin 5 
vuotta. Isä oli kerran 
puolivuotta. 
 

Isovanhemmat äidin 
puolelta, naapurit, hyvät 
kaverit, useita vuosia 
sijaisvanhemmat, vähän 
muuta verkostoa ja sivulliset 
hyvät ihmiset. 

Arja Vanhemmat erosivat kolme 
kertaa. Asuivat epävirallisesti 
parisuhteessa sekä lyhyitä 
aikoja eri osoitteessa. Pitivät 
säännöllisesti yhteyttä ero-
aikoina. 

Äiti useasti Lyhin jakso 
kesti 3 vuotta ja pisin 5 
vuotta. Isä oli kerran 
puolivuotta. 
 

Isovanhemmat äidin 
puolelta, naapurit, hyvät 
kaverit, sijaisvanhemmat ja 
sivulliset ihmiset. 

Ursula Vanhemmat erosivat kaksi 
kertaa. Asuivat avioliiton 
aikaa kaksi kertaa eri 
osoitteessa, pitivät 
säännöllisesti yhteyttä, isä 
kuoli ennen kuin lapsi täytti 18 
vuotta. 
 
 

Äiti oli kaksi kertaa. 
Ensimmäinen jakso kesti 6 
kuukautta ja pisin vuoden. 
Isä oli neljä vuotta, äiti jätti 
lapset isälle ja muutti pois 
kotoa lopullisesti, kun 
Ursula oli yläasteella. 

Isovanhemmat äidin ja isän 
puolelta harvakseen, tädit, 
kaverit, naapurit ja sivulliset 
hyvät ihmiset. 

Tytti Vanhemmat asuivat avo-
liitossa. Äiti muutti kolme 
kertaa eroon miehestä. Tytti 
sai 10-vuotiaana virallisesti 
isän, kun tämä tunnusti 
lapsen. Äiti oli yksinhuoltaja 
kuolemaansa asti. 
 

Äiti oli virallisesti 
yksinhuoltaja, isä ei 
tunnustanut lasta äidin 
elinaikana. 

Mummo äidin puolelta, isän 
puolen sukulaiset, yksi 
aikuinen, naapurit, 
perhekodin muut hyvät 
ihmiset. 

Laura Vanhemmat erosivat, kun 
Laura oli 2-vuotias. Eron 
jälkeen eivät pitäneet 
yhteyttä. Isä hylkäsi Lauran 
ilmoittamalla kirjeellä äidille, 
yhteishuoltajuus säilyi. 

Äiti yksinhuoltajana lähes 
15 vuotta.  

Yksi sukulainen, läheinen 
mummo äidin puolelta 
tukenut, hyvät kaverit, vähän 
muuta verkostoa, muut 
sukulaiset pitäneet vähän 
yhteyttä. 

Kaikkien nuorten perherakenteessa oli tapahtunut muutoksia. Oman perheen lisäksi 

jommankumman vanhemman sukulaiset osallistuivat nuorten tukemiseen. Joiden-

kin nuorten kasvuympäristöön vanhemmat kuuluvat kiinteästi silloinkin, kun lapsi 

on ollut lastensuojelun toimien kohteena sijoitettuna kodin ulkopuolelle. 

Kolmen nuoren vanhemmat hoitivat eron jälkeen yksinhuoltajina vanhemmuu-

den tehtävää. Nämä vanhemmat erosivat useita kertoja. Vanhempien vuorottelu yk-

sinhuoltajana voidaan liittää myös aikaan ja tilanteisiin, joissa lapset palautettiin 

sijoituksesta jommallekummalle vanhemmalle, joka oli kuntoutumassa ja pystyi 

tuolloin huolehtimaan lapsista. Kuten taulukoista voidaan havaita, yleensä näillä 

vanhemmilla lapsista huolehtiminen on kuitenkin jäänyt lyhytaikaiseksi. 

Vaikka jompikumpi vanhemmista oli yksinhuoltajana, pitivät he yhteyttä toi-

siinsa. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta nuorten vanhemmat eivät perustaneet 
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uutta perhettä. Joidenkin nuorten vanhemmat erotti lopullisesti toisistaan toisen 

vanhemman kuolema. 

7.2 Nuorten lyhyet elämänkulkutarinat 

Tarkastelen nuorten tarinoissa elämänkulkua Bronfenbrennerin ekologisen teorian 

avulla keskittyen siihen, miten eri toimijat ovat vaikuttaneet ja ohjanneet eri ikä-

kausina lastensuojelulapsen elämänkulkua. Samalla kuvaan lastensuojelulapsen 

kokemuksia heidän elämänkulussa vaikuttavista tärkeistä ihmisistä ja tapahtumista. 

Tarinoihin olen ottanut tutkimusaineistosta ne elämänmuutoksiin liittyvät pääkoh-

dat asioista, jotka olivat haastattelu- ja asiakirja-aineiston perusteella tunnistetta-

vissa nuorten lapsuuden ajan elämänkulun kannalta erityisen merkittäviksi. Nuor-

ten kokemukset ovat ennen kaikkea ajassa tapahtuneita subjektiivisia kokemuksia 

elämäntapahtumista, siirtymistä ja kriiseistä, vanhemmista ja muusta kasvuympä-

ristöstä sekä heille tarjotuista lastensuojelun tukitoimenpiteistä. 

Jokaisen nuoren tarinoiden perässä on taulukko, joka antaa tietoa tiivistetysti 

lapsen menneisyydestä ja elämäntapahtumista. Kuvaan tarinoissa ja taulukoissa 

nuorten elämänkulkua tutkimuksessa käyttämieni teemoitteluun liittyvien sisältö-

alueiden suunnassa (ks. Liite 1). Taulukoissa on tarkasteltu mikrotason osalta erik-

seen perhettä, vanhempia, kotia ja muut lähiyhteisöä. Lähiyhteisöön kuuluvat iso-

vanhemmat ja siihen saattavat kuulua myös muut sukulaiset ja naapurit. Meso-, 

ekso- ja makrotason osalta tarkastelu kohdistuu sosiaalityön toimintakäytäntöihin 

lastensuojeluprosessin aikana sekä lastensuojelun avohuollon tukipalveluun. Li-

säksi kiinnitetään huomiota koulun käyntiin elämänkulkua jäsentävänä tekijänä. 

Kuten luvussa 6.1. mainitsin, en kokoa yhteen ajallisesti nuorten koko elämän-

tarinaa vaan sitä osaa heidän arjen elämästään, joka liittyy tutkimukseni tutkimus-

kysymysten kannalta merkittäviin elämäntapahtumiin kasvuolosuhteissa ja kasvu-

ympäristöissä. Elämänkulkutarinoiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan lasten-

suojelulapsen arjen elämää ja asemaa lastensuojeluprosessissa. Nuorten tarinat ei-

vät etene kronologisesti, vaan kerron nuorten elämäntapahtumia ja elämänkoke-

muksia sekä ajatuksia kulloisestakin tutkimusteemasta enemmän tai vähemmän ir-

rallaan nuorten koko elämäntarinasta.351 Heikkisen ja Hännisen352mukaan tarinal-

lisesti voidaan tarkastella sellaisiakin kertomuksia, jotka eivät täytä juonellisuuden 

                                                        
351 Alasuutari 2007. 
352 Heikkinen 2001: 121, Hänninen 1999: 107. 
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eheyden vaatimuksia. Taulukoissa käytän jäsennystä: lapsuus ennen kouluikää, pe-

ruskouluaika ja peruskoulun jälkeinen aika. 

7.2.1 Raija 

Raija on ollut lastensuojelun asiakas yksivuotiaasta saakka. Raijan syntymän aikoi-

hin vanhemmilla oli pitempi päihteetön kausi. Raijan perheessä lastensuojelun tu-

kitoimenpiteet alkoivat kun vanhempien huolehtiminen lapsista oli epäsäännöllistä. 

Iän karttuessa Raija perheen vanhimpana lapsena huolehti usein myös kolmesta 

nuoremmasta sisaruksestaan. Äidin päihteiden käyttö päihteettömän kauden jäl-

keen saattoi alkaa ennalta arvaamattomasti ja kestää pitkiäkin aikoja. Isä oli huma-

lassa väkivaltainen. Selvin päin vanhemmat olivat mukavia ja ahkeria ihmisiä sekä 

huolehtivat lapsistaan. Lapsena Raija kärsi vanhempien useista eroista ja perheen 

hajoamisesta. Vanhempien erotilanteissa perheen lapset sijoitettiin lastensuojelun 

tukitoimin usein kodin ulkopuolelle. Näissä tilanteissa saattoi käydä niin, että äiti 

lähti hoitoon ja isä muutti pois kotoa. Vanhempien pitkien juomiskausien aikana 

lastensuojeluilmoituksia tuli lukuisia lasten puutteellisen hoidon vuoksi. 

Isovanhemmista oli tullut kantava voima Raijalle varhaislapsuuden ja perus-

koulun aikana. Hän pyöräili usein heidän luokseen kun hänellä oli huolia. Raijalle 

papan kuolema aiheutti ison surun ja muutoksia hänen elämässään. Tuolloin Raija 

oli juuri täyttänyt kymmenen vuotta. Mummolle jäi vastuu huolehtia huonoina ai-

koina lapsenlapsistaan. Mummon poismenon aikoihin Raija oli peruskoulun yläas-

teella. Turvapaikaksi lapsille mummo jätti kodin, josta oli vaikea luopua varsinkin 

silloin kun piti muuttaa vieraaseen paikkaa. Mummon poismenon jälkeen Raija tur-

vautui usein naapureihin. 

Vain kerran Raija otettiin huostaan muutamaksi vuodeksi ja sijoitettiin isovan-

hempien luokse. Sijoituspaikan ja huostaanoton hän oli kokenut helpotuksena. 

Muut kaksi sijoitusta isovanhempien luokse oli toteutettu avohuollon tukitoimena. 

Sijoitukset eivät olleet pitkäaikaisia. Isovanhemmat toimivat sijaisvanhempina ja 

mummuna ja pappana. Raija arvostaa heitä hyvinä huoltajina, hoivaajina ja kasvat-

tajina. 

Raijalla oli peruskoulun ensimmäisten kuuden vuoden aikana vähän kaveri-

suhteita. Hän salasi koulukavereilta epävakaan kotielämän mutta kävi aamuisin jut-

telemassa siitä terveydenhoitajan kanssa. Iän karttuessa häneen tuli vahvuutta ja 

hän kertoi avoimesti lukioaikana kavereille kotitilanteen. Epävakaista kotitilan-

teista huolimatta hän oli aina pärjännyt hyvin koulussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi. 
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Lastensuojeluprosessin aikana Raija ei säästynyt kasvuympäristön muutoksilta. 

Hän oli useamman kerran sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja vain yhdesti hänet otet-

tiin huostaan. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelivät harvoin suoraan 

Raijan kanssa; usein työskentely oli eksotason353 työskentelyä vanhempien kautta. 

Perhettä edusti aina äiti silloinkin kun Raija oli huostassa. Isä ei koskaan ollut mu-

kana viranomaisverkoston työskentelyssä. 

Huostaanoton tai sijoituksen päätyttyä lapsi palautettiin kotiin ja perhettä tuet-

tiin erilaisin avohuollon tukitoimin selviytymään kotioloissa. Tuolloin lastensuoje-

lusta pyrittiin vanhempia tukemaan ohjauksen ja neuvonnan keinoin kasvatusteh-

tävässä sekä tarjoamaa heille erilaisia avohuollon tukipalveluja.354 Kotiin esimer-

kiksi lähetettiin kodinhoitaja hoitamaan lapsia ja lastensuojelullisin perustein 

myönnettiin toimeentulotukea pitkiäkin aikoja. 

Yhteiskunnan keinot ja velvollisuus auttaa hädässä olevia lapsia eivät ole Rai-

jan mukaan onnistuneet hänen perheessään. Perheen elämä ei muuttunut pysyvästi 

parempaan päin. Raija kantaa vielä aikuisenakin mukanaan lapsuuden ajan purka-

mattomia negatiivisia kokemuksia. Lastensuojelun toimenpiteet loppuivat hänen 

kohdallaan kun hän täytti 18 vuotta. Tämän jälkeen hän siirtyi toimeentulotuki-

asiakkaaksi sosiaalitoimistoon. 

Taulukossa 3 olen tiivistetysti esittänyt Raijan elämänkulkuun lastensuojelu-

lapsina keskeisesti vaikuttaneet tapahtumat. 

Taulukko 3. Raijan elämänkulkuun lastensuojelulapsena keskeisesti vaikuttaneet elä-

mäntapahtumat. 

Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen kouluikää Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen aika 

Mikrotaso 
Perhe, vanhemmat ja 
koti  

Vanhemmat erosivat neljä 
kertaa. Ensimmäisen 
kerran he erosivat 
virallisesti kun Raija oli 4-
vuotias. Lapsi jäi eroissa 
aina äidille. 

Äiti raitistui ja 
päihteetöntä aikaa kesti 
kuutisen vuotta. Perhe-
elämä oli hajanaista. Isä 
muutti usein pois kotoa. 
Vanhemmat asuivat 
yhdessä, epävirallisesti 
parisuhteessa pitkiä 
aikoja. Äiti aloitti 
uudelleen päihteiden 
käytön. 
 

Äiti jatkoi yhdessä isän 
kanssa päihteiden käyttöä 
kotona. Ongelmat kotona 
kasautuivat ja isä muutti pois 
kotoa. Raija muutti isän 
luokse lukion viimeisellä 
luokalla. 

Isovanhemmat, muut 
sukulaiset ja 
sijaisperhe 
 

Sukulaiset pyrkivät vai-
kuttamaan vanhempien 
epävakaaseen 
elämäntapaan. 
Sijoitettiin 3-vuotiaana 
isovanhemmille. 

Lapsi oli kaksi kertaa 
sijoitettuna avohuollon 
tukitoimin 
isovanhemmille. 

 

                                                        
353 Bronfenbrenner 1979: 237. 
354 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 2 §. 
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Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen kouluikää Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen aika 

 
Kaverit 
 

 Hän ei puhunut 
kavereille peruskoulussa 
kotihuolista, vaan kävi 
aamuisin koulu-
terveydenhoitajalle 
kertomassa kotihuolista. 
 

Iän karttuessa tuli 
rohkeammaksi ja puhui 
kavereille kotihuolista ja 
vanhempien päihteiden 
käytöstä. 

Naapurit 
 

 Isovanhempien 
poismenon jälkeen oli 
sisarusten kanssa usein 
yötä naapurissa. 
 

Turvautui usein naapureihin 
ja poliisin apuun. 

Meso-. ekso- ja 
makrotaso 
Sosiaalityön 
toimintakäytännöt 
lastensuojeluprosessin 
aikana, lastensuojelun 
avohuollon tukipalvelut 
 

Lastensuojeluasiakkuus 
alkoi yksivuotiaana. 
Otettiin huostaan 3-
vuotiaana. Huostaanoton 
päätyttyä perhettä 
autettiin erilaisin 
avohuollon tukipalveluin.  

Harvoin työskenneltiin 
suoraan lapsen kanssa. 
Perhettä edusti äiti. Isän 
kanssa työskentely oli 
vähäistä. 
Sijoitettiin kaksi kertaa 
avohuollon tukipalveluin 
kodin ulkopuolelle. 
Sijoitusten päätytty 
vanhempia tuettiin 
erilaisin avohuollon 
tukipalveluin. 

Täytti 18 vuotta ja lasten-
suojelun tukitoimet päät-
tyvät. Vanhempia oli tähän 
saakka tuettu erilaisilla tuki-
palveluilla ja sosiaalityön 
keinoin. Mikään ei ollut 
muuttunut parempaan päin. 
Hän siirtyi nuorena aikui-
sena toimeentulotuki-
asiakkaaksi 
sosiaalitoimistoon. 
Koulussa Raija on pärjännyt 
hyvin. Lukion jälkeen 
tavoitteena on hakeutua 
yliopistoon. Hänellä on huoli 
sisaruksista.  

Raijan elämänkulkuun muutoksiin lastensuojelulapsena vaikuttivat huostaanotto ja 

sijoitus isovanhemmille. Hänen elämänkulkunsa erityisyyksiin sisältyi yllättävä 

muutto asumaan isän luokse lukion viimeisenä vuonna. Turvallisuutta Raijan lap-

suuteen toivat isovanhemmat, joiden poismenolla puolestaan oli merkitystä Raijan 

elämänkulkuun. 

7.2.2 Heta ja Arja 

Hetan ja Arjan perheessä lastensuojelun tukitoimet aloitettiin, kun Arja oli kolmen 

kuukauden ikäinen ja Heta kaksivuotias. Molemmat vanhemmat käyttivät runsaasti 

päihteitä, eivätkä pitkien juomiskausien aikana kyenneet huolehtimaan lapsistaan. 

Vanhemmat erosivat kolme kertaa. Ensimmäisen kerran vanhemmat erosivat kun 

Heta oli viisivuotias ja Arja vielä vauvaiässä. Erojen jälkeen vanhemmat asuivat 

usein epävirallisesti parisuhteessa. Erillään asuessaankin he pitivät säännöllisesti 

yhteyttä toisiinsa. Äidin päihteiden käyttö oli ennalta arvaamatonta. Äiti itse il-

moitti alkoholin käytöstään ystävilleen tai mummolle ja pyysi hakemaan lapsen 

turvaan. Toisinaan ystävät toimittivat lapset perhekodille tai mummo tuli hoita-

maan lapsia heidän omaan kotiin. 
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Kasvuympäristön vaihdoksia oli useita. Hetalla ne alkoivat kaksivuotiaana ja 

Arjalla kolmen kuukauden ikäisenä. Sijaiskodit ja sijaisvanhemmat vaihtuivat var-

haislapsuudessa useita kertoja, mikä lisäsi epävakautta arjen elämässä. Arja ehti 

olla sijoitettuna eri sijaisperheissä kolme kertaa ennen kolmea ikävuotta. Hän oli 

juuri täyttänyt vuoden kun lastensuojelullisin perustein tehtiin ensimmäinen huos-

taanottopäätös. Heta oli täyttänyt vasta kaksi vuotta, kun hänet lastensuojelun avo-

huollon tukitoimena sijoitettiin ensimmäisen kerran sijaisperheeseen, ja hänet otet-

tiin kolmevuotiaana huostaan. Arjan ja Hetan ensimmäinen huostaanotto kesti va-

jaan vuoden. Heidät palautettiin äidille, ja lasten päivittäinen hoito järjestettiin las-

tensuojelullisin perustein päiväkodissa. Nämä tukimuodot eivät säästäneet kasvu-

ympäristön muutoksilta kovin pitkään. Kolmen kuukauden kuluttua tehtiin uusi si-

joituspäätös ja heidät siirrettiin sijaisperheeseen. 

Useita äkkinäisiä elämänmuutoksia arjen elämään tuli aina silloin, kun isä 

muutti takaisin kotiin. Vanhempien päihteiden käyttö saattoi jatkua useita päiviä. 

Päiväkodista ei voitu palauttaa lapsia joka päivä kotiin. Lastensuojelussa ei ennak-

koon varauduttu äkkinäisiin muutoksiin, joten lasten hoitopaikkaa saatettiin muut-

taa päivittäin. Muutokset olivat äkkinäisiä ja hoitajat vaihtuivat. Tähän haettiin las-

tensuojelussa korjausta. Kolmen kuukauden kuluttua lastensuojelussa tehtiin avo-

huollon tukitoimena uusi sijoituspäätös, ja Arja ja Heta sijoitettiin jälleen sijaisper-

heeseen. Äiti lähti hoitoon ja isä muutti pois kotoa. Äiti tuli kuukauden kuluttu 

hoidosta kotiin ja halusi lapset luokseen. Lapset palautettiin äidille, ja hän muutti 

asumaan lapsineen oman äidin luokse. Tuolloin Arja oli kolmevuotias. Tämän jäl-

keen äiti oli käyttämättä päihteitä kuutisen vuotta. 

Kun äiti aloitti uudelleen päihteiden käytön, järjestettiin lastensuojelusta avo-

huollon tukitoimenpiteenä perhetyöntekijä kotiin äidin tueksi sekä kotipalvelua, 

joka laittoi lapset aamulla kouluun. Äitiä ohjattiin myös A-klinikan ja kuntoutus-

klinikan palvelujen piiriin. Mummo hoiti lapsia. Kun äidin tilanne ei korjaantunut 

Arja ja Heta sijoitettiin sijaisperheeseen, ja myöhemmin molemmat otettiin huos-

taan. 

Heta nimesi pitkäaikaiseksi kaveriksi ja parhaaksi ystäväksi varhaislapsuuden 

ajasta saakka yhteyttä pitäneen saman ikäisen tytön. Arjalla iän mukana kaverit oli-

vat vaihtuneet. 

Vanhempien lopullisen eron jälkeen Arjalla oli ensimmäisen kerran pitempiai-

kainen suhde isään 15-vuotiaana tilanteessa, kun viimeinen huostaanotto hänen ja 

siskon osalta purettiin. Siinä elämäntilanteessa hän ja sisko muuttivat isän luokse 

asumaan. Hyvää kautta kesti noin puoli vuotta, kunnes isän päihteiden käyttö li-

sääntyi. Heta ja Arja alkoivat kantaa aikuisen vastuuta omasta ja isän arjen elämästä. 
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Äitikin oli huonossa kunnossa, ja hän vieraili päivittäin perheessä vaikka asui eril-

lään perheestä. Yläluokilla Arja kävi terapiassa, mikä tuki selviytymistä koulussa. 

Heta ja Arja kokivat, että he olivat olleet syrjässä itseään koskevasta päätök-

senteosta lapsuudessaan. Murrosikäisenä he eivät enää suostuneet olemaan syrjässä 

vaan halusivat itse päättää esimerkiksi sijaiskodin sijainti paikkakunnan. Nuoret 

sanoivat ensimmäisen kerran mielipiteensä lastensuojeluprosessin aikana itseään 

koskevissa asioissa, kun toinen heistä oli 16-vuotias ja toinen 14-vuotias. Koke-

muksellinen elämänhistoria oli opettanut oman elämän asiantuntijaksi. Nuoret itse 

tekivät valinnan, joka määritti suuntaa elämässä.355 

Taulukossa 4 olen esittänyt tiivistetysti Arjan ja Hetan elämänkulkuun lasten-

suojelulapsina keskeisesti vaikuttaneet tapahtumat. 

Taulukko 4. Arjan ja Hetan elämänkulkuun lastensuojelulapsena keskeisesti vaikutta-

neet elämäntapahtumat. 

Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen kouluikää Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen 
aika 

Mikrotaso 
Perhe, vanhemmat ja koti 
 

Vanhemmat erosivat kolme 
kertaa. Vanhemmat 
käyttivät pitkiä aikoja 
runsaasti päihteitä. 

Äiti oli raittiina 
muutaman vuoden. 
Tuolloin vanhemmat 
asuivat eri osoitteessa. 
Kun äiti aloitti uudelleen 
päihteiden käytön, 
asuivat vanhemmat 
toistuvasti epävirallisesti 
parisuhteessa. 
Ongelmien 
kasaantuessa isä muutti 
aina pois kotoa. 

Erillään asuessaan 
vanhemmat pitivät 
säännöllisesti yhteyttä. 
Viimeinen huostaanotto 
purettiin ja joutui Arja 
opettelemaan 15-
vuotaana ensimmäisen 
kerran asumaan isän 
kanssa. Heta 
vanhimpana lapsena 
piti järjestystä kotona ja 
pyrki säätelemään isän 
päihteiden käyttöä 
kotitilassa. Vaikka 
kasvuolosuhteet olivat 
heikot, halusi hän asua 
kotona.  

                                                        
355 Hämäläinen 2003. 
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Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen kouluikää Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen 
aika 

Isovanhemmat, muut 
sukulaiset, sijaisperheet, 
kaverit ja 
naapurit 
 
 

Mummo tuli usein 
hoitamaan lapsia kotiin 
silloin kun äiti aloitti 
uudelleen päihteiden 
käytön. Usein sijaisperheet 
vaihtuivat. Heillä ehti olla 
kuusi sijaisperhettä. 
Esimerkiksi Arja oli ollut 
kolme sijaisperhettä ennen 
kolmea ikävuottaan. 

Muiden sukulaisten 
kanssa oli huonot välit 
vanhempien 
elämäntapojen vuoksi. 
Hetalla oli kavereita, 
joiden kanssa hän 
harrasti. Yksi hyvä 
kaveri oli 
varhaislapsuudesta 
saakka. Naapureina asui 
sukulaisia ja niihin ei 
voinut turvautua kuin 
hätätilanteessa. 

Joihinkin sijaisperhei-
siin Arja ja Heta 
sopeutuivat erilailla. 
Pitkäaikainen kaveri 
tuki Hetaa, eikä häneltä 
tarvinnut salata 
kotiasioita. Arjalla 
kaverit iän mukana 
vaihtuivat. Hän häpesi 
kotiasioita. Muihin 
sukulaisiin huonot välit 
jatkuivat. Siksi 
naapurissa asuviin 
sukulaisiin ei voinut 
turvautua. Nuoret 
pyysivät apua poliisilta. 
 

Meso-, ekso- ja 
makrotaso 
Sosiaalityön 
toimintakäytännöt 
lastensuojeluprosessin 
aikana, lastensuojelun 
avohuollon tukipalvelut 

Lastensuojeluasiakkuus 
aloitettiin, kun Arja oli 
kolmen kuukauden ja Heta 
2-sivuotias. Ensimmäisen 
kerran Arja otettiin 
huostaan vuoden vanhana 
ja Heta oli 3-vuotias. 
Muutaman kuukauden 
kuluttua huostaanotto 
purettiin. Lapset palautettiin 
äidille. Lastensuojelullisin 
perustein järjestettiin 
päivittäinen hoito 
päiväkodissa. Kolmen 
kuukauden kuluttua lapset 
sijoitettiin jälleen sijaisper-
heeseen. Sisarukset 
palautettiin äidille 
kuukauden kuluttua. 

Arja oli peruskoulun 3. 
luokalla, kun jälleen 
aloitettiin lastensuoje-
lulliset toimenpiteet. 
Sisarukset olivat 
useamman kerran 
avohuollon tukitoimen-
pitein sijoitettuna 
sijaisperheessä. 
Yläasteella ensi kerran 
nuoret halusivat päättää 
sijaiskodin sijainnista. 
Kokemuksellinen 
elämänhistoria oli 
opettanut oman elämän 
asiantuntijaksi, eikä 
enää alistuttu 
lastensuojelun 
toimintakäytöntöihin. Iän 
mukana oli tullut 
rohkeutta olla 
päättämässä itseään 
koskevaa asiaa. 

Viimeinen huostaanotto 
purettiin, kun Arja oli 
peruskoulun 
kahdeksannella 
luokalla. Tuolloin 
Heidät palautettiin 
isälle. Puolenvuoden 
kuluttua tehtiin jälleen 
sijoituspäätös. Arja 
sijoitettiin avohuollon 
tukitoimenpiteenä 
sijaisperheeseen ja 
Heta muutti omaan 
asuntoon ja aloitti 
lukion syksyllä. 
Molemmat nuoret ovat 
pärjänneet hyvin 
koulussa  

Arjan ja Hetan elämänkulkuun merkittävästi vaikuttivat useat kasvuympäristön 

vaihdokset. Pienenä heillä saattoi olla saman vuorokauden aikana kolmekin hoito-

paikkaa. Iän karttuessa he eivätkä enää hyväksyneet omasta tahdosta riippumatonta 

asumista. He alkoivat itse vaikuttaa elämänkulkuunsa. Nuorten elämänkulkuun vai-

kutti myös varhaislapsuudessa pitkän aikaa äidin raitistuminen. 

7.2.3 Ursula 

Ursulasta tuli lastensuojelun lapsi kolmevuotiaana. Molemmat vanhemmat käytti-

vät runsaasti päihteitä. Ursulan perheessä lastensuojelun tukitoimenpiteet alkoivat, 
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kun naapurit tekivät useita ilmoituksia lapsen heitteille jätöstä. Lapsi oli aliravitse-

mustilassa. Ursula ei saanut tarpeeksi ruokaa silloin, kun vanhemmilla oli huo-

nompi kausi tai isä oli pitkään poissa kotoa. Äiti yksin ei jaksanut huolehtia lapsesta. 

Joskus Ursula oli kadoksissa. Tuolloin sosiaalityöntekijät etsivät häntä naapureista 

ja muualta kodin lähialueelta. Ursula oli lapsena paljon yksin kotona. Hän turvautui 

usein luotettavana pitämäänsä naapuriin, joka antoi turvaa ja auttoi pientä lasta sel-

viämään arjen ongelmista. Ursulaa ei koskaan otettu huostaan, vaan hänet sijoitet-

tiin useita kertoja lyhyeksi tai vähän pitemmäksi aikaa avohuollon tukitoimenpitein 

joko sijaisperheeseen tai perhekodille. 

Ursula kertoo haastattelussa kokemuksiaan sosiaalityön toimintakäytännöistä 

lastensuojeluprosessin aikana. Useita kertoja perheessä oli kodinhoitaja hoitamassa 

lapsia, kun vanhempien olinpaikasta ei ollut tietoa. Useita moniammatillisia ver-

kostokokouksia pidettiin perheen kotona. Yleensä kotihälytykset sosiaalityönteki-

jöille Ursulan perheeseen tulivat yöllä. Kriisitilanteet päättyivät joko siihen, että 

Ursula jatkoi elämäänsä riskiolosuhteissa keskenään riitelevien vanhempiensa 

kanssa, tai lapsi siirrettiin pariksi päiväksi perhekodille. Ursula saattoi myös joutua 

riitelevien vanhempiensa fyysisesti ja psyykkisesti kaltoin kohtelemaksi. 

Ursulan perheessä tapahtui äkkinäinen elämänmuutos, kun Ursula oli perus-

koulun kolmannella luokalla. Äiti muutti lapsineen toiselle paikkakunnalle ja Ur-

sula aloitti koulun uudella paikkakunnalla. Muutaman kuukauden kuluttua äiti pa-

lasi lapsen kanssa takaisin entiseen kotiin. Peruskoulun seitsemännellä luokalla al-

koi Ursulalle tulla ongelmia koulussa. Vanhemmat eivät jaksaneet huolehtia lap-

sesta eivätkä kyenneet tukemaan kouluasioissa. Noihin aikoihin äiti muutti pysy-

västi pois kotoa. Ursulalta puuttui aikuinen kasvattaja, joka pitäisi huolta hänen 

arjen elämästä. Ursula kaipasi äitiä. Samoihin aikoihin isällä oli myös suuria talou-

dellisia ongelmia. Hän oli masentunut ja vähitellen siirtyi päihteiden ja lääkkeiden 

sekakäyttäjäksi. 

Ursulan vaikeudet koulussa jatkuivat, joten hänet sijoitettiin avohuollon tuki-

toimena sijaisperheeseen kotipaikkakunnalle muutamaksi kuukaudeksi. Kouluon-

gelmiin ei tullut helpotusta, joten sosiaalityöntekijät tarjosivat sijaiskotipaikkaa 

naapurikunnasta. Ursula torjui tarjouksen, sillä hän halusi jatkaa opiskelua tutussa 

koulussa. Ursulan kouluongelmat jatkuivat edelleen, ja hänet siirrettiin toiseen si-

jaisperheeseen. Uuden sijaiskodin säännöt mietityttivät häntä, mutta hän uskoi so-

peutuvansa niihin ja toivoi, että opiskelu lähtee sujumaan paremmin. Koska Ursula 

ei ollut oppinut lapsena sääntöjä, hänen oli murrosikäisenä niihin vaikea tottua. 

Kolmen kuukauden kuluttua hänet siirrettiin lastensuojelun laitokseen ja sieltä per-
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hekotiin kauas omasta kodista. Puolen vuoden kuluttua hän palasi takaisin sijais-

kotiin. Hän oli tenttinyt kaikki rästitehtävät koululle ja saanut hyvän kevättodistuk-

sen mukaansa. Ursula oli ymmärtänyt perhekotiin sijoituksensa syyn, ja hän oli 

saanut runsaasti lisää vahvuutta koulun aloittamiseen syksyllä kotipaikkakunnalla. 

Syksyn kuluessa Ursula palautettiin takaisin kotiin, koska koulussa meni hyvin. 

Kotiongelmien vuoksi elämä kotona uuvutti Ursulan. Hän pyysi apua 14-vuotiaana 

sosiaalityöntekijöiltä. Perhettä yritettiin auttaa järjestämällä kotipalvelua. Muuta-

man kuukauden kuluttua Ursula alkoi olla paljon poissa kotoa. Hän muutti kaverin 

luokse asumaan. 

Ursulalla oli vain harvoja kodin ulkopuolisia tukihenkilöitä. Kahdeksanvuoti-

aana hän löysi A-klinikan kanslistitädin, ja hän kävi tuossa vaiheessa monta kertaa 

A-klinikalla nukkumassa. Yhdeksännellä luokalla tuli hänen kouluunsa kouluku-

raattori, jolle hän puhui ongelmistaan jo vähän enemmän kuin muille. 

Taulukossa 5 olen tiivistetysti esittänyt Ursulan elämänkulkuun lastensuojelu-

lapsena keskeisesti vaikuttaneet tapahtumat. 

Taulukko 5. Ursulan elämänkulkuun lastensuojelulapsena keskeisesti vaikuttavat elä-

mäntapahtumat. 

Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen 
kouluikää 

Peruskouluaika Peruskoulun 
jälkeinen aika 

Mikrotaso 
Perhe, vanhemmat ja 
koti 

Vanhemmat erosivat 
kaksi kertaa. 
Molemmat vanhem-
mat käyttivät run-
saasti päihteitä. 
Kodin piilopaikat 
fyysisenä paikkana oli 
usein myös yksi-
näiselle lapselle 
turvapaikka. 

Ursula oli kolmannella 
luokalla peruskoulussa 
kun äiti muutti lapsen 
kansaa pois kotoa. 
Ursula oli 
seitsemännellä 
luokalla, kun äiti muutti 
lopullisesti yksin pois 
kotoa. Molemmat 
vanhemmat käyttivät 
runsaasti päihteitä, 
eivätkä kyenneet 
tukemaan lasta 
kouluasioissa. 
Hän piiloutui kodin 
tiloihin. 
 

Isä oli 
yksinhuoltajana. 
Ursula huolehti kodin 
arjen elämästä ja 
hoiti isää ja sisaruk-
sia. Molemmat 
vanhemmat käyttivät 
hallitsemattomasti 
päihteitä. Isä kuoli 
ennen kuin Ursula 
täytti 18 vuotta. 

Muun kasvuympäristön 
tuki, sukulaiset, naapurit, 
kaverit, sijaisperhe ja A-
klinikan täti 

Sukulaiset asuivat 
kaukana toisella 
paikkakunnalla. 
Naapuri seurasi 
lapsen kotitilannetta. 
Perhekodilla hän asui 
useita kertoja. 
A-klinikan tätiin hän 
tutustui vanhempien 
hoitojaksojen aikana. 

Sukulaiset seurasivat 
etäältä. Eivät pitäneet 
aktiivisesti yhteyttä. 
Hän haki itse apua 
naapurista, jotka 
auttoivat. 
Luottokavereita oli 
vähän. Koulukavereilta 
pyrki salaamaan 
kotitilanteen, koska 
häpesi vanhempien 
päihteiden käyttöä ja 
pelkäsi koulukiusaajaa. 
 

Sukulaiset seurasivat 
etäältä. Alkoi kulkea 
kaveriporukoissa. 
Muutti pois kotoa. 
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Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen 
kouluikää 

Peruskouluaika Peruskoulun 
jälkeinen aika 

Meso-, ekso-, ja 
makrotaso 
Sosiaalityön 
toimintakäytännöt 
lastensuojeluprosessin 
aikana, lastensuojelun 
avohuollon 
tukitoimenpiteet  

Tuli lastensuojelun 
asiakkaaksi 
kolmivuotiaana. 
Ursulaa ei ollut 
koskaan otettu 
huostaan. 
Lastensuojelun 
aikana hän ehti olla 
seitsemässä eri 
sijaispaikassa. 

Peruskoulun 
seitsemännellä luokalla 
alkoivat kouluongelmat. 
Hänet sijoitettiin 
avohuollon tukitoimen-
pitein kotipaikkakun-
nalle sijaisperheeseen 
ja muutaman kuukau-
den kuluttua tarjottiin 
sijaiskotipaikkaa 
naapurikunnasta. Hän 
kieltäytyi, koska ei 
halunnut vieraaseen 
paikkaan. Kouluongel-
mat jatkuivat ja hänet 
sijoitettiin toiseen 
sijaisperheeseen. 
Sieltä hänet siirrettiin 
kolmen kuukauden 
kuluttua lastensuojelu-
laitokseen ja sieltä 
perhekotiin kauas 
omasta kodista. Puolen 
vuoden kuluttua hänen 
palautettiin takaisin 
sijaiskotiin. Hän palasi 
muuttuneena ja 
koulurästit oli 
kiitettävästi kaikki 
suoritettu  

Ursula pyysi 14-
vuotiaana apua 
sosiaalivirastosta. 
Hänet oli syksyllä 
palautettu omaan 
kotiin, Ja kotielämä 
oli hänet uuvuttanut. 
Yhdeksännellä 
luokalla tuli kouluun 
koulukuraattori, jolle 
hän puhui 
kotiongelmista vähän 
enemmän kuin 
muille. Tätä ennen 
hän oli 8-vuotiaana 
tutustunut A-klinikan 
kanslistitätiin, jonka 
luona A-klinikalla hän 
kävi nukkumassa.  

Ursulan elämänkulkuun vaikuttivat erilaisten elämäntapahtumien kautta yhteiskun-

nan puutteelliset keinot ja vastuut auttaa hädässä olevaa lasta. Useissa jaksoissa hän 

huolehti aikuisille kuuluvista tehtävistä kuten vanhemmistaan ja sisaruksistaan. Ur-

sulan elämänkulkuun sattui lyhyt mutta tärkeä ajanjakso ja käännekohta peruskou-

lunaikaan, kun koulukuraattori tuli kouluun ja auttoi erilaisissa elämän kriiseissä. 

Toinen hyvä ajanjakso tapahtui, kun uusi sijaiskoti ja vakaa kasvuympäristö antoi-

vat aiempaa enempi hoivaa ja huolenpitoa ja sosiaalista tukea. 

7.2.4 Tytti 

Tytti oli yhden vuoden ikäinen kun perheessä oli aloitettu lastensuojelun tukitoi-

menpiteet. Vuoden aikana oli tullut useita ilmoituksia epäilystä lapsen hoidon lai-

minlyönnistä tai yksinjättämisestä. Aluksi vanhemmille annettiin varoituksia ja jär-

jestettiin erilaisia avohuollon tukipalveluja kotiin. Tytti oli sijoitettu kuusivuotiaana 

kolmen sisaruksensa kanssa perhekotiin. Sitä ennen hän oli ollut sijoitettuna avo-

huollon tukitoimenpitein kahdessa sijoituspaikassa. Ennen siirtymistä perhekotiin 
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hänet oli lastensuojelullisin perustein jouduttu ottamaan kaksi kertaa huostaan äidin 

suostumuksella. 

Tytin vanhemmat asuivat avoliitossa. Molemmat vanhemmat käyttivät run-

saasti päihteitä. Poliisit vierailivat usein perheessä vanhempien elämäntapojen 

vuoksi. Äiti muutti kolme kertaa erilleen Tytin isästä. Viimeisen muuton aikoihin 

hän hakeutui hoitoon. Äiti oli virallisesti yksinhuoltaja, koska isä ei tunnustanut 

lasta äidin elinaikana. Tytti sai vasta 10-vuotiaana virallisesti isän, kun tämä tun-

nusti lapsen. Isä kävi viiden vuoden tauon jälkeen katsomassa sijaiskodissa lasta. 

Tytti oli pienestä saakka perheen vanhimpana lapsena tottunut huolehtimaan 

sisaruksistaan. Hän turvautui usein naapureiden apuun, varsinkin talonmiehen 

perhe tuli tutuksi. Toisella paikkakunnalla asuvat sukulaiset olivat Tytin arjen elä-

mässä mukana. Varsinkin mummo oli pitänyt huolta ja tykönään. 

Perhekodissa ongelmana oli äitien vaihtuminen, joka rikkoi vanhemmuuden ja 

perheen antamaa jatkuvuuden turvaa. Tytti oli ollut tuolloin huolissaan erityisesti 

sisaruksestaan, joka oli ollut vauva sijaiskotiin joutuessaan ja oli ehti kiintyä en-

simmäiseen sijaisäitiin. Sijaiskodissa fyysiset puitteet pysyivät samana ja äidit toi-

mivat kasvattajina. Tytillä oli 18 ikävuoteen mennessä ollut kolme sijoituspaikkaa 

ja viisi sijaisäitiä. Tytti oli 12-vuotias kun ensimmäinen sijaisäiti vaihtui ja perhee-

seen tuli kaksi vanhempaa. Muutos rikkoi perherakenteen ja tätä hän ei ollut valmis 

hyväksymään. Hän oli tottunut yhden vanhemman perheeseen. 

Tytti oli kokenut, että lasten kohtaaminen oli erilainen perhekodissa kuin las-

tensuojelun toimintakäytännöissä. Perhekodissa hän sai osallistua itseään koske-

viin päätöksiin, kun taas lastensuojelussa hän oli kokenut, että kaikki päätökset teh-

tiin häntä kuulematta. 

Koulussa Tytti oli pärjännyt hyvin murrosikään saakka. Tuohon aikaan hänelle 

tuli paha olla ja hän halusi pois perhekodilta. Tytti kaipasi perhekodin ensimmäistä 

äitiä. Pahaa oloa lisäsi sekin, että perhekotiin oli tulossa uusi äiti. Tämä asetti nuo-

ren tulevaisuuden uuteen valoon. Hänet siirrettiin toiseen perhekotiin, mutta hän ei 

kyennyt solmimaan luottamuksellista suhdetta aikuiseen. Siksi Tytti siirrettiin ta-

kaisin vanhaan tuttuun paikkaan itsenäistymiseen tarkoitettuun asuntoon. Tämän-

kään muutoksen jälkeen elämä ei korjaantunut ja kouluasiat menivät heikosti. Jäl-

leen Tytti siirrettiin perhekotiin toiselle paikkakunnalle. Siellä Tytti selviytyi erin-

omaisesti koulussa ja suoritti kaikki rästiin jääneet opinnot muutamassa kuukau-

dessa. Huostaanotto päättyi kun Tytti täytti 18 vuotta. Tämän jälkeen hän muutti 

yksin takaisin kotipaikkakunnalle, josta oli lapsena lähtenyt. Hän on omalla taval-

laan pyrkinyt selviytymään arjen elämässä. Hän on myös yrittänyt käydä monen-

laista ammatillisia kouluja, mutta aina joutunut keskeytymisen vuoksi pettymään. 
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Taulukossa 6 olen tiivistetysti esittänyt Tytin elämänkulkuun lastensuojelulap-

sena keskeisesti vaikuttaneet tapahtumat. 

Taulukko 6. Tytin elämänkulkuun lastensuojelulapsena keskeisesti vaikuttaneet elä-

mäntapahtumat. 

Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen 
kouluikää 

Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen 
aika 

Mikrotaso 
Perhe, vanhemmat ja 
koti 

Vanhemmat asuivat 
avoliitossa. Äiti muutti 
kolme kertaa lasten 
kanssa eri osoittee-
seen. Molemmilla 
vanhemmilla oli 
päihteiden 
hallitsematonta käyt-
töä. Perheen isä oli 
humalassa väkivaltai-
nen. Poliisit vierailivat 
usein perheessä van-
hempien epävakaan 
elämäntavan vuoksi. 
Tytti oli 6-vuotias kun 
äiti kuoli. 
 

Tytti oli 10-vuotias kun 
isä tunnusti hänet viral-
lisesti. Tytti huolehti 
sisaruksistaan myös 
perhekodilla. 

Tytti huolehti 
sisaruksista. 

Muun kasvuympäristön 
tuki, isovanhemmat, 
muut sukulaiset, 
naapurit, kaverit, 
sijaisperheet 

Naapurit ilmoittivat 
usein lasten hoidon 
laiminlyönneistä ja 
yksin jättämisestä. He 
myös hoitivat lapsia. 
Tytti haki apua naapu-
reista. Hän huolehti 
sisaruksistaan. 

Sukulaiset asuivat toi-
sella paikkakunnalla. 
Lähisukulainen isän 
puolelta toimi äidin 
kuoleman jälkeen 
virallisena huoltajana. 
Mummo piti paljon 
lapsia luonaan. Myös 
muut sukulaiset pitivät 
yhteyttä. Tytillä ei ollut 
pitkäaikaisia kavereita. 
Perhekodilla aikuinen 
oli hänen luottokave-
rinsa. 
Perhekodissa ongel-
mana oli äitien vaihtu-
minen. Varsinkin hän 
oli huolissaan vauva-
ikäisenä sijoitetusta 
siskostaan. Fyysiset 
puitteet pysyivät sama-
na ja äidit toimivat 
kasvattajina. 

Huostaanotto raukesi 
hänen täyttäessä 18 
vuotta. Hän muutti 
yksin ilman ammattia 
takaisin kotipaikka-
kunnalle, josta oli 
lapsena lähtenyt. 
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Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen 
kouluikää 

Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen 
aika 

Koulussa tuli ongelmia 
murrosiässä. Hänelle 
tuli paha olla. Hän 
halusi pois perhekodil-
ta. Hän kaipasi perhe-
kodin ensimmäistä 
äitiä. Hänet siirrettiin 
toiseen perhekotiin. 
Sieltä hänet siirrettiin 
takaisin tuttuun paik-
kaan. Muuton jälkeen 
elämä ei korjaantunut 
ja kouluongelmat li-
sääntyivät. jälleen Tytti 
siirrettiin perhekotiin 
toiselle paikkakunnalle. 
Siellä hän suoritti räs-
tiin jääneet opinnot. 
 

Meso-, ekso- ja 
makrotaso 
Sosiaalityön 
toimintakäytännöt 
lastensuojeluprosessin 
aikana, lastensuojelun 
avohuollon tukipalvelut 

Tytti oli vuoden vanha 
kun perheessä aloitet-
tiin lastensuojelun 
avohuollon tukitoimet. 
Tytti oli sijoitettu kuu-
sivuotiaana kolmen 
sisaruksensa kanssa 
perhekotiin. Tätä en-
nen Tytti oli ollut sijoi-
tettuna avohuollon 
tukitoimenpitein kah-
dessa sijaiskodissa. 

Sosiaalityöntekijöiden 
suorat yhteydet Tyttiin 
puuttuivat. Kaikki 
yhteydenpito hoidettiin 
perhekodin aikuisten 
kautta. Kotikunnan 
sosiaalityöntekijät eivät 
käyneet koskaan 
katsomassa. 

Jälkihuolto nuorena 
olisi kaivannut ohjaus-
ta, neuvontaa ja 
taloudellista apua.  

Tytin elämänkulkuun hänen lapsuudessaan vaikutti erittäin voimakkaasti hänen äi-

tinsä kuolema, minkä jälkeen isäkin jätti Tytin ja katkaisi yhteyden häneen pitkäksi 

aikaa. Tämän jälkeen Tytin elämänkulkua raamittivat vahvasti erilaiset instituutiot. 

Tytin elämänkulkuun vaikutti merkittäväsi se, että hän vaikeina aikoina huolehti 

myös sisaruksistaan, vaikka oli itsekin lapsi. Huolehtiminen ja vastuu on jatkunut 

vielä aikuisenakin. 

7.2.5 Laura 

Laura muutti sisaruksineen vanhempien matkassa nykyiselle paikkakunnalle. Hän 

oli kaksivuotias kun vanhemmat erosivat. Isä muutti toiselle paikkakunnalle. Van-

hempien eron jälkeen isä oli ottanut kerran yhteyttä Lauraan. Vanhemmilla oli säi-

lynyt yhteishuoltajuus. Vaikka Laura ei ollut lastensuojelun asiakas, perhettä tuet-

tiin avohuollon tukitoimenpitein järjestämällä hänelle tukihenkilö. Kun Laura oli 

kuusivuotias, perheessä oli virallisesti aloitettu lastensuojelun asiakkuus ja lasten-

suojelun tukitoimenpiteet. Yksinhuoltajaäiti oli vuosia työttömänä ja taloudellisesti 

tiukoilla. Tänä aikana hän sairastui. Hän saattoi myös pitkiä aikoja käyttää päihteitä 
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hallitsemattomasti. Laura oli ollut pitkään äidistä ja perheen tilanteesta huolissaan. 

Äidin puolen sukulaiset ilmoittelivat sosiaalivirastoon perheen tilanteesta. Laura 

vieraili usein loma-aikoina mummon luona. Mummon poismeno vaikutti Lauran ja 

äidin elämään. Mummon muistotilaisuudessa Laura tutustui sukulaisiinsa, joita hän 

ei ollut aikaisemmin tuntenut. 

Äiti ei pitänyt siitä, että sosiaalityöntekijät kävivät hänen luonaan. Lauran tie-

tämättä pidettiin muutamia verkostopalavereita hänen kotonaan. Laura hoiti asioin-

nit sosiaalivirastoon peruskoulun kuudennesta luokasta alkaen, kun perhe tarvitsi 

rahaa tai muuta apua. Hän huolehti äidistä silloin, kun tämä oli uupunut eikä jaksa-

nut huolehtia vielä kotona asuvasta nuorimmasta lapsestaan eikä itsestään. Äiti oli 

lyhyitä jaksoja sairaalassa. Noina aikoina kodinhoitaja kävi päivittäin katsomassa 

ja auttamassa Lauraa silloin, kun hän oli pienempi. Isompana Laura haki koulun 

jälkeen sosiaalivirastosta toimeentulotukea ja hankki siten ruokaa perheelle. Laura 

menestyi hyvin peruskoulussa. 

Laura olisi kohta täyttänyt 16 vuotta, kun hän koki äkkinäisen ja traumaattisen 

elämänmuutoksen. Kaikki tapahtui parin päivän aikana. Äiti vietiin pois. Kodin ta-

varat vietiin varastoon. Laura joutui vaihtamaan koulua ja muuttamaan toiselle 

paikkakunnalle. Hänet sijoitettiin sijaisperheeseen avohuollon tukitoimenpiteenä, 

ja otettiin kuukauden kuluttua huostaan lastensuojelullisin perustein. Kotiympä-

ristö muuttui ja tutut kaverit jäivät. Tämän seurauksena Laura joutui pitkäksi aikaa 

sairaalahoitoon. Hyvää Lauran huostaanotossa oli, että hänen sijoitettiin tuttuun su-

kulaisperheeseen, jossa muut sisarukset jo olivat olleet usean vuoden ajan. Tämä 

helpotti sopeutumista uuteen kotiin, ja huostassa olon päätyttyä sukulaisperhe on 

tukenut Lauraa kuin omaa lastaan. Laura oli aina menestynyt hyvin koulussa. 

Taulukossa 7 olen tiivistetysti esittänyt Lauran elämänkulkuun lastensuojelu-

lapsena vaikuttaneet tapahtumat. 
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Taulukko 7. Lauran elämänkulkuun lastensuojelulapsena keskeisesti vaikuttaneet elä-

mäntapahtumat. 

Elämänkulku ja 
sisältöalueet 

Lapsuus ennen 
kouluikää 

Peruskouluaika Peruskoulun jälkeinen 
aika 

Mikrotaso 
Perhe, vanhemmat 
ja koti 

Laura oli 2-vuotias, 
kun vanhemmat 
erosivat. Eron jälkeen 
isä oli ottanut kerran 
yhteyttä Lauraan. 
Vanhemmat käyttivät 
hallitsemattomasti 
päihteitä. 

Yksinhuoltajaäiti sairas-
tui pitkän työttömyyskau-
den aikana. Hän käytti 
runsaasti päihteitä. 
Laura oli huolissaan äi-
din tilanteesta. Laura 
huolehti peruskoulun 
ala-asteelta saakka 
äidistä ja itsestään. 
Tarvittaessa Laura hoiti 
asioinnit sosiaaliviras-
tossa. Hän haki toimeen-
tulotukea ja kaupasta 
ruokaa. Lauralla oli 
vähän kavereita. Luotto-
kavereille kertoi 
huolistaan. 
 

Laura jäi 15- vuotiaana 
yksin. Äkkinäinen 
elämänmuutos tuli, kun 
äiti vietiin kotoa pois. 
Hän joutui eroon 
pitkäksi aikaa äidistä. 
Kahden päivän aikana 
kodin tavarat vietiin 
varastoon, tuli muutto 
toiselle paikkakunnalle 
ja uudet vanhemmat. 
Tutut kaverit jäivät. 
Laura otettiin huostaan. 
Tätä ennen hän oli 
muutaman kerran. 
tilapäisesti asunut yksin 
äidin sairaalajaksojen 
aikana. 
 

Muun 
kasvuympäristön 
tuki, isovanhemmat, 
muut sukulaiset, 
naapurit, kaverit, 
sijaisperhe 

Lauralla ja äidillä oli 
tiivis suhde toisella 
paikkakunnalla 
asuvaan mummoon. 
Perheellä oli vähän 
yhteyksiä 
naapureihin. 
 

Mummon poismeno 
vaikutti Lauran ja äidin 
elämään. Mummon 
muistotilaisuudessa hän 
tutustui ensi kerran 
muihin sukulaisiin. Hän 
piti heihin yhteyttä. 

Sukulaiset olivat muka-
na Lauran elämässä. 
Myöhemmin luotto-
kaverit tulivat Lauran 
elämään takaisin ja 
pitivät yhteyttä. 
Lauran onneksi hänet 
sijoitettiin sukulais-
perheeseen, jossa 
sisarukset olivat ja 
johon oli ollut aina hyvät 
suhteet. Sijaisperhe on 
tukenut huostaanoton 
raukeamisen jälkeenkin. 
 

Meso-, ekso-,ja 
makrotaso 
Lastensuojelun 
tukipalvelut, 
sosiaalityöntekijöiden 
toimintakäytännöt 

5-vuotiaalle Lauralle 
järjestettiin 
tukihenkilö, vaikka 
hän ei varsinaisesti 
ollut lastensuojelun 
asiakas. Kun Laura 
oli kuusivuotias, 
aloitettiin perheessä 
lastensuojelun 
avohuollon 
tukitoimenpiteet. 

Lastensuojelullisin 
perustein perhettä 
autettiin taloudellisesti ja 
myönnettiin tilapäistä 
kotipalvelua äidin 
hoitojaksojen ajaksi. 

Laura otettiin huostaan 
15-vuotiaana. 
Huostaanotto raukesi 
kun Laura täytti 18 
vuotta. Hän siirtyi 
jälkihuoltonuoreksi ja 
muutti omaan asuntoon. 
Pääsi peruskoulun 
jälkeen ammatilliseen 
koulutukseen.  

Lauran elämänkulkua raamittivat toisaalta pitkäaikainen asuminen runsaasti päih-

teitä käyttävän ja sairaan äidin kanssa. Elämänkulkuun vaikutti myös traumaattinen 

ja äkillinen elämäntapahtuma, jonka seuraukset eivät enää olleet hänen itsensä 

kontrollissa. Sijaisvanhempien toiveiden vastaisesti hän oli päättänyt huostassa-
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olon lakattua siirtyä itsellisesti asumaan, hakea ammatilliseen koulutukseen ja ke-

sätöihin sekä ottaa vastuuta omasta arjen elämästä. Tätä itsenäistymisen aikaa si-

jaisvanhemmat tukivat yhteydenpidolla ja taloudellisella tuella. 

7.3 Nuorten kokemusten samankaltaisuudet ja erilaisuudet 

Seuraavaksi siirryn tapausten vertailuun. Analysoin ja tarkastelen tapausten välisiä 

erialaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Tarkastelen vertailussa sisältöalueita tutki-

musteemojen suunnassa (ks. Liite 1). Tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden tehdä 

nuorten välisiä vertailuja heidän kokemuksistaan kasvaa lastensuojelulapsena epä-

vakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa. Aloitan yksittäisten ta-

paustulosten vertailun perheestä mikrotason kasvuympäristöstä – perheestä. 

7.3.1 Nuorten kokemukset perheestä, vanhemmista ja 

selviytymisestä 

Kaikille nuorille lapsuuden perhe oli – tai ainakin oli ollut – merkityksellinen. Lap-

suuden aikana nuorten perherakenteet olivat muuttuneet monta kertaa. Perheraken-

teen muutokset poikkeavat toisistaan. Tytin biologinen perhe hajosi lopullisesti ja 

perherakenne muuttui erilaiseksi, mihin hän oli tottunut. Hänet sijoitettiin lasten-

suojelullisin perustein perhekotiin, jossa oli äideiksi kutsuttu yhden vanhemman 

perhejärjestelmä. Laura puhui niukasti pienestä perheestään. Lauran perhe oli va-

kiintuneempi kuin muiden nuorten. Vanhempien eron jälkeen hän asui lähes koko 

lapsuutensa kahdestaan yksinhuoltajaäidin kanssa. Hän hoiti perheessä aikuisille 

kuuluvia tehtäviä noin kuusivuotiaasta alkaen. Perherakenteessa tapahtui ennalta 

arvaamaton muutos, ja hänet sijoitettiin pysyvästi 15-vuotiaana lastensuojelullisin 

perustein kahden vanhemman sijaisperheeseen. Raijan, Hetan, Arjan ja Ursulan 

vanhemmat ovat toistuvasti yrittäneet asua yhdessä eron jälkeenkin. He olivat elä-

neet yhdessä eripituisia jaksoja. Lapsena nuorten tavallinen perhe-elämä oli saatta-

nut jäädä lyhyeksikin biologisten vanhempien tai heistä toisen kanssa. Tähän vai-

kutti asiakirjatietojen perusteella se, että vanhempien päihteiden käytön seurauk-

sena ongelmat perheissä lisääntyivät ja johtivat uudelleen vanhempien eroon. 

Perheen hajoamiset nuoret ovat kokeneet yksilöllisesti eri lailla. Raijalle, Ur-

sulalle ja Tytille ne ovat negatiivisia, jopa traumaattisiakin kokemuksia. Raijan 

vanhemmat olivat eronneet useita kertoja, ja perheen koossa pysyminen huoletti 

häntä vielä aikuisenakin. Muiden nuorten tapaan myös Heta ja Arja olivat lapsena 



117 

kaivanneet pysyvää ja tavallista perhe-elämää, jossa isä ja äiti huolehtivat lapsis-

taan. Pienenä Heta ja Arja kokivat eron vanhemmista pelottavana ja vanhempia 

kaivattiin, mutta nuoruusiässä he kokivat lapsuuden perheessä kohtaamansa van-

hempien eroamiset positiivisena asiana. He eivät enää nuorena aikuisena miellä ei-

vätkä yhdistä itseään perheeseen kuuluvaksi, eivätkä he enää pitäneet mahdollisena 

vanhempien välisen suhteen korjaantumista. Keskinäinen tunnesuhde perheen jä-

senten välillä oli muuttunut etäiseksi. Vanhempien elämäntapojen muutoskaan ei 

enää riitä yhdistämään perheenjäseniä. Ursula puolestaan kertoi haastattelussa van-

hempien olevan hänelle tärkeitä. Hän ei ilmaissut kokeneensa vanhempien eroa 

helpotuksena, vaikka perheessä vanhemmat olivat riidelleet humalassa toistuvasti. 

Vain Lauran vanhemmat eivät olleet yhdessä päihderiippuvaisia, eikä heillä ol-

lut yhteistä vanhemmuuden sidettä, vaikka he olivat virallisesti säilyttäneet yhteis-

huoltajuuden. Muiden nuorten vanhempia nuorten tulkitsemana yhdistivät van-

hemmuus ja yhteishuoltajuus sekä se, että he olivat juomiskumppaneita. Raijan, 

Hetan ja Arjan vanhemmat olivat pyrkineet jossain vaiheessa jakamaan keskenään 

hoitovastuuta lapsista ja silloin tällöin järjestivät viikonlopulle vuorottelun, jolloin 

toinen vanhemmista oli ilman päihteitä ja huolehti lapsista. Asiakirjatietojen perus-

teella he saattoivat joskus hoitaa lapsia pitkiäkin aikoja. Tänä aikana perheistä ei 

tullut lastensuojeluilmoituksia. 

Kaikkien nuorten vanhemmat olivat kykenemättömiä ottamaan pitkäaikaista 

kasvatusvastuuta lapsistaan. Nuoret joutuivat lapsena kokemaan vanhempien vä-

linpitämättömyyttä lasta kohtaan ja kärsivät hoivan ja huollon epäsäännöllisyydestä. 

Etenkin Ursula osoitti tämän vuoksi puheissaan katkeruutta vanhempiaan kohtaan, 

mutta lähes kaikkien tutkimuksen nuorten tunteet vanhempiaan kohtaan olivat ris-

tiriitaisia. Joillakin heistä ristiriitaisia tunteita lisäsi se, että vanhemmat selvin päin 

hoivasivat ja huolehtivat lapsiaan ja osoittivat välittävänsä heistä. Nuoret kokivat, 

että tuolloin suhteet vanhempiin olivat olleet läheiset. 

Menneisyys oli jättänyt särön perheenjäsenten sisäisiin suhteisiin. Tämä vai-

kutti perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Jotkut nuoret oppivat jo varhain tarkkaile-

maan vanhempiaan ja ennakoimaan tulevia muuttuvia tilanteita. Vanhempien tark-

kaileminen tarkoitti neljän nuoren kertomuksessa sitä, että oltiin pitkiä aikoja va-

ruillaan, elettiin riskioloissa. 

Kaikki muut paitsi Laura kokivat vanhempien keskinäisiä riitoja ja näkivät per-

heväkivaltaa. Nuoret kokivat vanhempien jatkuvan riitelyn humalassa uuvuttavana. 

Pahimman mahdollisen tapahtumien kulun myötäeläjäksi oli joutunut Tytti, kun äiti 

kuoli väkivallan seurauksena ja isäkin jätti lapsen ja muutti toiselle paikkakunnalle. 

Raijalla, Ursulalla, Hetalla ja Arjalla oli vanhempien eron jälkeenkin riski joutua 
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kohtaamaan humalaisten vanhempien riitelyä ja perheväkivaltaa. Lastensuojeluil-

moitustietojen perusteella Ursula, Tytti, Raija ja Heta joutuivat myös itse väkival-

lan kohteeksi, joten vanhemmat humalaisina saattoivat olla väkivaltaisia paitsi toi-

silleen myös lapsilleen. Lähes kaikki nuoret kokivat erityisen pelottavaksi vanhem-

pien aggressiivinen käyttäytymisen juopuneina. Lisäksi Ursulan vanhemmilla oli 

tapana syyllistää lapsi. 

Vanhemmat aiheuttivat juopuneina nuorille häpeän tunteita sosiaalisissa tilan-

teissa. Nuoret saattoivat kokea kotihälytyksen häpeällisenä. Tyttiä ja Lauraa lukuun 

ottamatta muut nuoret olivat kokeneet saavansa lastensuojelun asiakkaana leimau-

tuvansa kasvuympäristössään vanhempiensa elämäntapojen aiheuttamien ongel-

mien vuoksi. 

Nuoret näyttivät suhtautuvan eri lailla isän ja äidin juomiseen. Nuorista Raija 

ilmaisi, ettei hyväksynyt äidin päihteiden käyttöä samalla lailla kuin isän. Erilaista 

näkemystään vanhempien alkoholin käytölle hän perusteli vanhempien lapsuudella. 

Hänelle päihteetön äiti oli hyvä ihminen. Ursula ei hyväksynyt kummankaan van-

hemman alkoholinkäyttöä. 

Joillekin nuorille äiti näytti herättäneen enemmän ristiriitaisia tunteita kuin isä. 

Toisaalta kerrottiin, että äitiä kohtaan ei tunnettu mitään, ja toisaalta samat nuoret 

olivat äidille vihaisia ja katkeria. Äitiä myös kaivattiin. Lauraa lukuun ottamatta 

nuorten kuvauksissa ja kokemusmaailman tulkinnoissa äiti oli myös eri tavalla 

läsnä ja hänellä oli nuorille erilainen merkitys arjessa kuin isällä. Nuorten vuoro-

vaikutussuhteet isään vaihtelivat. Joko ne olivat katkenneet kokonaan jo varhai-

sessa vaiheessa, taikka olivat satunnaisia. Tämäkin oli saattanut vaikuttaa siihen, 

että äideistä ja isistä puhuttiin eri lailla. 

Nuorista vain Laura lapsena oli kokenut ja tuntenut kiintymyssuhteen äitiin 

turvalliseksi ja luottamukselliseksi, vaikka äidillä oli päihdeongelman lisäksi myös 

mielenterveyden ongelmia. Lauran kokemukseen saattoi vaikuttaa myös se, että 

hän kantoi huolehtijan vastuun äidin hyvinvoinnista. 

Nuorista Raija koki haastattelutilanteessa suhteensa biologiseen isään myön-

teisenä. Tämän voi ymmärtää siltä pohjalta, että isä oli itse halunnut useiden vuo-

sien poissaolon jälkeen auttaa aikuistunutta lastaan. Joidenkin nuorten isät eivät 

vanhempien eron jälkeen juurikaan pitäneet aktiivisesti yhteyttä entiseen perhee-

seensä. Nämä isät saattoivat asiakirjatietojen mukaan muuttaa väliaikaisesti tunte-

mattomaan paikkaan eron jälkeen – varsinkin silloin, kun arjen ongelmat perheessä 

kasautuivat. 

Kaikkien nuorten tunteissa vanhemmat kulkevat jollakin tapaa mukana, vaikka 

päihdevanhemmat eivät aina kyenneet kasvattamaan lasta hoivaamalla, hellyydellä 
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ja lapsen kaipaamalla rakkaudella. Vaikka tunteet olivat ristiriitaiset eikä vanhem-

piin luotettu, useilla nuorilla oli taustalla usko, että vanhempien päihteiden käyttö 

oli pääsyynä perheen ongelmiin. Ilman päihteiden käyttöä lasten arjen elämä per-

heessä olisi saattanut olla tasapainoista ja turvallista. 

Nuori saattoi kokea myös vierauden tunnetta vanhempaansa kohtaan. Tällainen 

luonnehti Arjan ja Lauran suhdetta biologiseen vanhempaansa. Lauran osalta isän 

torjuva asenne lasta kohtaan vaikeutti yhteyden syntymistä lapsen ja vanhemman 

välille. Arja puolestaan asui murrosikäisenä ensimmäisen kerran isän kanssa ja koki 

siksi vierautta. Tytin isä oli torjunut pitkään isyytensä äidin kuoleman jälkeenkin, 

vaikka aikoinaan oli asunut perheessä. Hän tunnusti lapsen virallisesti pakon edessä. 

Tytti oli iso, kun hän ja hänen sisaruksensa saivat virallisesti toisen biologisen van-

hemman, ja samalla isä sai lastensuojelulain määrittämät vanhemmuuden ja huol-

tajan taloudelliset vastuut. Huoltajana hän oli kuitenkin kykenemätön ottamaan 

vastuuta lapsen kasvatuksesta. Lapsen ja vanhemman suhteen ohuuden vuoksi Tytti 

ja Ursula eivät pitäneet lainkaan yhteyttä vanhempaansa, vaikka kummallakin nuo-

rella ainakin toinen vanhemmista oli elossa. 

Nuoret kohtasivat lapsuuden perheessään epävakautta ja monenlaisia isoja 

muutoksia. Nuoret olivat kokeneet vanhempien aiheuttaman epävakaan arjen elä-

män ja kasvuympäristön muutokset yksilöllisesti ja iän perusteella eri lailla. Seu-

raavassa Ursulan kommentissa asiasta kiteytyy kuitenkin kolmen muunkin nuoren 

tuntemus: ”Mitä se on tuommoinen lasten elämä kun riepotellaan paikasta paik-
kaan”. Riepottelu tarkoitti nuorten kertomuksissa äkkilähtöjä, nopeita sijoituksia ja 

tukijärjestelyjä, joiden seurauksena he saattoivat joutua siirtymään paikasta toiseen. 

Kaikkien nuorten lapsuudessa tapahtui toistuvia lapsen arjen elämän kannalta 

isoja muutoksia. Isokin muutos saattoi olla hyvin nopea. Tällainen muutos tapahtui 

Lauralle. Vanhemmista toinen joutui yllättäen sairaalahoitoon määrittämättömäksi 

ajaksi, ja toinen ei pitänyt yhteyttä lapseensa. Tämän nuoren elämässä tapahtumien 

kulku oli poikkeuksellisen traumaattinen. Ennalta arvaamattoman muutoksen ra-

juudesta kertoo se, että ajallisesti kodin menetys, äidin poistuminen kasvuympäris-

töstä ja sijaiskodin määrääminen tapahtuivat kahden päivän aikana. 

Tytillä muutokset kasvuympäristössä olivat erilaisia kuin muilla nuorilla. Ty-

tille nopean ja traumaattisen muutoksen kasvuympäristössä aiheutti toisen biologi-

sen vanhemman kuolema ja toisen muutto työhön toiselle paikkakunnalle. Perhe-

kodissa Tytille aiheutti isojakin kasvuympäristön muutoksia perhekodin äidin vaih-

tuminen. Äideiksi kutsuttujen sijaisäitien vaihtuminen toi epävarmuutta ja turvat-

tomuuttakin nuoren perheeseen. Myös sijaiskodissa tapahtunut perherakenteen 

muutos saattoi aiheuttaa turvattomuutta. Näin tapahtui Tytille, kun perhekodin äiti 
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alkoi sijoituksen aikana seurustella, mikä aiheutti ongelmia. Tytti ei ollut tottunut 

perhekodilla kahden vanhemman perhemalliin, vaan hänelle tutussa mallissa yksi 

vanhempi vastaa kasvatuksesta, hoivasta ja huollosta. 

Lähes kaikki nuoret muodostivat lapsena vanhempiin ja sisaruksiin huolehti-

misen suhteen. Vain Lauralla oli ollut vastuuta ja huoli vanhemmastaan, mutta ei 

sisaruksistaan. Muilla nuorilla oli ollut pitkäaikaisiakin vastuita sisaruksistaan ja 

vanhemmistaan. Jotkut nuoret oppivat jo varhain keinoja selviytyä arjessa itsenäi-

sesti ja vartuttuaan pyrkivät hallitsemaan elämäänsä perheessä. Haastattelussa he 

kuvasivat myös yksin selviämisen tapoja arkielämässä. Esimerkiksi Laura hoiti it-

senäisesti perheen monia asioita kodin ulkopuolella. Hän hankki myös perheelle 

ruokaa. 

7.3.2 Koti monimerkityksellisenä kasvuympäristönä 

Tässä tutkimuksessa koti paikkana osoittautui tärkeäksi lapsen mikrotason kasvu-

ympäristöksi. Erityisesti oman paikan näkökulmasta koti osoittautui nuorille moni-

merkitykselliseksi ja monisärmäiseksi henkisen ja fyysisen pysyvyyden sekä sosi-

aalisen turvan ja turvattomuuden paikaksi. 

Koti, jossa toimijat ovat suorassa vuorovaikutuksessa keskenään, oli tärkeä 

paikka joillekin nuorille varsinkin fyysisen turvan kannalta. Myös jatkuvuuden tur-

van tunteen nuoret liittivät kodin fyysisiin puitteisiin. 

Tämä tarkoittaa heidän kohdallaan sitä, että kotia eivät määrittäneet pelkästään 

ihmissuhteet, vaan se oli myös mikrotasolla fyysisesti turvaa antava tuttu paikka. 

Kodin tutut piilopaikat saattoivat tarjota turvaa esimerkiksi silloin, kun vanhemmat 

riitelivät ja ulkopuolinen apu tuli hitaasti. Kodista oli myös helppo kipaista tuttuun 

naapuriin, kun joskus tuli kiire hakea turvaa ulkopuolisilta aikuisilta. Koti tarjosi 

joillekin nuorille puitteineen tutun, turvallisen ympäristön myös siksi, koska siellä 

oli helppo toimia ja selvitä arjen askareista, kuten Ursula asian ilmaisi. Nuorilla 

kotiin liittyi kuitenkin pelkoja, ja niihin oli vaikea lapsena etsiä ja pyytää apua. 

Mutta siitäkin huolimatta jotkut nuoret olivat kokeneet, että kotiongelmista ja alis-

teisesta asemastaan huolimatta omassa kodissa voi asua. 

Raijalle, Ursulalle ja Hetalle sekä Arjalle koti oli ollut lapsena paikka, jossa oli 

mikrotasolla parempi mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan ja torjumaan esimerkiksi 

pelottavalta tuntuvat tukitoimet, erityisesti silloin kun ne eivät vastanneet tunte-

musten tasolla lapsen pysyvään paikkaan liittyviä tarpeita (ks. Hetan haastattelu: ei 
haluttu heti taas uuteen paikkaan, haluttiin olla kotona). Nuoret halusivat asua tu-
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tussa paikassa, ja siksi muutoksia pelättiin. Tästä syystä nuoret tukivat kotihälytys-

tilanteissa vanhempiaan ja osallistuivat joidenkin asioiden todellisen laidan salaa-

miseen. Olemalla lojaaleja vanhemmille yritettiin varmistaa itselle asumisen jatku-

vuus oman kodin tutussa kasvuympäristössä, vaikka aikuisen jatkuvaa hoivaa ja 

huoltoa ei ollutkaan. 

Tyttiä ja Lauraa lukuun ottamatta muilla nuorilla oli vartuttuaan ollut pyrki-

myksiä kotonaan ohjata sosiaalityön suoria ja välillisiäkin toimia itselleen katso-

maansa edulliseen suuntaan omien tarpeittensa näkökulmasta. Nuoret alkoivat var-

tuttuaan suojella itseään tukitoimilta tilanteissa, joissa lastensuojelun sosiaalityö 

jätti lasten kokemusten mukaan taka-alalle heidän yksilölliset tarpeensa ja toi-

veensa asua kotona. He etsivät omalla toiminnallaan keinoja asua pysyvästi tutussa 

paikassa. Vain Ursula ilmaisi haastattelussa tunteneensa epäoikeudenmukaisena 

sen, että lapsia näin rangaistiin siirtämällä heidät pois kotoa, kun vanhemmat käyt-

tävät hallitsemattomasti päihteitä. Tytin ja Ursulan mielestä myös vanhempien ja 

kodin pysyvyys olisi ollut merkittävä lapsen kasvatukseen ja selviytymiseen vai-

kuttava tekijä. 

7.3.3 Kodin ulkopuolinen lähiympäristö 

Kaikki nuoret kokivat tärkeäksi kodin ulkopuolisen lähiyhteisönsä tuen. Ensisijai-

sesti biologisen suvun apua pidettiin tärkeänä. Ensisijainen toive oli päästä suku-

laisten luokse silloin, kun perheeseen tuli äkkinäisiä kriisejä ja elämänmuutoksia. 

Tutkimusaineiston perusteella kaikilla nuorilla ei ollut lapsena kuitenkaan pysyviä 

ja säännöllisiä sukulaissuhteita. Joidenkin nuorten yhteydenpito isovanhempiin ja 

muihin sukulaisiin oli heidän varassaan. Esimerkiksi Lauralla oli lapsena suhteet 

isovanhempiin mutta ei juuri muihin sukulaisiin. Toisen isovanhemman hautajai-

sissa hän tutustui muihin sukulaisiinsa ja kertoi tämän jälkeen pitäneensä heihin 

säännöllisesti yhteyttä. 

Asiakirjatietojen perusteella kaikilla nuorilla oli joku sukulainen tai joitakin 

sukulaisia, jotka kantoivat heistä jossakin vaiheessa huolta. Useimmiten tässä roo-

lissa olivat isovanhemmat. Kukaan nuorista ei kuitenkaan ollut voinut turvautua 

sukulaisiinsa hätätilanteissa koko lapsuutensa ajan. Tähän on saattanut vaikuttaa 

pitkä etäisyys sukulaisiin, kuten Ursulan tapauksessa. Hän ei voinut lapsena äkki-

näisissä hätätilanteissa turvautua sukulaisiinsa lainkaan. Syyt saattoivat olla myös 

vanhempien alkoholin käytön vuoksi rikkoutuneissa sukulaissuhteissa, kuten He-

tan ja Arjan tapauksissa. Heidän kontaktinsa sukulaisverkostoihin – mummoa lu-

kuun ottamatta – olivat harvenneet vanhempien elämäntavan takia. Hetan ja Arjan 
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suhde mummoon oli lastensuojelulapselle poikkeuksellisen arvokas. Asiakirjatie-

tojen mukaan heillä oli mummo, joka tuli joskus toiselta paikkakunnalta nuorten 

kotiin pitämään heistä huolta. 

Osalla nuorista oli pitkäaikaisia kavereita, ja se helpotti kaverisuhteita. Hetan 

ja Arjan sekä Lauran luottokaverit pitivät yhteyttä ja ylläpitivät jatkuvuutta myös 

sijoitusten aikana. Heillä oli samansuuntaisia kokemuksia ja harrastuksia, ja siksi 

tunnettiin yhteenkuuluvuutta. Ursulalla ja Tytillä luottohenkilönä oli aikuinen. Rai-

jan kaverisuhteet osoittautuivat monisärmäisiksi ja merkityksellisiksi arjessa sel-

viytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Ursula puhui vähän kavereista. Mutta nuorista 

vain Raija oli avoimesti kertonut koulukavereille kotitilanteestaan. Hänellä oli 

myös alakoulussa tukena aikuinen ihminen. Tämä aikuinen pystyi poistamaan pel-

koja ja saattoi tukea lapsen koulupäivän onnistumista. Muut nuoret eivät voineet 

avoimesti puhua vanhempien päihdeongelmista, eikä kotioloja voinut näyttää kai-

kille kavereille. Kavereita ei tuotu mielellään yöksi. Ursula häpesi ja pelkäsi kave-

reiden kohtaamista koulussa. Aina oli olemassa riski, että kaverit olisivat saaneet 

tietoa vanhempien alkoholiongelmasta. 

Tyypillisesti tutkimukseni nuoret olivat joutuneet turvautumaan naapuriapuun. 

Vain Lauralla ei ollut kokemuksia naapuriavusta, mikä saattoi johtua siitä, että hän 

oli oppinut kotitilanteissa selviytymään yksin. Se saattoi johtua myös siitä, että ko-

tona ei tarvinnut pelätä: asiakirjatietojen perusteella ympäristön tekemissä perhettä 

koskevissa lastensuojeluilmoituksissa ei näkynyt merkintää vanhemman aggressii-

visuudesta johtuvasta avun tarpeesta ja turvautumisesta naapureihin. Muiden nuor-

ten asiakirjoissa oli merkintöjä siitä, että sosiaalityöntekijät etsivät heitä naapurei-

den luota sen jälkeen, kun naapurit olivat tehneet ilmoituksen nuorten kotitilan-

teesta. Joistakin nuorista naapurit olivat huolehtineet myös silloin, kun huolenpitoa 

ei ollut nopeasti saatavana muustakaan lähiverkostosta, esimerkiksi sukulaisista. 

Tällaisissa tilanteissa saattoivat naapurit huolehtia, jos nuoret itse lapsena turvau-

tuivat heihin. Nuorista Ursula olikin valinnut naapurit, joilta oli hakenut turvaa sen 

perusteella, että heillä ei ollut päihdeongelmaa. Kaikkiin naapureihin ei voinut tur-

vautua. 

7.3.4 Sijaiskoti kasvuympäristönä 

Tutkimuksen kaikilla nuorilla oli kokemuksia sijoituksista ja sijaisvanhemmista. 

Kaikkien nuorten lapsuudessa sijaishoidon idea ei toteutunut toivotulla tavalla. 

Lauraa lukuun ottamatta muiden nuorten sijaisvanhemmat ja -kodit olivat vaihtu-

neet useita kertoja, mikä näytti vaikeuttaneen kiinnittymistä sijaiskotiin. Ursulan, 
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Hetan ja Arjan tilanne oli ollut tällainen. Heidän lapsuudessaan kiinnittymistä si-

jaiskotiin ja sijaisvanhempiin saattoi vaikeuttaa osaltaan myös se, että lopullista 

päätöstä pitkäaikaisesta sijoituksesta ei tehty. Pitkäaikaissijoitusta koskevien pää-

tösten lykkääminen ja lyhytaikaisiin sijoituksiin turvautuminen perustuivat tavalli-

sesti arvioon, että sijoitus olisi ollut väliaikainen ja lapsi olisi palannut nopeasti 

omien vanhempiensa luokse. 

Sukulaissijoitus tuki Raijan ja Lauran selviytymistä itselliseen elämään ja lu-

jitti jatkuvuuden turvaa kuulua johonkin sijoituksen jälkeenkin. Raija puhui sijais-

kodista: ”kuin toinen koti. Niin, ehkä sen takia olen niin hyvin pärjännyt”. Sijoi-

tuksen loputtuakin sijaisvanhemmat tukivat myös Lauraa muun muassa taloudelli-

sesti itsenäistymisen aikana. Lauran ja Tytin yhteys biologisiin vanhempiinsa oli 

katkennut, eikä palaaminen kummankaan vanhemman luokse pitkään aikaan ollut 

mahdollista. Jotkut niistäkin nuorista, jotka eivät olleet sijoitettuina sukulaisiin, 

saattoivat pitää yhteyttä sijaiskotiin. Esimerkiksi Heta ja Arja pitivät harvakseen 

yhteyttä lähinnä viimeiseen sijaiskotiinsa sijoituksen päätyttyä. Myös Tytti haki ta-

loudellista tukeakin ja piti yhteyttä tukihenkilönsä välityksellä perhekotiin. Vain 

Ursulalla ei ollut suhteita perhekodin vanhempiinsa. Hänen yhteydenpitonsa per-

hekodin kasvattajavanhempiin ei jatkunut neljän kuukauden sijoitusten loputtua. 

Tästä huolimatta kaikista nuorista vain Ursula ilmaisi haastattelussa, että hänestä 

oli tässä sijoituksessa oikeasti välitetty ja tuettu uuden suunnan ja elämän alkuun. 

Tämän tunteen hän muisti ensimmäisen kerran kokeneensa 14-vuotiaana lyhyen 

sijoituksen aikana. 

Lasten ja biologisten vanhempien välisiä suhteita luonnehti epäjatkuvuus. 

Tämä ei johtunut pelkästään vanhempien haluttomuudesta tavata lapsiaan. Asiakir-

jatiedon perusteella toinen Hetan ja Arjan vanhemmista vaati toistuvasti oikeuttaan 

tavata lapsiaan. Raijan äiti puolestaan vaati erilaisten valitusten avulla lasten huos-

tassaolon purkamista koko sijoituksen ajan. Hän oli perustellut vaatimustaan sillä, 

että lapsi unohtaisi hänet sijoituksen aikana. Näiden vanhempien vaatimukset oli 

kirjattu lastensuojelun asiakirjoihin lapsiin ja sijaiskotiin kohdistuvana häiriköin-

tinä. Myös Tytin äiti vaati lasta itselleen ja piti lyhyen ajan yhteyttä lapseen ennen 

kuolemaansa. Sen jälkeen mummo ja pappa pitivät sitäkin tiiviimmin Tyttiin yh-

teyttä. Sen sijaan elossa oleva isä ei pitänyt yhteyttä lainkaan. Ursulan vanhem-

mista ei kumpikaan pitänyt suoraan yhteyttä sijoitettuun lapseensa. Vanhempien 

puuttuessa Lauran tukena oli koko huostassaoloajan puhelimen ja kirjeiden väli-

tyksellä lapsuuden ajoilta tuttu sosiaalityöntekijä, joka piti sijoituksen aikana yh-

teyttä sijaisvanhempiin. Muiden nuorten yhteydenpito vanhempiin tapahtui sijais-

vanhempien ehdoilla. 
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7.3.5 Nuorten kokemukset lastensuojelun sosiaalityöntekijän 

toimintakäytännöistä kriisitilanteissa 

Kaikki nuoret kuvasivat vuorovaikutussuhdettaan sosiaalityöntekijään etäiseksi. 

Tämä näytti tuottavan syrjässä olemisen tunnetta erilaisissa lastensuojelun proses-

seissa. Tämä heijastui käytännössä muun muassa siten, että nuorten oli vaikea hah-

mottaa sosiaalityöntekijän kotikäyntejä apuna ja pitkäaikaisena tukena itselleen. 

Nuorista Tytti kertoi odottaneensa, että sosiaalityöntekijät auttaisivat kotihälytysti-

lanteissa, mutta hän ei ollut tuntenut pienenä, että hän olisi saanut helpotusta pelot-

taviin tilanteisiin kotihälytystilanteissa. Asiakirjatietojen perusteella lapset jäivät 

kotihälytystilanteissa usein humalaisille vanhemmille. Tämän jälkeen ulkopuoli-

silla ei ollut tietoa perheen sisäisistä tapahtumista. Esimerkiksi Ursulan kotona van-

hemmat saattoivat jatkaa riitelyä sosiaalityöntekijöiden lähdettyä. 

Äärimmillään syrjässä oleminen saattoi tarkoittaa sitä, että nuori ei koko lap-

suutensa aikana ollut tavannut sosiaalityöntekijöitä kotikäynneillä. Näin tapahtui 

Lauralle. Hän tuli niistä tietoiseksi asiakirjatietojen perusteella. Muut nuoret saat-

toivat kokea ja tuntea hetkellistä helpotusta kotikäynneistä, ja moni heistä korosti 

tuen merkitystä tilapäisenä tukena. Nuorten kohtaaminen yksilönä sosiaalityön eri-

laisissa lastensuojelun konteksteissa oli muutenkin puutteellista. Syrjässä oleminen 

vaikutti myös siihen, että jotkut nuoret eivät kertomansa mukaan olleet välttämättä 

tietoisia tapahtumien kulusta eivätkä oman perheen tilaa määrittäneistä asioista. 

Esimerkiksi Laura perheen ainoana kotona asuvasta lapsesta ei ollut tietoinen var-

haislapsuuden ajoilta äidin useita vuosia kestäneestä sairaudesta eikä avohoitoon 

liittyneistä jaksoista. 
Kaikilla nuorilla oli kokemuksia siitä, että heidän kuulemisensa oli ollut puut-

teellista tai jäänyt suorittamatta kokonaan. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta 

nousi tärkeänä asiana esille, että lasta olisi pitänyt kuulla olennaisesti paremmin, 

ainakin seuraavalla kahdella ulottuvuudella: ensinnäkin perheen epävakaaseen elä-

mään liittyvissä kotiasioissa ja toiseksi huostaanottoon ja sijoitukseen kuuluvissa 

asioissa. Tässä tutkimuksessa Lauran kokemus on ääriesimerkki lapsen kuulemisen 

sivuuttamisesta. Huostaanottopäätös koski pian 16 vuotta täyttävää nuorta, mutta 

isän kuuleminen ohitti hänen kuulemisensa täysin huostaanottoon liittyvässä kes-

kustelussa, vaikka vanhempi ei ollut pitänyt kymmeneen vuoteen yhteyttä lapseen. 

Huostaanottopäätöstä tehtäessä ei huomioitu nuoren mielipidettä ja toivomuksia, 

vaikka hän oli täyttänyt 15 vuotta. Hänen kohdallaan vanhemman kuuleminen 

näyttäytyy poikkeuksellisena, mutta tämän aineiston perusteella se ei ollut tavaton 
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muidenkaan nuorten sijoitus- ja huostaanottotilanteissa lastensuojelun sosiaali-

työssä. 

Kuulemisessa, joka perustui lapsen kokemukseen, ilmeni erilaisuutta sen mu-

kaan, kuultiinko lasta kotikäynneillä vai virastoissa, ja tämä osoittautui haasteel-

liseksi lastensuojelun sosiaalityön konteksteissa. Sosiaalityön toimintakäytänteet 

vaikuttivat siihen, että perheen tilanteesta ja lapsen kasvuolosuhteista ei ollut help-

poa saada riittävän monipuolista tietoa. Nuorten kokemuksen kuuleminen lapsena 

oli monestakin syystä estynyt. Esimerkiksi joillekin nuorille koti oli kohtaamis- ja 

kuulluksi tulemisen paikkana ristiriitainen. Kotiympäristön kontekstissa ei ollut 

helppo avautua sosiaalityöntekijöille, koska seurauksena saattoi olla, että isä löisi 

remmillä tai vanhemmille koituisi hankalia seuraamuksia. Pelättiin myös että ka-

verit näkisivät kotitilanteen tai kertominen johtaisi sijoittamiseen kodin ulkopuo-

lelle Erityisesti Ursula ja Heta kertoivat näistä ongelmista. 

Kaikki nuoret kokivat tärkeiksi lapsen kohtaamisen ja kokemuksen kuulemisen 

erilaisissa perheen kriisitilanteissa, mutta kuten Ursula korosti, tämän tulisi tapah-

tua lapselle turvallisissa olosuhteissa. Sosiaalivirasto oli ollut Raijalle turvallisempi 

paikka kertoa perheen sisäisistä asioista kuin kotiympäristö. Yhdenkään nuoren 

lapsuuden kuulemistilanteisiin ja kohtaamisiin tai turvalliseen kuulemispaikkaan ei 

ollut kiinnitetty riittävästi huomiota. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että lapselle tär-

keät ja vaikeat asiat jäivät sosiaalityöntekijöiltä kuulematta. Sen sijaan, että heitä 

olisi kuultu, useimmat nuorista olivat oppineet kotihälytystilanteissa kuuntelemaan 

sivullisina silloinkin, kun vanhemmat puhuivat sosiaalityöntekijöille asioita toisin 

kuin ne olivat. Tyttiä ja Lauraa lukuun ottamatta muut nuoret kertoivat jossakin 

vaiheessa tarkkailleensa asemansa vuoksi sosiaalityöntekijöiden kotikäynnin tilan-

teen kehittymistä. 

Vain Laura – kertomansa mukaan ja asiakirjamerkintöjen perusteella – ei ollut 

kohdannut lapsena sosiaalityöntekijöiden kotikäyntien jälkeen perheväkivallan uh-

kaa. Hänellä ei ollut tällaista kokemusta, koska hän ei ollut koskaan mukana per-

heen asioista puhuttaessa. Hän ei ollut muiden nuorten tavoin kokenut eläneensä 

lapsuuttaan alistettuna erilaisten uhkien pelossa, eikä jääneensä vaille erityistä suo-

jelua. Hän oli vauvasta saakka ollut pysyvästi oman äitinsä luona ja vartuttuaan 

pitänyt huolta äidistä. Hän sääteli itse arjen elämäänsä kahden instituution välissä 

omalla huomaamattomalla toimijuudellaan. Muiden nuorten perheissä isät olivat 

käyttäneet perheen sisällä valtaa välineenä luoda pelkoa esimerkiksi uhkailemalla 

asioilla, jotka satuttivat nuorta. Asiakirjatietojen perusteella Tytin kehosta oli sijoi-

tuksen yhteydessä löytynyt jälkiä jopa pitkäaikaisesta pahoinpitelystä. 
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Sosiaalityöntekijöille puhuminen aiheutti Ursulalle, Hetalle ja Arjalle huolta 

siitä, mitä heidän vanhemmilleen seuraisi. He joutuivat pohtimaan, miten suojella 

itseään paitsi vanhemmiltaan myös sosiaalityöntekijöiltä. Usein vähäpuheisten so-

siaalityöntekijöiden nopeat ratkaisut tiesivät muuttoa tuntemattomaan paikkaan. 

Nuorilla ei ollut tietoa siitä, millaiset ihmiset olivat perhekodissa tai millainen olisi 

tilapäinen sijaiskoti ja sijaisperhe. Yleinen toimintatapa oli ollut, että lasten kanssa 

ei keskusteltu lapsen asioista. Tämä toimintatapa koski myös keskustelua sisaruk-

sista. Esimerkiksi Raijan kanssa oli sisaruksia koskevasta sijaisperheen paikasta 

keskusteltu ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti, kun hän oli juuri täyttänyt 18 

vuotta. Vartuttuaan Arja 15- ja Heta 17-vuotiaana olivat sanoneet ensimmäisen ker-

ran mielipiteensä ja ottaneet paikkansa keskustelussa omien asioittensa asiantunti-

joina. Tämä nuorten mielipide oli kirjattu asiakirjoihin ongelmana ja lisäkustan-

nuksia aiheuttavana asiana lähinnä kotiin annettavien lastensuojelun tukipalvelujen 

osalta. Sijoitusasiassa nuorten asema ja mahdollisuus vaikuttaa itseään ja sisaruk-

siaan koskeviin päätöksiin lastensuojeluprosessin aikana oli ollut heikko. 

Iän mukana puhumattomuuden ja toimenpidekeskeisten toimintamallien vas-

tustaminen alkoi siis näkyä joidenkin nuorten toimintana siten, että he alkoivat vai-

kuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Lauran kuvaus puhumattomuuden toiminta-

kulttuurista kertoo myös muiden nuoren heikosta asemasta sosiaalityön käytännön 

toiminnassa lastensuojelun kontekstissa. Tytille oli seurannut suorastaan pahaa 

mieltä sellaisesta sosiaalityön käytännöstä, että lapsen kokemusta ei huomioitu las-

tensuojeluprosessin aikana: ei edes käyty kysymässä, miten menee. Nuorista Raija 

ilmaisi, että apua oli vaikea hakea sen vuoksi, että hän asui toisen vanhemman 

luona ja oli riippuvainen vanhemman taloudellisesta huolenpidosta. Tuntui turval-

lisemmalta elää kriisitilanteessa perheen kulisseissa, vaikka vanhempien epävakaa 

elämäntapa oli häiritsevää ja pienempien sisarusten hoiva ja huolenpito saattoi olla 

puutteellista. 

7.3.6 Kokemukset lastensuojelun keinoista ja interventioista 

Vanhempien ohjaus ja neuvonta ovat sosiaalityön toimintakäytännöissä sopimuk-

sien ohessa lastensuojelussa paljon käytetty keino. Yleensä ohjaus- ja neuvontati-

lanteissa arvioidaan perheen käytössä olevia palveluja ja selvitetään, mitä muita 

palveluja perhe voisi käyttää. Vanhempien kanssa tehtiin kirjallisia sopimuksia hei-

dän sitomisekseen huolehtimaan lapsistaan. Vain Tytin vanhemman kanssa ei ollut 

tehty kirjallisia sopimuksia Vaikka Tytin perheeseen kuuluivat molemmat vanhem-

mat, asiakirjatietojen mukaan poikkeuksellisesti vain toinen vanhemmista oli läsnä 
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keskustelussa tilanteessa, jossa oli tehty puheen tasolla lastensuojeluun liittyviä so-

pimuksia. Esteeksi oli todettu se, että toinen vanhemmista ei ollut virallisesti asia-

kirjatasolla tunnustanut lastaan, ja sen vuoksi hän ei ollut näissä keskusteluissa mu-

kana. Muiden nuorten vanhempien kanssa oli tehty useita kirjallisia sopimuksia 

lapsen edun nimissä, mutta kaikki nuoret eivät olleet tietoisia niistä tai ainakaan 

muistaneet niitä. Asiakirja-aineiston perusteella niissäkin lapsen huomioiminen jäi 

vähäiseksi. 

Nuoret eivät kokeneet lastensuojelun sosiaalityön ja vanhempien välisiä sopi-

muksia onnistuneiksi. Esimerkiksi niiden käyttö sosiaalityön keinona ei auttanut 

Raijan vanhempia muuttamaan elämäntapojaan ja huolehtimaan lapsistaan. Sopi-

musten tavoitteet eivät toteutuneet kenenkään nuoren lapsuudessa eivätkä tuoneet 

perhe-elämään jatkuvuuden turvaa. Ne eivät turvanneet myöskään läheisiä suhteita 

lasten ja vanhempien välillä. Kenenkään nuoren kasvuolosuhteet kotona biologi-

sessa perheessä eivät muuttuneet merkittävästi parempaan suuntaan koko lapsuus-

ajan perspektiivissä tarkasteltuna. Sopimuksien aikana jotkut lapset otettiin huos-

taan useita kertoja ja sijoitettiin kodin ulkopuolelle. Lapsen tarpeista huolehtiminen 

jäi sopimuksien, suunnitelmien ja vanhempien ongelmien peittoon. 

 Lastensuojelun asiakirja-aineistossa oli viiden nuoren osalta muutamia mer-

kintöjä heidän vanhempiaan koskevista ohjauksesta tai neuvonnasta, mutta nuorista 

vain Heta muisti hatarasti, että vanhempia olisi ohjattu kantamaan vastuuta lasten 

hoivasta ja huollosta. Muut nuoret eivät muistaneet, että epävakaan kasvuympäris-

tön riskeistä olisi keskusteltu vanhempien kanssa lastensuojelutilanteissa lasten 

paikalla ollessa. Asiakirja-aineiston perusteella yleinen toimintatapa oli, että nuoret 

ohjattiin lapsena perheneuvolaan ja vanhemmat A-klinikalle. Perheneuvolassa hoi-

dettiin lasten asioita ja A-klinikalla vanhempien keskinäisiä asioita. Ursula nuorista 

muisti joskus olleensa mukana A-klinikalla, kun vanhempien asioista puhuttiin. 

Sosiaalityöntekijöiden perheisiin tekemät kotikäynnit ovat kotihälytysten 

ohella yksi lastensuojelutyön työskentelymalleista lapsen suojelun parantamiseksi 

lastensuojeluprosessin aikana. Haastatteluaineistosta nousi selkeästi esiin se, että 

Lauraa lukuun ottamatta muut nuoret olivat kokeneet, että kotikäyntien vaikutukset 

lasten aseman parantamiseksi olivat hetkellisiä ja vähäisiä. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, Laura ei ollut tietoinen kotikäynneistä eikä niiden tarkoituksista. Ne tu-

livat kuitenkin näkyväksi asiakirjoissa. Sosiaalityöntekijöiltä oli jäänyt huomaa-

matta, että Lauran perhe oli erilainen kuin pelkästään päihdeperheet, joiden koh-

dalla yleensä sivulliset ilmoittavat lapsen hoidon puutteista. Raija, Heta ja Arja ovat 

kokeneet ja tunteneet interventioiden aikana lapsen hädän tunnistamisen eri lailla 

kuin muut nuoret. He olisivat halunneet lasta koskevia nopeampia ja pysyvämpiä 



128 

ratkaisuja. Ursula ja Tytti olivat lapsena odottaneet, että sosiaalityöntekijät olisivat 

kotikäynneillään perhekriisitilanteissa tunnistaneet lapsen hädän ja antaneet pre-

ventiivistä apua välittömästi suojelun tarpeessa olevalle lapselle. Tutkimuksen nuo-

rista vain Ursula haki kerran itse lapsena tilapäistä apua väsymykseensä. 

Lastensuojelun yleisin avohuollon tukimuoto on taloudellinen tuki. Taloudel-

lisen tuen merkityksen nuoret kokivat jääneen lapsensuojelussa vähäiseksi. Tuki-

muotona se antoi usean nuoren perheessä vain tilapäistä turvaa. Joidenkin nuorten 

kokemuksena oli, että vanhemmille myönnetty taloudellinen tuki meni usein päih-

teiden hankintaan. Vanhempien pitkäaikainen taloudellinen tukeminen saattoi joh-

taa heidän alkoholikäyttönsä lisääntymiseen ja siihen, että lapsi joutui selviytymään 

pitempiä aikoja yksin. Heidän lastensuojelun tarpeensa tuli tietoon vasta lukuisten 

lastensuojeluilmoitusten perusteella. Lastensuojeluilmoituksissa perusteena oli 

perheväkivalta ja muutamissa lapsen hoidon laiminlyönti. Joissakin ilmoituksissa 

oli myös mainintoja, että lapsi oli kertonut pelänneensä kotona sitä, kun äiti ja isä 

huutavat. 

Nuoret kokivat taloudellisen auttamisen eri tavoin. Aineistosta nousi selkeästi 

esille, että joidenkin nuorten mielestä taloudellisesta tuesta vanhempien ja lasten 

yhteisauttamisena saattoi olla enemmän haittaa kuin hyötyä lapsille. Lapsen ja van-

hempien tarpeet eivät kohdanneet vanhempien elämänpiirissä. Sen sijaan Laura 

koki hyötyneensä taloudellisesta tuesta. Hän edusti lapsena perhettä sosiaaliviras-

tossa ja haki maksusitoumuksen ruokaan tai avustusta harrastuksiinsa. 

Lastensuojelun päätyttyä nuorten kokemukset saamastaan sosiaalitoimen tu-

esta vaihtelivat. Ursula kuvasi asemaansa lastensuojelun jälkeisenä aikana heikoksi. 

Hän oli kokenut, että häntä ei tuettu riittävästi avohuollon tukitoimin lastensuojelun 

päätyttyä, vaan hän joutui selviämään itse. Hän oli koko lapsuutensa kasvanut las-

tensuojelun perheessä, mutta häntä ei ollut koskaan otettu huostaan. Biologista per-

hettä oli tuettu taloudellisesti lastensuojelulain perusteella nuoren lapsuuden ajan. 

Nuoren asema asiakkaana muuttui sillä hetkellä, kun lastensuojelulliset velvolli-

suudet päättyivät perheessä ja hän täytti 18 vuotta. Myös muut tutkimuksen nuoret 

siirtyivät asiakirjatietojen perusteella sosiaalitoimiston asiakirjoissa itsenäisiksi 

ruokakunniksi ja toimeentulotukiasiakkaiksi 18 vuotta täytettyään. Tämän jälkeen 

heidät oli ohjattu hakemaan kirjallisesti toimeentulotukea. Lastensuojelun näkökul-

masta he eivät olleet virallisesti jälkihuoltonuoria. Heille ei ollut paikkaa, jossa olisi 

huolehdittu lastensuojelulapsina kasvaneiden jälkihoidosta. 

Tutkimukseni nuorista Tytti ja Laura olivat olleet jälkihuoltonuorina. Heistä 

Tyttiä ei tuettu sijaishuollon päättymisen jälkeen kotipaikkakunnan lastensuoje-

lusta. Hän jäi yksin aloittamaan itsenäistä elämää ja sopeutumaan yhteiskuntaan. 
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Lauraa tuettiin jälkihuoltoon budjetoiduilla varoilla taloudellisesti. Jälkihuoltoon 

tarkoitettu taloudellinen tuki ei riittänyt tai jäi vähäiseksi. Tässä tilanteessa molem-

mat jälkihuoltonuoret pyysivät apua sijoituspaikastaan. Sijaiskoti otti yhteiskunnan 

roolin ja tuki ja ohjasi nuorta itsenäistymisen alkuun ja sopeutumisessa yhteiskun-

taan. 

Mikään muukaan tuki, esimerkiksi harkinnanvarainen toimeentulotuki tai ko-

dinhoitajan apu, ei ollut muuttanut pysyvästi lastensuojelun perheiden nuorten kas-

vuolosuhteita lapsena parempaan suuntaan. Nuorten elämänhistoriaa voi avohuol-

lon interventioiden osalta kuvata lastensuojelussa useiden epäonnistumisten ja en-

nalta arvaamattomien elämänmuutosten vuoksi lapsuudelle poikkeuksellisena 

mutta lastensuojelulapsille tavanomaisena. 

7.3.7 Moniammatillinen verkostotyö toimintakäytäntönä 

Jotkut nuorista eivät omalta kohdaltaan hahmottaneet eivätkä ymmärtäneet mo-

niammatillista verkostotyötä lainkaan osana lastensuojelutyötä. Tämä johtui siitä, 

että yleensä perheiden ja lasten ympärillä oli paljon viranomaisauttajia. Vain Ursula 

ja Raija muistivat joskus lapsena olleensa fyysisesti läsnä moniammatillisen ver-

koston kokoontumisissa, mutta vain Raija muisti käyttäneensä kerran puheoikeutta. 

Erityisesti Ursula koki verkostotyön toiminnan sekavaksi ja hämmentäväksi. Ur-

sula ja Raija kokivat samansuuntaisesti, että verkostokokoontumisissa keskustelu 

lapsen kanssa jäi vähäiseksi. Muut nuoret eivät muistaneet olleensa lainkaan läsnä 

niissä. Tytti tosin kertoi tietäneensä, että verkostokokouksia pidettiin lasten asioissa, 

mutta ei kuitenkaan koskaan ollut niissä läsnä. 

Nuorista Laura joutui murrosikäisenä moniammatillisen asiantuntijaverkoston 

kautta yksin ja tahtomattaan sekä yllättäen lastensuojeluprosessiin. Sen aikana ei 

kukaan verkoston toimijoista kysynyt, miten nuori jaksoi ja pärjäsi vaikeassa elä-

mäntilanteessa. Molemmista tutkimusaineistoista erikoisesti kiinnittivät huomiota 

nuoren elämisen vaikeudet pitkällä ajanjaksolla. Vastuu lapsen hyvinvoinnin tur-

vaajana oli ollut päihteitä käyttävällä ja sairaalla äidillä. Näin oli kirjattu asiakirjoi-

hin ja asiakirjamerkintöjen perusteella moniammatillisessa verkostossa oli luultu 

siihen saakka, kunnes perheeseen tuli ennalta arvaamaton muutos. Siihen saakka 

kellään verkostossa toimijalla ei ollut riittävästi tietoa Lauran asemasta perheessä 

eikä hänen arkensa todellisuudesta. Kriisitilanteissakaan ei selvinnyt Lauran te-

kemä työ kotona eikä hänen asemansa. Hänen kokemuksensa ei ole mitenkään 

poikkeuksellinen kuvaus muidenkaan tutkimukseni nuorten lastensuojelulapsen 

asemasta lastensuojelun verkostotyössä. 
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Jokaisen nuoren perheestä on paljon asiakirja-aineistoa, jonka tarkastelun pe-

rusteella näyttää siltä, että verkostotyössä kiinnitetään aivan liian vähän huomiota 

siihen, mikä taho viime kädessä kantaa vastuun lapsesta lastensuojelun verkosto-

työssä. Viime kädessä vastuu kuuluu lastensuojelulle, mutta useimmalle nuorille se 

oli epäselvää. 

Nuorista vain Raija oli havainnut puutteita koulun osallisuudessa lapsen kas-

vun tukijana; toisaalta pitkään jatkuneessa hädässä ainoastaan Raija kertoi itse ko-

tihuolensa kouluterveydenhoitajalle. Sillä oli nuorelle henkilökohtaisesti suuri mer-

kitys. Apu oli nopeaa ja nuoren arjessa selviytymistä tukevaa. Samoin Ursulaa aut-

toi lyhyen ajan koulukuraattori. Tätä henkilöä hän jäi kaipaamaan ja muisteli häntä 

erityisellä lämmöllä. Muista nuorista kukaan ei hahmottanut koulun ja päivähoidon 

osallisuutta lastensuojelun verkostotyössä. Kenestäkään nuoresta mielestä koulu ei 

ollut kantanut vastuuta kotiongelmien vuoksi. Asiakirjoissa oli kuitenkin mainin-

toja koulun osallisuudesta verkostopalavereihin. 

Nuorten verkostotyön kokemuksen – niiltä osin kuin sitä oli – voisi kiteyttää 

Ursulan toteamukseen, ”mitä nämä kaikki 25 ihmistä tahtoo”. Toteamuksen mu-

kaan verkostossa oli useita toimijoita ilman yhteistä näkemystä lapsen ja perheen 

tukemisesta ja siksi moniammatillisen verkoston työskentely hahmottui Ursulalle 

sekavana. 

7.4 Lastensuojelulapsen kokemukset Bronfenbrennerin mallin 

valossa 

Tässä yhteenvedossa kuvaan miten tutkimuksen nuorten lapsuudessa vanhemmat 

ja muu sosiaalinen verkosto ja lastensuojelu ovat tukeneet tai vaikeuttaneet lapsen 

hyvää kasvua ja selviytymistä. Hyödynnä tarkastelussani Bronfenbrennerin ekolo-

gisen kehittämän neljän tason mallia. Tarkastelen kuitenkin lastensuojelun sosiaa-

lityötä kokonaisuutena, jossa mikro-, meso-, ekso- ja makrotasot limittyvät toi-

siinsa. En erittele niitä systemaattisesti, vaikka olen sijoittanut lastensuojelun kä-

sitteitä356 Bronfenbrennerin ekologien mallin eri tasoille. 

Tutkimuksen konteksti liittyy epävakaaseen kasvuympäristöön ja perhekriisin 

olosuhteisiin, joten aloitan mikrotason tarkastelun nuoren lapsuudenajan arjen elä-

mästä perheessä. Bronfenbrennerin 357mukaan vanhemmat ovat lapsen kehitykseen 

                                                        
356 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 
357 Bronfenbrenner 1997: 254. 
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voimakkaimmin vaikuttava tekijä. Yhteistä kaikille nuorille on se, että heidän mo-

lemmilla vanhemmilla oli alkoholiongelma. Näitä nuoria yhdistää myös se, että 

kaikkien lapsuuteen sisältyi kuvausten perusteella surullisia jaksoja. Mikrotasolla 

vanhempien toiminta sekä kasvua tukevana että sitä horjuttavana tekijänä näkyy 

nuoren lapsuudenajan kasvuolosuhteiden monisärmäisyytenä ja epävakautena. 

Lasten asema ja oikeudet perheessä jäivät heikoiksi. Hallitsemattomasti päih-

teitä käyttävät vanhemmat säätelivät mikrotasolla henkisesti perheen sisäisiä suh-

teita. Kriisissä olevilla vanhemmilla oli heikot mahdollisuudet huolehtia säännölli-

sesti lapsistaan, ja tuolloin he olivat vaarassa jäädä vaille hoitoa ja huolenpitoa358. 

Lastensuojelulapselle arjen elämän riskit ja perhe-elämän häiriöt aiheuttivat muut-

toja vieraaseen paikkaan ja pelkoa kodin menettämisestä. Vanhempien erot ja kes-

kinäiset riidat aiheuttivat epävarmuutta kotona. Vanhempien hallitsemattomaan 

päihteiden käyttöön saattoi liittyä myös fyysistä perheväkivaltaa, josta kuitenkin on 

vähän mainintoja lastensuojelun asiakaskertomuksissa. Perheväkivallasta kaikki 

nuoretkaan eivät kertoneet, vaan päättivät itse, mitä kertovat ja mitä ei vanhempien 

päihteisiin liittyvästä perheväkivallasta. Perheen asiakirjoissa perheväkivaltaisuu-

det näkyvät poliisilta saapuneissa perheväkivaltaa koskevissa lastensuojeluilmoi-

tuksissa. Käytännössä nämä ilmoitukset käynnistivät usein perheessä lastensuoje-

lun avohuollon tukitoimia, joissa perheväkivalta näyttää jääneen näkymättömäksi 

vanhempien päihteisiin liittyvänä ongelmana. Yleensä vanhempia ohjattiin A-kli-

nikan palvelujen piiriin. Peltoniemen359 tutkimuksen mukaan vanhempien päihde-

ongelma on hyvin yleinen ja samalla aliarvioitu perheväkivallan ja lasten hoidon 

laiminlyönnin aiheuttaja. Hänen mukaansa erityisesti alkoholi näyttää hämärtävän 

lapsen edun huomioon ottamisen. 

Koti omana mikrotason kasvuympäristönä osoittautui nuorille monimerkityk-

selliseksi henkisen ja fyysisen pysyvyyden sekä sosiaalisen turvan tai turvattomuu-

den paikaksi. Koti oli paikka, jossa oli perhe: äiti ja isä tai ainakin toinen heistä 

sekä useimmassa tapauksessa myös sisarukset. Mikrotasolla koti oli nuorille lap-

sena perhesuhteiden lisäksi fyysistä turvaa antava paikka. Aina kotia paikkana ei 

kuitenkaan koettu fyysisesti turvallisena vaan etsittiin turvaa kodin ulkopuolelta. 

Nuorten kotia, jossa vuorovaikutustilanteet tapahtuivat perheen sisäisessä mik-

rojärjestelmässä, ei pystytty tukemaan turvallisena kasvuympäristönä lapsen etua 

vastaavaksi, vaan nuoret olivat lapsena joutuneet siirtymään paikasta toiseen. Tätä 

ongelmaa näyttää tukeneen se, että lastensuojelun auttamistoimenpiteet tapahtuivat 

                                                        
358 Uusi lastensuojelulaki 13.4.2007/ 2 §. 
359 Peltoniemi 2003: 52–59. 
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makrotason määrittäminä välillisen eksotason kautta ilman vahvaa yhteyttä mikro-

tason tapahtumakulkuihin ja olosuhteisiin. Joillekin tutkimuksen nuorille lapsena 

sijaiskodin rooli ja merkitys kasvun tukijana ja mikrotason avohuollon tukipalve-

luna ei auennut lapsena toivotulla tavalla. Sijaiskodin perherakenteet saattoivat olla 

erilaiset, kuin mihin lapsi oli tottunut. Joidenkin nuorten sijaiskodit vaihtuivat 

useita kertoja, koska pitkäaikaista sijoitusta ei tehty. Sukulaissijaiskotiin oli hel-

pompi sopeuta. 

Iän karttuessa nuorten mikrotason elämänpiiri laajeni sukulaisiin ja kavereihin. 

Turvaa jouduttiin etsimään myös naapureista. Näiden informaalisten kontekstien 

kautta apu oli mikrotasolla nopeaa, suoraa ja välitöntä. Näiden kontekstien kautta 

ja näiltä osin nuorten tarinat ovat myös selviytymistarinoita. Informaalisen yhtei-

sön tuki auttoi selviytymään väliaikaisesti. Kaverit ja naapurit auttoivat selviyty-

misessä epävakaissa kasvuolosuhteissa ja tilapäisissä elämänkriiseissä. Lähiympä-

ristön sosiaalisen verkoston apu arjessa selviytymisessä oli merkittävä, vaikka ver-

kostot olivat ohuita. Ekologisen mallin näkökulmasta voidaan nähdä, että samassa 

kasvuympäristössä tai elämäpiirissä olevien ihmisten esimerkiksi naapureiden ja 

kavereiden tukeva vaikutus saattoi olla tilannekohtaisesti ratkaiseva nuoren autta-

misessa. 

Kaikilla nuorilla ei ollut paikkakunnalla sukulaisia, eikä pysyviä perhetuttuja. 

Lähiympäristö ja muut hyvät ihmiset auttoivat heitä joissakin tilanteissa. Sukulaiset 

vaikuttivat mikro- ja mesotasolla ainakin jossakin elämän vaiheessa kaikkien nuor-

ten elämään Ensisijaisesti biologisen suvun apua pidettiin tärkeänä. Varsinkin iso-

vanhemmat pitivät yhteyttä, ja yhtä nuorta lukuun ottamatta kaikilla nuorilla oli 

tiiviit suhteet isovanhempiinsa. Mikrotasolla joidenkin nuorten arjen elämään saat-

toi liittyä myös muu hyvä ihminen, jota muilla tasoilla työskentelevät toimijat eivät 

tunnistaneet. Esimerkiksi kaltoin kohdellulla Ursulalla oli vaikeuksia solmia luot-

tamuksellisia ihmissuhteita. Hän kohtasi ihmisen, jolla oli merkittävä vaikutus lap-

sen tukemisessa. Tämä ihminen oli A-klinikan täti. Eksotasolla yhteiset kokoontu-

miset vanhempien kanssa eivät tuoneet apua lapsen jokapäiväiseen elämään, mutta 

A-klinikan täti auttoi tavalla, joka toi turvaa ja tuki arjessa selviytymistä. Lasten-

suojelun antama apu ei ollut onnistunut vanhempien kautta, koska sosiaalityönte-

kijöillä ei ollut tietoa kasvavan lapsen asemasta eikä arjen todellisuudesta mikrota-

solla. 

Joillekin nuorille tuli lapsena rohkeutta vaikuttaa kriisitilanteiden konteks-

teissa omaan elämäänsä ja isompana toimia itsenäisemmin. Lastensuojelun toimin-

nassa pienenä koetut pelot ja ongelmat alettiin nähdä erilailla. Kaikkea ei enää hy-

väksytty, vaan alettiin vaikuttaa muun muassa mikrotasolta suoraan eksotasolle ja 
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makrotasolle lastensuojelulain tulkintaan sisältyviin itseään koskeviin päätöksiin. 

Taustalla oli myös kokemuksia selviytymisestä jollakin tapaa riskiolosuhteista. 

Tuolloin vanhempien epävakaa elämäntapa ja kiintymys kotiin asetettiin vastak-

kain. 

Iän vaikutus selviytymiseen kriisien aikana tarkoitti siis sitä, että mikrotasolla 

lastensuojelulapsesta tuli aktiivinen toimija sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. 

Nuoret olivat kuitenkin jo lapsena mikrotasolla tietoisia perheessä tapahtuvista asi-

oista, ja se aiheutti heissä vastarintaa. He käyttivät erilaisia keinoja – esimerkiksi 

piiloutuivat humalaisilta, väkivaltaisilta vanhemmiltaan tai olivat lojaaleja van-

hemmilleen. Nuorista yksi pyrki vaikuttamaan vanhempien alkoholin saantiin ja 

siten vähentämään humalaisten vanhempien aiheuttamia haittoja. Neljä nuorta oli 

soittanut poliisit rauhoittamaan kotitilannetta tai viemään vanhempi pois kotoa. 

Yhteistä sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöissä oli, että samat sosiaali-

työntekijät toimivat useamman ympäristön välisissä suhteissa ekso- ja mesotasolla. 

He osallistuivat viranomaisverkostoon, jossa lapsi ei ollut läsnä, tai he osallistuivat 

lapsen mikrojärjestelmään, jossa lapsi oli mukana. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ei ollut riittävästi keinoja auttaa vanhem-

pia pois alkoholiriippuvuudesta ja sitä kautta tukea lapsen hyvää kasvua tutussa 

kasvuympäristössä. Tämän vuoksi nuoret omalla toiminnallaan etsivät ratkaisuja 

vaikeaan arjen elämään ekologisen ympäristön mikrotasolla. Nuoret tarvitsivat voi-

mavaroja ja keinoja oman asemansa puolustamisessa vanhempien ja lastensuojelun 

sosiaalityön puristuksessa Tämä näkyi varovaisuutena esimerkiksi kärjistyneiden 

konfliktien ratkaisutilanteissa, kun he osallistuivat kotikäyntitilanteissa mikrotason 

tapahtumien ja keskustelujen kulkuun. 

Lastensuojelun päätöksentekoprosesseissa makro- ja mikrotasot olivat lähei-

sessä yhteydessä toisiinsa lastensuojelulain kautta. Makrotaso määritti mikrotasolle 

lastensuojelun toimintaa ja lastensuojelun käytännön toteutusta eksotason kautta. 

Siksi mikrotasolla tilanteisiin vaikuttavat myös makrotasoon liittyvä lastensuojelu-

lain tulkinnat välillisten tasojen kautta. 

Vanhempien kanssa työskentely eksotasolla ja lastensuojelun tukitoimenpiteet 

yhdessä eivät tukeneet riittävästi nuoren hyvää kasvua lapsena lapsen edun mukai-

sesti 360. Yhtenä syynä tähän näyttäisi olleen se, että sosiaalityöntekijöillä ei ollut 

riittävästi tietoa lapsen asemasta arjen elämässä mikrotason suhteista. Mikrotasolta 

                                                        
360 Kaikessa päätöksenteossa Lastensuojelulain 5.8.1983/683 7 §:n mukaan joka liittyy lasten nuorten ja 
lapsiperheiden palveluihin on pidettävä huolta siitä, että huoltajia tuetaan kasvatuksessa. 
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tieto välittyi eksotasolle vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisissa. Van-

hempien kautta lapsen kasvua voitiin tukea vähän, vaikka kasvuoloihin vaikutta-

malla pyrittiin ennaltaehkäisevästi vaikuttamaan lapsen kasvuoloihin siirtymällä 

makrotasolta kohti mikrotasoa – yksilöä ja perhettä. 

Makrotasoon sisältyvien mikro-, meso- ja eksotason välilliset vaikutukset nä-

kyivät lasta koskevissa päätöksissä. Esimerkiksi jotkut nuorista ovat kulkeneet avo-

huollon tukipalveluin kodin ja sijaiskodin välillä aikuisuuteen saakka. Lapsi palau-

tettiin usein epävakaisiin kasvuolosuhteisiin. Makrotasoiset vaikuttamispyrkimyk-

set välillisten tasojen kautta lapsen asemaan, sekä lastensuojelun avohuollon tuki-

toimenpiteen avulla, eivät aina tavoittaneet apua tarvitsevaa lasta. 

Kun nuorten kokemuksia jäsennetään Bronfenbrennerin361 teoreettisen mallin 

avulla, tutkimusaineistosta nousevat näkyviin lastensuojelun monet kasvot. Nuoret 

kuvaavat lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytäntöjen niitä puolia, joita on vai-

kea nähdä arjen lastensuojelutyössä. Esimerkiksi lastensuojelun toimintakäytän-

nöissä tulee näkyväksi, että toimijat käyttivät lastensuojelulain sallimaa valtaa lap-

sen kohtaamisissa tavalla, jota nuorten oli joissakin asioissa lapsena vaikea ymmär-

tää. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tuki koettiin vähäiseksi tai tuki oli väärin 

suunnattu, apu ei vastannut lapsen tarpeita tai lapsi ei hyväksynyt sitä. Jotkut nuoret 

eivät olleet lapsena tietoisia, että lastensuojelu oli lapsia varten koska auttaminen 

toteutettiin eksotason välillisen toiminnan tasolla viiveellä ja vastuut jäivät epäsel-

väksi. Lastensuojelun toimintakäytännöt hahmottuivat nuorille pirstoutuneina. 

Lastensuojelun tarpeen arvio ei aina perustunut kokonaisnäkemykseen lapsen ti-

lanteesta. 

Nuoret välittävät myös positiivisia kokemuksia kotikäynneistä. Jotkut nuoret 

kokivat, että sosiaalityöntekijöiden tilapäisillä mikrotason kotikäynneillä oli het-

kellisesti välitön ja merkittävä rooli esimerkiksi perheen päihtyneiden vanhempien 

rauhoittamisessa erilaisissa kriisitilanteissa. 

Usein tieto lapsen kasvuolosuhteista perheessä välittyi sosiaalityöntekijöille 

eksotasolla epäsuorasti vanhempien kautta. Lastensuojelussa perhettä pidettiin yh-

tenäisenä yksikkönä, ja näin lapsen näkökulma jäi lastensuojelussa syrjään. Kää-

riäisen362 tutkimuksen mukaan tietäminen nousee lastensuojelussa haasteeksi. So-

                                                        
361 Bronfenbrenner 1979. 
362 Kääriäinen 2003. Hän on tutkinut lastensuojelun sosiaalityön asiakirjojen dokumentoinnin ja tiedon-
muodostuksen dynamiikkaa. 
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siaalityöntekijät eivät tienneet, mitä nuorelle seurasi mikrotason ympäristössä ko-

tona sen jälkeen, kun he poistuivat nuoren kotoa. Sosiaalityön käytännöissä jäi epä-

selväksi myös se, miten nuoret selviävät itse ilman apua, kun tilanteet kotona kär-

jistyivät. Epäselväksi jäi myös, mitä nuorelle lapsena tapahtui lastensuojeluproses-

sin aikana363. Siksi varsin usein mikro-, meso-, ja eksotason sosiaalityön toiminta-

käytännöt heijastuivat nuorille siten, että he eivät tunnistaneet, että olisi toimittu 

vanhemmuuden ja lasten tukemiseksi silloin, kun yhteiskunta joutui puuttumaan 

kriisiperheiden sisäiseen elämäntapaan364. 

Nuorten kokemana heidän lapsuudenaikaiset mikrotason kasvuolosuhteensa 

kotona eivät juurikaan kohentuneet ennaltaehkäiseviksi tarkoitetuin toimenpitein 

Nuo toimenpiteet saattoivat aiheuttaa jopa negatiivisia kokemuksia arjen elämässä. 

Erikoisesti eksotason toiminta vaikutti lapsen mikrotason ympäristöön välillisesti, 

kun ilman lapsen kuulemista lapsi otettiin huostaan tai sijoitettiin avohuollon tuki-

toimena kodin ulkopuolelle; tai kun vanhemmille myönnettiin lastensuojelullisin 

perustein toimeentulotukea tai harkinnan varaisia palveluja. Esimerkiksi koko per-

heelle tarkoitetun toimeentulotuen vanhemmat saattoivat käyttää päihteiden han-

kintaa. 

Lastensuojelun toimintatavoista perhekeskeisyys tarjosi vanhemmille oikeuk-

sia ja vanhemmat käyttivät näitä lain heille antamia oikeuksia. Myös tähän asiaan 

Pösö365  on kiinnittänyt huomiota. Hänen mukaan lastensuojelun toimintakäytän-

nöissä ja tutkimuksessa käytetään paljon käsitteitä ”lapsen etu”, ”lapsen oikeudet” 

ja ”lapsen näkökulma”. Mutta päätöksentekoprosesseissa lasta koskevia toimenpi-

teitä tulisi huomioida lapsen tarpeet ja lapsen mahdollisuus kasvaa pysyvissä ja 

huolehtivissa kasvuolosuhteissa. 

Bronfenbrennerin366  mallin mukaan tässä tutkimuksessa makrotasoa edustaa 

lastensuojelulaki, joka painottaa lapsen osallisuutta sekä ohjaa sosiaalityöntekijää 

työskentelemään lapsen kanssa. Myös eksotason konteksteissa lastensuojelulain 

tärkeän tavoitteen pitäisi olla lapsen kuulemisen. Lasta kuullaan hänen asioissaan 

lastensuojelussa kun hän on täyttänyt 12 vuotta – tällöin lapsen on arvioitu kyke-

nevä muodostamaan mielipiteitä omissa asioissaan. Kaikkien tutkimukseni nuorten 

kuuleminen oli ollut puutteellista tai jäänyt suorittamatta kokonaan. Tähän liittyi 

lastensuojelussa puhumattomuus ja vuorovaikutuksen vähäisyys. Nuoriin lapsina 

                                                        
363 Hämäläinen & Kurki 1997: 130, 188–192. Sosiaalipedagogisen ajattelun mukaan ammatillinen toi-
minta lähtee yksilön tai ryhmän sosiaaliseen ympäristöön perehtymisestä ja ristiriitojen havaitsemisesta. 
364 Bronfenbrenner 1979, 1997. 
365 Pösö 2012: 75–97. 
366 Bronfenbrenner 1979, 1997. 
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suunnatut suorat kontaktit ja kanssakäyminen oli sosiaalityöntekijöiden kanssa vä-

häistä. Yhteisissä tapaamisissa sosiaalityöntekijöiden kanssa lapset olivat vaitonai-

sia ja vähäpuheisia. Lastensuojelulapsena joidenkin nuorten vähäpuheisuus oli voi-

nut liittyä joko lojaalisuuteen vanhempia kohtaan tai erilaisiin pelkoihin omasta tai 

vanhempien kohtalosta. Näissä tilanteissa Pösön367 mukaan lapsen kuulluksi tule-

miseen vaikuttaa myös se, miten työntekijä tulkitsee lapsen viestejä. Hän voi ym-

märtää tai olla ymmärtämättä tai sivuuttaa heikot viestit. Pösö pitää ”lapsen näkö-

kulmaa” vielä epätarkempana kuin lapsen etua tai lapsen oikeuksia. Lapsen kuule-

miseen on kehitetty erilaisia käytäntöjä, mutta ne eivät hänen mukaansa riitä, jos ei 

huomioida lastensuojelun muita rakenteita, kuten lastensuojelun organisointia, 

käytettävissä olevien palveluiden ja tukitoimenpiteiden laatua, eikä huomioida lap-

siasiakkaan näkökulmaa. 

Sosiaalityössä suoraan meso- ja mikrotason tukitoimenpiteitä oli kehitetty hei-

kosti sellaisille nuorille, jotka olivat kasvaneet lastensuojeluperheessä mutta eivät 

olleet huostassa. Näiltä nuorilta puuttuivat paitsi jälkihuolto myös yhteiskunnan 

jatkuvat ja joustavat palvelut ja jatkuvuuden turva yleisemmällä tasolla. Nuoret jäi-

vät erilaisissa elämäntilanteissa ilman apua ja tukea. Sosiaalityön toimintakäytän-

nöissä ei ollut keinoja näiden nuorten ongelmien lievittämiseen eikä heidän elä-

mänhallintansa kasvatukselliseen vahvistamiseen368 

                                                        
367 Pösö 2012: 75–97. 
368 Hämäläinen 1999: 73–74. 



137 

8 Lastensuojelulapsena instituutioiden välissä 

Luvussa kahdeksan kokoan tutkimuksen keskeiset tulokset ja peilaan tutkimuksen 

tuloksia teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuskirjallisuuteen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että irrotan edellisessä luvussa aineiston analyysin ja tulkinnan perusteella te-

kemäni johtopäätökset henkilöistä, tapahtumista ja muusta toimintaympäristöstä ja 

siirrän ne yleisemmälle teoreettiselle ja kirjallisuudesta koostettujen käsitteiden ta-

solle. Yhdistämällä tulosten tarkastelun erilaisiin teoreettisiin keskusteluihin toivon 

tutkimuksen kohdeilmiöstä avautuvan uusia näkökulmia päihdeperheen lasten elä-

mään ja lastensuojelun toimintakäytäntöihin. Kiinnitän tarkastelussa myös huo-

miota instituutioiden näkökulmasta siihen, miten nuorten elämänkulkuun heidän 

elämäntarinoissaan kietoutuvat erilaisia instituutioita edustavat toimijat ja tasot hei-

dän lapsuuden ekologisissa kasvuympäristöissään. 

8.1 Nuorten kokemukset kasvua ja arjessa selviytymistä tukevista 

tai horjuttavista tekijöistä perheen ja muun kasvuympäristön 

jäseninä 

Pyrin tässä luvussa vastaamaan ensimmäiseen tutkimustehtävään, joka on jaettu 

sisällöllisesti seuraaviin teema-alueisiin: nuorten kokemukset perheestä ja vanhem-

muudesta sekä selviytymisestä, kodista fyysisenä ja sosiaalisena kasvuympäristönä 

sekä muusta lapsen mikrotason kasvuympäristöstä, kuten sukulaisista, kavereista, 

naapureista ja sijoituksesta kodin ulkopuolelle. 

Perheessä vanhempien merkitys kasvattajina, hoivaajina ja huoltajina välittyi 

nuorille vuorovaikutusprosesseissa sekä siinä, millaiseksi nuori oli ne kokenut, mil-

lainen vastavuoroisuussuhde369  nuorella oli ollut vanhempiin tai ainakin toiseen 

heistä sekä miten vanhemmat olivat nuorta lapsena tukeneet. Lastensuojelulain mu-

kaan perheessä vanhemmat ovat keskeisessä asemassa lapsen kasvattajina, huolta-

jina ja hoivaajina370. 

                                                        
369 Hämäläinen & Kurki 1997. 
370 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1. luku. Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 2 §. Lastensuojelun lain-
säädäntöön on kirjattu myös, että vanhempien tehtävänä on kasvattaa lapsi turvallisessa kasvuympäris-
tössä. 
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Keskeiset tulokset 

1. Tämän tutkimuksen nuorten perheet eivät olleet ydinperheitä nuorten lapsuu-

den aikana kuin lyhytaikaisesti. Perherakenteet vaihtelivat perheittäin ja ajan-

kohdittain. 

2. Perheissä vanhempien kasvatusvastuu ei toteutunut lastensuojelulain määrittä-

mällä tavalla. Vanhempien vastuu lapsen kasvatuksesta, hoivasta ja huollosta 

oli epäsäännöllistä. 

3. Vanhempien epävakaa elämäntapa aiheutti nuoren kasvuympäristössä usein 

sekä sellaisia muutoksia, joita lapsena osattiin ennakoida, että ennalta arvaa-

mattomia muutoksia lyhyeksi tai pitkäksikin aikaa371. 

4. Koti epävakaana kasvuympäristönä puutteineen vaikutti nuorille lapsena ol-

leen toisaalta hyvää kasvua horjuttava ja toisaalta sitä tukeva asia. 

5. Sukulaiset, kaverit ja naapurit sekä muut lähiympäristön ihmiset saattoivat olla 

merkityksellisiä nuorta tukevia taustatoimijoita. 

6. Kokemukset sijoituksesta ja sijaisperheistä eivät olleet yhtenäiset. Sopeutumi-

nen sukulaisperheisiin koettiin helpommaksi kuin ennalta tuntemattomaan per-

heeseen. 

Päihteiden väärinkäyttö oli muuttanut päihdevanhempien kykyä kantaa pitkäai-

kaista vastuuta lasten kasvatuksesta, hoivasta ja huollosta372. Se oli johtanut siihen, 

että usean nuoren luottamuksellinen suhde omiin vanhempiinsa oli muuttunut. Se 

näytti aiheuttavan päihdevanhempien lapsille ristiriitaisia tunteita vanhempiaan 

kohtaan. Vanhempien vastuuttomuus ja perusturvallisuuden perustaksi kuuluvan 

luottamuksen puute johtivat siihen, että pysyvyyden ja muutoksen ristiriita per-

heessä oli läsnä lapsen arjessa373. Tähän näyttivät liittyvän perherakenteen muutos-

paineet, joilla saattoi olla isokin merkitys nuorten turvallisuuden ja turvattomuuden 

kokemiseen lapsena374. 

Perheen jäsenten välisellä pitkäaikaisella sisäisellä oirehdinnalla oli merkitystä 

lapsen epävakaan kasvuympäristön muotoutumiseen, lasten hoidotta jättämiseen ja 

                                                        
371 Kähkönen 1991: 73. 
372 Lastensuojelulaki 1. luku. 2 §. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen 
hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hy-
vinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) säädetään. Päih-
deperheen vanhemmat saattavat menettää kykynsä ottaa vastuuta lapsen huoltajana ja kasvattajana. 
373 Rönkä 1999: 37. 
374 Lahikainen 2000: 61–69. 
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päihdevanhempien jaksamiseen sekä lasten huoleen koko perheen selviytymi-

sessä375. Perheenjäsenten väliset suhteet olivat olleet monilla eri tavoilla ongelmal-

liset. Erityisesti nuorten lapsuudessa useat vanhemmista olivat säädelleet kotiym-

päristössä henkisesti perheen jäsenten sisäisiä suhteita, mikä liittyi heidän omiin 

alkoholiongelmiinsa376. Iän karttuessa nuoret olivat oppineet tunnistamaan ja ky-

seenalaistamaan vanhempiensa säätelytoimia, mikä ei kuitenkaan parantanut per-

heenjäsenten välisiä suhteita. 

Varttuessaan nuoret oppivat tiedostamaan perheen arkea vaarantavia tekijöitä, 

kuten vanhempien riitelyyn liittyvän perheväkivallan riskin. He olivat eläneet lap-

sena pitkiäkin aikoja humalassa riitelevien vanhempiensa kanssa epävakaissa kas-

vuolosuhteissa. Lastensuojeluperheiden sisäisestä perheväkivallasta tiedetään vä-

hän, ja ulkopuolisten on vaikea puuttua siihen. Tutkimuksen nuorten osalta per-

heessä tapahtuva väkivalta tuli näkyväksi pääasiassa poliisin tekemissä lastensuo-

jelun ilmoituksissa ja jossain määrin nuorten kertomuksista377. 

Perheen sijasta nuoret puhuivat kuitenkin enemmän äidistä, isästä, sisaruksista 

ja kodista. Erityisesti tunteitaan äitiin nuoret kuvasivat ristiriitaisiksi ja kokivat ne 

ongelmallisina – nuorten kokemusta tukevat myös Laakson ja Saikun378 haastatte-

lututkimuksen tulokset. Tämä äitikuva379  rakentuu ristiriitaisessa vuorovaikutuk-

sessa äidin kanssa. Isästä kerrottiin enemmän pelon aiheuttajana; äidistä puolestaan 

hoivan antajana ja vastuun kantajana, mutta myös häpeän aiheuttajana. Äitiin lii-

tettiin lapselle pysyvät ihmissuhteet pikemmin kuin isään. Mutta vaikka äiti ei ky-

ennyt huolehtimaan lapsistaan, pienenä äitiä oli saatettu ikävöidä kovastikin esi-

merkiksi tilapäisten huostaanottojen aikana. Ikävöintiä pidetään osoituksena myön-

teisestä tunnesiteestä lapsen ja vanhemman välillä. Nuorten hoidon laiminlyönti 

lapsena ei ollut jatkuvaa, vaan lapsuudessa oli ollut myös hyviä aikoja. Itäpuiston380 

tutkimustuloksia vastaavasti myös tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että päihde-

vanhemman käytös lasta kohtaan saattoi toimia kaksisuuntaisesti tukevana tai hor-

juttavana tekijänä. 

                                                        
375 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §. Holmila & Iiva 2010: 47–60 ja Itäpuisto 2005 ovat tutkimuksin 
osoittaneet, että perheissä, joissa vanhemmat käyttävät hallitsemattomasti päihteitä on turvallisuus uhat-
tuna. Näissä perheissä esiintyy usein perheriitoja, väkivaltaa ja lasten hoidon laiminlyöntejä. 
376 Bronfenbrenner 1997. 
377 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. Laki velvoitti viranomaiset puuttumaan tilanteeseen ja tekemään 
lastensuojeluilmoituksen, koska lapsen kasvuolosuhteet näyttivät vaarantavan hänen terveen ja tasapai-
noisen kasvunsa ja kehityksensä. 
378 Laakso & Saikku 1998, Sinkkonen 2001. 
379 Laurila 1999: 75. Ks. Huttunen 2000: 36–66. 
380 Itäpuisto 2003: 34. 
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Isät olivat olleet äitejä epäsäännöllisemmin mukana perhe-elämässä, mikä vas-

taa aikaisempia tutkimustuloksia. Myös Hiitolan ja Heinosen381 tutkimuksen mu-

kaan äiti oli usein esimerkiksi huostaanottotilanteissa lapsen yksinhuoltaja (85 %) 

ja isät olivat täysin poissa lapsen elämästä. Tavallisesti isät eivät olleet kantaneet 

vastuuta lapsen kasvatuksesta, hoivasta ja huollosta silloinkaan, kun he elivät pari-

suhteessa lasten äidin kanssa382. Myös Lämsä383 on todennut tutkimuksessaan yk-

sinhuoltajaäitien osuuden merkittäväksi erilaisissa toimenpiteissä. Silloinkin kun 

vanhemmat asuivat yhdessä, isät eivät osallistuneet lastensuojelun asiakasperheissä 

lasta koskevien asioiden hoitoon. Näin oli useimmiten tutkimukseni nuorten per-

heissä mutta ei kokonaisvaltaisesti. Isällä saattoi olla hetkellisesti myös päävastuu 

lapsista. 

Vanhempien ongelmat johtivat usein perherakenteen muutoksiin ja samalla 

muutoksiin lapsen kasvuympäristössä, mikä vaikutti usein lapsen elämänkulkuun. 

Perherakenteen muutokset tapahtuivat varsin usein ennalta arvaamattomasti. Toi-

nen vanhemmista saattoi muuttaa virallisesti pois kotoa. Vanhempien ero saattoi 

vaikuttaa lastensuojelun käytäntöihin siten, että lapsen hyvää ei etsitty biologisesta 

perheestä384 vaan lapsi siirrettiin pois kotoa, koska kotiin jäävän vanhemman epä-

vakaa elämäntapa saattoi jatkua erosta huolimatta. 

Ilman erojakin vanhempien epävakaa elämäntapa aiheutti nuoren kasvuympä-

ristössä usein sekä ennakoimattomia että sellaisia muutoksia, joita lapsena osattiin 

ennakoida. Esimerkiksi hyvän jakson jälkeen vanhempien häiritsevä alkoholin 

käyttö saattoi aiheuttaa lapsen kasvuympäristön muutoksen. Tämä asia nousi nuor-

ten muisteluissa merkittävään asemaan ja toistuvasti esille. Sillä oli myös yhtymä-

kohtia asiakirja-aineistoon. 

Ne nuoret, joiden vanhempien suhdetta tuki yhteinen hallitsematon alkoholin-

käyttö, olivat lapsuutensa aikana joutuneet usein miettimään, miten toimia epävar-

moissa tilanteissa. Tämä tuli esille myös Itäpuiston385 tutkimuksessa. Selviytyäk-

seen arjessa he kantoivat lapsena pitkiä aikoja aikuisten vastuita. Kuten Lämsä-

kin386 toteaa, tällaisissa tapauksissa aikuisuuden ja lapsuuden välinen raja ja aikui-

suuteen ja lapsuuteen liittyvät vastuut muuttuvat asianomaisille epäselviksi. 

                                                        
381 Hiitola & Heinonen 2009. 
382 Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 1. luku. 2 §. Oikeus elatukseen ja elatusvastuu. Vanhemmat 
vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. 
383 Lämsä 2009. 
384 Vrt. Nätkin 2003: 27–38, Raunio 2000: 66, Eskelinen & Kinnunen 2001: 14. 
385 Itäpuisto 2003. 
386 Lämsä 2009. 



141 

Margaret Cork387 valaisee ”Unohdetut lapset” -kirjassaan, kuinka lapset tuot-

tavat tietoa itsestään ja suhteistaan heitä ympäröiviin aikuisiin. He jäivät yksin ko-

kemustensa kanssa. Tutkimukseni kaikilla nuorilla on kokemuksia jäämisestään 

yksin. Lähes kaikki nuoret ovat olleet lastensuojeluprosessissa mukana yksin itses-

tään huolehtijana ja jääneet myös yksin kokemuksiensa kanssa388 . Nämä nuoret 

kantoivat yksin vastuuta sisaruksistaan sellaisina aikoina, kun vanhempien kasva-

tus, hoiva ja huolto olivat puutteellisia. Myös Laakson ja Saikun389 tutkimukseen 

osallistuneet sijoitetut nuoret kokivat suhteiden ylläpitämisen omiin sisaruksiin 

erittäin tärkeäksi. 

Kuten Valkonen ja Bowlbykin390  korostavat, lapsi tarvitsee kasvun tukemi-

sessa turvallisen perustan, jota merkittävällä tavalla rakentaa toisten ihmisten tar-

joama hoiva. Lapsen hoivan tarve on yhteydessä ihmisten perustavanlaatuiseen 

riippuvuuteen toinen toisestaan, sekä lapsen tarpeeseen saada läheisyyttä ja voida 

liittyä toiseen ihmiseen. Myönteinen tunneside vanhempaan voi olla mahdollinen 

huolimatta vanhemman riittämättömyydestä huolehtia lapsestaan391. 

Nuorten kokemuksia omasta kodista tarkasteltiin tässä tutkimuksessa paitsi 

perheen, jossa vanhemmat ja lapset toimivat, myös paikan näkökulmasta. Kotia 

voidaan tarkastella lastensuojelulain näkökulmasta392  turvallisuuden ja jatkuvuu-

den että turvattomuuden kasvuympäristönä. Koti kaikkine puutteineen vaikutti 

nuorten kokemuksessa olevan nuorten epävakaana kasvuympäristönä toisaalta hy-

vää kasvua horjuttava ja toisaalta sitä tukeva asia. Pysyvällä kodilla omana paik-

kana oli nuorille erityisen vahva merkitys epävarmuudenkin aikana393, vaikka paik-

kana se ei aina tarjonnut nuorelle lapsena turvallista kasvuympäristöä394. 

Kodin merkitystä on alettu tutkia sosiaalitieteiden kentässä laajemmin vasta 

1990-luvulla, esimerkiksi vanhuuden tutkimuksessa 395 . Lastensuojelussa kodin 

                                                        
387 Cork 1969. 
388 Ks. Lastensuojelulaki 1983/68, jossa määritellään vastuut vanhemmille ja lastensuojelulle kuulu-
vaksi eikä suinkaan kasvavalle lapselle. 
389 Laakso & Saikku 1998. 
390 Valkonen 1995, Bowlby 1969, 1978, Hautamäki 2002. 
391 Valkonen 1995: 38. Bowlby 1978 pitää kasvavalle lapselle lähiympäristössä turvallisuus- tai turvat-
tomuuskokemusta perusturvallisuuden perustana. Niemelän 2000b: 347–376 mukaan perusturvattomat 
lapset ovat kokeneet lapsuudessaan muita useammin selvästi erityisesti vanhempiensa päihdeongelmia 
ja sairauksia sekä taloudellisia vaikeuksia perheessä. (Lastensuojelussa puhutaan ns. perusturvattomista 
lapsista. Heidän hoitonsa saattaa olla puutteellista pitkiä aikoja.) 
392 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. 
393 Niemelä ym. 1997: 15. 
394 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §. 
395 Voutilainen ym. 1994. 
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merkitykseen on paneuduttu puutteellisesti, vaikka kodin ja kodittomuuden käsit-

teet kuvaavat osuvasti oman paikan etsimisen ja uuteen kotiin sopeutumisen pro-

sessia, johon lapset ja nuoret joutuvat siirtyessään esimerkiksi sijaiskotiin396. 

Hämäläinen397 on tutkinut perhehoitoon sijoitettujen lasten antamaa merkitystä 

kodilleen ja perhesuhteilleen. Hän päätyi osin samankaltaiseen tulokseen tämän 

tutkimuksen kanssa: lapset joutuivat omassa kodissaan kantamaan vastuuta, jonka 

ei pitäisi kuulua heille. Arjen elämä kotona oli ollut epävarmaa ja joillekin jopa 

pelottavaa, ja he kokivat olonsa turvattomaksi. Lapset kuitenkin kaipasivat omaan 

kotiin siitä huolimatta että he viihtyivät sijaiskodissa. Tähän vaikutti erilaisuuden 

ja vierauden kokemus. Heidän oli helpompi sopeutua sukulaissijaiskotiin. Hämä-

läisen tutkimuksen tulokset viestivät siitä, että perhehoidossa olevilla lapsilla ei ole 

kokemusta pysyvästä kodista eikä perheestä. Myös Helavirran398 tutkimuksen mu-

kaan lapset puhuivat kodistaan myönteiseen sävyyn. 

Aineistosta nousee erilaisia kuvauksia kodin merkityksestä nuorille Näissä ku-

vauksissa nuoret tuovat kodin merkityksen kautta esille myös piilossa olevaa las-

tensuojelullista ongelmaa. Nuorten kodissa lastensuojelun ammattilaisten oli vai-

kea päästä makrotasolta mikrotasolle, perheen yksityisyyden alueelle, ja saada tie-

toa perheen sosiaalisesta todellisuudesta. Esimerkiksi kotihälytystilanteissa se saat-

toi vaikuttaa siihen, että hankalimmat elämän epäkohdat jäivät käsittelemättä siksi. 

Kotiin juurtuminen saattoi vahvistaa lapsena tunnetta, että noissa tilanteissa ei ollut 

turvallista puhua. Tässä merkityksessä sekä meso-, ekso- että makrotason lasten-

suojelun tukitoimet suorana ja välillisenä apuna saatettiin kokea uhkaksi399 silloin, 

kun haluttiin asua tutussa paikassa ja muutoksia pelättiin. 

Kotihälytystilanteissa kodista luopumisen pelkoa on helppo ymmärtää osana 

sellaista tapahtumien kulkua, jossa sosiaalityöntekijöillä näytti olleen käytössä lä-

hinnä vain lastensuojelulain suoraan tulkintaan perustuvat päätöksentekomallit ti-

lanteissa, joissa lapsi oli tarkoitus siirtää pois kotoa400. Sellaisissa tilanteissa lasten 

                                                        
396 Törrönen 1999, 2000, Niemi 2003: 29. 
397 Hämäläinen 2012. 
398 Helavirta 2012: 147–167. 
399 Bronfenbrenner 1979, 1997, 1986. 
400 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 16 §. Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet 
uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja/tai kehitystä. Edellä mainittua lastensuojelulain pykä-
lää oli käytetty keinona usein lastensuojelun asiakirjoissa silloin, kun lapsi uhattiin siirtää pois kotoa, 
tai sijaishuoltoon liittyvissä päätöksissä. 
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ja vanhempien sekä sosiaalityöntekijöiden vastavuoroiseen kunnioittavaan vuoro-

vaikutukseen perustuva dialogi näyttää olleen puutteellista401 . Kodista luopumi-

sessa nuorten mikroympäristö402 saattoi muuttua heidän tarpeittensa ja toivomus-

tensa vastaisesti. Dialogin puute vaikutti myös siihen, että lapsena nuorten oikeudet, 

yksilölliset tarpeet ja toivomukset eivät toteutuneet lastensuojelulain mukaisesti403. 

Nuorille asettuminen ja juurtuminen kotipaikkaan liittyivät myös paikkaan kuulu-

misen merkitysmaailmaan.404 

Puhumattomuuden ja vähäpuheisuuden ilmapiiri näyttivät vaikuttavan siihen, 

että kotihälytystilanteissa sosiaalityöntekijät eivät havainneet kodin merkityssuh-

teita, lasten oikeuksien, tarpeiden, toivomusten ja jatkuvuuden tunteen näkökul-

masta varsinkaan silloin, kun yrittivät auttaa lapsia siirtämällä heidät perhe- tai si-

jaiskotiin. Näissä tilanteissa nuoret lapsina olivat kotona turvautuneet toisinaan no-

peisiin omiin ratkaisuihin kun kokivat, että ammattilaiset eivät tunnistaneet kodin 

merkitystä heille paikkana. Paikassa nuorilla yhdistyivät rakennettu ympäristö sekä 

nuorten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vuorovaikutussuhteiden kontekstit ja sa-

mansuuntaiset yhteiset kokemukset405. Tätä nuorten kodin juurille kiinnittymisen 

subjektiivista merkitysmaailmaa406 eivät sosiaalityöntekijät kotikäynneillä tavoit-

taneet riittävästi. 

Turvautuminen kodin ulkopuolisiin ihmisiin, kuten sukulaisiin, kavereihin ja 

naapureihin, oli epävakaassa perhe-elämässä kasvavalle lapselle yksi arjessa sel-

viytymisen keino mikrotason lähiympäristössä. Informaaliset sosiaaliset verkostot 

olivat merkittävä tuki vaikeuksissa, joista olisi pitänyt selviytyä yksin – esimerkiksi 

silloin, kun nuori jäi perhe- ja lastensuojeluinstituution ulkopuolelle. Nuoret etsivät 

lapsena myös itse korvaavia aikuissuhteita407, kun eivät saaneet turvallisuutta ei-

vätkä tukea ydinperheessä408. 

Tässä tutkimuksessa sukulaisuudella oli merkittävä sija usean nuoren lapsuu-

dessa selviytymisen tukijana elämänkulun eri vaiheissa. Sukulaisuus toimi suojana 

                                                        
401 Hämäläinen & Kurki 1997, Kurki 2006a: 38–100, Kurki 2002: 60. Dialogi on ymmärtämistä ja op-
pimista. Jokaista ihmistä kuullaan, jokaisella on jotakin sanottavaa. 
402 Bronfenbrenner 1979, 1997. 
403 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §. 
404 Törrönen 1999, 2000. Ihminen tuntee kuuluvansa johonkin paikkaan. Ks. myös Hurtig 2003a: 192. 
405 Laurila 1999, Bronfenbrenner 1997, Hämäläisen & Nivala 2008: 56–59. ”Kasvatustiede – pedagogi-
sen ihmistyön tiede” -teos antaa mahdollisuuden ja ohjaa sosiaalityötekijöitä ammatillisessa työssään 
mm. havainnoimaan ja pohtimaan, miksi nuoret lapsena salasivat kotiongelmia. 
406Kurki 2006a: 30–100, Hattonin 2013 mukaan sosiaalityöntekijät voisivat käyttää sosiaalipedagogisia 
taitoja käytännön tilanteissa ihmisten kanssa työskentelyssä. 
407 Claezon 1996. 
408 Larvi 1999. 
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erityisesti silloin, kun sosiaalityöntekijöiden rooli oli sosiaalisen verkoston ylläpi-

täjänä olematon ja perheen välit sukulaisiin olivat hyvät. Lastensuojelulasten ym-

pärillä olevien sukulaisten muodostamien tukiverkostojen rooli, nimenomaan bio-

logisen perheen ympärille rakentuva, näytti nuorilla jäävän kuitenkin melko 

ohueksi. Lastensuojelun lainsäädännössä409 ja käytännöissä näkyy lapsen ja biolo-

gisten vanhempien suhteiden ylläpidon tukeminen. Lastensuojelun toimintakäytän-

nöissä harvemmin on huomioitu lastensuojelulapsen ydinperhettä laajempi sosiaa-

linen verkosto410. 

Isovanhemmat koettiin sukulaisista tärkeimmiksi ja läheisimmiksi tukijoiksi 

lapsuuden ajan sosiaalisissa verkostoissa. Isovanhempien kanssa yhteyttä pitävillä 

nuorilla oli lapsena mahdollisuus kokea dialogisen411 suhteen avulla turvallisia ja 

luottamuksellisia vastavuoroisia ihmissuhteita. Nämä tärkeät vuorovaikutussuhteet 

ovat omalta osaltaan tukeneet nuoria selviytymään arjen ongelmissa. 

Ikätoverit412 olivat joillekin nuorille lapsuudessa arkipäivän tärkeä osa ja tur-

vaverkko. Tutkimukseni nuorilla oli kuitenkin vähän kavereita, ja luottamukselli-

suutta kaverisuhteissa määritti se, kenelle oli turvallista puhua omista vaikeista asi-

oistaan. Hyvillä kavereilla oli merkittävä vaikutus erikoisesti sosiaalisena tukena. 

Tuki oli mikrotason tukemista – nopeaa ja välittömästi vaikuttavaa vaikeissa elä-

misen ongelmissa – ja sen voi katsoa tukevan nuorten arjessa selviytymistä. 

Kaikilla nuorilla ei lapsena ollut ikäisiään luottokavereita eikä varsinkaan sel-

laisia kavereita, joita olisi voinut tuoda kotiin. Niillä nuorilla, joilla ei ollut ikäisi-

ään luottokavereita, saattoi jonakin lapsuuden aikana olla aikuinen henkilö, johon 

luotettiin ja kerrottiin asioita. Aikuiset luottohenkilöt saattoivat vaihtua useita ker-

toja lapsuuden aikana. Kaikki kaverit eivät olleet luottokavereita. Koulussa saattoi 

olla kavereita, joita vastaan joutui suojautumaan, koska he saattoivat kiusata epä-

vakaan kotitilanteen vuoksi. 

                                                        
409 Lastensuojelulaki 1983/683 24 § määrittää, että on tuettava ja autettava lapsen ja hänen vanhem-
piensa yhteydenpitoa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. Viimeksi mai-
nittu on jäänyt keskusteluissa ja käytännön toiminnassa vähemmälle huomiolle. Uudistettu lastensuoje-
lulaki 13.4.2007/407 54 § ohjaa voimakkaammin edistämään yhteydenpitoa muihinkin läheisiin ihmi-
siin. 
410 Kähkönen 1991: 8. 
411 Kurki 2008b. Hän pitää isovanhempien pedagogista tehtävää uuden sukupolven tukemisessa tär-
keänä. Eri sukupolvilla on erilaiset kasvun tukemisen tavat. Tutkimuksessani isovanhempien kasvatus-
tavat olivat onnistuneita kasvatussuhteita, hoivaa ja huoltoa lapselle. 
412 Poikkeus 1995: 122–310, Viittala 2001: 261, 270–271. 
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Hyvät naapurit auttoivat arjessa selviytymisessä esimerkiksi siten, että he an-

toivat kiireisissä tilanteissa tilapäisen turvapaikan413. Samalla alueella tai elämän-

piirissä elävien ihmisten, kuten naapurien, tilapäinen fyysinen ja psyykkinen apu 

saattoi olla heihin turvautuvalle nuorelle ratkaiseva ja merkittävä tekijä arjessa sel-

viytymisessä. Useimmat nuoret turvautuivat jossakin lapsuutensa vaiheessa naapu-

reihin. Lastensuojeluilmoitusten määrän perusteella eräät heistä turvautuivat lap-

sena naapureihin usein. 

Nuorten kokemukset sijoituksista ja sijaisperheistä vaihtelivat. Samanlaisista-

kin perhetaustoista lähtöisin olevilla lapsilla saattoi olla yksilöllisiä ja ikävaihee-

seen yhteydessä olevia eroja kokemuksissaan samasta sijaisperheestä414 . Monta 

kertaa sijoituksissa olleiden nuorten kokemuksissa muistot joistakin sijaisvanhem-

mista saattoivat olla hyvät ja joistakin toisista huonot. 

 Epäonnistuneiden sijoitusten taustalla näytti olevan erilaisia tekijöitä. Ensin-

näkin toistuvat sijaisperheiden vaihtumiset estivät pääsemästä sisälle sijaisperheen 

kulttuuriin. Toiseksi sijaisperheen perhekulttuuri saattoi olla siinä määrin erilainen 

kuin oman kodin toimintakulttuuri, että se vaikeutti sopeutumista. Lisäksi sopeutu-

miseen näytti vaikuttavan ainakin oman kodin ja vanhempien ikävöinti. Myös si-

jaisvanhemman vaihtuminen saattoi rikkoa vanhemmuuden ja perheen antamaa jat-

kuvuuden ja luottamuksen tunnetta vanhempaa kohtaan, vaikka fyysiset puitteet 

pysyivät samana. Nuorten sijoitus järjestettiin joko perhehoitona tai lastenko-

dissa415. Sijoituksen tavoitteena oli ensisijaisesti antaa sijaishoidossa ympärivuoro-

kautinen hoito, kasvatus ja huolenpito sekä edistää lapsen perusturvallisuutta ja so-

siaalista kehitystä. Sijoituksen perusteluna oli aina mainittu lapsen edun toteutumi-

nen416. Tutkin nuorten kokemuksia sijaiskodista Bronfenbrennerin ekologinen mal-

lin mikro- ja mesotasoilla. 

Useasti vaihtuvat sijoitukset eri sijaisperheisiin eivät tukeneet nuorille lapsena 

säännöllistä hoivaa ja huoltoa eivätkä mahdollisuutta kasvaa tutussa ja turvallisessa 

kasvuympäristössä. Tällaisen epäjatkuvuuden on syytä olettaa olevan heidän kan-

naltaan haitallinen417. Nuoret eivät välttämättä kiinnittyneet mihinkään sijaiskotiin. 

                                                        
413 Bronfenbrenner 1979. 
414 Valkonen 1995: 64. 
415 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 22 §. Sijaishuollolla tarkoitetaan sitä, että sosiaalilautakunta ottaa 
lapsen huostaan tai lapsen tilapäinen hoito ja kasvatus järjestetään avohuollon tukitoimena oman kodin 
ulkopuolella. 
416 Sosiaalihuoltolaki 9 §. 
417 Mäenpää & Törrönen 1996. 
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He olivat saattaneet kokea erotilanteen418, joka oli saattanut vaikuttaa kielteisesti 

käsitykseen pysyvistä ja luottamuksellisista ihmissuhteista. Ne nuoret, jotka olivat 

sijoitettuina tuttuun ympäristöön, sukulaisten luo, kokivat sopeutumisen helpom-

maksi. Sitä pidettiinkin parempana kuin ihan ventovieraisiin perheisiin sijoitta-

mista. Isovanhemmilla saattoivat olla erilaiset kasvun tukemisen tavat kuin van-

hemmilla tai muilla ulkopuolisilla kasvattajilla.419 Sukulaissijoituksessa kasvatus-

periaatteet ja elämäntapa saatettiin kokea tutuiksi, kun siihen saattoi liittää henkisen 

sukulaisuuden tunteen, vaikka perhe muuttui. Tällainen sijoitus ei näyttänyt aiheut-

taneen paineita nuorelle, kun sukulaiset olivat pitkältä ajalta tuttuja ihmisiä.. Nuori 

tunsi kuuluvansa johonkin420. Tämä saattoi vaikuttaa myös siihen, että yhteyden-

pito sukulaisiin jatkui sijoituksen päätyttyäkin. 

Useissa sijoituksissa olleista nuorista jotkut kokivat vaikeaksi lähteä sijaisko-

tiin. Esimerkiksi joidenkin nuorten lastensuojelun asiakirjoista löytyi sosiaalityön-

tekijöiden maininta: ”Tarvitaanko kantoapua ja käveleekö lapsi omin jaloin?” Näi-

den nuorten kasvatukseen vaikuttavana tekijänä aineistosta nousi esiin kysymys si-

joituksen oikeasta ajankohdasta ja pysyvyydestä. 

Tutkimukseni perusteella ei voida muodostaa selvää kuvaa siitä, missä lapsen 

kasvun vaiheessa avohuollon interventiot olisi hyvä lopettaa ja lapsi siirtää pois 

omasta kodista, jos vanhempien elämäntavoissa ei tapahdu muutosta. Se näyttää 

olevan lapsen iän perusteella vaikeasti ratkaistava ongelma. Peruslähtökohtana on 

nähty, että varhainen ja määrätietoinen lapsen oman kodin korvaava, vakauteen 

pyrkivä sijoitus on merkki lastensuojelun tehtävän onnistumisesta. 

Nuoren sijoituksen arvioinnissa voidaan havaita, Bardya, Bronfenbrenneriä ja 

Sinkkosta421 mukaillen, että rakkaus ja kiintymys lapseen olivat olleet elämänku-

lussa merkityksellistä kasvun tukemista. Esimerkkinä tästä on lapsen sijoitus sijais-

kotiin, jossa nuori koki saaneensa sijaisvanhemmilta kaipaamansa rakkautta, mikä 

tuki nuoren myönteistä kasvua lapsena ja hänen sopeutumisessaan itsenäiseen elä-

mään. Tutkimuksessani oli tapauksia, joissa sijaisvanhempien merkitys sijoitetulle 

nuorelle ei suinkaan ollut vähäpätöinen. Sijaisvanhemmat saattoivat mahdollistaa 

jollekin nuorelle uuden elämän ja katkaista huonot olosuhteet. Ajallisesti lyhyetkin 

                                                        
418 Bardy 1989: 16. Bowlby 1969, 1978. Suurta huomiota saanut kiintymisteoria, jonka isänä pidetään 
brittiläistä John Bowlbya. Teoria pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään varhaisten ihmissuhteiden vaiku-
tusta myöhempään elämään. 
419 Kurki 2008b. 
420 Laurila 1999: 194–197. 
421 Bardy 1989: 14, Bronfenbrenner 1997: 262, Sinkkonen 2001: 187. 
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hyvät suhteet tukivat kasvua ja selviytymistä. Perhekodissa nuori saattoi lapsena 

ensimmäisen kerran elämässään kokea ja tuntea, että hänestä välitetään. 

Sijaisvanhempien ja lapsen biologisen vanhemman sekä muiden läheisten vä-

lisiä suhteita tuettiin heikosti. Yhteydenpito sijaiskotiin riippui biologisten vanhem-

pien aktiivisuudesta. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sosiaalityön 

toimintakäytännöissä vähälle huomiolle oli jäänyt se, että sijoitetulla lapsella on 

lastensuojelulaissa määritelty biologisen perheen suoja. Lastensuojelulaki velvoit-

taa pitämään yllä lasten ja heidän biologisten vanhempiensa yhteyttä lastensuoje-

lussa422. Yhteydenpidon käytännön tavoitteet tulivat näkyviksi lapsen huoltosuun-

nitelmissa, mutta käytännössä ne eivät toteutuneet. Kenenkään nuoren asiakirjoista 

ei löytynyt erillistä hoitosuunnitelmaa täydentävää hoito- ja kasvatussuunnitel-

maa423. Huostaanotto ja sijoitus näyttivät useimmiten katkaisevan sijoitetun lapsen 

ja biologisen vanhemman yhteydet. Nuorten huostaanotot oli tosin tehty vielä van-

han lastensuojelulain aikana, mikä saattaa jonkin verran selittää heikkoa yhteyden-

pitoa lapsen ja vanhemman välillä. Asiakirjoissa oli useita mainintoja myös yhtey-

denpidon rajoituksista424. 

Perhehoitolapsen ja hänen vanhempiensa välisen yhteydenpidon merkitystä on 

korostanut myös Lahikainen 425 tutkimuksessaan. Tämän Sinkkonen 426  tiivistää 

kiintymyssuhdeteorian avulla lapsen oikeudeksi: ”Lapsi tarvitsee oikeaa tietoa ja 

oikeaa tunnetta. Oikea tieto ja oikea tunne merkitsevät eri-ikäisille lapsille erilaisia 

asioita ja tuottavat vanhemmille erilaisia haasteita.” Tämän vuoksi sijoituksen ai-

kana on tärkeää keskustella lapsen kanssa ja pitää yhteyttä vanhempiin. Nuorten 

                                                        
422Lastensuojeluasetus 16.12.1983/1010 5 §. Sosiaalityöntekijän ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taavan työntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa 
näiden tarvitseman huollon ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
1983/361 2 §. Tapaamisoikeudella on tarkoitus turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhem-
paansa, jonka luona ei asu. 
423  Lastensuojeluasetus 16.12.1985/1010 4 §. Huoltosuunnitelma laaditaan yhdessä asianomaisten 
kanssa. Yleensä siihen kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Siihen kirjataan 
myös keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan sekä kuinka usein suunni-
telma on tarkistettava. Lisäksi huoltosuunnitelmaan kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä 
erityistuen ja avun järjestäminen lapselle, vanhemmille ja sijaishuoltajille sekä miten toteutetaan yhteis-
toiminta lapsen vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa ja lisäksi se, miten huos-
taanoton päätyttyä jälkihuolto toteutetaan. Tarvittaessa hoitosuunnitelmaa täydennetään erillisellä 
hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. 
424 Lastensuojelulaki 5.8 1983/683 25 §. Yhteydenpidosta on vaaraa lapsen kehitykselle ja turvallisuu-
delle. 
425 Lahikainen 2000: 83. 
426 Sinkkonen 2001: 10, 164. 
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edun mukaista lapsena olisi ollut, että olisi tuettu sijoituksen aikana myös muiden 

lapsen sosiaalisten verkostojen säilymistä427. 

8.2 Nuorten kokemukset lastensuojelun sosiaalityön kasvua ja 

arjessa selviytymistä tukevista ja vaikeuttavista tekijöistä 

lastensuojeluprosessissa 

Tässä luvussa esitän vastaukset toiseen laajaan tutkimustehtävään, joka sisällölli-

sesti on jaettu kahteen teema-alueeseen. Ensimmäinen teema-alue rakentuu nuorten 

kokemuksista siitä, miten sosiaalityön toimintakäytännöt ovat tukeneet lasta erilai-

sissa kriisitilanteissa, miten nuori on kokenut sosiaalityöntekijän roolin erilaisissa 

toimintakäytännöissä, keskustelun ja yhteistyön sosiaalityöntekijän kanssa, mieli-

piteen kuulemisen, tiedottamisen lasta koskevissa asioissa ja lapsen hädän tunnis-

tamisen. 

Toinen teema-alue rakentuu nuorten kokemuksista avohuollon tukitoimenpi-

teistä, kuten kotikäynneistä, vanhempien ohjauksesta ja neuvonnasta, sopimuksista, 

lapsen kuulemisesta ja sijoituksista kodin ulkopuolelle, perheen taloudellisesta tu-

esta lastensuojelullisin perustein sekä moniammatillisen verkostotyön toiminnasta. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten omia selviytymisstrategioita lastensuoje-

luprosessin aikana ja sitä, miten kasvaminen ja varttuminen muuttivat nuorten, van-

hempien ja sosiaalityöntekijöiden välisiä suhteita lastensuojeluprosessin aikana. 

Tarkastelen nuorten kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lapsen kas-

vun tukijana tutkimuskontekstissa eli epävakaan kasvuympäristön ja perhekriisin 

olosuhteissa. Tulosten tarkastelu kohdistuu siihen, miten nuoret ovat kokeneet ar-

jessa saamansa sosiaalityöntekijän avun ja miten he ovat kokeneet lapsen aseman 

ja edun tulleen huomioiduiksi näissä toimintakäytännöissä. 

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa sosiaalityö on sosiaalityöntekijän am-

matillista vaikuttamistoimintaa, jolla pyritään auttamaan yksilö- ja perhekohtai-

sesta näkökulmasta erilaisten keinojen avulla riskioloissa eläviä lapsia, nuoria ja 

lapsiperheitä.428  Aineistosta tuli esiin useita toisistaan poikkeavia lastensuojelun 

sosiaalityön toimintakäytäntöihin liittyviä ja vuorovaikutussuhteissa lapsen elä-

mänkulkuun vaikuttavia tekijöitä: 

                                                        
427 Kähkönen 1991: 58–69. 
428 Sosiaalihuoltolaki 710/82 18 §. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka yl-
läpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. 
Ks. myös Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
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Keskeiset tulokset 

1. Lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä puuttui kaikissa lapsiin hen-

kilökohtaisesti liittyvissä asioissa nuorten kanssa dialogiin perustuva välitön 

vastavuoroinen kanssakäyminen ja tältä pohjalta käyty keskustelu heidän asi-

oistaan429. Tässä tutkimuskontekstissa lapsena nuorten oikeudet suojeluun oli 

turvattu juridisessa mielessä, mutta käytäntöön sovellettuina ne eivät toteutu-

neet riittävästi. 

2. Lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä korostui perhekohtainen 

työskentely, jota nuoren näkökulmasta toteutettiin eksotasolla vanhempien 

kanssa työskentelynä. Lapsen edun nimissä tapahtuva työskentely eksotasolla 

oli riittämätöntä lapsen näkökulmasta. 

3. Sosiaalityön ammatillisista toimintakäytännöistä puuttui kokonaisvaltainen 

perehtyminen lapsen ja hänen perheensä sosiaaliseen ympäristöön. Tämä vai-

kutti siihen, että tieto ja ymmärrys lapsen suojelun tarpeesta jäivät puutteelli-

siksi. 

4. Lapsen kuuleminen lastensuojeluprosessin aikana jäi puutteelliseksi. 

5. Tiedottamisen puute ja niukkapuheinen toimenpidekeskeisyys korostuivat so-

siaalityön toimintakäytännöissä erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa ja siirty-

mäkonflikteissa. 

6. Nuorten tukeminen yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi lastensuojelun 

päättymisen jälkeen oli puutteellista. Lastensuojelun sosiaalityössä vähälle 

huomiolle jäi jälkihuoltonuorten kasvatuksellisen elämänhallinnan tukeminen. 

7. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet sosiaalityössä eivät riittäneet lastensuo-

jelun periaatteiden mukaan kehittämään eivätkä tukemaan kenenkään lapsen 

kotia turvallisena kasvuympäristönä lapsen tarpeita vastaavaksi aikuisten elä-

mänpiirin kautta430. 

8. Sosiaalityöntekijöiden taidot tunnistaa lapsen hätä ja yksilökohtaisen tilapäisen 

intervention tarve vaikuttivat puutteellisilta. 

9. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella puuttumattomuus lapsen kasvuolo-

suhteisiin näytti olevan yhteydessä siihen, että nuoret elivät lapsena pitkiäkin 

aikoja riskiolosuhteissa, vailla lapselle kuuluvaa riittävää hoivaa ja huoltoa. 

                                                        
429 Bronfenbrenner 1997, 1986: 723–742, Kurki 2002: 33. 
430 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §, 2 §. Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja 
virikkeitä antavaan kasvuympäristöön. Tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet tukemalla huoltajia 
lasten kasvatuksessa ja toteuttaa perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. 
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10. Moniammatillisessa verkostotyössä ei vastuutettu eri toimijoita eikä varmis-

tettu lapsen läsnäoloa. Samoin ei varmistettu lapsen kokemuksen kuulemista 

oikeuksien toteuttamiseksi, ennen kuin päätettiin lapsen kehitystasoon suhteu-

tetuista toimista.431 Tärkeäksi tulokseksi nousi myös se, että jollekin taholle 

olisi pitänyt keskittää vastuu lapsen tarpeiden ja arjen seuraamisesta lastensuo-

jeluprosessien aikana.432 Lastensuojelun yhteistyömallina moniammatillisessa 

verkostotyössä eri toimijat eivät kyennyt suoraan eivätkä välillisten tasojen 

avulla tukemaan riittävästi nuorten kasvua lapsena turvallisessa kasvuympäris-

tössä. 

Lastensuojelun sosiaalityöllä on lakisääteinen velvoite tukea lapsen hyvää hoivaa 

ja huoltoa kasvun sekä kehityksen turvaamiseksi. Tutkimustulosten perusteella so-

siaalityön toimintakäytännöissä ei pystytty edistämään tyydyttävällä tavalla nuor-

ten ja heidän perheidensä hyvinvointia. Tutkimuksessani lähdetään siitä, että ollak-

seen lasta tukevaa sosiaalityöntekijöiden sosiaalityö lapsen tukijana433 vaatii rin-

nalla kulkemista ja työskentelyä lapsen kanssa434. Esimerkiksi interventioiden ai-

kana olisi pitänyt käyttää lastensuojelulain tulkinnan rinnalla sosiaalipedagogisia 

vuorovaikutuksen periaatteita. Sosiaalipedagoginen ammatillinen osaaminen läh-

tee lapsen ja perheen sosiaaliseen ympäristöön perehtymisestä ja se on työskentelyä 

lapsen ja vanhempien kanssa heidän arjen elämässään435. 

Sosiaalityöntekijöiden toimenpidekeskeiset toimintamallit ja toistuvat lyhytai-

kaiset sijoitukset lisäsivät ja vahvistivat nuorten arjen elämän epäjatkuvuutta lap-

sena436. Myöskään lakisääteiseen lastensuojeluun kiinnittyvä kasvatustoiminta so-

siaalityön toimintakäytännöissä ei tukenut riittävästi kehittyvän lapsen kasvatusta 

ja tarpeita. Lapset kokivat saaneensa sosiaalityöntekijöiltä verrattain vähän sosiaa-

lista tukea vaikeissa elämän tapahtumissa. Tähän saattoi olla syynä se, että keskus-

telun tasolla sosiaalityöntekijöiden suorat kontaktit nuoriin näyttävät olleen vähäi-

siä ja puutteellisia lastensuojeluprosessin aikana437. 

                                                        
431 Asianosaisen ja asiantuntijoiden kuuleminen: Lastensuojelulaki 17 § ja lisäksi tarvittaessa on kuul-
tava myös lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita. 
432 Hurtig 2003a: 176–177, 195. 
433 Sosiaalihuoltolaki 710/82, Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
434Hämäläinen & Kurki 1997: 11–19, Hämäläinen 2003. Hatton 2013 on pohtinut sosiaalipedagogiikan 
roolia ohjata ja neuvoa käytännön työssä lapsia ja nuoria. 
435 Hämäläinen & Kurki 1997, Hämäläinen 2003. 
436 Bardy 1989: 16–17, 39, Pösö 1995b: 78–100, Autti-Rämö 2000: 406–410. 
437 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 1 §, Hämäläinen & Kurki 1997: 136–139. 
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Sosiaalityön toimintakäytäntöjen tavoitteiden mukaan lapselle olisi pitänyt 

määrätietoisemmin selvittää oikeus lastensuojeluun438. Tämä tieto oli ollut lapsena 

puutteellista tutkimuksen nuorilla. Siksi makrotason välilliset vaikutukset aikuisten 

vuorovaikutussuhteiden kautta jäivätkin usean nuoren kohdalla vähäisiksi sosiaali-

työntekijöiden toimintakäytäntöjen konteksteissa439. Sosiaalityön toimintakäytän-

nöissä ei ollut tapana selvittää avoimesti nuorten kanssa dialogisessa suhteessa440 

kunkin yksilöllisiä avun tarpeita, tunteita ja kokemuksia – eikä lasten kokemia pul-

makohtia lähestytty avoimesti. Puutteellisissa selvityksissä jäi vähälle huomiolle se, 

että lapsen yksilöllisen kasvun ja selviytymisen tukeminen perheessä on lapsen etu. 

Lapsen kuuleminen näytti jääneen puutteelliseksi eri syistä. Ensinnäkin kuten 

jo aiemmin oli esillä, dialogin441 puute luonnehti sosiaalityön toimintakäytäntöjä. 

Muun muassa kotikäynneillä lapsen kuulemisen pitäisi olla lastensuojelun sosiaa-

lityön toimintakäytäntö, joka vahvistaa lapsen asemaa ja etua lastensuojeluproses-

sin aikana. Pösön442 mukaan vastuu lapsen kuulemisesta on lastensuojeluprosessin 

aikana työntekijällä. Kajavan443  tulkinnan mukaan nimenomaan ennaltaehkäise-

vissä ja kontrolloivissa toimintamuodoissa etusijalla pitää olla lain mukaan lapsen 

aseman ja edun valvominen. Kokemuksen kuulemisen puutteellisuus vaikeissa per-

hetilanteissa tavallaan pitensi ajallisesti kasvavan lapsen aseman ja edun valvomat-

tomuutta erilaisissa ristipaineissa ja epävakaassa kasvuympäristössä. Tämän tutki-

muksen nuoret olivat saattaneet tasapainoilla yksin epäedullisen kasvuympäristön 

riskiolosuhteissa ja virallisen auttamisverkoston välissä. Lapsi saattoi jäädä ajoit-

tain ilman hänelle kuuluvia tukimuotoja. Tästä huolimatta useampi nuori koki pe-

lottavaksi lastensuojelun puuttumisen kotitilanteisiin. Tässäkin oli yksilöllisiä eroja. 

Dialogin puute korostui silloin, kun nuori lapsena sijoitettiin kodin ulkopuo-

lelle aikuiskeskeisesti, eli vanhemman kuuleminen saattoi ohittaa nuoren kuulemi-

sen.. Varsin usein nuoren kuulemisessa lapsena huomiotta oli jäänyt myös se, että 

nuorella olisi ollut lakisääteinenkin oikeus käyttää puhevaltaa huoltajan ohella tie-

tyn ikäisenä444. Kasvuympäristön muutosten ja niiden vaikutusten arviointi osoittaa 

                                                        
438 Kananoja & Turunen 1996: 78. 
439 Bronfenbrenner 1979: 8, 25–26. 
440 Kurki 2002: 113, Hämäläinen 2003. 
441 Hämäläinen 1999. 
442 Pösö 2012: 75–97. 
443 Kajava 1997: 17–18, 138, Niiranen 2002: 63–80. 
444 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 17 §. Vaikka vanhemmat ovat lapsen huoltajia, on lain mukaan kes-
kusteltava lapsen kanssa esillä olevista ratkaisuista ennen päätöksen tekoa, jos se lapsen ikään ja kehi-
tystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehtäessä on huomioitava lapsen mielipide 
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tätäkin taustaa vasten sosiaalityön käytäntöjen rakentuvan puutteellisesti lastensuo-

jelulain määrittämän lapsen edun ensisijaisuuden suunnassa. Mikkolan ja Helmi-

sen445 mukaan myös perhekohtaisen lastensuojelun periaatteiden tulisi ohjata lap-

sen suotuisan kehityksen huomioimista. Myös Autti-Rämö, Virtanen, Forsberg ja 

Oranen446 ovat tutkimuksissaan havainneet vanhempien oikeuksien menevän las-

tensuojelussa lasten hyvinvoinnin arvioinnin edelle. Tässä tutkimuksessa se ai-

heutti ristiriitaisia tunteita ja seuraamuksia lapselle erityisesti kotihälytystilanteissa 

mikrotasolla sekä mesotason konteksteissa, joissa olivat mukana lapsi, vanhemmat 

sekä lastensuojelun sosiaalityötekijä. 

Nuorten kohtaaminen ja kokemuksen kuuleminen jäivät puutteellisiksi senkin 

vuoksi, että nuoren kuulemistilanteisiin ja turvalliseen kuulemispaikkaan ei kiinni-

tetty riittävästi huomiota. Se olisi vaatinut sosiaalityöntekijöiltä erityisiä taitoja lap-

sen kohtaamisessa samanaikaisesti sekä perheen jäsenenä että perheestä erilli-

senä447. Kotona vuorovaikutuksen sosiaaliset ehdot säätelivät lapsen kuulemiseen 

liittyvien vuorovaikutussuhteiden luonnetta. Tämä näkyi lapsen aseman heikkou-

tena siinä mielessä, että vaikka lasta olisi haluttukin kuulla, hän ei välttämättä pu-

hunut kotona vanhempien läsnä ollessa. Toisin sanoen nuori saattoi kokea kotiym-

päristön vanhempien yksityisyyden alueeksi, jossa ei ollut turvallista puhua. Sosi-

aalitoimisto fyysisenä tilana edusti toisenlaista aluetta, joten siellä saattoi olla tur-

vallisempaa puhua. Työntekijän olisi pitänyt turvata lasten läsnäolo sekä fyysisesti 

että faktisesti lapsen aseman vahvistamiseksi lastensuojeluprosessin aikana448. 

Vartuttuaan nuoret olivat myös oppineet tunnistamaan oman asemansa van-

hempien ja sosiaalityöntekijöiden ristipaineessa. Esimerkiksi kotikäyntitilanteissa 

jotkut nuoret olivat aikaisempien kokemustensa perusteella oppineet tunnistamaan 

ja ennakoimaan vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden käyttäytymistä ja viestejä ko-

tiympäristössä siitä näkökulmasta, millaiseksi vanhempien ja sosiaalityöntekijöi-

den välinen keskustelu ja toiminta kehittyisivät. Samalla heidän piti arvioida oma 

osuutensa: uskaltaisiko puhua, jos kysytään, ja mitä siitä seurasi? Taustalla saattoi 

                                                        
ja toivomukset. Lapsella on oikeus käyttää puhevaltaa huoltajan ohella itseään koskevissa asioissa täy-
tettyään 15 vuotta, ja lapsella, joka on täyttänyt 12 vuotta, on oikeus käyttää puhevaltaa eräitä avohuol-
lon tukitoimia koskevissa asioissa. Niemi 2003: 24, Heino 2000: 55–74, Niiranen 2002: 63–68. 
445 Mikkola & Helminen 1994: 114. 
446 Autti-Rämö 2000: 410, Virtanen 1995a, Forsberg 1998, Oranen 2001: 41–66. 
447 Hämäläinen 1999: 24–29, Hatton 2013. 
448 Hurtig 2003a: 168–169, 194. 
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olla perheväkivallan uhka. Lisäksi he arvioivat sitäkin, millaiseksi sosiaalityönte-

kijät näkevät tilanteen ja mitä seurauksia siitä olisi kaikille perheenjäsenille449. 

Tiedottamisen puute koettiin sosiaalityön toimintamalleissa lastensuojelulap-

sen asemaa heikentävänä. Tiedottamisessa korostui niukkapuheisuus erilaisissa so-

siaalisissa konteksteissa. Erityisesti kaikkien nuorten kokemana keskustelun ja tie-

dottamisen puute nousi näkyväksi lapsen osallisuudessa häntä koskevan päätöksen-

teon valmisteluun sekä oikeudessa itseään koskevaan tietoon.450 Varsinkin silloin, 

kun nuoret olivat eläneet erityisen vaikeissa elämäntilanteissa, sosiaalityöntekijöi-

den työskentely lapsen kanssa koettiin vaitonaiseksi ja toimenpidekeskeiseksi. 

Tämä näytti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöissä liittyvän ti-

lanteisiin, joissa lapsia siirrettiin paikasta toiseen. Sosiaalityön toimintakäytän-

nöistä nuorten kokemana välittyi kuva, että siitä puuttui lapsesta välittämisen aitous, 

oikeudenmukaisuus, empatia ja toiseuden kohtaaminen, persoonallisuuden kunni-

oittaminen sekä riittävä arvio siitä, miten toimenpiteet vaikuttivat lapsen tasapai-

noiseen kasvuun ja kehittymiseen laaja-alaisesti tarkasteltuna451. Nuorten lapsena 

kokema ulkopuolisuus näissä tilanteissa näytti olevan kulttuurisesti jaettu käytäntö, 

sillä vartuttuaan myös nuoret itse asettuivat keskustelujen ulkopuolelle. Tavallisesti 

nuoret eivät osallistuneet puheen tasolla yhdessä vanhempiensa kanssa lastensuo-

jelutoimia koskeviin neuvotteluprosesseihin452 . Vähäpuheisuus saattoi vaikuttaa 

varsinkin kotihälytystilanteisiin niin, että niissä konteksteissa eivät puhuneet nuo-

retkaan lapsena. Vuosien kokemus oli iän myötä opettanut oman elämän asiantun-

tijoiksi: oli opittu tiedostamaan oma asema ja erillisyys sekä yksilölliset oikeudet. 

Lisääntynyt tieto omasta asemastaan vahvisti nuorten valmiuksia vaikuttaa itseään 

koskeviin päätöksiin ja erilaisten tilanteiden hallintaan453. 

                                                        
449 Berger & Luckmann 1966/1994. He toteavat, että vuorovaikutustilanteet ja toimintamallit voivat ka-
navoitua ja kehittyvät käytännössä. 
450 Lastensuojelulaki 1983/683. Laki 1990 10 §:n 3. mom. lapsen edun valvomisesta tuli voimaan 
1.7.1990. 
451 Hämäläinen & Kurki 1997: 49, Kurki 2006a. Lastensuojelulaki 1983/683 10 § määrittää mm., miten 
eri lastensuojelutoimet vaikuttavat todennäköisesti lapsen kehitykseen. Uudistetussa lastensuojelulaissa 
13.4.2007/417, joka tuli voimaan 1.1.2008, määritellään erikseen lapsen osallisuus, joka tarkoittaa, että 
mielipiteen selvittämisen tapa ja pääasiallinen sisältö on kirjattava lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin. 
Tämä velvoittaa sosiaalityöntekijöitä käymään syvällisempää keskustelua lapsen kanssa perheestä ja 
häntä itseään koskevista asioista ja etenkin kunnioittamaan lapsen mielipiteitä. 
452 Hämäläinen & Kurki 1997: 49. Hattonin 2013 mukaan kulttuuriset raja-aidat ovat esteenä sosiaali-
pedagogiikan keinoin tukea laadukasta sosiaalityötä. 
453 Hämäläinen & Kurki 1997, 133. ”Subjektius” yksilön itsetietoisena toimintana ja ”paikka” yksilön 
sosiaalisena todellisuutena ovat sosiaalipedagogiikan kieliopin perusideana. 
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Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että asiakastapaamisessa nuorta ei lapsena 

huomioitu kasvavana yksilönä lastensuojeluprosessin aikana454. Tämä näkyy muun 

muassa asiakirja-aineiston sijoituspäätöksissä. Pitkälle kriisiytyneissä tilanteissa 

tehtiin liian nopeita ratkaisuja lapsen kannalta, ennen kuin keskusteltiin lapsen ja 

nuoren kanssa muutoksista. Sijoituspäätöksissä ei ollut subjektiivista kuvaa pitem-

mältä ajalta kenestäkään nuoresta lapsena eikä heidän näkemyksistään455, vaikka 

lastensuojelulaki suosittelee lähestymään lasta hienovaraisesti arkaluontoisten ja 

vaikeitten ongelmien hoidossa456. 

Institutionaalinen toimintakäytäntö huostaanottotilanteessa ei huomioinut 

nuorten yksilöllisiä eroja – ei mikrotasolla eikä välillisesti meso-, ekso- eikä mak-

rotason ympäristössä. Sinkkosen457 mukaan olisi tärkeää, että nuorta kannustettai-

siin kysymään ja että nuoren kysymyksiin pyrittäisiin vastaamaan mahdollisimman 

rehellisesti ja lapselle varattaisiin aikaa muun muassa huostaanottoprosessin aikana. 

Tällainen menettely olisi saattanut helpottaa nuoria lapsena sopeutumaan uusiin ti-

lanteisiin. 

Jokainen lastensuojelulapsi on väistämättä sidoksissa tiettyyn kasvuympäris-

töön, jolla on vaikutusta lapsen kasvuolosuhteisiin458. Lastensuojelun sosiaalityön 

tehtävä on tukea sellaisia kasvuympäristön tekijöitä, jotka edistävät ja tukevat lap-

sen hyvää kasvua ja arjessa selviytymisen prosesseja. Tähän eivät riittäneet sosiaa-

lityöntekijän käyttämät keinot. Sosiaalityön ammattikäytännöissä sosiaalipedago-

giikka ei ollut löytänyt paikkaa lastensuojelussa, vaikka sen tarve oli ilmeinen. 

Siinä on aina kysymys yksilön ja yhteisön välisistä suhteista, joissa sosiaalityönte-

kijä kasvattajana on dialogisessa suhteessa kasvatettavan kanssa. Tavoitteena pi-

täisi olla sosiaalipedagogisten interventioiden avulla yhdessä nuoren itsensä kanssa 

parantaa elämänlaatua kasvuympäristössä.459 

Sosiaalityöntekijät eivät sijoituksen aikana tavanneet henkilökohtaisesti nuoria. 

Asiakirjojen ja nuorten kertomusten perusteella on ollut yleinen käytäntö, että so-

siaalityöntekijät seurasivat lapsen tilannetta etäältä. Forssénin tutkimuksessa tuli 

                                                        
454 Forsberg 1998, Juhila & Pösö 2000, Kurri & Wahlström 2000. 
455 Hämäläinen & Kurki 1997: 128–134. 
456 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 9 §. Laissa kehotetaan toimimaan mahdollisimman hienovaraisesti 
sekä siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta vahinkoa lapsen suotuisalle kehitykselle. 
457 Sinkkonen 2001: 164–167, Valkonen 1995. 
458 Bronfenbrenner 1997: 259–263. 
459 Ranne 2002: 135, Hämäläinen & Kurki 1997: 49. 



155 

ilmi samanlaisia sosiaalityöntekijöiden käytäntömalleja.460. Lastensuojelulaki vel-

voittaa lastensuojelua tukemaan sijaishuollossa ollutta nuorta sekä hänen vanhem-

piaan461. 

Yksi lastensuojelun tavoitteista on tukea jälkihuoltonuorten kasvua ja sopeutu-

mista yhteiskuntaan. Nuoret eivät jälkihuollon aikana pystyneet aloittamaan itse-

näistä elämää. Lastensuojelun sosiaalityössä ei tuettu kasvatuksellisesti aikuistu-

neiden nuorten elämänhallintaa eikä sen ylläpitämistä. Jälkihuollon aikana nuoria 

olisi pitänyt tukea kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi ja huomioida 

myös nuorten subjektiiviset oikeudet462. Tästä näkökulmasta voidaan pohtia myös 

jälkihuoltonuoren itsenäistymisen onnistumiseen liittyviä vuorovaikutussuhteita 

nuoren, sosiaalityöntekijöiden ja muun lähiverkoston jäseninä. 

Mainitsin aiemmin että tutkimusaineistosta erottui selkeästi nuorten aseman 

heikkous lapsena tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä käsittelee heidän asioitaan. 

Lapsen aseman heikkous liittyi myös sellaisiin päätöksiin, jotka koskivat lasten-

suojelullisin perustein erilaisia perheeseen myönnettyjä ennalta ehkäiseviä avo-

huollon interventioita463. Lastensuojelutyön tavoitteena oli erilaisin avohuollon in-

terventioin ennaltaehkäisevänä tukitoimenpiteenä tukea vanhempia ja siten vahvis-

taa ja turvata lasten kasvuolot tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä464. Nämä 

preventiiviset interventiot eivät kuitenkaan riittäneet kenenkään nuoren perheessä 

tällä tavoin – epäsuorasti aikuisen elämän piirin kautta – toteutettuna465. Sosiaali-

työntekijöiden nuoriin lapsena kohdistama kasvatuksen tukeminen avohuollon pal-

veluina näytti tapahtuvan biologisten vanhempien kautta. Tätä suhdetta ylläpiti 

tiukka lastensuojelulain466 tulkinta, joka velvoitti lastensuojelun toimijoita kaikessa 

päätöksenteossa ja toiminnassa pitämään huolta siitä, että huoltajia tuetaan lapsen 

kasvatuksessa erilaisten avohuollon tukitoimien avulla. Tämä osoittautui lapsena 

                                                        
460 Forssén 1994: 53. 
461 Ks. Luku 3, perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun toimintamuodot, Luku 4, avohuollon tukitoimet, 
sekä Luku 6, 24 §:ssä lapsen asema sijaishuollossa. 
462 Hämäläinen & Kurki 1997: 176–177, 128–133. Jälkihuoltonuoren sosiaalisen kasvatuksen tarve jäi 
vähälle huomiolle. Tutkimukseni perusteella sen olisi pitänyt kohdistua inhimillisen kasvun prosessei-
hin, joista jälkihuoltonuori olisi saavuttanut lisää elämänhallintaa, mikä olisi parantanut sopeutumista 
täysivaltaiseksi kansalaiseksi. 
463 Lastensuojelulaki 683/83, 8 §. Lastensuojelun päätöksiin oli kirjattu, että interventioiden tavoitteena 
oli tukea vanhempia lasten kasvatuksessa, hoivassa ja huollossa ja näin vahvistaa ja turvata lasten kas-
vuolot tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä 
464 Lastensuojelulaki 683/83, 8 §. 
465 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 1 §. 2 §. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kas-
vuympäristöön Tarkoitus on turvata lapsen turvalliset kasvuolosuhteet tukemalla huoltajia. lasten kas-
vatuksessa ja toteuttaa perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. 
466 Lastensuojelulaki 5.8.1987/683 7 §. 
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nuorille lastensuojelulain velvoitteen ja sosiaalityön toimintakäytäntöjen väliseksi 

ristiriidaksi467 ja asetti nuoret lapsena kahden instituution väliin, kun tehtiin heitä 

koskevia kasvatukseen liittyviä avohuollon päätöksiä. Lastensuojelusta päättävät 

sosiaalityöntekijät eivät tunnistaneet riittävästi perheissä tapahtumia, joiden olisi 

pitänyt vaikuttaa niihin päätöksiin, joihin lastensuojelulapset perheen kautta liitet-

tiin. Tämän seurauksena sosiaalityöntekijät rakensivat puutteellisin tiedoin koko 

perhettä koskevat lastensuojelun avohuollon tukitoimia lähinnä vain eksotason toi-

mintana vanhempien kanssa käymiensä keskustelujen varaan468. 

Sopimukset, ohjaus ja neuvonta eivät myöskään lapsen suojelun ennaltaehkäi-

sevästä näkökulmasta olleet riittäviä intervention keinoja kenenkään nuoren per-

heessä. Niihin liittyvissä erikoisesti sosiaalityön toimintakäytännöissä jäi vähälle 

huomiolle lastensuojelun sosiaalityön osuus vanhempien kasvatusvastuun vahvis-

tajana sekä se, miten sopimuksia tulisi käytännössä toteuttaa. Työskentelyn periaat-

teena oli auttaa vanhempia näkemään, millaisia muutoksia heidän tulisi tehdä, jotta 

lasten tunne kotona asumisen jatkuvuudesta vahvistuisi ja huoli kodin säilymisestä 

väistyisi. Tavoitteena oli samalla pyrkiä säilyttämään kasvatusvastuuta vanhem-

milla ja siten tukemaan lapsen suojelua sekä siirtämään huostaanottoa, varsinkin 

kun vanhemmat sitä vastustivat. 

Tutkimusaineiston tarkastelussa nousivat lapsen suojeluun liittyvänä merkittä-

vänä puutteena esille se, että sosiaalityöntekijöillä oli heikot taidot tunnistaa lapsen 

hätä erilaisissa kriisitilanteissa ja tähän liittyen myös kyky oivaltaa, milloin yksilö-

kohtainen tilapäinen intervention tarve olisi paikallaan. Nuorten näkymättömyys 

lapsena sosiaalityön toimintakäytännöissä saattoi johtaa siihen, että lastensuojelu-

prosessin aikana ei havaittu, mitä nuorille tapahtui perheessä interventioiden aikana. 

Taloudellinen tuki oli paljon käytetty ja pitkäaikainen sosiaalityön keino ek-

sotason toimintana auttaa perhettä lapsen edun nimissä. Nuorten perheille suun-

nattu taloudellinen tuki yhteisauttamisena rakentui lastensuojelun sosiaalityön ja 

vanhemmuuden tukemisen sekä lastensuojelulain määrittämien tukimuotojen toi-

mintakäytäntönä.469 Yhteisauttaminen saattoi kuitenkin tuottaa jopa haittaa nuoren 

lapsuudessa, vaikeuttaen hänen arjessa selviytymisessään lastensuojeluprosessin 

aikana. 

                                                        
467 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 2 §, Kurki 2002: 33–40. 
468 Bronfenbrenner 1979, 1997, Kurki 2002: 59–60, Forsberg ym. 1994, Kuronen 1994. 
469 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 4. luku. Avohuollon tukitoimet 13 §. Bronfenbrenner 1979. 
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Yhteisauttaminen tarkoittaa tässä sitä, että taloudellisen tuen avulla vanhem-

pien elämänpiirin kautta pyrittiin auttamaan lapsia. Asiakirjatietojen mukaan nuor-

ten taustalla pysyttelevät lasten isät osallistuivat vain harvoin perheen yhteisiin ta-

loudellisiin kustannuksiin. Vanhemmilla ei ollut keskinäistä vastuuta perheen ta-

loudesta eikä lapsista, mutta tätä ei havaittu tai ei otettu ainakaan riittävästi huomi-

oon sosiaalityössä. Vähälle huomiolle jäi myös se, että lain mukaan molemmat van-

hemmat ovat taloudellisesti huoltovelvollisia470. Tutkimuksessani huoltovelvolli-

suus näyttäytyi lähinnä eksotasolla471  äitien taloudellisten vastuiden kautta toi-

meentulotukiasiakkuuksina. Taloudellisen tuen vaikutusta lapsen kasvuolosuhtei-

siin, jotka liittyvät perheen sisäisiin suhteisiin ja tilanteisiin, oli ulkopuolisten vai-

kea päästä näkemään472. 

Tutkimuksen nuorten perheet olivat olleet pitkiä aikoja toimeentulotukiasiak-

kaita, ja siten heille oli myönnetty perustoimeentulotukea. Lastensuojeluasiakkuus 

näkyi asiakirjoissa perheiden kohdalla vasta, kun harkinnanvaraista toimeentulotu-

kea myönnettiin vanhemmille preventiivisenä tukena lastensuojelullisin perustein 

tukemaan lapsen kasvua. Myös Lämsän473 tutkimuksessa ilmeni, että monet per-

heasiakkaat olivat olleet pitkään toimeentulotukiasiakkaana ennen lastensuojelu-

asiakkuutta. 

Tämän tutkimuksen nuorten huostaanottoa pitkitti useita vuosia kestänyt las-

tensuojelun tilapäinen avohuolto. Se ei ollut muuttanut heidän kasvuolosuhteitaan 

kotona paremmaksi, eikä nuorten elämä muuttunut pitkäaikaistenkaan interventi-

oiden aikana vakaammaksi. Myös muissa tutkimuksissa on lasten elämä avohuol-

lon asiakasperheissä havaittu epävakaaksi ja turvattomaksi474. Tällaisen kasvuym-

päristön pitkäaikaisesta vaikutuksesta lapsen kehitykselle on käyty keskustelua. 

Tutkimustulosten475 perusteella tiedetään tukitoimenpiteiden pitkittävän huostaan-

ottoa, eikä tutkimustulosten perusteella elämä perheessä interventioiden aikana ol-

lut muuttunut paremmaksi476. Huostaanottoprosessit tilapäisinä interventioina ovat 

                                                        
470 Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 3 § 2. mom. 
471 Bronfenbrenner 1979: 8, 25–26. 
472 Oranen 1997: 325, Heino 1997, Kajava 1997, Forsberg 1998, Hurtig 1999, Heino 2000, Hurtig & 
Laitinen 2000, Talvitie-Ryhänen 2000: 269–283. Hän on tarkastellut taloudellista turvattomuutta yhtenä 
inhimillisen turvallisuuden ulottuvuutena. 
473 Lämsä 2009: 124. 
474 Forssén 1991: 38–41, Kähkönen 1991: 22–26, Mäenpää & Törrönen 1996: 57–60. 
475 Mäenpää ja Törrönen 1996: 58, Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 16 §. Velvollisuus on huostaanottoon, 
kun kodin olosuhteet uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä. 
476 Bardy 1989, Kananoja & Turunen 1996, Mäenpää & Törrönen 1996, Kajava 1997. 
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aiheuttaneet tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Sinkkosen mukaan joissakin tapauk-

sissa huostaanottoja on tehty hätiköidysti tuen puuttuessa ja toisaalta huostaanottoa 

on viivytetty tarpeettomasti, mistä on aiheutunut joidenkin lasten psyykkiselle ja 

fyysiselle hyvinvoinnille pysyvää haittaa477. Tämänkin tutkimuksen nuorilla oli ko-

kemuksia molemmista käytännöistä. Sinkkosen478  mukaan asioihin puuttumatto-

muuden vaikutuksesta lapsiin on olemassa tutkimusnäyttöäkin. 

Tutkimukseni aineiston perusteella puuttumattomuus lapsen kasvuolosuhtei-

siin näytti olevan yhteydessä siihen, että nuoret elivät lapsena pitkiäkin aikoja ris-

kiolosuhteissa, vailla lapselle kuuluvaa riittävää hoivaa ja huoltoa. Pysyvien ratkai-

sujen pitkittymiseen saattoi useissa tapauksissa liittyä myös se, että nuorille lapsena 

jäi ikäänsä nähden kohtuuton vastuu kodin ja perheen arjen pyörittämisestä tai si-

sarusten hoidosta sekä vanhemmistaan huolehtimisesta. 

Lastensuojelulaki velvoittaa lapsen suojelussa moniammatilliseen verkosto-

työhön. Moniammatillinen verkostotyö toimii lastensuojelun tukiryhmänä479. Ver-

kostotyössä eri toimijoiden monipuolisen asiantuntemuksen oletetaan olevan käy-

tössä. Luonnollisesti asiantuntijuus vaikuttaa myös suoraan tai välillisesti useissa 

lapsen ekologisen ympäristön konteksteissa. Tämän tutkimuksen tulosten tarkaste-

lussa voidaan nostaa esille moniammatillisen verkoston toimintakäytännöistä 

useita vastuullisen yhteistyön puutteita. Yhteistyövastuita ei jaettu eri toimijoiden 

kesken. Käytännön toiminnassa vastuun puute näkyi myös siinä, että vanhempien 

kanssa työskentely oli usein jäänyt kesken. Keskeneräisyys ilmeni kaikkien nuor-

ten asiakirjoista ja saattaa johtua siitä, että millekään toimijalle ei ollut erikseen 

määritelty vastuuta lapsen eikä vanhempien asioiden hoidosta eikä lapsen turvalli-

sesta kasvuympäristöstä, kun vanhemmilla oli ongelmia. 

Verkostotyössä lapsen kokemuksen kuuleminen hänen oikeuksien toteutta-

miseksi, ennen kuin päätettiin lapsen kehitystasoon suhteutetuista toimista, jäi huo-

mioimatta480. Verkostotyössä nuoret jäivät usein sivustakatsojiksi, vaikka he olisi-

                                                        
477 Kajava 1997, Sinkkonen 2002: 172. 
478 Sinkkonen 2001: 167–169, 172–173. 
479 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 42 §. Kunnan tulee asettaa sosiaalihuollon edustajista, lapsen kasvun 
ja kehityksen asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä, joka antaa lausuntoja lapsen 
huoltoa, huostaanottoa ja lastensuojelua koskevissa asioissa. Uuden lastensuojelulain 13.4.2007/417, 14 
§:n mukaan moniammatillinen asiantuntemus turvaa lapsen asioita hoitavalle sosiaalityöntekijälle kas-
vun ja kehityksen sekä oikeudelliset ja muun tarvittavan asiantuntemuksen. 
480 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 17 §. Asianosaisen ja asiantuntijoiden kuuleminen ennen päätöstä 
lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi tar-
vittaessa on kuultava lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita. Heinonen ja Sinko 2009, 2013: 89–
100 lastensuojelun tilannearviossa lapsen ja hänen läheistensä tieto on keskeisellä sijalla. Reinikaisen 
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vatkin fyysisesti olleet läsnä, kuten asiakirjoista ilmenee. Myös riittävän kokonais-

valtainen tieto lasten asemasta ja tilanteesta kotona pidettävissä verkostokokouk-

sissa saattoi jäädä puutteelliseksi. 481 Tutkimuksessa hahmottuukin kuva, että mo-

niammatillisen verkoston makrotason suorat ja välilliset vaikutukset jäivät hei-

koiksi myös nuorten tarpeita huomioitaessa482. Samoin mesotasolla vuorovaikutus 

ja yhteistyön merkitys nuorten tukena toteutuivat vajavaisesti. Se johtui siitä, että 

mesotason vuorovaikutussuhteissa oli ongelmia. 

Perheen ympärillä oli useita toimijoita, ja jokaisella toimijalla oli oma tehtä-

vänsä hoitaa perheen asioita. Usein samat toimijat osallistuivat useampaan kuin 

yhden ekologisen tason toimintaan – esimerkiksi koulukuraattori osallistui lapsen 

mikro- ja mesotason järjestelmään ja moniammatilliseen eksotason viranomaisver-

kostoon, jossa nuori ei ollut läsnä. Käytännössä moniammatillisen verkoston jäse-

nenä koulun mahdollisuudet puuttua jo varhaisessa vaiheessa yksittäisen lapsen 

epävakaaseen elämänpiiriin jäivät kuitenkin heikoiksi483. 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin hankkimaan asiakirjatietoa viranomaisverkoston 

usealta tasolta ja eri tahoilta. Lapsen näkökulmasta moniammatillinen verkosto 

edustaa lähinnä meso- ja eksotasoa. Epäselväksi jäivät toimijoiden toimenpiteiden 

välilliset vaikutukset meso- ja eksotason eri konteksteissa lapsen tukemisessa van-

hempien elämänpiirin kautta484. 

Asiakirjojen perusteella verkostotyössä nuorta koskeva tieto hajosi kahdessa 

suunnassa. Ensinnäkään, kuten jo aiemmin todettiin, toimijoilla ei ollut tietoa nuo-

ren asemasta perheessä; toiseksi käsitteiden käyttö ja tavoitteet eivät olleet yhtenäi-

set. Esimerkiksi päivähoidon tavoitteena oli lapsen kasvun tukeminen, mikä näkyi 

erilaisissa lasta koskevissa lausunnoissa. Lastensuojelun sosiaalityötä puolestaan 

ohjasivat perhekäsitys perheen selviytymisen tukemiseen. Taustalla olevat salassa-

pitosäädökset vaikeuttivat joustavaa työskentelyä entisestään, samoin kuin yhteis-

työn puute sekä yhteinen tieto nuoren arjen kasvuolosuhteista ei kohdannut eri toi-

mijatahoilla485. 

                                                        
2009, 2013, 101–111 tutkimuksen mukaan varsinkin kun lapsen huolet ja toiveet olivat erilaiset kuin 
viranomaisten ilmaisemat. Tuolloin viranomaisen tehtävänä on käydä dialogia lapsen kanssa rakenta-
vasti neuvotellen. 
481 Kurki 2006a: 60, ks. Raitakari 2002: 44–62. 
482 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 
483 Nivala 2006: 101–164. Nivalan mukaan lapsen elämisen vaikeudet eivät aina ole kouluongelmia. 
Lapsen muu elämä tulee lapsen mukana kouluun. 
484 Bronfenbrenner 1979, 1997. 
485 Kurki 2002: 62. Tietäminen on aina dialoginen prosessi ja vuorovaikutussuhde. Sen avulla voidaan 
saavuttaa yhteistoiminta ja tieto siitä, miten toiset kokevat todellisuuden. 
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Edellä mainituista syistä myös eksotason suora vaikutus nuorten elämään jäi 

heikoksi. Sen onnistunut toteutumine olisi edellyttänyt ympäristöjen välistä dialo-

gista yhteistyötä kaikkien niiden toimijoiden kesken, jotka olivat vuorovaikutuk-

sessa välittömästi tai välillisesti nuorten asioiden kanssa. Samalla olisi voinut saada 

tiedon siitä, miten verkoston jäsenet kokevat vanhempien todellisen tilanteen ja 

kasvatusvastuun sekä lapsen aseman perheessä486. Tutkimuksessani perhettä kos-

kevista asiakirjoista näkyivät makrotason vaikutukset selvemmin meso- ja eksota-

son toimijoiden kautta erilaisissa näkemyksissä ja suunnitelmissa silloin, kun nuori 

sijoitettiin kodin ulkopuolelle. Huostaanottotilanteessa tämä edellytti toimijoilta 

perehtymistä erilaisiin tavoitteisiin ja sopimuksiin sekä suunnitelmiin, joita eri osa-

puolilla oli käytössä, kuten muun muassa huoltosuunnitelmat ja lastensuojelulaki. 

8.3 Yhteenveto nuorten kokemuksista instituutioiden välissä 

Tässä luvussa kokoan tutkimustulosten pohjalta, millaista nuorten oli kasvaa las-

tensuojelulapsena lastensuojeluprosessissa epävakaassa kasvuympäristössä. Las-

tensuojelulaki ja sosiaalityön toimintakäytännöt vanhempien välityksellä määritti-

vät sitä, millainen oli lapsen kasvun tukemisen laatu. Sen ehdot oli sidottu mikro-, 

meso- ja eksotasojen välittömiin lähellä vaikuttaviin sekä makrotason välillisiin nä-

kymättömiin säätelyihin487. 

Makrotasot tässä tutkimuksessa tarkoittavat perheinstituution ja lastensuojelun 

institutionaalisia kehyksiä488. Tässä merkityksessä lastensuojelun lapsen jokapäi-

väinen elämä kiinnittyi laajempiin institutionaalisiin ja kulttuurisiin kehyksiin, 

vaikka sitä lastensuojeluprosessin aikana ei välttämättä suoraan huomatakaan. 

Erilaiset ristipaineet lastensuojeluprosessin aikana nousivat yhdeksi tutkimuk-

sen tulokseksi. Erityisesti ristipaineet näkyivät lapsen aseman heikkoutena per-

heessä ja perheen sekä lastensuojelun instituution välissä. Vartuttuaan nuoret oppi-

vat lapsena myös tietämään, että lastensuojelulasten itsemääräämisoikeudet olivat 

tietyllä tavalla rajalliset. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ristiriitoja nuorille 

lapsena erilaisissa tilanteissa aiheuttivat makrotasolla ensinnäkin vanhempien oi-

keudet, toiseksi lastensuojelulaki lapsen aseman ja edun säätelijänä sekä kolman-

neksi sosiaalityön totutut toimintakäytännöt. Mikro- ja makrotason tarkastelussa 

                                                        
486 Kurki 2001: 67–92, Kurki 2006b: 115–191. 
487 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, Bronfenbrenner 1979, 1997. 
488 Bronfenbrenner 1997: 268–269.Tämän laatuisessa tutkimuksessa Bronfenbrennerin mukaan olisi tär-
keä asettaa vastakkain kasi makrojärjestelmää. Ekologisen teorian sovelluksesta tarkemmin luvussa 3. 
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nämä kolme ristiriitojen aiheuttajaa olivat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja aiheut-

tivat kahden instituution väliin joutumisen sekä jatkuvuuden ja muutoksen ristirii-

taa. 

Ekologisen mallin näkökulmasta eksotasolla sosiaalityön toimintakäytäntöjä 

erilaisissa konteksteissa säätelivät lastensuojelulain rajaukset, mikä saattoi osaltaan 

vaikuttaa siihen, että lapsena nuorten asemaa ja etua valvottiin yksipuolisesti lä-

hinnä vain pitämällä suoraan yhteyttä biologisiin vanhempiin ja tukemalla heitä 

erilaisin interventioin – näin etenkin silloin, kun kysymyksessä olivat avohuollon 

tukitoimina tehdyt interventiot. Käytännössä ei kyetty riittävästi turvaamaan lapsen 

etua eikä toimimaan lapsen erityiseksi suojelemiseksi vanhempien elämänpiirin 

kautta. Tähän näyttää liittyneen se, että vanhemmat itse pystyivät usein vaikutta-

maan pitkälle suunnitelmien sisältöön ja palvelujen tarpeen määrittelyyn, mikä oli 

usein negatiivista lapsille ja saattoi vaikuttaa lapsen asemaan heikentävästi. 

Sosiaalityössä korostuivat vanhempien kunnioittaminen ja ratkaisumallit, 

mutta myös lastensuojelun normalisoituneet kulttuuriset periaatteet ja toimintamal-

lit489. Sosiaalityön keinoin ei aina tavoitettu suojelun tarpeessa olevaa lasta, eikä 

silloin voitu avohuollon keinoin suoraan tukea nuorta lapsena. Tähän saattoivat olla 

vaikuttamassa myös muita tekijöitä. Ensinnäkin käytännössä makrotasolta oli vai-

keaa päästä mikrotasolle perheen arjen elämään. Toiseksi sosiaalityöntekijän olisi 

pitänyt ammatillisten tehtäviensä perusteella tukea nuorien ja vanhempien kasva-

tusta ja selviytymistä sosiaalisen kasvatuksen keinoin, mutta se näyttää jääneen 

puutteelliseksi ainakin sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta490. Kolmanneksi sosi-

aalityöntekijät eivät riittävän monipuolisesti pohtineet vanhempien elämäntapoja ja 

lapsen vaikeaa elämäntilannetta eivätkä kiinnittäneet huomiota perheissä jäsenten 

välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Sen sijaan lastensuojelun sosiaalityö toimintakäy-

tännöissään pyrki pitkään turvaamaan ekso- ja makrotasolta lasten kasvatusta per-

heissä tukeutumalla perhekohtaiseen ydinperhemalliin. Tätä taustaa vasten pidet-

tiin tärkeänä, että erilaisissa avohuollon interventioissa työskennellään vanhempien 

kanssa perheen jatkuvuuden turvaamiseksi. Joidenkin nuorten vanhempien tukemi-

seen keskityttiin nuoren kokemana ajallisesti liian pitkään. Myös Kivinen491 on to-

                                                        
489 Ks. myös Berg 1991, Virtanen 1995a. 
490 Kurki 2006b: 191–192. Sosiaalityön tehtävät sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä, Hatton 2013. 
Lastensuojelulaki 1983/683 2 §:ssä puhutaan muun muassa, että lastensuojelun tarkoitus on tukea huol-
tajia lapsen kasvatuksessa. Jotta tässä tavoitteessa onnistuttaisiin, on tämän tutkimuksen tulosten perus-
teella pedagogista asiantuntemusta lisättävä koulutuksessa sosiaalityön ammattikäytäntöihin. 
491 Kivinen 1994: 146, Rönn 2000: 31. 
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dennut lastensuojeluperheiden lasten elämäntilanteen olevan epävakaa pitkän asi-

akkuuden ja usein nopeasti perheissä ja ihmissuhteissa muuttuvien tilanteiden 

vuoksi. 

Perhekohtaisessa lastensuojelun sosiaalityön käytännössä luotettiin siihen, että 

perheessä vanhemmat kykenisivät selviämään ongelmistaan. Tämäkin saattoi olla 

esteenä sille, että ei pystytty edistämään nuorten hyvinvointia perheissä eikä heidän 

perheyhteisöllisyyden kokemusta492 . Riskioloissa elävien lasten epävakaan elä-

mäntilanteen jatkuminen oli sallittua, vaikka asiakirjatietojen mukaan lukuisien 

asiantuntijalausuntojen perusteella lapsiin kohdistuvista vaaroista oli oltu tietoisia. 

Näin toimittiin lastensuojelulaissa määriteltyä lapsen oikeutta vastaan 493. 

Lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä erityisesti lasten kohtaami-

sessa hämärtyivät niin aikuis- ja lapsinäkökulman väliset rajat kuin kokonaisnäkö-

kulmankin. Sosiaalityön toimintakäytäntöjen painopiste ei ollut lapsen ja vanhem-

pien kokonaistilanteen tarkastelussa. Se saattoi estää sosiaalityöntekijöitä puuttu-

masta oikeaan aikaan lasta koskeviin erilaisiin elämäntilanteisiin sekä epävakaisiin 

kasvuolosuhteisiin mikroympäristössä silloin, kun huollossa ja hoidossa oli puut-

teita. Tällä toimintakäytännöllä on yhtymäkohta ekokulttuurisen lastensuojelun 

malliin mukaiseen toimintaan.494  Ekokulttuurinen malli korostaa uskoa perheen 

voimaan selvitä erilaisista ongelmista. 

Nuorten kanssa oli tehty vain vähän sosiaalityötä495. Lastensuojelun sosiaalityö 

oli lapsena koettu mesotasolla etäisenä. Nuoret eivät kokeneet, että heillä olisi ollut 

lapsena käytännössä tilaa omien näkemystensä esittämiseen. Puutteellinen yksi-

puolinen tieto lapsen suojelun tarpeesta ehkä aiheutti intervention aikana myös sen, 

että nuoren yksilölliset tarpeet lapsena saattoivat olla erilaiset kun vanhempien ja 

lastensuojelun sosiaalityön hahmottamat. Aineiston perusteella voidaan myös 

nähdä, että nuorten omat tavoitteet ja toiveet omasta elämästä eivät välttämättä ol-

leet lapsena samanlaisia kuin aikuisten tekemät ratkaisut. Tämäkin saattoi perhe-

kohtaisen lastensuojelun ohella vaikuttaa siihen, että sosiaalityöntekijät eivät kyen-

                                                        
492 Kurki ym. 2006: 9. 
493 Lastensuojelulaki 1983/683 1 §. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön (…) ja sekä etu-
sija erityiseen suojeluun. Vrt. Forssén ym. 2002: 81–104. 
494 Rantala 2002. 
495 Sosiaalihuoltolaki 710/82 18 §. Ks. Luku 2.3, sosiaalityön määritelmä. 
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neet edistämään perheyhteisöllisyyden kokemusta lasten ja vanhempien kohtaami-

sessa496. Tiedostamatta asiaa ekso- ja makrotasolla lastensuojelun sosiaalityö epä-

suorasti toimikin vastaan lastensuojelulaissa497 määriteltyä lapsen oikeutta perhee-

seen. 

Lastensuojelun sosiaalityön eettiset ongelmat liittyivät monin eri tavoin per-

heen valta- ja vastuusuhteisiin ja vallankäyttöön. Nämä korostuivat erityisesti sil-

loin, jos lastensuojeluperheen sisällä esiintyi perheväkivaltaa. Lastensuojelun avo-

huollon tukitoimina oli vaikea puuttua perheen sisäiseen vallan käytön muotoon498. 

Tuolloin saattoi muodostua myös tilanteita, joissa nuori jäi lapsena yksin epäva-

kaaseen ympäristöön ilman tukea. Tämän aineiston perusteella nuoret ovat myös 

olleet paljon yksin vaikeitten asioiden edessä ja joutuneet joissakin tilanteissa lap-

sena tekemään vaikeita päätöksiä. Toisaalta kahden instituution välissä nuorten 

saattoi olla sivustakatsojana helpompi selviytyä itsestä vaikealta tuntuvasta elä-

mäntilanteesta. Tutkimusaineiston tarkastelussa nuorten omat selviytymisen keinot 

nousivat esille siinä määrin, ettei sitä voi tulosten tarkastelussa ohittaa. Nuoret oli-

vat lapsena pyrkineet selviytymään kasvuympäristön asettamilla ehdoilla; lasten-

suojelulapsina he ovat olleet myös aktiivisia toimijoita yhteiskunnan vaatimusten 

ja yhteiseksi määriteltyjen intressien rajoissa. 

Nuorten lapsuuden kokemuksista nousi esiin kolme tärkeää asiaa, jotka olivat 

jääneet lastensuojelun sosiaalityössä havaitsematta: 1) nuorten oma toimijuus lap-

sena lastensuojeluprosessin aikana, 2) sopeutuminen epävakaaseen kasvuympäris-

töön ja 3) lapset, jotka hoitivat aikuisille kuuluvia tehtäviä. Myös Itäpuisto499 esit-

telee tutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia alkoholisti vanhempien lapsista toi-

mijoina ja selviytyjinä. Hänen mukaansa omat sisarukset koetaan tärkeiksi ja siksi 

lapset saattavat tukea toisiaan. Alkoholistivanhempien lapset pitävät huolta itses-

tään, minkä Itäpuisto liittää selviytymisen käsitteeseen. Hän kritisoi myös sitä, että 

lasten selviytymiseen alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa on kiinnitetty vä-

hän huomiota. 

 Aluksi tarkastelen nuoren omaa toimijuutta lastensuojeluprosessin aikana. 

Elämänhallinnan vahvistuminen iän myötä viittaa Jeja-Pekka Roosin500 tutkimuk-

sessa toimijan subjektiiviseen kokemukseen hänen mahdollisuuksistaan tai kyvyis-

                                                        
496 Hämäläinen & Kurki 1997, Kurki ym. 2006: 9. 
497 Lastensuojelulaki 683/83. 
498 Rönn 2000: 15. 
499 Itäpuisto 2005. 
500 Roos 1987: 63–67. 
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tään vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Tässä tutkimuksessa se näkyi nuorten aktiivi-

sessa toiminnassa. Myös501 Claesonin tutkimuksessa selviytyjillä oli kyky vaikut-

taa elämänsä suuntaan. Nuorilla oli erilaisia sosiaalisia resursseja ja sosiaalista tu-

kea käytettävissään. Yksi keino oli itse etsiä vuorovaikutussuhteita luontaisen so-

siaalisen verkoston epävirallisiin auttajiin, esimerkiksi kavereihin, naapureihin tai 

sivullisiin hyviin ihmisiin. 

Toinen nuorten vaikuttamiskeino oli jo aiemmin mainittu vaikeneminen koti-

ongelmista tai puutteellisten tietojen antaminen niistä. Nuorten mielenkiinto lap-

sena kohdistui itsensä ja vanhempiensa suojeluun, jolloin voidaan puhua lasten ja 

sosiaalityöntekijöiden välisestä epäonnistuneesta suhteesta. Sosiaalityöntekijät ei-

vät pyrkineet dialogiseen suhteeseen heidän kanssaan – eivätkä siten saavuttamaan 

heidän luottamusta lisäämään heidän tietoisuuttaan esimerkiksi oikeudesta suoje-

luun.502 Sosiaalityön toimintakäytännöissä olisikin pitänyt pyrkiä luomaan lapselle 

sellaiset kasvuolosuhteet, joissa hänen osallisuus ja subjektius toteutuisivat lasten-

suojelulain hengen mukaisesti vastavuoroisessa suhteessa. Tällaisessa suhteessa 

korostuu aitous, empatia, lapsesta välittäminen, vastuun kantaminen sekä oikeu-

denmukaisuus503. Huotari, Oranen ja Pösö504 ovat perehtyneet lasten osallisuutta 

koskeviin tutkimuksiin. Heidän näkemyksenä on, että osallisuuden vahvistaminen 

tulisi olla olennainen osa lastensuojelutyötä. Käytännössä se kuitenkin on vielä re-

torisella ja säädöstasolla. Tämän tutkimuksen nuorilla vastavuoroisuuden puute 

vahvisti ja suuntasi nuorten omaa toimintaa lastensuojeluinstituutiota edustavien 

sosiaalityöntekijöiden auttamista vastaan. Tämä aiheutti suorissa kohtaamisissa 

apua tarvitseville nuorille ristiriitoja itsemääräämisoikeudessa505 . Vartuttuaan he 

vaikuttivat muunnelluilla totuuksilla ja vaikenemisella lastensuojelun toimintaan ja 

ohjasivat lastensuojelun päätöksentekoa haluamaansa suuntaan tai olivat poissa ti-

lanteista, joissa keskusteltiin lastensuojeluun liittyvistä asioista vanhempien kanssa. 

Tutkimukseni sosiaalityöntekijöille mitä ilmeisimmin vain kapeasti näkyväksi tul-

leet lapset kehittivät perheen sisällä omaa selviytymiskulttuuriaan, jonka ehtoja 

ekso- ja makrojärjestelmä ei aina tunnistanut. 

Nuorten lapsena kehittämät keinot olivat kahdensuuntaisia. Yhtäältä ne olivat 

rakentavia arjessa selviytymistä tukevia ja toisaalta myös horjuttavia. Usein omat 

                                                        
501 Claezon 1996. 
502 Kurki 2002: 33–39, 60. 
503 Lastensuojelulaki 5.8.1983/ 1 luku 2 §. Hämäläinen & Kurki 1997: 133. 
504 Huotari ym. 2009. 2013: 117–132. 
505 Hämäläinen & Kurki 1997: 128–130, Hämäläinen 2003. 
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keinot pitkittivät ajallisesti lapsen kasvamista riskioloissa ja epävakaassa turvatto-

massa kasvuympäristössä. Pitkittyneet traumaattiset lapsuuden kokemukset eivät 

voineet olla heijastumatta nuoren käsitykseen itsestään, mikä saattoi saada myös 

suuren merkityksen suunniteltaessa tulevaisuutta. Mutta nuoren omalla toiminnalla 

saattoi oli myös rajoituksensa, joihin ei aina itse pystynyt vaikuttamaan. Lapsuuden 

jättämiä traumoja ei voinut itse hallita. Kaikilla nuorilla oli erilaisia traumaattisia 

kokemuksia. Haastattelussa ilmeni, että jotkut nuoret työstävät yksin lapsena koet-

tuja kokemuksiaan. Joillakin nuorilla oli ollut murrosikäisenä sisäinen pahaolo, jo-

hon he eivät välttämättä olleet saaneet ulkopuolista apua, ja sen vuoksi traumaatti-

set lapsuuden kokemukset ovat hoitamatta. 

Oman toiminnan lisäksi yksi keino oli sopeutua erilaisiin elämäntilanteisiin ja 

oppia ennakoimaan erilaisia elämän välttämättömyyksiä. Sopeutuminen ei välttä-

mättä riittänyt elämisen vaikeuksista selviytymiseen yksin enää silloin, kun per-

heessä tapahtui äkkinäisiä ja vakavia muutoksia. Tällaisia olivat esimerkiksi van-

hemman kuolema, nuoren joutumien jostakin syystä lopullisesti eroon vanhemmas-

taan tai yhteyksien katkeaminen useiksi vuosiksi. Ajallisesti osa nuorista on joutu-

nut sopeutumaan koko lapsuuden ja aikuistumisen ajan erilaisiin tilanteisiin ja las-

tensuojelun prosesseihin aina siihen saakka, kunnes he täyttivät 18 vuotta. Tämän 

jälkeen nuoret olivat voineet tasapainottaa elämäänsä ja mesotasolla vaikuttaa pu-

humalla itseään koskeviin päätöksiin sekä makrotason välilliseen toimintaan. 

Alistuminen ja sopeutuminen mahdollistivat jatkuvuuden asua tutussa kasvu-

ympäristössä. Ne tasoittivat lapsen arjessa jatkuvuuden ja muutoksen ristiriitaa per-

heessä. Ratkaisevaa oli se, että nuoret oppivat nopeasti sopeutumisprosessissa tie-

dostamaan riskejä. Jos ei sopeudu vanhempien päihteiden käyttöön, voi joutua ko-

toa pois. Sopeutuminen erilaisiin elämäntilanteisiin ja ennalta arvaamattomat kas-

vuympäristön muutokset kertovat tutkimukseen osallistuneiden nuorten sopeutu-

mistavoista. 

Yksi sopeutumisen tapa oli tyytyä kotona vallitseviin olosuhteisiin. Tyytymistä 

vallitsevaan koti tilanteeseen ei kuitenkaan näyttänyt luonnehtivan avuttomuus. 

Nuoret pyrkivät pieninä hallitsemaan erilaisia pelkojaan muun muassa etsimällä 

kotoa poissa ollutta äitiä, piiloutumalla fyysisesti kodissa, etsimällä alkoholia ko-

dista ja tyhjentämällä pullot sekä pyrkimällä huolehtimaan perheen arjen toimivuu-

desta.506 Nämä lastensuojelun tukitoimien katveeseen jääneet lapset saattoivat jou-

tua huolehtimaan sisaruksien huollosta aikoina, jolloin aikuisten kyky huolehtia 

                                                        
506 Vrt. Kirmanen 2000: 127–129. 
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lapsista oli puutteellista. Nämä lapset ovat tutkimuksissa ja keskusteluissa jääneet 

vähälle huomiolle507. 

 Tässä tutkimuksessa sisarsuhteet liittyvät vahvasti tutkimuksen nuoriin ja 

niistä saattoi tulla heille lapsuuden pituisia huolehtimissuhteita. Eräät nuoret miel-

sivät lapsena itsensä jollakin tapaa hoivaajiksi ja huoltajiksi. Heille oli lapsena jo-

kapäiväisen elämässä todellisuutta se, että he riskioloissa ja itsekin alaikäisenä hoi-

vasivat nuorempia sisaruksiaan. Kuitenkin heidän kuulemistaan laiminlyötiin myös 

sisaruksia koskevissa asioissa: heitä ei otettu mukaan sisaruksia koskeviin keskus-

teluihin eikä käytännön asiakastilanteisiin esimerkiksi pidettäessä verkostokokouk-

sia. 

Tutkimukseni nuorten kasvun tekijöitä ja arjen turvallisuutta määrittivät lap-

sena myös sosiaaliset rakenteet, perhe, koti, sukulaiset ja naapurit. Sosiaalisten on-

gelmien yhteydessä usean nuoren sukulaiset, kaverit, ja naapurit – lähiympäristön 

ihmiset – saattoivat olla merkityksellisiä nuorta tukevia taustatoimijoita508. 

                                                        
507 Itäpuisto 2005. 
508 Hämäläinen & Kurki 1997: 11–19. 
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9 Uusi lastensuojelulaki ja 
viranomaiskeskustelu tulosten valossa 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen tutkimustuloksiani vuonna 

2008 voimaan tulleen lastensuojelulain valossa. Sen jälkeen suhteutan tuloksiani 

viimeaikaiseen hallinnollis-poliittiseen keskusteluun lastensuojelun tilasta, haas-

teista sekä tehtävistä lastensuojelulle. 

9.1 Tulokset uuden 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain valossa 

Vuoden 2008 alussa otettiin käyttöön uudistettu lastensuojelulaki509. Uudistuksella 

haluttiin mm. parantaa lapsen ja perheen oikeusturvaa ja osallisuutta sekä viran-

omaisten yhteistyötä perheiden tukemiseksi ja täsmentää kunnan velvollisuuksia. 

Tarkoituksena oli myös selkeyttää ja nykyaikaistaa lastensuojelun säädöspohjaa, 

siirtää lastensuojelutoimenpiteiden painopistettä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tu-

keen sekä avohuoltoon ja yhtenäistää lastensuojelun käytäntöjä eri puolilla maata. 

Lastensuojelulain yhdeksi tavoitteeksi asetettiin myös laajentaa lastensuojelun kä-

sittämään sosiaaliviranomaisten lisäksi koskemaan muitakin viranomaisia ja kaik-

kia kansalaisia. 

Uudessa lastensuojelulaissa lapsen asemaa lastensuojelussa pyritään paranta-

maan usealla tukimuodolla. Seuraavaksi tarkastelenkin tutkimustulosteni perus-

teella vuonna 2008 voimaan tulleen uudistetun lastensuojelulain seuraavia kohtia: 

a) vanhempien vastuu lapsesta, b) lastensuojelun tuki vanhemmille heidän kasva-

tustehtävässä, c) lapsen asema äkkinäisissä kasvuympäristön muutoksissa ja avo-

huollon palveluissa sekä d) preventiivinen apu. Lisäksi pohdin sosiaalityöntekijän 

muuttuvaa roolia lapsen kasvun ja selviytymisen tukijana lapsen aseman näkökul-

masta: oman sosiaalityöntekijän roolia lastensuojeluprosessissa ja lapsen osalli-

suutta sekä kuulemista erilaisissa lastensuojelutilanteissa, lastensuojelutarpeen sel-

vitystä sekä viranomaistyön ja moniammatillisen verkoston asemaa lastensuoje-

lussa. 

Kuten edeltävässä laissa510 myös uudessa laissa määritellään, että ensisijainen 

vastuu lapsen hoidosta, hyvinvoinnista ja kasvatuksesta sekä lapsen oikeudesta kas-

vaa turvallisessa kasvuympäristössä on lapsen vanhemmilla. Tällä määrityksellä 

                                                        
509 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. 
510 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 
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korostetaan lapsen ensisijaista tarvetta kasvaa omassa kodissa ja perheessä511. Vuo-

den 2008 laissa on painotettu käytännön toimenpiteenä voimakkaammin kuin van-

hassa laissa tukea lapsen etua ja asemaa perheessä sekä lastensuojeluprosessissa, 

joka velvoittaa lastensuojelussa eri toimijoita tukemaan lapsen kasvatusta ensisijai-

sesti vanhempien elämänpiirin kautta. Tässä uusi laki myötäilee vanhan lain henkeä 

ja edelleen jättää lapsen aseman ja kasvun tukemisen perheen arjen elämässä vä-

hemmälle huomiolle. Tutkimukseni tulosten valossa kasvatusvastuu ei toteutunut 

lastensuojeluperheissä lastensuojelulain määrittämällä tavalla, sillä vanhempien 

vastuu lapsen kasvatuksesta, hoivasta ja huollosta oli epäsäännöllistä ja riippui pit-

källe siitä, miten päihteitä käyttävät vanhemmat jaksoivat huolehtia lapsistaan. 

Epäsäännöllinen vastuu lapsista voi johtaa siihen, että lapset joutuvat olemaan pit-

kiä aikoja ilman aikuisen turvaa, vaikka yhteiskunta on lainsäädännön kautta sitou-

tunut turvamaan lapselle hoivan ja huollon sekä kasvatuksen turvallisessa kasvu-

ympäristössä512. 

Uudessa laissa painopiste on avohuollon palveluilla ja preventiivisessä avussa. 

Tämä velvoittaa kuntia kehittämään avohuollon palveluja ja lastensuojelussa toi-

mijoita tukemaan vanhempia lapsen kasvatuksessa513. Uudistetun lastensuojelulain 

näkökulmasta määrityksissä avohuollosta ja preventiivisistä palveluista jäävät 

edelleen heikoiksi lapsen asema ja arjen tukeminen perheessä, jossa vanhemmat 

käyttävät hallitsemattomasti päihteitä. Tutkimustulosteni perusteella lastensuojelu-

lapsen vanhemmat päättivät lastensuojeluprosessin aikana käytännössä pitkälle 

lapsen asemasta perheessä ja sitä sääteli lastensuojelulaki. Tällä asialla oli myös 

vaikutusta sosiaalityön toimintakäytäntöihin sekä siihen, että lapsi saattoi jäädä yk-

sin kahden instituution väliin. 

Tämä tutkimus osoitti, että ennen uuden lain voimaantuloa sosiaalityön toimin-

takäytännöt lapsen selviytymisen ja kasvun tukijana eivät olleet kaikilta osin tar-

koituksenmukaisia tilanteissa, joissa vanhempien epävakaa elämäntapa aiheutti 

                                                        
511 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 luku 1, 2 §:n. mukaan vanhemman tai muun huoltajan tulee turvata 
lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on laissa 
(361/1983) säädetty.” 
512 Vanhan lain aikana oli mahdollista, että lapset olivat pitkiä aikoja ilman aikuisen turvaa. Näyttää siltä, 
että uusi lastensuojelulaki pelkästään ei riitä vielä takaamaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaan rin-
nalla tarvitaan laajassa merkityksessä osaajia ja sosiaalipedagogiikan osaavia ammattilaisia. Lastensuo-
jelun osaajilta edellytetään perehtymistä lapsen kasvuolosuhteisiin ja vanhojen sosiaalityön toiminta-
käytäntöjen muuttamista enemmän tukemaan kehittyvän lapsen kasvatusta. Tämä mahdollistaa lapsen 
mukana olon tai muun läheisen henkilön. Asiakassuunnitelma on tehtävä, jollei asiakkuus pääty lasten-
suojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 
513 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 luku 2. 7 §, 8 § ja 4 §. 
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nuoren kasvuympäristössä ennalta arvaamattomia muutoksia. Tämän kaltaisiin ti-

lanteisiin lastensuojelulain uudistuksen pitäisi vaikuttaa; sen tulisi inhimillistää lap-

sen asemaa lastensuojeluprosessissa. Tulosteni perusteella siinä pitäisi olla keskei-

sessä asemassa myös kodin merkityksen pohtiminen lapselle paikkana. 

Vuonna 2008 voimaan tulleessa laissa pyritään vahvistamaan ja konkretisoi-

maan lapsen etua ja asemaa arvioinnin kautta ja vanhaan lakiin verrattuna pidetään 

tärkeämpänä lapsen ihmissuhteiden jatkuvuutta ja sisarsuhteiden merkitystä. Uu-

distettu lastensuojelulaki velvoittaa läheisneuvonpitoon, eli lastensuojelun toimi-

joiden pitää neuvotella lasta koskevissa asioissa hänen ja hänen läheistensä kanssa. 

Samoin lapsen biologisen perheen ympärillä oleva lähiverkosto on selvitettävä en-

nen sijoitusta kodin ulkopuolelle, mikä voi helpottaa lapsen sijoittamista sukulai-

siin tai muiden perheen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden luokse. Tutkimuksessa 

nuoret kokivat sopeutumisen sukulaisperheisiin helpommaksi kuin ennalta tunte-

mattomaan perheeseen. 

Tutkimukseni nuoret kokivat hyötyneensä sosiaalityön toimintakäytännöistä 

vain lyhytaikaisesti. Toimintakäytännöt eivät mahdollistaneet jatkuvuuden turvaa, 

vaan nuorten lapsuudenkodit hävisivät ja perheet hajosivat eikä kaikille nuorille 

lapsena löytynyt pysyvää paikkaa. Tässä asiassa uuteen lakiin tehtiin huomattava 

parannus siten, että lastensuojelun asiakkaaksi tulevalle lapselle on nimitettävä oma 

sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista kaikissa lastensuojeluprosessin vai-

heissa514. Toteutuessaan tämä uudistus saattaa vahvistaa sosiaalityöntekijän roolia 

lapsen tukijana ja katkaista lapsen huonot kasvuolosuhteet sekä parantaa mahdol-

lisuuksia työskennellä lapsen kanssa lastensuojeluprosessissa alusta loppuun 

saakka. Lastensuojelun sosiaalityön tulee olla lapsille yksi keino muiden interven-

tioiden joukossa, ja sen tulee perustua ammatilliseen osaamiseen lastensuojelulain 

tulkinnassa ja työskentelyssä lapsen ja perheen kanssa. 

Uudessa laissa on määritelty vahvasti lastensuojeluprosessin kulku sosiaali-

työntekijän toimintakäytäntöjen kautta lastensuojeluperheessä. Uudistus mahdol-

listaa myös sosiaalityöntekijällä aikaa perehtyä syvällisemmin lapsen ja perheen 

arjen elämään. Tämä vahvistaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia ja taitoja ha-

vaita lapsen yksilökohtaisen tilapäisen intervention tarve sekä arvioida hyötyykö 

lapsi hänelle ja perheelle tarjotuista tukipalveluista lastensuojeluprosessin aikana. 

Tämän tutkimuksen nuorten lastensuojeluprosessin aikana vastuun puute heijastui 

                                                        
514 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 13 §. Lapsen asioista vastaavalla tulee olla sosiaalihuollon amma-
tillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksessa annetun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän ammatil-
linen koulutus. 
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mm. siihen, että sosiaalityöntekijöillä vanhempien kanssa työskentely oli usein jää-

nyt kesken. Kenellekään toimijalle ei ollut erikseen määitelty vastuuta lapsen eikä 

vanhempien asioiden hoidosta, joten pitempiaikainen vastuu lapsen tarpeiden ja ar-

jen seuraamisesta lastensuojeluprosessin aikana jäi vähäiseksi. 

Tutkimustulosteni perusteella laintulkintaa käyttävillä lastensuojelun toimi-

joilla pitäisi olla myös laajemmin tietoa lastensuojeluperheiden perheen jäsenten 

asemasta ja henkilökohtaisesta tilanteesta perheessä, ennen kuin tehdään heitä kos-

kevia päätöksi. Tieto ja ymmärrys lapsen suojelun tarpeesta jäivät puutteelliseksi. 

Tässä asiassa uudistettu laki antaa paremman mahdollisuuden lastensuojelun sosi-

aalityölle perehtyä kokonaisvaltaisesti lapsen ja hänen perheensä sosiaaliseen ym-

päristöön. 

Uudessa laissa lapsen asemaa ja oikeuksia erilaisissa lastensuojeluprosesseissa 

on pyritty vahvistamaan lapsen osallisuudella, kuulemisella ja lapsen suojelun tar-

peen kartoituksella515. Mutta riittävätkö nämä toimenpiteet tämän tutkimuksen tu-

losten perusteella suojelemaan lasta, vaikka lapsen osallisuus lastensuojeluproses-

sissa on voimakkaammin liitetty lapsen oikeuksiin ja yhteiskunnan tuen piiriin? 

Tutkimukseni nuorten kuuleminen ja osallisuus oli lastensuojeluprosessin aikana 

vähäistä ja jäi usein näennäiseksi, vaikka vanhassa laissa mainittiin myös lapsen 

kuuleminen. Tutkimukseni nuorilta välittyy sivuun jäämisen kokemus: heillä oli 

liian vähäiset mahdollisuudet osallistumiseen. Lastensuojelun sosiaalityön toimin-

takäytännöissä korostui perhekohtainen työskentely, jota toteutettiin eksotasolla 

vanhempien kanssa työskentelynä, mikä lapsen näkökulmasta oli riittämätöntä. 

Uusi laki mahdollistaa viranomaisille voimakkaammin puuttumaan lapsen arjen 

elämään – tosin edelleen vanhempien elämän piirin kautta. 

Tulosten perusteella nuorten mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua itseään 

koskevien asioiden käsittelyyn oli heikko. Kuten edellä jo mainittiin, tämä vanhan 

lain ongelma on uudistetussa laissa pyritty korjaamaan siten, että lapsen asioista 

vastaavan sosiaalihuollon on nimettävä vastuuhenkilöksi sosiaalityöntekijä, jonka 

on huolehdittava siitä, että lastensuojeluprosessissa olevalle lapselle selvitetään hä-

nen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla, miksi hänet otetaan huostaan. Lap-

selle on myös selostettava niitä toimia, joihin hänen asioissaan on ryhdytty tai aio-

                                                        
515 Lapsen asemaa parannettiin uudessa lastensuojelulaissa 13.4.2007/417 27 §. Lakiin lisättiin yhteis-
kunnan vastuuta tukea lapsen kasvua lastensuojelutarpeen selvityksellä. Sosiaalihuollosta vastaavan 
henkilön on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä. (lastensuojeluilmoitus 25 
§ ja pyyntö lastensuojelun tarpeen arvioimiseksi 25a §.) THL:n mukaan koko maassa (318 kuntaa) teh-
tiin vuonna 2010 yhteensä 23 831 lastensuojelutarpeen selvitystä. Tästä luvusta puuttuu 24 kuntaa. 
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taan ryhtyä. Lasten ja vanhempien näkökulmasta merkittävä uudistus lastensuoje-

lulakiin tuli, kun tahdonvastaisiin huostaanottoihin liittyvä päätöksenteko siirtyi 

hallinto-oikeuteen. Tämä velvoite saattaa muuttaa lastensuojelun sosiaalityön toi-

mintakäytäntöjä niin, että niissä tarkennetaan lapsen asemaa ja pohditaan tarkem-

min lapsen etua lastensuojeluprosessissa. Tämä haastaa sosiaalityöntekijää tiiviim-

min seuraamaan, mitä lapselle tapahtuu lastensuojeluprosessin aikana. 

Tiedottamisen puute ja niukkapuheinen toimenpidekeskeisyys osoittautuivat 

tutkimustulosteni perusteella lapsen edun näkökulmasta merkittäväksi ongelmaksi. 

Lapsen kanssa keskustelu lastensuojeluprosessin aikana jäi puutteelliseksi varsin-

kin kotihälytystilanteissa. Näissä tilanteissa sosiaalityön toimintakäytäntöjä lapsen 

yksilöllisen avun tarpeen selvittelyssä luonnehti dialogin puute. Tässä suhteessa 

uudistetussa lastensuojelulaissa on myönteistä – ainakin periaatteessa – lapsen ase-

man vahvistaminen ja suora keskustelukontakti lapsen kanssa lastensuojeluproses-

sin aikana. Näin korostetaan lapsen asianosaisuutta kaikissa lastensuojeluprosessin 

vaiheissa. Samalla myönteisenä uudistuksena on pidettävä velvoitetta, että kaiken-

ikäisten lasten mielipide on aina selvitettävä, ennen kuin tehdään heitä koskevia 

päätöksiä. 

Tutkimukseni tulosten perusteella puuttumattomuus lapsen kasvuolosuhteisiin 

näytti olevan yhteydessä siihen, että nuoret elivät pitkiäkin aikoja riskiolosuhteissa, 

vailla lapselle kuuluvaa aikuisten riittävää hoivaa ja huoltoa. Lain uudistuskaan ei 

sisältänyt uusia määrityksiä, jotka olisivat helpottaneet ja käytännössä nopeuttaneet 

puuttumista jokaisen suojelun tarpeessa olevan lapsen vaikeaan kotitilanteeseen. 

Tämä koskee tilanteita kun yhteiskunta joutuu puuttumaan vanhempien kasvatus-

oikeuteen ja arvioimaan lapsen suojelun tarvetta. 

Uuden lastensuojelulain mukaan lapsen suojelun tarve on selvitettävä määrä-

ajassa. Tutkimustulosteni näkökulmasta toimintaa sitovat määräajat ovat liian väl-

jät. Lastensuojelunilmoitusten tarkistamistilanteissa lapsen asioista vastaavalla so-

siaalityöntekijällä on lapsen edun näkökulmasta heikot mahdollisuudet arvioida 

ajallisesti perheen palvelun tarvetta sekä puuttua vanhempien kasvatusoikeuteen 

sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei näytä palvelevan lapsen etua. Siksi avohuollon 

lastensuojeluprosessit saattavat olla hitaita ja pitkittää ratkaisujen tekemistä. Kuten 

tutkimukseni tulokset osoittavat, nuo prosessit saattavat kestää koko lapsuuden. 

Uudessa laissa on kuitenkin lapsen asemaa pyritty parantamaan siten, että lasten-

suojelutarpeen selvittämiseksi tuomioistuimelta voidaan hakea lupa lapsen ja hänen 

elinolosuhteidensa tutkimiseen, jos vanhemmat vastustavat lapsen tilanteen selvit-

tämistä. 
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Vanha lastensuojelulaki velvoitti moniammatilliseen verkostotyöhön. Samalla 

moniammatillinen ryhmä toimi myös lastensuojelun tukiryhmänä vaikeissa asia-

kastilanteissa, kun sosiaalityöntekijät joutuivat arvioimaan, mikä on lapsen edun 

mukaista toimintaa. Tutkimukseni nuorten lapsuuden perheissä moniammatillisen 

verkostotyön toimijoilla vastuunjako lastensuojelutyössä osoittautuivat haasteelli-

siksi ja monisärmäiseksi. Moniammatillisessa verkostotyössä ei vastuutettu eri toi-

mijoita eikä varmistettu lapsen läsnäoloa. Samoin ei varmistettu lapsen kokemuk-

sen kuulemista tämän oikeuksien toteuttamiseksi, ennen kuin päätettiin lapsen ke-

hitystasoon suhteutetuista toimista. Tärkeäksi tulokseksi nousi myös, että jollekin 

taholle olisi pitänyt keskittää vastuu lapsen tarpeiden ja arjen seuraamisesta lasten-

suojeluprosessin aikana. Tämän vuoksi lastensuojelun asiantuntijaryhmässä eri toi-

mijat eivät kyennyt verkostotyössä suoraan eivätkä välillisten tasojen avulla tuke-

maan riittävästi nuorten kasvua heidän lapsuudessaan. 

Vuonna 2008 voimaan tulleessa laissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraa-

minen vastuutettiin myös kunnan muille viranomaisyhteisölle: myös muilla hallin-

non aloilla kuin sosiaalitoimella on velvoite järjestää ennaltaehkäiseviä palveluja 

kasvatuksen tueksi. Tämän vuoksi kunnissa viranomaiset velvoitettiin tekemään 

lastensuojelusuunnitelmia, jotka perustuvat laajalle viranomaisverkostojen yhteis-

työlle. Suunnitelmien tarkoituksena on täsmentää kunnan velvollisuutta ennaltaeh-

käisyyn ja varhaiseen puuttumiseen sekä lastensuojelun järjestämistä kunnan 

omana toimintana tai usean kunnan yhteistoimintana. 

Tutkimukseni tulosten näkökulmasta hyvää uudessa laissa on lapsen ja van-

hempien kannalta ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden paraneminen. Lain 

tavoitteena on, että lapsi ja perhe saisivat tukea varhaisessa vaiheessa myös neuvo-

lassa, muussa terveydenhoidossa, päivähoidossa, koulussa ja nuorisotyössä. Kou-

lunkäynnin tukemiseksi säädettiin kunnan velvollisuudeksi järjestää koulukuraat-

torin ja koulupsykologin palvelut.516 

Stakes on julkaissut opaskirjan, joka käsittelee uuden lastensuojelulain sovel-

tamisesta käytäntöön517. Teos helpottaa kaikkien lastensuojelutyötä tekevien am-

mattilaisten työtä ja sitä voivat hyödyntää myös päättäjät, lastensuojelun yhteistyö-

kumppanit ja lastensuojelun kanssa asioivat perheet. 

                                                        
516 Lastensuojelulaki 13.4.2007: 9 §. 
517Taskinen 2007. Stakes ja kansanterveyslaitos yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi 
(THL) 1.1.2009 alkaen. 
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Edellä olen kiteyttänyt uuden lastensuojelulain pohdinnan tämän tutkimuksen 

tulosten kannalta moniin semmoisiin epäkohtiin, joihin lastensuojelun toiminta-

käytännöissä on vaikeuksia riittävästi tarttua. Tulosten tarkastelu uuden lain va-

lossa osoittaa, että vielä on parannettavaa joiltakin osin lain toteutuksessa käytän-

nössä laadukkaiksi lastensuojelun toimenpiteiksi. Hyvää uudessa laissa on, että so-

siaalityöntekijän roolia on vahvistettu lapsen aseman ja kasvun tukijana sekä se, 

että sosiaalityöntekijöiden vastuita on täsmennetty sosiaalityön toimintakäytän-

nöissä lastensuojeluprosessin aikana. Tämä edellyttää sosiaalityöntekijältä lain tun-

temisen ja tulkinnan lisäksi taitoja käydä dialogia muun muassa vanhempien kanssa 

vaikeissa lastensuojeluasioissa. 

Uudessa laissa518 velvoitetaan myös viranomaisia yhteistyöhön. Tällä on vai-

kutusta viranomaistyöhön lastensuojeluprosessin kaikilla tasoissa – eli tutkimuk-

sessani soveltamaani Bronfenbrennerin kehittämän ekologien mallin mikro-, meso-, 

ekso- ja makrotasolla. Yhteistyössä he saattavat ja voivat lähestyä lasta ja perhettä 

erilaisin toimenpitein ja kehittää erilaisia toimintamalleja, joiden avulla päästään 

lähemmäksi lapsen arjen elämää mikrotasolle. Resurssiongelmaksi saattavat kui-

tenkin muodostua lastensuojelussa eri tasoilla toimivien koulutuksen ja tietämyk-

sen haasteet vaativan lastensuojelun toteuttamisessa uuden lastensuojelulain hen-

gen mukaisesti. Onnistuakseen tässä työskentelyssä eri ammattilaiset tarvitsevat 

sosiaalipedagogisia taitoja. 

 Sosiaalipedagogiikan perusidea on edistää ihmisten sosiaalista toimintaa, 

osallisuutta, osallistumista, sosiaalista identiteettiä ja sosiaalisia taitoja. Nämä pe-

riaatteet ovat tärkeitä sosiaalityön laadun kehittämisen näkökulmasta. Hatton519 to-

teaa, että sosiaalipedagogiikka auttaa sosiaalityöntekijöitä rakentamaan myönteisiä 

ihmissuhteita ja näkemään kokonaistilanteita. Sosiaalipedagogiikkaa käyttävät am-

mattilaiset eivät lokeroi lasten elämää tietyissä tilanteissa vaan kannustavat sosiaa-

lityöntekijöitä ottamaan mukaan lapset vanhempien ja lasten väliseen keskusteluun. 

Sosiaalipedagogiikka tarjoaa lapseen keskittyvän lähestymistavan. 

                                                        
518 Lastensuojelulaki 14.4.2007/417 luku 2, 7 §. 
519 Hatton 2013. 
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9.2 Tulokset lastensuojelun tilasta julkisen keskustelun valossa ja 

hallinnollis-poliittinen huoli lapsesta 

Hallinnollis-poliittisesti on pyritty edistämään lastensuojelua erilaisten kehittämis-

ohjelmien kautta. Esimerkiksi Vuoden 2003520 Sosiaalialan kehittämisohjelman ra-

portissa korostettiin varhaista puuttumista lasten- ja perheiden ongelmiin. Perhei-

den tukemiseen ehdotettiin palveluiden monipuolistamista. Raportissa pidettiin tar-

peellisena aloittaa lastensuojelun kehittämiseksi usean vuoden mittainen kehittä-

misohjelma. Kehittäminen aloitettiin lastensuojelulain kokonaisuudistuksella, jolle 

nimettiin kolme tärkeää kohdetta: 1. lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaa-

mista on parannettava. 2. lapsen näkökulmaa lastensuojelun tarpeen alkuselvityk-

sessä on otettava paremmin huomioon. 3. vaativat lastensuojelun tehtävät on kes-

kitettävä erikoistuneille ja kokeneille työntekijöille. Samana vuonna Sosiaalityön 

neuvottelukunta pyysi asiantuntijoilta artikkelin sosiaalityön kehittämistä koske-

vista näkemyksistä ”Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015” -ohjelmaan. 

Artikkelin ”Sosiaalityön hyvinvointipoliittinen tehtävä – esimerkkinä haasteet so-

siaalityölle” kirjoittajat Törrönen ja Vornanen521  kiinnittivät artikkelissaan huo-

miota edellä mainittuihin epäkohtiin. 

Viime aikoina on paljon kannettu huolta lastensuojelun tilasta. Huolimatta vuo-

den 2008 alusta voimaan tulleesta lakiuudistuksesta lastensuojelun toimintakäytän-

nöt eivät ole edenneet lapsen parhaaksi toivotulla tavalla. Syksyllä 2012 Sosiaali- 

ja terveysministeriö nimesi työryhmän, jonka tavoitteena oli selvittää laaja-alaisesti 

lastensuojelun nykyinen tilanne ja laatia lastensuojelulle laatusuositukset. Selvitys-

työllä oli tarkoitus paneutua perheiden sosiaalityön sekä lastensuojelun ongelma-

kohtiin sekä arvioida lastensuojelulain soveltamiseen liittyviä ongelmia. Työryhmä 

julkaisi 19.6.2013 loppuraportin ”Toimiva lastensuojelu”, jossa esitetään merkittä-

viä muutoksia sekä useita toimenpiteitä lastensuojeluun erilaisten puutteiden kor-

jaamiseksi. Työryhmän laatusuositukset tukevat sisällöltään tämän tutkimuksen tu-

loksia.522 

Työryhmän mukaan lastensuojelun tapa toimia on edelleen aikuiskeskeistä, 

eikä lasta kuulla riittävästi lastensuojeluprosessin aikana. Ennaltaehkäisevässä las-

tensuojelussa on puutteita, eikä vanhempien ohjaus ja neuvonta ole ollut riittäviä. 

Viranomaisten yhteistyö ei ole toiminut ja vanhempien oikeudet saattavat usein 

                                                        
520 Heikkilä ym. 2003. 
521 Törrönen & Vornanen 2004: 107–125. 
522 Kananoja ym. 2013. 
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ajaa lainsäädännössä lapsen edun edelle. Myös jälkihuollon kehittämisessä on puut-

teita ja asiakasmäärät kasvavat.523 

Työryhmän laatusuositukset haastavat lastensuojelua kehittämään toimintansa 

ongelmakohtia, jotka ovat samansuuntaisia omassa tutkimukseni tulosten kanssa. 

Työryhmän laatusuositusten perusteella näyttää siltä, että lasten suojelussa tapah-

tuvat muutokset ovat olleet hitaita. Johtuuko tämä verkkaisuus siitä, että kehittämi-

sen pohjaksi on tehty liian vähän tutkimusta? Eikö tutkimuksen tarvetta ole tunnis-

tettu lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kipukohdista? Mikäli näin on laita, tar-

vitaan nopeasti tutkimuksen lisäämistä myös sen tarkempaa kohdentamista. 

Loppuraportissa painotetaan myös lastensuojelun asiakkuuden alkuvaihetta ja 

avohuoltoa sekä niihin sisältyvää yhteistyötä. Edelleen raportissa todetaan, että las-

ten ja perheiden tilanteiden arvioinnin käytäntöjä ja menetelmiä on systematisoi-

tava. Työntekijöiden osaamista on vahvistettava lastensuojelun erikoistumiskoulu-

tuksen avulla, ja työntekijäresursseja on lisättävä. Selvitystyöryhmä katsoo, että 

kuntien perhetyö, lastensuojelun toimintatavat sekä nykyisen lastensuojelulain toi-

mivuus mahdollistavat paremman toiminnan.524 

Lapsiasiavaltuutettu on lausunnossaan 14.10.2013 esittänyt uutena asiana so-

siaalityön toimintakäytäntöihin lastensuojelulasten kokemusperäisen tiedon kerää-

mistä – siis samansuuntaisesti oman tutkimukseni tulosten ja johtopäätösten kanssa 

Tiedon kerääminen lastensuojelulasten kokemuksista on haasteellista – samoin 

tuon kokemustiedon soveltaminen käytäntöön. Tutkimustulosteni perusteella las-

tensuojelulapsen kokemusperäisen tiedon dokumentointi asiakirjoihin auttaisi toi-

mijoita kehittämään palveluja lapsen tarpeita vastaaviksi. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden 

välille oli syntynyt interventionistinen suhde. Se vaikutti välillisesti lapsen arjen 

elämässä ylläpitäen epäjatkuvuutta ja riskitilanteita kotona. Pitkäaikaisilla inter-

ventioilla saattoi olla heikentävää vaikutusta preventiivisten palvelujen tarkoituk-

senmukaisuuteen. Preventiiviset avohuollon palvelut oli tarkoitettu lapsen autta-

miseksi. Nuorten perheitä tuettiin preventiivisten tavoitteiden mukaisesti avohuol-

lon tukitoimen palveluin ohjauksella, neuvonnalla, taloudellisella tuella, kotipalve-

lulla ja kotikäynneillä. Vanhempien auttamisen kautta ei pystytty tukemaan lapselle 

                                                        
523 Kananoja ym. 2013. 
524 Raportissa ”Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti” 19.6.2013 esitetään kaikkiaan 54 
toimenpide-ehdotusta. 
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jatkuvia ihmissuhteita ja turvallista kasvuympäristöä omassa kodissa. Tulosten pe-

rusteella myöskään pelkkä monen auttajan verkosto ei riitä, ellei mukaan saada 

vanhempien omaehtoista toimintaa perheen hyväksi. 

Lastensuojelutyöntekijöiden koulutuksessa haastavaksi tekijäksi on nouse-

massa erityisosaamisen lisääminen vaikeissa lastensuojelutapauksissa. Kuten on 

mainittu, uuden lastensuojelulain mukaan lapsella tulee nimetä oma sosiaalityön-

tekijä, joka valvoo lapsen edun toteutumista. Tähän valvontaan tarvitaan lapsen ke-

hitystä ja kasvatusta tuntevaa erityisosaamista ja asiantuntemusta. 

Tutkimukseni toi esille, että lastensuojelussa havaitaan puutteellisesti lapsen 

hätä. Myös lapsiasiavaltuutettu korostaa kannanotossaan, että lastensuojelussa toi-

mivilla henkilöillä tulee olla kasvatusta tukeva riittävä ammattitaito ja kyky tunnis-

taa lapsen hätä. Tutkimukseni perusteella lastensuojelun sosiaalityön toimintakult-

tuureihin perustuvat mahdollisuudet hahmottaa ongelmia kokonaisuuksina näytti-

vät olevan puutteelliset ja toiminta oli jälkiä paikkailevaa. Tämän ongelman purka-

miseen tarvitaan erityiskoulutettuja toimijoita. Myös lapsiasiavaltuutettu nostaa 

esiin koulutuksen ja esittää, että olisi koulutuksen kautta Lastensuojelutehtävissä 

toimivien tietämystä lapsen kasvusta, ja kehityksestä sekä harjaannutettava heitä 

vuorovaikutustaitoihin lapsen kanssa.525  Yhden mahdollisuuden sosiaalityönteki-

jöiden käytännön työn kehittämiseen tarjoaa sosiaalipedagogiikka.526  Hattonin527 

mukaan Iso-Britanniassa sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa on lisätty käytännön 

työssä sosiaalipedagogiikan koulutuksen avulla hyvin tuloksin. 

Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt raportissaan lastensuojelun kehittämisohjel-

miin lisättäväksi hallinnonalattoman toimintamallin kokeilua kunnissa. Hänen esi-

tyksensä olisi haasteellinen ja edellyttävä paljon erityisosaamista. Kokeilu olisi tär-

keä esimerkiksi palvelujen kehittämiseksi jälkihuoltonuorille. Tutkimukseni tulos-

ten perusteella esitys on kokeilemisen arvoinen. Hallinnonalaton toimintamalli 

voisi ehkä vahvistaa osaamista ja sitä kautta auttaa eri ammatissa toimijoita ajalli-

sesti nopeammin jälkihuoltonuorten kasvatuksen ja itsenäistymisen tukemisessa. 

Lastensuojelun lisäksi voisi mukaan ottaa kokeiluna kunnan sivistys-, ja opetus- ja 

nuorisotoimi, koska etsivä nuorisotyö on jo kunnissa toimintakäytäntönä. Etsivän 

nuorisotyön kautta on helpompi auttaa jälkihuoltonuoria. Lastensuojelulla ei ole 

                                                        
525 14.10.2013 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asettaman ”Toimiva lasten-
suojelu” -selvitysryhmän loppuraportista, Hovi-Palsa 2011: 9–25 on tutkinut perhetyöntekijöiden am-
mattitaidon lisäämistä sosiaalipedagogisen työn keinoin, joka poikkeaa perinteisestä perhetyön toimin-
takulttuurista. 
526 Hämäläinen 2003. 
527 Hatton 2013. 
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riittävästi ammatillisia resursseja hoitaa tätä tärkeää tehtävää. Ei myöskään riitä, 

että jälkihuoltonuorelle hankitaan asunto ja tuetaan taloudellisesti jälkihuoltoon va-

ratuilla määrärahoilla. Sijoituksen aikana lastensuojelulapsesta kasvaa nuori aikui-

nen, joka itsenäiseen elämään siirtyessään tarvitsee kasvatuksellista tukea elämän-

taitojen kehittämiseen sekä hakeutumiseen ammatilliseen koulutukseen ja edelleen 

työelämään. Huostaanoton päättyminen merkitsee itsenäistymiseen ja aikuisuuteen 

siirtymistä ja liittymistä yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Nämä nuoret tar-

vitsevat sosiaalisen ja pedagogisen taidon omaavia auttajia. Lisäksi kouluissa on jo 

opinto-ohjaajat ja koulukuraattorit, joiden asiantuntijapalveluja jälkihuoltonuoret 

tarvitsevat itsenäistymisen aikana. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkihuoltonuorten palveluja koske-

van arviointiraportin, jonka sisältö tukee tämän tutkimuksen tuloksia. Lastensuoje-

lun puuttuminen jälkihuoltoon oli arvioin mukaan olematonta. Itsenäistymisessä 

tarvittavaa henkilökohtaista tukea ei tarjottu riittävästi.528 Myös oman tutkimuksen 

nuorille tuki oli riittämätöntä ja tieto jälkihuollon sisällöstä oli puutteellista. 

Lastensuojelussa puhutaan paljon lapsen edun arvioimisesta ja toteutumisesta 

lastensuojelussa, joka on laissa juridisesti liitetty lapsen kasvuolosuhteisiin: lapsen 

etu tulee huomioida lastensuojeluprosessin jokaisessa vaiheessa. Mutta mikä on oi-

keasti lapsen etu ja kuka sen määrittää jokaisessa lastensuojelutilanteessa? Valtion-

talouden tarkastusvirasto on selvittänyt, toteutuuko lapsen etu lastensuojelussa ja 

käsite ”lapsen etu” todettiin tulkinnan varaiseksi 24.5.2012 julkaistussa raportissa. 

Lapsen etu toteutui vaihtelevasti, mikä myötäilee oman tutkimukseni tuloksia. 

Mitä on lapsen kasvun tukeminen? Lastensuojelulaissa kodinolosuhteita luon-

nehditaan kasvuolosuhteiksi, jota ei kuitenkaan selkeästi määritellä laissa. Nämä 

käsitteet ovat teoreettisia ja puutteellisia käytännön sovellutukseen. Tällä saattaa 

olla yhteys siihen, että lastensuojelulain määrittämä lapsen kasvun tukeminen ja 

auttaminen arjen elämässä epävakaassa kasvuympäristössä toteutuu heikosti sosi-

aalityön toimintakäytännöissä – mistä antoivat viitteitä tämänkin tutkimuksen 

nuorten lastensuojeluprosessit. Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa tode-

taan, että perhettä ei tuettu riittävästi missään lastensuojelun vaiheessa. Kokonais-

valtainen tukeminen todettiin riittämättömäksi. Myös tutkimukseni nuorten koke-

muksen perusteella sosiaalityöntekijöillä oli vaikeuksia lähestyä lasta yksilönä: sa-

moin lasta ja vanhempia yhdessä kokonaisvaltaisesti perhekohtaisessa lastensuoje-

lussa. 

                                                        
528Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
mukset 6/2012. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että viimeaikaisessa suomalaisessa lastensuoje-

lupoliittisissa keskusteluissa nousee esille kolme laajaa ulottuvuutta: 1) toiminnan 

ja kehittämistyön pitkäjännitteisyys, 2) erityisten pedagogisten valmiuksien tarve, 

ja 3) kokonaisvaltainen, moniammatillinen lähestymistapa ja tapahtumakulkuihin 

vaikuttavien erilaisten ulottuvuuksien tunnistamisen tarve. Useamman vuoden ke-

hittämisohjelmissa on pyritty puuttumaan lasten ja perheiden ongelmiin ja vähen-

tämään huostaanottoja ja sijaishoidossa olevien lasten määrää. Haasteena on ollut 

se, että kokemusperäistä tietoa kehittämisen pohjaksi on niukasti saatavana. Tässä 

ajassa olisikin tärkeää selvittä kokemustutkimuksen avulla muun muassa miten in-

terventioiden vaikutus vastaa lapsen avun tarpeita suojelun näkökulmasta. Erityis-

ten pedagogisten valmiuksien tarve näyttää keskusteluissa nousevan esille lasten-

suojelun haasteena: pedagogisten taitojen puute saattaa heikentää lastensuojelulain 

määrittämiä toimintakäytäntöjä. Erityiskoulutuksen tarvetta vuonna 2008 voimaan 

tullut lakikaan ei ole voinut poistaa, vaan se on nostanut näkyväksi osaamisen puut-

teita lastensuojelutyössä. Edellä kuvattujen keskustelujen ja selvitysraporttien pe-

rusteella pelkästään uudistettu laki ei ole riittänyt korjaamaan ja uudistamaan las-

tensuojeluprosessissa totuttuja toimintakäytäntöjä ja kehittämään erilaisia tapoja 

tuottaa lastensuojelun palveluja. 

Edellä kerrotun perusteella voidaan sanoa, että lastensuojelun laadun kehittä-

minen ajankohtainen kysymys Suomessa. Kuitenkin näkemykset siitä, miten lasta 

suojellaan laadukkaasti, ovat erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Britanniassa on ko-

rostettu lapsen suojeluun liittyviä palveluita. Eileen Munro nimeää529 lastensuoje-

lun tärkeimmiksi tehtäviksi ensinnäkin tarjota korvaavaa huolenpitoa niille lapsille, 

joista omat vanhemmat eivät jostakin syystä huolehdi; toiseksi tukea perheitä ja 

auttaa vanhempia kohtaamaan lasten tarpeita ja kolmanneksi suojella niitä lapsia, 

joilla on riski joutua huoltajiensa laiminlyömäksi ja väärinkäytön kohteeksi. 

Suomessa perheen tukemiseen ja lasten hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat 

etusijalla. Suomalaisessa lainsäädännössä on nähty lapsen hyvinvoinnista huoleh-

timinen, sitä tarjotaan laaja-alaisemmin lastensuojelua lapselle kuin Iso-Britanni-

assa, jossa suojelupalveluihin keskittyvät palvelut ovat olleet kapea-alaisemmat. 

Suomen lastensuojelulainsäädännön uudistuksessa530 säilytettiin ensisijainen vas-

tuu lapsen hyvinvoinnista vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Lisäksi suomalaisessa 

lainsäädännössä velvoitetaan kuntia ennaltaehkäisevällä lastensuojelulla edistä-

mään ja turvaamaan lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tämä velvoite on 

                                                        
529 Munro 2002. 
530 Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 2 §. 
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lisätty myös kunnan muiden palveluiden piiriin sekä viranomaisten välisen yhteis-

työn toimintakäytäntöihin. 

Myös Iso-Britanniassa on pohdittu lastensuojelun laatua ja tilaa. Viime vuosina 

on alettu kehittää lastensuojelun sosiaalityötä lapsikeskeisempään suuntaan. Munro 

sai 2010 Iso-Britannian opetusministeriötä tehtäväksi selvittää lastensuojelun kipu-

kohtia ja tilaa. Vuonna 2011 Munro531 tunnistaa julkaisemassaan raportissa lasten-

suojelun kipukohtia, joissa kehitys on ollut hidasta ja pohtii keinoja kehittämisen 

nopeuttamiseksi. Esimerkiksi ammattilaisten toiminta on Munron mukaan keskit-

tynyt liiaksi sääntöjen ja menetelmien noudattamiseen; tärkeämpää olisi painottaa 

laadullista ammatillista osaamista työssä lasten ja perheiden kanssa. Hatton532 kä-

sittelee samaa problematiikkaa vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessaan, jossa 

hän tuo esille mahdollisuuden sosiaalipedagogiikan keinoin tukea laadukasta käy-

tännön lastensuojelun sosiaalityötä. Nähtävissä onkin, että juuri laadun kehittämi-

sen näkökulmasta Iso-Britanniassa on herännyt kasvavaa kiinnostusta sosiaalipe-

dagogiikka kohtaan. 

  

                                                        
531 Munro 2011. 
532 Hatton 2013. 
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10 Johtopäätökset 

Tutkimusraportin alussa totesin, että toivon löytäväni vastauksia lapsen edun toteu-

tumiseen ja lapsen asemaan liittyvissä asioissa tarkastelemalla lastensuojelun sosi-

aalityön vallitsevista toimintakäytäntöjä. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen tätä 

teemaa. Arvioin aluksi tutkimustulosten merkitystä lasten näkökulmasta sekä tu-

losten antamia haasteita lastensuojelun sosiaalityön kehittämiselle. Toisessa alalu-

vussa pohdin tutkimuksen hyödynnettävyyttä sille asettamieni tutkimuksen tavoit-

teiden ja tarkoituksen suunnassa. Viimeisessä alaluvussa hahmottelen tutkimuksen 

esiin nostamia haasteita jatkotutkimukselle. 

10.1 Tutkimuksen keskeiset johtopäätelmät 

Tässä tutkimuksessa käytettiin Bronfenbrennerin ekologista teoriaa, jonka avulla 

lapsen arjen elämisympäristöt jaettiin neljälle tasolle: mikro-, meso-, ekso- ja mak-

rotasoille. Mikrotaso edusti lapsen välitöntä elämisympäristöä ja muut tasot vaikut-

tivat välillisesti lapsena nuoren elämänkulkuun lastensuojeluprosessin aikana. Tar-

kastelin nuorten kokemuksia myös sosiaalityön toimintakäytännöissä analysoi-

malla erilaisia tilanteita ja eri toimijoita mikro-, meso-, ekso- ja makrotasojen taso-

jen prosesseissa. Tulosten perusteella tutkimuksen keskeiset johtopäätelmät liitty-

vät lasten edun toteuttamiseen ja lapsen aseman tunnistamiseen lastensuojelupro-

sessin aikana – niillä saattoi olla merkitystä lasten kasvua tukeviin tai horjuttaviin 

tekijöihin, joita tarkastelen seuraavassa. 

Nuorten kokemusten ja asiakirjatietojen perusteella merkittävimmäksi kasvua 

ja selviytymistä horjuttavaksi tekijäksi nousi sosiaalityössä se, että lapsen aseman 

ja edun heikkoutta ei huomattu eikä lasten tukikokemuksia lastensuojeluprosessin 

aikana selvitetty tai otettu riittävästi huomioon erityisesti avohuollon interventioi-

den aikana533 – ainakaan siinä määrin kuin lapsen aseman vahvistaminen ja lapsen 

etu olisivat edellyttäneet. Heillä oli oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksen-

tekoon ja saada itseään ja perhettään koskevaa tietoa534. 

Lastensuojelun käytännön sosiaalityössä oli ennaltaehkäisevässä eli preventii-

visessä mielessä tuettu vanhempia lapsen hoivassa ja huollossa sekä kasvatusteh-

tävässä, mikä saattoi kestää nuoren koko lapsuuden ajan. Häiriintyneeseen kotiin 

pitkän aikaa kohdistuneet preventiiviset palvelut saattoivat jopa vaikeuttaa nuorten 

                                                        
533 Hämäläinen & Kurki 1997: 49. Sosiaalipedagogisissa interventioissa yksilö on mukana parantamassa 
elämänlaatuaan. 
534 Sosiaalihuoltolaki 710/82, Sosiaalihuoltoasetus 607/83. 
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arjessa selviytymistä lapsena 535. Pitkittyneet vanhempien päihdeongelmat tai van-

hempien muutoin epäsosiaalinen elämäntapa sekä sijaisvanhempien vaihtuminen 

useita kertoja eivät tukeneet nuorten kasvua lapsena turvallisessa kasvuympäris-

tössä. Myös Hurtig536 oli havainnut omassa tutkimuksessaan samanlaisia ongelmia. 

Preventiivisten interventioiden aikana sosiaalityön toimintakäytännöissä kiin-

nitettiin liian vähän huomiota lastensuojelulapsen asemaan perheessä ja lastensuo-

jelun sosiaalityössä. Sosiaalityön keinoin ei pystytty rakentamaan suhdetta nuoreen 

lapsena ja saavuttamaan kriisiperheessä kasvavan lapsen maailmaa interventioiden 

aikana. Avohuollon interventioiden ajoitus ei turvannut lapsen kasvua eikä arjessa 

selviytymistä lastensuojelulain hengen mukaisesti. Lastensuojelun avohuollon en-

naltaehkäisevät interventiot ja tukitoimet eivät tulleet lapselle riittävän nopeasti. 

Yksi syy ajoituksen viiveeseen ja auttamisen hitauteen saattoi olla avohuollossa 

vastuiden epäselvyys, mikä hidasti ratkaisujen tekemistä lapsen edun mukaisesti 

(tästä myöhemmin tässä luvussa). Alkoholistivanhempien pitkäaikainen taloudel-

linen auttaminen saattoi myös hidastaa lapsen kannalta tärkeiden ratkaisujen teke-

mistä537 . Vanhemmille tarjottiin taloudellista tukea lastensuojelulain tavoitteiden 

mukaisesti preventiivisessä tarkoituksessa. Tuolloin sosiaalityön määrittämät en-

naltaehkäisevät tavoitteet ja nuorten tarpeet eivät välttämättä kohdanneet538. 

Preventiivisen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun sosiaalityön pääpainon olisi 

pitänyt olla nuorissa. Tukitoimien puutteet korostuivat erityisesti avohuollossa ja 

epävakaassa kasvuympäristössä elävien ja kasvavien lastensuojelulapsen kasvu-

olosuhteiden heikkoutena. Preventiivisenä avohuollon tukitoimena olisi pitänyt 

voimakkaammin puuttua vanhempien hallitsemattomaan päihteiden käyttöön539. 

Lastensuojelun sosiaalityön toimintoja luonnehti lapsen näkökulmasta välilli-

syys ja yksipuolisuus. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät pyrkivät lastensuojelutoi-

missaan toteuttamaan makrotasoa edustavaa lastensuojelulakia, mutta he tekivät 

sen yksipuolisesti kuuntelematta riittävästi lasta. He rakensivat lapsen arkea puut-

teellisin tiedoin eri konteksteissa. Tämä käytäntö siirsi toiminnan välilliseksi, ek-

sotasolle, mikä heikensi lapsen asemaa prosessien aikana. Yksisuuntainen toimin-

tamalli korostui vaikeissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun lasta oltiin sijoitta-

massa kodin ulkopuolelle. Tässä tapauksessa meso- ja eksotasolla ei vahvistettu 

                                                        
535 Bardy 1989: 12–13. 
536 Hurtig 2003a: 166–167, 193. 
537 Talvitie-Ryhänen 2000: 29. 
538 Hämäläinen & Kurki 1997: 192. 
539 Lämsä 2009. 
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lapsen osallisuutta vaikuttaa itseään koskeviin päätösprosesseihin. Yksipuoliset 

päätökset ja ratkaisut jättivät lapsen yksin ja sysäsivät lasta toimimaan yksin540. 

Laissa määritellään lapsen oikeudet ja samalla luvataan ja velvoitetaan pitä-

mään huolta lapsista ja tukemaan lapsen arkea ja oikeutta kasvaa turvallisessa kas-

vuympäristössä. Suomen lapsi- ja perhelainsäädännössä tähdennetään nimenomaan 

lapsen vanhempien kasvatusoikeutta ja hoito- sekä huoltovelvollisuutta. Lasten-

suojelulaki tukee sosiaalityön keinoin vanhempia kasvatustehtävässä ja valvoo las-

tensuojelua. Tämän ja muiden tutkimusten541 perusteella käytäntöön sovellettuna 

lapsen suojelu jää hataran suojelemisen tasolle. 

Lainsäädännön tasolla oleva rakenne sääteli lastensuojelutyötä ja vaikutti lap-

sen aseman ja edun toteutumiseen lastensuojeluprosessin aikana. Käytäntöön so-

vellettuna lastensuojelulaki saattoi nuorten oikeudet lastensuojelulapsena alistei-

seen asemaan lastensuojeluprosessissa. Tämä johtuu siitä, että lapsen suojelun nä-

kökulmasta lastensuojelulaki oli alisteinen vanhempien päätöksille, perheen auto-

nomialle ja vanhempien kasvatusoikeudelle. 

Tutkimustulosten perusteella vanhempien tahtoa kunnioitettiin mahdollisim-

man pitkälle lastensuojelun avohuollon tukitoimista päätettäessä. Tämä saattoi 

asettaa lapsena nuorten oikeudet ja lastensuojelulain tulkinnat vastakkain. Käytän-

nöissä vallitsi ristiriita lapsiin kohdistuvan lastensuojelun sosiaalityön toimintakäy-

täntöjen ja lastensuojelulain määrittämän tulkinnan välillä.542  Sosiaalityöntekijät 

toimivat lastensuojelulain tulkinnassa kahdella makrotasolla. Kuten aiemmin mai-

nittiin keskeiseksi näissä tulkinnoissa näyttää nousevan lastensuojelulain institutio-

naaliset tulkinnat ja perheinstituution suojelu. Siinä nuoren oikeudet suojeluun lap-

sena ja yhteiskunnan kaksi makrotason instituutiota asetettiin ikään kuin vastakkain. 

Nämä instituutiot olivat perhe sekä lastensuojelulain määrittämä lastensuojeluins-

tituutio. 

Tämä johti siihen, että vanhempien oikeudet ja lapsen aseman vahvistaminen 

ja edun turvaaminen lastensuojeluprosessissa olivat usein keskenään ristiriidassa. 

Kuten aiemmin mainittiin nuorten näkökulmasta ristiriitaisuutta lisäsi se, että he 

joutuivat kahden instituution eli perhe- ja lastensuojeluinstituution väliin. Tässä vä-

lissä aikuisten valta näkyi ja toimi kahdessa suunnassa – mikrotasolla vanhempien 

valtana lapsia kohtaan ja makrotasolla sosiaalityötekijöiden välillisesti käyttämänä 

                                                        
540 Mäntysaari 1991: 218–219, Forsberg ym. 1994: 172–187, Valkonen 1995: 67. 
541 Viittala 2001: 274. 
542 Lastensuojelulaki 683/83, 4 § 1 mom. Lastensuojelulaissa määritellään huoltajan velvollisuudet ja 
tehtävät. Julkisen vallan puuttuminen perheen sisäiseen elämään nähdään toimenpiteeksi, johon tulee 
turvautua vain ääritapauksessa. 
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valtana lapsen ylitse. Tästä asiasta lapsuuden sosiologiassa543 käytetään termiä ”ai-

kuisvalta”, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että aikuiset määrittivät nuoren 

kasvun ja selviytymisen ehdot.544  Selvimmin kaksisuuntaisen aikuisvallan lapsi 

koki toistuvina ja ennalta arvaamattomina tapahtumina ja kasvuympäristön muu-

toksina. Sosiaalityön auttamisen keinona paljon käytetty lasten sijoittaminen pai-

kasta toiseen merkitsi lapselle sitä, että tuttuus ja muuttumattomuus katosivat. 545 

Lapselta saattaa tällaisissa prosesseissa kadota myös oman elämänhistorian hal-

linta546. 

Tutkimukseni nuoriin lapsena kohdistuvaa valtaa voidaan arvioida myös oi-

keudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden näkökulmasta sekä velvollisuu-

desta vaikkapa lapsia ja heidän vanhempiansa kohtaan. Lastensuojelulaissa sano-

taan, että lasta on kasvatettava rakkaudella547. Lastensuojelun sosiaalityön toimen-

pidekeskeisellä työskentelymallilla ja lastensuojelulain perusteella ei voida turvata 

lapsen tarvitsemaa rakkautta. Tämä tulisikin ottaa huomioon lapsia koskevissa pää-

töksissä silloin, kun tulkitaan lastensuojelun tärkeintä periaatetta eli sitä, ”mikä on 

lapsen asema ja lapsen etu” lastensuojeluprosessien aikana. Se mistä näkökulmasta 

tulkinnat ja päätökset tehdään, vaikuttaa suoraan lapsen elämänkulkuun ja selviy-

tymiseen. Ne vaikuttavat paitsi lapsen selviytymiseen akuutissa tilanteessa myös 

lapsen tulevaan elämänkulkuun liittyviin ratkaisuihin548. 

Lapsen aseman ja edun käsitteen pitäisi olla selkeästi käytäntöön määritelty 

lastensuojelulain kokoava konseptio. Käytännössä lastensuojelulain käsitteet to-

teuttaa ja määrittelee kukin käsitteen käyttäjä tilanteen mukaan. Kulmala549 kuvasi 

vuonna 1995 lapsen etua turvallisten ja vakiintuneiden ihmissuhteiden näkökul-

masta. Pysyvät ihmissuhteet ja turvallinen, mahdollisimman tasapainoinen kasvu-

ympäristö ovat lapsen etu. Kosken mukaan550 ne määritellään lapsen huostaanotto-

tilanteessa usein arvioimalla vanhemmuutta. Mikkolan ja Helmisen551 mukaan kä-

sitteenä lapsen etu viittaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin, 

jossa puhutaan lapsen huollosta ja kasvatuksen päämääristä sekä lapsen edusta. 

                                                        
543 Itäpuisto 2005. 
544 Hämäläinen & Kurki 1997: 49. He puhuvat itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta ihmisten väli-
seen vuorovaikutukseen perustuvasta dialogista. Ks. myös Takala 1997. 
545 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683 14 §. 
546 Valkonen 1995: 75. 
547 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683. 
548 Bronfenbrenner 1979, 1997. 
549 Kulmala 1995: 29–51. 
550 Koski 1995: 2–14. 
551 Mikkola & Helminen 1994: 20. 
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Virta552 on erottanut kolme näkökulmaa lapsen edun määrittämiseen: kodin, yhtei-

sön ja julkisen vallan näkökulman. Juridisessa mielessä perhekeskeinen ajattelu on 

vain yksi osa lapsen edun selvittämisprosessia. Lapsen edun käsitteellistäminen 

lapsen kasvun ja selviytymisen tukemisen ja oikeuden näkökulmasta on todettu on-

gelmalliseksi muissakin tutkimuksissa553. 

Lapsen asemaa ja etua on harvoin pohdittu lapsen kasvun tukemisen, hoivan, 

huollon ja selviytymisen näkökulmasta. Voiko yhteiskunta auttaa arjessa selviyty-

mistä ja turvata lapsen kasvua lastensuojelulakiin muodollisesti tukeutuen? Tässä 

tutkimuksessa nuorten kokemus oli, että ainakaan tutkimushaastattelun aikaisilla 

toimintakäytännöillä se ei voinut sitä tehdä. 

Tutkimuksen koko haastatteluaineiston läpi kulkee tärkeä aiheeseen liittyvä 

teema – vastuu lapsesta, josta mainitsin aikaisemmin. Vastuukysymys nousi esiin 

kaikilla ekologisen ympäristön tasoilla. Sitä oli vaikea havaita lastensuojelun sosi-

aalityön toimintakäytännöissä. Myös tutkimuksen nuorten omasta toiminnasta ja 

vastuista perheessä tuli tietoa. 

Nuorten vanhempien vastuu lapsen hoivasta ja huollosta oli epäsäännöllistä. 

Lastensuojeluprosessissa lakisääteiset palvelut muodollisesti turvattiin, mutta ne 

eivät tukeneet lapsen kasvua ja hyvinvointia riittävästi. Samoin vastuu jälkihuol-

tonuorten ohjauksesta ja kasvatuksesta jäi puutteelliseksi. 

Lapsen ekologisessa kasvuympäristössä kenellekään toimijalla ei ollut keski-

tetty vastuuta lapsen tarpeiden ja arjen seuraamisesta lastensuojeluprosessin aikana. 

Vanhempien kanssa lapsen edun nimissä tapahtuva työskentely siirsi vastuuta nuo-

relle lapsena lyhyitä tai pitempiä aikoja omassa kodissa. Näissä tilanteissa selviy-

tyminen arjesta jatkui omien vastuiden ja omatoimisuuden avulla. Lapset huolehti-

vat omatoimisesti kotona monista perheinstituutiolle ja lastensuojelun instituutiolle 

kuuluvia tehtäviä.554. Lastensuojelulapsen omatoimisuudesta ja vastuista perheessä 

on verrattuna muuhun lastensuojelua koskevassa kirjallisuuteen vain vähän tutkit-

tua tietoa. Bardy555 toteaa, että vaikka vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsesta 

ja sitä on ensisijaisesti kunnioitettava, sosiaalityöntekijän tehtävänä on pitää huolta 

kokonaisuudesta lastensuojeluprosessin alusta sen päättymiseen asti. 

Moniammatillisen yhteistyöryhmän toiminnassa tiedon puute vanhempien to-

dellisesta tilanteesta ja heidän kyvystään ottaa kasvatusvastuuta lapsesta saattoi 

                                                        
552 Virta 1994. 
553 Bardy 2001: 54, Järventie & Sauli 2001: 7–17. 
554 Itäpuisto 2005, Holmila & Ilva 2010, 47–60. He ovat tutkimuksissaan pohtineet päihdevanhempien 
lasten omatoimisuutta, selviytymisen keinoja. 
555 Bardy 2009, 2013: 17–46. 
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vaikeuttaa tuloksekasta toimintaa, tai ehkä syynä oli, ettei tunnistettu yhteistyön-

tarpeita. Pärnän 556  tutkimustulokset osoittavat, että yhteistyön käynnistäminen 

edellyttää asiakaslähtöisen yhteistyöntarpeen tunnistamista ja yhteistyötahtoa. 

Myös Rantalan557 tutkimuksessa tiedon ja vastuun jakamista jäsenten välillä ilmeni 

vähän. Tutkimukseni tulokset olivat samankaltainen hänen tuloksien kanssa. 

Veijolan558 mukaan vastuuttaminen moniammatillisessa työryhmässä onnistu-

akseen tarvitsee sitä, että kaikkien tiimin jäsenten on opeteltava tekemään yhteis-

päätöksiä ja että yhteistyöhön osallistuvien vastuista ja velvollisuuksista on kes-

kusteltava. Hattonin559 mielestä tämä kaikki edellyttää eri toimijoiden erilaisten toi-

mintatapojen toisistaan poikkeavan toimintakulttuurin muuttamista koulutuksen 

avulla. Kuorilehdon ja Hovi-Pulsan560 mukaan hyvää moniasiantuntijaista perhe-

työtä edistää asiakasperheiden kokemus aidosta kohtaamisesta ja kuulluksi tulemi-

sesta avoimessa vuorovaikutuksessa ammattilaisten kanssa. Perheen omia voima-

varoja vahvistavat työmenetelmät edistivät sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin – 

olisi siis vastuutettava myös vanhemmat. Tässä asiassa onnistumista voitaisiin edis-

tää moniammatillisessa yhteistyössä rakennettavat sosiaalipedagogiset interventiot 

Tämä haastaa arkilähtöisen561 työotteen kehittämiseen lastensuojelun perhetyössä. 

10.2 Pohdintaa tutkimuksen hyödynnettävyydestä 

Tässä luvussa arvioin tutkimuksen hyödynnettävyyttä asettamani tutkimuksen ta-

voitteiden ja tarkoituksen näkökulmasta. Nostan myös pohdittavaksi käytännönlä-

heisinä kysymyksinä ensiksikin sen, millaista apua lastensuojelulapset tuntevat tar-

vitsevansa, sekä toiseksi sen, miten lastensuojelullisin keinoin pitäisi puuttua hei-

dän epävakaisiin kasvuolosuhteisiinsa. Tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena 

oli kartoittaa epävakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa eläneiden 

lastensuojelulasten kasvuun ja arjen elämään vaikuttavia tekijöitä erilaisissa kasvu-

ympäristön konteksteissa ja nostaa tarkastelun kohde näkyväksi. Tutkimuksen toi-

nen tarkoitus oli kuvata sitä, miten lastensuojelulapset ovat kokeneet kasvaa epä-

vakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa. Olen siis kuvannut hen-

kilöitä, tapahtumia ja erilaisia tilanteita. 

                                                        
556 Pärnä 2012. 
557 Rantala 2002. 
558 Veijola 2004. 
559 Hatton 2013. 
560 Kuorilehto 2014, Hovi-Pulsa 2011: 9–25. 
561 Hovi-Pulsa 2011: 9–25. 
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Tutkimuksen tavoitteena oli myös etsiä uusia näkökulmia tutkimuskohteeseen 

ja avata näkyväksi lastensuojelulapsen piilossa olevia kokemuksia ja vallitsevia 

lastensuojelun sosiaalityön toimintamalleja. Tältä pohjalta yksi tapa pohtia tutki-

muksen hyödynnettävyyttä on arvioida tutkimuksen antamaa uutta tietoa kehittä-

misen pohjaksi. Lastensuojelumenot ovat kasvussa koko maassa, joten tutkimuk-

sen tuloksia voidaan hyödyntää kehittämällä lapsen arjessa selviytymistä tukevia 

lastensuojelun tukimuotoja, joilla saattaa olla taloudellista merkitystä. Nämä tavoit-

teet liittyvät lastensuojelulapsen kasvatuksen, hoivan ja huollon ja arjessa selviyty-

misen parantamiseen sekä lapsen edun ja aseman vahvistamiseen lastensuojelupro-

sessin aikana. Tulkitsevan ja kuvailevan tiedonintressin avulla pyrin lisäämään ym-

märrystä ja laajentamaan käsitystä tarkastellusta ilmiöstä lapsen näkökulmasta562. 

Toteuttamalla tutkimuksessani edellä mainittuja tavoitteita ja vastaamalla tut-

kimuksen tarkoituksiin uskon saaneeni sellaista tietoa, jonka perusteella toivon 

muidenkin tahojen kiinnostuvan tutkimastani ilmiöstä ja hyödyntävän tutkimuksen 

tuloksia omassa työssään. Tutkimus esittelee lukijoille käytännönläheisesti vähälle 

huomiolle jäänyttä ja siksi kaivattua tietoa siitä, miten lapset kokevat kasvamisen 

lastensuojeluperheessä epävakaassa kasvuympäristössä perhekriisin olosuhteissa. 

Lisäksi tutkimus avaa uusia näkökulmia lastensuojelulasten elämäntilanteisiin, so-

siaalisten verkostojen ja yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan sekä lapsuu-

den moninaisuuteen563. Nuorten kokemuksia voidaan ymmärtää ja tulkita heidän 

viesteinään auttajille lapsen näkökulmasta. Käytännön työtä tekevät sosiaalityön-

tekijät sekä muut auttajatahot voivat käyttää yksityiskohtaista kuvailevaa ja merki-

tyksellistä aineistoa hyväkseen syventääkseen ymmärrystään siitä, mitä lapsen nä-

kökulmasta lapselle merkitsee kasvaminen epävakaassa ja turvattomassa kasvuym-

päristössä. Toivon tämän auttavan sekä uudenlaisten työskentelymallien rakenta-

misessa että vanhojen muuttamisessa. Toivottavasti sosiaalityön käytäntöjä voi-

daan kehittää suuntaan, jossa huomioitaisiin lapsen ja nuoren mielipiteitä, tunte-

muksia ja ajatuksia nykyistä enemmän. Toivon tutkimukseni osaltaan herättävän 

arvostamaa nuorten lapsuuden kokemuksia ja heidän näkökulmaansa lapsuuteensa. 

Lastensuojelulapsiin kohdistuvat tutkimukset ovat muuttumassa lapsikeskei-

seen käytäntötutkimuksen suuntaan. Tämänkin tutkimuksen ongelman asettelu ja 

                                                        
562 Alasuutari 1999: 234. 
563 Alanen 1994: 103–104. 
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tutkimuksen aiheen luonne – lastensuojelulain ja kuuden nuorten lapsuuden koke-

muksen vertailu – liittyvät käytännön tutkimukseen. Esimerkiksi haastatteluaineis-

ton keruu perustuu tasavertaiseen dialogiin nuorten ja tutkijan kesken564. 

Keskustelua päihteitä käyttävien vanhempien lastensuojelulasten kokemasta 

väkivallasta ja erilaisista peloista kotiympäristössä on käyty vähän. Moni lasten-

suojelulapsi varttuu perheessään nuoreksi ja aikuiseksi pelottavien kriisien keskellä. 

Niin varttuivat myös tutkimukseni nuoret, joiden kokemukset haastavat pohtimaan 

muun muassa sitä, mitkä ovat yhteiskunnan interventioiden mahdollisuudet puuttua 

perheväkivaltaan ja auttaa lastensuojelulapsia ja nuoria avohuollon tukitoimena. 

Toisaalta aiemmat tutkimukset 565osoittavat, että silloin kun ongelmat johtuvat lap-

sen omista vanhemmista, yhteiskunnan keinot suojata ja tukea lapsia ovat rajalliset. 

Tutkimuskirjallisuudessa566 onkin viime aikoina alettu korostamaan tarvetta tukea 

ja vahvistaa lasten omia resursseja, ja ottaa heidät mukaan aktiivisina osallistujina 

ongelmien ratkaisuprosesseihin. Lapsilta saatu tieto auttaa arvioimaan, millaisia re-

sursseja heillä itsellä on käytössä ja mitä voitaisiin tehdä niiden vahvistamiseksi. 

Tukitoimia on kehitetty heikosti sellaisille nuorille, jotka ovat täyttäneet 18 

vuotta, ja lastensuojelun tukitoimet vanhempia tukemalla on heille lopetettu. Eri-

koisesti sellaisten aikuistuneiden nuorten asema oli heikko, jotka olivat kasvaneet 

lastensuojeluperheessä, mutta eivät olleet huostassa. Näiltä nuorilta puuttuivat 

paitsi jälkihuolto myös yhteiskunnan jatkuvat ja joustavat palvelut ja jatkuvuuden 

turva yleisemmällä tasolla. Nuoret jäivät erilaisissa elämäntilanteissa ilman apua ja 

tukea. Nuorten perheet olivat hajonneet, ja he olivat jääneet yksin. Sosiaalityön toi-

mintakäytännöissä ei ollut keinoja näiden nuorten ongelmien lievittämiseen eikä 

heidän elämänhallintansa kasvatukselliseen vahvistamiseen567. 

Lasten sosiaalisessa ympäristössä on edelleen liian vähän paikkoja, joihin 

mennä turvaan. Nykypäivänä naapuri- ja sukulaiskulttuurit ovat muuttuneet ja ih-

miset etääntyneet toisistaan. Myöskään koulu, neuvola, päiväkoti ja terveydenhoito 

eivät välttämättä kykene tunnistamaan perhekriisin keskellä elävien lasten ja nuor-

ten hätää. 

                                                        
564 Hatton 2013, Kananoja on Terveys-SOS 2013 tilaisuudessa puhunut käytännön tutkimuksen eduista, 
missä huomioidaan lapsi ja nuori lastensuojelun tutkimuksen ja kehittämisen tasavertaisena kumppanina 
– etenkin kun lapsi pääsee kokemuksen kautta tieteelliseen tutkimukseen osalliseksi. 2013. Pääkaupun-
kiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen (Socca) käytäntötutkimuksen päivänä 17.10.2013 puolestaan 
pohdittiin, miten tutkimustieto voi ohjailla käytäntöjä ja millaista tutkimustietoa tarvitaan lisää. 
565 Muun muassa Ackerman 1991, Peltoniemi 2003. 
566 Holmila & Ilvan 2010: 47–60, Itäpuisto 2005. 
567 Hämäläinen 1999: 73–74. 
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Tärkeää on koulutuksen avulla laajentaa lastensuojelulain tulkintaa käytäntöön. 

Yksi tällainen kehittämistarve liittyy sosiaalityön käytännön toimijoiden näkemyk-

siin lapsen oikeudesta suojeluun tai oikeutta aikuisen ja lapsen väliseen sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen. Sosiaalityön keinoin tulisi pyrkiä löytämään sosiaalisten nor-

mien lisäksi sosiaalisen interaktion tiedostamattomia sääntöjä esimerkiksi haastat-

telujen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännön työssä lastensuojelulain tulkin-

nan ja toteuttamisen rinnalla pitäisi sosiaalityöntekijöitä opettaa tulkitsemaan lap-

sen ja vanhemman välisiä siteitä, jotka saattavat olla vahvoja mutta ei tietoisia tai 

ei ainakaan puhuttuja. Tällaiset vahvat siteet vaikuttavat voimakkaasti taustalla ja 

saattavat vaikeuttaa lastensuojelun toteuttamista. 

Rakenteellisella tasolla lastensuojelunlain tulkinnan kautta lapsen epävakaan 

ympäristön riskit näyttäytyvät hyvää kasvua vaarantavina tekijöinä silloin, kun 

mikrotasolta ei ole riittävästi tietoa todellisuudesta vanhempien ja lasten välisistä 

suhteista sekä heidän vahvoista siteistä. Silloin kun lapset ja vanhemmat näissä ti-

lanteissa erotetaan tosistaan, lapset ja vanhemmat eivät kaikissa tapauksissa voi 

hyvin – tällä voi olla merkitystä kuntien talouteen heikentävästi. 

Keskustelua pitäisi käydä myös siitä, hyötyykö lapsi hänelle tarjotuista lasten-

suojelun palveluista. Näiltä osin keskustelua pitäisi käydä laajemminkin lastensuo-

jelulapsen lapsuutta määrittävistä reunaehdoista. Perinteisesti lapsuuden reunaeh-

tojen määrittelijöistä keskeisimmät ovat perhe ja lastensuojelulaki. 

Tässä tutkimuksessa on useita kertoja puhuttu yhteiskunnan vastuusta turvata 

alkoholistivanhempien lapsen kasvu tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä. 

Tästä näkökulmasta on tärkeää pohtia, miten lapsia voidaan tukea konkreettisin 

keinoin huonoissakin olosuhteissa ja huonoina aikoina, samoin kuin sitä, miten voi-

daan huolehtia vaikeissa tilanteissa elävän nuoren turvan toteutumisesta. Preventii-

visenä interventiona tätä aihetta olisi syytä tarkastella laajemminkin lasten ja nuor-

ten kokemusten näkökulmasta: esimerkiksi tukevatko interventiot jatkuvuuden tur-

vaa, tulevatko ne oikeaan aikaan vai puuttuuko lastensuojelu väärällä tavalla lapsen 

elämään vaikeissa tilanteissa568. 

Tutkimuksen tulosten perusteella olisi syytä keskustella lapsen näkökulmasta 

asiantuntijaverkoston roolista. Lastensuojelun sosiaalityön toimintakäytännöissä 

vaikuttava perhekohtainen toimintatapa on herättänyt paljon keskustelua aikuisläh-

töisyyden ja käytäntöjen sekavuuden vuoksi. Lapsitutkimuksessa on muun muassa 

                                                        
568 Hurtig 2003a: 177. ”Lapsi voi kärsiä turvattomuutta, yksinäisyyttä ja pelkoa, väkivaltaa ja laimin-
lyöntiä vanhempien tarjoaman turvan ja huolenpidon sijaan.” 
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tuotu esille lapsia koskevan tiedon ja toimintatapojen aikuiskeskeisyys sekä aikuis-

keskeisten toimintatapojen vaikutus selviytymiseen569. 

Sinkkonen pitää kaikkein tärkeimpänä kehittää lastensuojelun mahdollisuuksia 

varhaisiin ja riittävän voimakkaisiin interventioihin jo silloin, kun lapsi on vasta 

vauvaikäinen. Riittävän nopeasti pitäisi saada käsitys siitä, kumpi on lapsen kan-

nalta parempi vaihtoehto, koti vai sijoitus. Tässä prosessissa pitäisi myös selvittää 

laajasti lapsen perheen ja muun lähiverkoston voimavarat570. 

Huostaanotto on rankimpia vallan käytön muotoja lapsia ja vanhempia kohtaan 

– varsinkin niille lastensuojelulapsille, jotka pelkäävät menettävänsä kotinsa. Sik-

sipä olisi tärkeää etsiä keinoja ja kokeilla huostaanotettujen lasten sijoituspaikkana 

omaa kotia. Tätä asiaa täytyisi kuitenkin tutkia lapsen ikään liittyvänä pärjäämisenä, 

ja olisi lisättävä palveluja kotiin sekä saatava läheisneuvonpidon avulla läheisiä 

mukaan lasta suojelemaan.571 Tuolloin myös omat vanhemmat kuuluisivat lapsen 

perhepiiriin. 

Kun lapsi on huostaanotettu lastensuojelullisen perustein, ja lapsen sijoitus-

paikka on oma koti, vastuu lapsen kasvatuksesta siirtyisi yhteiskunnalle lapsen 

omassa kodissa. Samalla sosiaali- ja perhetyöntekijät sosiaalisen kasvatuksen kei-

noin pyrkivät vähentämään vanhempien päihteiden käyttöä ja riippuvuutta päihtei-

siin. Tässä muutoksessa yhtenä keinona voisi olla sosiaalipedagoginen arkilähtöi-

nen lastensuojelun perhetyö, joka auttaa vanhempia tiedostamaan oman elämäti-

lanteensa ja muutoksen mahdollisuudet. Asiakkaan kanssa tehtävän työn lähtökoh-

daksi tulee olla asiakkaan oma kokemusmaailma. Vanhemman täytyy nähdä it-

sensä ”hyvänä äitinä tai isänä572. 

Päihdehuoltolaissa573 vastentahtoiseen hoitoon voidaan määrätä muun muassa 

henkilö, joka päihteiden käytön vuoksi väkivaltaisella tavalla vakavasti vaarantaa 

perheensä jäsenten terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä. Tutkimuksen 

nuorten vanhempia päihteiden käyttäjänä ei käytettävissä olleen tiedon perusteella 

määrätty milloinkaan vastentahtoiseen hoitoon, vaikka tiedetään, että perheenjäse-

nen alkoholiongelmasta tulee pienellä viiveellä osa koko perheen rakennetta ja toi-

mintaa vaikeuttava sosiaalinen ongelma574 . Tosin päihdehuollon lakitekstissä on 

yhtymäkohtia lastensuojelullisiin näkökohtiin. Päihteenkäyttäjän hoitoprosessissa 

                                                        
569 Alpola & Hurskainen 1992, Arnkil & Eriksson 1996, Sinkkonen 2001: 183. 
569 Heino ym. 2000, Claezon 1996. 
570 Sinkkonen 2001: 183. 
571 Heino 2000. 
572 Hovi-Pulsa 2011: 9–25. 
573 Päihdehuoltolaki 17.1.1 1986/41: 16 § ja 10 §. 
574 Esimerkiksi Ackerman 1991, Virtanen 1995b: 50–69. 
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on otettava huomioon myös päihdeongelmaisen vanhemman huollossa olevan lap-

sen hoidon ja tuen tarve. Lastensuojelulain puitteissa toimiminen päihdevanhem-

pien tukemiseksi lapsen kasvatuksessa toteutui heikosti. Tämän perusteella pitäisi 

suunnata keskustelua voimakkaammin lapsen oikeudesta erityiseen suojeluun. 

Tällä keskustelulla voisi olla merkitystä lapsen aseman ja edun vahvistamisessa 

lastensuojeluprosessin aikana. 

Hallituksen lapsipoliittinen selonteko, joka annettiin vuoden 2008 alussa voi-

maan tulleen uudistetun lastensuojelulain yhteydessä, vaikuttaa todennäköisesti 

myös siihen, miten kunnissa lähivuosina toteutetaan tavoitteellista lastensuojelua 

ja miten lasten osallisuus tulee käytännössä näkyviin heitä koskevana teemana. 

Vuonna 2008 voimaan tulleessa lastensuojelulaissa575 lapselle on vahvistettu 

asema olla mukana muun muassa kodin ja koulun sekä kodin ja sosiaalitoimen vä-

lisissä keskusteluissa ja saada itseään ja perhettä koskevaa tietoa. Näin yhteiskunta 

on pyrkinyt korjaamaan vanhan lastensuojelulain puutteita. Avohuollon tukitoimet 

ja lastensuojelun tarpeen tunnistaminen on laissa sidottu ympäristöihin, jossa lapsi 

on mukana. Muun muassa koulussa opettajien pitäisi pystyä entistä paremmin tun-

nistamaan kriisiperheessä elävien lasten hankala tilanne ja tukea heidän koulun-

käyntiään. Tämän pitäisi näkyä lisääntyvänä vanhempien ja koulun välisenä yhteis-

työnä. Uudessa lastensuojelulaissa samalla ulotettiin lastensuojelun tarpeen tunnis-

taminen ja velvollisuudeksi seurata lapsen arjen elämää sekä pyrkiä puuttumaan 

lapsen epävakaaseen kotitilanteeseen koskemaan muun muassa myös lasten päivä-

hoitoa, äitiysneuvola- ja lastenneuvolatoimintaa sekä kouluterveydenhuoltoa. 

Olennainen kysymys on se, helpottaako tai poistaako vuoden 2008 laki ekolo-

gisen kasvuympäristön eri ulottuvuuksista riippuvaisen lapsen kokemaa ristipai-

netta lasten, vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden välissä suhteissa. Uusi lasten-

suojelulaki sijoittaa lapsen voimakkaammin yhteiskunnallisen turvan piiriin ja vel-

voittaa kuntia laatimaan vastuullisempia suunnitelmia entistä laajemmissa viran-

omaisverkostoissa. Nähtäväksi jää, vahvistaako uusi laki näin mahdollisuuksia li-

sätä näiden suunnitelmien avulla lastensuojelutoimen ennakoivaa vastuuta. Viran-

omaisverkostoissa koulun osallisuutta tulisi lisätä. Toisaalta riittävätkö nyt kaavail-

lut lastensuojelun lakiuudistukset turvaamaan lasten turvallisia arjessa selviytymi-

sen edellytyksiä, jos kuntiin ei ole saatavana riittävästi koulutettuja työntekijöitä? 

Tutkimustulosteni perusteella ammattilaisten haasteeksi nousee myös se, että 

on tunnettava perheen elämäntavat, arvot, maailmankuva, tarpeet, sisäinen ilma-

piiri ja se systeemi, jonka varassa perhe toimii. Lisäämällä tietämystä lapsen arjesta 

                                                        
575 Lastensuojelulaki 417/2007. 
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voidaan tukea lapsen selviytymistä heikossakin kasvuympäristössä. Tärkeää on ha-

vaita erityistä suojelua vailla olevan lapsen asema perheessä, jotta näitä lapsia voi-

taisiin tukea jo varhaisessa vaiheessa576. 

Lastensuojelussa jokaisella lapsella ja nuorella täytyisi olla henkilökohtainen 

vastuun kantaja tukemaan arjessa selviytymistä. Se oli yksi tämän tutkimuksen 

nuorten toiveista. Erikoisesti nuoret toivoivat lasten ja nuorten asemaan perehty-

neitä luotettavia henkilöitä esimerkiksi sosiaalivirastoon. Myös tiedottamista lap-

sen oikeudesta lastensuojeluun tulisi lisätä ja parantaa, koska kaikki nuoret eivät 

olleet siitä lapsena tietoisia. Aikuistuneet nuoret toivoivat käytännönläheistä kirjal-

lista opasta itsenäisen elämän aloittamiseen sen jälkeen, kun huostaanotto oli päät-

tynyt. 

Päihdevanhempien lapsille ja nuorille olisi ensisijaisesti ja kiireellisesti kehi-

tettävä turvapaikka, josta he voisivat hakea apua ja tukea. Avun hakeminen täytyisi 

kehittää turvalliseksi; se ei saisi tuntua pelottavalta. Kotona asuvat ja väsyneet lap-

set tarvitsevat konkreettisesti tilapäisen oman lepopaikan, jossa he voisivat levätä 

ja josta olisi helppo palata takaisin omaan kotiin. Se tukisi jatkuvuutta ja lapsen 

turvallisuuden tunnetta. Ensisijaisesti nuoret toivoivat apua kotiin sen sijaan, että 

he joutuisivat muuttamaan vieraaseen paikkaan. Tämä nousi tutkimuksessa merkit-

täväksi kehittämisen kohteeksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorten juur-

tuminen kotiin lapsena oli merkityksellinen asia sekä lapsena arjessa selviytymi-

seen vaikuttava tekijä. Santalan577 esiin nostaman sosiaalipedagogisen sosiaalityön 

avulla voisi toteuttaa vanhempien kuntoutusta kotona osana tapahtuvaa päihdekun-

toutukseen liittyvää lastensuojelua 

Ensiarvoisen tärkeää olisi selvittää lastensuojelussa olevan lapsen yksinäisyy-

den koko kuva – varsinkin, kun se liittyy lapsen asemaan perheessä mikrotasolla ja 

välittyy makrotasolta lastensuojelulain kautta sosiaalityön toimintakäytäntöihin. 

Lastensuojelun sosiaalityön käytännöissä kiinnitetään harvoin huomiota yksinäisen 

lapsen asemaan lastensuojelun asiakkaana. 

Toinen asia, johon toivoisin lastensuojelun sosiaalityössä kiinnitettävän tar-

kempaa huomiota, on lapsiaikuisen rooli. Aineistosta nousi selkeästi esiin nuorten 

oma toiminta. Omasta pitkäaikaisesta toiminnasta ja lasten keskinäisistä vastuista 

tuli runsaasti tietoa. Sen vaikutukset lapsen kehitykseen ovat tutkimuksissa jääneet 

hataraksi. Lämsä on578 tarkastellut väitöskirjassaan, miten lapset eivät saaneet olla 

                                                        
576 Hurtig 2003a. 
577 Santala 2011: 27–42. 
578 Lämsä 2009. 
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lapsia vaan joutuivat huolehtimaan aikuisille kuuluvista tehtävistä. Siirtyminen lap-

sena aikuisen rooliin kesken kehityskauden hidastaa Lämsän mukaan kasvuaan ai-

kuiseksi. Hän on tutkimuksessaan havainnut, että lastensuojelussa lapsi saattaa 

jäädä vähälle huomiolle. Lämsän huomiot tukevat tutkimukseni tuloksia. Elikkä 

avohuollon tukitoimenpiteet kohdistuivat enempi vanhempiin kuin lapsiin. Lapsia 

tuettiin myös avohuollon tukitoimin. Jos ne eivät riittäneet, otettiin lapsi huostaan. 

10.3 Tutkimuksellisia haasteita 

Tässä luvussa esitän tutkimusprosessin aikana virinneitä haasteita jatkotutkimuk-

selle. Tutkimuksessa nousi esimerkiksi lapsen näkökulmasta esiin useita epäkohtia, 

joita olisi aiheellista pohtia tarkemmin. Lapsuustutkimuksen keskeiseksi ongel-

maksi Bardy on todennut lapsuuden määrittelyn riittämättömyyden sekä käytän-

nöllisen tutkimuksen ja kokoavan asiantuntemuksen puutteen. Yhteiskunnas-

samme lastensuojelulapsen aseman tutkiminen ja sen kytkeminen laajempiin lapsi-

tutkimuksiin sekä lapsipolitiikkaan on puutteellista579. Perhetutkimuksien sisällöl-

listen kysymysten tarkastelu lastensuojelun lapsen näkökulmasta osoittaa, että las-

tensuojelulain määrittämän lastensuojelun sosiaalityön ja lapsen aseman ja kasvua 

tukevan avun tarpeen sekä lastensuojelulapsen kokemuksen yhteyttä toisiinsa ei ole 

riittävästi tutkimuksin selvitetty. Myöskään koko lapsuuden kattavaa pitkittäistut-

kimusta ei ole tehty, ja kuten mainitsin luvussa 6.1, tämäkään tutkimus ei täysin 

kata pitkittäistutkimuksen vaatimuksia. Edelleen siis on olemassa tarve pitkittäis-

tutkimukselle lastensuojelulapsen asiakkuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksessa nousivat selkeästi näkyväksi lastensuojelun sosiaalityön kvali-

fikaatiovaatimukset; niihin vastaamiseksi tarvitaan monitieteistä osaamista, jossa 

yhdistyvät taito kohdata lapsi yksilönä, kyky arvioida perheen kokonaistilannetta 

lasten näkökulmasta sekä taito säädellä omia toimintakäytäntöjä tilanteen ja asioi-

den vakavuuden mukaan580. Tutkimustietoa tarvitaan erityisesti koulutuksen kehit-

tämiseen niin, että sosiaalityöntekijät voisivat vahvistaa lasten kanssa työskentelyä. 

Kriisiperheessä lapsen kasvatuksen tukemiseen ja selviytymiseen vaikuttavia teki-

jöitä on myös sosiaalityöntekijöiden riittävä koulutus kotikasvatuksen tukemiseksi. 

Käytössä olevilla toimintakäytännöillä ei ole vaikutusta, ellei kohenneta vanhem-

pien ja auttajien kasvatustietoutta. Lisäksi erityisesti tärkeätä olisi tutkia lapsille 

                                                        
579 Bardy 1994: 128, 1996: 45–50, Lämsä 2009. 
580 Vrt. Hurtig 2003a: 24, Forsberg 2000, Oranen 2001: 41–66. 
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suunnattuja tukimuotoja: hyötyykö lapsi niistä ja miten heidän kasvuolosuhtei-

siinsa voidaan puuttua nopeammin ja jo varhaisessa vaiheessa?581. Tästä näkökul-

masta esimerkiksi päihdepalveluissa A-klinikkojen toimintakäytäntöjen uudistami-

sen tarpeet pitäisi kiireesti asettaa tutkimuksen kohteeksi. 

Tärkeimpiä tutkimuskohteita olisi, miten sosiaalityöntekijät arvioivat lasten-

suojelulapsen edun ja aseman sekä kehitystason tapauskohtaisesti lastensuojelupro-

sessin aikana. Tutkimuksessa nousi esiin se, että eri-ikäisten lasten ja nuorten kehi-

tyksen mukaisen käyttäytymisen havainnointiin ja analysointiin pitäisi sosiaalipuo-

lella olla enemmän asiantuntemusta. Mainituilla arviointiin perustuvilla päätöksillä 

saattaa olla vaikutusta pitkälle lapsen ja nuoren elämänkulkuun ja tulevaisuuteen. 

Tutkimuksissa on jäänyt myös vähälle huomiolle se, miten lapset kokevat eri-

laiset lastensuojelun sosiaalityön prosessiin kuuluvat lapsiin ja perheisiin kohdis-

tuvat toiminta- ja työskentelymallit. Tämä herättää tutkimuksellisesti kysymyksiä 

ja mielenkiintoa siitä, voidaanko sosiaalipedagogisin keinoin kehittää sosiaalisten 

interventioiden malleja sosiaalityön toimintakäytäntöihin ja tukea nykyistä parem-

min lapsen kasvua tarjoamalla hoivaa ja huoltoa kotiin sekä lapselle oikeutta asua 

omassa kodissaan kriisien aikana, vaikka hänet on otettu huostaan582. 

Sosiaalityön valtakunnallisessa tutkimusohjelmassa ei näy vielä vahvasti sosi-

aalipedagogista näkökulmaa, Tämän tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisen 

sosiaalipedagogiikan näkökulmaa voisi vahvemmin kehittää lastensuojelussa ja 

laajentaa sitä sosiaalityön toimintakäytäntöihin. Esimerkiksi dialogin avulla sosi-

aalityöntekijät voisivat arvioida lasten ja nuorten kokemuksia kasvuympäristön so-

siaalisissa verkostoissa ja nuorten sekä viranomaisverkoston välisiä vuorovaikutus-

suhteita. Tällainen oman työn tutkimus avaisi näkyväksi muun muassa lapsen ja 

nuoren kokemuksia hyvinvoinnin psykososiaalisista ulottuvuuksista, kuten siitä, 

miten kohdata lapsi ja nuori yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä ja miten 

arvioida tilannetta lapsen näkökulmasta. Tässä asiassa käsitykseni on, että sosiaa-

lipedagogisin keinoin voisi olla mahdollista päästä lähelle lapsen arjen elämää per-

heessä esimerkiksi perhetyön kautta.583 

                                                        
581 Kananoja 1997: 39–41. 
582 Hämäläinen & Kurki 1997: 188–192. Sosiaalipedagogiikkaa voitaisiin käyttää sosiaalityön pedago-
gisena välineenä ja saada muutosta aikaan vanhemmissa yhdessä heidän ja lasten kanssa. Perustelen tätä 
sillä, että usein lastensuojelussa jää pohtimatta, miten vanhempien kuntoutukseen ja muutosvoimaan 
voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Vahvistetaanko nykyisellä käytännöllä lapsen ”unohtamista” 
kun hänet viedään pois kotoa? Tässä tutkimuksessa yhtenä tärkeänä tuloksena nousi koti lapsen tuen 
tarpeisiin liittyvänä merkityksellisenä tekijänä ja paikkana. 
583 Hovi-Pulsa 2011: 9–25. 
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Mainitsin yhdeksi tutkimukseni tärkeimmistä tavoitteista lastensuojelutyön ke-

hittämisen kohti lapsikeskeisempää ja monitieteistä verkostotyötä. Mielestäni näitä 

verkostoja tulisi ehdottomasti tutkimuksen avulla kehittää siihen suuntaan, että lap-

set olisivat niissä enemmän mukana. Siitä, miten moniammatilliset tiimit ovat tu-

kiverkostona onnistuneet tukemaan lasta selviytymään arjessa eri elämäntilanteissa, 

on vähän tutkittua tietoa. 

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta jatkotutkimuksen aiheena voisi olla mo-

niammatillisen asiantuntijaverkoston rooli yhteistyön välineenä lasten auttamisessa. 

Tällainen tutkimus sisältää potentiaalin muuttua lastensuojelun näkökulmasta eri-

koisen arvokkaaksi, koska siinä voidaan yhdistää tieteellisesti sosiaalisen ja peda-

gogisen kasvatuksen näkökulmat. Tämä on yksi menetelmä lasten auttamisessa, 

jolla pyritään lisäämään ja kehittämään lapsen arjessa vaikuttavien verkostojen tie-

toisuutta sekä samalla parantamaan yhteistä vastuuta lastensuojelulasten kasvuolo-

suhteista. Koulun, päiväkodin, neuvolan, perheneuvolan ja vanhempien vastuuta 

tulisi lisätä heikoissa kasvuolosuhteissa kasvavien lasten auttamiseksi584. 

Tutkimuksessani pääsin vähän kurkistamaan nuorten kokemuksiin moniam-

matillisesta työskentelystä ja sen merkityksestä lapsen arjen elämässä. Tämä aihe 

tarvitsee varmasti vielä useita lisätutkimuksia. Omassa tutkimuksessani ei ole tut-

kittu varsinaisesti lapsen kasvatusta eikä kehitystä vaan kasvuun ja selviytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa voidaan ainoastaan arvioida perheen vanhem-

pien, muun sosiaalisen verkoston ja sosiaalityön toimintakäytäntöjen sekä lasten-

suojelulain toteuttamisen näkökulmasta sitä, mitkä tekijät lapsen kasvuympäris-

tössä ovat vaikuttaneet kasvuun ja arjessa selviytymiseen. 

Lastensuojelulaissa puhutaan lapsen kasvun tukemisen edellytyksistä. Lisäksi 

lain tarkoitus on vaikuttaa yleisiin kasvuolosuhteisiin sekä tukea huoltajia lapsen 

kasvatuksessa585. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella nykyisten käytäntöjen li-

sänä tarvitaan edellä mainitun lastensuojelulain tavoitteiden toteuttamiseen lapsen 

suojelussa sosiaalipedagogista monitieteistä asiantuntemusta. Uutena työvälineenä 

sosiaalityöntekijät voivat Hattonin586 mukaan sosiaalipedagogisen ajattelun avulla 

päästä toimintakäytännöissä lähemmäksi laadukasta lastensuojelutyötä, koska so-

siaalipedagogiikalla on omat käytännön keinonsa lastensuojelun tavoitteiden mu-

kaisen kasvatustehtävän toteuttamiseksi. 

                                                        
584 Hämäläinen & Kurki 1997: 190–192, Salo 2002: 10. 
585 Lastensuojelulaki 5.8.1983/683, 1 § ja 2 §. 
586 Hatton 2013. 
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Kuten tutkimukseni tulokset osoittavat, epävakaan kasvuympäristön keskellä 

kasvavien lasten kasvun tukeminen on monisärmäistä ja merkityssuhteiltaan moni-

naista. Tutkimukseni nuorten kokemukset antavat tutkijoille ja muille lukijoille 

viitteen siitä, mihin suuntaan lastensuojelua tulisi kehittää, jotta voidaan turvata 

hyvän huollon, kasvun ja kehityksen edellytykset myös lastensuojelulapselle. Sitä 

ennen sosiaalityön ammatillisiin toimintakäytäntöihin kaivataan pitkäjännitteistä 

tutkimusta uusien näkökulmien ja tietoperustan vahvistamiseksi. 

Ekokulttuuriin perustuvan perhekeskeisen sosiaalityön rinnalle tulisi kehittää 

Bronfenbrennerin ekologiseen malliin perustuvaa tutkimusta ja pyrkiä kehittämään 

lapsen näkökulmasta mallin eri tasoille sijoittuvassa lastensuojelun sosiaalityössä 

ammatillisia toimintakäytäntöjä sosiaalipedagogisen viitekehyksen suuntaisesti587. 

Tähän sosiaalipedagogiikka sosiaalityön pedagogisena tieteenä voisi tarjota kasva-

tuksellisen näkökulman silloin, kun tavoitteena on suojella lapsen kasvua ja kehi-

tystä, auttaa alkoholistivanhempia pois päihteiden käytöstä ja huolehtimaan lapsis-

taan, innostaa perheitä yhteisöllisyyteen ja täysipainoiseen perhe-elämään ja vah-

vistaa lasten oikeutta kasvaa tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä588. Tähän 

tarvitaan eri tieteiden välistä dialogia. 

Jään kaipaamaan erityisesti lastensuojeludialogia, joka pitäisi käydä sosiaali-

tieteiden ja yhteiskunta- sekä kasvatustieteen välillä. Pitäisi myös etsiä yhteistä 

kiinnostusta laajentaa lastensuojelun koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä so-

siaalipedagogiikan suuntaan osana sosiaalista kasvatusta lastensuojelussa erityi-

sesti siitäkin syystä, että kasvatusvastuu on hajonnut eri instituutioiden väliseksi 

keskusteluksi. 

Keskeisiä teemoja ja vähän tutkittuja alueita tämän tutkimuksen tulosten kan-

nalta ovat avohuollon palvelut, jälkihuolto, sijaishuolto, moniammatillisen työryh-

män toiminta. Puutteellisesti on tutkittu myös sitä, miten lastensuojeluprosessissa 

monitieteisyys vaikuttaa lastensuojelulapsille tarkoitettujen palveluiden kehittä-

mistyöhön ja sosiaalityöntekijöiden työtapojen ja koulutuksen uudistamiseen. Las-

tensuojelulasten kokemuksiin perustuvaa kotiympäristöön kohdistuvaa väitöskirja-

tasoista tutkimusta on tehty vähän. Esimerkiksi tämän tutkimuksen tulosten perus-

teella olisi haasteellista selvittää tutkimuksen keinoin, missä lapsen kasvun vai-

heessa avohuollon interventiot on hyvä lopettaa ja milloin lapsi kannattaa siirtää 

pois omasta kodista, jos vanhempien elämäntavoissa ei tapahdu muutosta. 

                                                        
587 Hämäläinen & Kurki 1997: 188–195, Bronfenbrenner 1979, 1997. 
588 Hämäläinen & Kurki 1997: 191. 
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Tämä tutkimuskaan ei kata edellä mainitsemiani teemoja. Tutkimukseni tieto 

perustuu kuuden nuoren kokemuksiin kasvamisesta lapsena hallitsemattomasti 

päihteitä käyttävien vanhempien perheessä lastensuojelulapsena. 

Haluan päättää tutkimusraporttini tähän erään lastensuojelunuoren kirjoitta-

maan kokemuksen kuvaukseen, joka voi näyttää pieneltä, mutta joka on ollut hä-

nelle vahvasti merkityksellinen: ”Tulee mieleen usein illalla, kun menen nukku-

maan. Kaikkien kotitapahtumien jälkeen kun minut sijoitettiin, muistan kiitollisuu-

della ja rakkaudella erästä ihmistä, kun sain olla hetken hänen hoidossaan. Minä en 

unohda tätä ihmistä vanhanakaan. Minut siirrettiin sieltä jälleen uuteen paikkaan, 

niin huusin hirveästi kun meidät erotettiin.” 
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Liitteet 

Liite 1 Haastatteluaineiston teema-alueet 
 
Haastatteluaineiston keräämisen teema-alueet 
 
Tutkimuksen nuorten haastattelujen teemat perustuvat tutkimuskysymyksiin, 

Bronfenbrennerin ekologiseen teoriaan ja lastensuojelulakiin (5.8.1983/683 vanha 

laki), sosiaalihuoltolakiin (1982/710 18 §) sekä myös sosiaalihuoltoasetukseen 

(1983/607) ja aikaisempiin tutkimuksiin. 

 
Ensimmäisen tutkimustehtävän kolme teema-aluetta liittyvät mikrotason ym-

päristöön. 

I Teema-alue: Nuorten kokemuksia perheestä ja vanhemmista sekä selviytymi-

sestä. 

Sisältöalueet: 

Miten nuori on kokenut vanhempien kasvatusvastuun, hoivan ja lapsesta huolehti-

misen? 

Miten nuori luottaa vanhempiinsa? 

Mitä nuori tuntee vanhempiaan kohtaan? 

 

II Teema-alue: Nuorten kokemuksia muun kasvuympäristön tuesta ja arjessa sel-

viytymisessä. 

Sisältöalueet: 

Miten sukulaiset olivat mukana tukemassa kasvua ja selviytymistä? 

Miten kaverit olivat tukeneet sosiaalisesti nuorta? 

Miten naapurien apu oli tukenut nuorta selviytymisessä? 

Miten nuori oli kokenut sijoituksen ja mitä merkitystä sijoituksella oli ollut hä-

nelle? 

 

III Teema-alue ja sisältö: Miten koti koettiin fyysisenä ja sosiaalisena kasvuym-

päristönä? 

 

Toisen tutkimustehtävän kolme teema-alueet liittyvät meso-, ekso- ja makro-

tasoon kasvuympäristöön. 

I Teema-alue: Nuorten kokemuksia sosiaalityöntekijän toimintakäytännöistä eri-

laisissa kriisitilanteiden konteksteissa. 
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Sisältöalueet: 

Miten nuori oli kokenut sosiaalityöntekijän roolin lastensuojelussa? 

Miten sosiaalityöntekijä tunnisti lapsen hädän? 

Miten nuori oli kokenut auttamisen yksilökohtaisessa lastensuojelussa? 

Miten nuori oli kokenut keskustelun ja yhteistyön sujuneen sosiaalityöntekijän 

kanssa? 

Missä vaiheessa nuori olisi halunnut, että perheen yhteisauttaminen olisi syytä lo-

pettaa ja etsiä lapselle toinen perhe ja koti? 

Miten nuori oli kokenut saaneensa mielipiteensä sanottua virallisissa tilaisuuk-

sissa? 

Miten nuori oli lapsena kokenut tiedottamisen ennakoimattomista kasvuympäristön 

muutoksista? 

 

II Teema-alue: Kokemuksia lastensuojelun toimintakäytännöistä ja muusta viran-

omaisverkostosta tukea lapsen kasvua tutussa ja turvallisessa kasvuympäristössä. 

Sisältöalueet: 

Miten koettiin kotikäynnit avohuollon tukitoimenpiteenä? 

Mitä nuori odotti kotikäynniltä? 

Miten nuori oli kokenut lastensuojelullisin perustein myönnetyn taloudellisen tuen 

auttavan perhettä? 

Miten nuori oli kokenut vanhempien ohjauksen, neuvonnan ja sopimusten autta-

neen vanhempia muuttumaan ja huolehtimaan lapsistaan? 

Miten nuori oli kokenut viranomaisten välisen yhteistyön kasvun ja selviytymisen 

tukijana? 

Miten nuori oli kokenut koulun kasvun ja selviytymisen tukijana? 

 

Keskus teluhaastattelussa esiin tulleet lisäteemat: 

Mitkä ovat yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuudet auttaa hädässä olevia lap-

sia? 
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Liite 2 Asiakirjadokumentit 
 

Lastensuojelun asiakaskertomukset 
 

Lastensuojelun asiakaskertomukset olivat niitä, joihin kaikista tutkimuksen nuo-

rista oli kerätty lastensuojeluun liittyviä asiakirjatietoja sekä muista asiakaskerto-

muksiin manuaalisesti dokumentoiduista tapahtumista ja tilanteista, kuten koti-

käynneistä, kotihälytyksistä ja kokouksista. Asiakirjojen laadinnassa ja dokumen-

toinnissa ei olut yhdenmukaisuutta, ja siksi ne olivat joidenkin nuorten kohdalla 

jääneet puutteellisiksi. 

 

Tutkimuksen nuorista käytetyt asiakirjat ovat 

A) asiakkaan perustiedot, jotka sisältävät nuoren henkilötiedot ja lastensuojelun 

asiakkuuteen liittyvät peruskartoituksen tiedot. 

B) lastensuojelulain mukaiset sijoitus- ja huostaanottopäätökset. 

C) erilaisia sopimuksia ja arviointeja. 

D) lasten huolto- ja palvelusuunnitelmat. 

E) erilaisia asiakasneuvottelun muistioita muun muassa verkostokokouksista. 

F) alistusasiakirjat lääninoikeudelle kiireellisissä huostaanottoasioissa. 

G) vanhempien valitusasiakirjat lääninoikeudelle. 

H) lastensuojeluilmoitukset. 

I) kirjalliset lausuntopyynnöt: erilaisia pyydettyjä lasta koskevia asiantuntijalau-

suntoja ja lapsen tilanteesta lääninoikeudelle tehtyjä selvityksiä. 

  



218 

Liite 3 Kooste tutkimusaineiston ensimmäisen vaiheen analyy-
sistä 
 

Nuorten kokemus- ja asiakirjatietoihin perustuvat tiedot olen kerännyt laajemmasta 

dokumenttiaineistosta analyysin ja tulkinnan avulla. Tässä ensimmäisessä analyy-

sivaiheessa rajasin myös teemoitteluun liittyvien sisältöalueiden avulla määrälli-

sesti aineistoa tutkimustehtävien suunnassa. 

 

Raija 

Kokemuksia perheestä, vanhemmista ja kodista 
Raija on vanhin perheen neljästä lapsesta. Hän on koko lapsuutensa asunut lähellä 

sukulaisia Pohjois-Suomen pienellä maatalousvaltaisella paikkakunnalla keskellä 

kirkonkylää. Hänen lapsuuden perheensä hajosi useita kertoja. Hän oli neljävuotias, 

kun vanhemmat erosivat ensimmäisen kerran. Vanhemmat saattoivat muutaman 

kuukauden tai vuoden eron jälkeen muuttaa jälleen yhteen. Äiti raitistui samoihin 

aikoihin, kun Raija aloitti peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Ajallisesti per-

heessä tämä alkoholiton aikaa kesti noin kuusi vuotta. Raija kantoi perheen van-

himpana lapsena huolta yksinhuoltajaäidin jaksamisesta. Äidin aloitettua uudelleen 

alkoholin käytön Raijan huoli päivä päivältä lisääntyi ja kotona asuminen vaikeutui. 

 

Raija: (…) En minä tiedä. Äiti vain palo loppuun yhdessä vaiheessa, niin kun 

on itsekin kertonut joskus. Sillä eivät vain voimat riittäneet. Mikä ei ole kyllä 

ihme kun se tosiaan touhusi joka päivä aamusta iltaan jotain. Kyllä minä siltä 

kysyinkin, että miten se jaksaa, vaan se sanoi, että on pakko jaksaa. Emmä tiedä, 

sillä tuli vain se työuupumus ja siitä se sitten vähitellen lähti. Minun piti panna 

vanhimpana merkille, että se pikkuhiljaa meni pahempaan ja pahempaan suun-

taan. 

 

Asiakirjatiedon perusteella Raija oli ollut pienenä huolissaan vanhempien alkoho-

lin käytöstä ja perheen hajoamisesta. Asiakaskertomusten perusteella vanhempien 

hoiva ja huolehtiminen lapsesta oli epäsäännöllistä. Tämän tulkittiin johtuvan siitä, 

että vanhempien päihteiden käyttö oli ennalta arvaamatonta ja saattoi joskus olla 

pitkäaikaista. Asiakirjatietojen mukaan isä oli humalassa väkivaltainen. Hän muutti 

kotoa pois silloin, kun taloudelliset ongelmat perheessä alkoivat kasaantua. Hän 

saattoi kuitenkin eron aikana asustella epäsäännöllisiä aikoja perheen luona – var-

sinkin viikonloppuisin. 
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Jo lapsena Raijan luottamus vanhempiinsa alkoi kadota. Perhe-elämän epävar-

muutta luonnehtii se, että hyvä ja huonot ajat vaihtelevat. Raija kuvaa epävarmuu-

den tunnetta esimerkiksi seuraavasti: 

 

Raija: En minä hirveästi luota kumpaankaan, vähän vaikea sanoa. Sehän siinä 

ongelma onkin, että muuten menee hirveän hyvin ja välillä tulee niitä lupauksia. 

(…) Se on harmillista, ei oikein ikinä voi luottaa sanaan, jatkoon ja sillai. Las-

kea sen varaan, että kaikki menisi ihan ok, vaikkapa vain seuraavat puoli vuotta. 

Niin, koska ne kumminkin ainakin minun käsittääkseni alkoholistin kohdalla 

etenee samalla tavalla. Ne pitäisi kyllä nähdä hyvissä ajoin. Ne kyllä pystyy 

päättelemään, mihin se tilanne etenee (…) mutta kyllä niitten läpi kuitenkin 

näkee, ainakin minä näen omien vanhempien läpi. 

 

Raija oli kokemuksesta jo varhain oppinut tarkkailemaan vanhempien käyttäyty-

mistä ja oppinut havainnoimaan, milloin elettiin riskioloissa. Vanhemmat olivat 

selvin päin mukavia ihmisiä. Mutta se ei enää riittänyt luottamuksen palauttami-

seen siinä vaiheessa, kun epävarmuuden kierrettä ja riskioloissa elämistä oli ollut 

nuoren elämässä lähes koko lapsuuden ajan. Raijan arvomaailmassa ja silmissä 

vanhemmat eivät ole menettäneet ihmisarvoa. 

 

Raija: Ne kyllä on ihmisenä hyviä tyyppejä minunkin vanhemmat. Ei sillä ole 

minun mielestä mitään merkitystä. Vähän yhtäkkiä tietenkin voisi aina sanoa, 

että pitäisi nähdä paljon paremmin ja enemmän, mutta kun se on tuo luottamus 

kuitenkin. 

 

Vanhempien kanssa väleissä oleminen oli myös selviytymisen ehtona haastattelun 

tekoaikana henkilökohtaisessa epävakaassa elämäntilanteessa. Raija oli riippuvai-

nen vanhempiensa avusta. 

 

Raija: Kyllä minulla on hyvät välit. En minä sillai ole ikään ollut mitenkään 

pitkävihainen. Kuitenkin on parempi olla väleissä, varsinkin kun vielä kotona 

asuu. 

 

Toisaalta Raija haaveili muutosta omaan asuntoon. Muuttohalukkuuden taustalla 

näytti olevan vanhempien häiritsevä kotielämä. Hän kuvasi haastattelussa vaikeaa 
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elämäntilannettaan, jossa hän sillä hetkellä eli. Raija antoi ymmärtää, että enää ai-

kuisena ei ollut pakko sopeutua vanhempien häiritsevään päihteiden käyttöön. Rai-

jan oli vaikea hyväksyä varsinkin äidin päihteiden käyttöä ja häiritsevää elämöintiä. 

 

Sointu: Tunnetko Sinä kuitenkin, että vanhemmat ovat Sinusta aidosti välittä-

viä? 

Raija: No, osittain kyllä. Ne ovat ristiriitaiset tunteet tavallaan. Mutta välillä on 

kyllä ollut sillai, että minä en oikein tunne mitään äitiä kohtaan. On niin turtu-

nut olo. Isän suhteen on vähän saman lailla. Isä on kumminkin hirveästi autta-

nut varsinkin rahallisesti (…). Se jotenkin niin hankala hyväksyä se äidin juo-

minen sillei ja ylipäätään nähdä se edes kännissä. Kyllä minä tiedän, se on tosi 

hyvä ihminen, jos se sitä viinaa ei ottaisi. 

 

Raija kertoi myönteiseen sävyyn isästä, joka asiakirjatietojen perusteella oli ottanut 

lukion viimeistä vuotta käyvän Raijan luokseen asumaan. 

 

Raija: Kyllähän se on ihan periaatteessa ok, että se (isä, SK) viikonloppuna 

vähän ottaa. En minä sillee sitä vastaankaan ole, vaikka en minä siitä yhtään 

tykkääkään. Ihan siitä sen perhetaustasta. (…) Kyllä minä ehkä isän tapauk-

sessa sen ymmärrän. Silläkin on ollut niin ankaraa kasvatusäidin vuoksi. Sen 

äiti kuoli, kun se oli 5 vuotta niin, mutta en äidin tapausta. Sillä on kumminkin 

ollut hyvä koti näin. Isän suhteen ei pysty sanomaan samaa. Isän suhteen on 

perusteet. 

 

Raija perusteli vanhempiensa lapsuudella isän päihteiden käytön hyväksymisen. 

Isän lapsuus oli erilainen kuin äidin. Isältä puuttui äiti, joten hän oli jäänyt vaille 

äidin rakkautta. Aikoinaan äiti oli ollut Raijalle erittäin läheinen. Asiakirja-aineis-

tosta löytyi maininta, että nuori oli asunut poikkeuksellisesti jopa osan eräästä 

huostassaoloajastaan äidin kanssa, koska heitä ei voinut pakottaa eroon toisistaan. 

Raija ei suostunut lähtemään äidin luota, ja myös äiti oli pitänyt hänestä kiinni. 

Raijalla liittyi kotiin pelkoja varsinkin viikonloppuisin vanhempien päihteiden käy-

tön vuoksi. 

 

Sointu: Onko sinulla muuten sitten ollut pelkoja, kun sinä olet kotona asunut? 

Mitä sinun on pitänyt pelätä? 

Raija: No viikonloput on semmoisia, että minä en kotona paljon ole tykännyt 
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olla. Ei normaalitilanteessa varmaan minua haittaisi yhtään viikonloppuna 

vaikka kotona vähän joisi, vaan kun sen tietää. 

 

Haastattelussa nuoriaikuinen kuvasi mummon kotia omana ja sisarustensa paik-

kana, josta oli aikoinaan pitänyt lähteä vanhempien epävakaan elämäntavan vuoksi. 

Raijalle mummon koti omana paikkana merkitsi varhaislapsuudesta elämänhistori-

allisia muistoja, koska siihen liittyi hänelle merkityksellinen tuttu, turvallinen ih-

missuhde. Tämän kodin juuret kiinnittyivät vahvasti lapsuuden kokemuksiin, joihin 

liittyi muistoja huolenpidosta, rakkaudesta ja turvasta. Paikka tuntui tutulta ja tur-

valliselta, vaikka mummoa ei enää ollutkaan. Hän oli asiakirjatietojen perusteella 

jättänyt pikkukodin Raijan ja sisarusten käyttöön. 

 

Raija: oli lapsena niin kova lähteä sieltä. 

 

Kokemuksia muun kasvuympäristön tuesta ja sijaishuollosta 
Raijan lähin turvapaikka lapsena oli ollut naapurissa isovanhempien luona, jos ko-

tiin liittyi pelkoa ja turvattomuutta. Raija oli saattanut tuntea turvattomuutta koti-

asioiden vuoksi silloinkin, kun hän ei ollut kotona. Kokemus oli opettanut, että ti-

lanteet kotona saattoivat muuttua koulupäivän aikana. 

 

Sointu: Oletko Sinä kokenut koskaan turvattomaksi itseäsi. 

Raija: Joskus kyllä, ei aina tiennyt mitä kotona odottaa kun sinne koulusta me-

nee. 

Sointu: Oliko Sinulla erilaisia paikkoja, jotka tarjosivat turvaa kodin lisäksi. 

Raija: Ainakin mummulle ja papalle pystyi menemään. (…) kyllä se sillee 

pappa oli tosi läheinen minulle. Se oli sikäli hyvä, sinne pystyi aina menemään 

kun kotona oli jokin hämminki. Silloin kai asuin isovanhempien luona jonkun 

verran, mummu ja pappa ovat kaikkein isoin tekijä olleet. 

 

Raijan isovanhemmilla oli ollut hänen elämässään kaksoisrooli. Ensiksikin isovan-

hemmat olivat Raijalle mummo ja pappa ja siten sukulaisia. Nuorena aikuisena hän 

arvosti isovanhempiaan ja mummolan turvallista kasvuympäristöä. Toiseksi, Raija 

ollessa huostassa, he olivat muutaman vuoden sijaisvanhempina. Hän arvostaa iso-

vanhempiaan myös sijaisvanhempina ja sitä, että hänet sijoitettiin sukulaisiin. 

 

Sointu: Minkä Sinä näet sukulaisen tai vieraan? 
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Raija: Kyllä minulle oli tosi hyvä, että minä pääsin mummolle ja papalle. Mi-

nun tapauksessa se on aina ollut niin kuin toinen koti. Niin, ehkä sen takia olen 

niin hyvin pärjännyt justiinsa. He elivät hyvin pitkään. Joo ne ovat olleet hyviä 

ihan periaatteessa kuin toiset vanhemmat, käytännössä. 

 

Varsinkin papasta oli tullut kantava voima Raijan elämään lapsena – läheinen ja 

rakas ihminen. Raija oli asunut useita kuukausia isovanhempiensa luona lastensuo-

jelun avohuollon tukitoimenpiteenä. Papan kuoleman Raija koki raskaana elämän-

muutoksena. 

 

Sointu: Sinä asuit aika kauan siellä isovanhempien luona avohuollon tukitoi-

menpiteenä. 

Raija: Minun mielestä minä asuin äidin tykönä, ainakin vähän aikaa. 

 

Raija oli huolehtinut paljon perheen arjesta ja joutunut tekemään jo lapsena elä-

mänsä kannalta keskeisiä aikuisille kuuluvia päätöksiä. Tämä on saattanut vaikut-

taa siihen, että hän on kokenut myös yksinäisyyttä. 

 

Sointu: Oletko sinä ollut yksinäinen? 

Raija: Olen minä ehkä vähän ollut, mutta toisaalta minä ihan viihdynkin yksin, 

että se ei sillee hirveänä haitannut kumminkaan se on ihan loogista kun minä 

tykkään ihan olla omissa oloissani aika paljon. 

Sointu: Oletko Sinä niin ku sopeutunut tai luovuttanut jotenkin vai? 

Raija: Sikäli, kyllä. Minun mielestä alkoholisti on aina alkoholisti. Minä kyllä 

vakaasti uskon siihen, että jos siihen on kerran koukkuun jäänyt, se on alkoho-

listi lopun ikäänsä. 

 

Raija on sopeutunut vallitseviin tilanteisiin. Hän vaikutti haastelutilanteessa siltä, 

että oli luopunut toivosta, että hänen vanhempansa raitistuisivat. 

Raija oli puhunut kotiongelmistaan luottokavereille. Kaikesta ei kuitenkaan voi 

puhua – esimerkiksi traumaattiset kokemukset olivat sellaisia asioita, joista ei voi-

nut avautua kenellekään. 

 

Sointu: Onko sinulla kavereita semmoisia tai (…) joille pystyt kertomaan. Tie-

tävät tästä elämän tilanteestasi. 

Raija: No on ehkä muutama, jolle on ehkä pystynyt kertomaan. Saattaa olla, 

että minä itsekin olen ihan sulkenut niitä asioita johonkin alitajuntaan. 



223 

 

Peruskoulun alaluokilla Raija oli pystynyt salaamaan kotiongelmat koulukavereilta. 

Hän kävi joskus aamuisin terveydenhoitajan kanssa juttelemassa. Tämä auttoi pär-

jäämään päivän koulussa. Raijalle tämä ihminen oli tärkeä tuki, kun koulukavereita 

piti pelätä kotitilanteen vuoksi. Lukiossa Raijalla meni hänen oman kokemuksensa 

mukaan pitkään hyvin siksi, kun kukaan ei tiennyt vanhempien ongelmista. 

 

Sointu: Entäs, miten koulussa on suhtauduttu? 

Raija: Koulussa, (…) ainakin lukiossa meni hyvin kauan, ennen kuin edes tie-

dettiin mitään. No yläasteella meni silloin niin hyvin, että siellä ei ollut mitään 

suurempia ongelmia. Mutta ala-asteella terveydenhoitajan kanssa menin jutte-

lemaan. Minusta se oli sama, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. 

 

Myöhemmin lukioaikana hän kertoi kavereille kotitilanteesta. Kouluissa ei ollut 

vielä tuohon aikaan vakiintunutta paikkaa koulukuraattorille, tai kunnassa ei yleen-

säkään ollut koulukuraattoria, joka olisi tukenut päihdevanhempien lasta laajem-

minkin. 

 

Sointu: Koetko sinä koskaan häpeää vanhemmista? 

Raija: No totta kai sain kuulla äidin törttöilyistä välillä. Se oli tosi ärsyttävää. 

Sointu: No miten sinä selvisit? 

Raija: Minä vaan selitin, mikä tilanne oli ja sitten ne jättivät sen asian siihen. 

 

Naapureihin Raija joutui turvautumaan isovanhempien poismenon jälkeen. Hän 

turvautui pienimpien sisarusten kanssa useita kertoja naapureihin erityisesti sellai-

sissa tilanteissa, kun he tarvitsivat fyysistä suojaa. 

 

Raija: Sitten oli se naapuri. Sielläkin me sisarusten kanssa paljon jouduttiin 

olemaan. 

 

Kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lastensuojeluprosessin aikana 
Raijalle ennakoimattomat ja merkittävät elämänmuutokset lapsuuden kokemuk-

sena liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön ja sosiaalityöntekijöiden toiminta-

käytäntöihin. Raija ei muista että olisi lapsena koskaan ollut mukana kotona tapah-

tuvissa itseään ja sisaruksiaan koskevissa keskusteluissa. Koti oli tila, jossa joko ei 

ollut turvallista puhua tai jonka hän mielsi vanhempiensa yksityisyyden alueeksi. 
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Raijan asema sosiaalityön toimintakäytännöissä ja lastensuojeluprosessissa muut-

tui, kun hän oli muutaman kuukauden vajaa 18 vuotta. Tuolloin hän pääsi nuorena 

aikuisena mukaan keskustelemaan sisarusten asioista. 

 

Sointu: Saitko Sinä niissä sosiaalityöntekijöiden ja kotihälytystilanteiden koh-

taamisissa äänesi kuuluviin? 

Raija: Olen minä saanut. En minä välttämättä itse edes ole hirveästi jaksanut 

puhua silloin kotona. Kyllä minä silloin ku me ollaan tuolla sosiaalivirastossa 

käyty, silloin olen puhunut. Mutta en minä silloin, kun meille on tultu kotona 

käymään. 

Sointu: Oletko sinä ollut koskaan näissä neuvotteluissa mukana? Joskus näkee 

noista asiakirjoista, että annetaan lyhyt info Raijalle tai jotakin tämmöistä. 

Raija: En minä kyllä muista ainakaan, tai oli meillä vissiin muutamia silloin 

sen jälkeen kun toinen vanhemmista sai lapset huostaan (tarkoittaa nuorempia 

sisaruksiaan SK). 

 

Sosiaalityön tilapäisten interventioiden ja lapsen suojelun katveessa nuori oli so-

peutunut tilanteisiin eikä hän ole etsinyt apua. Haastattelussa Raijan huoli siirtyi 

usein itsestä enemmänkin nuorimpiin sisaruksiin, kotiongelmiin ja siihen, ettei 

koulu puuttunut niihin. 

 

Sointu: Oletko Sinä pystynyt puhumaan sosiaalityöntekijöille? 

Raija En minä ole sillee oikeastaan halunnut. En ole kokenut sitä kauhean tar-

peelliseksi. Olen jotenkin ärsyyntynyt ja kumminkin pärjännyt. En minä tiedä, 

vaikea kai se on sanoa puhein. (…) Sisaruksilla oli läksyjen tekemättä jättä-

mistä ja kaikkia hankaluuksia. Vanhempien kanssa puhuttiin, ei ne eteenpäin 

menneet. Koulun pitäisi pystyä näkemään vähän paremmin, jos on jotain häm-

minkiä. Kyllä mää luulen, että koululla olisi edellytyksiä hoitaa. (…) Kummin-

kin sillee koulupsykologin ammattilaisella pitäisi olla valmius huomata täm-

möiset vaikeudet. 

 

Raija otti puheeksi myös sen epävakaan kotitilanteen, jossa hän haastattelun aikana 

sisaruksineen eli. Tälläkin kertaa kotiongelmat liittyivät vanhempien päihteiden 

käyttöön. Raija kertoi haastattelussa, että häntä itseään se ei enää koskettanut, 

koska hän oli täyttänyt 18 vuotta, mutta huoli sisaruksista painoi mieltä. Raija ei 

voinut kertoa kotiongelmista turvallisesti ulkopuolisille. Enää ei ollut isovanhem-

pia, joille olisi voinut kertoa huolen sisaruksistaan. 
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Sointu: (…) No mistä tuota se viesti sosiaalipuolelle sitten tulee, jos lapset eivät 

itse? 

Raija: No se on justiin ongelma. Niin kun nuoremmat sisarukset pelkäävät pois 

ottoa. Ne eivät välttämättä sitä uskalla kertoa. Minullekin ne on monesti sano-

nut, että älä viitsi kertoa, Se on minullekin vähän semmoinen pattitilanne, että 

en mää välttämättä viitsi kertoa mitään. 

Sointu: Johtuuko tuo nyt siitä, että sijaisperheet ovat olleet epäonnistuneita. 

Raija: Ei vaan meillä on just kaikki paperit ja käytännössä koko elämä tuolla 

mummolassa. 

 

Raija oli kokenut lastensuojelulapsena jatkuvuuden ja muutoksen ristiriitaa. Tämä 

ristiriita ei ollut väistynyt nuorena aikuisenakaan, kuten edellinen haastattelukat-

kelma kertoo. Raija koki edelleen asemansa hankalaksi kahden instituution, lasten-

suojelun ja vanhempien, välissä puhuessaan nuorimmista sisaruksistaan. Tämän 

ymmärtää sitä taustaa vasten, että asiakirjatietojen mukaan nuorimmat sisarukset 

olivat lyhyen ajan kuluessa olleet kiireellisessä sijoituksessa kolme kertaa. Raija 

tiesi, että sosiaalityöntekijöille kertominen saattoi aiheuttaa sisaruksille nopean 

muuton toiseen kotiin. 

 

Sointu: Minkälaiset suhteet sisaruksilla on sijaisvanhempiin? 

Raija: Ei ne hirveän hyvät ole, niihin, jotka viimeksi olivat. Varsinkin kun ne 

oli uskovaisia ja tiukkoja ja kaikkia niin. Vanhin inhosi olla siellä. 

 

Raija piti parempana jäädä sisaruksiensa kanssa epävakaaseen kotiin kuin tukea 

tapahtumien kulkuja, joiden seurauksena hänen sisaruksensa joutuisivat hänen mie-

lestään väärään paikkaan. Hän tiesi, että heidän olisi jälleen aloitettava alusta ja 

sopeuduttava sijaiskodin tapoihin, jotta kaikki menisi hyvin. 

Raijan perheen asiakirja-aineiston tietojen perusteella sosiaalityöntekijät teki-

vät usein lastensuojeluilmoitusten perusteella kontrollikäyntejä Raijan kotiin. Ko-

tikäynnillä arvioitiin vanhempien kunto ja tilanteet ja toimittiin sen mukaisesti. 

Yleensä lapset jätettiin kotiin usein humalaisille vanhemmille. Lastensuojelun asia-

kaskertomuksista ei ilmene, miten lapsen tarpeet oli huomioitu silloin, kun van-

hempien tilanne oli epäselvä. Lapsia koskeva tieto oli jäänyt vähälle huomiolle. 

Miltä tämä oli Raijasta tuntunut, hän vastaa: 
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Raija: Ei kai silloin ole välttämättä mitään tehtävissä (…) vaikka isällä välillä 

nykyäänkin saattaa mennä överiksi. 

 

Raija oli odottanut lapsena muutosta vanhempien elämäntapoihin, mutta vaikka lo-

pullista muutosta ei tullutkaan, kotikäynnit rauhoittivat tilapäisesti kotielämää. Ne 

herättivät Raijassa toiveita, että elämä perheessä muuttuu paremmaksi. 

 

Sointu: Mitä sinä odotit kotikäynneiltä ja tuliko muutosta? 

Raija: Pikkusen ehkä saattoi. Se ehkä pistää ajattelemaan. Kyllä me oltiin tyy-

tyväisiä kun sosiaalityöntekijät kävivät. Ei ehkä lopullista parantumista mutta 

aina kumminkin tavallaan meni aina parempaan päin. (…) Yleensä mä olen 

aina niinkö hyvillään, kun joku tulee käymään silloin, katsomaan tilannetta. Se 

ainakin rauhoittaa vähäksi aikaa tilannetta. 

 

Asiakirjamerkintöjen perusteella Raijan vanhemmille myönnettiin toimeentulotu-

kea lastensuojelullisin perustein koko nuoren lapsuuden ajan. Erityisesti Raijan 

huostaanoton päätyttyä perhettä tuettiin ennaltaehkäisevänä avohuollon tukitoi-

menpiteenä selviytymään kotioloissa. Raija on kokenut, että perheessä lapset eivät 

riittävästi hyötyneet vanhempien kautta toteutetusta taloudellisesta tuesta. 

 

Sointu: Miten koit taloudellisen auttamisen? Hyötyykö lapsi siitä? 

Raija: Eikä oikeasti hyödy. Tiettyyn rajaan asti hyötyy. (…) Ei sitä ymmärrystä 

voi loputtomasti olla. Jossain vaiheessa se raja on tultava vastaan. (…) Jos ti-

lanne ei kerta kaikkiaan muutu, lapset on otettava pois. (…) semmoista hyödy-

töntä, niin ku taloudellinen apu ja sen antaminen ja loputon ymmärtäminen. 

Siitä on ollut ehkä enempi vahinkoa kuin hyötyä. Kyllähän sosiaalitoimisto 

älyttömän naiivi sillei on, että tuntuu ymmärrystä olevan rajattomasti. Minä en 

pidä siitä ollenkaan. 

Sointu: Millaisessa tilanteessa olisi syytä luopua lasten ja vanhempien yhteis-

auttamisesta ja etsiä lasten hyvää elämää erillään vanhemmista, jos vaikka ikää 

ajattelisi? 

Raija: Ei minun mielestä lapsen ikä siihen sillei vaikuta mitenkään. Se on vähän 

vaikea sanoa milloin, se vain pitää heittää. Se on varmaa tilannekohtainen. (…) 

Tiettyyn rajaan voidaan auttaa. – Siis minä tarkoitan lähinnä perhekohtainen. 

 



227 

Taloudellisen tuen ohella sosiaalityöntekijöiden yleinen toimintatapa oli, että teh-

tiin vanhempien kanssa toistuvasti sopimuksia ja annettiin kotikäynneillä sekä vi-

rastossa ohjausta ja neuvontaa. 

 

Sointu: Horjuiko Sinulla koskaan usko perheen selviytymiseen silloin kun au-

tettiin? 

Raija: Ei minulla sillei, minä olen ollut ihan, mutta hyvin kumminkin mennee. 

Sointu: Kun tehtiin niitä arviointeja ja sopimuksia selviytymisestä ja lapsista, 

miten lapset pärjäävät. Puhuttiinko näissä tilanteissa, että lapsen huolenpidossa 

on puutteita? 

Raija: Ei varmaankaan, minulla ei ole mitään muistikuvaa. 

 

Yleensä ohjaus- ja neuvontatilanteissa Raijan vanhemmat olivat kokeneet turhaksi 

hakeutua kasvatus- tai perheneuvolaan. Myöskään A-klinikalta he eivät tunteneet 

saaneensa pysyvää apua. Asiakirjatiedot ovat samansuuntaisia kuin nuoren kuvauk-

set. Niissä oli myös maininta, että vanhempien kokemaan turhautumisen tunteeseen 

saattoi vaikuttaa se, että vanhempien hoitoon hakeutuminen ei ollut tavanomaista 

Raijan lapsuuden aikoihin varsinkaan pienissä kunnissa, joissa kaikki tuntevat toi-

sensa. 

 

Sointu: Onko isä käynyt koskaan A-klinikalla. Miten Sinä koet AA-kerhot? 

Pystyvätkö ne vaikuttamaan tuommoiseen asiaan? 

Raija: On kai se käynyt. Se on justiin se ongelma, että isä on monesti vieläkin 

sanonut, ettei siitä ole mitään hyötyä. (…) Ainakin meidän kohdalla ovat pysy-

neet vain väliaikaisena. Ei ole mitään pysyvää. Kyllä tilanne tällä hetkellä on 

parempi kuin pitkään aikaan. Vähän ollut ongelmia, silloin tällöin semmoista 

pientä ja välillä vähän isompaakin, mutta hyvin on mennyt kuitenkin. Kyllä ne 

kuitenkin joutui käymään sosiaalitätitkin tuolla meillä. 

 

Edellä Raija toi esille myös sosiaalityöntekijöiden kotikäynnin. Sosiaalityöntekijät 

olivat tehneet kotikäynnin, joka liittyi vanhempien ongelmiin ja pienimpien sisa-

rusten hoidon laiminlyöntiin. Joku ulkopuolinen oli tehnyt lastensuojeluilmoituk-

sen nuorimman sisaruksen pyynnöstä, kun elämä kotona kävi sietämättömäksi. 

Raijan perheen asioissa oli pidetty useita verkostokokouksia. Yleinen toimin-

tatapa oli, että kun perheessä ilmeni ongelmia, niin kotona ja perheneuvolassa oli 

pidetty verkostopalavereita. Asiakirjatietojen perusteella myös Raija oli joskus ol-

lut vanhempien mukana verkostopalavereissa. 
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Sointu: Jäikö Sinulta puhumatta tai kertomatta koskaan mitään? 

Raija: Minä muistan hirveän vähän niistä keskustelujen sisällöistä. Kyllä minä 

luulen, että silloin ihan pienenä minä olen mahdollisesti puhunut suuni puh-

taaksi. 

 

Kärjistyneeseen perhetilanteeseen liittyneiden kokoontumisten jälkeen perheestä ei 

kuulunut asiakirjatietojen perusteella kenellekään verkoston toimijalle mitään hä-

lyttävää, eikä kuulumisia liioin kyselty myöhemminkään. Kukaan verkostossa toi-

mijoista ei varmistanut perheen kanssa säännöllistä työskentelyä lastensuojelupro-

sessin aikana. Kenelläkään verkoston jäsenellä ei ollut pitkäaikaista vastuuta eikä 

tietoa perheen todellisesta tilanteesta. Keskeneräisyys pitkitti nuoren elämistä epä-

vakaissa oloissa perhekriisin keskellä. 

 

Sointu: Kun katsoo noita asiakirjoja, niin on aina aloitettu topakasti ja sitten 

aina jäänyt kesken? 

Raija: Niin se on. 

 

Asiakirjatietojen perusteella Raijan lapsuudessa oli ollut erilaisia toimijoita tuke-

massa lapsen kasvua ja selviytymistä. Hänen tilanteestaan oli jossain vaiheessa oltu 

niin huolissaan, että hänelle oli tehty psykologisia testejä. 

 

Raija: Muistan ainakin jotain psykologisia testejä, mitä tehtiin sosiaalitoimis-

tossa. Muuta en kyllä muista. Sitten ala-asteella tuon kouluterveydenhoitajan 

vastaanotolla, mutta en kunnolla muista sitä, on niin pitkä aika (…) se on niin 

pikkunen aika kun testi kestää. 

Sointu: Näetkö sinä, että on monta vastuunkantajaa vai yksi (…) kenet Sinä? 

Raija: Ainakin yksi pitäisi olla semmoinen ihan selkeä. Jos vanhemmat eivät 

sitä vastuuta pysty ottamaan, niin jonkun se täytyy ottaa. Se pitäisi olla sosiaa-

livirasto tai joku, jolla on valtaa ja auktoriteettia ottaa se. Tietenkin, mitä 

enempi on, niin sitä parempihan se on, jos sitä vastuuta saa jaettua, mutta yksi 

pitää olla ihan selkeä. 

 

Raija oli kokenut moniammatillisen verkoston omalla kohdallaan luotettavaksi. 

Tässä kohden hän näytti jättävän tietoisesti osan kokemuksistaan kertomatta. Ar-

velen tämän johtuvan siitä, että hän ei halunnut puhua lastensuojeluun liittyvistä 

negatiivisista asioista. 
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Sointu: Miten sinä näet tämän auttamisverkoston kokonaisuutena? 

Raija: Kyllä se suhteellisen ehyt on ollut. En minä halua mitään sanoa. 

 

Raijan ajatuksissa jonkinlaisena tulevaisuuden uhkana olivat lapsuuden purkamat-

tomat traumat. Raija palasi keskustelussa usein traumoihin, vaikka haastattelussa 

hän ei kokenut niitä ongelmiksi. 

 

Sointu: Tunnetko Sinä, että itse olet ihan tasapainoinen ja jaksat tästä ponnistaa 

eteenpäin? Vaan oletko sä selviytynyt? 

Raija: Niin tasapainoinen kuin tuommoisessa tilanteessa voi olla. Ehkä on vä-

hän tullut sellaista, että vaatii itseltäkin aivan liikaa – pitää pärjätä ja kaikessa 

pitää olla hyvä. Tavallaan minä olen tyytyväinen. Minä en tiedä vieläkään, mitä 

itsetuntoon on jäänyt. Nyt sujuu hyvin kumminkin. (…)Kyllä minä olen miet-

tinyt, että jossakin vaiheessa saattaa elämässä tulla eteen. Toivottavasti ei tulisi. 

Toisaalta se on iso kynnys kokea tarpeelliseksi hakea keskusteluapua. En minä 

tiedä, kyllä se on sillä tapaa kumminkin sellainen olotila ja luottavainen, että 

asiat on aina järjestynyt, että kaikki järjestyy jatkossakin. 

 

Yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuus auttaa hädässä olevia lapsia 
Raija luotti siihen, että elämä asettuisi normaaliin uomiinsa ajan kuluessa. Mutta 

toisaalta seuraavassa hän kuvasi toivottomuutta lapsuuden kokemuksen perusteella. 

Hän toivoi yhteiskunnalta enemmän velvollisuuksia kantaa vastuuta asioiden muut-

tamiseksi alkoholiperheessä. 

 

Sointu: Mitä Sinä ajattelet, kun olet tämmöisen elämän elänyt, minkälaista apua 

odottaisit avohuollolta. Miten jatkuvuus asua turvattaisiin siellä kotona? 

Raija: Ei sitä oikein voi turvata paljon mitenkään. Toivoa tietenkin aina voi 

(…). Niin kauan kun ei semmoista nollatoleranssia vaadita, niin kauan tulee 

tällaisia tilanteita. Voi olla että olen väärässäkin. 

Sointu: Sen pitäisi tulla julkiselta puolelta. Tuntuuko Sinusta, sosiaalityöntekijä 

voisi? Auttaisiko? 

Raija: Totta kai, se on kuitenkin auktoriteetti nimenomaan semmoinen. Eihän 

tästä kukaan muu voi sinne mennä. Kyllä molemmilta vanhemmilta mielestäni 

sitä pitää vaatia nollatoleranssia. 

 



230 

Raija luottaisi sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöissä tiukempaan auktoriteet-

tiin ja valtaan ja vanhempien päihteettömyyteen turvata lapsen kasvuolosuhteet ko-

tiympäristössä. Lastensuojelun sosiaalityön pitäisi viime kädessä kantaa vastuu 

lapsen epävakaasta kotielämästä. Erikoisesti hän toivoi sosiaalipuolelta vastuuta 

silloin, kun käytetään valtaa – täytyisi esimerkiksi ”pakottaa vanhemmat huolehti-

maan lapsistaan”. Raijan toiveen voi ymmärtää sitä taustaa vasten, että lapsuuden 

aikana hyvin monia yhteiskunnan keinoja oli käytetty ja mikään ei muuttanut van-

hempien elämäntapoja perheessä. Epävakaassa kasvuympäristössä riskit ja uhkat 

pysyivät samoina koko Raijan lapsuuden ja varjostivat myös nuorempien sisarusten 

elämää. Haastattelussa Raijan toive oli, että yllättävillä kotikäynneillä lastensuoje-

lun instituution käyttämä valta ja pelote voisivat vahvistaa lapsen jatkuvuuden tun-

netta ja mahdollisuutta asua kotona. Raija tiesi myös, että vanhemmat olivat aina 

vastustaneet lastensa sijoittamista kodin ulkopuolelle, mikä näkyy myös asiakir-

joissa. 

 

Sointu: Minkälaista turvaa odottaisit muulta ympäristöltä – on koulu, päiväkoti, 

neuvola ja läheisiä (…) mistä se paras tuki ja turva? 

Raija: Sukulaisethan nyt eivät loppujen lopuksi voi tehdä yhtään mitään. Van-

hemmilla ei ole tahtoa tilannetta muuttaa miksikään. Sitten vasta, kun sosiaali-

virasto tuli siihen mukaan kuvioihin, niin sitten vasta alkoi tapahtua. Toivoa 

tietenkin aina voi. Mutta minä en itse siihen usko. 

Sointu: Entäs lasten tai nuorten turvakoti, ei tuommoinen aikuisten (…) joku 

perhekoti tai joku semmoinen yksikkö? 

Raija: Ei todellakaan. Kyllä siihen kävisi lähisukulaiset. Totta kai nyt semmoi-

set läheiset ihmiset, jotka tuntee ja niihin luottaa täysin. Tietenkin on paljon 

parempi kuin ihan vieraat ihmiset. 

 

Raija koki, että ulkopuolinen luotettava ihminen voi auttaa lastensuojelun lasta vai-

keissa elämäntilanteissa. Hänelle voisi puhua luottamuksellisia asioita. 

 

Sointu: Olisiko joku päivystysluonteinen työ tai pitäisikö nuorille olla oma so-

siaalityöntekijä tai paikka? 

Raija: Ihan olisi hyvä, että voisi purkaa omia tuntojaan. Varmaan monia auttaisi. 

(…) Monellakaan ei välttämättä ole kavereita tai semmoisia ihmisiä joihin voisi 

luottaa ihan täysin. Ne saattaa purkautua jotenkin ikävällä tavalla. 
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Raijan lapsuuden perheessä oli tehty paljon tehostettua perhetyötä. Sen tavoitteena 

oli sekä ohjata vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan että tukea lapsen kasva-

mista turvallisessa kotiympäristössä. 

 

Sointu: Miten, sitten tämä perhetyö. Auttaako se perheen koossa pysymistä? 

Raija: Sillä lailla ehkä, se riippuu mistä se juominen on lähtenyt, niistä syistä. 

Jos on just sen takia, että kauhea stressi, mitä vanhemmilla on, totta kai silloin 

ne pystyvät keventämään sitä työn määrää. Kyllä meillä on käynyt kodinhoita-

jia joskus. Ei minulla ainakaan ollut mitään sitä vastaan. 

Sointu: Mitkä toimenpiteet sinua auttoivat? 

Raija: Ainakin tuo huostaanotto oli kyllä ehdottomasti semmoinen. 

Sointu: Sinä puollat huostaanottoja. Sinä koit sen jotenkin? 

Raija: Puollan, Totta kai tavallaan pääsi pois siitä perhehelvetistä niin sanotusti. 

(…) Mutta tietenkin sellaisessa tilanteessa, että se olisi kuitenkin viimeinen 

vaihtoehto. (…) Ehkä se huostaanotto oli semmoinen ratkaiseva. 

 

Raija oli kokenut lastensuojelun päätösten hitauden vaikuttavan lapseen haitalli-

sesti. Se, että odotetaan kauan vanhempien muuttumista, jättää lapsen ilman riittä-

viä tukitoimia – huoltoa ja hoivaa, joilla on merkitystä lapsen kasvulle. Haastatte-

lussa Raija otti useaan kertaan puheeksi auttamisen hitauden ja epäselvyyden sekä 

sen, että lasten tilanne oli ollut toivoton vanhempien auttamisen aikoihin. 

 

Raija: Minun mielestä mitä ongelmia vain ilmenee, pitää puuttua kyllä nope-

ampaa. Mitä kauemmin se jatkuu, sitä enemmän siitä on haittaa lapsen kehi-

tykselle. Ei ole mitään järkeä venyttää sitä niin pitkään, mitä sosiaalitoimisto 

nykyäänkin tekee. Että siinä mielessä siihen olisi pitänyt puuttua paljon aikai-

semmin. Se kesti turhan pitkään. (…) En mää tiedä. Se tilanne oli siinä määrin 

toivoton, että parempaan suuntaan ne tilanteethan eivät kauheasti muuttuneet. 

Niin vaikka siinä pitää valita kahden huonon ratkaisun välillä. Minun mielestä 

se on kuitenkin parempi ratkaisu sijoittaa johonkin suuntaan. 

 

Edellä Raija tarkoittaa, että jos tukitoimet kestävät ajallisesti vuosia, on lastensuo-

jelun puututtava muuttumattomaan kotitilanteeseen siten, että vanhempien autta-

minen lopetetaan ja lapset otetaan pois vanhemmilta. Pysyvä paikka estää lapsen 

riepottelun paikasta toiseen. 
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Heta ja Arja 

Kokemuksia perheestä, vanhemmista ja kodista 
Vanhemmat erosivat, kun Arja oli vauvaiässä ja Heta oli viisivuotias. Eron jälkeen-

kin vanhemmat jatkoivat yhdessä päihteiden käyttöä ja asuivat usean kerran yh-

dessä. Ongelmien kasautuessa he muuttivat eri osoitteeseen. Isä saattoi muuttaa vä-

liaikaisesti Itä-Suomeen pienelle paikkakunnalle. Asiakirjatiedon perusteella van-

hemmat olivat asuneet erilaisia jaksoja yhdessä ja tavallisesti äiti huolehti lapsis-

taan. 

 

Heta: Silloin kun minä ja Arja olimme pienempiä, yleensä äiti on huolehtinut 

viikonlopun jälkeen lapset kouluun. 

 

Molempien vanhempien päihteiden käytön takia heidän antamansa hoiva ja huolto 

olivat olleet puutteellisia ja lapsuuden perhe-elämä epäsäännöllistä ja turvatonta. 

 

Heta: Kyllä minä monesti mietin, että miksi minulla ei ole oikeaa perhettä sillä 

lailla, että on äiti, isä, koti, oma piha, auto ja me oltaisi yhdessä, matkusteltai-

siin. No sitä, että olisi perhe. Sillä lailla ärsyttää, että on pitänyt pilata oma 

lapsuus tuon takia (…) on se minua joskus ärsyttänyt, että kun minulla ei ole 

tavallista perhettä. On hirveää. Rahaton aina. Aina saa miettiä, onko rahaa sii-

hen ja siihen. Olen minä katteellinen niin hirveästi monille minun kavereille, 

kun niillä on isä ja äiti. Hienosti tullee toimeen ja hieno talo ja iso piha. Sem-

moisen minäkin haluaisin, mutta eihän semmoista voi saada. 

Arja: Niin minäkin. 

 

Hetan ja Arjan vartuttua perheen merkitys oli heidän mielessään muuttunut. Enää 

he eivät halunneet, että vanhemmat ja nuoret muuttaisivat perheeksi saman katon 

alle. Vartuttuaan Heta ja Arja kokivat vanhempien eron helpottavana tekijänä, 

mutta pienempänä he olivat ikävöineet vanhempia. 

 

Sointu: (…) haluaisitteko te, että isä ja äiti olisivat vielä yhdessä jos he parani-

sivat. 

Heta: Jos se olisi ihan, jos ne eivät joisi tippaakaan enää ikinä. 

Arja: Sitten ne riitelisi kuitenkin. Ne joisivat koko ajan. 

Sointu: Sinä olet Heta vanhempi kuin Arja, miten sinä olet kokenut sen eron. 

Heta: Musta se oli parempi, että ne vaan erosi, koska ne eivät osanneet kuin 

riidellä. (…) jos ne olisi yhdessä, niin ne vain joisi. Minä haluan ne pitää ihan 
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erillään toisistaan. Minä olin viiden kun ne erosi. Kyllä mä muistan, kun ne 

riitelivät. Minä olin pikkunen. Mä muistan, kun mä katselin kun meidän isä löi 

turpaan meidän äitiä, ihan nokan edessä justiin. 

Sointu: No miltä sinusta tuntui? 

Heta: En minä tiedä, minä olin niin pikkunen. Kai minä katselin ihmeissäni, 

mitä ne nyt hommaa. Silloin se isä vissiin lähti, ovet paukkuen häipyi. En minä 

muista tuliko se takaisin. 

 

Kokemuksesta nuoret olivat oppineet varautumaan pitkäänkin kestävään epävakaa-

seen tilanteeseen kotona. Joskus vaikeudet kotona olivat johtaneet jopa siihen, että 

lapset olivat joutuneet kutsumaan poliisin paikalle, kun he eivät enää jaksaneet hu-

malaisten vanhempien riitelyä. Nyttemmin Heta kertoi olevansa huojentunut, kun 

vanhemmat haetaan. Vanhempien juopottelun seurauksena yöunetkin saattoivat 

jäädä lyhyiksi. Kouluaamuna saattoi olla hankaluuksia ehtiä kouluun. 

 

Sointu: Miten te näette tämän isän ja äidin ongelman vanhempina. 

Arja: Ne riitelee aina, kun ne ovat yhdessä. Niillä on aina pientä riitaa. 

Heta: Minä en ymmärrä minkä takia ne roikkuvat toisissaan (…) ne ovat eron-

neet. Tavallisesti niin kun juo siellä, ei kukkaan saa olla rauhassa kun ne vaan 

putkia vetää.. Isästäkin tulee aggressiivinen, se raivostuu hirveän helposti. 

Arja: Saattaa se sanoa pahasti, mutta on niissä iso ero. 

Sointu: (…) kun äiti tulee humalassa kotiin? Tulee tämmöinen perhekriisi ja 

äitiä pitää viedä poliisiautolla ja sitten. 

Heta: Ei minulla mikään hätä ole, mutta kun raivostuttaa suoranaisesti kun ei 

yhtään saa olla rauhassa. 

 

Hetalla ja Arjalla oli lapsena ristiriitaisia tunteita vanhempia kohtaan. Joskus oltiin 

hyviä ja vastuuta kantavia ja joskus taas ei. Vanhempien päihteiden käyttö heikensi 

perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja aiheutti vanhempien ja lasten välillä ris-

tiriitaisuutta ja välinpitämättömyyden tunteita. 

 

Sointu: (…) Tuntuuko teistä, että he kuitenkin välittävät lapsista? 

Heta: No, selvin päin tietenkin äiti hössöttää ja huolehtii. Kyllä se sillai, niin 

kun, välittää, mutta ei juomisen suhteen, ei se kuuntele yhtään. Ne eivät välitä 

meidän mielipiteistä ollenkaan, vaikka on selvin päin. 

Arja: (…) Kyllä se varmaan välittää, mutta se ei voi vastustaa. 

Heta: Niinpä, se ei oikein voi vastustaa tuota viinakaupan kutsua. 
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Sointu: Minkä te ajattelette syyksi, että sinne viinakauppaan on pakko mennä? 

Heta: En minä tiedä. (…) Me on joskus kysytty, minkä takia sinä niin kun. Mikä 

siinä on niin ihanaa. 

 

Haastattelussa nuoret kuvasivat sitä, miten äidin alkoholin käyttö oli edennyt en-

nalta arvaamattomasti ja aiheutti epäluottamusta äidin ja nuorten välille. 

 

Arja: Äiti monesti sanoi, että se tulee joskus neljän aikaan kotia ja minä sitten 

valvoin ja se ei tullutkaan. 

 

Äidillä oli ollut asiakaskertomuksen perusteella vuosia kestänyt raittiuden kausi. 

Nuoret olivat tottuneet näkemään äidin tuolloin aina selvin päin. Äkkinäinen muu-

tos hämmensi lapsia. Varhaislapsuuden huonon ajan jälkeen nuoret elivät äidin rait-

tiuden ajan lapsena tasapainoista elämää. Haastattelussa Heta ja Arja kertovat 

omista tunteistaan, kun äiti aloitti uudelleen päihteiden käytön. Samalla Heta tuo 

esille myös huolen nuoremmasta sisaruksesta ja surkuttelee hänen kohtaloaan. 

 

Heta: Silloin kun se aloitti sen (…) sen päihteettömän putken jälkeen, niin se 

sanoi, että sillä on stressiä. 

Sointu: Arja on pikkuinen ollut. 

Heta: Minä olin yhdeksän kun se alkoi. Arja oli ekalla ja minä olin vissiin kol-

mannella. Minä olin tottunut näkemään (…), että se oli aina selvin päin ja kun-

non äiti ja tämmöinen. (…) Mutta sitten yhtäkkiä se muuttui ihan kokonaan. 

Totta kai se hämmensi aivan hirveästi. Mmh. Arja oli vielä mua pienempi niin 

vielä pahempi. 

 

Vanhemmat aiheuttivat Arjalle ja Hetalle häpeän tunnetta erityisesti sellaisissa ti-

lanteissa, joissa oli myös perheen ulkopuolisia ihmisiä näkemässä. Nuoret itse ot-

tivat puheeksi häpeän, joka ennen kaikkea vaikutti myös kaverisuhteisiin. 

 

Sointu: (…) On ystäviä, joita haluaa tuoda kotiin. Arja, mitä Sinä tunnet? 

Arja: Siinä kyllä minä ihan sillei, että jos minun kaverit näkevät ja sitten ne 

kysyvät. 

Sointu: Onko Teillä aina se häpeän tunne, josta äsken mainitsitte? Mikä on aut-

tanut siinä häpeän tunteessa, että on päässyt sen yli? 

Arja: Aika. 
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Heta: Ei kait sen yli sillei pääsekään oikeasti. Ei se sillei, että huolettaa ja ottaa 

sielusta hirveästi. Mutta sillee, että hävettää sen itsensä puolesta. Että kun se 

itse nollaa itsensä niin täysin kaikkien edessä aina. 

 

Äidin näyttäytyminen julkisilla paikoilla aiheutti erityisesti häpeää ja tuskaa sekä 

myös lapsessa säälin tunteita. 

 

Heta: On sille sanottu se monta kertaa, että omat lapset häpeää. Minua niin 

säälittää kun se on ihan päissään (…) Minua hävettää ja kaverit, (…) minulla 

on yksi hyvä kaveri, joka ymmärtää ja tietää. Koskaan ei täydellä varmuudella 

voi tuoda kavereita kotiin yöksi se ärsyttää (…) kun ei tiedä mitä tapahtuu. 

Arja: Minäkin olen sanonut, ettei saa tulla päissään vastaan se rasittaa. Niin se 

on sen suuntaista, että se aina syyttää. 

 

Hetan ja Arjan kuvauksissa korostuu se, että tunnesuhde vanhempia kohtaan on 

hyvin ristiriitainen 

 

Sointu: Minkälainen tunnesuhde teillä molemmilla on äitiin ja isään? 

Arja: Tunnesuhdeko. Minä en tykkää kummastakaan. 

Heta: No se vähän riippuu mielialasta. Minä en tunne äitiä kohtaan oikein mi-

tään. 

Arja: Samoin. No en mä tiedä, äidin kanssa on helpompaa. Minä kaipaan äitiä. 

Käyn äidin luona silloin, kun tiedän, että se on selvin päin. 

 

Arjalle äiti oli edelleen tärkeä ihminen, vaikka ei ollut aina jaksanut huolehtia lap-

sistaan. Erityisesti nuorten suhdetta äitiin voidaan ymmärtää sitä taustaa vasten, että 

varhaislapsuus oli mennyt hyvin oman äidin hoidossa isovanhempien tukemana. 

Tuolloin lasten isä ei juurikaan pitänyt yhteyttä entiseen perheeseensä. Nuorten ris-

tiriitaisia tunteita äitiä kohtaan voidaan ymmärtää myös sitä taustaa vasten, että las-

ten useissa sijoituksissa ja vanhempien toistuvissa eroissa vastuu lapsista jäi aina 

aikaisemmin äidille. 

Jo aikaisemmin kerroin, että aikuistuneiden nuorten tunteet äitiä ja isää kohtaan 

olivat epävarmat ja ristiriitaiset. Haastatteluhetkellä nuoret asuivat tilapäisesti isän 

luona. Nuorilla ei ollut pitkäaikaista kokemusta isästä huoltajana, sillä suurimman 

ajan koko lapsuudesta heidän yhteydenpitonsa isään oli ollut satunnaista. Epävar-

muuden lisäksi Arja tunsi vierautta isää kohtaan, sillä hän ei ollut koskaan aiemmin 
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asunut yhdessä isän kanssa. Vuodet olivat tehneet tehtävänsä: Arjan ollessa jo mur-

rosiässä biologinen side ei riittänyt luomaan yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä. 

 

Arja: Minä en edes kehtaa puhua kunnolla niin isän kanssa sillai. No, en minä 

tiedä. Äidin kanssa minä pystyn puhumaan, mutta isän kanssa on vaikeampaa. 

Minua rupeaa hävettämään, jos minä olen kahdestaan. Isän kanssa me on asuttu 

niin vähän aikaa, etten osaa oikein keskustella. Minä tykkäisin olla omassa 

huoneessa. 

Sointu: Oletko Sinä ollut paljon erossa isästä. 

Heta: Koko lapsuus suunnilleen. Mutta onhan se vähän semmoista outoa. (…) 

Ei pysty puhumaan Arja esimerkiksi isän kanssa tai tämmöistä suunnilleen. 

 

Nuorten muisteluissa kodin merkitys paikkana korostui etenkin silloin, kun muutto 

vieraaseen paikkaan pelotti. Vartuttuaan nuoret itse saattoivat pitää parempana 

vaihtoehtona jäämistä epävakaaseen kodin elämäntilanteeseen mieluummin kuin 

lähteä vieraaseen paikkaan. Seuraava nuorten tapahtumakuvaus kertoo tällaisesta 

tilanteesta. Tapauksesta on mainintoja myös asiakaskertomuksissa; sekavan kotiti-

lanteen vuoksi sosiaalityöntekijät tekivät kotikäyntejä joidenkin ulkopuolisten hä-

lyttäminä. Tuolloin nuoret asuivat tilapäisesti isän luona ja myös äiti oleskeli per-

heen kanssa. 

 

Sointu: Suojeletteko te vanhempia? 

Heta: En minä enää. Niin, me haluttiin suojella itseä, eikä haluttu lähteä min-

nekään. 

Arja: En minä niitä halua suojella. Ei vaan siksi, kun minä halusin pysyä kotona. 

Heta: Kun ei oltu isän kanssa hirveen kauan asuttu vielä. Ei haluttu heti taas 

uuteen paikkaan. 

Sointu: Niin siellä kotona. 

Heta ja Arja: Niin. Silloin sanottiin sossuille, että kaikki menee hyvin, kun ei 

haluttu lähteä toiseen paikkaan. 

 

Nuorille koti oli rakas myös paikkana, jonka he liittivät osaksi elämänhistoriaansa. 

Nuorille koti omana paikkana ja merkityksellisenä asiana ohitti tällöin hoivan ja 

huollon puutteet. Heta kuvaa kodin elämistilaa: 

 

Heta: kyllä siellä kuitenkin asua voi. 
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Kokemuksia muun kasvuympäristön tuesta ja sijaishuollosta 
Hetalla ja Arjalla oli mummo, joka piti heistä tilapäisesti huolta jossakin elämän 

vaiheessa heidän kotonaan – esimerkiksi silloin kun äiti lähti useita päiviä kestä-

välle asioinnille kirkonkylälle. 

 

Heta: (…) äiti monesti sanoi, että menee käymään pankkiautomaatilla, mutta 

se automaattireissu kesti kaksi päivää. Mummohan se silloin piti huolta meistä 

kun äiti oli reissussa. – Kotona teki ruokaa. 

 

Muihin sukulaissuhteisiin vanhempien elämäntapa heijastui siten, että Hetan ja Ar-

jan vuorovaikutussuhteet heihin jäivät hatariksi. Hetan ja Arjan vanhemmilla oli 

kireät välit muihin sukulaisiin, ja näihin voitiin turvautua harvoin. Toisella paikka-

kunnalla asuvat sukulaiset kuitenkin tiesivät pääpiirteittäin vanhempien ja lasten 

tilanteesta, sillä asiakirjatietojen perusteella he olivat tehneet lastensuojeluilmoi-

tuksia. Heta kuvaa suhteitaan sukulaiseensa: 

 

Sointu: Miten ne sukulaiset, olivatko ne miten mukana? (…) 

Heta: Eipä oikeastaan. (…) Mutta ei meillä ikinä mitkään hirveän läheiset su-

kulaisuussuhteet (…) ei voi kuvitella menevämme jollekin heistä kahdeksi vii-

koksi, pois kotoa. 

 

Jotkut kaverit kiusasivat Arjaa siten, että hänelle saatettiin huudella äidin juoppou-

desta. 

 

Arja: Äitisi on juoppo. Se suututtaa pikemminkin kuin hävetti. Ei ne aina, mutta 

välillä mainitsivat äidistä, oli nähty. 

 

Arja oli oppinut varaamaan rauhallisen ajankohdan kaverin vierailuille. Hän pyrki 

ajoittamaan vierailut äidin ja isän ryyppyaikojen mukaan viikon rauhallisimpaan 

aikaan. Vanhemmat käyttivät alkoholia viikon lopulla runsaammin, joten tuolloin 

kavereita saattoi harvemmin tuoda yökylään. Vain hyvin luotettavat ja pitkäaikaiset 

kaverin saattoi tuoda kotiin. 

 

Sointu: Sinulla Arja kuulostaa olevan hyviä kavereita, sekin auttaa. 

Arja: Minulla on yksi kaveri, jolla on vähän samanlaista. Kyllä minä kehtaan 

EJ:n tuoda. (…). Minulla on kouluaamuna ollut yksi kaveri, niin kyllä silloin 

kehtaa. Se, joka oli kerran yötä meillä viikonloppuna. 
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Sointu: Heta, onko Sinulla hyviä kavereita? 

Heta: On mulla läheisiä kavereita tällä hetkellä. (…) Minua hävettää niitten 

puolesta kun ne humalassa tappelee. Kaveri asuu ihan vastapäätä tien toisella 

puolella. Me olemme oltu kavereita jotain kymmenen vuotta JN:n kanssa. Ei 

minulle kukkaan oikeastaan koskaan mitään tullut sanomaan. 

 

Pitkäaikaiset luottokaverit olivat Hetan elämässä merkittäviä, ja heidän tärkeytensä 

perhe-elämän kaoottisessa tilanteessa korostui entisestään. 

 

Sointu: Pystytkö Sinä avoimesti kavereille puhumaan tuosta äidin juomaongel-

masta, kun Sinä tunnet tuota häpeää noin kovasti? 

Heta: No en kaikille. Parille kaverille, kaikista tutuimmille. TM tulee meille 

viikonlopuksi. (…) Se on inhottavaa, kun se joutuu kanssa näkemään, minkä-

laista meillä on kotona. Ärsyttää, ku ne siellä päissään sitten tappelee. Kotiolot 

ovat semmoiset. Niin ei kehtaa tuoda viikonloppuna. 

Sointu: Entä naapurit, tietävätkö ne että äiti juo? 

Heta: (Kuiskaamalla SK) no tietää. No ei voi olla oikein tietämättä ko me on 

heitetty se ulos. Poliisit on hakenut sen sieltä pihalta, että kyllä kait ne naapurit 

tietävät. 

 

Heta ja Arja olivat olleet sijoitettuina useisiin eri sijaisperheisiin. Nuoret vertailivat 

kokemuksiaan muutamista sijaiskodeista muistelemalla sijaisvanhempiaan. Suh-

teet sijaiskoteihin olivat jääneet hatariksi, mikä saattoi johtua siitä, että heillä oli 

poikkeuksellisen paljon sijoituksia erilaisiin sijaisperheisiin. 

 

Sointu: Te olette aina olleet yhdessä sijoitettuna samaan paikkaan? 

Heta: ja Arja: Joo. 

Sointu: Onko teillä tullut kiintymyssuhteita sijaisperheisiin? Pidättäkö te yh-

teyttä? 

Heta ja Arja: No ei. 

Arja: Tietenkin tuli vähän haikea olo kun lähettiin JL:tä. (…) Ja kirjeitäkin on 

kuljetettu alkuun. 

Heta ja Arja: Kyllä me mennään huomennakin kylään niille. Nekin kävi kylässä 

meillä. 

Sointu: Teillä on useimpia niitä sijaisvanhempia, miten te olette kokeneet sen? 

Arja: En minä muista muuta kuin PK:n. 

Heta: Minä muistan RT:ta ihan vähän. 
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Arja: Niin minäkin ihan vähän. 

Heta: Odotapas se oli se JL. 

Arja: Minä muistan ja RN:nä. 

Sointu: Miten te koette tässä asiassa lastensuojelutyön toteutuneen – onko se 

hyvin tai huonosti – oletteko te tyytyväisiä. 

Heta: JL:sta ja RT:stä kokemukset olivat yhtä hyviä, mutta PK oli selvä kuo-

lema. PK:sta en tykännyt. 

Arja: PK:n kokemuksen perusteella ihan hyvä. Minusta siellä oli ihan mukavaa. 

Heta: Olihan ne välillä mukavia, mutta ne olivat ihan erilaisia kuin me. Ne oli-

vat semmoisia tiukkoja telkkarin suhteen. 

Arja: Ei kai ne tiukkoja olleet. No sillai. 

 

Sijaiskodin valinnassa nuorten yksilöllisiä tarpeita ei ollut otettu riittävästi huomi-

oon. Lisäksi Arja ja Heta saattoivat kokea sijaisvanhemman kasvatuskulttuurin eri 

lailla. Kuten edellä olevasta lainauksesta ilmenee, ainakin yhdessä tapauksessa oli 

käynyt niin, että Arja oli sopeutunut sijaiskodin kasvatuskulttuuriin, mutta Heta ei. 

Hän oli kokenut sijaisperheen elämäntavat voimakkaasti erilaisiksi kuin biologi-

sessa perheessään oli tottunut. Häntä häiritsi esimerkiksi sijaisperheen uskonnolli-

suus, mihin hän ei ollut tottunut. 

Arjan ja Hetan äiti vaati, että yhteys lapsiin jatkuisi sijoituksen aikana. Hän oli 

koko huostassaoloajat mukana lasten elämässä, mutta tätä yhteyttä sosiaalityönte-

kijät eivät tukeneet. Vanhempien ja lasten välisiä tapaamisia oli kirjattu asiakirjoi-

hin. Asiakirjatiedoissa aikuisten kuvaus oli kirjattu erilaisena kuin Arjan ja Hetan 

omissa kertomuksissa. Asiakirjoissa on mainintoja siitä, että Arja ja Heta olivat le-

vottomia. Tämän sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät tulkitsivat vanhemmista 

johtuvaksi häiriöksi, jonka perusteella lasten ja vanhempien tapaamisia vaadittiin 

rajoitettavaksi. Nuorten kokemuksissa heidän levottomuutensa syy oli se, että he 

ikävöivät omaa äitiä. 

 

Sointu: Kaipasitteko te huostassa äitiä? 

Heta: Mh. (…) Totta kai, me oltiin pieniä. 

 

Hetan epävakaan elämäntilanteen annettiin jatkua jopa vuosia ennen sijoitusta. Hän 

pohtii sijoituksiaan rankan lapsuuden näkökulmasta: 
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Sointu: No entäs jos teidät olisi sijoitettu pienenä johonkin perheeseen ja te 

olisitte elämänikänne asuneet jossakin perheessä. Olisikohan se ollut parempi 

vaihtoehto? 

Heta ja Arja: jos se olisi ihan pienenä tehty. 

Heta: Olisi se, koska on se minun kaverikin, (…) niin sekin sijaisperheessä, 

adoptoitu, (…) on vaikuttava, koska sen isä vissiin oli myös juoppo ja äiti kuoli, 

kun se oli ihan pieni. 

 

Kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lastensuojeluprosessin aikana 
Asiakirja-aineiston perusteella vanhempien kanssa tehtiin useita sopimuksia ja 

heitä yritettiin muun muassa ohjaamalla ja neuvonnalla saada huolehtimaan lapsis-

taan. Heitä myös ohjattiin viemään lapsia perheneuvolaan ja varaamaan itselle ai-

koja A-klinikalta. Asiakirjoissa ei ole mainintaa, että lapset olisivat olleet mukana 

näissä tukitoimissa. 
Kumpikaan vanhemmista ei ottanut pitkäaikaista vastuuta lapsista missään He-

tan ja Arjan kasvun vaiheessa. Nuoret eivät muistaneet, että näistä asioista olisi 

koskaan puhuttu vanhempien ja lasten sekä sosiaalityöntekijöiden kesken. 

 

Sointu: Onko kasvatuksesta ja huolenpidosta ja hoidosta puhuttu koskaan sillä 

lailla, että on äiti, isä, lapset ja sosiaalityöntekijät? 

Heta: Ei ole. Arja myötäilee Hetaa.. 

Sointu: Onko isä ja äiti koskaan huomanneet, että on huolenpidossa puutteita? 

Heta: Me on mietitty. Isä arvioi ja me on mietitty, mutta äiti sanoo, että isä 

luulee, että on täydellinen, ettei hänessä ole ikinä mitään vikaa. 

 

Nuoret muistelivat, että poikkeuksellinen tapahtuma sosiaalityöntekijöiden toimin-

takäytännöissä oli se, kun he odottivat äidin raitistumista. Pettymyksiä koettiin, kun 

äiti aloitti uudelleen lyhyen ajan sisällä useita kertoja päihteiden käytön. Odotukset 

äidin ja isän luokse pääsemisestä olivat ikävää vanhempien luokse, vaikka he eivät 

enää eläneet perheenä yhdessä. Alkuun tämänkin sijoituksen piti olla lyhytaikainen 

ja kestää vain sen ajan, kun äiti oli hoidossa. Heidät palautettiin yllättäen isälle, kun 

näyttöä äidin raitistumisesta ei tullut. Asiakaskertomusten merkintöjen mukaan pa-

lauttamista isällekin ajallisesti pitkitti se, että sosiaalityöntekijöillä ei ollut palau-

tuksen valmistelun alussa isän yhteystietoja. 

 

Heta: Olihan se mukavaa. 

Sointu: Palautusko? 



241 

Heta: Joo, Kun me oltiin siellä P:llä. Me mentiin syyskuussa sinne. Niin se oli 

aluksi tarkoitus ennen joulua päästä pois sieltä, että pari kuukautta aluksi oli 

äidin kanssa puhe. (…) – mutta kun sillä ei ollut näyttöä, että olisi kuivilla. (…) 

Totta kai se sitten venähti – että päästäisi joskus joulun jälkeen – ehkä joskus 

tammi- tai helmikuussa – ja oli monta kuukautta juomatta ja oltiin niinkö pää-

semässä, mutta se taas ratkesi. No ärsytti kyllä tosi (…) päästäänkö me ikinä 

pois täältä. Sitten isä tuli siihen (…) ja alkoi siinä värkkäilemään ja sitten lupasi 

ottaa meidät. 

 

Palautuksen jälkeen sosiaalityöntekijät tekivät Arjan ja Hetan kotiin useita koti-

käyntejä. Tilapäisen huostaanoton purkukaan ei riittänyt muuttamaan vanhempien 

elämäntapoja. Arja ja Heta olivat asuneet isän kanssa noin puoli vuotta, kun hänen 

päihteiden käyttö alkoi lisääntyä, kuten monesti ennenkin. Tästä nuoret kertovat 

seuraavassa: 

 

Arja: Alussa kun me asuttiin, isä oli ihan kunnolla. 

Heta: Silloin kun me mentiin (…) niin oliko puolivuotta vissiin ainakin (…) 

niin ku se alkoi viikonloppuisin ottamaan saunan päälle. 

Sointu: Niiltä kotikäynneiltä seurasiko muutosta? 

Heta: Luulenpa, että tilapäistä, en usko, että lopullista. Kyllä minä nyt odotin, 

että isä sen nyt enempi ihan tosissaan ottaa, mutta ei se näyttänyt. Kyllä se 

valehtelikin välillä. 

Arja: Kun sosiaalityöntekijät kävi, kyllä isä vähän säikähti.. 

Heta: Isä vain kokonaisen viikon ryyppäsi. (…) Äitikin oli juomassa silloin, 

molemmat yhtä aikaa. Huoletti mitähän tästä nyt seuraa. 

 

Sekä asiakirjatietojen että heidän omien kertomustensa perusteella Heta ja Arja oli-

vat kokeneet ennalta arvaamattomia perhe-elämän muutoksia usean kerran sekä. 

Arjan ja Hetan lapsuuden äkkinäisiä kasvuympäristön muutoksia luonnehti sellai-

nen erityispiirre, että äiti saattoi yöllä pyytää sosiaalityöntekijää hakemaan lapset 

turvaan, koska ei kyennyt itse humalassa hoitamaan lapsiaan. Äidillä oli ollut vai-

keuksia kertoa lapsilleen alkoholiongelmastaan huostaanoton ja huostassaolojen 

pitkittymisen syynä. Tämän yhteydessä nuoret muistelevat aikaa, jolloin heidät oli 

sijoitettu jälleen kodin ulkopuolelle yllättäen äidin hallitsemattoman päihteiden 

käytön vuoksi. Tuolloin äidillä oli ollut vaikeuksia kertoa lapsille ongelmastaan ja 

sitä, miksi koti vaihtui tutusta paikasta outojen ihmisten luokse. Äiti pehmitti Hetan 
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ja Arjan ikävää kertomalla oman toiveita ylläpitävän tarinansa lapsilleen. Odotuk-

set ja toiveet saattoivat tukea lasten jaksamista. Nyt isona se lähinnä naurattaa. 

 

Arja: Silloin ko me mentiin JL:lle, niin äiti kertoi tarinan. (…), ja sitä kesti 

vaikka kuinka kauan. Ja silloin tuli aika pitkäksi ja joka päivä odotin milloin se 

huostassaolo (…) loppuu. Aina kun äiti tuli katsomaan, se kertoi tarinan. (…) 

Äiti aina sanoi, että pääsette huomenna kotia ja sitten, kun me soitettiin sille, 

niin se sanoi, joo, ettei tää juttu vielä olekaan valmista. 

Sointu: No tuommoinen huostaanotto, minkä sosiaaliviranomaiset tekevät sil-

loin kun lapsi ei tule hoidettua. Oletteko Te tiennyt aina syyn silloin, kun teidät 

on otettu huostaan? 

Heta: Pienenä en muista. En tiedä. En minä usko, että meille on pienenä miten-

kään selitetty minkä takia me ollaan. 

 

Edellä olevan lainauksen voi tulkita äidin ja lastensuojelulapsen väliseksi välittä-

miseksi ja kiintymyssuhteeksi. Samalla se kertoo siitä, että lapset ja vanhemmat 

saattavat olla pitkään odottamisen tilanteessa. Sisimmässään lapsi kaipaa poissa-

olevia vanhempiaan. Nuorten kokemusten kuvaus ja asiakirjamerkintöjen kirjauk-

set eivät ole kuitenkaan yhtenäiset. Asiakirja-aineistossa lasten rauhattomuus oli 

selitetty äidin ja isän epäsosiaalisella elämäntavalla ja huonolla vanhemmuudella. 

Muulloinkin nuoret näyttivät saaneen puutteellista tietoa sijoituksistaan. 

Asiakirjatiedon perusteella Hetan ja Arjan vanhemmille oli annettu monenlai-

sia avohuollon tukitoimia. Näin oli usean vuoden ajan pystytty pitkittämään huos-

taanottoa. Varsinkin äitiä oli tuettu lastensuojelullisin perustein erilaisilla interven-

tioilla: esimerkiksi silloin, kun lapset olivat äidillä, lasten päivittäinen hoito järjes-

tettiin lastensuojelullisen perustein päiväkodissa. 

Arja oli täyttänyt juuri kuusi kuukautta, kun hänet sijoitettiin ensimmäisen ker-

ran perhekotiin. Tuolloin ystävät toimittivat yöllä lapset turvaan. Vuoden vanhana 

hänet oli otettu ensimmäisen kerran huostaan. Tuolloin hän oli vajaan vuoden huos-

tassa, kun hänet palautettiin äidille. Mutta jälleen kolmen kuukauden kuluttua teh-

tiin uusi sijoituspäätös ja avohuollon tukitoimenpiteenä molemmat lapset sijoitet-

tiin sijaisperheeseen. Isä muutti pois kotoa ja äiti lähti hoitoon. 

Asiakirjatietojen perusteella Heta oli sijoitettuna kolmeen eri perheeseen ennen 

kolmea ikävuottaan. Arja puolestaan oli täyttänyt kaksi vuotta, kun hänet sijoitettiin 

kolmanteen perheeseen. Sijoitusten syynä oli aina vanhempien päihteiden käyttö, 

joka saattoi jatkua useita päiviä. Lastensuojeluilmoitusten perusteella sosiaalityön-

tekijät kävivät rauhoittelemassa vanhempia ja puhumassa lasten tulevaisuudesta 
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ennen sijoituspäätöstä. Heta ja Arja eivät olleet lapsena tietoisia oikeuksistaan las-

tensuojeluun eivätkä siitä, kenelle lastensuojelu perheessä oli suunnattu589. 

 

Sointu: Oletteko Te koko ajan tiedostaneet, että Teillä on oikeus tämmöiseen 

lastensuojeluun, ja oletteko saaneet äänenne kuuluviin? 

Heta ja Arja: Ei olla. 

 

Seuraavassa keskustellaan sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöistä kotikäyn-

neillä. Nuoret kertovat kokemuksestaan: 

 

Sointu: Kun sosiaalityöntekijät tulivat kotikäynneille, Käsitelläänkö niitä vai-

keita asioita? 

Heta ja Arja: Ne kuulustelevat. 

Sointu: Tiesittekö Te etukäteen kotikäynneistä? 

Arja: Kyllä me saatiin tietää. Me ollaan poissa melkein koko ajan, kun ne kä-

vivät. 

Heta: Oikeastaan minä en ole ollut kotona, kun ne kävivät. Yhden kerranko 

minä olen ollut kotona, kun ne ovat käyneet. Silloin kyllä valehdeltiin kunnolla 

noitten puolesta. Joo hyvin niillä menee – vaikka ei mennyt. 

 

Heta ja Arja olivat ikään kuin ulkopuolisina vaikeassa tilanteessa. Asiakirjoissa 

esiintyi useita kertoja tällaisista kohtaamistilanteista merkintä ”lapset poistuivat 

paikalta”. Saattaa olla, että sosiaalityöntekijöiden kuulusteleva toimintatapa ai-

heutti negatiivisia tunteita sosiaalityöntekijöitä kohtaan. Luottamusta saattoi hei-

kentää myös sosiaalityöntekijöiden toimintakäytäntöjen toimenpidekeskeisyys. 

Kotitilanteen salaaminen saattoi niin ikään olla yksi nuorten keinoista vahvistaa 

asemaansa lastensuojeluprosessissa haluamaansa suuntaan. Sosiaalityöntekijöiden 

oli ollut vaikea saada tietoa perheen todellisesta tilanteesta myös siksi, että lasten 

kuulemista ja puhumista oli monin tavoin rajoitettu. Hetan ja Arjan äiti saattoi tosin 

joskus rohkaista ja antaa nuorille tukensa puhua perheen todellisesta tilanteesta, 

vaikka asiaan liittyi pelkoa ja kiristämistä. Asiakirjoissa ei ollut merkintää isän 

käyttämästä painostuksesta kotona. Tämä asia tuli esille nuorten haastattelussa, jo-

ten tuolloin isän käyttämään painostukseen perheen sisällä ei voitu puuttua sosiaa-

lityön keinoin. 

 

                                                        
589 Lastensuojelulaki 683/83, luku 1 yleiset säännöt ja Ls 12 §. 
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Arja: Siinä mielessä äiti on parempi tuota noin. Äiti niin kö sanoo, että kertokaa 

vain kaikki asiat ihan saman lailla. Isä rupeaa kauheana kieltämään, älkää sa-

noko sitä taikka tätä. 

Heta: Isä niin kö yrittää, että me ei puhuttaisi mitään ja se saa rauhassa tehdä 

mitä huvittaa. Mutta isä niin ku pelasi sen päälle, tai se tiesi, niin ku, että me ei 

haluta mihinkään muualle. Ei tietenkään me haluta mihinkään muualle. Mutta 

nyt kun me on alettu puhumaan. Ettei jokainen niin varman päälle ole. 

 

Heta kertoo vaikeista perheen jäsenten välisistä sisäisistä suhteista ja siitä, että van-

hempi uhkailee aralla asialla. Isä tietää, että Heta ei lapsena halunnut sijaiskotiin. 

 

Heta: Silloin kun isällä oli ryyppyviikko menneillä, me sanottiin, että kerrotaan 

soskuille. Isä sanoi, että siitäpä, minä en siitä välitä vaikka menette johonkin 

muualle. Kyllähän ne voi minulle sanoa, että minä olen hankala. Viedään jo-

honkin perhekotiin tai uhkailee monesti isä. (…) Tai se uhkaa käyttää minua 

jossain kasvatus, mikä se on, perheneuvolassa. En mä tiedä. Se niin ku, se ei 

varmasti tajunut, kuinka vakava se oikeasti oli. Sen mielestä minä olen niin 

ongelmainen välillä. 

 

Sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöissä puhumattomuus ja toimenpidekeskei-

syys näkyvät lapsen näkökulmasta tarkasteltuna siinä, että Heta ja Arja olivat har-

voin mukana sijaiskotineuvotteluissa. Heille ei ollut tapana kertoa sijaiskodista eikä 

sijoituksen ajallisesta pituudesta. Asiakirjatiedon perusteella Heta ja Arja olivat 

vain yhdessä tapaamisessa mukana, vaikka lastensuojelun asiakaskertomusten pe-

rusteella erilaisia palavereita oli vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa pi-

detty määrällisesti paljon. 

 

Sointu: Sinä et tienyt mitään. Sinä olet vain ihmetellyt miksi sijaiskotiin lähde-

tään? Niitä palavereita on käyty hirveästi? 

Heta: Niin, tai kyllä minä tiedän sen syyn, minkä takia tällai. Kyllä me on oltu 

semmoisessa jossa oli minä ja Arja sekä sosiaalityöntekijät. Silloinko oltiin 

JL:lla ja hän oli niissä mukana. (tarkoittaa sijaisäitiä, SK) 

 

Varttumisen mukanaan tuoma vahvuus antoi Hetalle ja Arjalle ensimmäisen kerran 

rohkeutta ilmaista mielipiteensä keskustelussa, joka liittyi heitä koskeviin päätök-

siin ja toimenpiteisiin. Sitä ennen Hetan ja Arjan asema lastensuojelulapsina vai-

kuttaa itseään koskeviin sijoituspäätöksiin oli ollut heikko. 
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Sointu: Saitteko Te itse vaikuttaa niihin sijaisperheiden valintoihin? 

Heta ja Arja: Ei, paitsi sillei viimeksi, kun meidät otettiin pois, niin me sanottiin, 

että me ei lähetä kotipaikkakunnalta kyllä yhtään mihinkään, että sillei. 

Heta: Joo minä sanoin, että minä en ainakaan vaihda koulua. 

Sointu: Ahaa. Te halusitte jäädä kotipaikkakunnalle. 

Heta ja Arja: Joo ettei tarvitsisi koulua vaihtaa. 

 

Hetan ja Arjan ollessa pieniä, oli tilanteita, että kodit ja hoitajat saattoivat vaihtua 

saman päivän aikana. Lastensuojelun sosiaalityön tilapäisten interventioiden toi-

mintakäytännöt aiheuttivat Arjan ja Hetan riepottelua pienenä paikasta toiseen ly-

hyen ajan sisällä. Tällainen riepottelu paikasta toiseen saattoi alkaa, kun vanhem-

mista kumpikaan ei ollut kykenevä hakemaan heitä päivähoidosta. Asiakirjatietojen 

perusteella vanhempien useita vuorokausia jatkunut hallitsematon päihteiden 

käyttö saattoi toistuvasti johtaa sekavaan tilanteeseen lasten arjessa, koska lasten-

suojelussa ei ollut varauduttu ennalta arvaamattomiin muutoksiin perheessä. Päi-

väkodin työntekijät saattoivat joutua etsimään tilapäistä paikkaa silloin, kun lapsia 

ei voitu palauttaa iltasella takaisin kotiin. Saman päivän aikana Arjan ja Hetan reitti 

kulki esimerkiksi kolmen päivän aikana seuraavasti: 1. päivä: Aamulla oma äiti vei 

lapset kotoa päivähoitoon. Sieltä heidät vietiin illalla perhekotiin tai turvakotiin ja 

sieltä yöksi perhehoitoon. 2. päivä: perhehoidosta lapset vietiin perhepäivähoitoon 

ja sieltä turvakotiin sekä illalla perhehoitoon. 3. päivä: aamulla lapset vietiin per-

hehoidosta päiväkotiin ja illalla heidät vietiin jälleen turvakotiin sekä yöksi perhe-

hoitoon. Nuorten lapsuudessa oli toistuvasti kuvauksen mukaisia jaksoja. Lapsia 

kuljetettiin päivittäin oman kodin, päiväkodin ja perhekodin sekä turvakodin välillä. 

Lastensuojelun asiakirjatiedon perusteella eräässä vaiheessa pyrittiin – lasten-

suojelulain590  edellyttämällä tavalla – turvaamaan lapsille myönteiset ja läheiset 

suhteet vanhempiinsa eheän perheen ja jatkuvuuden vahvistamiseksi. Tuolloin so-

vittiin tapaamiskäytännöistä lasten ja vanhempien välillä erityisjärjestelyin seuraa-

vasti: Arjan ja Hetan reitti kulki perjantaiaamuna sijaiskodista päiväkotiin, josta äiti 

haki lapset. Hän palautti samana päivänä lapset turvakotiin, josta heidät haettiin 

sijaiskotiin. Lapset matkustivat muutaman kuukauden tätä reittiä. 

Niinä aikoina, kun lapset olivat huostaan otettuina ja sijoitettuina sijaiskotiin, 

tapaamiskertoja ja kulkureittejä vaihdeltiin. Usein tapaaminen vanhempien kanssa 

järjestettiin kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Asiakirjakuvauksen perusteella 

                                                        
590 Lastensuojelulaki 24 §. 
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erään tällaisen jakson aikana äiti tapasi lapset kahtena viikonpäivänä kello 14.30–

16.00, ja sunnuntaina hän haki lapset turvakodista kotiin kello 9.00 - 16.00 väliseksi 

ajaksi. Saman päivän aikana lasten reissureitti oli sijaisperhe, turvakoti, oma koti, 

turvakoti, sijaisperhe. 

Perheelle oli myönnetty toimeentulotukea lastensuojelullisin perustein. Haas-

tattelun aikoihin Hetan ja Arjan perheessä oli tilapäisesti uusi tilanne. Vanhempien 

eron jälkeen äiti oli muuttanut kotoa pois. Isä ei ollut koskaan asioinut sosiaalivi-

rastossa. Nuorille tuli konkreettisesti huoli rahojen riittämisestä perheen menoihin. 

Heta ja Arja pohtivat haastattelussa sitä, riittävätkö isän rahat kaikkiin menoihin. 

Vaikka äiti asui eri taloudessa, myös hän sai isältä rahaa, jolla haki viinaa vanhem-

pien yhteiseen käyttöön. Nuoret puolestaan veivät äidille salaa ruokaa äidin paho-

jen ryyppykausien aikana. 

 

Sointu: Onko se aina ollut tämä tämmöinen niukkuus rahasta ja taloudellisen 

tuen tarve? 

Heta: Joo on se. Isällä on raha hirveän tiukassa. 

Arja: Isällä menee aika paljon siideriin ja viinaan rahaa. 

Heta: Isä on niin ylpeä, ettei kehtaa kääntyä soskun puoleen. Minä olen monesti 

sanonut, että pyydä sosiaalitoimistosta vähän lainaa. 

 

Hetalla ja Arjalla ei ollut lainkaan kokemusta moniammatillisesta verkostotyöstä. 

Asiakirjojen perusteella moniammatillinen verkostotyö ja lastensuojelun asiakkuus 

olivat kuitenkin alkaneet jo varhain ja kestäneet aikuisuuteen saakka. 

 

Sointu: Tuota, mitä kokemuksia teillä on viranomaisten välisestä yhteistyöstä, 

on ollut koulu ja perheneuvola sekä A-klinikka, mitä kaikkea erilaisia on ollut-

kaan? Tiesitkö, mitä kokouksissa on puhuttu? 

Heta: En. Minä en ole ollut koskaan missään. Minä en ole ikinä ollut perheneu-

volassa. 

Sointu: Pystyitkö viestittämään yleensä koulussa terveydenhoitajalle ja (…) 

päiväkodissa? 

Heta: En minä ole terkkarille ikinä sanonut. En minä niille koska, ei minun 

mielestä minulla mikään ongelma ole sinänsä. 

 

Asiakirjakirjoissakaan ei ole merkintöjä siitä, että Heta olisi puhunut kotiongel-

mista päiväkodissa taikka koulussa terveydenhoitajalle tai koulukuraattorille. Arjan 

osalta löytyy yksi merkintä, kun hän oli koulussa ilmaissut huolensa kotiongelmista 
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ja tilanteesta, koska elämä kotona oli käynyt ongelmaiseksi ja pelkojakin oli tullut. 

Hän oli myös lyhyen ajan käynyt terapiassa. Heta puolestaan ei usko tarvitsevansa 

terapiaa lapsuuden kokemusten vuoksi. Nuorilla oli tunne, että he olivat kasvaneet 

isoiksi selviytyjinä ja hallitsivat elämäänsä. 

 

Sointu: Onko Teillä ollut mitään terapiaa tai tämmöistä? 

Heta: En mä sitä terapiaa tarvitse. 

Sointu: Sinä olet Heta erilainen kun Arja, miten Arja? 

Arja: Minulla on ollut terapiaa. 

Heta: Ihminen normaaleja me kyllä ollaan vaikka. (…) En minä nyt sillei jaksa 

lannistua vaan sen takia, että tunnen itsesääliä. Minä yritän elää aivan normaa-

listi, vaikka olisikin tommoista. 

Sointu: Ja se ei jätä sinne sisälle mitään jälkiseurauksia? 

Heta: No ei jätä mitään, joskus silloin pienempänä, kun se alkoi uudestaan. (…) 

oli monta vuotta taukoa, (…) kun se niin ku yhtäkkiä alkoi. Minä olin pieni. 

(…) Niin sanoisinpa, että silloin minulla oli hirveän paha olla. 

Arja: Niin minulla oli aina paha olla silloin. 

Heta: Niin minullakin, mutta nyt minä olen kasvanut ja muuta, niin minä olen 

niin tottunut siihen, että minä en jaksa välittää yhtään mitään. Minulle se on 

ihan yksi lysti suoraan sanottuna, mitä se tekee. 

 

Varttumisen myötä heihin oli tullut vahvuutta. He eivät hyväksyneet kaikkea 

vaikka olivat sopeutuneet tilanteeseen. Tämä muutti vanhempien ja Hetan ja Arjan 

välisiä suhteita. Nuoret pyrkivät omalla toiminnallaan perheen sisällä estämään itse 

perhekriisien syntymistä. Kotona piti tarkkailla vanhempiaan. Esimerkiksi Hetalla 

oli vahva tunne, että vain hän itse voi lastensuojelulapsena kantaa vastuuta itsestään 

ja sisaruksistaan. Vanhempien juomista ei hyväksytty varsinkaan, kun kotitilassa 

toimittiin. 

 

Heta: Minä isältä kysyn, onko teillä täällä mitään juomia. (…) Minä kyttään 

silmä kovana niitä aina viikonloppuna mitä ne tekevät. (…) Juovatko ne sitten. 

(…) jos ne ei voi itse paljastaa, että juo, niin minä käräytän ne itse. 

Sointu: Oletko Sinä jotenkin väsynyt tuohon tilanteeseen? 

Heta: No olen minä. En jaksa kun joka viikonloppu (…) että se on ärsyttävää 

(…) ei sitä jaksa. (…) Minä sanon, että minä en katsele, niin ei ne niin kun 

välitä. Vaikka me sanotaan, että me ei tykätä siitä. (…) Toisesta korvasta sisään 

ja toisesta ulos. Siten suunnilleen. Sen kanssa menee hermot. 
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Sointu: No pitäisikö äitiä pyytää apuun silloin? 

Heta: No, se on viikonloppuisin niin sekaisin aina. (…) mutta kun se on selvin 

päin niin kyllä sitä sitten ihan mielellään ottaa sen. 

 

Yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuudet auttaa hädässä olevia lapsia 
Nuorten kanssa keskusteltiin yhteiskunnan vastuusta ja velvollisuudesta auttaa vai-

keissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Heta vastasi yllättävällä tavalla: 

hän haaveili omasta kodista. Se oli hänen toiveensa paremmasta, kun hän kasvaisi 

isoksi ja voisi lähteä pois. Tämä myös osoitti, että Heta etsi itse selviytymisen kei-

noja. Nuoret olivat kokemuksistaan oppineet tiedostamaan huoltajan oikeudet ja 

vastuut –, mutta vartuttuaan he tiedostivat myös omat oikeutensa. 

 

Sointu: Millaista turvaa odotatte yhteiskunnalta? Ja onko Teitä pystytty autta-

maan, vaan onko Teillä omat selviytymiskeinot? 

Heta: Minä olen tosissani sitä omaa kämppää miettinyt (…) kyllä minä koto-

nakin yötä ja siellä olisi edelleen oma huone. 

Sointu: Sinä Arja haluatkin jäädä isän kanssa siihen? 

Arja: (hiljaisella äänellä, SK) Minne minä muuallekaan menisin. 

Heta: Se on sen verran itsenäinen, että kyllä se pitää itsestänsä huolen. 

Arja: En minä tiedä. Sitten kun sisko muuttaa omaan asuntoon, voidaan joskus 

mennä sen luokse yöksi. 

Heta: Me karataan sinne yöksi. (…) Jotakin turvaa kuitenkin. 

Sointu: Mitä se äiti ja isä sanovat? 

Heta: Olen minä isälle sanonut, että jos ei ole kunnolla niin minä muutan pois. 

Arja: Siihen tarvitaan huoltajan lupa. 

 

Arja ja Heta suhtautuivat varauksella sijaisperhesijoitukseen perhekriisin aikana. 

Sen sijaan he toivoivat haastattelussa tukikotia oman kodin lisäksi. Se olisi kevy-

empi tukitoimenpide siinä mielessä, että omaan kotiin paluuta ei säätelisi yksin las-

tensuojelun sosiaalityö, vaan lapsetkin voisivat osallistua keskusteluun ja neuvon-

pitoon itseään koskevassa asiassa. Tähän toiveeseen liittyy myös oman kodin mer-

kitys. Arja toivoi myös henkilöä, johon voi ottaa yhteyttä kriisin alussa. 

 

Sointu: No, sehän tulee se kriisi hyvin nopeasti, niin (…) ehtiikö sosiaalityön-

tekijä justiin siihen hätään kun se tulee ja tunnistavatko he että Teillä on hätä. 

Millaista apua lapset tarvitsevat? 
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Heta (Arja myötäilee): Eihän se heti. Niin ku nähtävissä on että tulee joku avio-

erokriisi ja kauhea perhekriisi, niin olisi jo valmiiksi hankittu joku tukiperhe. 

Ei kumminkaan mikään sijaisperhe, vaan semmoinen, että vaikka viikoksi lait-

taa ne lapset sinne tukiperheeseen. Asiat selvittää siellä kotona, ja laittaa sitten 

ne lapset sinne takaisin. – Vähän niinkö toinen koti tavallaan. Mää en ainakaan 

tuosta tykkää, että laitetaan sijaiskotiin. – Mieluummin olla kotona. Kun tuntuu 

itsestä, että itse haluaisi. Ei, että määrättäisi, että nyt te menette silloin ja olette 

siellä niin kauan että pääsette kotiin. Ehkä pariksi päiväksi korkeintaan kerral-

laan tai sillei. 

Sointu: Joo, mieluummin kotona, vaikka niitä kriisejä tullee perä perää. 

Heta: Joo, koska ei ne niin pahoja sillei ole nyt, että kyllä siellä ihan hyvin 

pystyy asumaan. Saa vaatteita, ruokaa ja muuta. 

Arja: Joku jolle voi soittaa. 

Heta: Ei no, ei semmoista, että apua, apua, vaikka huonostikin on ollut. 

Arja: Ei me sillei. 

 

Asiakirjatiedon perusteella vain Arjalla oli kokemuksia turvakodista. Hän koki tur-

vakodin ahdistavana. 

 

Sointu: Voisiko olla tai kehittää lapselle tilapäinen turvakoti, johon voisi mennä 

oma-aloitteellisesti tai sillai? 

Arja: Minä en halua turvakotiin. 

Heta: En mää, olen ajatellut (…) osaisiko sitä mihinkään lähteä. 

 

Nuorten toiveista ei selkeästi ilmennyt, että lapsen paras paikka myös kriisien ai-

kana olisi ollut omassa kodissa. Siitä nuorilla on ristiriitaisia käsityksiä. Arja ei tur-

vautuisi kokemuksensa perusteella turvakotiin. Heta antoi ymmärtää, että ehkä hän 

saattaisi jäädä epävakaaseen kotiympäristöön. Toisaalta nuorilla haastattelussa oli 

taustalla ajatus, että kunhan löytyisi kotiin sellainen tukimuoto, jossa huomioitai-

siin lapsen huolenpito. 

 

Sointu: Löytyisikö lapsille joku semmoinen tukimuoto, että lapset voisivat asua 

tutussa ympäristössä. Mikä turvaisi lasten huolenpidon siinä kotona kriisin ai-

kana? 

Heta: Niin ehkä semmoinen, joka kävisi meillä, mikä se on? 

Arja: Kotiapulainen. Joku, jolle voisi soittaa. 

Heta: Se voisi auttaa hirveän paljon. 
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Asiakaskertomuksessa oli mainintoja siitä, että Hetan ja Arjan lapsuudessa oli usein 

ollut kodinhoitaja hoitamassa lapsia. He arvioivat kodinhoitajan helpottavan koti-

tilannetta ja arjessa selviytymistä. Kodinhoitajalla oli ollut merkitystä arjen tasa-

painottamisessa, mutta myös Hetan ja Arjan asumisen turvaajana tutussa kotiym-

päristössä. 

 

Ursula 

Kokemuksia perheestä, vanhemmista ja kodista 
Ursulan perhe oli muuttanut nykyiselle paikkakunnalle ennen hänen syntymää. Sa-

moin perheen vanhemmat lapset oli ennen Ursulan syntymää sijoitettu kodin ulko-

puolelle ja tämän vuoksi Ursulan yhteydenpito heihin oli jäänyt hataraksi. Tosin 

Ursulalla oli myös nuorempia sisaruksia kotona. Vanhemmat olivat aiemmin kah-

den vanhemman lapsen kanssa muuttaneet usein paikkakuntaa. Ursulan syntymän 

jälkeen vanhemmat olivat ilman päihteitä noin vuoden verran ja asustelivat Poh-

jois-Suomessa pienellä paikkakunnalla lähellä äidin omaisia. Asiakirjoissa äidin al-

koholin käyttöä kuvattiin ennalta arvaamattomaksi ja isällä saattoi olla pitkiä juo-

makausia. Kotona perheen isä oli humalassa väkivaltainen, minkä vuoksi poliiseilta 

tuli useita lastensuojeluilmoituksia. Ilmoituksissa mainitaan usein erikseen, että isä 

humalassa pahoinpiteli lastaan kotona. Lastensuojeluilmoitusten perusteella perhe-

väkivalta oli Ursulalle pitkäaikainen turvattomuuden aiheuttaja. Hän kuvaa turvat-

tomuuden seurauksia haastattelussa. 

 

Ursula: Minä elän kaikkien niiden muistojen kanssa. Se olisi esimerkiksi ne 

lapset, jotka ovat väkivaltaa nähneet, pääsisivät vastaavaan ryhmään, jossa ne 

voisivat tuntea olevansa vertaiskumppaneita. Ja on ihminen, joka ymmärtää. 

He osaavat esittää oikeat kysymykset. Jos näät äiti kysyy, niin ihan erilailla 

lapsi vastaa siihen. Lapsella on menettämisen pelot, satuttamisen pelot ja eihän 

lapsi halua pahaa äidille ja isälle. 

 

Ursulan elämä päihdeperheen lapsena oli vaikeaa, mutta hänellä oli myönteisiäkin 

tunteita vanhempiaan kohtaan. Hän oli lojaali vanhempia kohtaan. Ursulan kuvaus 

on tyypillinen päihdevanhempien lasten kuvaus vanhempien tärkeydestä ja tun-

teesta vanhempia kohtaan, riippumatta siitä, miten vanhemmat häntä kohtelivat. 

 

Sointu: Sinä puhuit äsken jo turvattomuudesta ja yksinäisyydestä sekä peloista 

(…) ja vanhempien tarjoama huolenpito ja turva ontui? 
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Ursula: Joo, ei meillä ollut mitään sellaista. Enkä minä ikinä edes tuntenut, että 

minä olin mikään siellä. Kotona oli niin mitätön olo. Kaikki pyöri siinä mitä 

äiti ja isä ovat. Sitä oli mitätön itsekin. Me oltiin niin ku rasite sille. Mutta jos 

joku kysyy niin kyllä minä ku jotain hyvää äidistä ja isästä sillä lailla, koska 

nehän olivat minulle tärkeitä. (…) Mutta tuota sitten se, että minun ei tarvitse 

hyväksyä niiden tekemisiä. 

 

Asiakirjatietojen mukaan naapurit ilmoittelivat usein lasten heitteillejätöstä. Näissä 

tilanteissa vanhempia ei useinkaan löytynyt, minkä vuoksi lastensuojelusta järjes-

tettiin kodinhoitaja kotiin hoitamaan lapsia tai lapset sijoitettiin perhekotiin. Van-

hempien aiheuttama epävakaa tilanne kotona herätti Ursulassa häpeän ja syyllisyy-

den tunteita. Ursula kuvaa, miten vanhemmat alistivat lapsia silloin, kun oli lähdet-

tävä ostamaan alkoholia. 

 

Ursula: Ne osasi syyllistää. Ja se, että kun sitä pulloa lähdettiin hakemaan, se 

oli aina jonkin lapsen syy. Me kiukuteltiin. Se oli niin ku, että mietti omassa 

huoneessa, että jos itse olisi ollut erilainen, niin se ei olisi hakenut sitä pulloa, 

vaikka se olisi hakenut sen joka tapauksessa. Sitä tapahtui ihan jatkuvasti. 

 

Ursula oli kokenut lapsena useita muutoksia perheessään. Merkittävä muutos oli, 

kun äiti muutti Ursulan kanssa kotoa toiselle paikkakunnalle ja muut lapset jäivät 

kotiin. Ursula aloitti uudella paikkakunnalla peruskoulun kolmannen luokan, mutta 

yllättäen äiti palasikin takaisiin kotiin. Yllättävän takaisin muuton taustalla saattoi 

vaikuttaa se, että elämä ei tasoittunut vieraallakaan paikkakunnalla. Ursula käytti 

erilaisia keinoja selvitä itsekseen silloinkin, kun hän jäi useaksi päiväksi yksin. Hän 

esimerkiksi saattoi viettää päivittäin pitkiäkin aikoja naapurissa. Asiakirjoista käy 

ilmi, että naapurit ilmoittivat lastensuojeluun huolensa Ursulan itsenäisestä elämi-

sen muodosta ja kasvuympäristön riskeistä. Naapurit esimerkiksi kyselivät lasten-

suojelusta, että ”eikö lapsen pitäisi olla koulussa” ja ”missähän ovat vanhemmat, 

lapsi on likainen ja hoitamattoman näköinen”. 

 

Sointu: Se siitä toisella paikkakunnalla asumisesta – äiti oli viikkoja pois kotoa. 

Ursula: Se ei ilmoittanut missä se oli. Mutta vastuu oli itsellä. Sitä oli pakko 

tulla toimeen ja selviytyä yksin. Ja sitten kun ei ollut rahaa. Mutta auttajat (…) 

tiesivät sen tilanteen. Niin minä sain niiltä ruokaa. Ne toivat meille tai pyysivät 

mut sinne. 
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Ursulan kokema toinen iso muutos tapahtui hänen elämässään, kun äiti muutti lo-

pullisesti pois kotoa ja jätti lapsen isälle. Ristiriitaa lisäsi se, että isä ei halunnut 

jäädä lasten yksinhuoltajaksi, vaan hän olisi halunnut ainakin Ursulan muuttavan 

äidin mukana. Ursulalla alkoivat koulunkäyntiongelmat. Tuolloin sosiaalityönteki-

jät järjestivät useita verkostokokouksia, joihin äiti ei osallistunut – eikä myöskään 

kukaan koulusta tullut paikalle. 

Kodilla kasvuympäristönä oli Ursulalle lapsuudessa merkitystä myös fyysisen 

turvan paikkana niissä tilanteissa, joissa eivät humalaisten vanhempien riitelyt ei-

vätkä lasten hoidon laiminlyönti tulleet sosiaalityöntekijöiden tietoon, tai apu tuli 

hitaasti. Tuolloin Ursulan piti oppia etsimään itse turvaa kodin sisältä. 

 

Sointu: Tuntuiko se siltä että oma koti tarjosi sen turvan paremmin kuin jokin 

muu paikka. 

Ursula: Kyllä se oma koti on aina oma koti. Kyllä se oli turvallinen. Koska 

minä olin oppinut selviytymään ja pärjäämään siellä. Se oli semmoinen paikka 

missä minä tiesin ne paikat, (…) minä menin komeroon tai johonkin mitkä oli 

ne minun turvapaikat. 

 

Komero oli ollut Ursulan piilopaikkana noin kymmenen vuoden ajan. Ursulan tun-

temaa epävarmuuden ja luottamuksen ristiriitaa luonnehti se, että hän ei ollut kos-

kaan kotikäyntien aikana sosiaalityöntekijöille kertonut piilopaikastaan. Lapsi pys-

tyi kätkemään piilopaikkansa myös vanhemmiltaan. Salaamiseen saattoi vaikuttaa 

se, että sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöt ja Ursulan yksilölliset tarpeet oli-

vat erilaiset, joten oli oman edun vuoksi vaiettava. 

 

Kokemuksia muun kasvuympäristön tuesta ja sijaishuollosta 
Ursula piti tärkeänä sitä, että hän sai apua läheisiltä ihmisiltä – omalta suvulta. Ar-

jen perussuhteet ja sosiaaliset verkostot olivat kuitenkin jääneet vähäisiksi eivätkä 

hänen vanhemmat tiiviisti pitäneet yhteyksiä omiin sukulaisiin. 

 

Sointu: Sinulla on nuo luontaiset sosiaaliset verkostot jäänyt aika suppeiksi? 

Ursula: Isän puolelta pitävät. Ollaan me käyty siellä. Tietenkin jos on perhettä 

ja muuta sukua ainahan lapsen on parempi siellä. 

 

Ursula kertoo haastattelussa, että isän puolen sukulaiset asuivat kaukana ja vierai-

livat sen vuoksi harvoin perheessä. Paikkakunnalla asuviin äidin puolen sukulaisiin 

äiti ja Ursula pitivät eräässä vaiheessa yhteyttä. Asiakirjatiedon perusteella äiti haki 
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perheväkivallan vuoksi useita kertoja lastensa kanssa turvaa vanhempiensa luota 

tai muista sukulaisista. Mummon kuoleman jälkeen sukulaisverkostot olivat har-

venneet ja jääneet ohuiksi. Paikkakunnalla ei ollut läheisiä ihmisiä, joille olisi voi-

nut puhua vaikeasta kotitilanteesta. Vartuttuaan Ursula itse etsi turvallisen yhteisön 

ja ihmisen lastensuojelun verkostotyön ulkopuolelta. Tähän palataan myöhemmin. 

Kavereista Ursulalla oli joskus ongelmia. Hän tiesi, että koulukaverit tarkkai-

livat toisiaan. Koulun kaverisuhteet saattoivat aiheuttaa pahaa mieltä – etenkin sil-

loin, kun Ursula joutui yllättäen asumaan lapsena perhekodissa, jossa asumiseen 

saattoi liittyä häpeän ja kiusatuksi tulemisen pelkoa. Aina perhekotiasumista ei voi-

nut kuitenkaan salata koulukavereilta. 

 

Ursula: Sekin oli ihan hyvä paikka. Mutta sielläkin oli semmoinen, että ala-

asteella jo kun siellä asui niitä koulukiusaajia. Ne kun näkivät, että minä lähdin 

perhekodilta aamulla. Niin siinä tuli sitten minulle niin ku semmoinen, että oli 

häpeä olla siellä, vaikka siellä olisi ollut hyväkin olla. 

 

Asiakirjoissa oli myös mainintoja siitä, että äiti turvautui usein naapureihin. Naa-

purien kertoman tiedon perusteella äiti haki apua, suojaa ja turvaa puristaen pientä 

lasta sylissään. Usein hän ei itsekään ollut sellaisessa kunnossa, että olisi kyennyt 

huolehtimaan lapsistaan. Ursulalla oli kokemuksia monenlaisista naapureista. Jot-

kut lähinaapurit olivat hyviä ja auttavaisia ja heille sai mennä turvaan aina tarvitta-

essa. 

 

Ursula: Minulla oli tosi ihanat naapurit. Äiti ja isä olivat missä lie. 

Sointu: Lapset olivat yksin kotona? 

Ursula: Niin, tai milloin naapureissa, milloin mistäkin löydettiin. 

 

Ursulalla oli toisenlaisiakin naapureita, ja heihin nähden piti olla varuillaan. Tällai-

siin naapureihin päin Ursulaa opetettiin jo varhain rakentamaan kulissit ja pitämään 

ne pystyssä sekä suojelemaan perhettään. 

 

Ursula: Se asui melkein ku meitä vastapäätä. Se tiesi hirveän paljon meidän 

asioista. Minä en saanut puhua sille mitään. (…) Se oli viinaan menevä ja puhui 

yleisesti kaikille ihmisille meidän asioista. 
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Ursulalle on kertynyt pienenä lapsena ja sittemmin murrosikäisenä sijaishuollon 

kautta useita kokemuksia erilaisista ihmisistä ja paikoista. Asiakirjatietojen perus-

teella hän oli pienenä useita kertoja sijoitettuna kiireellisesti perhekotiin. Ursulan 

ensimmäiset sijoitusmuistot kodin ulkopuolelle oli vaiheesta, jolloin hän oli vielä 

pieni lapsi. Perhekodin toiminta edusti Ursulalle poikkeamista normaalista elämän-

kulusta, johon aktiivisesti toimiva lapsi oli tottunut. Säännöt ja rajat sekä perhekoti 

fyysisine puitteineen merkitsivät isoa muutosta. Siellä hoitajat vaihtuivat kahdek-

san tunnin välein. 

 

Sointu: Sinä et kummoisen iso ole ollut kun ensikerran oli viety perhekodille? 

Hoidettiinko siellä miten lapsia, sylitettiinkö? 

Ursula: Tuota noin niin minä muistan sen. Mutta kato kun minulla ei ollut mi-

tään rajoja eikä minkäänlaisia sääntöjä ollut ikään kotona. Siellä olikin niin ku, 

että tässä huoneessa ei saa tehdä sitä, tässä huoneessa tehdään näin ja näin. Se 

oli hirveä muutos ja sitten ku vaihtui ihmiset, hoitaja. Ei ollut semmoista niin 

ku esimerkiksi tilannetta vanhemmuuteen. 

 

Ursulalla oli merkittävä ja myönteinen perhekotikokemus myöhemmältä ajalta, jol-

loin hän oli 14-vuotias. Tuolloin hän koki päässeensä turvalliseen kasvuympäris-

töön. Tämän perhekodin kaksi ihmistä tukivat häntä uuden elämän alkuun. 

 

Ursula: Siellä tuli hyviä ihmissuhteita ja hyvä verkosto. Se oli semmoinen läh-

tölaukaus elämässä. Siellä käytiin läpi kaikki asiat. Siellä puhuttiin niin paljon. 

Minä ja viimeisen perhekodin pitäjät niin me puhuttiin kaikki. (…) Ja kato kun 

itsekin tunsi, että on turva ja rajat ja selvät säännöt. Ja että mustahan välitetään, 

vaikka minä olenkin tämmöinen. (…) Ne kaksi ihmistä, jotka sano miten asiat 

on. (…) se oli ensimmäinen kerta kun tunsin, että minusta oikeasti välitetään. 

Se oli semmoinen ikään niin kun käännekohta oikeasti. Minä sain koulusta ja 

opiskelusta ja koko elämästä kiinni ihan erillä lailla. 

 

Sijaisvanhempien puuttuminen tuntui kipeältä Ursulan myöhemmässä elämäntilan-

teessa, kun perhe hajosi ja hän jäi murrosikäisenä yksin. Asiakirjatietojen mukaan 

Ursulan isä oli mennyt pois ja äiti oli muuttanut toiselle paikkakunnalle. Koti oli 

myyty ja lapset joutuivat muuttamaan kotoa. Sosiaalitoimiston asiakirjoista käy 

ilmi, että Ursula oli siirretty lastensuojelun asiakkaasta toimeentulotukiasiakkaaksi. 

Lastensuojelulain mukaiset avohuollon tukipalvelut loppuivat. Ursulalle se oli 
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muutos aikaisempaa toimintakäytäntöön. Hän jäi kaipaamaan jälkihuoltoa jatku-

vuuden turvan vahvistamiseksi. Ursula puhuu haastattelussa katkeransävyisesti 

siitä, että avohuollon lastensuojelulapsilta puuttuu jälkihuolto. 

 

Sointu: Lasten auttaminen ja hyvinvoinnin turvaaminen oli lastensuojelun en-

sisijainen tehtävä ja jatkuvuuden turvan vahvistaminen? 

Ursula: Eihän meillä, (sisaruksilla SK) ole minkäänlaista tämmöistä jatku-

vuutta tässä hommassa. Eikä sitä semmoista niin kun näillä muilla on jälki-

huolto joillakin, jotka ovat laitoshoidossa. En ole missään jälkihuollossa ollut, 

mutta minä olisin tarvinnut kanssa sen. Minä olen yksinään heitetty, niin kuin 

ei mitään olisi ollutkaan. (…) ei minulla ainakaan. Se, auttaminen se niin ku 

katkesi sen jälkeen. 

Sointu: Sinä olet saanut tulla omillasi toimeen. 

Ursula: Niin. 

 

Kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lastensuojeluprosessin aikana  

Ursulan kokemus sosiaalityön toimintakäytännöistä oli kahdenlaista. Esimerkiksi 

tilanteiden kärjistyminen Ursulan kotona saattoi aiheuttaa ulkopuolisten ihmisten 

tekemän ”lastensuojelun ilmoituksen” tai ”kotihälytyksen”. Tuolloin yleinen tapa 

näytti olleen, että lastensuojelun ilmoitusten perusteella otettiin virka-aikana yh-

teyttä vanhempiin ja järjestettiin yhteisiä verkostokokouksia, joissa pohdittiin van-

hempien kykyä huolehtia lapsista (palaan tähän myöhemmin tässä luvussa.) Koti-

hälytys erosi lastensuojeluilmoituksista siinä, että yleensä kotihälytykset tulivat 

yöllä. Tuolloin oli aina tehty kotikäynti Ursulan perheeseen. Kotikäyntien seurauk-

sena Ursulan asuinpaikka saattoi vaihtua. 

 

Ursula: Monessakin asiassa minä muistan, että jokin pienikin asia, joka oli mi-

nulle tärkeä, tuntui lapsesta tosi isolta. Jossain vaiheessa tuli semmoinenkin. 

Minä ajattelin että jos minä sanon, niin sosiaalityöntekijät joko eivät usko, tai 

sitten eivät näe realistisena sitä asia. Tai ne näkevät sen liian pahana, joka va-

hingoittaa sitten sitä kaikkea. Niin ku tietty saattoi minulle tulla nopea lähtö 

perhekotiin tai johonkin. Sitten siellä ollaan kanssa, että kerran näin on, niin 

sitten pitää lähteä. Ei siinä muuten mitään, mutta minä en tykännyt olla tuolla 

perhekodilla. Tai sitten, niin ku sillein, että sitä ei olisi tapahtunutkaan. (…) 

Sosiaalityöntekijät tulivat ja alkoivat jotenkin selittelemään asioita (…) kyllä 

inhottaa, minä olin niin katkera. Tiedätkö 14–15–16-vuotiaana minä olin tosi 
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katkera siitä, että minkä takia kukaan ei uskonut. Minkä takia kukaan ei kysy-

nyt multa, pitikö asia paikkansa, lasta ei kuultu. 

 

Sosiaalityöntekijöiden puhumattomuus ja toimenpidekeskeisyys olivat opettaneet 

Ursulan varovaiseksi. Sosiaalityöntekijöillä ei ollut tapana kertoa Ursulalle sijais-

kodista eikä sijoituksen ajallisesta pituudesta. Tämän toimenpidekeskeisen työs-

kentelytavan Ursula oli oppinut paikantamaan erityisesti kotihälytystilanteissa. 

Hän oli oppinut myös arvioimaan, mihin suuntaan vanhempien ja sosiaalityönteki-

jöiden väliset keskustelut etenivät. Näihin tilanteisiin liittyi myös pelkoja, joita 

luonnehtii se, että tulevaisuus on tuntematon. Ennakkoon ei ollut tietoa, millaisia 

ihmisiä olisi perhekodilla tai millainen olisi muu tilapäinen koti. 

Kotihälytystilanteissa lapsi pelkäsi kertoa kotitilanteesta mahdollisten lasten-

suojelun toimenpiteiden vuoksi ja myös vanhempia piti pelätä. Ursula kuvaa haas-

tattelussa asemaansa vanhempien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ristipai-

neessa – kahden instituution, perheen ja lastensuojelun, periaatteiden vastakkai-

suutta. 

 

Sointu: Sinä olisit halunnut, että Sinua olisi kuultu niillä yöreissuilla? 

Ursula: Niin, tietenkin. Se pelko oli semmoinen. En tiedä miten minä olisin 

sitten toiminut loppujen lopuksi, että olisinko minä uskaltanut puhua, koska 

minä sain selkään kotona. 

Sointu: Käyttivätkö he ihan ruumiillista kuritusta? 

Ursula: Remmiä käyttivät. Remmillä isä löi. Isä oli niin pelottava. En tiedä oli-

sinko minä uskaltanut puhua, en tiedä. 

 
Ursula koki myös kotihälytyksiin liittyvää häpeää. Hän mietti lapsena usein muiden 

ihmisten suhtautumista silloin, kun yhteiskunta joutui yöllä puuttumaan kotitilan-

teeseen. 

 

Sointu: Vielä niihin yöllisiin kotikäynteihin? 

Ursula: Totta kai niin ku se pelko siitä, että kun se tilanne, se oli milläkin het-

kellä. Tietenkin sitä pelkäsi sitä tilannetta, mutta se pelkokaan ei tuntunut sen 

häpeän rinnalla niin ku enää miltään. Häpeäminen oli sen jälkeen vähän aikaa 

pienempää, kun se oli semmoista. Se on aivan sama, näytetään kaikille, että 

meillä on tämmöistä. 
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Ursula oli kuitenkin kokenut sosiaalityöntekijöiden kotikäyntien tilapäisesti helpot-

taneen esimerkiksi henkisiä kärsimyksiä kodin ulkopuolella liikkuessa. 

 

Sointu: Mitä siitä seurasi kun sosiaalityöntekijät kävivät yöllä. Rauhoittuiko 

elämä, muuttuiko paremmaksi? 

Ursula: Hetkellisesti varmaan meidän kotiasiassa. Kyllä se aina säikäytti niitä, 

sitten jonkin aikaa saattoi olla rauhallista. Ne edes pikkuisen yritti sitä, ettei 

minun tarvinnut jatkuvasti niitä hävetä ja selitellä niiden tekemisiä. 

Sointu: Oliko niitä parempia kausia? 

Ursula: Oli silloin kun kumpikin oli katkolla. (…) Joo. Sitten se taas tapahtui 

retkahtaminen. 

 

Lastensuojelun asiakaskertomuksissa kuvattiin kotikäyntitilanteita Ursulan kotona 

ristiriitaisiksi. Usein sosiaalityöntekijät menivät nuoren kotiin keskelle vanhem-

pien riitelyä ja lapset olivat peloissaan. Ursula sisaruksineen puolusti äitiä sosiaa-

lityöntekijöitä ja isää vastaan. Asiakirjamerkintöjen mukaan sosiaalityöntekijät ei-

vät ristiriitaisen tilanteen vuoksi saaneet kotikäyntien aikana useinkaan tarkkaa tie-

toa lasten asemasta ja tarpeista eivätkä perheen todellisesta tilanteesta. Usein yölli-

set keskustelut päättyivät siihen, että lapset jäivät humalaisten vanhempien kanssa 

kotiin. Ursula kuvaa kotikäyntitilanteissa asemaansa lastensuojeluprosessissa. 

 

Sointu: Olisitko sinä halunnut olla enempi siinä vanhempien ja sosiaalityönte-

kijän työskentelyssä mukana? 

Ursula: Kyllä minä olisin varmaan halunnut olla. En minä ehkä kaikessa, mutta 

olisin minä halunnut ihan oikeasti huomattavasti enempi. Mehän tässä ollaan 

niitä, jotka ihan oikeasti kärsii. Niillä on hyvä olla kun ne vetää viinaa, eivätkä 

nää tunne mitään, ei niillä ole paha olla. Näin minä ajattelin lapsena, että ne on 

koko ajan tämmöisiä. Koulussa minä ehkä puhuin ensi kerran ja kyllä varmaan 

päiväkodissakin puhuin jotakin. Koulussa minä puhuin ihan kunnolla. 

Sointu: Tuliko kaikki asiat käsiteltyä kotikäynneillä? 

Ursula: Ei koska se oli pintapuolista. Semmoista niitten tietojen mukaan mitä 

sosiaalityöntekijöillä oli, niin semmoista pintapuolista käsittelyä. (…) Eihän 

sosiaalityöntekijät tienneet totuutta, mitä siellä kaikkia oli. 

Sointu: (…) Tämmöiset kokemukset ja näkemykset jäivät kysymättä ja suorat 

kontakti lapsiin puuttuivat? Miten Sinun mielestä totuus tulisi viestittää työn-

tekijöille jo varhaisessa vaiheessa, mikä se todellinen elämä siellä perheessä on? 
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Ursula: Ehkä se, että kaikkia niin ku kuultaisiin omalta osaltaan perheessä, ja 

jotka ymmärtävät jo, ja sitten, jos on niin ammattitaitoisia ihmisiä, jotka osaa-

vat nähdä lapsesta jo. (…) Tässä on tosi suuria ongelmia. Mutta kaikkia kuul-

taisiin. 

 

Asiakirjatietojen perusteella yleinen käytäntö oli ollut, että vanhempia ohjattiin ha-

kemaan apua päihdeongelmaansa A-klinikalta. Siksi keskustelu saattoi näyttäytyä 

Ursulalle pintapuolisena. Lastensuojelun periaatteet eivät auttaneet lasta perheessä 

ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mahdollisesti pelättiin puuttua perheen 

asioihin, vaikka kasvatuksessa ja hoidossa oli puutteita. 

 

Sointu: Miten sinä näet alkoholistivanhempien lasten tilanteen (…) kun siihen 

on vaikea puuttua sivullisen. Mitä lapset voivat siinä asiassa tehdä? 

Ursula: Monet pelkäsi puuttua asioihin. Mennäänkö sitten yksityisyyden toi-

selle puolelle, että siitä tulee sitten ahdistavaa tai tämmöistä. 

Sointu: (…) Miten se lasten asema, ääni ja kotitilanteet saadaan selville? 

Ursula: Pitäisikö se olla jokin erillinen, niin ku, eikä koko sosiaalitoimi. Koska, 

eihän lapsi ymmärrä koko sosiaalitoimia. Vaan, sen pitäisi olla joku pienempi 

kynnys astua sanomaan. Minä luulen, että se on koulu tai naapuri, jolle ensim-

mäiseksi sanoo. 

 

Ursula pohtii lapsen kokemusta ja lapsuudenaikaa, joka tuhlaantui parempaa toi-

voen. Lapsen auttaminen käytännön toimintana kotihälytystilanteessa jäi vä-

häiseksi lastensuojelun sosiaalityön käytännöissä. 

 

Sointu: Millaista apua itse odotit avohuollossa työntekijöiltä? 

Ursula: Ehkä konkreettisempaa silloin, mutta että olisi tullut selville ne ongel-

mat meidän kanssa, eikä niin, että me jouduttiin sillei elämään isän ja äidin 

alkoholismille. 

Sointu: Kun selviteltiin niitä ongelmia, niin sinä äsken sanoit, että lapsen ko-

kemuksen kuuleminen jäi tekemättä ja lapsen hätä tunnistamatta. 

Ursula: Se, että miten työntekijät tunnistavat lapsen hädän, niin siinä olisi pa-

rantamisen varaa. Ehkä se semmoinen laajakatseisuus on puuttunut, ei ole hoi-

dettu kokonaisvaltaisesti, vaan on hoidettu yhtä asiaa lähinnä niin kun meidän 

tilanteessa on hoidettu isän ja äidin alkoholismia, mutta ei ole hoidettu koko 

perhettä. Ei hoidettu sitä mitä kaikkea siitä on syntynyt. Yritettiin saada kat-

koille ja kaikilla A-klinikoilla ja kaikilla pois. Pitäisihän siihen olla jotakin 
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muutakin. Me jäätiin ihan tyhjän päälle, niin kun lapset. Lasten auttaminen ei 

ole meidän kannalta onnistunut. (…) Ensin totta kai pitäisi nähdä tilanne vähän 

niin ku kokonaisuutena koko perheen kannalta, mutta sitten sekin, että mitkä 

siinä ne ongelmat ne, jotka aiheuttavat lapselle suurimmat ongelmat. Miten ne 

tilanteet voi ratkaista. Mitä on ne keinot, joilla päästä eteen päin. 

 

Ursulan hätää ei havaittu eikä sitä, millainen oli hänen suhteensa vanhempiinsa 

perheen sisällä. Niinpä tällaisten tapahtumien seurauksena helpotuksen sijasta Ur-

sulalla saattoivat tehtävät lisääntyä lapsuuden perheessä. 

 

Sointu: Niin, Sinähän olet pienestä pitäen ollut lastensuojelun tukitoimenpitei-

den kohteena, mutta sinä olet tavallaan itse joutunut aina huolehtimaan itsestäsi? 

(…) Ihan pienestä alkaen? 

Ursula: Niin. (…) Ainakin käytännön asioissa minun oli tosi hankala ja vaikea 

toimia yksin. 

Sointu: Kuka sitten alkoi kantamaan vastuun lapsista kun vanhemmat eivät 

enää jaksaneet. 

Ursula: Me kannettiin itse. Oikeastaan meidän piti kantaa vielä vastuuta isästä 

ja äidistäkin, – piti ottaa vastuu itsestä ja vanhemmista. Se niin ku piti ottaa 

aikuisen roolin. Piti pitää huolta niistä kun niiden olisi pitänyt pitää huolta 

meistä. 

 

Perhettä oli yritetty tukea avohuollon keinoin: sitä autettiin taloudellisesti, kotipal-

velulla pyrittiin turvaamaan lasten hoito ja sijaishoitoa sekä päivähoitoa järjestettiin 

lapsille. Myös erilaisia verkostokokouksia pidettiin. Asiakirjoissa ei kuitenkaan ol-

lut merkintöjä epävakaan elämäntavan pitkäaikaisesta muutoksesta parempaan. 

 

Sointu: miten olet kokenut saamasi avun sillä hetkellä kun yritettiin auttaa? 

Ursula: Hetkellisesti varmaan, (…) tässä ei ole koko totuus (…) mitä se on 

tuommoinen lasten elämä kun riepotellaan paikasta paikkaan. Minun mielestä 

jos aloitetaan tukitoimenpide ja hoito jonkun perheen hyväksi, silloin pitäisi 

ajatella myöskin pikkusen pitemmälle sitä, mikä siinä kantaa loppujen lopuksi 

hedelmää. Mikä siinä on tärkeää. Siinä ei ole tärkeää se, että se tilanne saadaan 

rauhoitettua, vaan että ne lapsetkin selviytyvät aikuisena, koska niillä on aina 

ne samat vaarat ja kaikki ongelmat. Ne joutuvat elämään itsensä kanssa ja ne 

ei itsekään tiedä, että hyväksyykö ne itseään ja kuka heidät hyväksyy. Ja koko 

ajan on heikko ja huonommuuden tunne, että ei ole tarpeeksi hyvä tai pitää 
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peitellä jonkun toisen tekemisiä. Kelpaako ja onko semmoinen vaikka niin ku 

uskottelisi itselle, että minä olen hyvä ja näin, mutta sitten on kuitenkin sem-

moinen siellä alitajunnassa, semmoinen, että mitäpä meidän perheestä voisi hy-

vääkään tulla. (…) ihmisillä on ennakkokäsityksiä, musta tuntuu oikeasti. Ää-

rettömästi inhoon maailmassa ja ajattelen, että kellä on tämmöinen elämä ja 

tämmöinen lapsuus. 

 

Ursula ei kokenut hyötyneensä pysyvästi siitä, että olisi saanut vanhempiensa 

kautta taloudellista tukea omaan huoltoonsa ja selviytymiseensä lastensuojelun 

prosessien aikana. 

 

Sointu: (…) perhettä autettiin taloudellisestikin (…), että se vaikuttaisi lasten-

kin hyvinvointiin. Mitä mieltä sinä olet? 

Ursula: Kyllä se taloudellinen tuki jossain vaiheessa, mutta ei se ole ensimmäi-

nen. Minä en usko, että se tarvitsi mitään taloudellista tukea, (…) koska olihan 

sitä rahaa. Mutta kun se raha oli semmoista, sillä ostettiin vain sitä, mitä van-

hemmat näkivät tarpeelliseksi, eivät nähneet tarpeelliseksi siinä vaiheessa ostaa 

vaatteita tai jotakin tai suksia. 

 

Ursulan kokemuksen perusteella vain pieni osa taloudellisesta tuesta meni per-

heessä muuhun kuin päihteisiin. Kukaan ei valvonut, eikä kenelläkään sosiaalityön-

tekijällä ollut seurantaa siitä, mihin Ursulan vanhemmat käyttävät taloudellisen 

tuen. 

 

Sointu: Jääkö lapset vähän niinkö jalkoihin? 

Ursula: Totta kai siinä jää, kun vanhempia huomioidaan koko ajan. Siinä tuntuu, 

ettei mitään toivoa enää ole. No, jos ne ei muuta kuin riitelevät. Ja ei siitä aut-

tamisesta enää mitään hyötyä ole. Ei siinä ole mitään järkeä. Mieluummin kes-

kityttäisiin niihin lapsiin. 

Sointu: (…) Missä vaiheessa tai tilanteessa olisi syytä lopettaa lasten ja van-

hempien yhteisauttaminen ja etsiä lasten hyvää erillään vanhemmista. Minkä 

ikäisenä olisit halunnut jotakin muutosta? 

Ursula: Silloin kun minä menin yläasteelle. Koska, sille asialle ei kukaan tehnyt 

mitään. Itse kävelin kunnanvirastoon, sanoin, että minä en jaksa enää, pistäkää 

minut mihin haluatte. En jaksa enää, mutta siihen taloon en enää mene. Isä asui 

vielä kotona. 
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Asiakirjatietojen mukaan Ursulaa oli lastensuojelun keinoin pyritty auttamaan tar-

joamalla väliaikaisesti sijaiskotia, mutta hän ei kuitenkaan ollut halunnut muuttaa 

kotoa pois. Hän oli ilmoittanut, että ei voi jättää isää yksin, kun äitikin oli muuttanut 

pois kotoa. Hän oli myös ilmoittanut, että hänellä on tehtäviä kotona. 

Sopimuksia, ohjausta ja neuvontaa käytettiin sosiaalityön keinoina ohjata Ur-

sulan vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Näillä keinoin ei kuitenkaan pystytty tu-

kemaan Ursulan myönteistä kasvua vanhempien elämänpiirin kautta. 

 

Sointu: Muistatko sinä tehtiinkö mitään sopimuksia sinun vanhempien kanssa, 

että käyttäytyminen muuttuisi paremmaksi? 

Ursula: Kyllä niitä tehtiin sopimuksia. Kyllä minä uskoin esimerkiksi niissä A-

klinikan kokouksissa, kyllä se tästä. Joka kerta minä oikeastaan niin ku taval-

laan uskoin. Vaikka sitten ihan oikeasti huomaan, että sitä haluaa uskoa, vaikka 

ei sitä uskoisikaan. 

Sointu: Oliko siitä sinun avuntarpeeseen hyötyä siitä sopimuksesta? 

Ursula: Oli siitä sillä lailla vähäksi aikaa. 

Sointu: Siitä ei tullut pysyvää muutosta? 

Ursula: Ei missään vaiheessa. 

 

Asiakirjatietojen perusteella sosiaalityöntekijät jopa yöllisillä kotikäynneillä ohja-

sivat ja neuvoivat Ursulan vanhempia hakemaan apua kasvatusneuvolasta. 

 

Sointu: No tuota näissä tapaamisissa ja tilanteissa puhuttiinko lapsen kasvatuk-

sesta, hoivasta ja siitä että huolenpidossa on puutteita, kun tehtiin niitä arvioin-

teja selviytymisestä ja lapsista, miten lapset pärjäävät niin, oliko niistä mitään 

apua? 

Ursula: Tuota, kyllä varmaan jossain määrin, mutta ne ongelmat olivat niin 

isoja, että se kaikki peittyi niihin. 

 

Asiakirjatietojen perusteella lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ei ollut jatkuvaa 

tietoa vanhempien päihteiden käytöstä eikä lasten asemasta perheessä, koska van-

hemmat eivät olleet jatkuvassa seurannassa. Vanhemmilla oli hyviäkin aikoja, ja 

tuolloin he olivat myös pitkiä jaksoja työelämässä. 

Ursulaa ei kuultu verkostotyössä, mutta asiakirjoihin hänet oli merkitty useita 

kertoja läsnäolijaksi. Tämä näyttää lastensuojelun asiakaskertomuksien tietojen pe-

rusteella olleen yleinen käytäntö Ursulan perheen kanssa käydyissä verkostoko-

kouksissa. 
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Sointu: Joko me puhuttiin kunnallisesta verkostotyöstä. Siinä oli monta. Mil-

laisia kokemuksia Sinulla on verkostotyöstä? 

Ursula: Minua ei niin ku kuulla, että tämä on aikuisten juttu. Joskus minä olen 

tosi katkera siitä, että mehän tässä niin ku kärsitään, että sitten kuitenkaan ei 

ymmärrä että. (…) Ehdottomasti pitäisi keskustella. 

 

Lastensuojelun verkostotyö oli Ursulan näkökulmasta epäselvää. Ursulalle ei ollut 

muodostunut tarkkaa kuvaa ympärillä toimivien ihmisten roolista, mikä hämmensi 

Ursulaa. 

 

Sointu: Sinä sanoit, että sinunkin perheen ympärillä oli hirveästi niitä auttajia? 

Ursula: Mutta ei ollut semmoista selkeätä, että tavallaan niitä auttajia oli oike-

asti tosi paljon. Ei niin ku saanut mistään kiinni. (…) minulla oli hämmentävä 

kuva, mitä tämä kaikki on, mitä nämä kaikki ihmiset haluaa, ei nämä kaikki voi 

haluta samaa asiaa (…) että jokaisella oli vähän oma näkökanta ja suhtautumi-

nen (…) ei semmoista yhteistä linjaa. Minun mielestä pitäisi olla tietyt, muuta-

mat ihmiset, jotka ovat sen perheen kanssa tekemisissä. Mutta, ei kuitenkaan, 

niin ku muitten viranomaisten kanssa tehtiin sillä lailla, että siinä on 25 ihmistä, 

niin ku joka toinen päivä on sanomassa ja kysymässä (…). Ei synny semmoista 

luottamusta kyllä, jos siinä on hirveän paljon ihmisiä. Eikä tiennyt, kun jokai-

nen vähän eri lailla. Minusta pitäisi olla kokouksia, jossa haetaan sitten sitä 

yhteistä ymmärrystä ja yhteistä linjaa sille tekemiselle ja toiminnalle. Kaikki 

eri yhteistyötahot miettisivät, että mitä on ne asiat, joilla yritetään auttaa ja 

millä keinoin minkäkin tahon kanssa. Eri sosiaalipuolen työntekijä voisi ihan 

hyvin istua saman pöydän ääressä ja kertoa, että mitä mieltä hän on siitä, että 

mitä A-klinikan kannalta pitäisi painottaa. (…) On parasta varmaan ehkä sem-

moinen justiinsa, että se saahan niin ku se arki pyörimään. 

 

Moniammatillisia verkostokokouksia järjestettiin asiakirjatietojen perusteella usein 

perheen kotona. Näissä kokouksissa usein sovittiin, että lapset sijoitetaan perheko-

dille, jos kotitilanteet kärjistyvät varsinkin yöaikaan. 

 

Sointu: (…) Menikö sinulla usko oman perheen onnistumiseen koskaan? 

Ursula: Voi monta kertaa. En minä enää uskonut kun se jatku ja jatku. Se oli 

kulissin sisällä olemista (…) helvetti irrallaan siellä. Sitten kun tuli ihmisiä, 

kaikki on ku tässä. Se ainoa, joka kävi ja se, joka tiesi oli poliisi ja sillekin 
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valehdeltiin vielä niin. (…) Taikka se oli jo viikkotolkulla ollut kotona se hel-

vetti sinä aikana, kun me oltiin itseksemme. 

 

Ursula oli kokenut, että kenelläkään toimijalla ei ollut perheen ympärillä toimi-

vassa moniammatillisessa verkostotyössä vastuuta lapsesta lastensuojeluprosessin 

aikana. 

 

Ursula: Meilläkin kun oli niin monenlaisia, yhteistyö (…) niin ku joka sekto-

rilta oli jonkunlaista tukea ja vaikka mitä ja sitä. Minä niin ku ihmettelen, että 

vaikka sitä oli niin paljon, niin aina vaan se tilanne oli sama ja se meni aina 

uudestaan siihen samaan tilanteeseen. Mikään ei muuttunut. Minkä takia sen 

annettiin jatkua ja jatkua? Koska minä olen sitä mieltä, että kaikki avohuollon 

tukitoimet pitää käyttää. Perheen kuntoutus ja kaikki muu. Nimenomaan paljon 

ennen kuin ruvetaan sijoittelemaan lapsia ja huostaan ottamaan, tai mitään 

muutakaan. (…) Koska lasten on yleensä paras olla vanhempiensa luona. Sitten 

taas, jos on tosissaan annettu hoitoja ja katkoja ja kaikki mahdolliset nämä, 

mitä vain voi, niin ja se joka kerta, ne ihmiset retkahtaa ja niillä ei ole oikeasti 

niin ku, ei niillä ollut mitään motivaatiota. En haluaisi samanlaisia tukimuotoja 

omalle perheelle kuin on ollut omalla lapsuuden perheellä. 

 

Ursula ei osannut nimetä vastuutahoa. Lastensuojelun asiakaskertomuksissa olevan 

tiedon perusteella yksi viranomaisista oli toiminut lyhyen ajan aktiivisesti yhdellä 

lailla ja toinen toisella lailla. Sitten vanhemmat ja lapset olivat jääneet pitkäksi ai-

kaa omillensa. Ulkopuolisen tekemä lastensuojeluilmoitus oli usein aiheuttanut ko-

koontumisen. Se oli ollut merkki siitä, että perheessä oli erityistä tapahtumassa. 

Vanhempien päihteiden käyttö ja epävakaa elämäntapa sekä keskinäiset riitaisat vä-

lit ovat saattaneet olla lapselle ongelma pitkäänkin. 

 

Sointu: Mikä vastuutaho olisi sinun mielestä paras 

Ursula: Tuota. Niin tuota mää en osaa yksilöijä (…), kun ei ole yhteistä linjaa, 

koko lapsuus mene siihen vanhempien ongelmien ratkomiseen. (…) Sosiaali-

toimi se varmaankin olisi. 

 

Seuraavassa Ursula kertoo omasta toiminnastaan ja selviytymisestään koulupäivän 

päätteeksi, kun kotona tarvittiin poliisin apua. 

 

Sointu: Miten koulu pyrki vaikuttamaan tähän perhetilanteeseen? 
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Ursula: Koulu ehkä odotti niin ku varmaan. Pitivät jonkunlaista yhteyttä mui-

hin viranomaisiin. Minusta tuntui ainakin, että koulun ylin huoli oli se, että 

miten minä jaksan olla koulussa, kun minulla on tuota iltaisin paljon hoidetta-

vaa. Pitää vielä kuule juosta 10–11 (tark. klo 22–23, SK) aikaan tuolla tuota 

noin puhelinkopille soitteleen poliisille, (…). Nehän tiesi kun poliisi asui naa-

purissa ja tiesi muutenkin, mutta tuota mää en tiedä sitten, että niillä ei varmaan 

ollut semmoisia keinoja tai tavallaan pelkäsivät. 

 

Ursula kuvaa haastattelussa murrosiän rikkinäisyyden ja pahanolon tuntojaan. Hän 

epäilee myös, että lapsuuden rankat kokemukset vaikuttavat muihinkin elämän kes-

keisiin valintoihin. Asiakirjatietojen perusteella Ursula oli pyytänyt vuosia terapiaa 

ja tukiverkkoa. 

 

Ursula: Minun on elettävä trauma-asiat ja tämmöiset, jotka vaikuttavat siihen, 

että minkälaisia ne minun käyttäytymismallit ja (…) miten minä hyväksyn eri-

laiset asiat. Niin minä tarvitsen terapiaa. Minun mielestä ne olisi pitänyt oike-

asti aloittaa jo ihan pienenä, jokin ammatti-ihminen, joka olisi niin kun nähnyt 

ja jolle olisi edes mahdollisuus niin ku avautua tarvittaessa. (…) Ne vaikuttavat 

kuitenkin niin moniin valintoihin, mitä minä teen nytten ja kato ku niitä on siinä 

sisälle kauaksi tumpattu tuonne niin syvälle, oikein haudattu itseeni kaikki ne, 

ettei niitä ajatellut jotenkin Tulee kohtauksia – varsinkin murrosikäisenä ja sen 

jälkeen tuli, että minä vain itkin ja itkin, minä tunsin, että minulla on niin paha 

olla. Mutta minä en tiennyt miksi minä olen niin rikki. (…) Minä uskon että se 

on pitempiaikainen prosessi. Sitä rupeaisi itsekin hyväksymään vähän itseään. 

Pitää käydä asiat tosi varhaisista vaiheista läpi, kun on hirveän paljon sem-

moista mitä itse ei edes tiedosta. 

 

Yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuudet auttaa hädässä olevia lapsia 
Keskusteltiin siitä, miten yhteiskunta voisi auttaa lastensuojelun lapsia, jos kotona 

syntyy vanhempien ongelmiin liittyvä kriisi. Ursulalta puuttuivat luotettavat ihmis-

suhteet ja säännöllinen perhe-elämä. Hänen näkemyksensä mukaan perhekuntou-

tusta tärkeämpää olisi puheapu ja tukihenkilö. Kodinhoitajakaan ei välttämättä olisi 

korvannut sitä avun tarvetta, joka liittyi läheisiin ihmissuhteisiin. 

 

Sointu: Miten lastensuojelutehtävää Sinun mielestä tulisi toteuttaa? Minkä-

laista apua Sinä olisit halunnut kun oli tällaisia kriisejä? 
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Ursula: Tuota niin. Kyllähän se pitäisi olla se turva ja niin ku semmoinen, ei 

niin ku ne ole mitkään lapsen lähtökohdat tuommoiset, että joutuu itsekseen 

selviämään. Mää en niin ku tiedä, kun minulla on niin pieni tämä tukiverkosto, 

varsinkaan kun ei ole sukulaisia, että ois puheapua (…) joku tukihenkilö sem-

moinen. 

Sointu: Jos kotiin olisi tullut kodinhoitaja päiväksi hoitamaan lapsia? 

Ursula: Se oisi varmaan ihan hyvä tilapäisenä ratkaisuna lasten hoidossa, mutta 

ei korvaamaan äitiä ja isää. Ja sitten alkoholistithan ovat taitavia keksimään ja 

käyttämään ihmisiä hyväkseen (…) siellä on joku hoitamassa lapsia. Lähde-

täänpä tästä kapakkaan. Varmaan sitten semmoista tulisi. (…) Mutta semmoi-

nen sama paikka. 

 

Haastattelussa Ursula esitti kokemuksensa perusteella toiveen, että kotona asuvalla 

lastensuojelulapsella olisi sama turvallinen paikka ja luotettava ihminen, jolle saisi 

kertoa luottamuksellisesti asioitaan. Ursulalla oli ollut lyhytaikainen kokemus pai-

kasta ja luotettavista ihmissuhteista, minkä hän oli kokenut lapsena auttavan jaksa-

maan. Tuo ihminen löytyi A-klinikalta. Yhteiset kokoontumiset eivät yleensä tuo-

neet apua perheelle, mutta Ursulalle rakentui luottamuksellinen suhde A-klinikan 

työntekijään, kun hän itse havaitsi, että A-klinikalla hoidettiin asioita eri lailla, mikä 

tuntui hänestä hyvältä. Turva- ja lepopaikka löytyi A-klinikalta. Siellä Ursulalla oli 

8-vuotiaana luottohenkilö – A-klinikan täti. Ursula muisteli lämmöllä A-klinikan 

tätiä, joka jaksoi kuunnella ja lohduttaa. Täti laittoi oikean vuoteen – ja auttoi vä-

syneen 8-vuotiaan nukkumaan ja lepäämään, kun ei ollut tullut nukuttua kunnolla 

moneen yöhön. 

 

Ursula: A-klinikan minä muistan, että se oli semmoinen paikka, jossa minä sain 

nukkua, kun mä en kotona saanut nukkua. Menin sinne monta kertaa nukku-

maan. Siellä oli yksi mukava täti. Se oli semmoinen, joka yritti puhua minun 

kanssa asioista ja tiesi varmaan asiat aika lailla niin kun ne oli. 

Sointu: Sinä opit luottamaan siihen A-klinikkan tätiin enempi kuin lastensuo-

jeluun. 

Ursula: Joo. Minä en tiedä. Olisiko se ollut helpompi puhua siellä. (…) Ne eivät 

ikinä hylänneet. Ne hyväksyivät A-klinikalla isän ja äitin ja sen juomisen. Ei-

hän ne hyväksyneet sitä, mutta puhuivat siitä hyväksyttävämpään sävyyn. 
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Ursula ei lapsena luottanut sosiaalityöntekijöihin. Ursulan elämään tuli toisenkin 

kerran luotettava ihminen. Tuolloin hän oli yhdeksännellä luokalla. Tämä henkilö 

oli koulukuraattori. 

 

Ursula: Ensimmäiseksi tuli tunne, että minustahan välitetään. Vielä sattui ole-

maan hyvä ihminen. Se oli ainakin semmoinen ihminen kenen kanssa minä sain 

puhua omista tunteistani ja ajatuksistani. Ja sattui vielä niin, että tultiin hyvin 

toimeen. Sitten se kertoi mulle niitä (…) antoi mahdollisuuksia ja näytti uutta 

tietä, mikä nyt kannattaisi. Antoi tietenkin mun valita. Eikä se koskaan tuomin-

nut, ne olivat minun ratkaisuja tosi monet asiat.(…) Se katkesi sitten jossain 

vaiheessa tämä. Sen jälkeen kun koulukuraattori oli olemassa, tukeuduin aina 

häneen. Mutta sitä ennen ei ollut kuin A-klinikka. 

Sointu: Koulussa tämä koulukuraattori puuttuiko hän lapsen tilanteeseen? 

Ursula: Puuttui, puuttui 

 

Asiakirjamerkintöjen mukaan koulukuraattori muutti pois paikkakunnalta ja toista 

luottohenkilöä ei tullut tilalle. Ursula kiersi perhekotiin liittyvän ehdotukseni ja al-

koi puhua päivystysluontoisesta paikasta. 

 

Sointu: Tuntuuko Sinusta, että ihan voisi olla semmoinen paikka, että nyt mä 

lähden johonkin? Tuommoinen perhekoti? 

Ursula: Olisi aina se sama paikka. Semmoinen tukiverkosto. Niin, joo siis se 

voisi olla ihan hyvä ratkaisu tavallaan. (…) Mutta minusta lapsen paras paikka 

on normaalisti vanhempien luona. Joo, ihan konkreettisesti, että jos niin ku tun-

tuu, minun mielestä pitäisi olla oikeasti joku semmoinen päivystävä, joku sem-

moinen paikka, että ainakin voisi soittaa luottoihmiselle, keneen on saanut sen 

kontaktin. Kuka on sen perheen kanssa ollut tekemisissä. (…) Niille voisi ai-

nakin soittaa, taikka, että minä olen nyt tullut tänne, kun minä en jaksa enää, 

minun on saatava edes levätä, tai jotakin ja sitten miettiä niitä mitä on esillä. 

Olisiko se sillä lailla, että se lapsi menisi, sitä ei sijoitettaisi, eikä otettaisi huos-

taan. Vaan niin ku sovittaisiin että se voisi mennä johonkin siksi aikaa, jotta ne 

saadaan ne ongelmat ratkaistua siellä. Mutta ei sillä lailla, että se tuntisi kuiten-

kaan, että nyt se hylätään sen takia tai viedään johonkin sen takia, että äiti ja 

isä tekee sitä ja juo. Tai jotain tämmöistä, eihän se lapsen vika ole, eihän se voi 

mitään, mutta se tuntuu, että se on hänen vika, kun hänet viedään. 
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Ursula on kokenut pelkoja että menettää vanhempansa, minkä hän halusi tuoda 

keskustelussa yhteiskunnan vastuista esille. 

 

Sointu: Huostaanottoa Sinä et itsellesi kannattanut, (…) eli biologinen perhe 

on kuitenkin lapselle se tärkeä? 

Ursula: En. niin, ja sitten siihen tulee niin paljon kaikkea muuta ja muita on-

gelmia. En missään nimessä kannata, että huostaanotetaan. Siinä vaiheessa eh-

dottomasti, jos on käytetty nää tukitoimet ja tämmöiset ja sitten se ei ole niin 

ku onnistunut. Siinä vaiheessa kun ihminen laittaa sitten arvojärjestykseen, (…) 

kaikki muu menee lapsen edelle, eihän sille voi enää mitään. Kun mikään ei 

auta, silloinhan se on ajateltava sen lapsen parasta ja otettava se sieltä. Silloin 

se on järkevin ratkaisu. Mutta se, että ei kuitenkaan otettaisi niin helposti. Ja se, 

että jos otettaisiinkin niin, että se ei mene semmoiseksi riepotteluksi. Musta 

tuntui silloin, että se vastuu on missäkin ja riepotellaan paikasta A paikkaan B 

ja minä en tiennyt itsekkään, missä sitä pitäisi olla. (…) Jos sitten lähetään hoi-

tamaan tuolla tavalla. Pitäisi se hoitaa loppuun asti sillä lailla. (…) Minun mie-

lestä kyllä ole välttämättä nykyään enää niin ammattitaitoista. Ei varmaan 

meille ainakaan. (…) Se sosiaalinen tuki ja sosiaalinen kontrolli, jos on sem-

moinen luottamus. Se on niin ku esimerkiksi minun kohdalla. En minä pidä 

siitä, että ne kyttäävät minua. 

 

Tytti 

Kokemuksia perheestä, vanhemmista ja kodista 
Tytin vanhemmat asuivat avoliitossa ja hän on vanhin perheen neljästä lapsesta. 

Tytin molemmilla vanhemmilla oli alkoholiongelma, ja he riitelivät humalassa. 

Lapsuudenkodissa Tytti pelkäsi omasta ja pienempien puolesta. Vanhempien riite-

lyä ei voinut mennä turvaan, koska kaikki omat sosiaaliset verkostot paikkakun-

nalla puuttuivat. Isovanhemmatkin asuivat toisella paikkakunnalla. Apua ei siis ol-

lut saatavilla läheisiltä; sekin teki lapsen elämästä ankaran. Vanhemmat laiminlöi-

vät lastensa hoidon vai ollessaan humalassa. Asiakirjatietojen perusteella vuoden 

aikana oli tullut sosiaalivirastoon useita ilmoituksia epäillystä lasten hoidon laimin-

lyönnistä tai yksinjättämisistä. Ilmoittajia olivat usein naapurit tai neuvolan tervey-

denhoitajat. Aluksi annettiin lastensuojelullisin perustein vanhemmille useita va-

roituksia. Perheelle hankittiin myös tukihenkilö, ja lastensuojelusta tehostettiin val-

vontakäyntejä. Asiakaskertomuksen perusteella myös poliisi vieraili perheessä 

useita kertoja. Viranomaisten tekemillä kotikäynnillä todettiin, että lapset olivat 
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aina hyvin hoidetun näköisiä ja koti oli siisti ja lapsia varten sisustettu. Sosiaali-

työntekijät tekivät kotikäyntejä. noin kaksi kertaa kuussa, lisäksi kunnallinen ko-

dinhoitaja kävi myös hoitamassa lapsia silloin, kun omahoitaja oli estynyt. 

Tytin kotiin kertyi usein äidin ja isän tuttuja yhteiseen illan viettoon, jossa käy-

tettiin hallitsemattomasti päihteitä. Tällaisen illanvieton aikana äiti kuoli väkivallan 

seurauksena, mikä järkytti ja aiheutti suuren surun pienessä Itä-Suomen kunnassa. 

Isäkin muutti toiselle paikkakunnalle. Tytin asuessa sisaruksineen kotona vanhem-

piensa luona elämä oli usein epävakaata. Hieman ennen äidin kuolemaa kaikki lap-

set jouduttiin ottamaan kiireellisesti huostaan ja lastensuojelullisin perustein sijoit-

tamaan avohuollon tukitoimenpiteenä kodin ulkopuolelle. 

 

Tytti: Jouduin lastensuojelulaitokseen. Olin viiden vanha ja vanhin sisaruksista. 

Nuorin oli vielä vauva. 

 

Lapsille järjestettiin aluksi viideksi päiväksi tilapäinen perhehoito. Koska noiden 

päivien aikana vanhempien elämäntapaan ei tullut muutosta eivätkä olosuhteet ko-

tona näyttäneet korjaantuvan, siirrettiin Tytti sisaruksineen lastenkotiin. Asiakirja-

tiedon perusteella lapset puhuivat siellä perheen jäsenten sisäisistä suhteista ja nii-

hin liittyvästä väkivallasta sekä vanhempien keskinäisistä riidoista. Tytti muistelee 

omista vanhemmistaan: 

 

Tytti: Heräsin usein yöllä kun vanhempani ja vieraat riitelivät humalassa (…) 

 

Lastenkotisijoituksen aikana lasten ja vanhempien tapaamisia yritettiin tukea ja 

vanhempia oli kehotettu vierailemaan lasten luona. Vain äiti piti tiiviisti lapsiinsa 

yhteyttä. Äiti oli virallisesti ainoa lasten huoltaja, ja hän yksin oli virallisesti vas-

tuussa lasten huollosta ja hoivasta. Siksi äidin suostumuksella jatkettiin useita ker-

toja lasten huostassaoloa. Tytin isä ei ollut tunnustanut virallisesti lapsiaan, joten 

häntä ei kuultu Tytin huostaanottoasiassa – vaikka hän vakituisesti asustelikin per-

heen kanssa. 

Sijoituksen aikana äiti yritti useaan kertaan saada lapset luokseen, mutta las-

tensuojelun sosiaalityöntekijät vaativat vanhempien päihteettömyyttä silloin, kun 

lapset ovat kotona. Lopulta äiti hakeutui A-klinikalle hoitoon. Asiakirjoissa, oli vi-

ranomaisten merkintä tilanteesta, jossa äiti oli yrittänyt lastensa kanssa paeta väki-

valtaista miestään sekä hakenut etäisyyttä päihteitä käyttäviin perhetuttaviin ja mie-

heensä muuttamalla asuntoa lyhyessä ajassa kolme kertaa, mutta mies tuli aina pe-

rässä. Asiakirjoissa oli myös merkintöjä, että lasten vielä ollessa kotona äiti oli 
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useita kertoja käynyt sosiaalivirastossa kertomassaan väsymyksestään ja siitä, 

kuinka mies vain makaa ja ryyppää. Hän oli useita kertoja pyytänyt apua sosiaali-

työntekijöiltä perhetilanteen selvittämiseksi. Asiakirjatietojen perusteella lasten si-

joituksen aikana oma äiti oli useita kertoja kuukaudessa käynyt sosiaalityöntekijän 

juttusilla, ”vaikka ei ollut asiaakaan”. 

Äidillä oli ollut haaveena muuttaa lasten kanssa toiselle paikkakunnalle ja ha-

keutua eroon miehestä. Hän kertoi ajattelevansa lastensa ja omaa tulevaisuuttaan. 

Kaikki äidin omaiset asuivat toisella paikkakunnalla. Asiakirjamerkintöjen mukaan 

perheen äiti kävi useita kertoja lääkärissä hoidattamassa vammojaan ja kertomassa 

pahoinpitelyistään sosiaalityöntekijälle. Lastenkotisijoituksen aikana vanhempien 

epävakaa elämäntilanne ei korjaantunut. Lapset eivät enää koskaan palanneet ta-

kaisin omaan kotiin. Mutta biologiset vanhemmat ovat muistoissa mukana. Tytti 

muistelee omaa biologista äitiään: 

 

Tytti: Meidän äiti oli pelokas, arka ja iloinen ihminen. Minun oma äiti ei ollut 

aikaisemmin juonut kun tapasi isäni. 

 

Tytin asema oli vaikea, kun suhteet kaikkiin läheisiin ihmisiin olivat katkenneet ja 

huoli sekä vastuu sisaruksista painoi. Isä muutti töihin toiselle paikkakunnalle ja 

oma äiti oli pantu hautaan. Se vaikutti Tytin ja hänen sisaruksensa tulevaisuuteen. 

Asiakirjoista löytyy merkintä: vanhin on isän lapsi – hän ikävöi isää. 

 

Tytti: Olin pikkuinen kun isä sanoi, että äiti on kuollut. Istuin isän sylissä, enkä 

reagoinut mitenkään. Biologista äitiäni en ole osannut surra enkä kaivannut 

häntä. Minä olin aina isän mukanaan. Olin niin paljon hänen mukana, että tein 

isän kanssa jopa kapakkareissuja. En vielä ymmärtänyt. Pienimmät sisarukset 

kyllä itkivät äitiä, varsinkin vauvaikäinen. Enää en pidä yhteyttä omaan isään, 

hän on alkoholisoitunut. 

 

Tunnetasolla Tytti siirsi äidin syrjään. Turvallisuuden tunne ja luottamus toisiin ih-

misiin olivat kärsineet haaksirikon jo varhaislapsuudessa rankkojen kokemusten 

takia. Tytti oli kokenut jo pienenä lapsena pelon ja turvattomuuden tunnetta, kun 

vanhemmat riitelivät. Näissä tilanteissa ympärillä olleet ihmiset eivät tunnistaneet 

lapsen hätää eivätkä perheen sisäistä toistuvaa lasta traumatisoivaa elämäntilan-

netta. 

Haastatteluhetkellä Tytin yhteydenpito toisella paikkakunnalla asuvaan isäänsä 

oli vähäistä. Asiakirjatiedon mukaan isällä oli oikeus käydä katsomassa lapsia. Tytti 
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oli ollut yli viisi vuotta lastenkodissa, kun isä yllättäen otti yhteyttä ja teki aloitteen 

ensimmäisen kerran sekä ilmaisi halunsa tavata lapsiaan. 

 

Kokemuksia muun kasvuympäristön tuesta ja sijaishuollosta 
Äidin kuoleman jälkeen Tytin toisella paikkakunnalla asuva sukulainen haki las-

tenkodista lapsia luokseen. Erityisesti mummo oli huolehtinut ja pitänyt heitä pal-

jon tykönään. Tytti oli siinä onnellisessa asemassa, että huostassa ollessa toisella 

paikkakunnalla asuneet muutkin sukulaiset ovat olleet paljon hänen lapsuuden elä-

mässään mukana. Se oli tuonut turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. 

 

Tytti: JS, täti, mummu, pappa, isän sisko ja muut sukulaiset kuten serkut ovat 

auttaneet. 

 

Naapurit tulivat nuorelle tutuksi monellakin tavalla. Tytti muistaa vielä aikuisena-

kin erityisesti talonmiehen, joka auttoi ja tuli siten tutuksi. Hän asui samassa por-

taikossa. Asiakirjatiedon perusteella joku naapureista oli joskus jopa hoitanut lapsia, 

varsinkin yöllä, kun vanhemmat olivat poissa kotoa. Lapset olivat käytävässä soi-

telleet naapureiden ovikelloa ja hakeneet äitiä. 

 

Tytti: Usein me lapset olimme yksin kotona. Molemmat vanhemmat olivat 

töissä. Minä vanhimpana haeskelin äitiä ja pienemmät lapset saattoivat jäädä 

sisälle, ovi meni lukkoon. Olin hädissäni kamalasti. Pyysin apua sivullisilta ja 

talonmies kävi päästämässä sisälle. Useinkaan äitiäni ei löytynyt. Minulla oli 

pelko jäädä yksin kun vanhemmat lähtivät ulos. 

 

Asiakirjoista voi vahvistaa Tytin kokemuksen: viisivuotias oli huolissaan kertonut 

naapureille pienemmistä sisaruksistaan ja siitä, että hänellä on vauvakin hoidetta-

vana. Talonmiehen mukaan Tytti oli erilainen kuin muut lapset. Naapurit olivat ker-

toneet sosiaalityöntekijöille pienestä lapsesta, joka haki apua sivullisilta, kun asun-

non ovi meni lukkoon ja pienimmät jäivät sisäpuolelle. Tytin naapurit tiesivät, että 

vanhemmat käyttävät hallitsemattomasti alkoholia ja riitelevät humalassa. 

Tytillä ei ollut ikäisiään luottokavereita, vaan yleensä joku aikuinen kannatteli. 

Aikuiset luottokaverit saattoivat vaihtua usean kerran. 

 

Tytti: Perhekodissa oli lyhyen ajan yksi JK, jolle kerroin kaikki asiani ja se 

helpotti. Luotin häneen, mutta hänkin muutti sitten pois – kaipasin häntä. Kun 
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olin kolme kuukautta kunnan tukemana vuokralla toisessa kunnassa, tukihen-

kilööni JK:n luotin näissäkin asioissa eniten. 

 

Tytti oli sijoitettuna viisivuotiaasta saakka kolmen sisaruksensa kanssa perhekotiin. 

Sitä ennen hän oli kahdessa sijoituspaikassa. Hänellä oli 18 ikävuoteen mennessä 

ollut kolme sijoituspaikkaa ja viisi äitiä. 

Tytin kotona väkivaltaa ja riitelyä oli jatkunut vuosia. Tämän asiakirjamainin-

nan perusteella lasten pappa oli vaatinut lastensuojelua ryhtymään toimenpiteisiin 

perusturvallisuuden takaamiseksi orvoille lapsille sijaishoidossa. Tämän perus-

teella sosiaalilautakunta oli etsinyt perhekodin, jonka tavoitteena oli ensisijaisesti 

taata pysyvät, lämpimät ihmissuhteet ja sosiaalisesti hyväksyttävä kasvuympäristö. 

Perhekodin tavoitteissa korostettiin myös äidin rakkauden, kodin lämmön ja ter-

veen maalaisjärjen merkitystä lapsen kasvatuksessa. Nämä olivat perustelut, kun 

Tytti sisaruksineen sijoitettiin perhekotiin. Mutta Tytti ei kokenut sijaishoidolle 

asetettuja tavoitteita tukenaan. 

Tytin perhekodissa saama äiti-kokemus liittyi perhekodin toimintakäytäntöön. 

Perhekodin äidit vaihtuivat, mikä aiheutti Tytille ongelmia juuri kesken kriittistä 

kehityskautta: hänellä oli vaikeuksia kiinnittyä uusiin äiteihin. Fyysinen ympäristö 

pysyi samana ja fyysisen kodin pysyvyys ja tuttuus saattoivat tukea arjen erilaisissa 

toiminnoissa mutta eivät korvanneet tärkeää ihmistä. Tytti kuvasi lapsen kiintymi-

sellä äitien pysyvyyden merkitystä lapsen kasvun tukijana: 

 

Tytti: Nuorin sisareni oli vielä vauva kun meidät siirrettiin perhekotiin. Olen 

tyytyväinen sen toimintaan. Kielteistä oli se, että äidit ovat vaihtuneet useasti. 

Varsinkin äiti, joka oli silloin, kun muutimme sinne. Nuorin siskoni oli kiinty-

nyt tähän äitiin, hän ei muistanut muita äitejä. Perhekodissa meillä ehti olla 3 

äitiä, joista yhtä muistelen lämmöllä. 

 

Asiakirjojen perusteella Tytillä ehti olla neljä äitiä biologisen äidin lisäksi. Hän ku-

vasi kiintymyssuhdetta yhteen äitiin ja jätti vähemmälle huomiolle muut äidit; yhtä 

hän ei maininnut lainkaan. Tytti arveli äitien vaihtumisen vaikuttaneen voimak-

kaasti itsenäistymisen aikana ja murrosiässä ilmenneisiin vaikeuksiin – uusi äiti ei 

saavuttanut nuoren luottamusta. 

 

Tytti: Huonoja valintoja on tehty äitien suhteen. Murrosiässä minulle tuli on-

gelmia ja paha olla. Me lapset tahdoimme päästä pois perhekodista. Uusi äiti ei 

pystynyt olemaan sellainen äiti-hahmo kuin aikaisempi äiti oli ollut. Pahaa oloa 
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lisäsi sekin, että tämäkin äiti oli jäämässä pois. Ensimmäinen äiti oli tiukka 

kasvattaja, ja uskovainen. Hän pakotti minut jumalanpalvelukseen ja muihin 

menoihin, vaikka en ollut kiinnostunut. Kuitenkin perhekotisijoitus on parempi 

kuin laitos. 

 

Tytin ollessa 12-vuotias sijaisperheen rakenteessa tapahtui iso muutos. Yllättäen 

sijaisäiti alkoi seurustella ja lapset eivät hyväksyneet uutta perheenjäsentä yhtei-

söön. Perheen sosiaaliset suhteet ja sisäinen vuorovaikutus joutuivat kovalle koe-

tukselle. Aina oli totuttu siihen, että äidit toimivat kasvattajana ja perheissä oli yksi 

vanhempi, useimmiten äiti. Nyt perheeseen oli tulossa uusi jäsen, joka alkoi mää-

räillä. 

 

Tytti: Meidän perheeseen tuli ennalta arvaamaton muutos. Sijaisäiti AK tapasi 

HG:n ja he alkoivat seurustella. Siitä tuli tosi suuria ongelmia. Meidän per-

heessä oli minun lisäksi saman ikäinen tyttö kuin minä ja minun sisarukset. HG 

alkoi määräillä lapsia. Kävi jopa hiuksiin käsiksi. Elimme tosi raskasta aikaa. 

Jonkun ajan kuluttua toiminnanjohtajan palaverissa asioista puhuttiin. TK sit-

ten päätti lähteä ja surullista oli se, että nuorin siskoni piti häntä biologisena 

äitinä. Hän menetti oman äidin 1,5-vuotiaana ensimmäisen kerran. 

 

Asiakirjatietojen perusteella tämä muutos asetti Tytin tulevaisuuden uuteen valoon. 

Hän ei ollut enää murrosikäisenä valmis rakentamaan uutta luottamuksellista suh-

detta vieraaseen aikuiseen. Siirto toiseen paikkaankaan ei tuntunut korjaavan on-

gelmaa, koska Tytti ei sielläkään kyennyt luottamaan vieraaseen aikuiseen – hän 

tiesi tämänkin suhteen kohta loppuvan. Hänet siirrettiin takaisin tuttuun paikkaan. 

Mutta hän ei enää kyennyt jatkamaan koulua. Tutusta paikasta hänet siirrettiin ly-

hyen ajan kuluessa perhekotiin toiselle paikkakunnalle. Siellä hän selviytyi kou-

lussa erinomaisen hyvin ja suoritti kaikki rästiin jäänet opinnot muutamassa kuu-

kaudessa. 

Sijoitetulle Tytille muutos aiheutti huolia itsestä ja nuoremmista sisaruksista 

sekä muista perhekodin lapsista. Haastattelussa Tytistä välittyi huolenpito toisiin 

perheenjäsenistä ja kiintymys heihin. Lapsen ja vanhemman välinen kiintymys-

suhde yhden vanhemman perheessä oli ongelmana ilmeinen. Vasta aikuisena Tytti 

on oppinut ymmärtämään syitä omaan pahaan oloonsa. 
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Tytti: Lapsuuden purkamattomat traumat ja tasapainoinen kehitys vaikuttavat 

moneen asiaan. Tämän olen aikuisena oppinut ymmärtämään ja sen, että nuo-

rimmat sisarukset tarvitsivat terapiaa. Nuorin sisaruksista on käynyt lyhyen 

ajan terapiassa. Minäkin kävin murrosikäisenä terapiassa. Pelkäsin, että tera-

peutti puhuu kaikki minun asiat muille, joten en alkanut puhumaan asioitani. 

Luottamustani hän ei saavuttanut. Minulla murrosikäisenä oli vaikea. Kaikki 

lapsuuden traumat olivat sisällä päin ja pyörivät ajatuksissa ja estivät keskitty-

mistä. Kaikkea tuli tehtyä. Minulla oli sisällä mitä kaikkea tapahtuikaan. Olen 

nyt sujut tämän asian kanssa, vaikka ensin hävettikin. 

 

Kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lastensuojeluprosessin aikana 
Tytille ulkopuolisten puuttumattomuus perheen vanhempien epävakaaseen elämän-

tapaan aiheutti aikuisena katkeruutta. Mikään taho ei ollut tukenut eikä auttanut 

äitiä pois väkivaltaisista ystävyyssuhteista. Tytin haastattelussa nousee myös toinen 

tärkeä asia: hän puhui varhaisen puuttumisen periaatteesta. Avohuollon tukitoimiin 

ei ryhdytty viipymättä vaikka nähtiin, että Tytin kasvuolot kasvuympäristössä tois-

tuvasti vaarantuivat. (Ls. 12 §.) Mikään taho ei vastannut lastensuojelun avun ajoi-

tuksesta – eikä siis jo varhain tukenut Tytin kasvatusta puuttumalla epävakaaseen 

kasvuympäristöön – silloin, kun vanhemmat tasapainoilivat päihdeongelmiensa 

kanssa. 

 

Tytti: Kun kukaan ulkopuolinen ei puuttunut. (…) Varhaisen puuttumisen suh-

teen tuntuu, että sekaantuu ulkopuoliset toisten asioihin. Mutta jos on lapsista 

kysymys, pitäisi puuttua sosiaaliviranomaisten. (…) Lastensuojelun viiveestä 

minulla on ristiriitainen näkökulma. Lasten vuoksi pitäisi puuttua nopeasti, jos 

tämmöistä on tiedossa. (…) Lastensuojelun sosiaalityöntekijät eivät voineet 

olla tietämättömiä perheväkivallasta perheessä. Minusta perhenäkökulmaan 

sen verran, että perheväkivaltatapauksissa pitäisi heti asettaa tukihenkilö. Heti 

puuttua perheväkivaltaan. (…) Auttaminen ja puuttuminekin on tärkeää silloin 

kun tiedetään, että kysymyksessä on perheväkivalta. 

 

Tytin kokemus sosiaalityön toimintakäytännöistä oli, että eivät lastensuojelupro-

sessissa tukitoimet eivätkä sosiaalityöntekijöiden toimintakäytännöt avohuollossa 

kohdanneet lasta toivotulla tavalla. Tytin tavoitteena oli ajallisesti pitkään jatku-

neen huostaanoton päätyttyä palata kotikuntaan, vaikka siellä ei biologista perhettä 

enää ollutkaan. Hän oli ajatuksissa ja henkisesti sidoksissa lapsuuden kotikuntaan. 

Tytti kertoo, että lapsuuden kokemukset tulivat pitkän ajan jälkeen mieleen, kun 
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hän palasi kotipaikkakunnalle – varsinkin äidin väkivaltainen kuolema ja sen seu-

raukset lapsille. Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden puuttumattomuus lap-

sen hätään kulkee mukana Tytin muistoissa. Erityisesti hän muisteli sitä, kuinka 

pieni alle kouluikäinen Tytti odotti sosiaalityöntekijöiden kotihälytyskäynneillä 

helpotusta huoliinsa ja pienempien sisarusten tilanteeseen. Tytti oli viisivuotiaana 

turvana myös nuorimmille sisaruksilleen ja hänen huolehtimisensa sisaruksistaan 

jatkui perhekodilla aikuisuuteen saakka. 

 

Tytti: Helpotusta ei tullut. Halusin yöhälytyksistä helpotusta. Lapset pelkäsivät 

kun vanhemmat riitelivät. Äidin kuolema tapahtui kun emme olleet kotona. 

Parhaiten olisi saanut apua sosiaalivirastosta, jos olisi ollut ymmärrystä (…) 

 

Jälkihuoltonuorena Tytti meni asioimaan sosiaalitoimistoon. Tytin mieleen oli jää-

nyt varhaislapsuuden kokemuksia lapsiin kohdistuvista sosiaalityön toimintakäy-

tännöistä. Nämä lapsuuden kokemukset ja muistot aiheuttivat pelkoja sosiaalityön 

toimintakäytännöistä, ja oman itsenäistymisen aikaan nämä muistot herättivät pel-

koja ja epäluottamusta lastensuojelun palvelujärjestelmää kohtaan. 

 

Tytti: Jälkihuoltonuorena oli paha mennä sosiaalivirastoon. Turvattomuuden 

tunne ja vaikeudet mielessä valtasi minut kun asioin sosiaalipuolella. En tien-

nyt, mitä kysyä, en oikeastaan uskaltanut kysyä kaikkea, mitä oli mielessä. Osa 

jäi painamaan mieltä. Tuttu ympäristö olisi ollut mukavampi. Minua pelotti 

paikkakin, – outoa, jo yksistään odotustilat. Tuttu ympäristö olisi ollut muka-

vampi. 

 

Hän oli joutunut muuttamaan kuusivuotiaana lastensuojelulapsena toiselle paikka-

kunnalle perhekotiin ja muuttaessaan 18-vuotiaana takaisin kotipaikkakunnalle hän 

oli ammattitaidoton, asunnoton ja vailla omia tuloja oleva jälkihuoltonuori. Tässä 

tilanteessa hän odotti konkreettisempaa apua ja luotti siihen, että huolta pidetään 

huostaanoton loppumisen jälkeenkin. Tytti kävi sosiaalivirastossa kertomassa, mil-

laista apua odotti lastensuojelulta ja yhteiskunnalta jatkuvuuden turvaamiseksi, kun 

huostassaolo päättyi, mutta ei sitä saanut. Mikään ei tuntunut vuosien aikana muut-

tuneen. Hän tunsi saaneensa tylyn vastaanoton. Kotikunta hylkäsi hänet tilanteessa, 

jossa huostaanotto päättyi ja hänestä tuli jälkihuoltonuori. Tässä vaiheessa hän jäi 

vaille kotikunnan lastensuojelun tukea. Hän joutui itselliseen elämään turvallisesta 

kasvuympäristöstä. 
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Tytti: Minä en tuntenut, että oma kunta olisi huolehtinut, ei kantanut lapsistaan 

vastuuta. 

 

Hän koki sosiaalityöntekijän puhumattomuuden ja ymmärtämättömyyden. Suurin 

huoli Tytillä oli raha-asioista ja siitä, miten jaksaa yksin oman kodin perustaa. Hän 

kaipasi ohjausta ja neuvontaa ja muuta apua omiin elämän pulmiinsa. 

 

Tytti: Taloudellista tukea ja turvaa ei saanut. (…) Sosiaalitoimi ei alkanut mil-

lekään. Kolme kuukautta olin kunnan tukemana vuokralla toisessa kunnassa. 

Pitkin hampain maksoivat laskuja, eikä itsellä ollut rahaa. Kun aloitin yksin 

omaa elämää, muutaman kerran tuoneet ruokakassin. Yhteiskunnan turvaa ja 

tukea odotin. Halusin keskusteluapua, henkilöä, jonka kanssa keskustella ja ra-

hallista apua. 

 

Tytti kuvaa sitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijän rooli ja lapsen kohtaamat-

tomuus saattavat loukata. Hän koki tulleensa syrjäytetyksi itseään koskevissa pää-

töksissä, mikä aiheuttaa pahaa mieltä ja katkeruutta vielä aikuisenakin. 

 

Tytti: Yleensä käännyn edelleen perhekodin puoleen kun tarvitsen apua. Per-

hekodissa aikuiset hoiti asioita (…) ja tukivat kun kävin koulua. Sosiaalipuo-

lelta itsenäistymisrahaa ei kaikille sisaruksillekaan tahtonut saada. Lastenkodin 

äiti hoiti asioita noihin aikoihin. Nuorimmat sisarukset saivat itsenäistymisra-

han vasta 21-vuotiaana ja senkin hoito heille perhekodin äiti. Parhaiten olisi 

saanut apua soskusta jos olisi ollut ymmärrystä. 

 

Tässä tilanteessa apuun tulivat siis perhekodissa syntyneet hyvät ihmissuhteet. Ja 

nämä ihmiset tukivat kasvua aikuisuuteen ja selviytymistä yhteiskuntaan. Tytille 

oli merkityksellinen asia, että aikuinen oli mukana auttamassa arjen ongelmissa. 

Hän oli löytänyt luottohenkilön perhekodista. 

 

Tytti: Sijaishuollossa on syntynyt hyvät suhteet A:han E:hen ja JS:n mutta ei 

kaikkiin ihmisiin. Tukihenkilööni JS:n luotin näissäkin asioissa eniten 

 

Jälkihuoltoasian ohella Tytin yksinäisyyttä ja pahaa oloa lisäsi se, että lastensuoje-

lutoimien aikana ei pidetty yhteyttä lapsiin. Se heikensi Tytin asemaa lastensuoje-
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lun tukitoimien käytännöissä: hänen paikkansa sosiaalityön lastensuojelun tehtä-

vässä jäi näkymättömäksi. Tytin kokemuksen perusteella sosiaalityöntekijöiden 

toimintakäytäntöjä luonnehtivat puhumattomuus ja toimenpidekeskeisyys. 

 

Tytti: Sosiaalipuoli kävi harvoin. Toivoin, että sosiaalipuoli olisi ollut enempi 

kiinnostunut meistä. Olisi mukavaa jos olisi soiteltu tai tultu käymään ja ky-

selty kuulumisia, miten menee. Ei kuitenkaan ikinä soitettu ja otettu yhteyttä. 

Heijastuu lapseen, oli selän takana kyräilyä. Inhottava oli mennä sosiaalitoi-

mistoon. Ajattelen, mitä ne ajattelevat, mitä seuraa ja mitä seuraavaksi. Minä 

toivoin, että sosiaalitoimi on vastuussa. Minua loukkasi se, etten tiennyt mitä 

sisaruksille tapahtui ja mitä heistä puhuttiin, vaikka tunsin olevani perheen 

huoltaja siinä suhteessa, että huolehdin heistä, sisaruksistani siitä saakka kun 

aloin muistamaan, jouduin katsomaan kotonakin. Minulla oli huoli sisaruksista. 

Kasvatuksesta ja kehityksestä halusin kuulla. Nykyään nuoret tietävät asioista 

enempi. Tuolloin en juuri tiennyt, mitä ympärillä tapahtui. Sosiaalitoimistossa 

on vaikeaa sanoa omaa mielipidettään. Syrjässä olemisen tuntu tuli, kun salat-

tiin kaikki, ei kerrota mitään. Aina kun minusta keskusteltiin, olin toisessa huo-

neessa. Koskaan ei kysytty mitään. Minua ärsytti se, ettei tiedä mitä tapahtui ja 

mitä puhuttiin. Elin epätietoisuudessa, pelkoja tuli enempi. Vasta 18-vuotiaana 

sai nähdä omat asiakirjat. 

 

Tyttiä ei huostassaoloaikana koskaan kutsuttu verkostokokouksiin, joita oli pidetty 

verrattain usein. Tytti oli kokenut, että häntä ei otettu mukaan itseään koskeviin 

keskusteluihin. Esimerkiksi Tytin ja hänen sisarustensa jättäminen pois verkosto-

kokouksista heijastaa moniammatillisen verkoston toimintakäytäntöjä. Verkosto-

kokouksen toimijat eivät huomanneet Tytin huolehtivaa suhdetta sisaruksiin ei-

vätkä sitä, että hän oli arjen elämässä ainoa lähiomainen heille. Tämänkin vuoksi 

Tytin kaltainen nuori saattaa pitää itsestään selvänä asiana tietää itsensä lisäksi si-

saruksia koskevista asioista. 

 

Tytti: Verkostokokouksiin ei osallistunut lapset. Perheen vanhimmat lapset pi-

täisi aina ottaa mukaan neuvotteluihin. 

 

Asiakirjatietojen perusteella Tytin vanhemmille oli myönnetty usean vuoden ajan 

taloudellista tukea lastensuojelullisin perustein. Taloudellinen tuki lastensuojelun 



277 

interventiona ei ollut auttanut lapsia vanhempien elämänpiirin kautta. Tytin van-

hempien kanssa ei tehty kirjallisia sopimuksia. Lastensuojelun toimintakäytännöt 

jäivät äidin ohjauksen ja neuvonnan tasolle. 

 

Yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuudet auttaa hädässä olevia lapsia 
Yhteiskunnan heikoista vastuista ja velvollisuuksista sekä jälkihuoltonuoren so-

peuttamisesta yhteiskuntaan Tytillä oli omakohtaisia kokemuksia jälkihuoltonuo-

rena. Tytti oli odottanut taloudellista apua, keskusteluapua ja ymmärrystä, joita il-

man hän kuitenkin jäi. Tämän kokemuksensa perusteella hän toivoi jälkihuol-

tonuorten tueksi luotettavaa ihmistä, auttaisi itsenäistymisen aikana oman elämän 

alkuun. Nuori, joka on lapsena sijoitettu kotipaikkakunnan ulkopuolelle, saattaa 

palattuaan tarvita monenlaista yksilöllistä apua itsenäistymisen tukemisessa. 

 

Tytti: Nuorilla pitäisi olla oma asioitten hoitaja. Tuttu ja luotettava henkilö 

(…) nykyään nuorten asioita ei oteta vakavasti sosiaalivirastossa. (…) Oma 

sopimus jokaisesta, jossa määritellään vastuutahot niin kauan aikaa kun nuori 

pääsee jaloilleen. (…) Kun lapsi itsenäistyy, kertoa siinä vaiheessa nuorelle it-

senäistymiseen liittyviä etuuksia ja apukeinoja. Minusta pitäisi oma kirjanen 

tai tietopaketti suunnitella itsenäistymisvaiheessa olevalle nuorelle, että edes 

jotakin tietäisi asioista. Ratkaiseva tekijä oli auttaminen itsenäisen elämän al-

kuun siinä vaiheessa kun huostaanotto oli päättymässä. Minusta perhekoti aut-

toi hyvin itsenäistymisessä siinä suhteessa, että sain leikkiä kotia 17-vuotiaana. 

Itsenäistymiskokemuksia sain kun asuin yksiössä. Tämä itsenäistymiskokemus 

oli hyvä kokemus, kun oli tuttu ympäristö ja oli tutut ympärillä. 

 

Laura 

Kokemuksia perheestä, vanhemmista ja kodista 
Laura oli asunut lapsuutensa äidin kanssa kahdestaan. Asiakirjatietojen mukaan 

vanhemmat erosivat ja perheen isä muutti pois kotoa, kun Laura oli kaksivuotias. 

Vanhempien eron jälkeen hän oli kerran tavannut isäänsä puhelimessa. Tästä isän 

yhteydenotosta oli aikaa noin kymmenen vuotta. Isän suhde Lauraan oli poikkeuk-

sellinen: Isä oli sosiaalivirastoon lähettämässään kirjeessä kieltäytynyt tapaamasta 

lastaan, vaikka Laura olisi tarvinnut elämänhuoliinsa apua äidin sairastuttua. 

 

Soinut: Sinulla ei ole isään minkäänlaisia suhteitako? 

Laura: Ei ole. 

Sointu: Oletko Sinä aina asunut äidin kanssa kahdestaan? 
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Laura: Joo, maalta muutin 2-vuotiaana, luulisin. 

 

Lauran vanhemmilla oli säilynyt lain määrittämä yhteishuoltajuus – mutta ei yh-

teistä vanhemmuuden vastuuta lapsesta. Isä ei ole käytännössä osallistunut Lauran 

kasvatukseen millään lailla. Vanhempien eron jälkeen Laura muutti äidin kanssa 

pieneltä sivukylältä kirkonkylään nykyiselle paikkakunnalle. Maatalousvaltaisella 

alueella oli ollut niukasti tarjolla työpaikkoja. Yksinhuoltajaäiti oli työttömänä vie-

raalla paikkakunnalla. Hän oli taloudellisesti tiukalla. Asiakirjatietojen perusteella 

tänä aikana äiti sairastui. 

Äiti haki usein apua elämänpulmiinsa perheneuvolasta noin yhdentoista vuo-

den ajan. Samoin hän piti tiiviisti yhteyttä kouluun ja lapsen tukiperheisiin. Sosi-

aalityöntekijät pyrkivät pitämään yhteyttä perheeseen kotikäynnein. Äiti torjui aina 

kaiken kotiavun leimautumisen pelossa. Hän ei pitänyt siitä, että hänen luonaan 

käytiin sosiaalivirastosta. Toisaalta perheneuvolassa hän oli kokenut perheelle tar-

jotuista tukimuodoista huolimatta olevansa hyvin yksinäinen lapsen huoltajana. So-

siaalivirastosta perhettä autettiin tuolloin taloudellisesti tilapäisesti lastensuojelul-

lisin perustein. Vaikka Laura ei varsinaisesti ollut lastensuojelun asiakas, hänelle 

järjestettiin tukihenkilö ja tukiperhe. 

Asiakirjatietojen mukaan äidin asiakkuus sosiaalivirastossa oli alkanut, kun 

Laura oli kuusivuotias. Asiakirjoista käy ilmi, että Laura ja äiti olivat läheiset toi-

silleen. Laura oli lapsena ollut pitkään äidistä ja perheen tilanteesta huolissaan, ym-

mällään ja hämillään. Asiakirjatietojen perusteella äidin tilanne Lauralle oli pitkään 

kipeä ja torjuttu asia. Hänelle tuli yllätyksenä, kun ulkopuolinen kertoi äidin sai-

raudesta, jonka vakavuutta Laura ei ollut tunnistanut. Todennäköisesti Laura oli 

sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin kotona. 

 

Sointu: Missä vaiheessa Sinulle alkoi tulla semmoinen tunne, että äiti on sairas? 

Laura: No varmaan aika myöhään sillei, ei sitä osannut itse ajatella silloin nuo-

rempana. No aika myöhään se tuli. (…) Kyllä kovastikin jo koulua kävin. 

Sointu: Mistä se tuli tieto, että Sinun äiti on sairas, että joku niin ku huolestui 

siitä, miten äiti jaksaa hoitaa ja huolehtia sinusta esimerkiksi? Kelle sinä siitä 

ensin viestitit? 

Laura: No enpä minä oikeastaan kellekään. Se tuli oikeastaan sitten, kun jotkut 

tulivat meille siitä puhumaan, niin siinä kai sen sitten vasta hoksasin. 

Sointu: Tuliko Sinulla koskaan tunne, että Sinun pitäisi saada apua siihen tilan-

teeseen? 
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Laura: Eikä minulla ole ollut. Olen minä ihan hyvin pärjännyt. Ihan ei minulla 

ollut missään vaiheessa ollut semmoista, että pitänyt pois päästä. Ei tosiaan-

kaan. 

 

Lauran muisteluissa äitiin on jäänyt hyvät suhteet ja luottamus, vaikka äiti ei aina 

jaksanut huolehtia lapsestaan. 

 

Laura: Ei ole niin ku yhtään mitään pahaa jäänyt mieleen tai muuta että, hyvin 

on kaikki mennyt. 

Sointu: Äiti on hyvin jaksanut huolehtia, vaikka on sairaskin ollut. 

Laura: On, on. Ei ollut, niin ku ei ole mitään ollut ikinä. 

 

Asiakirjatietotojen perusteella Lauran ollessa 15-vuotias perheessä tapahtui kipeä 

ja ennalta arvaamaton muutos, minkä seurauksena hänet otettiin huostaan. Äiti vie-

tiin pois, ja yhteydet äidin ja Lauran välillä katkesivat useiksi vuosiksi. Hänellä ei 

ollut pitkään aikaan tietoa äidin tilanteesta eikä olinpaikasta. Myös kotiympäristö 

muuttui. Lapsuuskodin tavarat vietiin varastoon. Tilalle tuli sijaiskoti ja uudet van-

hemmat. Hän joutui vaihtamaan koulua. Muutto toiselle paikkakunnalle oli pakon 

sanelema. 

 

Kokemuksia muusta kasvuympäristöstä ja sijaishuollosta 
Sukulaisista läheisin Lauralle oli ollut mummo. Asiakirjatietojen perusteella Lau-

ran elämään tuli toinen suuri muutos, kun mummo sairastui ja kuoli. Laura koki 

mummon poismenon raskaana menetyksenä ja siitä hän oli puhunut sosiaalityön-

tekijöille. Mummon hautajaisissa Laura tutustui tuntemattomiksi jääneisiin suku-

laisiin, joihin hän halusi tutustua. Lastensuojelusta pyrittiin tukemaan Lauran ja 

sukulaisten yhteydenpitoa. Aiemmin yhteydenpito muihin sukulaisiin oli jäänyt vä-

hälle, koska Lauran äiti ei ollut pitänyt siitä, että lähiympäristö ja sukulaiset puut-

tuivat hänen elämäänsä. Äidin puolen sukulaiset olivat kuitenkin seuranneet sivusta 

useita vuosia hänen elämäänsä lapsen kanssa. He ilmoittelivat sosiaalivirastoon 

perheen tilanteesta ja olivat huolissaan äidin jaksamisesta. 

Lauralla oli ollut muutama kaveri, joihin kertoi pitäneensä lapsuudessa yh-

teyttä. Kasvuympäristön muutos aiheutti sen, että yhteydenpito kavereihin harveni; 

tutut kaverit jäivät, kun koti vaihtui sijaiskodiksi toiselle paikkakunnalle. Mutta yh-

teydet heihin ja muuhun aikaisempaan verkostoon säilyivät. Laura katsoi, että ka-

vereille voi puhua vain sen, minkä katsoo tarpeelliseksi. Lauran ei tarvinnut kos-

kaan turvautua naapureiden apuun kotitilanteiden vuoksi. 
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Sointu: Oletko sinä pystynyt kavereille kuitenkin puhumaan kotitilanteesta? 

Laura: No jossakin määrin. En minä nyt ihan kaikkea ole jaksanut. Enkä ole 

halunnutkaan ruveta selvittämään, jotakin tietenkin pikkusta. No eipä nyt hir-

veän iso ole se kaveripiiri. Yleensäpä olen niitten kanssa ollut, etten nyt ihan 

yksin ole ollut. 

 

Lauran sijaisperheessä toisella vanhemmista oli kaksoisrooli. Ensinnäkin hän oli 

sukulainen ja toiseksi hän oli kasvattaja. Laura oli kokenut hyväksi sen, että sijoitus 

tapahtui ennestään tuttuun ja turvalliseen paikkaan: sukulaisen perheeseen. Asia-

kirjatiedon perusteella sijaisvanhemmuus oli tullut yllätyksenä sukulaiselle. Hä-

nellä ei ollut aikaa valmistautua eikä paljon pohtia, mitä kaikkea siihen liittyy. Teh-

tävä oli kuitenkin varsin haasteellinen: ei ole ihan ongelmatonta kasvattaa murros-

ikäistä lasta, joka on jäänyt paitsi aikuisen huolenpitoa ja huolehtinut perheestä. 

 

Laura: Varmaan, sillee koskaan ajatellut sitä niin, että ne olisi niin ku sijaisvan-

hempia. Ku ei se yhtään tuntunutkaan minusta siltä, ja ei musta silloinkaan tun-

tunut, että kun minä sieltä lähin niin, että se olisi niin huono homma. Mieluum-

min minä olisin mennyt tuonne kun johonkin ihan outoon paikkaan. 

Sointu: Sinusta hyvä, että sijoitetaan sukulaisiin? 

Laura: No minä kyllä sanoisin, että jos on vain hyvät välit niin kun ennestään 

sukulaisiin. Ei tietystikään pakolla, johonkin joku työnnetään. Niin, että tuntea 

sukulainen, mistä ei olisi ikinä tykännyt, sitten sen luokse pitäisi mennä asu-

maan, niin eihän sekään olisi hyvä ollenkaan. 

 

Lauralle biologiseen sukuun kuulumisen tunne sijaisperheenä toimineen sukulais-

perheen välityksellä on säilynyt elämäntilanteessa, jossa yhteys kumpaankin van-

hempaan oli katkennut. Tällainen sijoitus näyttäisi tukevan Lauran sukuroolin säi-

lymistä sekä vahvistavan näin hänen ekologista identiteettiään kuulua johonkin. 

Huostassaolon päätyttyäkin sijaisvanhemmat tukivat Lauraa erilaisissa elämisen 

ongelmissa. 

 

Sointu: Pidätkö sinä sijaisperheeseen yhteyttä ja voitko turvautua edelleenkin 

heihin? 

Laura: Kyllä nyt jonkun verran. No muutaman kerran kuussa. No, ei nyt aina 

ihan kuukausittainkaan mutta joskus useimmin. Pitäisi jotain saada ostettua ja 

ei olisi oikein kärsinyt ostaa, niin olen minä siellä sukulaisen luona käynyt. Ne 
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on avustaneet jonkun verran, että ei ole ollut siellä ongelmaa, jos on tullut paha 

päivä niin on ne sieltä jeesanneet. 

 

Kokemuksia sosiaalityön toimintakäytännöistä lastensuojeluprosessin aikana 
Sosiaalityöntekijät eivät koskaan tavanneet Lauraa lapsena suoraan perheen yhtei-

sissä asioissa eivätkä puhuneet hänelle äidin päihdeongelmasta tai sairaudesta. 

Asiakirjoissakaan ei ollut merkintöjä yhteisistä tapaamisista. Lastensuojelun työn-

tekijä ei pyrkinyt tapaamaan Lauraa silloinkaan, kun tämä olisi sitä erityisesti tar-

vinnut – perheessä yksinhuoltaja ja päihteitä käyttävä äiti sairastuessa. Tuolloin so-

siaalityöntekijät eivät tunnistaneet Lauran tarpeita eivätkä huomioineet hänen mie-

lipiteitään perheen asioiden hoidossa. Hän kertoo seuraavassa lainauksessa ajasta, 

kun äiti joutui sairaalahoitoon ja Laura ei halunnut muuttaa kotoa vieraaseen paik-

kaan: 

 

Sointu: Kävikö sosiaalityöntekijät kotikäyntejä teillä kotona? Pitikö ne kiinte-

ästi yhteyttä (…).  

Laura: Niin minuunko? milloinka? 

Sointu: Silloin kun Sinä olit vielä koulussa ja äiti sairastui? 

Laura: Enpä mä ainakaan muista, että olisi käynyt. 

Sointu: Olisitko Sinä odottanut, että olisi pidetty enempi yhteyttä? 

Laura: Olisi se varmaan ollut. Tämmöistä, että sepä siinä. 

Sointu: Nyt on pisin aika, että olette olleet erossa toisistanne. Vaan oletteko? 

Laura: Olihan se jossakin vaiheessa kun tuolla Ktissa asuttiin, niin se oli jossa-

kin sairaalassa jonkun aikaa. 

Sointu: Miten Sinä silloin pärjäsit? 

Laura: Niin se aika, yksin mää, kyllä nämä sosiaalityöntekijät olisivat puske-

neet johonkin. Mitä niitä on perhekotiin, tämmöisiä, vaan en minä. Kyllä kai 

se toista tuntia siinä höpötti, että lähde, lähde, vaan en minä lähtenyt. Olisinko 

ollut jotain neljäntoista. 

Sointu: Miten, Sinäkö aamulla heräsit kouluun? 

Laura: Heräsin, heräsin. Kouluun kai sitä piti lähteä ja sitten koulusta kotiin ja 

mitä siinä tuli värkkäytyä. 

 

Laura hoiti lapsena itse asioinnit sosiaalivirastossa, kun perhe tarvitsi taloudellista 

tai muuta apua. Käytännössä se tapahtui siten, että pieni koululainen pyöräili kou-
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lupäivän päätteeksi sosiaalivirastoon, josta hänellä oli tapana hakea perheelleen toi-

meentulotukea. Usein hän sai maksusitoumuksen kauppaan, josta haki perheelle 

ruokaa. 

 

Sointu: Mihin asiaan vaikuttamalla hyödyit parhaiten? 

Laura: Sepä se justiinsa, no varmaan nyt ainakin niinkö sanoinkin, että kun ei 

mitään tuloja ole tosiaan ollut. 

 

Koulussa ei koskaan kyselty Lauran kotiasioista, vaikka asiakirjatietojen perus-

teella koulukuraattorin tehtäviä hoitanut henkilö oli ollut useita kertoja mukana ver-

kostokokouksissa. Toisaalta saattaa olla, että koulussa ei tiedetty, että vastuu lapsen 

huolenpidosta oli ollut Lauralla itsellään. Hän oli tottunut päättämään itseään kos-

kevista asioita jo ala-asteelta alkaen ja kantamaan vastuuta itsestään ja osittain 

myös vanhemmastaan. 

 

Sointu: Miten koulu suhtautui. Tiesikö se Sinun ongelmista, tästä kotitilan-

teesta 

Laura: Tiesi kai se. 

Sointu: Kävitkö Sinä koulukuraattorilla tai? 

Laura: En minä semmoisilla käynyt. 

Sointu: Tuntuuko, että olisi ollut tarvetta, jotain tukea tai? 

Laura: Ei, kyllä kait vaikka minkälaista ois syötetty, että tee näin ja tuu tänne 

ja tee sitä ja tätä. 

Sointu: Tarjosivatko ne? 

Laura: Ei ne koulun puolesta, vaan tuolta sosiaalipuolelta. 

 

Äidin sairaus ja epävakaa elämäntapa olivat vuosien aikana supistaneet Lauran so-

siaalisia verkostoja, joten hän harvoin turvautui niihin. Itsensä varassa oli selviy-

dyttävä ja opeteltava erilaisia selviytymisen tapoja. 

 

Sointu: Osasitko Sinä ihan keittää ruokaa ja laittaa? 

Laura: (…) Osaan. No mitä nyt keksin (…) makaronilaatikkoa (…) mielellään 

semmoista, siitä on useammaksi päiväksi. 

Sointu: Miten Sinusta on tullut omatoiminen? Oletko sinä yksikseen aika pal-

jon viettänyt aikaa? 
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Laura: No miten tullee. Kai sitä, en mää tiedä. Ei kait sitä tarvitse, kuin ruuat 

laittaa. Ei se ole edes kova homma. Ja pyykkiä pestä, niin nappia painaa. Ei se 

ole kummempi homma sekään. 

 

Kuten aiemmin oli jo esillä, tapahtui Lauran perheessä ennalta arvaamaton muutos 

ja hänet otettiin 15-vuotiaana huostaan. Sijoituksen valmistelussa olivat korostu-

neet puhumattomuus ja toimenpidekeskeisyys. Vanhempien kuulemisen lisäksi lap-

sella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa asiassa, mutta 15-vuotiaan Lau-

ran kohdalla lain velvoitteet aiheuttivat paradoksaalisen tilanteen, kun huostaanot-

totilanteessa etsittiin isää vanhemman kuulemista varten. Edellisen kerran Laura 

oli nähnyt isää kaksivuotiaana. Asiakirja-aineiston perusteella sosiaalityöntekijät 

toimivat huostaanottotilanteessa niiltä osin lain velvoitteen mukaan siltä osin, että 

kuultiin. Ristiriitaista on kuitenkin se, että nuorelle tuntemattomaksi jäänyttä isää 

kuultiin lasta koskevassa asiassa yhteishuoltajuuteen vedoten. Mutta Lauraa, jota 

asia koski, ei varsinaisesti kuultu huostaanotto-asiassa. 

 

Sointu: (…) Tulitko sinä kuulluksi? 

Laura: Mh, enpä oikeastaan. Se oli tuotako, tuli se päätös siitä sitten niin, eipä 

siinä oikeastaan minulta kysytty mitään. 

Sointu: Siis tämä, huostaanottopäätös? Siis, eikö Sinua kuultu ollenkaan. No 

olitko sinä niin ku ihan syrjässä tässä. 

Laura: Niin, No suunnilleen siinä mielessä – suurin piirtein, joo. 

 

Laura kuvaa kokemustaan äkkinäisestä tilanteesta, jossa hänen yksilöllinen kehi-

tystasonsa jäi myös huomaamatta. Haastattelussa hän kertoi tuntemuksistaan ja 

siitä, millaista apua odotti yhteiskunnalta ja millaista kohtelua sai lastensuojelussa. 

Tulkitsen, että Laura jäi psyykkisen ja sosiaalisen avun ulottumattomiin, kun hänet 

perheen pitkäaikaisena huoltajana otettiin huostaan. 

 

Sointu: Sinä olet ollut iso kun sinut on otettu huostaan. Kiinnitettiinkö siihen 

sinun omatoimisuuteen huomiota tarpeeksi? 

Laura: Musta tuntuu niin kun on aina tuntunut, että ne vähän aliarvioi siinä 

mielessä, että se on alaikäinen ja tämmöinen, niin minä luulen, että ne ajattelee 

siinä vain, että se on tämän ja tämän ikäinen. Eihän tämän ikäinen osaa mitään 

tehdä, että tuonne vai (…) ei saisi alkaa aliarvioimaan. (…) Ei justiin niinkö 

niitä pykäliä (…) että vaikka nyt olisi 15-vuotias, niinkö minäkin, niin tulisi 
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toimeen ihan tällai. En nyt sitä sano, että kaikki sen ikäiset osaa olla. (…) Vä-

hän tarkemmin voisi selvittää, että olisiko tästä mihinkään ja muuta. Tietenkin 

jos se itse sitä olisi vailla. (…) Semmoinen minulla on vähän käsitys, että se on 

niin kun olisi jostakin kirjasta katsottu vaan. Joo se on alaikäinen ja se on täm-

möinen, että sinne vaan. Siinä mielessä se on vähän ikävä homma, että, olinhan 

minä siinä paikalla, vaan eipä ne edes kysyneetkään, että onko mitään sanotta-

vaa. En ainakaan muista, että olisi kysynyt. 

 

Laura kuvasi haastattelutilanteessa sosiaalityöntekijöiden ammatillista vastuuta ja 

puhumattomuutta toimenpidekeskeisessä toimintakäytännöissä loukkaavaksi ja se-

kavaksi. Hänelle oli muodostunut käsitys, että pelkästään lakipykälät ohjasivat so-

siaalityöntekijöiden toimintaa hänen asioittensa hoidossa. Nyt huostaanotto on 

Lauralle taakse jäänyttä elämää, ja hän otti etäisyyttä myös haastattelutilanteessa 

kritisoimalla asiakkuuteensa liittyviä sosiaalityön toimintakäytäntöjä. 

 

Sointu: (…) Sinä sanoit, että olisit halunnut sinne kotiin jäädä? Minkälaista 

apua sinä olisit tarvinnut sinne? 

Laura: Mm. Sen verran, että kun eipä nyt ole peruskoululaisella mitään tuloja, 

tai mitään. Niin se tietenkin, että pakko olisi niitä ruokalappuja hakea, että sai 

jotain evästä ostettua. Sepä se on varmaan suurin, että taloudellista turvaa, että 

vuokrat maksaa ja laskut maksaa niin siinä se. 

Sointu: No tuota hävisikö se koti kokonaan, mihin ne huonekalut ja semmoi-

setkin sitten joutui? 

Laura: Ne on varmaan vieläkin jossain varastossa kai. 

Sointu: Sinä olisit voinut vaikka jatkaako siinä asunnossa asumistako ja käydä 

koulua? 

Laura: Ihan varmasti olisin. 

 

Lauralle ero äidistä aiheutti vaikean tilanteen, jonka edessä hän oli voimaton. Rajut 

muutokset kasvuympäristössä ja lastensuojelun sosiaalityön puhumattomuuden ja 

toimenpidekeskeisyyden toimintamallit saattoivat olla yhteydessä siihen, että hän 

joutui viettämään useita hoitojaksoja sairaalassa, minkä hän myös haastattelussa 

ilmaisi. Laura jäi yksin, kun kukaan ei keskustellut hänen kanssaan kipeistä asioista. 

Erikoisesti hän koki voimattomuuden äkkinäisessä ja rajussa elämänkriisissä. Ku-

kaan ympärillä olevista ihmisistä ei huomannut Lauran, kotiin juurtuneen nuoren, 

menetysten aiheuttamaa surua. Hän oli menettänyt sekä kodin että läheisen ihmisen, 

äidin. 
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Sointu: Kun kuuntelee Sinua, mitä sinä niin kun henkilökohtaisesti ajattelet 

esimerkiksi tästä huostaanottoprosessista (…) onko tuki ollut riittävä sen jäl-

keen? (…) Sinähän olet ollut sairaalassa jonkun aikaa hoidossa. Tuliko Sinulle 

pitemmän ajan kuluessa nämä tämmöiset traumat? 

Laura: Ehkä se oli justiinsa se, että kun ne ei siellä kuunnelleet ja muuta ja 

sitten piti yhtäkkiä lähteä vaan. Se oli niin nopea (…) se tosiaan ihan parin 

päivän sisällä, että (…) Joo, siinä ei oikein ehtinyt huomata, ajatellakaan mitään. 

Sitten sitä oli jo uudessa paikassa. Niin en tiedä. Kait se oli kuitenkin siinä iässä 

nopea homma, että. 

Sointu: Joo, se on aika nopeaa jos parin päivän sisällä. (…) Äiti viedään pois 

ja koti häviää ja vielä muutto toiseen paikkaan? 

Laura: Ne tilanteet. Ehdottomasti sitä kunnolla keskustella huostaan otettavan 

kanssa siitä, että mitä se on mieltä ja tällai. Ei mitään pikku palaveria, vaan 

ihan kunnolla ottaa. Kyllähän siitä vähän puhuttiin, mutta se oli varmaankin 

samana päivänä, kun oltiin siellä pöydän ääressä. En minä muista miten se ta-

pahtui, mutta siinä sitten sanottiin, että lähdepäs, no minäpä lähden. En tiedä, 

mihin näitä nuoria nyt yleensä sijoitetaan, jos niitä huostaan otetaan. Minulla 

ei ole mitään hajua siitä, mutta kun oli se (…) sukulainen siinä, niin se tuntu 

vaan että joo. Mutta hänen kannaltaan niin kun sosiaalitoimi olisi ajatellut häntä 

kohtaan, että kun hän on tuossa, niin samapa se on tuonne mennä. 

 

Laura arvioi, että lastensuojelun toimet olisi ollut helpompi hyväksyä, jos olisi 

enemmän keskusteltu häntä koskevista ratkaisuista. Näiltä osin Lauran oikeuksien 

toteutuminen lastensuojeluprosessin aikana jäi heikoksi. Sosiaalityöntekijä oli tu-

kenut tilapäisin interventioin huostassa olevaa Lauraa. Asiakirjatietojen perusteella 

sosiaalityöntekijä oli antanut sosiaalista tukeaan Lauran sijaisvanhemmille lasta 

koskeneissa asioissa kaksi vuotta kestäneen huostassaoloajan. Sosiaalityöntekijä 

oli pitänyt aktiivisesti yhteyttä sijaisvanhempien välityksellä myös huostassa ole-

vaan Lauraan. Jälkihuollon aikana Laura sai tukea sosiaalityöntekijältä, joka oli 

kohdannut nuoren monta kertaa ja auttoi häntä jälkihuoltoon varatulla taloudelli-

sella tuella uuden elämän alkuun. 

 

Sointu: Oletko hyötynyt tästä sijoituksesta ja lastensuojelun toiminnasta? 

Laura: Mn, no, niinkö sosiaalipuolen toiminnasta. No varmaan sen, että nytkö 

muutin tuonne omaan asuntoon, niin ne ovat sen verran auttaneet, ei tarvinnut 

opintolainaa ottaa, että ne ovat myöntäneet sitä toimeentulotukea. 
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Lauralla ei ole haastattelutilanteessa paljon kerrottavaa moniammatillisista verkos-

tokokouksista lapsuuden ajoilta. Verkostokokouksien tavoitteena oli ollut sopimuk-

sien, ohjauksen ja neuvonnan keinoin pyrkiä saamaan muutosta äidissä, että elämä 

perheessä olisi muuttunut paremmaksi. Asiakirjatietojen perusteella moniammatil-

linen verkosto oli kokoontunut äidin asioissa ja perheneuvolassa järjestetyistä ver-

kostokokouksissa äidin kanssa oli tehty sopimuksia. Laura ei kuitenkaan ollut kos-

kaan perheen jäsenenä mukana kokouksissa eikä ollut myöskään tietoinen sopi-

muksista. Samoin kotikäynneillä sosiaalityöntekijät työskentelivät vain äidin 

kanssa. Kotona pidettiin muutamia verkostopalavereita, joissa oli läsnä äiti, sosiaa-

lityöntekijä perheneuvolasta ja sosiaalivirastosta, diakonissa seurakunnasta ja hoi-

taja mielenterveystoimistosta. Näissä tilaisuuksissa pyrittiin tukemaan äidin jaksa-

mista ohjaamalla ja neuvomalla häntä muun muassa A-klinikan palveluihin. 

 

Sointu: Sinullahan on ollut monenlaista verkostoa siinä ympärillä tämän koke-

muksen jälkeen. Siinä on ollut sosiaalitoimi, perheneuvola ja mielenterveys-

puoli. Miten sinä koet vastuun ja yhteistyön auttajaverkostossa. Mikä taho on 

kantanut vastuun koko rytäkästä? 

Laura: Minun mielestä se on tuo sosiaalitoimisto. 

Sointu: Tuntuuko, että se on ihan hyvä vastuunkantaja (…) oisko siinä paran-

tamisen varaa, vai olisiko joku muu? 

Laura: Kyllähän se ihan tyydyttävästi on tehtävänsä hoitanut. 

 

Laura osallistui vain yhden kerran moniammatilliseen verkostopalaveriin. Se oli 

tilaisuus, jossa hänelle ilmoitettiin, että hän joutuu eroon äidistä. Tuossa kokouk-

sessa hän koki, että puhumattomuus, toimenpidekeskeisyys ja valta lakipykälien 

muodossa ohjasivat moniammatillisen verkoston lastensuojelutyötä. 

Laura luonnehti äkkinäisiä muutoksia ja erilaisia tilanteita sekavaksi. Tällai-

sissa viranomaisten toimintakäytännöissä nuoren oma arvokkuus joutui koetukselle 

ja hänelle tuli tunne, että häneen ei luoteta. Omat elämänkokemukset eivät olleet 

minkään arvoisia moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Laura osallistui kes-

kusteluun, jota hänelle tuntemattomaksi jääneet ihmiset kävivät häntä itseään kos-

kevissa asioissa. Laura kuvaa kokemusta seuraavasti: 

 

Laura: Se tuntuu niin kun, joku kirja olisi, mistä katsotaan missä ja miten. Jossa 

siinä sanotaan näin, niin sitten tehdään näin, että ei yhtään aleta taivuttelemaan 

päin. Ei tehdä kompromisseja tai mitään. Katsotaan vain, miten asiat ovat ja 
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tehdään niin. No minun mielestä niin kun jos olisi saanut taloudelliset tuet ja 

tämmöiset, niin minun mielestä minä olisin pärjännyt ihan hyvin. 

Sointu: Mistä Sinä sait ensimmäiseksi kuulla, mitä äidille oli tapahtunut? 

Laura: Minä en tiedä, mistä he olivat, semmoinen mies ja nainen. Mää en edes 

tiennyt ketä ne olivat ja mistä ne olivat ja mitä ne tekivät. Ne tulivat sanomaan. 

(…) Olisikohan ne ollut jotain sosiaalipuolen. Mistähän nyt liekään. 

 

Toivuttuaan hieman suuresta elämänmuutoksesta ja hämmennyksestään Laura al-

koi ottaa itse elämäänsä hallintaan. Ensimmäiseksi hän alkoi vaatia keskustelua 

omista asioistaan ja äidin tilanteesta. Mukana keskusteluissa olivat tukihenkilö, si-

jaisäiti, Laura ja sosiaalityöntekijä. Myös sairaalasta alkoi muutto uuteen kotiin 

avohuollon tukitoimenpiteenä. Myöhemmin hänet otettiin huostaan lastensuojelul-

lisin perustein. Huostaanoton tavoitteena oli järjestää Lauralle tasapainoiset kasvu-

olosuhteet ja terveydenhuollon tuki. Lauralla oli luotettavat sijaisperhesuhteet, 

mikä auttoi selviytymään uuden elämän alkuun. 

 

Yhteiskunnan keinot, vastuut ja velvollisuudet auttaa hädässä olevia lapsia 

Keskustelimme Lauran kanssa yhteiskunnan vastuista ja velvollisuudesta huolehtia 

apua tarvitsevista lapsista ja nuorista. 

 

Sointu: Millaista turvaa Sinä nyt odotat yhteiskunnalta. Sinullahan on aika pit-

kästi ennen kuin omiin töihin. 

Laura: Sepä se varmaan suurin, että taloudellista turvaa, (…) että vuokrat ja 

laskut maksaa. 

 

Laura on menestynyt hyvin koulussa ja kertoo haastattelussa, että suorittaa koulun 

loppuun ja valmistuu ammattiin. Laura oli hakenut useista paikoista kesätyötä ja 

odotteli työhaastatteluun pääsyä. 

 

Sointu: Sinähän olet pärjännyt hyvin koulussa. Mikä Sinua on siivittänyt eteen-

päin, vaikka on ollut huonojakin aikoja kotona. 

Laura: On kait sitä. No, mikä se, ei kait se muuta kuin sippailee menemään. 

Sointu: Sinä olet kiinnostunut koulunkäynnistä? 

Laura: Oon, joo. 
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Haastatteluhetkellä selviytyminen ja elämässä eteenpäin meneminen eivät Lauraa 

huoleta. Lauran huostaanotto raukesi, kun hän saavutti 18 vuoden iän ja hänen it-

senäistymisen aikansa alkoi. Laura halusi mahdollisimman nopeasti muuttaa 

omaan asuntoon, vaikka sijaiskodissakin olisi saanut asua. Laura piti itsestään sel-

vänä, että oli alkanut itsestä huolehtimisen ja vastuun aika. Sijaiskotia ja sukulaista 

hän ei hylännyt, vaan pitää säännöllisesti yhteyttä. Haastattelussa Laura tiedosti 

myös yksilölliset oikeutensa ja vastuunsa. 

 

Sointu: Sinulla on nyt tuota itsenäistymiskokemusta, niin miltä nyt tuntuu asua 

yksin. 

Laura: Niin tammikuussa tuli vuosi, tuossa vuoden vaihteessa. Viime vuoden 

asuin kokonaan. – No, mikäpäs siinä. Onhan siinä tieten se, että pitää nyt huo-

lehtia vähän kaikkea. Puhelinlaskut maksaa itse ja tämmöiset (…) niin huoleh-

tia että jää niihin. (tarkoittaa vuokrat, vaatteet) 

Sointu: Elätkö Sinä ihan itsellistä elämää? 

Laura: Suurin piirtein. 

Sointu: Tuntuuko, että sosiaalityöntekijät ovat auttaneet sinua selviytymään. 

Sinulla oli niitä hoitoja? Oletko Sinä selvinnyt? 

Laura: Niinhän niitä oli. Kaitpa sitä jossain määrin on niistä selvinnyt, en osaa 

sanoa. 

 

Edellä olen kuvannut ja kartoittanut nuorten erilaisia lapsuuden kokemuksia heidän 

kasvuympäristöjensä henkilöistä, tapahtumista ja erilaisista tilanteista. Näin olen 

rakentanut käsitystä tutkimuskohteen ilmiöistä – lapsen kasvua ja selviytymistä tu-

kevista ja horjuttavista tekijöistä. Tutkimuksen nuoret kertovat lastensuojelulapsina 

kasvaneina kokemuksiaan perheensä jäseninä erilaisista perherakenteen lähtökoh-

dista. 
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