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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen aiheena on lapsen näkökulma lastensuojelun asiakkuudessa, tarkemmin huostaanotossa ja sijoittamisessa kodin ulkopuolelle.
Lapsen näkökulmaa ja kokemuksia olen tavoittanut haastattelemalla neljää asiakasnuorta. Aineistossa oli myös heidän lastensuojeluasiat(114
sivua).Lisäksi olen haastatellut nuorten sosiaalityötekijöitä (kuusi haastateltavaa). Haastattelemieni nuorten lastensuojelun asiakkuudet syyt
olivat ainutlaatuisia. Kolmella heistä oli koulu- ja käyttäytymisvaikeuksia sekä päihdeongelmia. Nuorista yksi oli huostaan otettu vanhemman
päihdeongelman johdosta. Nämä kuvaukset kertovat ensisijaisista asiakkuuden syistä, mutta tarkemmin tutustuessani nuorten elämäntilanteisiin,
löytyi niistä viitteitä moniin muihin lastensuojelullista huolta aiheuttaviin tekijöihin. He olivat olleetkin lastensuojelun asiakkaana ennen
huostaanottoa useiden vuosien ajan. Haastattelemani sosiaalityöntekijöillä oli työkokemusta sosiaalitoimiston lastensuojelutyöstä kolmen ja
kahdenkymmenen vuoden väliltä. Yhteistä heille oli se, että kaikilla heillä oli kokemusta SAS-työmenetelmästä lastensuojelun sijoitusten
yhteydessä.
Tutkimukseni ensimmäisenä tehtävänä on tuoda esiin, miten lapset ja sosiaalityöntekijät kuvaavat ja kokevat lastensuojelullisen huolen ennen
huostaanottoa ja sijoitusta kodin ulkopuolelle.Olen konkretisoinut tätä huolta käyttämällä haastatteluissa apuvälineenä Huolen vyöhykkeet
–lomaketta. Analyysissä olen määritellyt huolta kognitiivisista, emotionaalisista sekä moraalisista ulottuvuuksista, joita Tarja Heino (1997) on
käyttänyt omassa väitöskirjassaan ”Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa”. Tämä teos on yksi tutkimukseni keskeisistä lähteistä.
Toisena tehtävä selvitän, miten lapset kokevat huostaanoton ja sijoituksen kodin ulkopuolelle. Kolmas tutkimustehtävä liittyy lasten ja
sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin SAS-työmenetelmästä. SAS-lyhenne tulee sanoista selvitä, arvioi, sijoita. Sanat kuvaavat sitä prosessia millä
lastensuojelun sijoituksia toteutetaan. Tutkimukseni paikantuu Lappeenrannan kaupunkiin, jossa tutkimukseni aikana aloitettiin sosiaalityön
rakenneuudistus. Siinä yhtenä kohteena on ollut sijaishuoltoon keskittyvien tehtävien uudelleen organisoiminen ja SAS-toiminta.
Lastensuojelutyötä on uudistettu paitsi sijaishuollon osalta, on koko lastensuojelussa tehty arvovalinta lapsilähtöisestä työtavasta. Siinä
korostetaan lapsen subjektiivisuutta omassa asiakkuudessaan.
Tässä tutkimuksessa lapsilähtöisyys on keskeisessä asemassa. Olen tarkastellut lapsen asemaan lastensuojelussa muun muassa ammatillisissa,
juridisissa ja lapsen edun kehyksissä.
Olen halunnut tutkia kokemuksia. Siksi tutkimusotteeni liittyy fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan, jossa keskeistä on
ihmiskäsitys, kokemus, tulkinta ja ymmärrys. Sosiaalityön tutkimukseen tämä ajattelu sopii hyvin, koska siinä huomioidaan ihmisten omat
käsitykset, subjektiiviset kokemukset ja tavat käsitellä tietoa. Unohtamatta kulttuurin ja yhteisöllisyyden merkitystä.
Tutkimukseni johtopäätöksissä olen tarkastellut lapsen näkökulmaan lastensuojelussa osallisuuden ja luottamuksellisuuden kysymyksinä, jotka
aineistoni tuotti. Lapsella on tarve olla mukana häntä koskevissa päätöksissä, tulla kuulluksi ja nähdyksi kaikilla lastensuojelun areenoilla.
Nuoret toivoivat luottamusta heidän mielipiteisiinsä, he toivoivat ympärilleen turvallisia raameja ja luotettavia aikuisia. Asiakkuuden
alkuvaiheessa sosiaalityöntekijät eivät sitä olleet, he olivat nuorelle vihamiehinä ja kontrollin edustajina. Pitemmän asiakkuuden ja jaettujen
kokemusten jälkeen nuorten asenne työntekijöitä kohtaan lieveni, samalla ymmärrys tehtyjä ratkaisuja kohtaan lisääntyi. Huostaanottoa ja
sijoitus kodin ulkopuolelle oli nuorelle kriisi. Siihen liittyy pelkoa, ahdistusta, tuskaa ja voimattomuutta. Tutkimukseni nuoret ovat nousseet siitä
kriisistä kohti aikuisuutta, jolta he odottavat opiskelua, ammattia ja perhe-elämää.
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