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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten pahoinvointi. Lasten ja nuorten pahoinvointi on ajankohtainen ilmiö, joka on saanut runsaasti
huomiota julkisuudessa. Julkisen pahoinvointikeskustelun kautta välittyy huoli perheestä, jonka ei nähdä enää entiseen tapaansa tukevan lasten ja
nuorten hyvinvointia.
Tutkimuskysymykset kietoutuvat perheen ja vanhemmuuden ympärille. Tarkastelen vanhemmuutta lasten ja nuorten pahoinvointia käsittelevien
sanomalehtikirjoitusten avulla. Tutkin millainen toimija-asema vanhemmille rakennetaan riskien ja pelkojen täyttämässä yhteiskunnassa.
Tutkimuksen aineisto muodostuu kahden sanomalehden, Etelä-Suomen Sanomien ja Helsingin Sanomien, pahoinvointikirjoituksista.
Sanomalehtikirjoitusten analyysi perustuu tekstianalyysiin. Selvitän aluksi tarinoiden juonen, jonka jälkeen tutkin pahoinvoinnin puhetapoja.
Sanomalehtien mielipidesivuilla ja uutisissa kokoontuu joukko puhujia tuottamaan eetosta lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Eetoksessa
tuotetaan toimintaohjelmaa vastuullisen vanhemmuuden toteutumiseksi. Tutkin syvemmin juonianalyysissä esiin nousseiden
vanhemmuuskirjoitusten diskurssia.
Tutkimus liittyy riskitietoisuutta, pelkoa ja hallintaa koskeviin sosiologisiin keskusteluihin. Tärkeimpänä lähteenä on Frank Furedin pelon
kulttuuria käsittelevät sosiologiset kirjoitukset. Pelon kulttuurin tulkinnassa käsitteet tulevat Ulrich Beckin riskiteorioista. Erityisesti
riskiyhteiskunnassa ja pelonkulttuurissa esiin nousevaa asiantuntijahallintaa valotan Mitchell Deanin ja Nicolas Rosen tutkimuksiin tukeutuen.
Rosen ja Deanin tulkinnan ovat lähtöisin Michel Foucault’n hallinnan analytiikasta. Tutkimus osallistuu myös keskusteluun emootioiden
noususta ja terapiakulttuurin kasvaneesta suosiosta, joissa lähteenä käytän Furedin lisäksi Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin, Eva
Moskowitz ja Robert Bellahin kirjoituksia. Tutkimustulosten osalta tutkimus kietoutuu lisäksi sosiologiseen keskusteluun luottamuksen
merkityksestä yksilöllistyneessä yhteiskunnassa. Lähteenä olen käyttänyt Kaj Ilmosen ja Kimmo Jokisen sekä David Riesmannin kirjoituksia.
Tärkeimmät tutkimustulokset kietoutuvat vastuullisen vanhemmuuden ympärille. Vastuullinen vanhemmuus manifestoituu aineistosta esiin
nousseessa vanhemmuuden emotionaalisessa diskurssissa. Emotionaalisessa diskurssissa onnistunut vanhemmuus on riippuvainen sisäisistä
tekijöistä, vanhempien osaamisesta ja halusta. Hallitseva kulttuurinen jäsennys emotionaalisen diskurssin takana on lähtöisin terapiakulttuurista.
Terapiakulttuurin kautta tarkasteltuna vanhemmuudesta tulee haavoittuvaista: vanhemmat ovat uhreja aivan kuten lapset ja nuoret. Lasten ja
nuorten haavoittuvuus suosii neuvottelukulttuurin nousemista kasvatuksen ohjenuoraksi. Neuvottelukulttuurissa vastuuta kasvatuksesta siirretään
lapsille ja nuorille. Seurauksena on paradoksaalisesti lapsuuden lyheneminen. Vastuullisen vanhemmuuden toiminnan mahdollisuudet ovat
emotionaalisessa diskurssissa usein riippuvaisia psyykeen asiantuntijoiden tarjoamasta tiedosta ja tuesta. Emotionaalinen diskurssi sisältääkin
sisäisen ristiriidan: vanhempien vastuun ottamisen taakse ei kasaudu luottamusta. Vanhemmilta vaaditaan vastuullisuutta vaikka samaan aikaan
vanhempien kykyihin turvata lasten ja nuorten hyvinvointi ei luoteta.
Aineistosta nousee esiin myös vastakkainen diskurssi, jossa luotetaan vanhempien kasvattajan kykyihin. Kulttuurinen jäsennys tämän diskurssin
takana on vertaisuuteen perustuva tuki. Yhteisesti jaettujen traditioiden heiketessä vanhemmat tukeutuvat toisiin aikalaisvanhempiin.
Tutkimuksen keskeinen tulos liittyy luottamuksen ja vastuun välisen suhteen huomioimiseen silloin, kun arvioidaan vanhemmuuden toimijuutta
yksilöllistyneessä yhteiskunnassa. Vastuun ottaminen ilman luottamusta ei ole mahdollista. Vertaistuki tarjoaa vanhemmille luottamuksen
lähteen ja mahdollistaa vanhempien vastuun ottamisen.
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