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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni tarkoituksena on rakentaa kuvaa sijaisvanhemmuudesta sijaisvanhempien kokemuksista käsin. Tarkastelen tutkimuksessani
sijaisvanhempien ja perhehoitolapsen sekä biologisten vanhempien välistä suhdetta, vanhemmuuden jakamista ja sosiaalityöntekijän roolia.
Lisäksi pohdin sijaisvanhemmuuden ammatillisuuskeskusteluun liittyvien piirteiden ilmenemistä sijaisvanhempien kokemuksissa sekä
sijaisvanhempien toivomia muutoksia sosiaalityön käytäntöihin.
Työni rakentuu seuraavien tutkimuskysymysten pohjalta:
1. Millaisena sijaisvanhemmat näkevät roolinsa perhehoitolapsen elämässä ja minkä merkityksen he antavat omalle vanhemmuudelleen?
2. Jakavatko sijaisvanhemmat vanhemmuuden biologisten vanhempien kanssa ja millä tavalla kaksien vanhempien olemassaolo näkyy
sijaisperheen arjessa?
3. Millaisena sosiaalityöntekijän rooli näyttäytyy sijaisvanhempien kokemuksissa ja millaisia muutoksia sijaisvanhemmat mahdollisesti toivovat
sosiaalityön käytäntöihin?
4. Minkä merkityksen sijaisvanhemmat antavat ammatillisuudelleen?
Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat psykologisen vanhemmuuden kaksi koulukuntaa, joista toinen korostaa sijaisvanhempien
roolia biologisten vanhempien korvaajina ja toinen täydentäjinä. Lisäksi tutkimukseeni liittyvät kiinteästi jaetun vanhemmuuden –käsite,
sosiaalityöntekijän rooli sekä sijaisvanhemmuuden ammatillisuuskeskustelu. Tutkimusaineistona käytän neljää sijaisvanhempipariskunnan
teemahaastattelua ja analyysimetodina teoriasidonnaista sisällönanalyysia.
Tutkimustulosten mukaan sijaisvanhemmat pitivät itseään perhehoitolapsen psykologisina vanhempina ja korostivat myös kasvatuksellista
rooliaan. Sijaisvanhemmat eivät kokeneet jakavansa vanhemmuuttaan perhehoitolapsen biologisten vanhempien kanssa ja kyseenalaistivat näin
jaetun vanhemmuuden - käsitteen. Sijaisvanhemmat korostivat kuitenkin yhteydenpidon tärkeyttä ja näkivät biologisen vanhemman tehtäväksi
perhehoitolapsen juurista kertomisen. Sijaisvanhemmat olivat joutuneet ristiriitaisiin tilanteisiin biologisten vanhempien kanssa ja korostivat
luottamuksellisen suhteen rakentamisen tärkeyttä.
Sijaisvanhemmat kaipasivat sosiaalityöntekijältä sekä emotionaalista että konkreettista tukea ja pitivät ongelmana työntekijöiden vaihtuvuutta.
Lisäksi sijaisvanhemmat toivoivat saavansa enemmän huoltajankaltaisia oikeuksia käytännön asioiden hoitamista varten. Tutkimukseni mukaan
sijaisvanhempien ammatillisuus ei sulkenut pois vanhemmuuden merkitystä. Ammatillisessa sijaisvanhemmuudessa korostui ns. laaja
kiintymysnäkemys, jossa huomioidaan sekä sijaisvanhempien että biologisten vanhempien tärkeys perhehoitolapselle. Lisäksi ammatillinen
sijaisvanhemmuus merkitsi tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.
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