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1  RIITTÄVÄN HYVÄ VANHEMMUUS 

 

 

Julkisessa keskustelussa vastuullisesta vanhemmuudesta kuulee usein kysyttävän, 

millaista on hyvä vanhemmuus? Lastensuojelun sosiaalityössä kysytään, millaista on 

riittävän hyvä vanhemmuus?  Tarkastelen tässä tutkimuksessa lapsen huostaanoton 

kohdanneen vanhemman vanhemmuutta, kun  vanhemmuus on roolina ja identiteettinä 

kyseenalaistettu sekä haastettu viranomaistoiminnan taholta, lapsen huostaanoton ja 

sijaishuoltoon sijoittamisen kautta.  

 

Lähestyn tutkimusaihetta lastensuojelun sosiaalityöntekijän ammatillisesta 

näkökulmasta. Tarve vanhemmuuden esiin nostamiseen lapsen huostaanotossa nousee 

omasta käytännön työstäni lastensuojelussa, sekä julkisuudessa käytävästä 

keskustelusta lasten huostaanotoista. Lastensuojelun sosiaalityössä on jatkuva tarve 

työssä oppimiseen ja työkäytäntöjen kehittämiseen. Julkisuudessa on luotu kuvaa 

tarpeettomista huostaanotoista. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, ymmärtää ja 

selittää huostaanoton kohdanneen vanhemman vanhemmuutta kuntoutumisprosessin 

näkökulmasta. Lapsen etuun suhteutettuna tämä voidaan kiteyttää toteamukseen 

”jaksava vanhempi, hyvinvoiva lapsi”.  

 

Sariola (2006) on tarkastellut huumeriippuvaisten naisten äitiyttä roolina ja 

identiteettinä. Hän esittää mielenkiintoisen näkemyksen äitiydestä kahdenlaisena 

prosessina, jotka kietoutuvat toisiinsa. Tähän tutkimukseen sovellettuna ne äidit ja isät, 

jotka toteuttavat vanhemmuuttaan roolina, olisivat kiinnostuneempia omasta 

hyvinvoinnistaan ja onnellisuudestaan kuin lastensa. Sitä vastoin ne äidit ja isät, jotka 

ovat sisäistäneet vanhemman roolin osaksi identiteettiään, olisivat kiinnostuneempia 

lastensa hyvinvoinnista kuin omastaan, ja haluvat parantaa vanhempana olemisen 

taitojaan sekä elämänhallintaansa yleensäkin. 
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   2  LAKI LASTENSUOJELUTYÖN TAUSTALLA 

 

 

2.1 Avohuolto 

 

Lastensuojelulain 34-37 § määrittävät avohuoltoa lastensuojelussa. Avohuollon 

tukitoimiin on ryhdyttävä, mikäli 1) lapsen kasvuolosuhteet perheessä vaarantavat tai 

eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai mikäli 2) lapsi omalla käyttäytymisellään 

vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimilla pyritään edistämään ja 

tukemaan lapsen myönteistä kehitystä sekä tukemaan ja vahvistamaan vanhempien 

vanhemmuutta sekä muiden mahdollisten lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien 

henkilöiden kasvatuskykyä ja –mahdollisuuksia. (Taskinen 2007, 41.) 

 

Avohuollon tukitoimimuotona voi olla muun muassa perheen taloudellinen tukeminen, 

johon ensisijaisesti sisältyy perheen riittävän toimeentulon ja asunnon tai 

asumisolosuhteiden turvaaminen. Lapseen kohdistuvaa taloudellista tukea voidaan 

myöntää esimerkiksi koulunkäyntiin, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja 

harrastuksiin. Lisäksi esimerkiksi perhetyö ja tukiperhe sekä tukihenkilötoiminta voivat 

toimia perheen tai lapsen tukena. Samoin kuin lapsen päivähoito tai erilaiset 

terapiapalvelut voivat toimia avohuollon palveluna. Myös perheen tai yksin lapsen 

sijoitus perhehoitoon tai laitoshuoltoon on mahdollinen avohuollon tukitoimena. 

Tällöin on kyse tuen tarvetta arvioivasta tai kuntouttavasta hoidosta, joko koko perheen 

tai yksin lapsen osalta. Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti 

yksin myös mahdollisen lapsen tilapäisen huolenpidon järjestämiseksi, esimerkiksi 

vanhemman sairauden takia. (mt., 42-44.) Avohuollon tukitoimien muodot ja 

mahdollisuudet voivat vaihdella suurestikin eri kuntien välillä, riippuen muun muassa 

kunnan koosta, asukasmäärästä sekä taloudellisista resursseista.  

 

Avohuollon tukitoimia määrittää aina vanhempien ja lapsen suostumus tukitoimiin. 

Lastensuojelun avohuolto on siis perustaltaan vapaaehtoista toimintaa, joka 

suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa. Sopivia 

tukimuotoja mietittäessä tulee huomioida perheen tai lapsen yksilöllinen tarve  
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tukitoimiin. Avohuollon tukitoimien ensisijaisena tavoitteena on se, että perhe todella 

kokee saavansa niistä apua, tai että ne turvaavat lapsen hyvinvointia. Viimesijaisena 

tavoitteena avohuollolla pyritään ehkäisemään mahdollista lapsen kiireellisen 

sijoituksen ja huostaanoton tarvetta tulevaisuudessa. (mt., 41-44.)  

 

 

2.2 Kiireellinen sijoitus 

 

Lapsen kiireelliseen sijoitukseen voidaan joutua ilman, että lapsi on koskaan ollut 

lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä. Kiireelliseen sijoitukseen voidaan 

joutua myös tilantessa, jossa avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi 

tai mahdottomiksi toteuttaa. Lastensuojelulain 38 § määrittää lapsen kiireellisen 

sijoituksen perusteet. Mikäli lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen 

sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan lapsi sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon 

tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. 

Äkillinen puute lapsen huolenpidossa tai lasta selkeästi uhkaava vaaratilanne voi 

syntyä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: 1) huoltajat ovat väliaikaisesti 

kykenemättömiä hoitamaan lasta joko päihdetilansa, äkillisen sairastumisensa tai 

onnettomuuden takia, 2) perheessä on akuutti väkivaltatilanne, 3) lasta on 

pahoinpidelty ja hänet on saatava välittömästi tutkimuksiin tai hoitoon, 4) on aihetta 

epäillä lapsen piilottamista tai poisvientiä maasta luvatta tai 5) lapsi itse on päihteiden 

käytön, rikoksiin syyllistymisen tai aggressiivisen tai itsetuhoisen käytöksensä takia 

välittömän kiireellisen hoidon tai sijoituksen tarpeessa. (Taskinen 2007, 45.) 

 

Lastensuojeluviranomaisen on tehtävä lapsen kiireellisestä sijoituksesta kirjallinen 

päätös muutoksenhakuohjeineen lapsen huoltajille. Ennen päätöksentekoa tulee 

selvittää lapsen ja huoltajien mielipide ja käsitys asiasta, mikäli mahdollista. Äkillinen 

perheestä eroon joutuminen on lapselle aina haitallista, joten kaikkia sijoituksia tulisi 

pyrkiä valmistelemaan yhteistyössä lapsen  ja perheen kanssa. Etenkin 

ristiriitatilanteissa on tärkeää arvioida lapselle aiheutuvan välittömän vaaran vakavuutta 

suhteessa perheestä pois viemisen lapselle aiheuttamaan järkytykseen. Käytännössä 

kiireellinen sijoitus on kuitenkin luoteeltaan sen kaltainen toimenpide, että se  
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nimenomaan kiireellisyytensä vuoksi ei aina mahdollista yhteistä selvitystä lapsen 

huoltajien kanssa. Näin etenkään tilanteissa, jossa lapsen kiireellisen sijoituksen 

viivästyminen selvittelyn takia aiheuttaisi haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai 

turvallisuudelle. Luonteeltaan kiireellinen sijoitus on myös huostaanoton kaltainen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että lastensuojeluviranomaisilla on kiireellisen sijoituksen aikana 

oikeus päättää lapsen asioista koskien muun muassa lapsen olinpaikkaa, hoitoa, 

valvontaa ja terveydenhuoltoa. (mt., 46-47.) 

 

 

   2.3 Huostaanotto 

 

Lastensuojelulain 40 §:stä on selkeästi luettavissa lapsen huostaanoton perusteet. Lapsi 

on otettava huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos 1) puutteet lapsen 

huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä 

tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä 

päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin 

rinnastettavalla käyttäytymisellään. Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista tulee 

kuitenkin aina edeltää 1) avohuollon tukitoimien sopimattomuuden, mahdottomuuden 

tai riittämättömyyden arviointi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi; ja 

2) onko sijaishuolto lapsen edun mukaista. (Taskinen 2007, 49-50.) 

 

Lain soveltaminen käytäntöön merkitsee sitä, että lapsen huostaanoton tarvetta 

selvitettäessä tehdään lapsen kasvuolosuhteiden arviointi, jossa lähtökohtana on lapsen 

etu. Lapsen kasvuolosuhteiden tulee olla turvalliset ja pysyvät lapsen kannalta. Lapsen 

kasvuolosuhteita selvitetään ensinnäkin lapsen perushoidossa. Huomiota kiinnitetään 

muun muassa seuraaviin seikkoihin: Huolehtivatko vanhemmat siitä, että lapsi saa 

riittävästi lepoa ja ravintoa, huolehditaanko lapsen puhtaudesta ja onko lapsi riittävästi 

ulkona? Toiseksi arvioidaan lapsen saamaa ymmärrystä ja tukea kotiloissa. Tarkastelun 

keskiössä on lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus. Lapsi nähdään jo 

syntymästä lähtien aktiivisena toimijana, jonka kanssa vanhemman on seurusteltava, ja 

joka tarvitsee ymmärrystä ja palautetta tunteistaan ja teoistaan. Kolmanneksi arvioinnin 

kohteena on lapsen kasvuympäristö. Onko kasvuympäristö turvallinen ja virikkeitä  
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antava? Onko lapsella pysyvä, turvallinen ja vakaa koti? Elääkö lapsi päihteettömien ja 

fyysisesti ja henkisesti muutoinkin terveiden vanhempien kanssa turvallista ja vakaata  

kotielämää? Sisältyykö lapsen elämään turvallisia ihmissuhteita sekä kodin sisällä että 

ulkopuolella, ja millainen on perheen sosiaalinen lähiverkosto? (mt., 50-51.) 

 

 

Käytännössä lapsen huostaanottoa edeltää yleensä pitkä prosessi, jonka aikana perhettä 

on pyritty auttamaan kaikin mahdollisin ensisijaisin avohuollon tukitoimin, jotta 

huostaanotolta vältyttäisiin. Työntekijän näkökulmasta lastensuojelussa huostaanotto 

on vain yksi mahdollinen keino pyrkiä auttamaan lasta, ja keinoista aina se 

viimesijaisin. Vanhempien ja ”suuren yleisön” näkökulmasta keinona valitettavasti se 

näkyvin ja tuntuvin, lehtien otsikoissa yleensä ainutkin. Mikäli lapsen huostaanoton 

tarve todetaan, ryhdytään varsinaisiin huostaanottotoimenpiteisiin käytännössä, mikä 

vanhemmille konkretisoituu  viimeistään  lapsen sijaishuoltoon sijoittamisvaiheessa. 

 

 

2.4 Sijaishuolto  

 

Lapsen kiireellinen sijoitus tai lapsen huostaanotto ovat päätöksiä, joista aina seuraa 

lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle, sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuoltoon sijoittaminen 

voi tulla kysymykseen myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuollon perusteella. 

Kiireellisessä sijoituksessa tai huostaanotossa lapsen huolto siirtyy tietyiltä osin 

sosiaalitoimelle. Lapsen avohuollon tukitoimisijoituksessa sen sijaan huoltajalla 

säilyvät kaikki huoltajan oikeudet. (Taskinen 2007, 76.) 

 

Lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa on syytä käyttää erityistä harkintaa. Lapsen ikään 

ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa tarkkaa harkintaa tarvitaan etenkin lapsen 

huostaanottotilanteessa, sillä huostaanotto tehdään aina toistaiseksi. Valitulla 

sijaishuoltopaikalla tulee siten olla edellytykset luoda lapsen elämään jatkuvuutta ja 

pysyvyyttä. Lastensuojelulain mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota 1) sijoituksen perusteisiin, toisin sanoen mihin asioihin pyritään 

saamaan muutos, 2) lapsen tarpeisiin, sisältäen mahdollisen lapsen tarvitseman  
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erityisen hoidon tai tuen, 3) lapselle läheisten ihmissuhteiden ylläpidon 

mahdollisuuteen, esimerkiksi sijoituspaikan etäisyys huomioiden, 4) hoidon 

jatkuvuuteen, toisin sanoen hoitopaikan vaihto muun muassa taloudellisista syistä ei 

saa tulla kysymykseen, sekä myös 5) lapsen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen 

tausta tulee ottaa huomioon. (mt., 77.) 

 

Sijoitetulla lapsella on erityinen tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Sijaishuoltopaikan 

toimintatapojen tulee tukea lasta siten, että lapselle annetaan tilaa häntä vahvistavien 

voimavarojen ja tunneilmaisujen vapauttamiseen. Sijoitetulla lapsella on tarve kiintyä 

ja kiinnittyä hänelle tärkeisiin ihmisiin riittävän yhteydenpidon kautta. 

Sijaishuoltopaikan tulee mahdollistaa lapselle tällaisten kiintymyssuhteiden 

ylläpitäminen. Lapsen mahdollisten sisarussuhteiden sekä luonnollisesti lapsen ja 

biologisten vanhempien välisten suhteiden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan sijaishuoltopaikkaan, mikäli se ei 

ole heidän etujensa vastaista. Myös lapsen sukulaisverkosto isovanhempineen ja muina 

lapselle merkittävine ihmisineen on tärkeä. Aina lapsen ja biologisten vanhempien 

välinen suhde ei ole kovin vankka ja yhteydenpito vanhempiin voi siten jäädä 

riittämättömäksi lapselle. Tällöin lapsi erityisesti tarvitsee korvaavia uusia 

ihmissuhteita, ja myös sijaishuoltopaikan tulee olla sellainen, minne lapsi voi 

turvallisesti kiintyä ja kiinnittyä. (mt., 77-78.) 

 

Käytännössä lapsen kodin ulkopuolisessa sijoituksessa vaihtoehtoina ovat yksityinen 

perhehoito, ammatillinen perhekotihoito tai laitoshoito. Yksityinen perhehoito 

tarkoittaa lapsen sijoittamista sijaisperheeseen, jossa sijaisvanhempi toimii lapsen 

hoitajana ja kasvattajana perhehoitajan nimikkeellä. Sijaisvanhemman kanssa tehdään 

perhehoitosopimus, johon voidaan sisällyttää myös valmennuksen ja koulutuksen sekä 

muun muassa työnohjauksen järjestäminen sijaisvanhemmille. Varsinaista ammatillista 

tutkintoa perhehoitajalta ei vaadita. (Taskinen 2007, 78.) Käytännössä 

sijaisvanhemmiksi haluavat henkilöt kuitenkin ovat monet käyneet esimerkiksi 

Pelastakaa lapset ry:n toimesta järjestetyn yksityiseen perhehoitoon suunnatun 

valmennuskoulutuksen. Perhehoidossa lähtökohtana on, että se sopii parhaiten pienille 

lapsille ja erityisesti silloin, kun hoidontarve arvioidaan pitkäaikaiseksi.  
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Ammatillisessa perhekotihoidossa nimenomaan henkilökunnan ammatillisuudella 

pyritään vastaamaan niihin hoidollisiin ja kasvatuksellisiin tarpeisiin, joita erityisen 

vaikeahoitoisilla lapsilla on. Henkilöstöllä on oltava riittävä ammatillinen koulutus 

työhönsä, ja henkilöstöä on oltava riittävästi lapsen tarvittavien palvelujen 

mahdollistamiseksi sekä suhteessa lapsilukumäärään. Ammatillisella perhekodilla tulee 

olla yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukainen lupa. Lapsen 

sijoittava kunta tekee yleensä ostopalvelusopimuksen perhekodin kanssa. 

Ammatillisten perhekotien muodot, paikkamäärät, tilat ja henkilöstön erityisosaaminen 

vaihtelevat perhekodeittain. On esimerkiksi mahdollista, että perhe (työntekijät) asuvat 

perhekodissa yhdessä sijoitettujen lasten kanssa, tai että lapsia hoitaa perhekodissa 

ulkopuolinen, muualla asuva henkilökunta. (mt., 78.) 

 

Laitoshuollosta on kyse silloin, kun lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon esimerkiksi 

lastenkotiin, nuorisokotiin, koulukotiin tai perhetukiyksikköön. Luonteeltaan tällaiset 

laitokset vaihtelevat avohuollon yksiköistä suljettuihin laitoksiin. Laitoshoitoa 

mietitään vaihtoehtona esimerkiksi silloin, kun kyseessä on merkittävällä tavalla 

vaikeahoitoinen ja erityisosaamista vaativa lapsi. Myös lapsen jonkin tarvittavan ja 

jatkuvan erityisen tuen tarpeen turvaaminen (esimerkiksi moninaiset terapiapalvelut) 

voi olla tärkeä kriteeri lapsen edun toteutumista punnittaessa laitoshoidon turvin. 

Laitoshoidossa on myös selkeämpää tehdä mahdollisesti tarvittavia lapsen sijoitukseen 

liittyviä rajoitustoimenpiteitä päätöksineen (kuten kiinnipitäminen tai 

liikkumisvapauden rajoittaminen tai yhteydenpidon rajoittaminen). 

Ammattitaitovaatimukset laitoksen henkilöstöllä on tarkasti säädelty, laitoksen 

toiminnan luonteen mukaisesti. Laitoksen johtajalta edellytetään soveltuvaa 

korkeakoulututkintoa sekä alan tuntemusta ja johtamistaitoa. Henkilöstön tulee olla 

sosiaalihuollon ammattilaisia, perustutkintona esimerkiksi hoitaja-kasvattaja –tutkinto, 

ja erityisosaamista esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyöhön. (mt., 78-79.) 
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   3  LASTENSUOJELUTYÖN DOKUMENTOINTI 

 

 

3.1. Dokumentoinnin oikeudellinen tehtävä 

 

Lastensuojelun sosiaalityössä laaditaan erilaisia asiakirjoja tehtävän ja tarpeen mukaan. 

Myös lainsäädäntö edellyttää tiettyjen asiakirjojen virallista dokumentointia. Vuoden 

2008 alusta voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin (417/2007) on kirjattu erillinen 

pykälä työntekijän kirjaamisvelvoitteesta. Lastensuojelulain 33 §:n 1 momentin 

mukaan ”Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin 

asiakirjoihin lastensuojeluasian 26 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vireille tulosta 

lähtien kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden 

järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja 

seurannan kannalta tarpeelliset tiedot”. 

 

Lastensuojelutyön virallisesti dokumentoidut asiakirjat koostuvat päätösasiakirjoista, 

asiakassuunnitelmista ja asiakaskertomuksista. Lapsen huostaanottoprosessissa 

keskeisimpänä työvälineenä toimii asiakassuunnitelma (LsL 30 §), jossa päivitetään 

vähintään kerran vuodessa lapsen ja vanhemman nykytilanne, laaditaan lapsen ja 

vanhemman suunnitelma, sovitaan lapsen ja vanhemman tapaamisista sekä päätetään 

huostaanottoprosessin seurannasta. Lastensuojelutyön asiakasprosessissa päivittäistä 

asiakastyötä dokumentoidaan asiakaskertomuksen muodossa. Yksittäiset puhelut, 

kotikäynnit tai toimistotapaamiset sekä muu mahdollinen lastensuojeluasian 

hoitamiseen liittyvä työskentely kirjautuu reaaliaikaisesti asiakaskertomusteksteihin. 

(Kääriäinen, Leinonen & Metsäranta 2006, 18-19.)  

 

Hyvä dokumentointi turvaa sekä asiakkaan että työntekijän asemaa ja oikeuksia. 

Kaglen (1991, 141) mukaan hyvässä asiakirjassa näkyy työssä tehdyt päätökset ja 

toimenpiteet. Asiakirjan tulisi sisältää (1) asiakastietoja, joiden avulla palveluja ja 

niiden vaikuttavuutta voidaan suunnitella ja arvioida, (2) hyvin kirjoitettua kuvausta, 

mistä lukijalle selviää, mitä on havainnoitu ja kuinka saatua informaatiota on tulkittu ja 

(3) helposti tallennettavissa olevaa informaatiota, jota voisi tarvittaessa ottaa käyttöön  
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asiakastyöhön sekä palvelujen suunnittelutyöhön. Tämän kaltainen dokumentointi 

palvelee sekä asiakasta että työntekijää, aina hallintoon asti. Käytännön 

lastensuojelutyötä tekevälle Kaglen esittämä vaatimus hyvästä dokumentoinnista 

asettaa paljon tehtäviä ja haasteita. Etenkin kun lastensuojelun asiakirjojen kirjaamisen 

sisältöohjeet ovat yleensä hyvin yleisluontoisia juridisesta sääntelystä huolimatta. Tästä 

seuraa, että työyhteisöjen sisälläkin dokumentointitavat ovat kirjavia ja yksilöllisiä. 

Myös työvoimapula ja työntekijöiden vaihtuvuus asettavat haasteita dokumentoinnille. 

Lastensuojelutyössä tehtyjen suunnitelmien toteutumisen seuranta muuttuu 

mahdottomaksi, jos työtä ei ole asianmukaisesti ja systemaattisesti dokumentoitu. 

(Kivinen 1994, 97-99.) 

 

Lastensuojelun sosiaalityöhön on viime vuosina liitetty vahvasti ”juridisoitumisen” 

käsite. Sinkon (2001, 132) mukaan tällä tarkoitetaan prosessia, jossa juridiikka ja 

lainkäyttö ottaa uudella tavalla valtaa sosiaalityön sisällä, määrittää sosiaalityön 

prosesseja, asiantuntijuutta sekä myös työssä käytettävää kieltä. Lastensuojelun 

systemaattinen dokumentointi on oikeudellisesta näkökulmasta siten tärkeää yhä 

enenevässä määrin. Tärkeää on myös, ettei lastensuojelutyö juridisoidu liikaa, toisin 

sanoen tukahduta sosiaalityön omaa asiantuntijuutta ja sosiaalityölle ominaisia 

tarkastelutapoja.  

 

 

3.2 Dokumentointi välineenä asiakaslähtöiseen työskentelyyn 

 

Lastensuojelun sosiaalityön tulee perustua asiakaslähtöisyyteen. Sen taustalla on 

sosiaalityön eettinen koodisto koskien ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa 

(itsemääräämisoikeus ja osallisuus) sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta (ks. 

esim. Talentia 2005). Asiakaslähtöisyyden vaatimus koskee myös lastensuojelutyön 

dokumentointikäytäntöä. 

 

Muun muassa Tapola (2002; 2003) puhuu käsitteistä avoin dokumentti ja 

asiakaslähtöinen dokumentointi. Ne viittaavat dokumentointiin asiakastyöprosessin 

limittyneenä työvälineenä sekä työntekijän ja asiakkaan välisen yhteistoiminnan ja  
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vuorovaikutuksen tukena. Asiakaslähtöinen dokumentointi merkitsee asiakkaan 

osallisuutta dokumentointiin. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa avointa 

dokumenttia, joka esitellään valmiina asiakkaalle. Asiakkaan osallisuutta lisätään sillä, 

että asiakas osallistuu itse dokumentin laadintaan. 

 

Asiakaslähtöisessä dokumentoinnissa on huomioitava asiakkaan osallisuuden tapaa 

mietittäessä myös asiakkaan tunnemaailmaa. Omasta itsestään ja toiminnastaan 

kirjoitettuun tekstiin tutustuminen herättää ihmisessä vahvoja tunteita. Toisaalta tässä 

on myös avoimen dokumentin mahdollisuus: dokumenttiin sisältyvä kuvaus voi 

arvokkaasti ilmentää sitä, mitä tapaamisessa on sanottu tai millaisia tunteita suorasti tai 

epäsuorasti ilmaistu. Dokumentin esittämisen asiakkaalle tulisi aina limittyä muuhun 

työskentelyyn, luontevaksi osaksi työn tekemisen prosessia. Näin voidaan ennalta 

ehkäistä sitä, että dokumentin esittäminen on asiakkaalle liian raskas kokemus. 

(Egelund & Halskov 1986, 94-95.) 

 

Tebb (1991, 430) esittää, että asiakaslähtöisessä dokumentoinnissa keskitytään 

asiakkaan elämäntilanteeseen sekä asiakkaan ja työntekijän tapaan hahmottaa tämä 

tilanne. Sosiaalityöprosessin kannalta asiakkaan elämäntilannetta voidaan tarkastella 

seuraavien kysymysten kautta: Mitkä tekijät aiheuttavat muutoksen tarpeen? Mitä ovat 

muutoksen esteet? Mitkä tekijät vaikuttaisivat edistävän muutoksen toteutumista? 

Kuinka muutos voidaan saada aikaan? Tebbin näkemys asiakaslähtöisestä 

dokumentoinnista soveltuu hyvin lastensuojelutyön, erityisesti dokumentoitavan 

asiakassuunnitelman osalta. Lastensuojelutyössä tärkeänä tavoitteena on selvittää 

perheen vahvuudet ja muutostarpeet, erityisesti vanhemmuuden osalta lapsen 

huostaanottoprosessissa. 

 

 

3.3 Dokumentointi välineenä suunnitelmalliseen työskentelyyn 

 

Kääriäinen (2003, 12-13) kuvaa lastensuojelun sosiaalityötä jatkuvana siirtymisenä 

tilanteesta toiseen, odottamattoman kokemista sekä vanhan liittämistä olemassa 

olevaan. Työntekijät eivät pysty säätelemään asiakkaidensa määrää tai laatua, vastuu  
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on kannettava kaikista, myös yhteistyöhaluttomista lastensuojelun tarpeessa olevista 

asiakkaista. Lastensuojelun sosiaalityö on asiakkaiden kohtaamista ja kuulemista, 

valintojen tekemistä ja niiden seurausten arviointia sekä sijaishuoltopaikkojen etsimistä 

ja yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa. Kääriäisen näkemys kuvaa osuvasti 

lastensuojelun työkenttää lapsen huostaanottoprosessissa. 

 

 

Heino (1997, 368-370) kuvaa vastaavasti lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimimista 

samanaikaisesti monessa eri roolissa. Työntekijä tutkii ja arvioi, päättää asiakkuudesta 

ja tukee asiakkaita sekä järjestää heille palveluja tulkitsemansa tarpeen mukaan. 

Työntekijä valmistelee, päättää ja toimeenpanee tekemänsä päätökset. Tämä kaikki 

edellyttää suunnitelmallista dokumentointia. Sinkon (2005, 27) mukaan ei riitä, että 

työn suunnitelmallisuus on olemassa työntekijän pään sisällä, se on saatava todelliseksi 

ja kaikille osapuolille näkyviin jatkuvan ja systemaattisen dokumentoinnin muodossa. 

 

Partonin ym. (1997, 77-79) mukaan sosiaalityöntekijät esittävät asiakirjoissa sen, mitä 

asianmukainen eli suunnitelmallinen työskentely edellyttää. Asiakirjoista käy ilmi, 

miten sosiaalityöntekijät toimivat lastensuojelutehtävän päämäärien mukaisesti. Niihin 

tallentuu tietoja päätöksien pohjaksi. Dokumentoidut asiakirjat kuvaavat myös, mikä 

on tarkoituksenmukaista sanoa tai jättää sanomatta, ja mikä on syytä hyväksyä tai 

hylätä sekä mistä on tehtävä päätös tai jättää päätös kokonaan tekemättä. 

 

Lapsen huostaanottoprosessissa dokumentoitu asiakassuunnitelma on yhteistyön 

tärkein väline. Asiakassuunnitelma kirjataan jokaisen pidetyn 

asiakassuunnitelmapalaverin virallisena dokumenttina. Asiakassuunnitelman tarkoitus 

on kootusti näyttää sekä arvioida lapsen ja perheen sen hetkistä tilannetta sekä tehtyä 

työtä ja vaikuttavuutta. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, joita lastensuojelutyöllä 

pyritään aikaansaamaan sekä tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat keinot ja 

arvioitu aika tavoitteiden toteuttamiseksi. Ajantasainen asiakassuunnitelma lapsen ja 

perheen tilanteesta on tärkeä työväline asiakkaan ja työntekijän yhteistyön kannalta. Se 

on yhteisen työskentelyn suunnittelun, seuraamisen ja arvioinnin väline. (Kääriäinen, 

Leinonen & Metsäranta 2006, 19.) Huostaanottoprosessissa asiakassuunnitelma  
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kirjataan ja tarkistetaan säännöllisesti pidettävissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, 

vähintään kerran vuodessa. Käytännössä huostaanottoprosessissa neuvotteluja voidaan 

järjestää ja käytännössä usein järjestetäänkin useamman kerran vuodessa, lapsen tai 

perheen yksilöllisistä tarpeista riippuen. 

 

Asiakassuunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa. 

Suunnitelmassa konkretisoidaan, mitä huostaanotto käytännössä tarkoittaa ja mihin 

sillä pyritään. Asiakassuunnitelman tulisi sisältää 1) ne olosuhteet ja asiat, joihin 

pyritään vaikuttamaan, 2) lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, 3) sijaishuollon 

tarkoitus ja tavoitteet, 4) erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen 

vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville 

henkilöille, 5) miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen 

vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa ja 6) arvioitu aika, jonka 

kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. (Taskinen 2007, 55.) 

 

Asiakassuunnitelman rakenne otsikkomalleineen on käytännössä kirjavaa, 

kulloisestakin kirjaajasta riippuen. Esimerkiksi Kääriäinen (2003, 30) on omassa 

tutkimuksessaan havainnoinnut lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laatimien 

muistiinpanojen osoittautuneen rakenteeltaan seuraavanlaisiksi: (1) paikan ja 

paikallaolijoiden nimeäminen, (2) teema, miksi ollaan paikalla ja kenen kutsumana, (3) 

asiakkaan mielipiteen, käytöksen ja toiveiden kirjaaminen, (4) viranomaisten käsitykset 

tilanteesta, (5) suunnitelma jatkosta ja lopuksi (6) seuraavan tapaamisen sopiminen. 

 

Tässä tutkimuksessa pääasiallisena aineistona käytettävät lastensuojelun 

asiakassuunnitelmat vastaavat sisällöltään ja rakenteeltaan edellä kuvattua. Ensin 

kirjataan aika, paikka ja läsnäolijat. Seuraavaksi kirjataan nykytilanne, johon sisältyy 

vanhemman ja lapsen kuulumiset. Käytännössä lapsen äänenä toimii usein tässä kohtaa 

sijaishuoltopaikka, etenkin jos kyseessä on alle kouluikäinen lapsi. Nykytilanteen 

kirjaamiseen sisältyy myös muiden mahdollisten perheen kanssa työskentelevien 

viranomaisten ja tukiverkoston näkemys tilanteesta. Viimeisimpänä puheenvuoron 

dokumentissa saa lastensuojeluviranomaisten näkemys perheen kokonaistilanteesta, 

jossa arviointia tehdään lapsen kasvusta ja kehityksestä, vanhemman vanhemmuudesta  
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ja oman hyvinvoinnin huolehtimisesta sekä kaikkien asianosaisten yhteistyöstä lapsen 

edun mukaisesti. Myös lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa ja tapaamisten 

toteutumista arvioidaan. Nykytilanteen jälkeen kirjataan suunnitelma, johon 

tärkeimpänä sisältyy lapsen ja vanhemman tapaamisista sopiminen. Lopuksi kirjataan 

seuranta, jossa sovitaan seuraavan asiakassuunnitelman ajakohta, ja viimeisimpänä 

kirjataan tiedoksi –otsikon alle, keille kaikille dokumentoitu asiakirja luovutetaan. 

 

Tämän tutkimuksen aineistona dokumentoidut asiakaskertomukset eivät noudata 

mitään yleistä rakennemallia, niissä sisältö on pääasia: yksittäisen asian (soitto, 

kotikäynti, toimistokäynti) kirjaaminen sisällöllisesti mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Aineistona käytettyjen päätösasiakirjojen rakenne 

sisältövaatimuksineen sitä vastoin määräytyy tarkasti lainsäädännön mukaisesti. 

Esimerkiksi huostaanottoperustelujen kirjaaminen määräytyy numeroinnin ja 

otsikoinnin avulla seuraavasti: 1. Lapsen terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantavat 

tekijät, 2. Selvitys avohuollon tukitoimista ja 3. Lapsen etu.  Perustelutekstin sisältö 

puolestaan määräytyy kulloisenkin yksittäisen ja yksilöllisen huostaanottoon johtaneen 

tilanteen mukaisesti. 

 

 

3.4. Dokumentointi tiedonmuodostuksen välineenä 

 

Sosiaalityön asiantuntijuuteen kuuluu tänä päivänä oleellisena osana työkäytäntöjen 

kehittäminen asiakastyössä. Kehittämistoiminnassa työn dokumentointi 

sosiaalityöntekijän tiedonmuodostuksen välineenä nousee arvokkaaseen asemaan. 

Selvää on, kuten Kääriäinen (2003, 23) toteaa, että sosiaalityön dokumentointi liittyy 

aina jollakin tavalla tiedon prosessointiin ja säilömiseen sekä tiedon uudelleen 

hyödyntämiseen. Dokumentointi ei ole kuitenkaan vain asioiden kirjaamista ja 

taltioimista, vaan se on myös tiedon tuottamisen prosessi, jolla voidaan vaikuttaa 

asiakkaiden saamaan palveluun. Tiedonmuodostus tapahtuu avoimessa yhteistyössä 

asiakkaiden kanssa. 
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Morén (1999, 331-333) määrittelee dokumentoinnin kyvyksi punnita samanaikaisesti 

erilaisia tarpeita ja näkökulmia sekä ottaa huomioon lailliset edellytykset, 

yhteiskunnalliset rajoitukset ja suhteet. Dokumentit rakentavat ja ylläpitävät 

todellisuutta viranomaisvallan ja sosiaalisten suhteiden ratkaisemattoman liiton kautta. 

Dokumentoinnilla tehdään näkyväksi rajoitetut toiminta- ja elinmahdollisuudet. 

Virkkunen (1996, 24) puhuu tiedonmuodostuksesta kolmen kehitystapahtuman 

leikkauspisteenä: toiminnan toteuttaminen, toimintakäytäntöjen kehitys ja toimintaa 

toteuttavien yksilöiden kehitys. Kääriäisen (2003, 26) mukaan tiedon kerääminen, 

tutkiminen ja jalostaminen eli tiedonmuodostusprosessi muovaa myös työntekijän 

identiteettiä ja toimintapoja. Uusi tieto suhteutetaan aiempaan, jonka perusteella 

tehdään aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivia ja tarkoituksenmukaisia valintoja. Tässä 

näyttäytyy Morénin (1999) ajatus dokumentoinnin todellisuutta rakentavasta ja 

ylläpitävästä luonteesta. Asiakkaat ja työntekijät kohtaavat paitsi kasvokkain myös 

dokumentointiteksteissä. Näin dokumentointi rakentaa asiakkaan ja työntekijän 

todellisuutta ja luo yhteistä tiedonmuodostusta asiakkaan tilanteesta.  

 

Dokumentointiin tiedonmuodostuksen välineenä sisältyy myös refleksiivisen 

ammatillisuuden ja kokemuksellisen oppimisen käsite (ks. esim. Tapola 2002; 2003). 

Schön (1995, 61-62) esittää, että omien ajatusten ja toiminnan tietoisen käsittelyn eli 

reflektion kautta toimija voi kriittisesti tarkastella toimintaansa sisältyvää hiljaista 

tietoa ja sanattomia normeja, strategioita, teorioita ja tuntemuksia, jotka löytyvät 

valitun toimintamallin ja ongelman määrittelyn, kehystämisen ja ratkaisun taustalta. 

Näin sosiaalityöntekijän kirjaamat dokumentit tarjovat välineen tarkastella omia 

ajattelu- ja tulkintatapoja jälkikäteen, mikä puolestaan mahdollistaa työntekijän 

kokemuksellisen oppimisen ja siten myös ammatillisen kehittymisen. Myös asiakkaalle 

dokumentointi toimii omien ajatusten jäsentäjänä. (Lukinsky 1995, 233).  

 

Dokumentointikäytäntö itsessään on siis tiedonmuodostuksen väline. Tärkeää on 

oivaltaa myös se, että dokumentoinnin sisällä voidaan käyttää erilaisia työntekijän 

tiedonmuodostusprosessia avaavia välineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

dokumentoinnissa hyödynnettävät teoriat dokumentoitavaan asiaan liittyen. Jokin tieto 

ei käsiteltävänä olevasta asiasta yksinään auta työntekijää suoriutumaan tehtävästään.  
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Työn tekemisen edellytys on kyky yhdistää asioita toisiinsa. Teoreettisen tiedon 

hyödyntäminen tiedonmuodostuksen välineenä dokumentoinnissa voi olla voimavara, 

joka auttaa asioiden yhdistelyssä. (Kääriäinen 2003, 25.) Tieteellisen 

tiedonmuodostuksen näkökulmasta sosiaalityön tiedonmuodostusta on tutkinut Rosen 

(1994, 573-574), joka selvitti sosiaalityöntekijöiden työskentelyä oikeissa työtilanteissa 

ilman ennalta määrättyjä käsitteitä. Havainto oli, että työntekijät eivät nojautuneet 

tutkimuksiin perustuvaan tietoon vaan hyödynsivät työskentelyssään pääasiassa 

käytännön työkokemusta tietoineen ja taitoineen.  

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on parantaa lastensuojelutyön laatua sekä 

lastensuojelun työntekijän  ammattitaitoa työskentelyssä huostaanotetun lapsen 

vanhemman kanssa. Sosiaalityön tiedonmuodosprosessia tieteellisen 

tiedonmuodostuksen näkökulmasta hyödyntäen tässä tutkimuksessa vanhemmuutta 

pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja selittämään kolmen eri vanhemmuuden 

teoreettisen mallin viitekehyksessä.  
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4  AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

 

Tuoreimpia tutkimuksia, joissa lastensuojelun virallisia asiakirjoja on käytetty 

tutkimusaineistona  edustaa Aino Kääriäisen (2003) tutkimus ”Lastensuojelun 

sosiaalityö asiakirjoina: dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka” sekä 

Erja Sauraman (2002) tutkimus ”Vastoin vanhempien tahtoa”. Kääriäinen selvittää 

tutkimuksessaan dokumentoinnin merkitystä lastensuojelun sosiaalityön 

tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytännöissä. Hänen aineistonaan on 20 

huostaanotetun eri-ikäisen lapsen ja heidän perheidensä asiakirjat vuosilta 1989-2000. 

Kääriäinen toteaa asiakirjojen tarjovan moniäänistä tekstipintaa, jonka hän tuo esiin 

pilkkomalla aineistotekstin puhujakategorioihin. Kääriäisen aineiston analyysi 

retoriikan, tematiikan ja pragmatiikan suunnasta perustuu lähtökohdiltaan kriittiseen 

diskurssintutkimukseen ja kriittiseen tekstintutkimukseen. Retoriikan analyysi näytti 

lastensuojelun sosiaalityön asiakirjojen sisältävän paljon dynaamisia kuvauksia työstä. 

Tematiikan analyysi osoitti asiakirjojen sisällöllisten teemojen (lapsen hoiva, arjen 

hallinta, yhteistyö ja päihteiden käyttö) ja kokemuksellisten teemojen (huoli, vastuu, 

yhteys ja moraali) toistuvan sisäkkäisinä ja päällekkäisinä säikeinä dynaamisesti 

vaihdellen. Pragmatiikan näkökulmasta analyysissa tuli esiin kirjoittamisen ja 

lukemisen kontekstiulottuvuudet sekä tiedonmuodostusprosessi.  

 

Saurama (2002) puolestaan selvittää tutkimuksessaan lasten huostaanottokäytäntöjä 

1950-1970 –luvuilla. Hänen aineistonaan on lastensuojelun asiakirjatiedot vuosilta 

1953-1979. Saurama toteaa asiakirjojen tarjoavan pirstaleista tietoa ja tämän 

ongelmallisuuden hän ratkaisee asettumalla dialogiin aineistonsa kanssa ja 

täydentämällä itse puuttuvat kohdat. Sauraman analyysi kohdentuu hänen 

tutkimusaineistonsa asiakirjojen varaan rakentamiinsa tarinoihin. Niiden kautta hän 

mallintaa todellisuutta ja tekee tulkintoja tästä todellisuudesta.  

 

Tuoreinta tutkimusta lastensuojelutyössä huostaanottoprosessiin liittyen ovat tehneet 

Kirsti Koivuluoma, Jenni Pasanen ja Niina Santalahti (2009) tutkimuksessaan 

”Huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista 

huostaanottoprosessin aikana”. Kyseessä on huomionarvoinen opinnäytetyö  
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huostaanoton kohdanneiden vanhempien osalta. Koivuluoman, Pasasen ja Santalahden 

tutkimuksen aineistona on 9 vanhemman (äitien ja isien) haastattelut. Haastattelujen 

pohjalta nousi esiin neljä pääteemaa, jotka koskivat vanhempien kokemuksia tuesta, 

tiedon saannista, sosiaalitoimesta sekä vertaistuki –yhdistyksistä. Analyysissa tuli esiin, 

että eniten vanhemmat saivat tukea lähiverkostoltaan, ja myös vertaistuki muilta 

vanhemmilta koettiin erittäin tärkeänä. Kokonaisuudessaan tutkimuksesta kävi ilmi, 

että vanhempien tuen tarpeet olivat yksilöllisiä, ja tukea ei yleisesti koettu saavan 

tarpeeksi huostaanottoprosessin aikana.  

 

Mielenkiintoinen ja ajankohtainen lastensuojelun työkenttään liittyvänä on myös Merja 

Aniksen (2008) tutkimus ”Sosiaalityö ja maahanmuuttajat: lastensuojelun 

ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat”. Anis selvittää 

tutkimuksessaan maahanmuuttajaperheitä koskevia erityiskysymyksiä suomalaisessa 

lastensuojelun sosiaalityössä. Aniksen tutkimukseen tutustuminen oli mielekästä oman 

tutkimukseni kannalta, sillä hänen lähtökohtanaan on näkemys, että lastensuojelun 

sosiaalityö on aina kulttuurista työtä ja tässä omassakin tutkimuksessani kaksi äitiä on 

kulttuuritaustaltaan valtaväestöstä poikkevia. Aniksen tutkimusaineistona on 

lastensuojelun nauhoitetut asiakaskeskustelut ja niitä seuraavat asiakkaiden sekä 

työntekijöiden haastattelut. Erityisesti lastensuojelun asiakaskeskustelut kiinnostivat 

minua tutkijana, koska tämän oman tutkimukseni aineistona olevat dokumentoidut 

asiakassuunnitelmat ovat tämäntyyppisten asiakaskeskustelujen tulosta. Aniksen 

aineiston analyysissa sovelletaan diskurssianalyyttista metodologiaa. Analyysin 

tuloksena maahanmuuttajien erityiskysymyksiä ovat kieleen, kulttuuriin ja 

valtayhteiskunnan toimintaan liittyvät ymmärtämisvaikeudet, kokemukset arkipäivän 

rasismista sekä perheen ja yhteisön merkittävä, osin ristiriitainen rooli. 

 

Vielä viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä haluan tässä tuoda esiin vielä Kirsi 

Nousiaisen (2004) tutkimuksen ”Lapsistaan erillään asuvat äidit: äitiysidentiteetin 

rakentamisen tiloja”. Kyseinen tutkimus teki minuun vaikutuksen vahvalla 

tunnekuvauksellaan mitä seuraa äidin elämään siitä, kun hän joutuu elämään erossa 

lapsestaan tämän asuessa isän luona. Lastensuojelun sosiaalityö on aina luonteeltaan 

myös tunnetyötä, erityisesti huostaanoton kohdanneiden vanhempien kanssa  
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työskenneltäessä. Vanhempien tunnekokemusta on verrattu traumaattisen kriisin 

kokemiseen (ks. Cullberg 1991). Nousiaisen tutkimusaineistona ovat 18 naisen 

haastattelussa tuotetut elämänkertomukset ja muistelutyön metodilla tuotetut muistot 

äitiyteen liittyen. Tutkimusaineiston analyysiprosessiaan Nousiainen kuvaa 

maisemametaforan avulla: hänelle kerrottua elämänmaisemaa hän kulki tutkijana 

maisemassa olevia teitä pitkin etsien ja löytäen oman reittinsä perille. Tällä tutkijan 

matkallaan hän kohtasi muun muassa äitien tuntemaa syyllisyyttä, riittämättömyyttä ja 

vihaa  -tuntemuksia, joita myös lastensuojelun sosiaalityössä usein näyttäytyy lapsensa 

huostaanoton kohdanneiden vanhempien elämässä, erityisesti juuri 

huostaanottohetkellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               24 

 

   5  TEORIOITA VANHEMMUUDESTA 

 

Tutkimukseni kannalta on olennaista tarkastella vanhemmuutta eri teorioiden 

näkökulmasta. Olen valinnut tähän tutkimukseen vanhemmuuden teorioiksi 

vanhemmuuden lajit, kasvattajan yleiset periaatteet ja vanhemmuuden roolikartan. 

Nämä teoriat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toinen toisiaan, luoden näin 

kokonaiskuvaa vanhemmuudesta.  

 

 

5.1  Vanhemmuuden lajit  

 

Esitän tutkimukseni kannalta viisi keskeisintä vanhemmuuden lajia: biologista, 

sosiaalista ja psykologista vanhemmuutta sekä etävanhemmuutta ja jaettua 

vanhemmuutta, joihin oleellisena osana sisältyy myös sijaisvanhemmuuden käsite. 

Nämä näkökulmat eroavat toisistaan, mutta ne eivät välttämättä sulje toisiaan pois. 

 

Biologinen vanhemmuus tarkoittaa luonnollisesti sitä, että vanhemman suhde lapseen 

on geneettinen: henkilö on joko siittänyt tai synnyttänyt lapsen. Huostaanotetun lapsen 

vanhemmasta puhutaan yleensä lapsen biologisena vanhempana. Termiä kohtaan on 

esitetty myös kritiikkiä. Sen on sanottu antavan hyvin yksipuolisen kuvan sijoitetun 

lapsen vanhemman vanhemmuuden luonteesta. Perinteisesti biologinen vanhempi 

edustaa lapselleen myös psykologista ja sosiaalista vanhempaa. Esimerkiksi Kujala 

(2003, 14) nimittää huostaanotetun lapsen biologista vanhempaa etävanhemmaksi. 

 

Sosiaalinen vanhemmuus ilmentää käytännön vanhemmuutta, se on huolehtimista 

jokapäiväisistä arjen tehtävistä. Siihen kuuluu esimerkiksi lapsen hoiva ja huolenpito. 

Ritala-Koskinen (2001, 58-60) painottaa sosiaalisen vanhemmuuden kohdalla myös 

lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Lapsi ei siis ole ainoastaan 

vastaanottava osapuoli tässä hoivasuhteessa. Esimerkiksi uusperheen lapsi ei aina 

hyväksy uutta äiti- tai isäpuoltaan ja tämän huolenpitoa. Vastaavanlaiseen tilanteeseen 

voidaan joutua huostaanotetun lapsen sijaisvanhemmuuden, etävanhemmuuden ja 

jaetun vanhemmuuden kohdalla. Lapsi ei välttämättä hyväksy sijaisvanhempaa  
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hoivaajakseen, mutta voi sijaishuoltoon sijoittamisen seurauksena myös alkaa tehdä 

vastarintaa biologisen vanhemman hoivaamisyrityksiin. Tällöin sekä sosiaalinen että 

psykologinenkaan vanhemmuus eivät toteudu. Sosiaalista ja psykologista 

vanhemmuutta on usein vaikea erottaa toisistaan, ja ne ovatkin sidoksissa toisiinsa 

siten, että psykologisen vanhemmuuden toteutuminen edellyttää sosiaalista 

vanhemmuutta.  

 

Psykologisesta vanhemmuudesta puhuttaessa viitataan siihen, että vanhemmuus on 

jotakin enemmän kuin biologista ja sosiaalista. Psykologinen vanhemmuus 

määritellään psykologisen tunnesuhteen kautta: se on lapsen ja vanhemman välinen 

kiintymyssuhde. Psykologista vanhemmuutta on tarkasteltu kahden koulukunnan 

kautta. Tarvekoulukunnan mukaan psykologinen vanhempi huolehtii lapsen tarpeista ja 

eloonjäämisestä. Mikäli vanhempi laiminlyö hoitovastuunsa ja lapsen ja vanhemman 

välinen tunnesuhde on heikko, voi psykologinen vanhemmuus siirtyä henkilöltä 

toiselle. Näinhän on esimerkiksi lapsen huostaanotossa. Psykologinen vanhemmuus ja 

biologinen vanhemmuus eivät ole sidoksissa toisiinsa. Psykologinen vanhempi voi olla 

kuka tahansa lapsen tarpeista päivittäin huolehtiva aikuinen. 

 

Suhdekoulukunnan mukaan lasta varhaislapsuudessa ensimmäisenä hoitavasta 

aikuisesta tulee merkittävä lapsen identiteettikehityksen kannalta. Vanhemmasta tulee 

samaistumisen kautta lapsen psykologinen vanhempi eikä esimerkiksi huostaanotto 

estä vanhempaa säilyttämästä tätä asemaansa. Näin ollen psykologinen vanhemmuus ei 

ole vaihdettavissa, ja lapsen tulevat aikuissuhteet voivat toimia vain joko psykologista 

vanhemmuutta tukevina tai täydentävinä. Kumpikaan kyseisistä koulukunnista ei 

edusta perimmäistä totuutta. Molemmista löytyy perusta riippuen siitä näkökulmasta, 

mitä käytetään arvoitaessa lapsen suhdetta vanhempaansa. (Valkonen 1995, 1-14.) 

 

Etävanhemmuus ilmentää biologisten vanhempien vanhemmuutta lapsen sijoituksen 

jälkeen. Lapsen sijoituksesta seuraa, että lapsen kasvatus ja arkihuoltajuus siirtyy 

sijaishuoltajille. Lapsi saa siis osakseen vanhemmuutta sekä sijaisvanhemman että 

biologisen eli tässä tapauksessa etävanhemman taholta. Ihannetilanne on, että 

sijaisvanhempi ja etävanhempi toimivat yhteistyössä lapsen edun mukaisesti, jolloin  
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voidaan puhua myös jaetusta vanhemmuudesta. 

 

Kujalan (2003, 14, 17) mukaan etävanhemmuus merkitsee sitä, että biologiset 

vanhemmat ovat luonnollisesti edelleen lapsensa vanhempia, mutta etävanhempana 

vanhemmuus ei toteudu kaikilta osiltaan jokapäiväisesti ja vanhemmuuden 

toteuttaminen on suppeampaa kuin lapsen kanssa asuessa. Ideaalina on, että 

etävanhemman tulee olla mahdollisimman paljon osallisena lapsensa elämässä. 

Monesti vanhemmat eivät kuitenkaan ole riittävästi osallisina lapsensa elämässä, ja 

tämä saattaa usein johtua huostaanottoon johtaneista syistä. Esimerkiksi päihde- tai 

mielenterveysongelmiensa vuoksi vanhempi ei yksinkertaisesti ole todellisuudessa 

kykenevä osallistumaan lapsensa elämään, vahvasta tahdostaan huolimatta. 

 

Kujala (mt. 17, 55-59) esittää, että biologisten vanhempien osallisuuden merkitys 

huostaanotetun lapsen kehitykselle on vaihdellut aikojen kuluessa psykoanalyyttisissa 

ja kehityspsykologisissa teorioissa. Aiemmin lapsen siteet biologiseen vanhempaan 

nähtiin sijaisvanhempaan kiintymisen esteinä. Nykyisin ajatellaan, että ero biologisesta 

vanhemmasta voi johtaa lapsen epävarman identiteetin kehittymiseen. Biologisella 

vanhemmuudella on siten tärkeä osa lapsen elämässä lapsen terveen identiteetin 

kehittymisen kannalta ja siksi on lapsen kannalta tärkeää säilyttää mahdollisimman 

hyvä yhteys biologisiin vanhempiin. Myös laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(LHL 8.4.1983/361) määrittelee osaksi lapsen etua sen, että lapselle tulee turvata 

myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja tämän vanhemman välillä. 

 

Valkosen (1995, 100-103) mukaan jaetulla vanhemmuudella tarkoitetaan yleensä 

vanhemmuuden tasapuolista toteutumista vanhempien välillä. Sillä voidaan kuvata 

myös vanhempien välistä tehtävien jakoa vanhemmuuden toteuttamisessa. Tässä 

tutkimuksessa käytän jaetun vanhemmuuden käsitettä kuvaamaan myös huostaanotetun 

lapsen sijaisvanhempien ja etävanhempien kesken jaettua vanhemmuutta. Valkosta (mt. 

103-105) mukaellen, sijaisvanhemmuuden tulisi täydentää ja tukea etävanhemmuutta, 

ei korvata alkuperäistä biologista vanhemmuutta. Samaa esittää Kujala (2003, 46-47) 

puhuessaan sijaisvanhempien sosiaalisesta vanhemmuudesta lapsen arkielämän 

sujumisen huolehtimiseen liittyen, ja biologisten vanhempien psykologisesta  
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vanhemmuudesta lapsen emotionaalisesti tärkeinä aikuisina oloon liittyen. 

  

Jaetun vanhemmuuden onnistumisen edellytyksenä on, että etävanhemmat hyväksyvät 

lapsensa sijoituksen. Lapsen sijoitukseen sopeutumiseen vaikuttaa se, kuinka 

erokriisistä huolehtiminen tapahtuu, ja kuinka lasta onnistutaan suojaamaan aikuisten 

välisiltä ristiriidoilta. Etävanhempien viesti lapselleen tulee olla, että vanhemmat eivät 

ole hylänneet häntä ja että lapsella on lupa kiintyä sijaisvanhempiinsa. Lapsen ja 

vanhemman välistä yhteyttä tulee ylläpitää, eikä etävanhempaa tule jättää 

ulkopuoliseksi lapsen asioissa. Kujala (mt., 17-18) toteaa, että sijoitettujen lasten 

vanhempien vanhemmuus jää tuen puutteen vuoksi kapea-alaisemmaksi kuin mitä 

lapsen etu edellyttäisi ja perheen jälleenyhdistämis –tavoite edistäisi. Jaettuun 

vanhemmuuteen kuuluukin olennaisena ja tärkeänä osana etävanhemman 

vanhemmuuden tukeminen, johon tulee osallistua yhtälailla lapsen sijaiskasvattajien, 

lastensuojeluviranomaisten kuin muidenkin tapaukseen liittyvien tuki- ja 

hoitoverkoston toimijoiden. 

 

Sijaisvanhemmuuden käsite liittyy olennaisesti etävanhemmuuteen ja jaettuun 

vanhemmuuteen. Mikkolan ja Helmisen (1994, 51-57) mukaan sijaisvanhemmat 

tarjoavat huostaanotetuille lapsille hoitoa ja kasvatusta omassa kodissaan, 

sijaisperheenä. Sijoitusta mietittäessä on tärkeää huomioida muun muassa sijaisperheen 

rakenne, perheen keskinäiset vuorovaikutussuhteet, sijaisvanhempien kasvatuskyky ja 

perheen aiempi elämänhistoria sekä erityisesti sijoitettavan lapsen tarpeet. Tällaista 

lapsen perhehoidon onnistumista tukevat sosiaaliset motiivit eli sijaisvanhempien halu 

auttaa ja tarjota lapselle hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Perhehoidon 

epäonnistumiseen ovat yhteydessä yksityiset motiivit, kuten taloudelliset motiivit, halu 

hoivata lasta, tai korvata jo kotoa lähteneet lapset. 

 

Pösö (1995, 81, 84-86) esittää, että lapsen sijaishuoltoa laitoshoitona tarjovat erilaiset 

lastensuojelulaitokset, joissa lapsen kasvattajina toimivat ammattiohjaajat. Lapselle 

nimetään tavallisesti esimerkiksi omaohjaaja, omahoitaja tai oma-aikuinen, jonka 

tehtävään kuuluu lapsen kokonaistilanteen asiantuntijana toimiminen ja lapsen arkeen 

liittyvistä asioista päättäminen. Hoitaja on sosiaalialan ammattilainen ja kasvattaja. 
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5.2 Kasvattajan yleiset periaatteet 

 

Vanhemmuuden eri lajit muodostavat pohjan lastensuojelutyöhön, jossa 

lastensuojelulaki määrittää lapsen hoito- ja kasvatustehtävää. Lastensuojelulain 2§:n 

1.momentin mukaan: ”Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu 

lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle 

tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetussa laissa (361/1983) säädetään. ” (LSL 13.4.2007/417.) 

 

Yllä olevassa lakitekstissä viitataan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan 

lakiin (LHL 361/83), jossa määritellään lapsen huollon ja kasvatuksen päämäärä. 

Lastensuojelulaissa ei ole yksilöityä määrittelyä lapsen edusta, mutta 

lastensuojelutyössä tätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lain kohtaa 

voidaan pitää lainsäädäntöön kirjattuna lapsen etuna: ”Lapsen huollon tarkoituksena on 

turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja 

toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet 

erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välille. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja 

kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. 

Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä 

lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että 

lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa 

ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä 

kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. ” (LHL 

8.4.1983/361.) 

 

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä on laatinut suosituksia kasvattajan yleisiksi 

periaatteiksi, joiden taustalla on teoria vanhemmuuden eri lajeista sekä edellä mainittu 

laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen hoito ja kasvatus on ensisijaisesti 

huoltajien ja vanhempien vastuulla, ja mahdollisen lapsen huostaanoton ja sijoituksen 

myötä myös ammattikasvattajilla. Seuraavassa lapsen edun mukaiset  kasvattajan 

yleiset periaatteet:  
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Hyvä hoito ja kasvatus. Vanhemman tulee huolehtia lapsen perushoidosta: ruoka, 

vaatetus, puhtaus ja riittävä lepo. Hyvän kasvatuksen ominaispiirteisiin kuuluu ohjaus 

ja vuorovaikutuksellisuus sekä lapsen tarpeiden huomioon ottaminen. Hyvä kasvatus 

muodostuu yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä. Myös lapselle myönteisten ja 

läheisten ihmissuhteiden ylläpitäminen on tärkeää. Vanhemman tulee toimia lapselleen 

lisäksi myös arvojen ja taitojen välittäjänä. (Taskinen 1999, 14.) 

 

Iän ja kehityksen mukainen valvonta ja huolenpito. Lapsen omaa tahtoa tulee 

kunnioittaa. Vanhemman tehtävänä on kuitenkin valvoa lasta ja asettaa lapselle 

tarvittavat rajat ja säännöt koskien esimerkiksi käytöstapoja, kotiintuloaikoja ja 

koulunkäyntiä. Lapsen mielipidettä tulee kuulla, mutta lapsen tulee saada olla lapsi eikä 

joutua kantamaan aikuiselle kuuluvaa vastuuta. (mt., 14.) 

 

Turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö. Lapsen tulee voida kasvaa ilman 

pelkoa ja altistumista rikolliseen, väkivaltaiseen tai muuten vaurioittavaan ilmapiiriin 

tai elämäntapaan. Vanhempien tulee olla riittävän yksimielisiä kasvatusperiaatteissaan 

ja erimielisyydet tulee selvittää ilman väkivaltaa. Myöskään lapsen omaa haitallista 

käyttäytymistä itseään kohtaan ei sallita. Lapselle tulee antaa mahdollisuus tutustua 

lähiympäristöönsä ja saada tietoa elämän ilmiöistä. (mt., 14.) 

 

Lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Vanhempien tulee huolehtia 

lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lapsen toiveita ja mielipiteitä tulee kuulla ja 

ottaa huomioon, koska oppimiseen tarvitaan lapsen omaa halua ja innostusta. (mt., 15.) 

 

Ymmärtämyksen, turvan ja hellyyden antaminen. Lapselle on tärkeää, että hänestä 

pidetään ja että häntä ymmärretään. Vanhempien tulee mahdollistaa ja antaa tilaa 

lapselle tunteiden ilmaisuun. Tunteiden, kokemusten, halujen ja ajatusten tutkimiseen 

lapsi tarvitsee vastavuoroisuuden kokemuksia. Siten lapsesta voi kasvaa aikuinen, joka 

välittää muista, tietää kuka on ja mihin kuuluu. (mt., 15.) 
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Ruumiillinen koskemattomuus. Lapsella on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. 

Laki kieltää lapsen ruumiillisen kurituksen ja henkisen alistamisen. Ruumiillinen ja 

henkinen väkivalta vaikeuttavat lapsen kykyä oppia virheistään, etsiä myönteisiä 

ratkaisukeinoja ongelmiin ja kohdata omat vihantunteensa. (mt., 15.) 

 

Mahdollisuus itsenäistymiseen. Lapsi tarvitsee ikä- ja kehitystasonsa mukaista 

vastuuta, joka valmentaa häntä omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Lasta voidaan 

vastuuttaa esimerkiksi rahankäytössä, koulutehtävien hoitamisessa ja kotitöissä. 

Vanhempien tulee kuitenkin toimia lapsen valvojina ja seurata, miten lapsi suoriutuu 

vastuustaan ja tukea lasta tarvittaessa. (mt., 15.)  

 

 

  5.3 Vanhemmuuden roolikartta 

 

Lastensuojelutyöhön, ja erityisesti lapsen huostaanottoprosessiin kuuluu olennaisena 

osana vanhemmuuden jatkuva arviointi. Vanhemmuuden roolikartta on kehitetty 

jäsentämään vanhemmuuden sisältöä, ja sen pohjana on teoria kasvattajan yleisistä 

periaatteista. Helmisen ja Rousun (2001, 3) mukaan vanhemmuuden roolikartta on 

saanut valtavan suosion lapsuuden ja vanhemmuuden parissa toimivien työntekijöiden 

keskuudessa. Työväline on osoittautunut oivalliseksi itsearvioinnissa, vanhemmuutta 

pohdiskelevissa keskustelutilaisuuksissa, vanhemmuusryhmissä ja silloin, kun 

vanhemmuutta kuntoutetaan. Tämän tyyppisenä vanhemmuuden roolikartta paikantuu 

myös lastensuojelun sosiaalityöhön teoreettiseksi työvälineeksi vanhemmuuden 

arviointiin.  

 

Vanhemmuuden roolikartan ovat kehittäneet Varsinais-Suomen 

lastensuojelukuntayhtymän perhetukikeskusten henkilökunta. Siitä on julkaistu 

Käyttäjän opas 1 ja 2. Käyttäjän opas 1 on julkaistu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton 

LASSO –lastensuojelun laatuprojektissa. Kehitystyö palkittiin vuonna 2001 Stakesin 

TerveSos –innovaatiopalkinnolla. Käyttäjän opas 2 käsittelee vanhemmuutta ja 

roolikarttaa syvällisemmin työvälineenä lapsen ikävaiheiden näkökulmista. (mt., 3-4.) 

Vanhemmuuden roolikartta visuaalisesti esitettynä on nähtävissä esimerkiksi  
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Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän ja Suomen Kuntaliitot internet –

sivustoilla. Esitän seuraavassa roolikartan vanhemmuuden roolit tehtävineen, jotka 

perustuvat lapsen tarpeisiin eri kehitysvaiheissa: 

                                                                                                                    

Huoltajan rooliin kuuluvat seuraavat tehtävät: ruuan antaja, vaatettaja, virikkeiden 

antaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, ympäristöstä huolehtija, 

sairauden hoitaja, ulkoiluttaja. 

 

Rajojen asettajan rooliin kuuluvat seuraavat tehtävät: fyysisen koskemattomuuden 

takaaja, turvallisuuden luoja, sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja, ein –

sanoja, vuorokausirytmistä huolehtija, omien rajojen asettaja. 

 

Rakkauden antajan rooliin kuuluvat seuraavat tehtävät: itsensä rakastaja, hellyyden 

antaja, lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä, hyvän huomaaja. 

 

Elämän opettajan rooliin kuuluvat seuraavat tehtävät: arkielämän taitojen opettaja, 

oikean ja väärän opettaja, mallin antaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja, perinteiden 

vaalija, sosiaalisten taitojen opettaja, kauneuden arvostaja. 

 

Ihmissuhdeosaajan rooliin kuuluvat seuraavat tehtävät: keskustelija, kuuntelija, 

ristiriidoissa auttaja, kannustaja, tunteiden hyväksyjä, anteeksiantaja ja –pyytäjä, 

itsenäisyyden tukija, tasapuolisuuden toteuttaja, perheen ja lapsen ihmissuhteiden 

vaalija. 

 

Vanhemmuuden roolikartta on ideaalimalli vanhemmuudesta. Siinä vanhemmuus on          

eriytetty useaan alueeseen: vanhemmuuden rooleihin tehtävineen. Kuitenkin 

vanhemmuuden roolit linkittyvät toisiinsa, sillä kuten elämä yleensä, vanhemmuuskaan 

ei ole lokeroitunutta. Esimerkiksi elämän opettaja ja rajojen asettaja peilaavat toinen 

toisiaan, samoin kuin rakkauden antaja ja ihmissuhdeosaaja. Tärkeää on huomioida, 

että vanhemman jatkuva oma oppiminen on osa vanhemmuuden prosessia, myös lapsen       

huostaanoton kohdanneen vanhemman vanhemmuudessa. 
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   6  TUTKIMUKSEN METODOLOGINEN PERUSTA 

 

 

6.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänä on kuvata, ymmärtää ja selittää huostaanotetun lapsen vanhemman 

vanhemmuutta lastensuojelussa dokumentoitujen huostaanottoasiakirjojen perusteella. 

Huostaanottoasiakirjat koostuvat huostaanottopäätöksistä ja niihin liittyvistä 

kiireellisen sijoituksen päätöksistä sekä asiakassuunnitelmista ja asiakaskertomuksista. 

Tarkastelen näistä asiakirjoista vanhempien ja sijaishuollon edustajien sekä 

mahdollisten muiden yhteistyötahojen tulkittua näkemystä vanhemmuudesta 

sosiaalityöntekijän tulkitsemana. Tutkimustehtävää analysoidaan seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta:  

 

Millaisena vanhemmuus näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa? 

Miten vanhemmuuden eri lajit näyttäytyvät huostaanottoasiakirjoissa? 

Miten vanhemman rooli huoltajana ja kasvattajana näyttäytyy 

huostaanottoasiakirjoissa? 

 

Huostaanotetun lapsen vanhemman vanhemmuutta tarkastellaan vanhemman 

kuntoutumisprosessin näkökulmasta, joka lapsen etuun suhteutettuna voidaan kiteyttää 

toteamukseen ”jaksava vanhempi, hyvinvoiva lapsi”. Sosiaalityön tutkimuksen alaan 

liittyen tutkimuksella pyritään osaltaan myös täyttämään tarvetta työssä oppimiseen ja 

työkäytäntöjen kehittämiseen työskentelyssä huostaanoton kohdanneiden vanhempien 

kanssa lastensuojelun sosiaalityössä.  

 

Vanhemmuutta tarkastellaan merkityksen paradigman kautta, jolloin vanhemmuuden 

merkitys näyttäytyy vanhemman arki-elämän kontekstissa. Merkityksen paradigmassa 

ihmistä tarkastellaan elämismaailmassaan holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta, 

johon liittyy vahvasti hermeneuttis-fenomenologinen tutkimusperinne. 
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6.2 Tutkimuksen taustafilosofia 

 

Tämä tutkimus kuuluu hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Ensinnä sen perusteella, 

että vanhemmat nähdään holistisen eksistentiaalis-fenomenologisen ihmiskäsityksen 

näkökulmasta. Toiseksi sen tähden, että tutkimuksen tavoitteena on tehdä 

ymmärrettäväksi vanhemmuutta lapsen huostaanottoprosessissa. Seuraavaksi 

tarkastelen tutkimukseni tausta-ajatteluun liittyviä filosofisia suuntauksia. 

 

Hermeneuttinen tutkimusperinne 

 

Hermeneuttinen eli tulkinnallinen tutkimusperinne juontaa juurensa eksistentialismista, 

fenomenologiasta, marxilaisesta filosofiasta ja hermeneutiikasta. Marxilainen filosofia 

eroaa eksistentialismista ja fenomenologiasta siinä, että sen kohteena on lähinnä 

yhteiskunta. Eksistentialismin ja fenomenologian tutkimuksen kohteena sitä vastoin on 

lähinnä yksilö ja pienyhteisöt. Tätä rajausta voidaan kuitenkin pitää niin sanottuna 

veteen piirrettynä viivana siinä mielessä, että eksistentiaalis-fenomenologisen 

tutkimuksen kohteena esimerkiksi yksilön tutkiminen ei ole mahdollista ilman 

yhteiskunnallista kehystä, minkä sisällä ihminen elää ja toimii. Huolimatta tästä 

filosofisesta näkemyserosta näiden eri suuntausten välillä, on hermeneutiikka kuitenkin 

niitä yhdistävä tekijä. (Niinistö 1981, 12.) 

 

Niinistö (mt. 19) esittää, että hermeneuttinen tutkimusperinne on ikivanha 

tiedonhankintatapa kirjallisuuden ja historian alueella. Alunperin menetelmä tarkoitti 

tekstin sisällön ja tarkoituksen tulkintaa, toisin sanoen tekstin kirjoittajan 

ymmärtämistä. Kuschin (1986, 12) mukaan ymmärtämisen ongelmaa ovat 

erityistieteiden näkökulmasta käsitelleet filosofisina hermeneutikkoina itseään pitävät 

Wilhelm Dilthey historiatieteen, Friedrich Schleiermacher teologian ja Jürgen 

Habermas sosiologian edustajana. Kusch (mt. 26) tuo esiin Schleiermacherin 1800-

luvun alkuvuosikymmeninä esitetyn määritelmän hermeneutiikasta tulkintateoriana, 

joka tavoittelee tulkinnan kohteen eläytyvää ymmärtämistä: 
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Kuten jokaisella puhujalla on kaksinkertainen suhde, suhde kielen kokonaisuuteen ja 

suhde puheen luojan koko ajatteluun, myös kaikki ymmärtäminen koostuu kahdesta 

momentista: puheen ymmärtämisestä kielen kautta ja sen ymmärtämisestä tosiasiana 

ajattelijalla. 

 

Schleiermacherin mukaan ensimmäisen momentin tulkinta on luonteeltaan 

grammaattista ja toisen momentin psykologista. Eri momenttien merkitys määräytyy 

kuitenkin puheen laadun perusteella. Esimerkiksi henkilökohtaisissa kirjeissä 

psykologinen momentti on keskeinen. (mt. 26, 28.) 

 

Juntunen ja Mehtonen (1982, 113) esittävät hermeneutiikan perusidean: kulttuurinen ja 

sosiaalinen todellisuus koostuu merkityksistä ja hermeneuttinen tutkiminen on 

ilmiöiden merkitysten etsimistä. Tästä seuraa, että merkityksen käsite on 

hermeneutiikan peruskäsite. Sosiaalinen elämä on olemassa merkitysten kautta. Varton 

(1992, 55-56) mukaan tämä elämä näyttäytyy ihmisille eri tavalla. Toisin sanoen 

sosiaalisessa elämässä jonkin ilmiön merkitys on ihmiselle aina ensisijaisesti 

subjektiivinen kokemus. Hermeneuttinen tutkija pyrkii määrittelemään ja tarkentamaan 

näitä merkityksiä niin, että muutkin ymmärtävät, mistä tutkimuksessa on kyse. 

Hermeneuttisen tutkimustavan toteutuksessa avainkäsitteitä ovat ymmärtäminen ja 

tulkinta sekä näihin liittyvinä sukulaiskäsitteinä esiymmärrys ja hermeneuttinen kehä. 

(Juntunen & Mehtonen 1982, 114.) 

 

Juntunen ja Mehtonen (mt. 114) määrittelevät ymmärtämisen tarkoittavan ilmiöiden 

merkitysten oivaltamista. Ymmärtäminen on tulkintaa, joka laajentuu kielen ilmaisusta 

koko sosiaaliseen todellisuuteen. Kun yksilö syntyy yhteiskuntaan, hänestä tulee 

”merkitysten yhteisön” jäsen. Kasvaessaan yksilö omaksuu eksplisiittejä ja implisiittejä 

merkityksiä ja oppii ymmärtämään inhimillisen toiminnan yhteiskunnallisesti 

olemassaolevia merkityksiä. Tämä yksilökehitys tapahtuu primaari- ja 

sekundaarisosialisaation kautta, joka puolestaan johtaa siihen, että yhteiskunnallinen 

eläminen ja toiminta ovat yksilölle mahdollisia. (Niinistö 1981, 20.) 
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Ymmärtäminen ei ala koskaan tyhjästä vaan perustuu aina jo ymmärrettyyn, toisin 

sanoen esiymmärrykseen. Tämä esiymmärrys, joka ilmenee käytännön toiminnassa, on 

teoreettisen ymmärtämisen pohjana. Tällainen ymmärrys on olemassa sen kautta, että 

yksilö on olemukseltaan historiallinen olento, sekä sukupolvien tuottama että niitä 

muodostava. Tästä seuraa, että ymmärtämisen alkuperää tulee etsiä ensi sijassa 

kollektiivisesta historiasta eikä yksilön kehityksestä. (Juntunen & Mehtonen 1982, 114-

115.) 

 

Sosiaalinen todellisuus on olemassa ajatusten ja tekojen tuottamien merkitysten kautta, 

ja näiden merkitysten kautta sitä voidaan myös ymmärtää. Juuri tähän tilanteeseen 

liittyy ajatus ymmärtämisen kehästä eli hermeneuttisesta kehästä. Kyseessä on siis 

esiymmärryksen ja (varsinaisen) ymmärtämisen vuorovaikutuksesta. (mt. 115.) 

Nimenomaan tässä mielessä hermeneuttinen kehä on tullut tunnetuksi Diltheyn 

kehittämänä metodina, mutta jo Schleiermacherkin puhuu ”näennäisestä kehästä, jonka 

mukaan yksittäinen on ymmärrettävä vain sitä käsittävän yleisen kautta ja päinvastoin”. 

(Kusch 1986, 39). Dilthey määritteli hermeneuttisen kehän tutkimuksen ja tulkinnan 

kohteeksi ihmisen ilmaisut. Tällä hän tarkoitti luonnollisesti yksilön kielellisiä 

ilmauksia, mutta myös keholliset ilmaisut tuli huomioida, kuten liikkeet, ilmeet ja 

eleet. (Laine 2001, 29.) 

 

Kun tutkimme jotakin ilmiötä, meillä on aina jokin ennakkokäsitys tästä ilmiöstä. 

Tämän esiymmärryksen pohjalta me tutkijoina orientoidumme tutkimusaiheeseen. 

Perehtymällä syvemmin kulloiseenkin aiheeseen, me kykenemme täsmentämään ja 

jäsentämään esiymmärrystämme, joka taas  parantaa orientoitumistamme 

tutkimusaiheeseen. Ymmärtämisen perusideana on näin aina aikaisemmin ymmärretty, 

joten hermeneuttinen kehä on muodoltaan pikemminkin spiraalinomainen kuin 

yksinkertaisen kehämäinen. (Juntunen & Mehtonen 1982, 115-116.) 

 

Eksistentiaalis-fenomenologinen ihmiskäsitys 

 

Fenomenologiassa tutkimuksellista näkökulmaa ja lähtökohtia on hahmoteltu 

hermeneutiikan pohjalta. Fenomenologiaa pidetään Edmund Husserlin 1800- ja 1900- 
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lukujen vaihteessa luomana filosofisena suuntauksena. Husserlin tutkimuksellinen 

mielenkiinto kohdistui ihmisen arkitiedon (arkikokemus) ja tieteellisen tiedon 

muodostukseen. ”Puhdas fenomenologia” vaati Husserlin mukaan teorioiden, ennakko-

oletusten, uskomusten ja subjektiivisten arvostusten hylkäämistä. (Lehtovaara 1995, 

72.) Fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat kokemukset: ihmisen 

kokemuksellinen suhde omaan elämäntodellisuuteensa. Ihmistä ei näin ollen voi 

ymmärtää irrallaan siitä maailmasta, jossa hän elää. Lisäksi fenomenologit katsovat 

ihmisen suhteen maailmaan olevan intentionaalinen: kaikki merkitsee meille jotakin. 

Tästä seuraa, että kokemus muotoutuu merkityksen mukaan. Fenomenologisen 

merkitysteorian mukaan yksilö on perustaltaan sekä yhteisöllinen että yksilöllinen. 

Yksilöllinen erilaisuus nähdään merkittävänä tutkimuskohteena. (Laine 2001, 27-28.) 

 

Husserlin oppilas Martin Heidegger kehitteli eksistentiaalisen analyysin Husserlin 

fenomenologian pohjalta. Eksistentiaalinen analyysi kuvasi ihmisen maailmaan 

kietoutumista, toisin sanoen ihmisen ja maailman erottamattomuutta. (Lehtovaara 

1995, 74.) Eksistentialismissa painotetaan yksilön subjektiivisten tulkintojen 

merkitystä selvemmin kuin fenomenologiassa. Heideggerin kehittelemää filosofista 

suuntausta kutsutaan usein nimellä eksistentiaalinen fenomenologia. (Niinistö 1981, 

14-15.) 

 

Rauhala (1989, 29-39) on analysoinut ihmiskäsitystä eksistentiaalisen fenomenologian 

pohjalta. Kyseisen suuntauksen näkemyksenä on ihmisen ainutlaatuinen olemassaolo 

elämäntodellisuudessa. Eksistentiaalisen fenomenologian mukainen ihmiskäsitys 

keskittyy kysymykseen: ”Miten ihminen on todellistunut olemassaolevana?”. Rauhala 

esittää, että ihminen realisoituu kolmessa olemassaolon perusmuodossa: 

kehollisuudessa, tajunnallisuudessa ja situationaalisuudessa. Kehollisuudella hän viittaa 

olemassaoloon orgaanisena tapahtumana, tajunnallisuudella kokemisen erilaisiin 

laatuihin sekä asteisiin, ja situationaalisuudella olemassaolon suhteutuneisuuteen 

omaan elämäntilanteeseen. Nämä olemisen perusmuodot ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään ja muodostavat ihmisyksilön inhimillisen elämän kokonaisuuden, jota 

nimitetään eksistenssiksi. Tätä Rauhalan analysoimaa ihmiskäsitystä kutsutaan 

holistiseksi. Ihmisen ymmärtäminen holistisen ihmiskäsityksen mukaan tarkoittaa sitä,  
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että mitään olemuspuolen tapahtumaa ihmisen elämäntodellisuudessa ei nähdä 

erillisenä muista, vaan aina suhteessa toisiin ja toisten kanssa tapahtuvana. Tästä 

seuraa, että jossakin olemuspuolessa tapahtuva muutos muuttaa myös ihmisen 

kokonaisuutta. Ihmistä ymmärretään koko hänen elämisyhteydessään. 

 

Rauhala (mt., 29-32) painottaa tajunnallisuutta ihmisen kokonaisuudessa. Vain 

tajunnan kautta mahdollistuu muiden olemuspuolien ymmärtäminen. Se toimii 

ymmärtämisyhteytenä, antaen kaikelle merkityksen. Tajunnassa uudet kokemukset 

sijoittuvat aikaisemmin jäsentyneisiin kokemuksiin, jotka ymmärryksen kautta 

rakentuvat merkityssuhteiksi ja edelleen merkityssuhteiden verkostoiksi. Nämä 

merkityssuhdeverkostot muovaavat sekä maailmankuvaamme että käsityksiä 

itsestämme. 

 

Merkityksen paradigma 

 

Tutkimuksen paradigman valinnassa ovat keskeisessä merkityksessä tutkimuksen 

taustafilosofia ja ihmiskäsitys. Tässä tutkimuksessa sovelletaan merkityksen 

paradigmaa. Varton (1992, 57) mukaan merkityksen paradigma on yleisin 

tutkimusasenne laadullisessa tutkimuksessa. Sitä kutsutaan myös ihmistieteelliseksi 

paradigmaksi. Tällöin on huomioitava seuraavaa: 

 

● ihminen ja elämismaailma otetaan laadullisena ainutkertaisena tutkimuskohteena, 

● tutkimuskohteen jäsentyminen on kokonaisvaltaista eli jonkin kokonaisuus määrää  

sen osia ja antaa niille merkityksen,   

● tutkimus ja tutkija kuuluvat samaan maailmaan kuin tutkittava, 

● tutkimus koskee merkityksiä, 

● tulkinta ja ymmärtäminen ovat viimekätiset menetelmät,  

● tutkimuksen kuuluu tutkijan oma erittely tutkimustyöstä, ja 

● tutkimuksen tiedetään muuttavan sekä tutkittavaa että tutkijaa. (mt., 57-58.) 

 

Merkityksen paradigmassa ihminen ja elämismaailma ymmärretään ainutkertaisena 

tutkimuskohteena holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Kokonaisvaltaisen  
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ihmiskäsityksen mukaan huostaanotetun lapsen vanhemman vanhemmuutta ei nähdä 

ongelmallisena sinällään vaan vanhemmuus ymmärretään osana lapsen 

huostaanottoprosessia, joka liittyy osaksi vanhemman elämänkokonaisuutta. Tällöin 

tarkastelun kohteena on vanhemmuuden merkitys vanhemman jokapäiväiseen elämään, 

osana hänen merkitystensä sekä kokemustensa kokonaisuutta. Vanhemmuus saa 

merkityksensä huostaanotetun lapsen vanhemman elämässä, kun se asetetaan 

arkielämän kontekstiin. Tutkimusstrategiana näiden merkitysten etsimiseen tässä 

tutkimuksessa on tapaustutkimus. 

 

 

6.3 Tapaustutkimus tutkimusstrategiana 

 

Tapaustutkimus tutkimustyypiksi tässä kohtaa oli oman työn kautta luonteva valinta. 

Tutkimusaineiston perusta on jo olemassa ja tarve työssä oppimiseen ja työkäytäntöjen 

kehittämiseen on jatkuva lastensuojelutyössä. Omassa työssä lähellä olevana aihe myös 

ylläpitää kiinnostukseni tutkimusprosessiin. Käytännössä tapaustutkimus toteutuu 

asiakastyössä yksilön, perheen tai asiakkaan asioiden selvittelynä. (Granfelt, Jokiranta, 

Karvinen, Matthies & Pohjola 1999, 266.) 

 

Työskentely erityisesti huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa on nostanut esiin 

tarpeen sellaisen teoriatiedon etsintään ja teoreettiseen pohdintaan, minkä avulla voisi 

löytää syvempää ymmärrystä käytännön asiakastyöhön monenlaisten vanhempien ja eri 

tavoin näyttäytyvän vanhemmuuden edessä. Tapaustutkimus voi toimia 

menetelmällisesti tutkimuksen ja käytännön siltana sekä myös kehittää työntekijän 

analyyttisia taitoja. (Dainow & Bailey 1990, 182.) 

 

Tapaustutkimuksen käsitteestä ja luonteesta 

 

Tapaustutkimuksen käsite itsessään on lähtökohdiltaan mielenkiintoinen. Laine, 

Bamberg ja Jokinen (2007, 9, 18) esittävät, että tapaustutkimuksesta ei tulisi lainkaan 

puhua tutkimusmetodina. Käsitteen virheellistä tulkintaa he perustelevat 

englanninkielisen ja suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden eroilla koskien menetelmä  
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(method) –termin käyttöä. Englannin kielessä tutkimusmenetelmästä puhuttaessa se 

laajenee usein käsittämään koko työkalupakin: aineistonkeruu- ja tutkimusmenetelmät. 

Lisäksi englannin kielisessä kirjallisuudessa tapaustutkimus käsitteen kieliasu (case 

study method) viittaa method -käsitteen käyttöön laajasti. Sen sijaan suomen kielessä 

menetelmä –termin käyttö on rajatumpaa ja suppeampaa, koskien teoreettisia, selvästi 

rajattuja tutkimusmenetelmiä. Näin perustellen tapaustutkimusta käsitteenä ei tulekaan 

ymmärtää tutkimusmetodina vaan se on tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka 

sisällä voidaan käyttää erilaisia tutkimusaineistoja ja –menetelmiä. Tässä on myös 

todennäköinen syy siihen, miksi suomenkielisissä menetelmäkirjoissa ei puhuta 

tapaustutkimuksesta: tapaustutkimus on tutkimustapa ja –strategia, ei menetelmä. 

 

Häikiön ja Niemenmaan (2007, 42) mukaan laadullisen tutkimuksen kentällä 

tapaustutkimuksen erityisyys on siinä, että sen avulla pyritään ymmärtämään 

tarkasteltavaa ilmiötä kokonaisuutena, joka on monimutkainen ja joka käsittää erilaisia 

näkökulmia ja yhteiskunnallisia prosesseja. Laine, Bamberg ja Jokinen (2007, 10) 

esittävätkin, että tapaustutkimusta luonnehtiikin usein (1) holistisuus eli 

kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta, (2) kiinnostus 

sosiaaliseen prosessiin tai prosesseihin, (3) useanlaisten aineistojen ja menetelmien 

käyttö, (4) aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen ja (5) tapauksen ja kontekstin 

rajan hämäryys. 

 

Yhdysvaltalainen tapaustutkija Stake (1995, 4) kysyy ”mitä voimme oppia 

tapauksesta?” Tapaustutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta 

tapauksesta ja olosuhteista, joiden lopputuloksena tapauksesta tuli sellainen kuin tuli. 

Tapaustutkimus sopii hyvin vastaamaan kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Myös Yin 

(2003, 5-9) esittää, että tapaustutkimukselle ovat tyypillisiä vastaavanlaiset tulkintaa 

vaativat kysymykset. 

 

Tapaustutkimuksen tapaus ja tutkimuksen kohde 

 

Ranskalaisen etnologin Zonabendin (1992, 52) mukaan tapaustutkimus on 

seikkaperäinen esitys tutkittavasta kohteesta, joka voi olla yksilö, yhteisö, organisaatio,  
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kaupunki, valtio, sivilisaatio tai tapahtumakulku. Laine, Bamberg ja Jokinen (2007, 10, 

29) viittaavat hollantilaisen policy –tutkijan Wagenaarin osuvaan kysymykseen 

tapaustutkimusta tehtäessä: ”Mistä tämä tapaus on tapaus?” Tapaustutkijan tuleekin 

erottaa tutkimuksessaan toisistaan käsitteet tapaus ja tutkimuksen kohde. Tutkimuksen 

kohde viittaan asiaan, jota tapaus ilmentää. Kohde on usein sosiaalisen todellisuuden 

tapahtumakulku tai ilmiö, jota tarkasteltava tapaus tai tapausten joukko ilmentää. 

Kohde määrittelee sen, mistä tapauksen puolista ollaan erityisen kiinnostuneita. Jo sana 

”tapaus” pitää sisällään sen, että kysymyksessä ei ole tietty tapaus sinänsä vaan tapaus 

jostakin. 

 

Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteen määrittely on voitu tehdä ennakolta 

huolellisesti ja kohdetta ilmentävä tapaus on valittu tämän perusteella. Tässä 

tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on vanhemmuus ja tutkimuksen tapauksena on 

lapsen huostaanotto. Tutkimuksen kohteena oleva vanhemmuus on määritelty 

ennakolta huostaanoton kohdanneen vanhemman vanhemmuudeksi, jonka perusteella 

erityyppiset huostaanottotapaukset on valittu. Vaihtoehtoisesti voidaan tutkimuksen 

kohde määritellä kenttätyövaiheessa. Tavanomaista on, että tutkimuksen kohde ja 

tapaus voivat tutkimusprosessin alkuvaiheessa näyttää jotenkin toisiinsa sekoittuneilta. 

Analyyttisen selkeyden takia kohde ja sitä ilmentävä tapaus on syytä jossain vaiheessa 

tutkimusta erottaa toisistaan.  

 

Laine, Bamberg ja Jokinen (2007, 31-34) erottelevat seitsemän tapaustutkimustyyppiä. 

Äärimmäisessä tai paradigmaattisessa tapauksessa tarkastellaan kärjistynyttä ilmiötä, 

joka tuo esiin nyky-yhteiskunnan piirteitä dramaattisella tavalla. Tapausesimerkki 

asettuu normaalin inhimillisen kokemuksen yläpuolelle. Tähän tutkimukseen valituista 

huostaanottotapauksista yksi edustaa tämänkaltaista äärimmäistä 

tapaustutkimustyyppiä. Ainutlaatuisen tapauksen esimerkkinä voidaan esittää kliinisen 

psykologian tapaus, jossa tietyt toimintahäiriöt ovat niin ainutlaatuisia, että ne on syytä 

tutkia. Jokin syndrooma voi olla niin harvinainen, että siitä ei ole pystytty johtamaan 

yleisiä säännönmukaisuuksia, mutta uudet tapaukset auttavat kartoittamaan ilmiötä. 

Tähän tutkimukseen valituista huostaanottotapauksista yksi edustaa lähinnä 

ainutlaatuista tapaustutkimustyyppiä. Tyypillinen tapaus on ilmiö, asia tai prosessi, joka  
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tutkittavilta seikoiltaan oletetaan keskimääräiseksi. Tyypillisessä tapauksessa yhdistyy 

monia ilmiökategorian ominaispiirteitä, joten se voi olla hyvä valinta laajentamaan tai 

tarkentamaan teoriaa. Yksi tähän tutkimukseen valituista huostaanottotapauksista 

edustaa tämänkaltaista tyypillistä tapaustutkimustyyppiä. 

 

Muita Laineen, Bambergin ja Jokisen (mt. 31-34) esittämiä tapaustutkimustyyppejä 

ovat kriittinen tapaus, paljastava tapaus, tulevaisuudesta kertova tapaus ja 

pitkittäisotokseen perustuva tapaus. Kriittinen tapaus on tarkasteltavan ilmiön kannalta 

joko todennäköisin tai epätodennäköisin tapaus. Se on hyvä väline, kun pyritään 

vahvistamaan, kyseenalaistamaan tai laajentamaan teoriaa. Paljastavassa tapauksessa 

tarkastellaan ilmiötä, josta ollaan tavalla tai toisella tietoisia, mutta jota ei ole tutkittu. 

Esimerkiksi alakulttuurit, marginaaliryhmät tai syrjäytyneet voivat olla tutkimuksen 

kohteina. Tulevaisuudesta kertovan tapauksen avulla pyritään selvittämään 

tulevaisuutta nykyhetkestä käsin. Ajatuksena on siis valita tapaus, joka edustaa sitä, 

mihin ollaan menossa.  Pitkittäisotokseen perustuva tapaus tarkoittaa, että tutkitaan 

samaa tapausta vähintään kahtena ajanjaksona. Tarkoituksena on täsmentää, millä 

tavalla olosuhteet muuttuvat ajassa. Tämän vuoksi ajanjaksot pitää rajata niin, että 

muutokset tulevat näkyviin. Vaikeutena kuitenkin on, että tapaus ja konteksti 

muuttuvat usein yhtä aikaa. Luonnollisestikin nämä tapaustutkimustyypit voidaan vain 

käsitteellisesti erottaa toisistaan, käytännössä yhteen tapaukseen saattaa sisältyä 

useitakin piirteitä eri tutkimustyypeistä. 

 

Empirian ja teorian vuoropuhelu 

 

Tapaustutkimuksen yhteydessä puhutaan kontekstin käsitteestä. Laineen ja Peltosen 

(2007, 95, 101) mukaan tapaustutkimuksessa tarvitaan tulkintakonteksti, jonka avulla 

tutkija vastaa samalla kysymykseen, mitä tapaus ilmentää. Toisin sanoen vastaa 

kysymykseen ”mistä tapaus on tapaus”. Empiirisellä kontekstilla tarkoitetaan 

tapauksen todellista asiayhteyttä. Sitä on mahdotonta rajata ja määritellä tyhjentävästi, 

ja siksi empiiriseen kontekstiin kannattaa valita tekijöitä, jotka ovat 

tutkimusasetelmalle hedelmällisiä. Teoreettisella kontekstilla tarkoitetaan tieteellistä ja 

tutkimuksellista näkökulmaa, jota tapauksen tutkimisessa käytetään. Vastaavasti Laine,  
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Bambert ja Jokinen (2007, 11) puhuvat empiirisestä kontekstista tapauksen 

tapahtumaympäristönä ja teoreettisesta kontekstista tarkoittaen sillä tieteellistä 

keskustelua. Tässä tutkimuksessa tulkintakontekstia edustaa empiirisen kontekstin 

osalta huostaanottoprosessi, jossa keskeisenä tekijänä on vanhemman 

kuntoutumisprosessi ja teoreettisen kontekstin osalta teoriat vanhemmuudesta. 

 

Kurunmäen (2007, 86) mukaan tapaustutkija luo valitsemallaan teoreettisella ja 

empiirisellä kontekstilla tutkimuksen analyyttisen kehikon, jonka avulla aineistoa 

voidaan analysoida. Analyyttinen kehys kertoo tutkijalle, mitkä aineistohavainnot ovat 

olennaisia ja mitkä eivät. Vastaavasti Ragin (1994, 183) määrittelee 

tapaustutkimuksessa analyyttiset kehykset systemaattisiksi ideoiden tai teorioiden 

hahmotelmiksi, joita tutkija kehittelee helpottamaan ilmiön tarkastelua. 

 

Analyyttisen kehikon määrittely voi olla väljä, jolloin tutkija antaa kerätyn aineiston 

tuodan esiin tavan, jolla sitä voi analysoida. Tällöin on kysymys aineistolähtöisestä 

tavasta muotoilla analyyttinen kehys. Aineistolähtöisessä tavassa tutkija luo 

analyyttisen kehyksen aineistosta tehtyjen määrittelyjensä pohjalta, jolloin hän voi 

nähdä, mitä tapaus sisältää ja mitä ei. Näin tutkija pääsee vastaamaan kysymykseen 

”mistä tämä tapaus on tapaus”. Aineistolähtöisen tavan etuna on, että se ei sido tutkijaa 

yhteen ennalta asetettuun tulkintatapaan vaan tutkija on avoin uusille oivalluksille 

tutkimuksen edetessä. Vaihtoehtoisesti tutkija voi määritellä analyyttisen kehyksen 

aluksi hyvin tarkasti, lähteä liikkeelle useammallakin kehyksellä ja valita niistä 

tarpeelliset käsitteet aistihavaintojen luonteesta riippuen. Tällöin puhutaan 

teorialähtöisestä tavasta muodostaa tutkimuksen analyyttinen kehys. Teorialähtöisessä 

tavassa tutkija jatkaa teoriaa ja muita ideoita käyttäen ennalta määriteltyä kehystä, jotta 

voisi tunnistaa tapauksen keskeiset piirteet ja tapausten väliset erot. Teorialähtöisessä 

tavassa kovin tarkka analyyttinen kehys sitoo tutkijaa ehkä liiaksikin ennalta 

asetetuihin rajoihin. Molemmat tavat ovat kuitenkin tärkeitä siinä vuoropuhelussa, jota 

tutkimusidean ja aineiston välillä käydään. Myös teoriaohjaava tapa luodan aineiston 

analyyttinen kehys on mahdollinen. Tällöin tutkijalla on joitakin alustavia ajatuksia 

tutkimuksensa sisällöstä, mutta niitä voidaan laittaa syrjään ja myös korvata 

tutkimuksen edetessä. (Ragin 1994, 3-4. 63-65, 75; Alasuutari 1999, 66.) 
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Triangulaatio 

 

Laineen, Bambergin ja Jokisen (2007, 24-26) mukaan tapaustutkimuksen yhteydessä 

puhutaan usein myös triangulaatio-käsitteestä. Käytännössä triangulaatiolla tarkoitetaan 

tutkimuksen aineiston, menetelmän, teorian ja tutkijan erilaisia mahdollisia variaatioita 

ja niiden yhdistelevää käyttöä tutkimuksen teossa. Aineistotriangulaatiossa aineisto 

kerätään eri lähteistä ja eri tavoilla. Tapaustutkija voi käyttää esimerkiksi 

haastatteluaineistoa, sanomalehtiaineistoa ja virallisia dokumentteja. 

 

Menetelmätriangulaatiota voidaan toteuttaa menetelmän sisällä tai menetelmien 

välillä. Menetelmän sisällä tutkija käyttää saman menetelmän eri variaatioita, ja 

menetelmien välisen triangulaation avulla yhden menetelmän heikkoudet voidaan 

peitota toisen menetelmän vahvuuksilla. Menetelmätriangulaatiossa tutkimus on 

suunnattava siten, että eri menetelmien vahvuudet ja heikkoudet huomioidaan. Myös 

tutkimusongelman luonne ja tietyn menetelmän soveltuvuus sen ratkaisemiseen pitää 

arvioida. Lisäksi menetelmät tulee valita niiden teoreettisen relevanssin perusteella, 

mikä yhdistää menetelmä- ja teoriatriangulaation. (mt. 24-25.) 

 

Teoriatriangulaatiossa samaan kohteeseen sovelletaan toisiaan täydentäviä 

käsitteellisiä näkökulmia. Tavoitteena on ilmiön monipuolinen selittäminen. 

Teoriatriangulaatio (1) vähentää tutkijan todennäköisyyttä esittää ennenaikaisesti 

koherentin joukon olettamuksia, unohtaen ristiriitaiset tulokset, (2) auttaa tutkijaa 

välttämään puolustamasta tiettyä teoriaa kokonaisuutena tai jättämästä sen kokonaan 

käyttämättä, (3) rohkaisee teorian ja tutkimuksen systemaattista jatkuvuutta ja (4) 

auttaa tekemään teorioiden synteesiä. (mt. 25.) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään 

teoriatriangulaatiota soveltamalla kolmea teoriaa vanhemmuudesta, jotka liittyvät 

toinen toisiinsa  ja siten täydentävät toisiaan. Teoriatriangulaatiolla on pyritty 

huostaanoton kohdanneen vanhemman vanhemmuuden syvempään ymmärtämiseen 

sekä tutkimuksen luotettavuuden parantamiseen. 

 

Lisäksi tutkijan mahdollisuutena on vielä tutkijatriangulaatio. Tutkijatriangulaatiota 

voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Kenttätyössä käytetään useampia aineiston kerääjiä  
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tai usea tutkija yhden sijasta pohtii, mitä tapauksesta tai aineistosta voidaan saada irti. 

Useamman aineiston kerääjän käytöllä pyritään lieventämään tutkijan 

ennakkokäsitysten roolia. (mt. 25-26.) 

 

Tutkimuksen rajaaminen 

 

Malmstenin (2007, 72) mukaan tapaustutkimuksessa on tutkittavan tapauksen 

rajaamisessa tehtävä monia valintoja. Rajaaminen antaa tutkimukselle kehykset ja 

toimii punaisena lankana läpi tutkimuksen eri vaiheiden. Rajatessaan tutkija tekee 

myös tulkintaa, sillä tietyt ulottuvuudet mukaan ottamalla suljetaan samalla jotakin 

muuta ulkopuolelle. On myös tärkeää tietää, mihin tutkimuksessa pyritään sekä mitkä 

ovat valitut keinot ja niiden rajoitukset. Tutkijan pitää tiedostaa käyttämiensä 

rajauksien rajoitteet ja mahdollisuudet sekä pystyä perustelemaan tehdyt rajaukset 

tutkimuksessaan. 

 

Malmsten (mt. 64-73) jakaa tutkimuksen rajaamisen temaattiseen, alueelliseen ja 

ajalliseen ulottuvuuteen. Tapaustutkimuksessa on olennaista, miten rajaukset tehdään 

eri ulottuvuuksien välillä ja niiden sisällä. Olennaisinta on temaattinen rajaus, jolla 

määritetään tutkimuksen näkökulma, jonka varaan tutkimus rakentuu. Tutkimuksessa 

esiin nostetut teemat voivat olla joko erillisiä kokonaisuuksia, tai toisiinsa limittyviä, 

toisiaan selittäviä ja osittain päällekkäisiä. Teemojen muodostaminen voi perustua 

teorialähtöisyyteen, teoriaohjaavuuteen tai aineistolähtöisyyteen. Tämän tutkimuksen 

näkökulma rakentuu huostaanoton kohdanneen vanhemman kuntoutumisprosessiin, 

jossa vanhemmuuteen liittyviä teemoja muodostetaan sekä teorialähtöisyyteen ja 

teoriaohjautuvuuteen sekä aineistolähtöisyyteen perustuen. 

 

Alueellisessa rajaamisessa tutkimusalueen tulee olla mielekäs tutkimusongelman 

kannalta. Tutkimusalue on aina osa suurempaa kokonaisuutta. Vastaavasti ajallinen 

rajaaminen tarkoittaa, että tutkimuksen aikajakso on osa laajempaa aikajännettä. 

Vaikka aikajakso rajattaisiinkin tiettyjen rajapyykkien avulla, katse on kuitenkin 

suunnattava sekä menneeseen että tulevaan. Näin tapauksen ajallinen ulottuvuus on 

usein pidempi kuin aikajänne, jolta aineistoa kerätään. (Gomm ym. 2000, 109). Sekä  
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alueelliseen että ajalliseen ulottuvuuteen vaikuttaa merkittävästi myös aineiston 

saatavuus ja käytettävyys. Aineisto ohjaa tutkimuksen aikajännettä ja sitoo sen tiettyyn 

ajalliseen ulottuvuuteen. Näin tehdyt valinnat tutkimuksen rajaamisessa vaikuttavat 

lopputulokseen. (Malmsten 2007, 72-73.) Tässä tutkimuksessa alueellinen ja ajallinen 

rajaus merkitsee sitä, että vanhemmuutta tarkastellaan huostaanoton kohdanneen 

vanhemman vanhemmuutena tiettynä aikajaksona, osana koko huostaanottoprosessia. 

 

Yhteenvetona tapaustutkimuksesta tutkimusstrategiana voidaan sanoa, että tutkimuksen 

lähtökohta on ilmiö tai tapaus, joka kiinnostaa tutkijaa. Tutkijalla on usein ilmiöstä 

aiempaa tietämystä, ja sen pohjalta muodostuu alustava tutkimusongelma. Ongelman 

selvittämiseksi aletaan kehitellä täsmentäviä tutkimuskysymyksiä, jotka johtavat 

erilaisten empiiristen aineistojen pariin. Samalla tutkijan on mietittävä, millä keinoin 

tietty aineisto auttaa vastaamaan tutkimuskysymykseen. Menetelmien käyttö on siis 

mietittävä suhteessa aineistoon, ja aineisto on kerättävä tutkimuskysymyksiä silmällä 

pitäen. Tapaus yhdistettynä tutkimuskohteeseen ja –kysymyksiin määrittää sen, mitkä 

ovat keskeisiä aineistoja ja menetelmiä. Toisaalta tapauksen suhde tutkijan aiempaan 

tietämykseen ja tutkimusongelmaan määrittää tutkimuskohdetta ja –kysymyksiä. 

Tapaustutkimuksessa nämä syklit ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa: osa-alueet 

jalostuvat ja sitoutuvat toisiinsa. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 26.)   

 

 

6.4 Viralliset dokumentit tapaustutkimuksen aineistona 

 

Tämän tutkimuksen aineistona ovat lastensuojelun huostaanottoasiakirjat: 

huostaanottopäätökset ja niihin liittyvät kiireelliset sijoituspäätökset sekä 

asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset. Dokumenteilla on aina ollut osansa 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Dokumentit ovat tiedonlähteitä, rakentaen 

kuvaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä tekemistään ratkaisuista. Ne ankkuroituvat 

kirjoittajan laatimishetkeen, yksityiskohtaisen tietoon sosiaalisista tapahtumista, 

pyrkimyksistä ja tarkoituksista. Dokumentit kuvaavat menneisyyden paikkoja, 

tapahtumia ja ihmisten välisiä suhteita. (May 1999, 157.) Tapaustutkimuksen 

tavoitteena on usein juuri yksittäisen ja yksityiskohtaisen tiedon tarkasteleminen. 
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Suhtautuminen dokumentteihin tiedonlähteenä tutkimuksen kentällä on kirjavaa, ja 

ristiriitaista. Dokumentit mielletään todellisuuden heijastumina, jolloin tutkimuksen 

kohteena on yhtäläisyyksien etsiminen dokumentoidun asiakirjan ja todellisten 

tapahtuminen välillä. Dokumentit ymmärretään myös sosiaalisten käytäntöjen 

kuvaajina, jolloin tutkimuksen kohteena on tekstin kannattelemat merkitysrakenteet. 

(May 1999; Plummer 1990; Scott 1990.) Dokumenttien käyttöä tietolähteenä on 

kritisoinut muun muassa Platt (1981, 214-215) esittäen, että kirjoittamiseen liittyy aina 

virhemahdollisuuksia, kuten kirjoittajan omat tavoitteet ja intohimot tai kyvyttömyys 

havainnointiin, kuvaamiseen ja kirjoittamiseen. 

 

Dokumenttien totuusarvoa on punnittu siitä näkökulmasta, ovatko ne tutkimuksen 

aineistona aiheen vai lähteen asemassa. Dokumenttien totuusarvo tutkimuksen aiheena 

on nähty vähemmän merkittävänä kuin jos ne tutkimusaineistona ovat lähteenä. Scottin 

(1990, 38) mukaan tällainen jaottelu on kuitenkin turhan yksiselitteinen. Dokumentteja 

ei voi tarkastella vain lähteenä ottamatta huomioon niiden muotoseikkoja ja 

laatimisympäristöä, eikä vain aiheena ottamatta huomioon niiden yhteiskunnallisia 

yhteyksiä. (May 1999, 165; Platt 214). 

 

Aino Kääriäinen (2003) on omassa väitökirjatutkimuksessaan käyttänyt 

tutkimusaineistonaan lastensuojelun dokumentteja aiheen asemassa. Miellän hänet 

dokumenttien puolestapuhujana tutkimusaineistona siinä merkityksessä, kuinka hän 

kuvaa oman aineistonsa lastensuojelun dokumentteja. Kääriäisen (2003, 17) mukaan 

dokumentit sisältävät sosiaalityöntekijän työn tekemisen kannalta merkityksellisiä 

asioita, kuvaavan työntekijän ja asiakkaan todellisuutta, ovat aidosti sosiaalityöntekijän 

arkea. Osuvasti asian on ilmaissut myös Burgess (1928, 532) todetessaan, että sellaiset 

dokumentit, jotka ovat hyödyllisiä sosiaalityössä, ovat myös käyttökelpoisia 

tutkimusaineistoksi. 

 

May (1999, 162-163) nostaa esiin hermeneuttisen ymmärtämisen tärkeyden 

dokumentteja tarkasteltaessa. Tutkijan tulee tiedostaa ja hyödyntää omia ja tekstistä 

löytyviä merkityksiä analyysivaiheessa. Sosiaalityöntekijä tutkijan roolissaan asettuu 

oman ammattiroolinsa ja ammatillisen ymmärryksensä välityksellä dialogiin  
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tutkimansa asiakirjatekstin kanssa. Tutkijana toimiessaan sosiaalityöntekijän ymmärrys 

sosiaalityöstä avaa analyysiin näkökulmia sosiaalityön sisällöistä. Kajava (1997, 66-67) 

korostaakin, että työn sisällön ja kirjaamiskäytäntöjen tunteminen  ovat edellytyksenä 

lastensuojelun dokumenttien lukemiselle ja analysoimiselle.  

 

Historiantutkimus muistuttaa, että ”menneiden tulevaisuuksien tutkiminen” asettaa 

haasteita tutkijalle. Lastensuojelun asiakirjojen kohdalla tämä tarkoitaa sitä, että 

nykyisyydessä ehkä ilmeiseltä näyttävät sosiaalityöntekijöiden ratkaisujen seuraukset 

eivät ole olleet tiedossa päätöksentekohetkellä. Näin työntekijä voi näyttäytyä 

asiantuntijana ja todellisuuden määrittelijänä käsiteltävässä asiassa. Tulee muistaa, että 

asiakirjan teksti todella ankkuroituu tiettyyn aikaan, paikkaan, tilanteeseen ja 

läsnäolijoihin. Jälkikäteen näitä seikkoja ei ole sellaisenaan enää tavoitettavissa 

tuloksena syntyneestä tekstistä. Dokumentointi teksti on siten kirjoittajansa tuotettu 

todellisuustulkinta jostakin asiasta tai päätöksestä, jonka kirjoittamishetkellä on 

tulevaisuus ollut avoin. Lastensuojelun asiakirjat eivät kerro koko tarinaa eletystä 

elämästä. Ne kertovat siitä, mitä työntekijät ovat pitäneet tärkeänä työnsä tekemisen 

kannalta. (Kalela 2000, 113-120; Ricoeur 2000, 60-62; Parton ym. 1997, 78.) 

 

Tässä tutkimuksessa lastensuojelun viralliset dokumentit toimivat tutkimusaineistona 

lähteen asemassa. Päätösasiakirjojen, asiakassuunnitelmien ja asiakaskertomusten 

valinta tutkimusaineistoksi oli pitkän pohdinnan tulos. Aineistonkeruuvaiheessa pohdin 

myös haastattelun mahdollisuutta vaihtoehtoisena keinona. Osa vanhemmista koki 

kuitenkin haastattelun ahdistavaksi tilanteeksi asian arkaluontoisuudesta johtuen. 

Menneitä ikäviä kokemuksia ei haluttu muistella. Viralliset lastensuojelun asiakirjat 

olivat jo olemassa ja lastensuojelutyössä itse toimivana myös minulle tutkijana läheltä 

saatavilla. Tärkeä oivallus aineiston valinnassa oli se, miten ja missä tilanteessa 

erityisesti lastensuojelun asiakassuunnitelma syntyy. Toisin sanoen, mistä tuon 

dokumentin sisältö on lopputulos. Dokumentoinnissa ei ole kyse vain 

kirjoittamisprosessista. Dokumentoitu asiakassuunnitelma syntyy 

asiakassuunnitelmaneuvottelun tuloksena, jossa täyttyy yhtälailla haastattelun omainen 

tilanne sekä osallistuva ja osallistava havainnointi. 
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Siinä missä teemahaastattelussa käytetään tutkijan etukäteen suunnittelemaa 

haastattelurunkoa teemoineen, asiakassuunnitelmaneuvottelussa käytetään 

lastensuojelussa työntekijöiden työkäytäntöihin suunnittelemaansa 

asiakassuunnitelmapohjaa tärkeine teemoineen, esimerkiksi lapsen ja hänen perheensä 

tuen tarve, sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä lapsen ja vanhempien yhteydenpito 

tapaamisineen. Asiakassuunnitelman dokumentointipohja  on siis verrattavissa 

teemahaastattelussa käytettävään haastattelurunkoon. 

 

Teemahaastattelussa samoin kuin asiakassuunnitelmaneuvottelussa edetään näiden 

tiettyjen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Metodologisesti 

teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioilleen antamia 

merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Teemahaastattelussa kuten asiakassuunnitelmaneuvottelussakaan ei voi kysellä ihan 

mitä tahansa vaan pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia haastattelussa 

tutkimustehtävän tai neuvottelussa käsiteltävän asian mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

  

Asiakassuunnitelmaneuvottelu muistuttaa luonteeltaan myös syvähaastattelua, jota 

kutsutaan myös nimillä avoin haastattelu, asiakaskeskeinen haastattelu tai 

keskustelunomainen haastattelu. Syvähaastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä, 

vain keskustelun kohteena oleva ilmiö on määritelty. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa 

kysytään paljon myös avoimia ja tarkentavia kysymyksiä vanhemmilta heidän 

vanhemmuuteensa liittyen, tämä jo siksikin, että mitään valmiita kysymyksiä ei ole 

olemassa  -kuten ei vastauksiakaan. Syvähaastattelun tehtävänä on syventää 

tiedonantajien vastauksia rakentamalla haastattelun jatko saatujen vastausten varaan, ja 

siten syvähaastattelussa korostuu tutkittavan ilmiön mahdollisimman perusteellinen 

avaaminen. Vastaavasti asiakassuunnitelmaneuvottelussa vanhempien kerrontaan 

perustuen neuvottelu etenee ja juuri vanhempien omaehtoisella kerronnalla omaa 

vanhemmuuttaan merkityksellistäen ja tulkiten pyritään vanhemman elämäntilanteen 

avaamiseen ja sen syvällisempään ymmärtämiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75-76.) 
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Osallistuvassa havainnoinnissa sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat 

tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. Lähtökohtaisesti tutkija toimii osallistuvassa 

havainnoinnissa aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. Tutkijan 

osallistuminen voi kuitenkin olla eriasteista, vaihdellen osallistumattomuudesta 

täydelliseen osallistumiseen. (mt., 82). Asiakassuunnitelmaneuvottelu on sosiaalinen 

vuorovaikutustilanne parhaimmillaan. Tutkimukseni dokumentoidut 

asiakassuunnitelmat on neuvottelutilanteessa toteutettu parityönä. Työntekijäpari voi 

etukäteen sopia neuvottelun kirjaajan ja vetäjän rooleistaan, jolloin suunnitelmaa 

kirjaava työntekijä voi neuvottelun aikana ”sulkea itsensä pois” varsinaisesta 

keskusteluun osallistumisesta, mutta vähintäänkin hän on tilanteessa aktiivisen 

kuuntelijan roolissa. Työntekijäpari kuitenkin havainnoi neuvottelussa yhteisesti 

vanhempien ja muiden osallisten sekä verbaalista että non-verbaalista viestintää, joka 

myös pyritään tekemään näkyväksi dokumentoidussa asiakassuunnitelmassa. 

Dokumentoitu suunnitelma tarkastetaan työparina. 

 

Silloin, kun asiakassuunnitelmaneuvottelussa vuorovaikutus saavuttaa dialogisuuden 

tason, voidaan jo puhua osallistavasta havainnoinnista siinä merkityksessä, että 

osallistavassa havainnoinnissa arvostetaan ihmisten kokemusten kautta syntynyttä 

tietoa ja pyritään tavoitteelliseen toimintaan yhteistyöprosessien avulla. Osallistavan 

havainnoinnin perusajatus on, että ihmistä ei voi opettaa pakolla, mutta 

vuorovaikutuksessa osapuolet voivat laajentaa ajatteluaan. (mt., 82.) 

Asiakassuunnitelmaneuvottelussa vanhemman kuntoutumisprosessi on keskeinen 

neuvottelun aihe ja siinä yhdistyy sosiaalityöntekijän teoria- ja käytännön kokemustieto 

vanhemmuudesta vanhemman omiin kokemuksiin kuntoutuvana vanhempana. Kaikkia 

neuvotteluun osallistuneita yhdistää yhteistyöprosessina vanhemman 

kuntoutumisprosessi, joka on keskeinen tavoite perheen jälleenyhdistämispäämäärää 

ajatellen. 

 

Kuten haastattelutilanteessa tutkija pyrkii usein aitoon vuorovaikutukseen 

haastateltavansa kanssa, on se myös työntekijän tavoitteena 

asiakassuunnitelmaneuvotteluun osallistujien kanssa. Ihanteellisin tilanne toteutuu 

silloin, kun vuorovaikutuksessa saavutetaan avoin dialogisuus. Buber (1923/1993;  
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1957/1993b) määrittelee dialogin kokemuksellisena ja osallistuvana. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että maailma muotoutuu tutkijan ja toisen yhteisestä toiminnasta ja sen 

merkityksistä. Buber puhuu Minä-Sinä –yhteydestä autenttisessa dialogisessa 

kohtaamisessa: kommunikaatio on dialogin mahdollisuus, jossa Sinä voi kohdata 

Minut. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus ”koskea” toisiaan ja ”tulla 

kosketetuksi” toisistaan. Dialogissa tehdään jatkuvaa tulkintaa merkityksistä Minä-Sinä 

–yhteydessä. Dialogiin perustuvan tutkimuksen tulosten lukutapa on luonteeltaan 

heuristinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että asioiden ja käsitteiden ymmärrys lähtee tutkijan 

omasta elämismaailmasta, ja on siten juuri hänelle ominainen. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 79-80.) Tutkijan positiossani en siis kokenut sosiaalityöntekijän position 

olemassaoloa omassa elämismaailmassani mitenkään ongelmallisena. Päinvastoin, 

lastensuojelun sosiaalityöntekijän työkokemukseni auttoi minua paremmin 

ymmärtämään lukemiani asiakirjoja.  

 

Tutkijana minua viehätti lastensuojelun asiakirjoissa tutkimusaineistona eniten niiden 

aitous, ne ovat kuvauksia elävästä elämästä, todellisista tilanteista ”tässä ja nyt”. 

Esimerkiksi  Anis (2008, 78) toteaa osuvasti, että keskusteluissa asiakkaiden kanssa 

korostuu elävä vuorovaikutus työntekijöiden ja asiakkaiden välillä, kun taas 

haastattelut pohjaavat muisteluihin. Lastensuojelun dokumentoituja asiakirjoja pidän 

onnistuneena valintana tutkimusaineistoksi tähän tapaustutkimukseen. Erityisesti 

asiakassuunnitelmaneuvottelun tuloksena dokumentoitua asiakassuunnitelmaa 

vanhemmuuden tarkastelemiseksi. Kuten Yin (2003, 11-15) määrittelee: 

tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, jossa kuvataan ilmiötä todellisessa 

elämäntilanteessa, sen omassa ympäristössään.  

 

 

6.5 Tutkimusaineiston analysoinnista ja tulkinnasta 

 

Tutkimusaineisto koostuu lastensuojelun dokumentoiduista asiakirjoista: 

huostaanottopäätöksistä ja niitä edeltävistä kiireellisistä sijoituspäätöksistä sekä 

asiakassuunnitelmista ja asiakaskertomuksista kolmen eri huostaanottotapauksen 

osalta. Kokonaisuudessaan asiakirja-aineisto muodostuu 5 lapsen ja 5 vanhemman  
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kaikista vuosien 2003-2010 varrella kertyneistä edellä mainituista asiakirjatiedoista 

tutkimushetkeen mennessä. Vanhemmat ovat iältään 30 ja 50 ikävuoden väliltä ja 

lapset olivat huostaanottohetkellä iältään 2 kuukauden ja 6 ikävuoden väliltä. 

Huostaanottopäätöksiä ja niihin liittyviä kiireellisiä sijoituspäätöksiä oli yhteensä 8 

kappaletta. Asiakassuunnitelmia oli 39 kappaletta ja asiakaskertomuksia 46 kappaletta. 

Kaikkiaan asiakirja-aineistoa kertyi A4 kokoisina sivuina yhteensä 179 sivua.  

 

Tutkimukseen valikoitujen kolmen huostaanottotapauksen perusteina oli niihin 

osallisina olevien vanhempien erilainen keskinäinen huoltosuhde lapseen sekä näissä 

huostaanottotapauksissa erilaisena näyttäytyvä vanhemmuus, jonka perusteella olen 

määritellyt tapaukset edustamaan tyypillistä, ainutlaatuista ja äärimmäistä tapausta. 

Tapausten valinta on siten perustunut erilaisuuteen samanlaisuuden sijaan. 

Tutkimuksella ei pyritä huostaanotettujen lasten vanhempien vanhemmuuden 

yleistettävyyteen siinä mielessä, että näiden tapausten avulla ymmärrettäisiin muita 

tapauksia. Tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään juuri tietyn tapauksen 

vanhemmuutta, kuvaamalla vanhemmuus -ilmiötä kokonaisuutena, joka on 

monimutkainen ja käsittää erilaisia näkökulmia. 

 

Hermeneuttiseen syvään ymmärtämiseen pohjautuva pyrkimys hahmottaa 

vanhemmuutta ilmiönä eri näkökulmista on johdattanut minut tapaustutkijana 

useampien vanhemmuus –teorioiden äärelle, joita käytetään vanhemmuuden arvioinnin 

pohjana lastensuojelutyössä. Tutkimusaineiston analyysi on toteutettu perinteisellä 

laadullisen tutkimusaineiston sisällönanalyysilla, joissa aineiston lähilukukerrat ovat 

toistuvia. Analyysiprosessi kokonaisuudessaan on ollut jatkuvaa teorian ja empirian 

vuoropuhelua. Analyysissa on toteutunut sekä teorialähtöisyys ja teoriaohjautuvuus että 

aineistolähtöisyys tutkimuskysymysten ohjaamana.   

 

Koko aineistoa ensimmäistä kertaa lukiessani aineistosta hahmottui jokaiselle 

huostaanottotapaukselle oma tarinansa. Tutkijan positiossa huostaanottotapausten 

hahmottuminen ja niiden lukeminen kokonaisuutena oli ”koskettava kokemus”. Olin 

selkeästi eri kentällä kuin arkityössäni sosiaalityöntekijän positiossani. Töissä näiden 

vanhempien kanssa työskentely usein pilkkoutuu osiin ja painottuu tiettyihin  
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tilannekohtaisiin tapahtumiin, jolloin kokonaiskuva huostaanottoprosessista helposti 

hämärtyy. Tutkimuskohteenani oli kuitenkin huostaanotetun lapsen vanhemman 

vanhemmuus ilmiönä, jossa huostaanottotapaus sinällään toimii vain kontekstina. 

Pyrkimyksenäni oli kokonaiskuvan luominen nimenomaan vanhemmuudesta 

sosiaalityöntekijän tulkitsemana, joten tässä kohtaa oli selkeä oivalluksen paikka 

tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluen tutkimuksen kohteena olevan vanhemmuuden 

ja sitä ilmentävien huostaanottotapausten käsitteellinen erottaminen toisistaan.  

 

Tutkijana minulle syntyi selkeä tarve saada aineiston moniäänisyys esiin näkyvästi 

eriteltynä koskien dokumentoituja asiakassuunnitelmia ja asiakaskertomuksia, joissa 

puhujina oli monipäinen osallistujajoukko. Lisäksi asiakassuunnitelma ja 

asiakaskertomus ovat tekstilajeiltaan erilaisia verrattuna päätösasiakirjoihin. 

Päätösasiakirjat noudattavat tiettyä muodollista ja virallista rakennetta, kun sen sijaan 

asiakassuunitelma ja erityisesti asiakaskertomus ovat muodoltaan huomattavasti 

jäsentelemättömämpiä. Ne ovat ”kirjoittajansa näköisiä”, joten ne eivät noudata selkeää 

kaavaa sen suhteen, kuka on äänessä milloinkin. Löytääkseeni tämän moniäänisyyden 

teksteistä, turvauduin Kääriäisen (2003) omassa tutkimuksessaan käyttämään 

puhujakategorisointi –tekniikkaan. (ks. Kääriäinen 2003, 50-52.) 

 

Aineistoni asiakassuunnitelma- ja asiakaskertomustekstit järjestelin niissä esiintyvien 

puhujien mukaan sarakkeisiin, jolloin puhujakategorioita löytyi kolme: vanhemman 

puhe, sosiaalityöntekijän puhe sekä muiden viranomaisten ja työntekijöiden puhe. 

Aineiston jako puhujakategorioihin oli onnistunut valinta, koska olin tutkimassa 

vanhemmuuden näyttäytymistä nimenomaan eri kertojien näkökulmasta 

sosiaalityöntekijän tulkitsemana dokumentoiduissa asiakirjoissa. Puhujakategorisoinnin 

jälkeen aineisto todella alkoi puhua yhdistyen tutkimukseni teoreettiseen 

viitekehykseen vanhemmuudesta.  

 

Etsiessäni vastausta tutkimuskysymykseen millaisena vanhemmuus näyttäytyy 

huostaanottoasiakirjoissa lähtökohtani oli huostaanottojen perusteissa. Vanhemmat 

eivät olleet kykeneviä vastuulliseen vanhemmuuteen lapsen hoito- ja 

kasvatustehtävässä etupäässä päihde- ja mielenterveysongelmiensa takia. Aloin lukea  
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aineistoa etsimällä näiden perusteiden näyttäytymistä ja niiden seurauksia vanhemman 

arkielämässä. Useimpien lähilukukertojen seurauksena aloin löytää aineistosta toistuvia 

teemoja vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyen. Nämä teemat nimesin 

seuraavasti: ”riippuvuus”, ”hoidon ja tuen tarve”, ”kontrolli”, ”elämän vuoristorata” 

sekä ”kohti kuntoutumista”. Tutkimusaineiston analyysi tässä kohtaa toteutui siten 

aineistolähtöisesti. 

 

Etsiessäni vastausta tutkimuskysymykseen miten vanhemmuuden eri lajit näyttäytyvät 

huostaanottoasiakirjoissa katseeni suuntautui tutkimukseni teoreettiseen 

viitekehykseen koskien teoriaa vanhemmuuden eri lajeista. Kyseisen teorian 

johdattelemana aloin etsiä jälleen lähilukutekniikkaa noudattaen vanhemmuuden eri 

lajien näyttäytymistä aineistosta. Lapsen huostaanoton kohdanneilla vanhemmilla 

jaettu vanhemmuus ja etävanhemmuus nousivat aineistosta selkeimmin esiin. Koska 

kyseiset vanhemmuuden lajit sekoittuivat aineistossa toisiinsa, päädyin yhdistämään 

jaetun vanhemmuuden ja etävanhemmuuden tarkastelun jaettu vanhemmuus –otsikon 

alle. Tämän jaetun vanhemmuuden määrittelin sisällöllisesti vanhemmuuden eri lajien 

teorian pohjalta seuraaviin osa-alueisiin: ”vanhemmuuden tasapuolinen toteutuminen 

vanhempien välillä”, ”lapsen kasvatus yhdessä biologisen vanhemman, 

sijaishuoltopaikan ja lastensuojelun kanssa”, ”vanhemmat eivät hylkää lasta; lapsella 

lupa kiintyä sijaisvanhempiin” sekä ”sijaisvanhemmuus täydentää biologista 

vanhemmuutta, ei korvaa sitä”. Tässä kohtaa tutkimusaineiston analyysi perustui sekä 

teorialähtöisyyteen että teoriaohjaavuuteen. 

 

Kolmas tutkimuskysymykseni miten vanhemman rooli huoltajana ja kasvattajana 

näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa johdatti minut jälleen tutkimukseni teoreettisen 

viitekehyksen pariin, vanhemmuuden roolikarttaan. Kyseinen roolikartta 

konkreettisesti edessäni paneuduin jälleen aineistoni lähilukuun etsien vastausta 

kolmanteen tutkimuskysymykseeni. Analyysiosuuden raportointi tämän kysymyksen 

osalta on täysin vastaava rakenteeltaan roolikartan rakenteen kanssa, toisin sanoen 

vanhemmuuden roolit tehtävineen ovat yhteneviä analyysiraportin esitystavan kanssa 

niiltä osin kuin näitä rooleja tehtävineen oli aineistosta löydettävissä. 

Tutkimusaineiston analyysi tässä kohtaa oli siten teorialähtöinen. 
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   6.6 Eettisiä kysymyksiä 

 

Tämän tutkimuksen teossa eettistä pohdintaa aiheuttavat kysymykset koskivat 

etupäässä tutkimukseen osallistuneita vanhempia, tutkimusaineistoa sekä 

sosiaalityöntekijän ja tutkijan positioitani. Tarkastelen näitä seikkoja seuraavassa 

Tuomen ja Sarajärven (2009) esittämien eettisten tutkimusperiaatteiden mukaisesti, 

jotka pohjautuvat ihmisoikeuksiin. 

 

Osallistujille on selvitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit 

sillä tavoin, että he pystyvät ne ymmärtämään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). 

Laatiessani tutkimukseen valittuihin huostaanottotapauksiin kuuluville vanhemmille 

kirjallista suostumusta heitä koskevien lastensuojelun asiakirjojen käyttöön, liitin 

siihen mukaan kirjallisen tutkimuskuvauksen. Kävin jokaisen vanhemman kanssa 

tutkimuskuvauksen keskustellen yhdessä läpi, jolloin vanhemmilla oli mahdollisuus 

kysyä tutkimuksesta vielä tarkentavia kysymyksiä, ennen kuin he päättivät 

suostumuksestaan.  

 

Tutkittavien suojaan kuuluu osallistuvien vapaaehtoinen suostumus; yksilöillä on 

oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää mukanaolonsa milloin 

tahansa tutkimuksen aikana, oikeus kieltää jälkikäteen itseä koskevan aineiston käyttö 

tutkimusaineistona ja oikeus tietää nämä oikeutensa. (mt. 131). Selvitin vanhemmille 

kirjallisessa tutkimuskuvauksessa, että tutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti 

vapaaehtoista. Tarjosin jokaisen vanhemman kanssa käytävässä keskustelussa myös 

mahdollisuuden tutkimukseni lukemiseen missä tahansa sen tekovaihetta, ja 

luonnollisesti myös sen valmistuttua.  

 

Tutkijan on varmistettava, että antaessaan suostumuksensa osallistuja tietää, mistä 

tutkimuksessa on kyse. (mt. 131). Selvitin vanhemmille, että tutkimuksen tarkoituksena 

on pyrkiä kuvata ja ymmärtää huostaanoton kohdannutta vanhempaa käytännön 

kokemustietoa ja teoriatietoa vanhemmuudesta yhdistämällä, jotta lastensuojelun 

työkäytäntöjä vanhempien kanssa työskentelyssä voitaisiin kehittää ja parantaa. Tämän 

asian ymmärrettäväksi tekeminen vanhemmille oli kohdallani sosiaalityöntekijän  
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positioni olemassalon takia helpompaa. Toisaalta, vanhempien oli vaikeampi mieltää 

minua tutkijan positioon juuri siitä syystä, että he olivat tottuneet vuorovaikutukseen 

kanssani vain sosiaalityöntekijän positiossani. Aloitettuani tutkimukseni teon työni 

ohella kohtasin ajoittain tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kanssa tilanteita 

arkityössäni, joissa jouduin selventämään omaa sosiaalityöntekijän position läsnäoloa 

asiakastapaamisissamme. Pyrin tekemään vanhemmille selväksi, että työelämässä olin 

heille läsnä sosiaalityöntekijän roolissa ja yksityiselämässä tutkijan roolissa. 

Periaatteenani oli, että ”opiskelu ei saanut häiritä käytännön työtä eikä työ opiskelua”.   

 

Oleellinen osa tutkittavien suojaa on osallistujien oikeuksien ja hyvinvoinnin 

turvaaminen; osallistujille ei pidä aiheuttaa vahinkoa, heidän hyvinvointinsa on 

asetettava etusijalle ja mahdolliset ongelmat on etukäteen otettava huomioon. (mt. 

131). Osalla tutkimukseen suostuneista vanhemmista oli alussa pelkoja siitä, mitä 

tutkimustuloksista heille seuraa. Jouduin jälleen tarkentamaan vanhemmille 

tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimusraportin ”lukijakuntaa” sekä myös tutkijan ja 

sosiaalityöntekijän positiotani. Tutkijan positiossani tekemää tutkimusraporttia heidän 

vanhemmuudestaan ei tulla tutkijan selontekona käyttämään todistusvoimana tai 

päätösten perusteluina käytännön arkityössä huostaanottotapauksiin liittyen, sillä 

tutkimusraportti on tutkijan tulkintaa tutkittavasta asiasta, joka aina voidaan 

uudelleentulkita. Lisäksi tutkimusraportti tutkijan tulkintoineen on ajallisesti sekä 

sisällöllisesti rajattu leikkaus huostaanoton kohdanneen vanhemman elämästä, jolla on 

toki merkitystä vanhemman elämismaailmassa, mutta se ei ole koko kuvaus 

vanhemman elämästä, ei edes vanhemmuuden suhteen. 

 

Tutkimustietojen on oltava luottamuksellista; tutkimuksen yhteydessä saatavia tietoja ei 

luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. (mt. 

131). Lastensuojelun asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Vanhempien kirjalliseen 

suostumuslomakkeeseen on kirjattu, että huostaanottoasiakirjoissa esille tulleita tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti. Tässä myös sosiaalityöntekijän positiostani oli hyötyä 

siinä merkityksessä, että tietojen salassapitämisvaatimus oli minulle paitsi itsestään 

selvää, työni puolesta myös ”luontainen” käytäntö. Vanhemmille tuttu 

sosiaalityöntekijän positioni lisäsi heidän luottamustaan myös tutkijan positiooni.  
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Kaikkien osallistujien on jäätävä nimettömiksi, elleivät he ole antaneet lupaa 

identiteettinsä paljastamiseen; tiedot on järjestettävä siten, että osallistujien 

nimettömyys taataan. (mt. 131). Vanhempien kirjalliseen suostumukseen on kirjattu, 

että tutkimuksen tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Asiakirjoista 

analyysiin poimitut tekstikatkelmat ovat sisällöllisesti alkuperäisessä muodossaan, 

mutta luonnollisesti kaikki vanhempien henkilöyteen viittaavat seikat on poistettu. 

Vain tutkimukseen osallistunut vanhempi voi tutkimusraporttia lukiessaan tunnistaa 

siitä itsensä. 
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7  VANHEMMUUS HUOSTAANOTOSSA 

 

 

7.1 Huostaanottotapaukset 

 

Huostaanottotapaus A. Äidiltä ja isältä huostaanotettiin lapset. Huostaanottoa edelsi 

lukuisat lasten avohuollon tukitoimisijoitukset lastensuojelulaitokseen 

perhetukikeskukseen. Lapset oli viimeisimmän äidin kanssa yhdessä avohuoltoon 

johtaneen sijoituksen yhteydessä tavattu kadulta kotona väkivaltaisesti käyttäytyvän 

isän takia. Vastentahtoisen huostaanoton perusteluina olivat lasten terveyttä ja kehitystä 

vaarantavat tekijät: lasten hoidon ja terveyden laiminlyönti, äidin vakava 

alkoholiongelma ja isän vakava alkoholiongelma sekä isän väkivaltaisuus. Avohuollon 

tukitoimet olivat osoittautuneet riittämättömiksi ja mahdottomiksi. Äiti ei halunnut 

sitoutua käynnistettyyn apuun alkoholiongelmansa hoidossa. Äiti ei kyennyt 

sitoutumaan perhetyöhön. Lasten avohuollon tukitoimisijoituksia oli tehty lukuisia. 

Perhettä ei pystytty riittävästi avohuollon tukitoimin auttamaan. Sijaishuollon arvioitiin 

olevan lasten edun mukaista turvaten lapsille riittävän huolenpidon ja turvalliset 

kasvuolosuhteet. Lapset sijoitettiin perhesijoitukseen sijaisperheeseen. 

Huostaanottotilanteessa vanhemmat asuivat yhdessä lastensa kanssa. Sittemmin 

vanhemmat ovat eronneet. Äidillä on lasten yksinhuoltajuus. Isä on passiivinen 

tapaajavanhempi.  

 

Huostaanottotapaus B. Äidiltä ja isältä huostaanotettiin lapsi. Huostaanottotapausta 

edelsi lapsen kiireellinen sijoitus. Kiireelliseen sijoitukseen jouduttiin, koska lapsi oli 

välittömässä vaarassa puutteellisen hoidon takia. Lapsen äiti oli jättänyt lapsensa 

toistuvasti hoitoon vähissä vaatteissa talvipakkasilla, lapsi oli jatkuvasti aliravittu, ja 

puhumaton. Äiti oli toistuvasti kieltäytynyt lastensuojelun tarjoamista avohuollon 

tukitoimista. Äiti vastusti kiireellistä sijoitusta. Kiireellinen sijoitus johti sittemmin 

vastentahtoiseen huostaanottoon. Huostaanoton perusteluina olivat lapsen terveyttä ja 

kehitystä vaarantavat tekijät: lapsen hoidon ja terveyden laiminlyönti, lapsen 

väkivallalle altistuminen, lapsen sulkeutuneisuus ja puhumattomuus, äidin 

mielenterveysongelmat sekä äidin yhteistyökyvyttömyys viranomaistahojen kanssa  
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lasta koskevissa asioissa. Avohuollon tukitoimet osoittautuivat riittämättömiksi ja 

mahdottomiksi, koska äiti ei kyennyt sitoutumaan niihin pitkäjänteisesti ja kieltäytyi 

niistä ajoittain kokonaan. Äidille tarjottiin apua perhetyön muodossa useita kertoja. 

Äidin psyykkiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä isän alkoholiongelma johtivat 

siihen, että vanhemmat olivat kykenemättömiä huolehtimaan lapsestaan. Sijaishuollon 

arvioitiin olevan lapsen edun mukaista turvaten lapselle riittävän huolenpidon ja 

turvalliset kasvuolosuhteet. Lapsi sijoitettiin lastensuojelulaitokseen 

perhetukikeskukseen. Huostaanottotilanteessa lapsen vanhemmat ovat olivat eronneet. 

Lapsi asui äitinsä luona. Vanhemmilla on yhteishuoltajuus.  Isä on aktiivinen 

tapaajavanhempi. 

 

Huostaanottotapaus C. Äidiltä huostaanotettiin lapset. Huostaanottotapausta edelsi 

lasten kiireellinen sijoitus. Kiireelliseen sijoitukseen jouduttiin, sillä lapset olivat 

välittömässä vaarassa hoidon laiminlyönnin takia heitteillejätön seurauksena. Äiti oli 

lähtenyt kotoa ja jättänyt pienet lapset kotiin keskenään. Lapset toimitettiin välittömästi 

sosiaalipäivystyksen järjestämään turva-asumiseen. Äidin olinpaikasta ei ollut tietoa, 

eikä äitiä tavoitettu puhelimitse, joten äidin kuuleminen asiassa oli mahdotonta. Lapsia 

ei voitu kuulla asiassa heidän nuoren ikänsä takia. Sittemmin kiireellinen sijoitus johti 

suostumukseen perustuvaan huostaanottoon. Huostaanoton perusteluina olivat lasten 

terveyttä ja kehitystä vaarantavat tekijät: lasten hoidon laiminlyönti, äidin alkoholi- ja 

mielenterveysongelmat sekä äidin kiertelevä elämäntapa. Avohuollon tukitoimet 

osoittautuivat mahdottomaksi, koska äiti kertoi olevansa kykenemätön ja 

voimavaroiltaan riittämätön avohuollon tukitoimenpiteisiin. Äidin fyysiset ja 

psyykkiset terveyteen liittyvät ongelmat johtivat siihen, että hän oli kykenemätön 

huolehtimaan lapsistaan eikä myöskään jaksanut vastaanottaa perhetyön apua. 

Sijaishuollon arvioitiin olevan lasten edun mukaista turvaten lapsille riittävän 

huolenpidon ja turvalliset kasvuolosuhteet.Lapset sijoitettiin lastensuojelulaitokseen 

pienryhmäkotiin. Huostaanottotilanteessa lasten vanhemmat olivat eronneet. Lapset 

asuivat äitinsä luona. Äidillä on lastensa yksinhuoltajuus. Lasten isä ei ole lastensa 

elämässä mukana.  
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Seuraavassa tutkimusaineiston analyysin raportoinnissa käytän lastensuojelun        

dokumentoiduista asiakirjoista poimituista vanhemmuutta koskevissa tekstikatkelmissa 

huostaanottotapauksesta A lyhennettä TA, huostaanottotapauksesta B lyhennettä TB 

sekä huostaanottotapauksesta B lyhennettä TC luodakseni kokonaiskuvaa tiettyyn 

tapaukseen kuuluvasta vanhemmuudesta. Tekstikatkelmat esitän sisällöllisesti 

alkuperäisessä muodossaan. Aloitan tarkasteluni näiden huostaanoton kohdanneiden 

vanhempien vanhemmuuden arjesta. Haen vastausta tutkimuskysymykseen millaisena 

vanhemmuus näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa. 

 

 

7.2 Vanhemmuuden arki 

 

Tarkastellessani lastensuojelun asiakassuunnitelmissa ja asiakaskertomuksissa 

näyttäytyvää vanhemmuutta annoin ”aineiston puhua”. Aineistosta nousi esiin useita 

vanhemman arkielämän laatuun vaikuttavia merkityksellisiä tekijöinä, jotka toimivat 

joko vanhemman elämää ja vanhemmuutta heikentäen tai voimistaen. Esitän 

vanhemmuuden arjen näyttäytymisen kuntoutumiseen tähtäävänä prosessina seuraavien 

nimeämieni teemojen alla: riippuvuus, hoidon ja tuen tarve, kontrolli, elämän 

vuoristorata ja kohti kuntoutumista.  

 

7.2.1 Riippuvuus 

 

Huostaanotettujen lasten vanhempien vanhemmuudessa näyttäytyi jokaisessa 

huostaanottotapauksessa jonkinlainen riippuvuus: päihteistä ja läheisestä. 

Päihderiippuvuus näyttäytyi kaikkein vahvimpana vanhemmuutta heikentävänä 

tekijänä. Myös läheisriippuvuus entiseen puolisoon ja lapsen toiseen vanhempaan 

näkyi ajoittain voimakkaasti. 

 

Päihteet 

 

Asiakassuunnitelmaneuvottelu lasten tilanteesta sijaishuoltopaikassa 

peruuntui, kun äiti ei saapunut paikalle. Lastensuojeluviranomaiset  
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menivät äidin kotiin ja tapasivat hänet sieltä. Äiti ei ollut selvinpäin. Äiti 

kertoi ensin muistaneensa, että asiakassuunnitelmaneuvottelu alkaisi tuntia 

myöhemmin, mutta sitten hän myönsi olevansa humalassa eikä voi ajaa 

autoa. (TA) 

 

Äiti on toimistolla sovittuna aikana. Lastensuojeluviranomaisen vaikutelma 

äidistä: ulkoinen olemus on väsyneen näköinen, tuoksahtaa viinalle ja puhe 

on ajoittain sammaltavaa ja pöpperöistä. Äiti kertoo olleensa kotona 

nukkumassa, eikä ollut kuullut A-klinikan työntekijän soittaneen ovikelloa. 

Tänne toimistolle oli sitten kiirehtinyt suoraan, herättyään. Kotoa kertoo 

lähteneensä kello 14.45 ja tulleensa autolla. (TA) 

 

Lastensuojeluviranomaiset kysyvät isältä asiakassuunnitelmaneuvottelussa, 

onko ottanut tänään alkoholia? Lastensuojeluviranomainen toteaa, että 

alkoholi haiskahtaa isästä, myös tuore. Isä kertoo käyttävänsä alkoholia, 

mutta alkoholin käyttönsä isä määrittelee nykyisin normaaliksi, ottaa 

silloin tällöin viikonloppuisin. Isä sanoo sitten kyllä eilenkin ottaneensa, 

vaikka olikin arkipäivä. (TA) 

 

Äiti itse kertoo, että silloin kun hän on juonut tai ei muuten ole kunnossa, 

häneen ei saa yhteyttä. Äiti kertoo, että on käynyt kerran viikossa A-

klinikalla. Alkoholin kanssa on ollut ongelmia. Voi olla pari viikkoakin 

juomatta ja sitten voi juoda pitkään joka päivä. Olutta voi juoda 12 tölkkiä 

tai pulloa kerralla. Juo usein vain yksin. Äiti kertoo saaneensa A-klinikalta 

lääkkeitä, joiden avulla pitäisi pystyä vähentämään alkoholin käyttöä. (TC) 

 

Äiti kertoo, että uutena vuotena oli ollut vaikea viikonloppu, kun ei ollut 

Antabusta ja teki mieli vain juoda. Lääkärin kanssa on nyt sovittu annoksen 

lisäämisestä. (TA) 
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Läheisriippuvuus 

 

Omasta alkoholinkäytöstään äiti kertoo, että on ollut nyt viisi kuukautta 

juomatta. Alkoholinkäyttö pysyy äidin mukaan hallinnassa, jos hän on 

yksin, mutta ei jos lasten isä on paikalla. Isä oli ollut mukana risteilyllä 

äidin kanssa ja äiti oli aloittanut juomisen sunnuntaina, mikä oli jatkunut 

torstai-aamuyöhön saakka. (TA) 

 

 

Äiti kertoo myös tavanneensa lasten isää välillä, kun on ollut huono olo. 

Ovat myös joskus juoneet yhdessä, vanhoja aikoja muistellen, ja sitten tulee 

riitaa ja tappeluja. Äiti sanoo tietävänsä ja ymmärtävänsä, ettei lasten isän 

tapaaminen ole viisasta ja siitä seuraa vain entistä huonompi olo. Mutta on 

sentään lasten isä. (TA) 

 

Äidin kertoman mukaan lasten isä on ollut äitiin yhteydessä ja he ovat 

tavanneetkin. Äidin mukaan lasten isä haluaisi korjata heidän välinsä, 

mutta äiti ei halua enää. Äidin mukaan isä ei ole kiinnostunut lapsista, 

tämä ei kysellyt lapsista mitään heidän tavatessa. Äiti kertoo kuitenkin, että 

hän ei tiedä mitä isä todella hänestä ja lapsista haluaa, eikä äiti oikein 

tiedä itsekään mitä haluaa isältä. Tunteita hänellä ei oman kertomansa 

mukaan enää ole lasten isää kohtaan. (TC) 

 

Riippuvuus päihteistä sekä läheisriippuvuus voivat myös ruokkia toinen toisiaan, kuten 

seuraavasta tekstikatkelmasta käy ilmi:  

 

Rentoutumiskeinona ja stressin poistajana äiti kertoo käyttävänsä alkoholia 

jonkin verran. Taannoin tapahtunut ero miehen, lasten isän kanssa, otti 

koville. Siitä äiti kertoo seuranneen itsetuhoisia ajatuksia. Tuolloin äiti oli 

myös vahvasti päihtynyt. Huumeita tai mitään lääkkeitä äiti ei ole 

kertomansa mukaan koskaan käyttänyt, mutta sanoo lasten isän käyttävän 

kovia huumeita ja juovan paljon. (TC) 
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7.2.2 Hoidon ja tuen tarve 

 

Huostaanotetun lapsen vanhempi on selkeästi hoidon ja tuen tarpeessa 

riipuvuusongelmiensa, sekä myös monesti mielenterveysongelmiensa takia. Tämän 

tutkimuksen vanhemmat näyttäytyivät kaikki lopulta hoitomyönteisinä. 

Hoitomyönteisyys edellytti kuitenkin omien ongelmien ja avun tarpeen tunnistamista ja 

tunnustamista: 

 

Äiti soittaa lastensuojeluun kertoakseen, ettei hänellä riitä voimat hoitaa 

lapsia. Hän on kokenut kolmen viimeisen vuoden aikana niin paljon 

vaikeita asioita, ettei hänellä riitä psyykkiset eikä fyysiset voimavarat 

pienten lasten hoitamiseen. Äiti kertoo, että hänellä palaa pinna etenkin 

vanhemman lapsen kanssa, kun hän on tuhma ja herättää vauvan. Äiti 

sanoo rakastavansa lapsia, mutta hänen pitää saada itsensä kuntoon 

pystyäkseen huolehtimaan lapsista kokoaikaisesti. Äiti sanoo tietävänsä, 

että hänen pitää hakea lähete omalta lääkäriltä psykiatrian poliklinikalle, 

ja sanoo ottavansa yhteyttä sitten sinne. (TC) 

 

A-klinikalla on ollut huolta äidin jaksamisesta ja ahdistuksesta. A-klinikan 

työntekijä ilmoittaa, että äiti on ollut kontrollikäynnillä klinikalla 

itsetuhoinen, minkä vuoksi työtekijän saattamana toimitettu 

terveyskeskukseen ja sieltä lääkärin lähetteellä psykiatriseen sairaalaan. 

Äiti oli hoidossa maanantaista perjantaihin ja sai masennuslääkkeitä. Äiti 

oli kertonut puhelimessa työntekijälle tulleensa vapaaehtoisesti hoitoon, 

koska lasten poisottaminen ahdisti. (TA) 

 

Äidin tueksi on järjestetty A-klinikan tukiasunto tukitoimineen, ja 

lastensuojelun perhetyö lasten kotivierailujen ajaksi. Äitiä ohjataan myös 

etsimään sellaisen työntekijän tukea, joka voisi olla häntä tukemassa 

alkoholin käytön lopettamisessa. Työntekijä voisi olla joko A-klinikalta, 

psykiatrian poliklinikalta tai seurakunnasta. Äiti itse kertoo miettivänsä 

myös ihan terapian tarvetta psykiatrian poliklikalla. (TA) 
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Joskus ei yksin riitä, että on halukas ja motivoitunut ottamaan apua vastaan, vaan sen 

eteen on jopa ”taisteltava”. Tämä edellyttää vanhemmalta riittäviä voimavaroja ja 

sitkeää yrittämistä avun saamiseksi ja lastensuojeluviranomaisilta vahvaa vanhemman 

kannustamista avun hakemiseen: 

 

Äiti kertoo, että ei ole käynyt A-klinikalla eikä ole saanut lähetettä 

psykiatrian poliklinikalle. Äidin mukaan terveyskeskuksesta oli sanottu, 

ettei lääkärille ole tällä hetkellä aikoja. Äiti on käynyt yksityisellä 

lääkärillä pääkipujen takia, ja hänelle oli sanottu, että pitäisi mennä 

magneettikuvaukseen. Mutta kuvaus on niin kallis, ettei äidillä ole siihen 

varaa. (TC) 

 

Kehotamme äitiä yrittämään uudemman kerran aikavarausta lääkärille, 

jotta saisi lähetteen psykiatrian polille. Äidillä tuntuu olevan tarvetta 

purkaa mennyttä ja menneisyyttään terapian avulla, mikä edesauttaisi 

toipumista ja eteenpäin menemistä tulevaisuudessa. Ehdotetaan äidille 

yhtenä terapeuttisena keinona esimerkiksi päiväkirjan tai vastaavan 

kirjoittamista omaan hyvinvointiinsa ja elämäntapahtumiinsa liittyen. 

Muistutamme myös A-klinikkakäyntien tarpeellisuudesta tässä kohtaa. (TC) 

 

Myös toinen vanhempi voi auttaa ja kannustaa avun hakemisessa. Etenkin jos itse on 

kokenut jonkin avun auttavan: 

 

Isä on huolissaan äidistä ja tämän terveydestä. Isän mielestä äidin 

mielenterveysongelmat alkoivat jo ennen heidän seurustelua. Isä ehdottaa 

äidille Roze- terapiaa, on itse kokeillut sitä ja hänen mielestään terapia on 

tehokas. (TB) 

 

Lastensuojelu painottaa vanhemman hoidon ja tuen tarpeen kokonaisvaltaisuutta. 

Holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava lastensuojelun sosiaalityö korostaa vanhemman 

kokonaisvaltaista kuntoutumista. Hyvinvoiva lapsi edellyttää hyvinvoivaa vanhempaa: 

 



                                                                                                                     64 

 

Lastensuojelu muistuttaa, että  molemmat vanhemmat keskittyvät 

hoitamaan itseään kokonaisvaltaisesesti. Äidiltä edellytetään lääkärin 

tutkimuksia ja arviointia fyyisisestä ja henkisestä terveydentilastaan. 

Lähete psykiatrian poliklinikalle omalääkäriltä. Isän edellytetään käyvän 

säännöllisesti myös A-klinikalla. (TB) 

 

7.2.3 Kontrolli 

 

Lapsen huostaanottoprosessissa korostuu lastensuojeluviranomaisten jatkuva 

vanhemmuuden kontrolli. Se on välttämätöntä lapsen etua ajatellen, erityisesti lapsen 

tapaamisten osalta. Kotrollin avulla selviää, toimiiko vanhempi omassa elämässään 

lapsen edun mukaisesti vai onko oma etu etusijalla. Lapsen etu on myös, että vanhempi 

kykenee sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja suunnitelmaan 

lastensuojeluviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. 

 

Oma etu 

 

Asiakassuunnitelmaneuvottelussa äiti velvoitettiin käymään päivittäin 

puhaltamassa alkometriin A-klinikalla. Nolla-puhalluksen jälkeen äidillä 

on lupa käydä tapaamassa lapsia sijaishuoltopaikassa. (TA) 

 

Sovitaan, että jos äiti puhaltaa nollat lauantaina ja sunnuntaina, voi soittaa 

päihdehoitopaikasta lasten sijaishuoltopaikkaan, että miten tapaa lapsia 

kumpanakin päivänä. (TA) 

 

Äidin kanssa sovittu aika sosiaaalitoimeen kello 14.45, käynti A-klinikan 

kautta, pitäisi puhaltaa ennen toimistolle tuloa. A-klinikan työntekijä kertoo 

heidän sopineen äidin kanssa, että hän menee äidin kotiin ennen kello 14 

puhalluttamaan äidin. Työntekijä kertoo olleensa oven takana puoli kahden 

jälkeen, kukaan ei avannut ovea. A-klinikan työntekijä oli tavoittanut äidin 

puhelimitse kotoa, mutta ei ollut päässyt sovitulle kotikäynnille, koska äiti 

ei ollut avannut ovea. (TA) 
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Äiti ei halua, että perhetyö aloitettaisiin lasten kotivierailujen yhteydessä, 

koska äiti ei oman kertomansa mukaan jaksa istua sohvalla ja jutella. 

Lastensuojeluviranomaiset pitävät tärkeänä, että perhetyö työskentelee 

perheessä lasten kotivierailujen aikana. Näin lastensuojeluviranomaisilla 

on parempi kontrolli ja tuntuma perheen arjen tilanteeseen. Pidemmissä 

lapsen tapaamisissa on tarkoitus jatkuvasti seurata äidin ja isän jaksamista 

vanhempina. On muun muassa huomattu, että äiti on ajoittain todella 

väsynyt pidemmissä tapaamisissa. (TA) 

 

Lapsen etu  

 

Äiti kertoo aloittaneensa Antabus-tablettien ottamisen. Hän käy A-

klinikalla kolme kertaa viikossa ja näillä käynneillä hän saa Antabuksen. 

Samalla on valvonta, että hän myös ottaa tabletin.(TA) 

 

Joskus vanhemman elämässä on selkeää yritystä toimia lapsen edun mukaisesti, mutta 

alkoholin käytön hallitsemattomuus ajaa omaa etua: 

 

A-klinikan työntekijän mukaan äiti oli käynyt kolmena päivänä A-klinikalla. 

Kahtena ensimmäisenä päivänä oli puhaltanut nollat. Kolmannella kerralla 

ei ollut suostunut puhaltamaan alkometriin, mutta oli selvästi humalassa. 

(TA) 

 

 

7.2.4 Elämän vuoristorata 

 

Seuraavat tekstikatkelmat kuvaavat osuvasti sitä, kuinka haasteellista vanhemman 

kuntoutumisprosessi vanhemmalle itselleen ja siten myös lastensuojeluviranomaiselle 

voi olla, erityisesti mielenterveysongelmaisten vanhempien kohdalla. 

Kuntoutumisprosessissa ei mennä jatkuvasti eteen- ja ylöspäin, eikä kokonaisvaltainen 

kuntoutuminen välttämättä toteudu. Kuntoutoumisen tiellä askeleita otetaan ”yksi eteen 

ja kaksi taaksepäin”. Jos vanhemman kuntoutumisessa vahvaan vanhemmuuteen ei ole  
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riittävää jatkuvuutta,  lastensuojeluviranomaisen on tehtävä päätöksiä ja ratkaisuja 

vaihtelevissa tilanteissa. 

 

Äiti on nyt sairauslomalla kuntouttavasta työtoiminnasta masennuksen 

takia. Sairausloma jatkuu näillä näkymin ainakin vielä pari kuukautta. Äiti 

kertoo olevansa jotenkin ihan yleisestikin väsynyt ja turhautunut olemaan 

työssä, ei ole paikassa hyvä henki työntekijöiden kesken enää, kaikenlaista 

juoruilua ja kyräilyä ihmisten selän takana. Ja aluksi äiti tykkäsi työstä ja 

oli siitä innoissaan, työpaikalla viihtyi ja oli mukava tavata ihmisiä. 

Ahdistus nykyisestä tilanteesta johti nyt sitten sairauslomaan. Äiti kertoo, 

että on myös kärsinyt univaikeuksista. Unilääkkeistä huolimatta nukkuu 

vain noin 4-5 tuntia yössä ja aamuisin on sitten pöpperöinen olo. Äiti ei 

halua käyttää unilääkkeitä enää. Alkoholia äiti ei oman kertomansa 

mukaan ole ottanut viimeisimmän repsahduksen jälkeen, uutena vuotena. 

(TA) 

 

Äiti kertoo omista kuulumistaan, että työtilanne on vaihdellut viimeisen 

vuoden aikana. Kuntouttava työtoiminta loppui. Jatkoakin olisi ollut 

tarjolla, mutta äiti ei halunnut jatkaa siinä työssä. Aloitti sittemmmin 

puhelinmyyjänä, koska halusi saada kunnon palkaa, jolla elättää itsensä. 

Peruspalkka työssä osoittautui kuitenkin niin pieneksi ettei sillä elättänyt 

itseä, eikä myyntiä juurikaan ollut, josta olisi saanut lisätienestiä. Äiti 

lopetti työn, kun se ei lyönyt leiville. Äidin työnhaku jatkuu, mutta  jännittää 

nyt, tuleeko työkkäristä karenssia työn lopettamisen takia. (TA) 

 

Tämän hetkisestä jaksamisestaan äiti kertoo, että nyt on tuntemus omasta 

olosta ja voimavaroista jo paljon parempi. Nyt lasten ollessa poissa kotoa 

äiti kertoo olleensa paljon kavereiden luona, ja on myös nukkunut paljon. 

Alkoholia ei ole käyttänyt laisinkaan. Syvästi masentunut on ollut sen takia, 

mitä lapsille tapahtui (sijoitus) ja lapsia ikävöidessään. Lasten puolesta on 

kuitenkin hyvä mieli, kun näkee että ovat turvassa ja hyvässä paikassa 

sijaishuoltopaikassa. (TC) 
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Äidin voimavarat eivät vielä ole riittävät yhdessä laadittujen tavoitteiden 

toteuttamiseen täysin, mikä on edellytyksenä lasten hyvään kotiutumiseen. 

Äidille annetaan silti kiitosta tavoitteiden osittaisesta toteutumisesta, ja 

siitä että hän kysyttäessä kertoo asiat avoimesti ja rehellisesti niin kuin ne 

ovat. Yhteistyö ei onnistuisi ilman avoimuutta ja rehellisyyttä kaikilta 

osapuolilta. (TC) 

 

7.2.5 Kohti kuntoutumista 

 

Vastuullinen vanhemmuus edellyttää jaksavaa ja vahvaa vanhemmuutta. Hyvinvoiva 

lapsi edellyttää jaksavaa vanhempaa. Kohti vanhemmuuden kokonaisvaltaista 

kuntoutumisprosessia kulkevien vanhempien elämässä näyttäytyivät seuraavat tekijät 

merkityksellisinä: oma terveys ja hyvinvointi, opiskelu, työ ja harrastukset. 

Kokonaisvaltaiseen kuntoutumisprosessiin sitoutuminen vaatii vanhemmalta vahvoja 

päätöksiä ja voimavaroja päätösten toteuttamiseen. 

 

 

Oma hyvinvointi 

 

Lastensuojelu kertaa äidin kanssa yhteisesti laadittua suunnitelmaa: Äiti 

varaa ajan A-klinikalle hoitosuhteen aloittamiseksi sekä lääkärille 

psyykkisen terveydentilansa ja jaksamisensa arvioimiseksi. Mahdollisesti 

säännölliset käynnit psykiatrian poliklinikalla tulevaisuudessa. Äiti ei ota 

enää alkoholia, myöskään äidin terveys ei sitä kestä.  Äidin tavoitteena on 

täysi päihteettömyys. Myös tupakoinnin lopettaminen olisi hyvä terveyden 

kannalta. (TC) 

 

Äiti kertoo kuulumisiaan. Masennuslääkkeitä on vaihdettu, ja on 

sairauslomalla tällä hetkellä. Äiti toteaa, että masennuksesta toipuminen on 

pitkä prosessi. Aikoo kuitenkin jatkaa opiskelua. Äiti kertoo, että ei ole 

käyttänyt alkoholia eikä polttanut tupakkaa pitkään aikaan. Äiti kertoo 

käyvänsä kaksi kertaa viikossa psykiatrian poliklinikalla. Käynnit A- 



                                                                                                                     68 

 

klinikalla ovat nyt loppuneet, tarpeettomina tässä kohtaa. Äidillä on 

lääkitys A-klinikan toimesta, ja jos tarvetta tulee, hän menee uudestaan A-

klinikalle. (TC) 

 

Omasta alkoholinkäytöstään isä toteaa, että on ottanut yhden kerran. Syynä 

isän selvityksen mukaan oli hänen taannoinen leikkauksensa ja siitä 

seurannut unirytmin katoaminen, jota sitten yritti alkoholin avulla korjata. 

Myös oman äidin syntymäpäiväjuhla oli ollut tuolloin. Isä kertoo, että 

normaalisti hän ei juo, juominen ei kuulu enää elämään. Ainoastaan 

juhlapäivinä voi ottaa oluen tai kesäaikaan voi tulla olut otettua. Isä kertoo 

käyneensä A-klinikalla aiemman suunnitelman mukaan, mutta että nyt ei 

ole enää siellä käynyt, kun ei ole ollut tarvetta käydä. (TB) 

 

A-klinikan työntekijä kertoo tavanneensa äitiä nyt miltei päivittäin, ja 

lisäksi äiti on ollut työntekijään puhelinkontaktissa. Työntekijällä ei ole 

ollut huolta äidin alkoholin käytöstä. Äiti on puhallutettu ja promilleja ei 

ole ollut. Äidin hoitosuhde A-klinikalla jatkuu. Äiti syö edelleen Antabusta 

eikä halua siitä luopua. Lisäksi lääkityksenä on mielialalääkkeet. Äiti 

haluaa myös jatkaa A-klinikan työntekijän luona käymistä. (TA) 

  Työ  

 

Äiti kertoo olevansa työvoimatoimiston asiakkaana. On työharjoittelussa 

vaatekaupassa kolmena päivänä viikossa, viisi tuntia kerrallaan. Pitää sitä 

ihan kivana, ja haluaa jatkaa siellä, jos mahdollista. Jatkossa on ehkä 

mahdollista käydä työssä joka päivä. Mahdollisuus on, että työtä järjestyisi 

joka päiväksi ainakin puoleksi vuodeksi. Äiti kertoo, että on voinut ja 

jaksanut hyvin. Ei ole tuntunut tylsältä, kun on ollut niin paljon tekemistä. 

Lasta on tavannut paljon. (TB) 

 

Isä kertoo, että talonrakennuskoulu on nyt päättynyt ja että hänelle kuuluu 

ihan hyvää, koko ajan pikkuhiljaa parempaan suuntaan on mennyt. Töitä 

riittää kotona, remontti- ja rakennusprojektin takia. On etsinyt muualtakin  
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töitä, eri aloilta. Vesihommat remontissa siirtyivät kesälle. Isä kertoo, että 

hänellä on aika varattuna työvoimatoimistoon aktivointisuunnitelman tekoa 

varten. (TB) 

 

Äiti suunnittelee menevänsä syksyllä työllisyyskurssille, kun haluaa 

itselleen jotain aktiviteettia arkeen ja mielekästä sisältöä elämään, 

juomisen sijaan. Äiti kertoo, että hän ei enää kestä tilanteita, missä 

joudutaan selvittelemään lasten sijoitusta hänen juomisensa takia, äiti 

sanoo voivansa olla juomatta 18 vuotta. (TA) 

 

Äiti kertoo, että hänelle kuuluu hyvää. On työharjoittelussa viitenä päivänä 

viikossa ja tekee lisäksi myös vapaaehtoistyötä viikonloppuisin. 

Työllisyyskurssi loppuu helmikuussa. On työharjoittelussa työttömien 

toimipisteessä. Ja on myös työväenopistossa opettamassa 

maahanmuuttajille Tiffany-töitä. Äiti kertoo mielissään, että työnantaja 

kustantaa hänelle tietokoneajokortin hankinnan. Varmasti hyödyksi 

monessa asiassa, työelämässä että muutoinkin. (TA) 

  

Opiskelu 

 

Äiti on käynyt englannin kielen kurssilla kesäyliopistossa, josta piti kovasti. 

Olisi innokas menemään jatkokurssille, jos se järjestetään. Kesäyliopisto 

oli mielenkiintoinen, kun tapasi paljon erimaalaisia ihmisiä.. (TB) 

 

Äiti kertoo innoissaan aloittaneensa opiskelun ammattiopistossa, tekstiili- 

ja vaatesuunnittelulinjalla. Koulu piristää, kun masennusta ja 

keskittymisvaikeuksia on ajoittain. Äiti on innostunut opiskelusta sen 

verran, että on myös ottanut kreikan kielen kurssin ja taidekurssin. (TC) 

 

On mukava kuulla, että äidin elämä on jossakin kohtaa alkanut mennä 

parempaan suuntaan, iloitsemme yhdessä äidin alkaneita opintoja ja uuden 

asunnon saamista. Äidin elämänasenne ja usko tulevaisuuteen on  
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parantunut huomattavasti entisestä. Muistutamme kuitenkin, ettei ota liian 

isoja tavoitteita kerralla. Tie ylöspäin tulee tehdä rauhallisesti ja pienin 

askelin kerrallaan. (TC) 

 

Harrastukset 

 

Omista harrastuksistaan äiti mainitsee uinnin ja pyöräilyn. On käynyt 

uimahallissa uimassa ja aikoo jatkaa uintiharrastusta. (TB) 

 

Isä on alkanut innokkaasti harrastamaan, kertoo käyvänsä uimassa ja 

lenkkeilevänsä sekä harrastavansa myös puolustuslajeja 3 kertaa viikossa. 

Lukemisharrastus on nyt tullut uutena. Isä kertoo lukevansa erialaisista 

terapiamenetelmistä, joilla voidaan auttaa kehon ja mielen hallintaa.(TB) 

 

Äiti on alkanut harrastaa liikuntaa enemmän ja säännöllisemmin, 

parhaimpana puolena siinä kokee rentoutumisen. Käy säännöllisesti 

läheisellä kuntosalilla ja ystävän kanssa sauvakävelyllä kerran viikossa. 

(TC) 

 

Alkaneen kuntoutumisprosessin myötä alkaa vanhemmalla myös nousta toive lapsen 

kotiutumisesta. Lapsen huostaanottoprosessi ja vanhemmuuden kuntoutumisprosessi 

kohtaavat joskus vahvasti vanhemman ajatusmaailmassa. Ne toki liittyvätkin toisiinsa, 

mutta on muistettava, että kyseessä ovat todellakin prosesseja, jotka etenevät vaihe 

vaiheelta. Lastensuojeluviranomaisen on tarkasteltava työskentelyssään erillisinä 

lapsen huostaanoton prosessia ja vanhemmuuden prosesssia: ”Perheen erottamisesta 

perheen jälleenyhdistämiseen”. Perheen jälleenyhdistäminen päämääränä 

sosiaalityöntekijän tarkastelua ja arviointia ohjaa kuitenkin kokonaiskuva perheen 

tilanteesta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on ”oltava kaikki langat käsissään”. 
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Huostaanoton purkamisen haku 

 

Joskus vanhemman omasta näkökulmasta oma kuntoutumisprosessi on edennyt jo 

siihen pisteeseen, että lapset voitaisiin kotiutaa: 

 

Äiti on käynyt oikeusavustajan luona kyselemässä mahdollisuutta lasten 

huostaanoton purkuun. Äiti haluaa, että jotakin alkaa tapahtumaan kun 

hän ei enää juo. Äiti ei halua lapsia väkisin pidettävän huostassa. On 

saanut sen käsityksen, että lasten kotiutumisen estää enää vain isän 

vierailut äidin luona lapsia tapaamassa, kun isä ei ole aina selvinpäin. Äiti 

kyselee, milloin lapset tulevat kokonaan kotiin. (TA) 

 

Huostaanoton lakkauttamisen perusteena ei kuitenkaan koskaan voi olla mikään 

yksittäinen asia, kuten ei huostaanoton perusteenakaan ole ollut. Harkittaessa lapsen 

etua huostassapidon lakkauttamista  koskevassa asiassa on otettava huomioon ja 

arvioitava useita lapsen elämään kuuluvia seikkoja, jotka turvaavat lapsen 

kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä lisäksi on otettava huomioon ja arvioitava 

itse huostaanottoprosessista lapselle seuranneita seikkoja (LsL 4 § ja 47 §).  

 

Ainut vastaus tässä kohtaa äidin kysymykseen lasten kotiutumisesta on, että 

huostaanotto tehdään aina toistaiseksi ja yhteisenä tavoitteena on aina 

myös lapsen hyvä kotiutuminen tulevaisuudessa. Tätä tavoitetta kohti 

voidaan kulkea ainoastaan kaikkien asianosaisten toimivan yhteistyön 

kautta, josta seuraa lasten etu lapsia koskevissa asioissa. (TA) 

 

Lastensuojelu kysyy äidiltä, mikä pitäisi muuttua, että lapsi voisi kotiutua? 

Äiti vastaa, että vanhempien keskinäiset riidat pitäisi loppua. Nyt voisi 

kertomansa mukaan ottaa perhetyötä vastaan. Tulisivat seuraamaan, kun 

hän kykenee huolehtimaan paremmin lapsen ruokavaliosta. Äiti lupaa olla 

tarkempi lapsen ruoka-aikojen suhteen ja että lapsi syö oikeaa ruokaa eikä 

vain välipaloja. Äiti näkee myös tärkeänä, että hän ulkoilisi lapsen kanssa.   
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   8  JAETTUA VANHEMMUUTTA 

 

Toinen tutkimuskysymykseni koski vanhemmuuden lajien näyttäytymistä 

huostaanottoasiakirjoissa. Vanhemmuuden eri lajeista kaikki näyttäytyivät lapsen 

huostaanottoasiakirjoissa. Tarkastelen tässä luvussa erityisesti lapsen huostaanoton ja 

sijaishuollon aikaista jaettua vanhemmuutta, joka käsittää tässä tutkimuksessa myös 

etävanhemmuuden. Aineiston analysoinnissa ilmeni, että sosiaalisella ja psykologisella 

vanhemmuudella on vahvemmat yhteydet vanhemmuuden tehtävien toteuttamiseen 

vanhemmuuden roolikartan pohjalta. Tarkastelen näitä vanhemmuuden lajeja siksi 

vanhemmuuden roolien toteutumista koskevassa luvussa. 

 

 

8.1 Vanhemmuuden tasapuolinen toteutuminen vanhempien välillä 

 

Huostaanotettujen lasten vanhempien kohdalla vanhemmuus näyttäytyi usein siten, että 

lapsen äiti oli ollut ja oli edelleen yksin vastuussa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. 

Yhteinen lapsen kasvatus ja huolto oli harvinaisempaa. Yhteishuollon vähäinen 

esiintyminen ja toisaalta vaikeudet sen käytännön toteuttamisessa johtuivat 

todennäköisesti siitä, että kaikissa huostaanottotapauksissa lasten vanhemmat olivat 

eronneet. 

 

8.1.1 Yksinhuoltajuus 

 

Äiti kertoo, että hänellä ei ole mitään lähiverkostoa Suomessa, kun tätinsä 

kanssa ei halua olla missään tekemisissä, eikä myöskään lasten isän 

kanssa. Äiti kertoo tarvitsevansa lepoa lasten hoidosta, yksinhuoltajana ei 

ole helppoa kahden pienen lapsen kanssa. Etenkin vauvan syntymän jälkeen 

äiti kertoo olleensa todella väsynyt, epäilee synnytyksen jälkeistä 

masennusta. Uupumisen takia äidiltä on kertomansa mukaan jäänyt lasten 

neuvolakäyntejä väliin. Äiti kokee elämän epäoikeudenmukaisena: miksei 

perheen perustaminen hänellä voi onnistua, kun mitään muuta ei ole niin 

kovasti koskaan halunnutkaan kuin oman perheen. (TC) 
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Äiti kertoo, että hänellä ei ole ketään kenen kanssa jakaa huolet ja 

jaksaminen kasvattajana. Lasten isän kanssa ei ole oikein puheväleissä. 

Isän soittoihin ei haluaisi vastata, kun soittaa kuitenkin aina humalassa ja 

haukkuu hänet huonoksi äidiksi, kun on lapsetkin huostaanotettu, ja 

arvostelee ja puuttuu hänen elämäänsä. Siitä tulee paha mieli. Äidin 

mielestä lasten isä ei ole oikeasti edes lapsista kiinnostunut, vain juominen 

on tärkein. (TA) 

 

Äiti kertoo, että lasten isä ei halua olla lastensa kanssa missään tekemisissä 

eikä heitä hoitaa ja kasvattaa mitenkään. Lasten isää äiti sanoo nähneensä 

joskus pari kuukautta sitten. Oli kutsunut isän kylään, koska halusi jutella 

lasten asioista ja kuulumisista sijaishuoltopaikassa. Isä ei ollut asiasta 

kiinnostunut. (TC) 

 

8.1.2 Yhteishuoltajuus 

 

Äiti kertoo, että hän on isän kanssa yhteydessä lapsen asioissa tietokoneen 

välityksellä, koska muunlainen kanssakäyminen tuottaa helposti riitaa. 

Äidin mielestä puhelinyhteyskin olisi mahdollinen, mutta isällä ei ole 

puhelinta. Kohtaamistilanteisiin isän kanssa äiti ei ole vielä valmis. (TB) 

 

Isä huomauttaa, että hän pitää lapsen kannalta tärkeänä sitä, että nyt 

kaikenlaiset molemminpuoliset syyttelyt, riidat ja toisten haukkumiset ovat 

hänen ja äidin välillä jääneet pois. Pystytään puhumaan ja sopimaan 

asioista. Yhteyttä pidetään sähköpostin välityksellä. Joskus voidaan 

soittaakin. (TB) 

 

Äiti kertoi asiakassuunnnitelmaneuvottelussa isälle lapsen vanhempainillan 

ajankohdan.. Isä antoi äidille uuden puhelinnumeronsa, jotta voivat sopia 

lapsen ja isän tapaamisista. Molemmat vanhemmat olivat olleet lapsen 

vanhempainillassa. (TB) 
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8.2 Lapsen kasvatus yhdessä biologisen vanhemman, sijaishuoltopaikan ja       

lastensuojelun kanssa 

 

Lapsen huostaanoton myötä lapsen kasvatuksesta ja huollosta tulee yhteistä biologisen 

vanhemman, sijaishuoltopaikan ja lastensuojeluviranomaisten kesken. Voidaan sanoa, 

että yksityisestä ja yksilöllisestä vanhemmuudesta tulee julkista ja ikäänkuin yleistä. 

Seuraavassa tarkastelen huostaanottoasiakirjoista esiin nousseita seikkoja jaetusta 

vanhemmuudesta liittyen biologisen vanhemman, sijaishuoltopaikan ja 

lastensuojeluviranomaisten kanssa seuraavien esiin tulleiden teemojen kautta: 

yhteistyökykyisyys ja –kyvyttömyys, tapaamisista sopiminen, sijaishuollon arvostelu 

sekä sijaishuollon arvostaminen. 

 

8.2.1 Yhteistyökykyisyys 

 

Vanhemman, sijaishuoltopaikan ja viranomaisten välinen hyvä ja toimiva 

vuorovaikutus luo yhteistyökykyä lapsen asioissa, joka on tulevaisuuteen suuntautuvan 

lapsen hyvän kotiutumisen edellytys. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa suunnitelman 

tekeminen lapsen asioissa edellyttää vanhemman mahdollisuutta osallistua tavoitteiden 

tekemiseen, yhteistyössä lasta hoitavan tahon ja lastensuojeluviranomaisten kanssa. 

Jotta yhteisesti laaditut tavoitteet voivat toteutua käytännössä, edellyttää se vanhemman 

yhteistyökykyä ja sitoutumista laadittuihin tavoitteisiin. 

 

Yhteistyö sujuu moitteettomasti äidin taholta lastensuojeluviranomaisiin 

päin. Äiti on puhelinyhteydessä työntekijään viikoittain. 

Lastensuojeluviranomaiset antavat äidille positiivista palautetta 

avoimuudesta, rehellisyydestä, omien rajojen tuntemisesta, yhteistyökyvystä 

ja siitä, että äiti on kiinnostunut lastensa asioista ja pitää aktiivisesti 

yhteyttä lapsiin puhelimitse sijaishuoltopaikkaan. Äiti osaa nähdä ja toimia 

lasten edun mukaisesti, ja ymmärtää tehdyt päätökset lasten edun 

mukaisiksi. (TC) 
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Hoitaja kertoo, että lapsen kouluasioissa esitettiin järjestettäväksi 

yhteispalaveri työntekijöiden (perheneuvola, päiväkoti, sijaishuoltopaikka, 

puheterapia, lastensuojelu) ja vanhempien kesken. Lapsen isä osallistui 

palaveriin, äiti ei saapunut paikalle. Isä piti tärkeänä sitä, että lapsi saa 

tulevaisuudessa riittävän tuen koulunkäyntiinsä. (TB) 

 

8.2.2 Yhteistyökyvyttömyys 

 

Seuraavat tekstikatkelmat kuvaavat tilannetta, jossa yhteistyökyky puuttuu 

vanhemmalta täysin: 

 

Asiakassuunnitelmaneuvottelussa äiti ottaa jatkuvasti puheenvuoron 

itselleen, kerraten lapsen huostaanottoon liittyvää mennyttä aikaa 

toistuvasti ja kysymällä samoja kysymyksiä yhä uudelleen, joita on jo 

käsitelty aiemmissa neuvotteluissa. Äiti ei pysty keskittymään ja 

sitoutumaan yhteisesti sovittuun suunnitelmaan lapsen asioissa, mikä on 

asiakassuunnitelman tarkoitus. Yleisesti ottaen äiti on aivan eri mieltä 

kaikista asioista, mitä aiemmissa neuvotteluissa on jo sanottu ja sovittu 

yhteisesti. Äiti on erimielinen myös kaikesta siitä, mitä sijaishuoltopaikan 

raporteissa lapsesta sanotaan. Isä kertoo olevansa tyytymätön 

asiakassuunnitelmaneuvottelun kulkuun. Lapsen asiat eivät edenneet 

mihinkään, ei suunniteltu tulevaisuutta. Isän mielestä neuvottelu oli pelkkää 

väittelyä ja tappelua äidin taholta, tällainen ei voi jatkua. (TB) 

 

Lastensuojelu muistuttaa, että suunnitelman tekeminen lapsen ja perheen 

tulevaisuudesta edellyttää molempien vanhempien mahdollisuutta 

osallistua tavoitteiden laatimiseen, yhteistyössä viranomaisten kansssa, 

jotta tavoitteiden toteutuminen käytännössä mahdollistuisi, molempien 

vanhempien yhteistyöhalukkuuden ja tavoitteisiin sitoutumisen kautta. (TB) 

 

Hoitaja kertoo äidin käynnistä sijaishuoltopaikassa. Äiti oli tullut 

kysymään hoitajalta terveyskeskuksen lähettämää paperia, jossa oli tietoa  



                                                                                                                    76 

 

lapsen terveyskeskuskäynneistä. Hoitaja antoi paperin äidille luettavaksi ja 

sanoi, että se säilytetään sijaishuoltopaikassa. Äiti pyysi kopiota paperista 

itselleen. Hoitaja keskusteli asiasta sijaishuoltopaikan johtajan kanssa. 

Hoitaja ehdotti äidille, että luetaan paperi yhdessä läpi, ja äiti voi pyytää 

tarvittaessa oman paperin terveyskeskuksesta. Tämän seurauksena äiti 

tarttui hoitajaa kädestä kiinni ja yritti tavoitella paperia vääntämällä 

hoitajaa kädestä. Äiti yritti purra työntekijää. Tilanne ei tuntunut 

rauhoittuvan, joten äiti sai paperin ja lähti juoksemaan karkuun. Hoitaja 

kävi työterveydessä, ja teki rikosilmoituksen äidistä. (TB) 

 

Lapsen tapaamisten kannalta vanhemman yhteistyökyky lapsen sijaishuoltopaikan 

kanssa on erittäin tärkeää. Valitettavasti tämä ei aina käytännössä toteudu, ja 

yhteistyökyvyttömyys saattaa joskus johtaa hyvin kärjistyneeseen tilanteeseen: 

 

Äidin näkemys on,, että yhteistyössä sijaishuoltopaikan kanssa on 

ongelmia. Tilanne on kärjistynyt viime aikoina niin pahaksi, että äiti 

haluaisi lapsensa välittömästi otettavan pois nykyisestä paikasta, ja 

sijoitettavan uuteen paikkaan, tai sitten hän ottaa lapset kotiin. (TC) 

 

Sijaishuoltopaikan näkemys äidistä on, että häntä kohdellaan 

sijaishuoltopaikassa äitinä ja asiakkaana samalla tavoin kuin muitakin. 

Hoitaja myöntää, että lapsen kotivierailuihin liittyvillä kuljetuksilla 

vuorovaikutus äidin kanssa on minimaalista. Hoitajan mukaan yhteistyö on 

olemassa, mutta olematon. Hoitaja ja äiti vaihtavat sanoja ovensuussa 

päivää ja näkemiin –tyyliin. Yhteistyö ja sopiminen vain kotivierailuja 

koskevista käytännön asioista sujuu. (TC) 

 

Lastensuojelu edellyttää kehittämistä vuorovaikutuksessa äidin ja 

sijaishuoltopaikan välillä. Toimivampaa yhteistyötä toivotaan, että lasten 

asioihin olennaisesti kuuluva äidin vanhemmuuden tukeminen tulisi 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä esille. Äiti tarvitsee jatkuvaa tukea 

vanhemmuuteensa, johon kaikkien asianosaisten on sitouduttava. (TC) 
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8.2.3 Tapaamisista sopiminen 

 

Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan. Tapaamisten edellytyksenä on 

vakaat ja turvalliset tapaamisolosuhteet (ihmiset ja ympäristö) lapselle, jotta ne ovat 

lapsen edun mukaiset. Lisäksi tapaamiset tulee suunnitella niin, että ne sopivat lapsen, 

sijaishuoltopaikan ja vanhemman tai vanhempien aikatauluun. Tapaamisten 

sopimisessa myös lapsen muu lähiverkosto tulee huomioida. Tapaamisten sopimisessa 

on aina omat haasteensa. 

 

Vakaat ja turvalliset tapaamisolosuhteet 

 

Tapaamiset äidillä sijaishuoltopaikassa 2 kertaa viikossa, 3 tuntia 

kerrallaan ja yksi hoitaja on mukana. Tapaamiset isällä 

sijaishuoltopaikassa 1 kerran viikossa, 3 tuntia kerrallaan ja hoitajan 

läsnäolo ei ole välttämätöntä. (TB) 

 

Aluksi lasten tapaamiset äidin kanssa järjestetään valvotusti 

sijaishuoltopaikassa. Äiti voi käydä lapsia tapaamassa sijaishuoltopaikassa 

vaikka joka päivä. Lapset voivat myös vierailla kotona äidin luona, mikäli 

hoitajalla on aikaa olla mukana. Äiti voi halutessaan myös yöpyä lastensa 

luona sijaishuoltopaikassa viikonloppuisin. (TA) 

  

Lasten isä on ollut yhteydessä lastensuojeluun lasten tapaamisasiassa. Isä 

ehdottaa tapaamisia siskonsa luona valvotusti, missä lapsilla olisi seuraa 

siskon lähes samanikäisistä lapsista. Isän ja lasten tapaamiset toteutuvat, 

mikäli tapaamisjärjestelyt ja –olosuhteet (aika, paikka, kuljetukset, 

nollatoleranssi) ovat lasten edun mukaisia. Suunnitellaan kaksi tapaamista: 

yökyläily isän luona jouluna, ja käynti isän luona yhdessä äidin kanssa 

hiihtolomalla. Joulunna tapaaminen valvotusti, isän siskon luona. (TA) 

 

Edellyttäen että vanhemman jaksaminen on hyvää ja vakaata, on mahdollista aloittaa 

lapsen kotivierailujen toteuttaminen pikkuhiljaa, ja vähitellen laajentuen. Tapaamiset  
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aloitetaan ensin päivätapaamisilla, ja mikäli edelleen kaikki sujuu hyvin, taapamisia 

laajennetaan yön yli-tapaamisiksi: 

 

Mikäli tapaamiset sujuvat hyvin ja vanhempien jaksaminen ja terveys on 

hyvä, voidaan lapsen kotivierailukokeilut aloittaa. Lapsen kotivierailut 

äidin luo 1 kerran kuukaudessa, 3 tuntia kerrallaan ja yksi hoitaja on 

mukana. Lapsen kotivierailut isän luo 1 kerran kuukaudessa, 3 tuntia 

kerrallaan ja hoitajan läsnäolo ei ole välttämätöntä. (TB) 

 

Mikäli kotivierailut sujuvat ongelmitta, voidaan aloittaa tulevaisuudessa 

myös yökyläilyt. Mikäli tapaamiset sujuvat hyvin ja suunnitelman 

mukaisesti, yökyläilyt äidin luo aloitetaan, ja pidennetyt kotivierailut isän 

luokse aloitetaan. (TB) 

 

Äidin ja lasten tapaamiset jatkuvat joka kuukauden toinen viikonloppu yön 

yli-tapaamisina. Lapset tapaavat äitiään myös koulujen loma-aikoina. 

Kesäajalla tapaamiset ovat pitempiä yhtäjaksoisia yön yli -tapaamisia. 

(TA) 

 

Jotta tapaaminen olisi lapsen edun mukaista, on tärkeää huomioida myös vanhempien 

omat toiveet ja sijaishuoltopaikan näkemykset tapaamisten sopimisissa. Ja unohtamatta 

myös lapsen omia toiveita: 

 

Asiakassuunnitelmaneuvottelussa käy ilmi, että äiti haluaisi lasten jäävän 

jo täksi yöksi kotiin, ja oli siihen varautunutkin. Lastensuojeluviranomainen 

ehdottaa, että ensimmäinen yön yli-tapaaminen voitaisiin järjestää joulun 

aikaan, ottaen huomioon kyseisen ajankohdan erityisyyden sekä yhteiset 

kokemukset lasten ja äidin elämässä. (TA) 

 

Isä tulee henkilökohtaisesti kertomaan nykyisestä hyvästä tilanteestaan 

lastensuojeluviranomaiselle, ja pyytämään että saisi tavata lapsia 

kotonaan. Pyydetään virka-apua isän asuinpaikkakunnnan  
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sosiaalitoimesta. Kotikäynti isän luokse tapaamisolosuhteiden 

selvittämiseksi. Isällä ei ole mitään sitä vastaan. (TA) 

 

Aloitetaan lapsen yökyläilyt äidin luo. Isän kohdalla pitäydytään 

päivätapaamisissa. Tämä on isän oma pyyntö. Kesäaikana lisätään 

tuntimäärää isän ja lapsen tapaamisiin. (TB) 

 

Hoitaja kertoo, että lapsi on kovasti alkanut odottaa isän tapaamisia. Lapsi 

kyselee, voisiko olla yökyläilyjäkin isän luona. (TB) 

 

Säännöllinen tapaamisaikataulu 

 

Lapsen elämään on tärkeää saada säännöllinen rutiini myös vanhempien tapaamisten 

suhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa pyrkimystä säännölliseen tapaamisaikatauluun, 

joka edellyttää kaikkien asianosaisten aikataulujen huomioon ottamista. Tärkein on 

luonnollisesti lapsen aikataulu. Vanhemman aikataulukin toki huomioidaan, mutta 

lapsen aikataulu on ensisijainen vanhemman aikatauluun nähden, toisin sanoen 

vanhemmalta odotetaan kuitenkin lapsen edun asettamista oman edun edelle. Myös 

sijaishuoltopaikan aikataulu on otettava huomioon. 

 

Sijaisäiti muistuttaa, että jos lasten elämänmeno muuttuu kovin moneen 

suuntaan meneväksi ja aikatauluttamiseksi, alkavat lapset herkästi oireilla 

koulussa (toisten kiusaaminen, yleinen levottomuus luokassa). Opettajalle 

on sen tähden annettu lasten ja vanhempien tapaamisaikataulu, jotta osaa 

varautua tuleviin tilanteisiin. (TA) 

 

Isän ja lapsen tapaamisista sopiminen on ollut haasteellista 

sijaishuoltopaikalle isän vuorotyön ja lapsen harrastusmenojen takia. (TB) 

 

Muistutetaan äidille, että on tärkeää, ilmoittaa ja kertoa heti todellinen syy 

tapaamisen peruuntumiseen. Tapaamiset voidaan sopia niin, ettei mitään 

tärkeitä menoja tarvitse jättää väliin (kurssit, harrastukset). (TB) 
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Luonnollisesti myös sijaiskodin aikataulut ja resurssit on huomioitava 

kotivierailuja suunniteltaessa. Äidin ja lasten tapaamisiin hoitaja toivoo 

jonkinlaista säännöllistä ja luotettavaa aikataulua, koska nyt äiti tulee ja 

menee yllättäen. Nämä ovat vaikeita tilanteita lapsille, ja myös 

sijaishuoltopaikalle vaikea järjestää ja joustaa. Tulevaisuudessa äidin ja 

lapsen tapaamiset sovitaan etukäteen, kaksi viikkoa ennakkoon, eikä 

yhteisesti sovittua tapaamisaikataulua muuteta jälkikäteen. (TC) 

 

Haasteita tapaamisten sopimisessa 

 

Tapaamisten sopimisessa joudutaan monenlaisten haasteiden eteen. Ensinnäkin lapsen 

tapaamisista sopiminen ylipäänsä mahdollistuu vasta, kun vanhempi on läsnä 

asiakassuunnitelmaneuvottelussa, ja tarvittaessa myös tavoitettavissa puhelimitse tai 

muutoin lapsen tapaamisasioihin liittyen: 

 

Isän ollessa paikalla asiakassuunnitelmaneuvottelussa ehditiin sopia kolme 

lasten ja isän tapaamiskertaa, joista yksi on pidempi viikon tapaaminen 

isän kesäloman aikaan. Myös isänpäivä-viikonlopun tapaaminen sovittiin 

tärkeänä lapsille ja isälle. Isä poistui neuvottelusta kesken kaiken 

kiireisiinsä vedoten. Sittemmin tapaamisia ei ole saatu sovittua, koska isä ei 

ole ollut paikalla asiakassuunnitelmanevotteluissa. (TA) 

 

Sijaishuoltopaikan ohjaaja kertoo, että isään on välillä ollut vaikea saada 

yhteys. Isällä ei ole puhelinta ja kun joskus joutuu sopimaan tapaamisia 

uudelleen, silloin pitäisi saada isään yhteys joskus nopeastikin. Isä ei lue 

sähköpostiaankaan kovin usein. (TB) 

 

Haasteellisuutta tapaamisten järjestämiseen voi luoda myös vanhempien ja sijaiskodin 

väliset pitkät välimatkat, jolloin jo pelkkään liikkumiseen paikasta toiseen menee 

lapsella kohtuuttoman pitkä aika: 

 

Lastensuojeluviranomainen on soittanut lasten äidille, joka on nyt sitä  
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mieltä, että lapsille tulee liian rankaksi vanhempien lähekkäin olevat 

tapaamisviikonloput pitkien välimatkojen vuoksi äidin, isän ja 

sijaishuoltopaikan välillä. (TA) 

 

Isän mielestä lasten tapaamisia on ollut vähän verrattuna äidin 

tapaamisiin. Isän mielestä äiti on isään nähden aivan eri asemassa lasten 

tapaamisten suhteen. Isä näkemys on, että isän oikeudesta tavata lapsiaan 

eivät lastensuojeluviranomaiset ja sijaishuoltopaikka pidä huolta. Isä 

ihmettelee, miksi ei näe lapsiaan kolmeen kuukauteen ja äiti näkee heidät 

joka kuukausi. (TA) 

 

Vanhemman hyvinvoinnin ja jaksamisen vaihtelu luo oman haasteensa tapaamisten 

sopimiselle:  

 

Äiti kertoo, että viimeisimmän lasten tapaamisen sopiminen oli hankalaa. 

Äidin mukaan hoitaja oli ensin kieltänyt äitiä tulemasta tapaamiseen, koska 

hän on häiriöksi muillekin lapsille ja hoitajille. Äiti soitti kiukkuisena 

sijaishuoltopaikan johtajalle, joka oli sanonut äidille, että tietysti äiti voi 

tulla tapaamiseen. Tapaaminen oli sovittu etukäteen, edetään suunnitelman 

mukaisesti. (TC) 

 

Hoitajan näkemys on, että jos äiti kokee olevansa tosi väsynyt ja 

masentunut, olisi ehkä parempi jättää silloin tapaaminen aina väliin, koska 

lapsetkin kärsivät siinä tilanteessa. Sijaishuoltopaikka toivoo, että äiti 

jatkaisi käyntejä sijaishuoltopaikassa, ja siten alkaisi luoda suhdetta myös 

nuorempaan lapseensa. Äiti toivoo tapaamisten sopimista väliaikaisesti 

taas niin, että on vain päivätapaamisia. (TC) 

 

Myös lapsen elämässä voi eteen tulla tilanteita, joissa lapsen ja vanhemman 

tapaaminen ei olisi lapsen edun mukaista: 

 

Sijaiskotia huolestuttaa viimeisimmässä asiakassuunnitelmaneuvottelussa  
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sovittu tapaaminen isän kanssa lapsen tulevan leikkauksen takia. Äidin piti 

olla leikkauksessa mukana ja kuljettaa lapsi sitten luotaan isän 

tapaamiseen. Sijaiskotia huolestuttaa jaksaako lapsi matkustella pitkiä 

matkoja ja tuleeko joka paikassa lapsen hoito-ohjeet leikkauksen jälkeen 

otettua riittävästi huomioon (soseruuat, syyhygienia, liikkumisrajoitukset). 

(TA) 

 

8.2.4 Sijaishuollon arvostelu 

 

Sijaishuollon arvostelun taustalla on monesti vanhemman oma hyvinvointi ja 

jaksaminen. Jos vanhempi kokee itsensä heikoksi oman elämäntilanteensa hallinnassa, 

hänen näkemyksensä ja käsityksensä lapsen tilanteesta ja asioista voi myös vääristyä tai 

hän voi tehdä virhetulkintoja tapahtumista. Vanhempi saattaa kokea jäävänsä 

ulkopuolelle lapsensa asioissa: 

 

Äiti kokee vahvasti jääneensä vaille sitä tietoa mitä muilla on hänen 

lastensa asioiden suunnittelusta. Tällä äiti viittaa tulevaan kesään. Äidin 

näkemyksen mukaan lasten kesä on jo suunnitelmineen lukkoon lyöty 

sijaisperheessä. Äiti sanoo, että lapsille on jo varattu koko kesäksi 

ohjelmaa, vaikka hänelläkin olisi ollut suunniteltuna lasten kanssa 

kaikenlaista tekemistä, mutta minähän olen vain äiti. Äidin näkemys lasten 

asioista ja hyvistä kuulumista on, että kuulostaa ihan hyvältä, kun joku 

toinen osaa kasvattaa mun lapset. (TA) 

 

Äiti kertoo, että kun hän on soittanut lapselle sijaishuoltopaikkaan, paikalla 

tuntuu olevan vain yksi väsynyt hoitaja. Joku harjoittelijakin on, ja lapsella 

on joku henkilökohtainen avustaja, josta äiti ei oman kertomansa mukaan 

tiedä mitään. (TC) 

 

Vanhempi kyseenalaistaa sijaishuoltopaikan sääntöjä ja toimintakäytäntöjä, ja 

suhtautuun niihin epäillen: 
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Äiti arvostelee jatkuvasti sijaishuoltopaikan toimintaa eikä ymmärrä, että 

toimitaan lapsen edun mukaisesti ottaen huomioon myös talon tavat ja 

säännöt. Hoitaja kertaa useaan otteeseen äidille laitoksen sääntöjä ja 

käytäntöjä, koska äiti suhtautuu epäillen lapsen hoitoon 

sijaishuoltopaikassa. (TB) 

 

Äiti ihmettelee lapsen kertomia juttuja sijaishuoltopaikasta. Esimerkiksi 

pitääkö paikkansa, että lapsi kertoo käyvänsä toisen lapsen huoneessa 

öisin? Ja lapsi kertoo myös nukahtavansa aina isojen lasten ääniin. Äidin 

mielestä kotona olisi rauhallisempaa. Äidin ihmettelyyn lapsen puheista 

sijaishuoltopaikkaan liittyen hoitajat kommentoivat, että on aivan 

mahdollista, että lapsi yöllisillä wc-reissuillaan kurkistelee jonkin toisen 

lapsen huoneeseen. Sellainen on aivan luonnollista lapsen uteliaisuutta 

lapsen käytöksessä. Ja mitä tulee isompien lasten ääniin, niin tokihan 

sijaishuoltopaikassa normaalin elämisen ääniä kuuluu, onhan siellä paljon 

asukkaitakin. (TB) 

 

Äidin mielestä sijaihuoltopaikan ruoka on hyvää ja sitä riittää, mutta 

edelleenkään äiti ei ole tyytyväinen lapsen vaatettamiseen. Äidin mielestä 

lapsen vaatetus ei ole riittävää tai asianmukaista sääolosuhteet huomioiden 

eivätkä vaatteet ole äidin mielestä nättejä. Äidin mielestä lapsen 

immuniteettisuoja on myös laskenut lapsen ollessa sijaishuoltopaikassa, 

kun lapsi sairastelee. Äiti on ihmeissään lapsen useista antibioottikuureista. 

(TB) 

 

 Äidin kertoman mukaan hoitajia ärsyttää lasten lelujen äänet, taas tulee 

huutoa ja lelut oli kerran laitettu korkealle hyllyn päälle lasten 

ulottumattomiin. Äiti on huolestunut hoitajien tavasta torua lapsia. Lapsille 

huudetaan ja heitä komennetaan erittäin tiukasti esimerkiksi asentoon 

ruokapöydän ääreen. Ja työntekijät vaihtuvat paikassa usein. Myös lapsille 

tarjottava ruoka on aina samaa ja köyhää, lapsille ei ole tarjolla hedelmiä. 

(TC) 
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Äiti toimistokäynnillä. Äiti on kovasti huolissaan lasten sijoituspaikasta. 

Siellä tarjotaan äidin mielestä huonoa ruokaa lapsille. Lapsia ei myöskään 

pueta kunnolla kylmään talvisäähän. Vanhemmasta lapsesta on äidin 

mielestä myös tullut arka ja puhumaton. Äidillä on iso hätä lapsistaan. Äiti 

kokee, että lapset ovat vaarassa. (TC) 

  

Vanhemman hätä ja huoli omasta lapsesta on vanhemmalle aina todellinen kokemus. 

Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on kuunnella ja ymmärtää hädässään ahdistunutta 

vanhempaa, reagoida siihen ja selvittää todellinen tilanne: 

 

Äiti lähtee nyt toimistolta suoraan lasten tapaamiseen ja on 

sijaishuoltopaikassa lasten kanssa tulevan viikonlopun. Sovitaan että 

lastensuojelu on vielä tänään yhteydessä sijaishuoltopaikkaan äitiä 

huolestuttavien asioiden osalta. Aikaistetaan myös seuraavaa 

asiakassuunitelmaneuvottelun ajankohtaa huolenaiheiden selvittämiseksi 

yhdessä. (TC) 

 

8.2.5 Sijaishuollon arvostaminen 

 

Yleensä mitä pidemmälle vanhempi omassa kuntotumisprosessissaan etenee, näkyy se 

myös vanhemman suhtautumisessa lapsen sijaishuoltoon yleensä sekä valittuun 

sijaishuoltopaikkaan positiivisesti: 

 

Äiti kertoo suhtautuvansa lasten sijoitukseen sijaisperheeseen positiivisesti, 

ja on koettanut tehdä lapsille muuton uuteen perheeseen mahdollisimman 

helpoksi. Äiti kertoo, että lapset ovat viihtyneet sijaisperheessä. Lapset ovat 

nukkuneet hyvin ja muutenkin kaikki on mennyt hienosti. Sijaisperheen 

omat lapset ja hänen lapsensa tulevat äidin kertoman mukaan mukavasti 

toimeen keskenään. (TA) 

 

Äiti kertoo nyt olevansa tyytyväinen lapsen hoitajaan sijaishuoltopaikassa, 

tulevat hyvin toimeen keskenään, ja äidin mielestä lapsikin pitää uudesta  
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hoitajasta. Äiti kokee, että on hyvä, että lapsen lähellä on uusia ihmisiä 

(TB) 

 

Äiti kertoo, että lapsi on reipastunut sijaishuoltopaikassa, meni reippaasti 

esikouluunkin. Äiti on iloinen siitä, että vihdoinkin lapsi nyt puhuu. Äiti 

kertoo, että ei olisi tunnistanut lasta samaksi eskarin alkaessa, lapsi on niin 

paljon kehittynyt. Äiti sanoo nyt ymmärtävänsä ja uskovansa lapsen 

puheenkehityksen viivästymään, ja on tyytyväinen, kun sijaishuoltoon 

sijoittaminen ja tarvittavat tukitoimet ovat auttaneet lasta selvästi. (TB) 

 

 

8.3 Vanhemmat eivät hylkää lasta, lapsella lupa kiintyä sijaisvanhempiin 

 

Välittömästi sijaishuoltoon sijottamisen jälkeen lapsen on tärkeää saada viesti 

vanhemmaltaan, ettei tämä ole hyljännyt lasta. Yhteydenpito lapseen on alusta asti 

tärkeää. Sijaishuollon jatkuessa vanhemman ja lapsen suhdetta ylläpidetään ja 

kehitetään toteutuneilla lapsen ja vanhemman tapaamisilla. Lapsen tulee myös saada 

vanhemmiltaan lupa kiintyä sijaisvanhempiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

vanhempi ei omavaltaisesti ruoki lapsen mieltä katteettomilla kotiutumispuheilla. 

Tarkastelen näitä seikkoja tarkemmin siten seuraavien teemojen kautta: yhteydenpito 

lapseen, tapaamisten toteutuminen ja kotiutumispuheet. 

 

8.3.1 Yhteydenpito lapseen 

 

Kun lapset siirtyvät sijaisperheeseen, toteutetaan 1-2 kuukauden pituinen 

rauhoittumisaika, että lapset ja perhe saavat tutustua toisiinsa. Tällöin vanhempi ei 

tapaa lasta, mutta voi olla lapsiin yhteydessä puhelimitse: 

 

Lastensuojelu kertoo vanhemmille, että vanhemmat voivat keskustella 

lapsen kanssa puhelimitse, ja tarvittaessa myös ohjaajien kanssa. Lapsen 

kanssa keskusteluissa pidetään vielä toistaiseksi kaiutin päällä. (TB) 
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Äiti kertoo soittaneensa lapsilleen melkein joka päivä. Kyselee lasten 

koulu- ja kaverikuulumisia. On jutellut puhelimessa myös sijaisäidin kanssa 

lastensa asioista. (TA) 

 

Isä kertoo, että on ollut lapsiin puhelinyhteydessä noin kerran viikossa, ja 

isän mukaan lapset kertovat puhelimessa kaikenlaista kuulumisistaan. (TA) 

 

8.3.2 Tapaamisten toteutuminen 

 

Vanhemman saapumatta jättäminen etukäteen suunniteltuun tapaamiseen ilman 

selityksiä on lapselle traaginen ja käsittämätön kokemus: 

 

Sijaishuoltopaikan hoitaja kertoi, että lapsi odotteli sijaishuoltopaikan 

ulko-oven luona äidin tuloa tapaamiseen, mutta äiti ei tullut. Äidin sijaan 

tuli mummo. Hän ei kommentoinut lapselle äidin pois jäämistä 

tapaamisesta millään lailla. Lapsi oli surullinen ja itkuinen koko illan, kun 

ei tiennyt missä äiti on. (TB) 

 

Lastensuojelu kysyy, miksi isän ja lasten kesän tapaaminen peruuntui? 

Lapset olivat pitkän aikaa tietämättä, mitä isälle on tapahtunut. Isä ei 

saapunut tapaamiseen eikä ilmoitellut itsestään mitään. Lapsi oli kysynyt, 

miksi isä ei enää tykkää heistä, kun ei heitä halua tavata? Isän oman 

kertoman mukaan oli ajanut mopolla ojaan ja joutunut sairaalaan, ja siksi 

ei voinut itsestään mitään ilmoitella. (TA) 

 

Tärkeää on myös, että tapaamiset toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti, koska 

säännöllinen tapaamisaikataulu tuo lapsen elämään turvallista rutiinia ja jatkuvuutta:  

 

Äidin tapaamisten osalta suurin ongelma on edelleen sovittujen 

tapaamisaikojen paikkansapitämättömyys äidin taholta. Hoitajan kertoman 

mukaan äiti peruu tapaamisen, tulee sitten ehkä kuitenkin tai tulisi jonakin 

muuna ajankohtana. (TB) 



                                                                                                                                        87 

 

Hoitaja kertoo, että äiti ei ole käynyt lapsia tapaamassa säännöllisesti joka 

toinen viikonloppu, kuten yhteisesti sovittiin. Sijaishuoltopaikka on tässä 

kohtaa ollut joustava ja etukäteen sovitttuja aikoja on muutettu äidin 

tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Jos äiti on juonut, hän ei ole käynyt 

lapsia tapaamassa. (TC) 

 

Isä kertoo, että tapaamiset eivät ole nyt oikein toteutuneet kuten sovittiin, 

kerran viikossa. Isän kertoman mukaan hänellä ei ole ollut omaa autoa 

käytössä sen rikkoutumisen takia, ja toisten kyyditysten varassa ollessaan 

tapaamisia on sitten ollut harvemmin. Isän mukaan tilanne korjaantuu 

entiselleen heti, kunhan auto saadaan korjattua. (TB) 

 

Isä ei ole aina saapunut tapaamisiin paikalle. Isän kertoman mukaan syynä 

on ollut auton hajoaminen tai hän ei ole ollut ajokunnossa, tai unohti vain 

tulla paikalle. (TB) 

 

Lapset ovat olleet sijaisperheessä vuoden verran. Isä on käytännössä 

tavannut lapsia kolme kertaa lasten sijaisperheeseen sijoituksen jälkeen. 

(TA) 

 

Äiti kertoo, että etukäteen sijaiskodin kanssa suunnitellut tapaamiset eivät 

ole nyt oikein toteutuneet, koska hän on ollut niin väsynyt, ettei olisi 

jaksanut olla lasten kanssa kuitenkaan. (TC) 

 

Vanhemman suunniteltuihin tapaamisiin saapumisen ja tapaamisissa ”olemassa 

olemisen” lisäksi tärkeää on vanhemman tietoinen läsnäolo lapselle tapaamisessa, 

toisin sanoen merkitystä on  tapaamisen laadulla sisällöllisesti lapsen kanssa: 

 

Hoitaja ilmoittaa, että sijaishuoltopaikassa on tullut huoli äidin ja lapsen 

tapaamisista. Lapsi itse kertoi pelkäävänsä, että äiti suuttuu ja huutaa ja 

sitten häntä pelottaa. Silloin lapsi toivoo, että joku muukin aikuinen olisi 

tapaamisessa läsnä, ettei pelota. Tapaamiset eivät ole viime aikoina  
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sujuneet hyvin, hän syyttelee lasta ja hoitajia erilaisista asioista. Hoitajien 

mukaan äiti on nykyisin väsynyt, hymytön ja kiukkuinen eikä hänellä ole 

voimavaroja olla lapsen kanssa. (TB) 

 

Äidin käyntien jälkeen sijaishuoltopaikassa on levoton meno. Äidin käynnit 

vaikuttavat kaikkiin lapsiin ja koko työryhmään negatiivisesti, aihettaen 

ylimääräistä hälinää ja levottumuutta. (TC) 

 

Mikäli tapaaminen ei toteudu suunnitellusti ja asianmukaisesti, voidaan joutua 

rajuihinkin toimenpiteisiin lapsen edun turvaamiseksi ja tilanteen yleiseksi 

rauhoittamiseksi: 

 

Sijaishuoltopaikka on tehnyt rajoittamispäätöksen äidin tapaamisista, 

maksimissaan 30 päivää. Myös puhelinyhteys rajoitetusti, arkisin kello 16-

17 välillä. (TC) 

 

Kun vanhempi alkaa kuntoutua omassa elämässään, hänen jaksamisensa vanhempana 

vahvistuu ja siten mahdollistuu myös sitoutuminen lapsen tapaamisen toteuttamiseen: 

 

Äiti kertoo, että on tavannut lapsia päiväseltään, niin kuin edellisessä 

asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovittiin. (TA) 

 

Isä kertoo, että hän on käynyt lasta tapaamassa sijaishuoltopaikassa kerran 

viikossa, kuten sovittiin. (TB) 

 

Hoitaja kertoo, että äiti on käynyt lapsia tapaamassa lähes joka päivä ja on 

ollut myös joskus öitä lasten luona. (TC) 

 

Äiti on käynyt sijaishuoltopaikassa arkisin lasta tapaamassa, ja lapsi on 

käynyt kotona vierailemassa joka toinen viikonloppu. (TB) 
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8.3.3 Kotiutumispuheet 

 

Lastensuojelun tehtävänä on painottaa vanhemmille, että ilman yhdessä tehtyä päätöstä 

lapsen suunnitellusta kotiutumisesta, on siitä puhuminen lapselle ja katteettomien 

lupausten antaminen tulevasta kotiutumisesta täysin sopimatonta lasta kohtaan: 

 

Sijaisäiti kertoo, että eilen illalla lapsi oli purskahtanut itkuun, halannut 

häntä ja sanonut, että äiti tietää jo päivänkin, milloin he menevät takaisin 

äidin luo asumaan. Päivää äiti ei sanonut voivansa kertoa, ettei lapsille 

tulisi pettymyksiä. (TA) 

 

Sijaishuoltopaikassa on epäilyä siitä, että joltain taholta lapsi saa 

lupauksia pian tapahtuvasta kotiutumisesta, koska lapsi kyselee sen 

suuntaisia kysymyksiä hoitajilta. Hoitaja haluaa korostaa, että äiti ei 

puhuisi lapselle tapaamisissa kotiin pääsystä, koska siitä ei ole mitään 

sovittu. Tapaamisista ja kotiutumisesta puhutaan yhdessä 

lastensuojeluviranomaisten kanssa asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. (TB) 

  

Hoitajilta on tullut viestiä lastensuojeluun, että lapsi on viime aikoina 

alkanut itse ottaa hoitajan kanssa puheeksi kotiinlähtönsä 

sijaishuoltopaikasta. Hoitaja ovat ymmällään, mistä lapsi on saanut 

päähänsä tai kuullut puheita kotiin lähtemisestään (seuraavan 

asiakassuunnitelmaneuvottelun jälkeen)? Omien sanojensa mukaan äiti ei 

ole puhunut lapselle mitään mistään neuvottelusta eikä kotiutumisesta. Äiti 

tosin kertoo kyllä olevansa sitä mieltä, että lapsen pitää olla kotona, ja että 

hän on maailman paras äiti. Äidin mielestä koti on lapselle paras paikka, 

kotona lapsen pitää olla. Isä kieltää puhuneensa lapselle suoraan 

kotiutumisesta, mutta kertoo puhuneensa kylläkin joskus omassa kodissaan 

tehtävästä remontista lapselle, minne on tulossa myös lapselle oma huone. 

Isä kokee, että syy lapsen puheisiin on hänessä. (TB) 
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Lastensuojelu korostaa sitä, että tärkeintä ei nyt tässä asiassa ole niinkään 

syyllisen etsiminen, vaan sen yhdessä pohtiminen ja ymmärtäminen miten 

henkisesti vahingollista tällainen puhe voi lapselle olla. Sovitaan, että 

vanhemmat eivät puhu neuvotteluista eivätkä kotiuttamisesta lapselle. 

Tämä tärkeä seikka tarkennetaan myös muulle lasta tapaavalle 

lähiverkostolle. (TB) 

 

 

8.4 Sijaisvanhemmuus täydentää biologista vanhemmuutta, ei korvaa sitä 

 

Huostaanotto tehdään aina toistaiseksi. Lapsen huostaanotossa lopullisena päämääränä 

on aina lapsen hyvä kotiutuminen tulevaisuudessa. Käytännössä huostaanotto 

purkautuu usein vasta siinä vaiheessa, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Kuvaan 

seuraavassa, miten vanhemman kuntoutumisprosessin toteutuessa kokonaisvaltaisesti 

on mahdollista lapsen kotiutuminen jo aiemmin. Tähän tutkimukseen valikoiduista 

kolmesta huostaanottotapauksesta toistaiseksi yksi on päättynyt lapsen kotiuttamiseen 

ennen lapsen täysi-ikäisyyttä. Käytännössä lapsi sijoitettiin kotiin perhetukikeskuksessa 

toteutetun vanhemmuuden arviointijakson jälkeen, jolla pyrittiin varmistamaan lapsen 

hyvä kotiutuminen. 

 

 

Vanhemmuuden arviointijakso 

 

Vanhemmuudestaan äiti kertoo, että kokee jaksaneensa ihan hyvin 

vanhempana. Lapsi on käynyt kotona vierailemassa joka toinen 

viikonloppu. Äiti toivoisi, että hänen vierailuja sijaishuoltopaikassa olisi 

vähemmän ja lapsi olisi jo enemmän kotona, myös arkisin. Äiti toivoo myös, 

että kotiuttamisprosessi jatkuu, ja että lapsi tulee kotiin. Äiti kertoo 

olevansa nyt valmis vanhemmuuden arviointijaksoon. (TB) 

 

Äiti on kuntoutunut omassa vanhemmuudessan siinä määrin, että tehdään 

varaus vanhemmuuden arviointijaksolle. Jakso kestää 2-3 kuukautta, jona  
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aikana äiti asuu yhdessä lapsen kanssa perhetukikeskuksessa. Lapsen hyvä 

kotiutuminen tulevaisuudessa edellyttää vanhemmuuden arviointijaksoa. 

Mikäli vanhemmuuden arviointijaksolla kaikki sujuu hyvin äidin kanssa, 

voidaan tehdä lapsen koekotiutus tiiviissä yhteistyössä sijaishuoltopaikan 

hoitajien kanssa. (TB) 

 

Äiti tutustui tarkasti sitoumukseen vanhemmuuden arviointijaksolle menoa 

varten, ja teki sen suhteen hyviä kysymyksiä  -siitä annettiin äidille hyvää 

palautetta. Äidille painotettiin, että avoimuus puolin ja toisin on tärkeää ja 

paras tae siihen, että jaksosta on hyötyä niin lapselle kuin vanhemmalle. 

(TB) 

 

Hoitajat kertovat, että äidin kanssa on käyty jaksolla läpi vanhemmuuden 

roolikarttaa tilannekohtaisesti ja oikeiden tapahtumien kautta. Erityistä 

huolta mistään vanhemmuuden tehtävistä ei ole tullut, perustasolla äidillä 

menee hyvin. Jossain käytännön asioissa on vielä harjoittelemista, 

esimerkiksi lapsen kouluun saattamisessa. Yhteistyö äidin kanssa on 

sujunut moitteettomasti ja äiti on sitoutunut yhteisiin suunnitelmiin 

erinomaisesti. (TB) 

 

Äiti kertoo, että yllättyi itse positiivisesti jakson hyödyllisyydestä. Kaikki 

ohjaajat ovat olleet hänelle ystävällisiä. Yhteistyö on ollut helppoa. Lapsen 

kasvatukseen on saanut paljon hyvää oppia ja neuvoja. Lapsi on kasvanut 

vuosien aikana. Pieni lapsi lähti, iso tuli takaisin. Vanhemmuus on 

muuttunut, se on nyt erilaista. Äiti kertoo jo odottavansa kovasti omaan 

kotiin pääsyä yhdessä lapsen kanssa. Äiti kertoo, että lapsikin odottaa sitä. 

Ohjaajat vahvistavat asian. (TB)  

 

Lapsi kotiutettiin noin neljän vuoden sijoituksen jälkeen.  
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   9  VANHEMMUUDEN ROOLIT  

 

Viimeisessä luvussa etsin vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseeni eli miten 

vanhemman rooli huoltajana ja kasvattajana näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa. 

Aiemmin totesin, että vanhemmuuden lajeista sosialisella ja psykologisella 

vanhemmuudella on selkeä yhteys vanhemmuuden roolikarttaan, jonka pohjalta 

vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseeni haen. Sosiaalinen vanhemmuus 

näyttäytyy vahvimmiten vanhemman huoltajan roolissa, lapsen hoivana ja 

huolenpitona. Psykologinen vanhemmuus perustuu puolestaan lapsen ja vanhemman 

väliseen kiintymyssuhteeseen, joten näkyvimmin se tulee esiin vanhemman roolissa 

rakkauden antajana. 

 

 

9.1 Huoltaja 

 

Huoltajan rooliin kuuluvista vanhemman tehtävistä huostaanottoasiakirjoissa nousivat 

esille pääasiassa ruuan antaja, virikkeiden antaja, puhtaudesta huolehtija ja sairauden 

hoitaja. 

 

9.1.1 Ruuan antaja 

 

Lapsen ruokailuun liittyvissä seikoissa vanhemman vastuuta ja ymmärrystä lapselle 

sopivasta ruuasta jouduttiin usein parantamaan. Edistymistäkin tässä tapahtui:  

 

Ruokailutottumuksissa lasten kanssa äidillä on vielä jonkin verran 

parannettavaa. Äiti on toisesta kulttuurista eikä ymmärrä, miksi maidon 

juonti ruokajuomana on tärkeää lapsille. Äiti on tähän mennessä antanut 

lapsille limua ja mehua ruokajuomaksi. (TC) 

 

Äiti on tarjonnut lapsille jatkuvasti ruuaksi pannulla paistettua jauhelihaa, 

sekä lounaaksi, päivälliseksi ja välipalaksikin. Sittemmin äiti on jo alkanut 

tarjoilla lapsille muutakin, esimerkiksi kanaa. (TC) 
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Lapsen yletön makean syöminen huolestuttaa hoitajia. Etenkin isän luona 

juodaan paljon limsaa ja syödään karkkeja. Myös äidin luona lapsen 

syöminen on mennyt ajoittain ylettömyyksiin. Lapsi on syönyt esimerkiksi 

viisi kananmunaa kerralla ja viisi jäätelöä. (TB) 

 

Äidin tapaamisten osalta lapselle aiemmin tuodut makeiset ovat vaihtuneet 

hedelmiin ja isä on vähentänyt omalta osaltaan lapsen makeisten syöntiä 

lapsen ollessa isän luona. (TB) 

 

9.1.2 Virikkeiden antaja 

 

Vanhemman rooli virikkeiden antajana korostuu erityisesti huostaanottotapauksissa, 

kun riittävän hyvää vanhemmuutta jatkuvasti arvioidaan. Kyse on siitä, että vanhempi 

on todella läsnäoleva vanhempi lapselle eikä vain olemassaoleva. Lapsen kanssa 

yhdessä tekeminen ja sen kautta yhteisten kokemusten jakaminen on tärkeää lapsen 

kehityksen kannalta. Yhteinen aika ja yhdessä tekeminen ovat tärkeimpiä asioita lapsen 

ja vanhemman tapaamisissa: 

 

                   Äiti on leikkinyt ja lukenut lapsen kanssa tapaamisissa. (TB) 

 

Isä kertoo, että lapsen kotivierailujen aikana on leikitty yhdessä, oltu 

tietokoneella ja katsottu videoita yhdessä. (TB) 

 

Äiti kertoo, että kotivierailuilla on oltu tietokoneella, luettu satuja ja 

laulettu karaokea. (TB) 

 

Äiti kertoo, että ovat leikkineet yhdessä ja askarrelleet. Ovat käyneet myös 

uimahallilla uimassa. Äiti kertoo myös mielellään lukevansa lapselle. (TB) 

 

Äiti kertoo, että ovat lapsen kanssa pyöräilleet ja kävelleet. Ovat myös 

käyneet metsäretkellä. (TB) 
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Isä kertoo lapsen kanssa vietetystä ajasta, että on ollut niin mukavaa, että 

aika loppuu kesken. Ovat olleet paljon ulkona, muuan muassa marja- ja 

sienimetsässä, aina sään salliessa. (TB) 

 

   9.1.3 Puhtaudesta huolehtija 

 

Lapsen puhtauden huolehtijan roolissa vanhemmilla oli paljon parantamisen varaa. 

Suurimmat heikkoudet tämän roolin toteuttamisessa vanhemmilla olivat aivan lapsen 

perushygieniasta huolehtimisessa: 

 

Lapsen hygienian hoidossa on isällä suuria puutteita. Kotivierailuilta 

tullessaan lapsi on usein likainen ja vaatteet sekä hiukset haisevat niin, että 

sijaishuoltopaikassa suihkuun mennään ensimmäisenä. Isä kertoo kotona 

tehtävän kylpyhuoneremonttia eikä suihkuun siksi väliaikaisesti  pääse. 

(TB) 

 

Sijaishuoltopaikka on huolissaan lasten perushoidosta äidin luona, kuten 

hampaiden pesusta ja suihkussa käymisestä. Lasten kertoman mukaan he 

eivät harjaa hampaitaan äidin luona ollessaan. Joululoman aikana äidin 

luona lapset olivat olleet kerran suihkussa saunassa käydessään. (TA) 

 

Kun lapsi on tullut isän luota, hän on ollut likaisissa vaatteissa, ne on 

jouduttu pesemään sijaishuoltopaikassa. Isä on sanonut, ettei hänellä ole 

lapselle vaihtovaatteita kotona. Sanoo kyllä ostaneensa lapselle uusia 

vaatteita, mutta että äiti vie ne aina omaan kotiinsa. (TB) 

 

9.1.4 Sairauden hoitaja 

 

Vanhempi sairauden hoitajan roolissa näkyi huostaanottoasiakirjoissa kahtena 

ääripäänä. Toisessa päässä oli lapsensa sairauteen tai sairastamiseen esimerkillisesti 

suhtautuva vanhempi, ja toisessa päässä taas vanhempi, joka ei osoittanut vastuullista 

vanhemmuutta sairauden hoitajan roolissaan. 
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Lapsi käy puheterapiassa, äiti on mukana käynneillä. Äiti kertoo, että 

lapsen ollessa vielä kotona hän kävi lapsen kanssa puheterapiassa 50 

kertaa. On ollut puhetta, että lapsi kävisi toisen vuoden esikoulua. (TA) 

 

Lapsella on alkanut esiintyä yökastelua sijaishuoltopaikassa. Äiti kertoi, 

että lapsella oli ollut yökastelua myös kotona, minkä jälkeen hän oli 

käyttänyt lasta lääkärissä ja kokeissa, missä ei ollut tullut esiin mitään 

erityistä huomioitavaa. (TA) 

 

Lapsen leikkaus on pääkaupunkiseudulla, äiti lähtee mukaan ja on siellä 

koko ajan lapsen tukena, myös toipumisajan. (TA) 

 

Äiti haluaa olla mukana lapsen poliklinikka-käynnillä. Äiti lähtee sinne 

yhdessä sijaisäidin kanssa. (TA) 

 

Äiti vastustaa lapsen puheen tuottamisen vaikeuden tutkimista. Äiti ei 

halua, että lasta tutkitaan Suomessa. Lapsi tarvitsisi psykiatrista tutkimusta 

puheen vaikeuden takia. (TB) 

 

Viimeisin lapsen kotivierailu epäonnistui lapsen sairastelun takia. Äiti 

halusi kuitenkin lapsen luokseen. Lopulta äiti sitten toi itse lapsen takaisin 

sijaishuoltopaikkaan ja totesi, että lapsi oli väsynyt, ei iloinen ja energinen 

kuten tavallisesti, söikin huonosti. (TB) 

 

 

9.2 Rajojen asettaja 

 

Rajojen asettajan rooliin kuuluvat kaikki vanhemman tehtävät näyttäytyivät 

huostaanottoasiakirjoissa. 
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9.2.1 Fyysisen koskemattomuuden takaaja 

 

Fyysisen koskemattomuuden takaajana näyttäytyi huostaanottoasiakirjoissa 

vanhemmuus, joista seuraavat tekstikatkelmat puhuvat karua kieltään. Ensimmäinen 

tekstikatkelma kuvaa ymmärrettävää lapsen huostaantotosta seurannutta vanhemman 

vahvaa ahdistusta lapsesta eroon jouduttaessa, mutta ahdistuksen purkamiskeino on 

vanhemmalla täysin väärä: 

 

Päivähoitopaikassa äiti oli yrittänyt päästä väkisin lapsen lähelle ja 

riuhtonut lasta hoitajan sylistä. Lapsi oli turvannut päiväkodin työntekijään 

ja tapahtuma oli järkyttänyt lasta kovasti. Äiti oli käynyt käsiksi lasta 

suojanneeseen aikuiseen niin, että tällä oli mustelma käsivarressa, 

paksuista ulkovaatteista huolimatta. Äiti selittää tapahtumaa sillä, että 

hänellä oli vain niin suuri tarve läheisyyteen lapsen kanssa. (TB) 

 

Vanhempi lapsista ei juuri puhu isästään. Nuorempi lapsi puhuu enemmän 

ja hänen puheistaan on tullut ilmi väkivaltatilanteet kotona, jotka etupäässä 

ovat kohdistuneet äitiin ja lapsiin. (TA) 

 

Lapsi vierastaa ja pelkää hirveästi nuoria miehiä ja on varovainen 

tilanteissa, missä heitä kohtaa. Äiti kertoo isän käyttäytyneen todella 

aggressiivisesti lasta kohtaan tämän ollessa vasta vauva. Äiti kertoo muun 

muassa isän kerran roikottaneen lasta korkealla parvekkeen kaiteen 

ulkopuolella ja uhanneen pudottaa lapsen, mikäli äiti ei suostu isän 

vaatimuksiin. (TC) 

 

9.2.2 Turvallisuuden luoja 

 

Vanhemman turvallisuuden luojan roolissa huostaanottoasiakirjoissa korostui 

enemmän valitettavasti lapsen turvattomuuden luoja. Ensimmäinen tekstikatkelma 

osoittaa kuitenkin poikkeuksenkin: 
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Isän ja lasten tapaamisasia puhututtaa lasten äitiä. Puuttuuko kukaan isän 

luona tarvittaessa lasten ja isän välisiin asioihin, jos tulee 

ristiriitatilanteita? Jättääkö isä lapset yksin, jos sortuu juomaan? Äiti on 

valmis hakemaan lapset isän luota vaikka keskellä yötä pitkän matkan 

takaa tarvittaessa. Lapset lähtevät mielellään isän luo, mutta varmistelevat 

asiaa moneen kertaan. Isän asunto sijaitsee syrjäisellä paikalla, lapsille ei 

ole turvapaikkaa lähellä, jos tulee hätä. (TA) 

 

Ohjaaja on lähettänyt viestin lastensuojeluun, jonka mukaan 

sijaishuoltopaikassa on tullut huoli äidin käytöksestä lapsen tapaamisissa. 

Lapsi itse kertoo pelkäävänsä, että äiti suuttuu ja huutaa, ja häntä pelottaa. 

Silloin lapsi toivoo, että joku muukin olisi läsnä tapaamisissa, ettei pelota. 

(TB) 

 

Lapsella on hoitajan kokemuksen ja näkemyksen mukaan selkeä jättämisen 

ja hylkäämisen pelko. Se ilmenee siten, että lapsi haluaa aikuisen olevan 

aina läsnä ja lähellä siten, että lapsi varmasti näkee tämän. Äidin ajoittain 

yllättävät lähdöt lasten luota tapaamisissa ilman hyvästejä eivät ainakaan 

helpota lapsen pelkotiloja. (TC) 

 

Lapset olivat joutuneet matkustamaan isän toimesta pitkän bussimatkan 

omineen, ensimmäistä kertaa. Matkanteko kesti useamman tunnin, mihin 

lapset eivät osanneet etukäteen varautua. Isä oli antanut lapsille 

matkaevääksi karkkipussin pitkälle matkalle. Lapset olivat kokeneet olonsa 

turvattomaksi ja purkaneet tuntojaan keskenään matkalla. (TA) 

 

9.2.3 Sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja  

 

Hoitaja kertoo, että kun äiti tulee lasta tapaamaan, ajankohta on 

pääsääntöisesti jotakin muuta kuin mitä on sovittu. Tapaamisessa äiti 

käyttää aikaa hoitajien moittimiseen ja kyseenalaistaa sijaishuoltopaikan 

toimintaa ja sääntöjä jatkuvasti. (TB) 
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Sijaishuoltopaikan hoitaja kertoo, että rajoja lapsen kanssa haetaan vielä 

kovasti. Äitiään ei tahdo totella. Hoitajan mukaan äiti antaa helposti 

periksi lapselle ja tarjoaa syliä herkästi ja nopeasti ristiriitatilanteissa. 

Tästä on puhuttu äidin kanssa ja myös äidiltä odotetaan sitoutumista 

sijaishuoltopaikan sääntöihin. (TC) 

 

Lapsen pelaamiselle ja tietokoneella oloon on asetettava rajat, etenkin isän 

luona. Ja pelien ja filmien ikärajoitukset on molempien vanhempien 

otettava tosissaan. (TB) 

 

   9.2.4 Ein –sanoja  

 

Lahjojen antamiseen liittyen hoitaja kertoo lapsen itsensä tekevän 

suoranaisia lahjatilauksia vanhemmillleen, joita vanhemmat sitten 

toteuttavat lapsen tahdon mukaisesti. (TB) 

 

Lapsen aggressiivinen puoli näyttäytyy muun muassa tavaroiden heittelyllä 

päin äitiä. Myös niin sanottua salapahaa lapsella ilmenee siten, että lapsi 

saattaa huitaista leikkitoveria ja odottaa sitten lohduttavaa elettä äidiltä. 

(TC) 

 

Lapsi käyttäytyy uhmakkaasti ja uhkailevasti äitään kohtaan, tämän 

kieltäessä lasta jostakin tai kieltäessä lapselta jotakin. Lapsi uhkaa muun 

muassa hypätä ikkunasta, juosta karkuun tai rikkoa ikkunan, jos ei saa 

jotakin haluamaansa. (TA) 

 

Lapset ovat äidin läsnäollessa levottomampia kuin muuten. Lapset 

kiukuttelevat äidille ja lapsissa on havaittavissa suoranaista riehakkuutta 

äidin läsnäollessa. (TA) 
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9.2.5 Vuorokausirytmistä huolehtija 

 

Lasten vuorokausirytmistä huolehtiminen tapaamisissa vanhempien luona 

kyseenalaistui ja herätti keskustelua monessa kohtaa. Myös vanhemman kyvyttömyyttä 

lapsensa vuorokausirytmistä huolehtimiseen esiintyi: 

 

Sijaisäidin mukaan lapset ovat kertoneet sijaishuoltopaikassa, että äidin 

luona valvotaan aina myöhään, puoleen yöhön saakka. Äiti kertoo, että 

kyllä hänen luona pidetään kiinni säännöllisyydestä ja vuorokausirytmistä. 

Ei valvota yömyöhään eikä pelata tietokoneella. Nukkumaanmenoaika 

lapsilla on kello 21. (TA) 

 

Isän luona vierailun jälkeen lapset ovat olleet levottomampia yöllä, uni ei 

ole meinannut tulla millään normaaliin nukkumaanmenoaikaan, kello 20. 

Koko viikko isällä käymisen jälkeen on ollut rauhaton. Kouluun ei jaksaisi 

nousta mitenkään. (TA) 

 

Mennyt kesä oli sijaishuoltopaikan mukaan lasten elämässä rikkonainen, 

kun menoa oli vähän joka suuntaan joka paikassa. Sekä äidin että isän 

luona oltiin lomareissulla. Levottomuus näkyi lapsissa, toinen vaelteli öisin 

ja toiselle ei tahtonut uni tulla silmään. Syksyyn mentäessä lapsissa alkoi 

ilmetä myös aggressiivista käyttäytymistä koulun alkaessa. (TA) 

 

Äidillä on vaikeuksia saada lapsia päiväunille. Isompi lapsista ei tahdo 

nukahtaa millään, ja metelöi sitten niin, ettei pienempi lapsistakaan saa 

nukuttua tai heräilee itkuisena kesken päiväunien. (TC) 

 

9.2.6 Omien rajojen asettaja 

 

Äidin kielenkäyttö on ajoittain hyvin asiatonta. Kiroilua lapsen kuullen. 

Hoitajat ovat myös kuulleet äidin esittävän sopimattomia kysymyksiä 

lapselle, kuten:Lyökö täällä joku sinua?Eihän isä leiki sinun kanssasi? (TB) 
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Painotetaan äidille yhteisesti laaditun suunnitelman noudattamisen 

tärkeyttä. Toisaalta vahvaa ja vastuullista vanhemmuutta on sekin, ettei 

tule lapsia tapaamaan silloin kun on juonut. (TC) 

 

Äiti hakee nyt kovasti säännöllisyyttä ja rajoja omaan arkeen, työn 

tekemisen kautta. Viikonloppuisin käy välillä lenkillä. Yritää nyt työn kautta 

saada otetta elämäänsä. (TC) 

 

 

   9.3 Rakkauden antaja 

 

Huostaanotto luo poikkeukselliset olosuhteet lapsen ja vanhemman väliselle suhteelle. 

Jos lapsi joudutaan erottamaan vanhemmastaan kovin pienenä, vanhemman rakkaus 

lapseen saattaa kehittyäkseen  joskus vaatia aikaa: 

 

Hoitaja nostaa vauvan vaunuista ja tarjoaa vauvaa äidin syliin. Isompi 

lapsi ei päästä otettaan äidistä eikä tämän sylistä, joten vauva jää hoitajan 

syliin, joka alkaa ruokkia lasta tuttipullolla. (TC) 

 

Hoitajan mukaan äidin ja vauvan suhde ei ole yhtään kehittynyt. Lapsi 

yrittää ottaa kontaktia äitiinsä, mutta mitään ei äidissä tapahdu. Äiti 

huomaa vain isomman lapsen. Hoitajan mukaan ovat keskustelleet äidin 

kanssa asiasta ja äiti on itse sanonut, etteivät tunteet vauvaan ole päässeet 

kehittymään vaikean elämäntilanteen takia. Ja vauvan synnytyskin oli niin 

vaikea, ja koko raskausaika. (TC) 

 

Äidin ja lapsen suhde on parantunut siinä mielessä, että äiti suhtautuu 

nykyään paremmin lapsen huomionhaku –yrityksiin ja hoivaa lasta taitonsa 

mukaan. Jos lapsi itkee tai lapsessa esiintyy vastarintaa, tarvitaan hoitajien 

apua. (TC) 
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Äiti kertoo, että aiemmin hän hermostui helposti vauvan itkuun, eikä 

jaksanut siihen väsyneenä reagoida. Vauva itki paljon. Äiti ajatteli lapsen 

vain kiukuttelevan. Nyt äiti kertoo ymmärtävänsä, että lapsellakin voi 

joskus olla huono päivä tai hän itkee väsymystään, ettei lapsi kiukuttele 

tahallaan. (TC) 

 

Äiti toteaa, että lapsia on ikävä usein, haluaisi tavata heitä useammin. Äiti 

sanoo, että molempia lapsia ikävöi ja kaipaa yhtä paljon, lapset ovat nyt 

tasa-arvoisia äidin silmissä ja sydämessä. (TC) 

 

 

   9.4 Elämän opettaja 

 

Vanhemman elämän opettajan rooli näyttäytyi huostaanottoasiakirjoissa ennen kaikkea 

arkielämän taitojen opettajana ja perinteiden vaalijana. Arkielämän taidot liittyivät 

kodinhoitoon, ruokailuun ja koulunkäyntiin. Perinteitä vaalittiin kädentaitojen, 

juhlapäivien, kulttuurin ja kielen sekä uskonnon osalta. 

 

   9.4.1 Arkielämän taitojen opettaja 

 

Äiti kertoo, että kotona lapsen kanssa arki sujuu hienosti, ollaan yhdessä 

lapsen kanssa siivottu, laitettu ruokaa ja käyty kaupassa. (TB) 

 

Perhetyöntekijät kertovat, että äiti istuu lasten kanssa rauhallisesti yhdessä 

ruokapöydässä lasten ruokailutilanteessa ja on vuorovaikutuksessa lasten 

kanssa. Äiti opettaa lapsia sanomaan kiitos ja pyytämään kauniisti, mitä 

pöydästä haluaa. (TC) 

 

Äiti kertoo, että ovat lapsen kanssa opetelleet yhdessä kirjoittamista ja 

lukemista. Äiti kertoo ostaneensa lapselle sanapelin ja sanoo, että sitä on 

nyt yhdessä pelattu lapsen kanssa ahkerasti. Luetaan ja rakennetaan sanoja 

ja lauseita, harjoitellaan yhdessä lukemista. (TB) 
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Äiti pitää lapsen koulunkäyntiä tärkeänä. Äiti on itsekin aloittanut opinnot. 

Äiti haluaisi tehdä läksyjä yhdessä lapsen kanssa. Äiti ei koe olevansa 

oikein hyvä positiivisen palautteen antaja koulutehtävissä lapselle, mutta 

pitää sitä kuitenkin tärkeänä. (TB) 

  

9.4.2 Perinteiden vaalija 

 

Äiti kertoo askartelevansa ja ompelevansa yhdessä lapsen kanssa, 

harjoitellaan erilaisia käsityötaitoja. Äiti kertoo ostaneensa kaupasta 

valmiita neulepistomalleja, ja niitä on yhdessä ommeltu. (TB) 

 

Isä vietti juuri 50-vuotispäiviään, joihin oli tehnyt kaikki tarvittavat ruuat 

itse. Lapset olivat juhlassa mukana ja kaikki meni hyvin. Syntymäpäiviä 

juhlistettiin sukulaisten ja ystävien kesken. Isä kertoo tapahtumia juhlista 

herkistyneenä, kun lapsetkin saivat olla mukana. Oli selkeästi lapsille ja 

isälle muistoihin jäävä kokemus, jolla oli iso merkitys sekä isälle että 

lapsille. (TA) 

 

Äiti kertoo heillä olevan lapsen kanssa yhteisiä harrastuksia, muun muassa 

taidekerho ja tanssitunnit. (TB) 

 

Äiti haluaisi lapsesta kaksikielisen. Puhuu lapselle venäjäksi yksinkertaisia 

asioita ja lukee satuja venäjäksi, joita lapsi kuuntelee mielellään. Lapsi käy 

keskiviikkoisin venäjän kerhossa. Äiti haluaisi lapselle lisää venäjän kielen 

opetusta. Äidin mielestä lapsi itse ei kuitenkaan ole oikein innostunut 

puhumaan venäjää. Kirjaimista ja kirjoittamisesta on kyllä kiinnostunut. 

Äiti on huolissaan, että lapsi unohtaa kielen kokonaan. Äiti kertoo kuitenkin 

ymmärtävänsä, ettei ole hyväksi yrittää jotain asiaa liikaa väkisin opetella, 

ettei lapsen luonnollinen kasvu ja kehitys häiriinny. (TB) 

 

Äiti ja lapsi ovat harjoitelleet yhdessä venäjää ja lapsi on todella 

innostunut venäjän opiskelusta. Lapsi on myös puhunut hoitajalle, että on  
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ylpeä venäläisyydestään. Äiti kertoi lapsen jopa itkeneen harmissaan 

mummille, kun ei osaa venäjää yhtä hyvin kuin ennen. (TB) 

 

Vauva kastetaan äidin toiveesta ortodoksiksi, joka on myös äidin uskonto. 

Ortodoksi-kastejuhlassa kasteen suorittava pappi tapaa äitiä ja keskustelee 

tämän kanssa lapsesta, vanhemmuudesta ja uskosta ennen juhlaa, joten 

äidillä on tärkeä rooli lapsen vanhempana. (TC) 

 

Lapset ovat katolilaisia, samoin kuin isä. Isä on halunnut lapset 

kasvatettavan samaan uskontoon kuin hän itse on. Muun muassa lasten 

rippikoulu alkaa jo nuorella iällä, ja rippikoulu rippijuhlineen on 

monivaiheinen, useita vuosia kestävä prosessi. (TA) 

 

 

9.5 Ihmissuhdeosaaja 

 

Vanhemman ihmisuhdeosaajan roolista painottuivat keskustelija ja kuuntelija sekä 

perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija. 

 

9.5.1 Keskustelija, kuuntelija 

 

Lapsi on isän tapaamisissa iloinen, isä pelaa ja juttelee asioista samalla 

lapsen kanssa mukavasti. Isä on huomannut lapsen kanssa jutellessaan 

tämän iloisuuden ja valoisuuden. Isän kertoman mukaan lapsi puhuu 

hänelle tulevaisuudesta ja suunnittelee asioita isän kanssa. Ja hymyilee. 

(TB) 

 

Äiti kertoo, että nykyisin lapsi kyselee kaikenlaisia asioita paljon enemmän 

kuin ennen. Lapsen kanssa voi keskustella ja lapsi todella kuuntelee häntä, 

luottaa hänen sanaansa. Äiti kertoo, että kun rajoista täytyy päättää, hän 

yleensä ensin kysyy lapsen mielipidettä asiaan, tekee sitten vasta 

päätöksen. Kertoo, että lapsi vaatii kyllä tarkat perustelut, joka kerta. (TB) 
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9.5.2 Perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija 

 

Lapsen tärkein ihmissuhde on suhde vanhempaan. Tätä suhdetta vaalii vanhempi itse 

omalta osaltaan, mutta myös toisen vanhemman osalta: 

 

Isän kokemus on, että kaiken kaikkiaan lapsi tuntuu nyt rennommalta ja 

vapautuneemmalta hänen seurassaan. Isän mielestä hänen ja lapsen suhde 

on mutkaton isä-tytär –suhde, koska tapaamiset ovat sujuneet hyvin. (TB) 

 

Äiti kertoo, että välit isän kanssa ovat ok, lapsen asioista ja tapaamisista 

keskustellaan asiallisesti ja sopuisasti, ei riitelyä. Äiti sanoo muun muassa 

antaneensa isälle tiedoksi lapsen vanhempainillan ajankohdan koulussa, ja 

isä puolestaan kertoo antaneensa äidille uuden puhelinnumeronsa, jotta 

voivat sopia keskenään isän ja lapsen tapaamisista. (TB) 

 

Isän mukaan ovat jo sopineet äidin kanssa yhdessä, että myös isän ja lasten 

tapaamisia voidaan järjestää äidin luona silloin, kun he tapaavat äitiään. 

(TA) 

 

Äiti kertoo, että ovat myös isän luona käyneet kylässä kun lapsi on ollut 

äidillä. Isä puolestaan kertoo, että  on vienyt lapsen uimaan mummon 

kanssa, ja kutsunut myös äidin mukaan. (TB) 

 

Joissain tapauksissa vanhempi on olemassa, mutta ei mitenkään läsnä lapsen elämässä. 

Lapsen ja vanhemman välisen suhteen vaaliminen ei tällöin valitettavasti onnistu, 

toisen vanhemman toiveista huolimatta: 

 

Lasten isää äiti sanoo nähneensä pari kuukautta sitten. Oli itse kutsunut 

isän kylään, koska halusi jutella lapsista, lasten asioista ja kuulumisista. 

Mutta isä oli kysellyt lapsista vain ylimalkaisesti. (TC) 
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 Myös lapsen muun lähiverkoston ihmissuhteiden vaaliminen on tärkeä vanhemman       

 tehtävä: 

Äiti kertoo, että joskus mummi kutsutaan kylään, katsotaan yhdessä sitten 

televisiota ja laitetaan ruokaa. Jutellaan yhdessä kuulumisista. (TB) 

 

Äiti kertoo, että sukulaislapsen ristiäiset ovat tulossa ja toivoo, että lapset 

saisivat  osallistua juhlaan. (TA) 

 

Isä kertoo, että toivoo lasten pääsevän mukaan sukujuhlaan kesällä. 

Lapsilla olisi ainutlaatuinen tilaisuus tavata isän puoleista sukua 

laajemmin. Onhan tärkeää, että lapset pääsevät tutustumaan juuriinsa, 

juhla pidetään isän lapsuuden kotipaikkakunnalla. (TA) 
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  10  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

  10.1 Yhteenvetoa tuloksista 

 

Vanhemman jatkuva oma oppiminen vanhemmuudessaan on aina osa vanhemmuuden 

prosessia. Huostaanotetun lapsen vanhemmuutta on mielekästä tarkastella vanhemman 

kuntoutusprosessin näkökulmasta. Tällöin esiin nousevat vanhemmuuden vahvuudet ja 

muutostarpeet, toisin sanoen ne vahvassa ja heikossa vanhemmuudessa 

merkityksellistyvät seikat, joita lastensuojeluviranomaiset arvioivat huostaanotetun 

lapsen vanhemman vanhemmuudessa. Perheen jälleenyhdistäminen edellyttää riittävän 

hyvää vanhemmuutta. Riittävän hyvä vanhemmuus saavutetaan silloin, kun vanhempi 

kykenee osoittamaan jatkuvaa vahvaa vastuullista vanhemmuutta. Vastuullinen 

vanhemmuus tarkoittaa lapsen kasvatusta ja hoitoa lapsen edun mukaisesti, kasvattajan 

yleisiä periaatteita noudattaen. Tämä taas edellyttää vanhemman kuntoutumisprosessin 

kokonaisvaltaista toteutumista, josta lastensuojeluviranomaisten on saatava 

pitkäaikaista näyttöä toteuttaakseen perheen jälleenyhdistämisen huostaanottoprosessin 

lopullisena päämääränä.  

 

Huostaanottotapaus A edustaa tässä tutkimuksessa vanhemmuuden osalta tyypillistä 

tapausta. Äiti motivoitui alkoholiongelmastaan kuntoutumiseen, mutta se osoittautui 

pitkäksi tieksi. Tämä on tyypillistä päihderiippuvuudessa. Kuntoutumisen kannalta 

merkitykselliseksi seikaksi vanhemman arjessa nousi esiin työelämään kiinni 

pääseminen. Päihderiippuvuudesta kuntoutuminen edellytti myös viranomaisten 

vahvaa ja jatkuvaa kontrollia sekä äidin yhteistyökykyä asiassa. Äidin vahvuutena 

vanhemmuudessa oli kuntoutumisprosessiin sitoutuminen. Muutostarpeena voidaan 

nähdä kuntoutusprosessin luonteen pitkäaikaisuuden ymmärtäminen ja hvväksyminen 

sekä kuntoutumisessaan jatkuvuuden ylläpitämisen tärkeyden ymmärtäminen.  

 

Isän kohdalla motivoituminen oman alkoholiongelmansa hoitoon on ollut heikompaa. 

Esteenä tähän on lähtökohtaisesti ollut se, että isä ei itse näe alkoholinkäyttöään 

ongelmallisena. Kuntoutumisprosessin käynnistämisen ensimmäisenä edellytyksenä on  
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vanhemman oman ongelmansa tunnistaminen ja nimeäminen. Isän vahvuutena 

vanhemmuudessa näyttäytyy ajoittaiset selvänä olo –jaksot, jossa merkityksellisenä 

tekijänä on sitä tukeva isän työssäkäynti. Muutostarpeena isällä on siten oman 

ongelmansa tunnistaminen ja nimeäminen sekä motivoituminen ja sitoutuminen 

päihdeongelmastaan kuntoutumiseen.   

 

Jaettu vanhemmuus tasapuolisessa lasten hoidossa ja kasvatuksessa toteutui 

vanhempien välillä heikosti. Merkitykselliseksi esteeksi tässä nousi isän jatkuva 

päihderiippuvuus ja siten kuntoutumisprosessin mahdottomuus. Äidin kohdalla 

vahvuutena merkityksellisiksi seikoiksi jaetussa vanhemmuudessa 

lastensuojeluviranomaisten ja sijaishuoltopaikan kanssa nousivat esiin tapaamisista 

sopiminen ja tapaamisten toteutuminen. Äiti pystyi tarjoamaan lapsilleen vakaat ja 

turvalliset tapaamisolosuhteet sekä sitoutumaan säännölliseen tapaamisaikatauluun. 

Myös yhteydenpito lapsiin nousi esiin merkityksellisenä vahvan vanhemmuuden 

kohdalla, samoin kuin pääsääntöisesti sijaishuollon arvostaminen. Äidin kohdalla 

merkityksellisiä muutostarpeita vanhemmuudessa näyttäytyi etupäässä äidin 

toistuvassa toiveessa lasten kotiutumisen suhteen, mikä lastensuojeluviranomaisen 

näkökulmasta ei vielä vastaa äidin elämän realiteetteja kokonaisvaltaisen  

kuntoutumisensa osalta. Taustalla voidaan nähdä äidin kokemat turhautuneisuuden ja 

pettymyksen tunteet sekä kärsimättömyys johtuen vaikeudesta ymmärtää ja hyväksyä 

oman kuntoutumisprosessin pitkäaikaisuus ja huostaanottoprosessin voimassaolo 

”toistaiseksi”. Äiti haki huostaanoton purkua toistuvasti ja sortui myös lapsille 

annettuihin katteettomiin kotiutumispuheisiin.  

 

Isän kohdalla jaetussa vanhemmuudessa lastensuojeluviranomaisten kanssa 

merkityksellisinä seikkoina heikon vanhemmuuden osalta näyttäytyi tapaamisista 

sopimisen vaikeus ja tapaamisten toteuttamisen vaikeus. Isä ei pystynyt huolehtimaan 

vakaista ja turvallisista olosuhteista tapaamisissa. Isän oma kokemus oli, että hän on 

tapaajavanhempana täysin eriarvoisessa asemassa lasten äitiin verrattuna. Käytännössä 

isä ei kyennyt aina olemaan edes läsnä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, joissa 

tapaamisista sovitaan. Yhteistyö isän kanssa oli siten vaikeaa, ajoittain jopa 

mahdotonta.  
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Vanhemmuuden rooleista äidin kohdalla merkityksellisinä näyttäytyivät vahvan 

vanhemmuuden osalta huoltajan rooli sairauden hoitajana, rajojen asettajan rooli 

turvallisuuden luojana sekä ihmissuhdeosaajan rooli perheen ja lapsen ihmissuhteiden 

vaalijana. Muutostarpeina esiin nousivat äidin heikkoa vanhemmuutta ilmentävinä 

huoltajan roolissaan puhtaudesta huolehtija, rajojen asettajan roolissaan ein-sanoja ja 

vuorokausirytmistä huolehtija.  

 

Isän kohdalla merkityksellisinä näyttäytyi heikkoa vanhemmuutta ilmentävänä rajojen 

asettajan rooli turvallisuuden luojana ja vuorokausirytmistä huolehtijana. Näissä oli 

selkeä muutostarve. Vanhemmuudessa merkityksellistyi vahvuutena elämän opettajan 

rooli perinteiden vaalijana sekä perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalijana.  

 

Huostaanottotapaus B edustaa tässä tutkimuksessa vanhemmuuden osalta 

ainutlaatuista tapausta. Äiti ei alkuun motivoitunut laisinkaan 

mielenterveysongelmiensa hoitoon, ja tässäkin merkittäväksi esteeksi muodostui se, 

että äiti ei nähnyt henkisessä hyvinvoinnissaan mitään ongelmaa. Sittemmin ongelman 

tunnistaminen ja nimeäminen käynnisti äidin motivaation ja sitoutumisen 

kuntoutusprosessiin. Kuntoutumisen kannalta merkityksellisiksi seikoiksi äidin 

vanhemmuudessa nousivat esiin opiskelu ja työ sekä erilaisten harrastusten löytäminen. 

Äidin selkeänä vahvuutena oli oman kuntoutumisprosessin tarpeellisuuden 

ymmärtäminen ja siihen sitoutuminen pitkäjänteisesti, mistä seurasi kuntoutuminen 

riittävän hyväksi vanhemmaksi, ja lopulta lapsen kotiuttaminen. 

 

Isän kohdalla motivaatio omasta alkoholiongelmastaan kuntoutumiseen löytyi pian 

lapsen huostaanoton jälkeen. Isä itse tunnisti ja nimesi ongelmansa heti alusta lähtien. 

Tässä tutkimuksessa esiintyvistä vanhemmista tämän isän kohdalla 

kuntoutumisprosessi toteutui kokonaisvaltaisesti. Isä pääsi kokonaan irti 

päihderiippuvuudestaan. Kuntoutumisen kannalta merkityksellisiksi seikoiksi 

vanhemman arjessa nousivat esiin opiskelu, työ ja harrastukset. Isän vahvaa 

vanhemmuutta ilmentää hänen sitoutumisensa omaan kuntoutumisprosessiinsa, sekä 

siinä onnistuminen. 
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Jaettu vanhemmuus lapsen hoidossa ja kasvatuksessa alkoi toteutua vanhempien välillä 

huostaanottoprosessin kuluessa. Merkityksellisenä seikkana äidin heikossa 

vanhemmuudessa nousi huostaanoton alkuvaiheessa esiin äidin yhteistyökyvyttömyys 

lastensuojeluviranomaisten ja sijaishuoltopaikan kanssa. Äidin käyttäytyminen tulee 

ymmärrettävämmäksi, kun muistetaan, että lapsen huostaanotto on verrattavissa 

traumaattisen kriisin kokemiseen. Mielenterveysongelmaisten vanhempien kohdalla 

tällainen voi näyttäytyä ”mittavana”. Tästä seurasi vaikeudet sitoutumisessa 

säännölliseen tapaamisaikatauluun ja tapaamisten toteuttamiseen lapsen edun 

näkökulmasta, jotka olivat selkeitä muutostarpeita äidin vanhemmuudessa. Myös 

sijaishuollon jatkuva arvosteleminen oli äidillä voimakasta ja jatkuvaa. Äidillä oli 

myös alusta alkaen jatkuva toive lapsen kotiutumisen suhteen, vaikkakaan oman 

elämän realiteetit eivät tätä olisi vielä mahdollistaneet. Lapselle esitettiin katteettomia 

kotiutumispuheita.  

 

Isän kohdalla merkityksellisenä seikkana vahvassa vanhemmuudessa nousi esiin 

yhteistyökyky lastensuojeluviranomaisten ja sijaishuoltopaikan kanssa. Isä kykeni 

sitoutumaan säännölliseen tapaamisaikatauluun huostaanottoprosessin kuluessa ja siten 

myös tapaamisten toteutumiseen. Muutostarpeita isän vanhemmuudessa ilmensi 

ajoittain heikkona kohtana isän vaikea tavoitettavuus tapaamisten sopimiseksi. Lapselle 

annettuihin kotiutumispuheisiin liittyen isä koki oman osuutensa asiassa 

merkityksellisenä, mistä aiheutui isälle vahvaa syyllisyydentunnetta. Katteettomat 

kotiutumispuheet lapselle ilmentävät lastensuojeluviranomaisen näkökulmasta heikkoa 

vanhemmuutta, joka on ehdottomasti muutostarve.  

 

Äidin kohdalla vahvuutena vanhemmuuden rooleista näyttäytyi merkityksellisenä 

huoltajan rooli virikkeiden antajana sekä elämän opettajan rooli arkielämän taitojen 

opettajana ja perinteiden vaalijana. Myös ihmissuhdeosaajan roolissa keskustelija ja 

kuuntelija nousi esille merkityksellisenä äidin oman kuntoutumisprosessin edetessä, 

samoin kuin perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija. Muutostarpeita äidillä oli heikon 

vanhemmuuden osalta huoltajan roolissaan ruuan antajana ja sairauden hoitajana. 

Vastaavasti heikko vanhemmuus merkityksellistyi äidin kohdalla myös rajojen 

asettajan roolissa fyysisen koskemattomuuden takaajana, turvallisuuden luojana,  
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sääntöjen ja sopimusten noudattajana ja valvojana, ein-sanojana sekä omien rajojen 

asettajana.  

 

Isän kohdalla merkityksellisinä vahvuuksina vanhemmuudessa esiin nousivat huoltajan 

rooli virikkeiden antajana, ihmissuhdeosaajan rooli keskustelijana ja kuuntelijana sekä 

perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalijana. Muutostarpeita isällä näyttäytyi 

merkityksellisinä vanhemmuudessaan huoltajan roolissa ruuan antaja ja puhtaudesta 

huolehtija, lisäksi rajojen asettajan roolissaan sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja 

valvoja sekä ein-sanoja. 

 

Huostaanottotapaus C edustaa tässä tutkimuksessa vanhemmuuden osalta äärimmäistä 

tapausta. Äiti tunnisti ja nimesi päihderiippuvuusongelmansa ja 

mielenterveysongelmansa hyvin pian huostaanottoprosessin alusta lähtien, ja 

motivoitui omaan kuntoutumisprosessiinsa. Kuntoutumisen kannalta merkityksellisiksi 

seikoiksi ädin arjessa esiin nousivat opiskelu ja työ, myös harrastusten löytymisellä oli 

äidin hyvinvointia edistävä vaikutus. Vahvaa vanhemmutta äiti ilmensi 

motivoitumisellaan ja sitoutumisellaan kuntoutumisprosessiinsa sekä heti alusta lähtien 

esimerkillisessä yhteistyökyvyssä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Äidillä on alusta 

alkaen ollut vahva luottamus ja usko lastensuojeluviranomaisiin omien lastensa edun 

turvaajina ja päätöksentekijöinä. Merkityksellisinä seikkoina äidin vahvassa 

vanhemmuudessa nousi esiin myös oman jaksamisen ja omien rajojen tunnistaminen. 

Äidin heikossa vanhemmuudessa merkityksellisinä seikkoina esiin nousivat 

läheisriippuvuus suhteessa lasten isään sekä masentuneisuuden vaikeahoitoisuus. Nämä 

seikat ovat muutostarpeita, sillä ne ehkäisevät äidin kuntoutumisprosessia. 

Muutostarpeena voidaan siten myös määritellä äidin kuntoutumisprosessissa 

jatkuvuuden ylläpitäminen. 

 

Jaettu vanhemmuus lasten hoidon ja kasvatuksen tasapuolisuudessa ei toteutunut 

laisinkaan vanhempien välillä. Merkitysellisenä esteenä tähän oli se, että isä ei ollut 

läsnäoleva vanhempi lasten elämässä millään lailla. Merkityksellisenä äidin vahvassa 

vanhemmuudessa näyttäytyi yhteistyökyky ja –halukkuus lastensuojeluviranomaisten 

kanssa, ja toisaalta heikossa vanhemmuudessa yhteistyökyvyttömyys  
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sijaishuoltopaikan kanssa. Taustalla tässä voidaan nähdä äidin kärsimä vakava 

masennus. Tästä johtuen merkityksellisinä seikkoina näyttäytyi äidin kyvyttömyys 

säännöllisen tapaamisaikataulun noudattamiseen ja tapaamisten toteuttamisen vaikeus 

sijaishuoltopaikassa. Merkityksellistä oli myös se, kuinka vahvasti äiti ajoittain 

arvosteli sijaishuoltoa. Nämä ovat lastensuojeluviranomaisten näkökulmasta 

ehdottomasti muutostarpeita äidin vanhemmuudessa.  

 

Äidillä merkityksellisinä vahvuuksina vanhemmuudessa näyttäytyi vanhemmuuden 

rooleista rakkauden antajan rooli. Vastaavasti vahvuutena oli elämän opettajan roolissa 

arkielämän taitojen opettaja ja perinteiden vaalija. Selkeää muutostarvetta äidillä oli 

huoltajan roolissa ruuan antajana. Vastaavasti heikkoa vanhemmuutta äidillä näyttäytyi 

rajojen asettajan roolissa turvallisuuden luojana, sääntöjen ja sopimusten noudattajana 

ja valvojana sekä ein-sanojana kuten myös vuorokausrytmistä huolehtijana ja omien 

rajojen asettajana.  

 

Lastensuojelun sosiaalityön ydin on lapsen etu: vanhemman hoitomyönteisyys ja 

yhteistyökykyisyys. Yhdessä tapauksessa saavutettiin huostaanottoprosessin 

lopullisena päämääränä perheen jälleenyhdistäminen. Lapsi kotiutettiin onnistuneesti. 

Miksi näin ei aina käy? On muistettava, että lastensuojelun sosiaalityö on aina myös 

tunnetyötä. Kokonaisuutena se on holistiseen ihmikäsitykseen perustuvaa työtä, jossa 

vanhempi yksilönä on huomioitava koko hänen elämismaailmassaan. 

 

Vanhemman näkökulmasta vanhempi menettää oikeutensa vanhempana olemiseen ja 

vanhemmuuteen lapsen huostaanoton seurauksena. Äitiys tai isyys roolina ja 

identiteettinä häviää. Vanhempi ei enää koe olevansa osallinen vastaamaan lapsen 

asioista eikä kasvatuksesta. Lapsen sijaishuoltoon sijoittaminen tekee 

elämänmuutoksesta vielä konkreettisemman lapsen ja vanhemman fyysisen eron 

vuoksi. Päivittäinen yhteys lapsen ja vanhemman väliltä on poissa, ja tuttu, vaikeitakin 

asioita sisältänyt arki muuttuu voimakkaasti”. (Kujala 2003, 12). Vanhemman 

rakkautta lapseensa ei vähennä se, että vanhempi ei ole kykeneväinen huolehtimaan 

lapsestaan. 
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   10.2  Tutkimuksen arviointia 

 

Häikiö ja Niemenmaa (2007 , 41-42) esittävät, että tapaustutkimuksen erityisyys on 

siinä, että sen avulla pyritään ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä kokonaisuutena, 

joka on monimutkainen ja käsittää erilaisia näkökulmia ja yhteiskunnallisia prosesseja. 

Staken (1995, 4, 7-9) mukaan tapaustutkimuksessa tapausta ei tutkita siksi, että sen 

avulla ymmärrettäisiin muita tapauksia, vaan tavoitteena on ymmärtää juuri kyseistä 

tapausta. Tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on yleistämistä tärkeämpää. 

Arvioin seuraavassa oman tapaustutkimukseni uskottavuutta laadulliseen tutkimukseen 

sopivaksi esitettyjen tieteen kriteereiden mukaisesti (ks. esim. Huotelin 1996; Lincoln 

& Guba 1985; Straus & Corbin 1990; Tynjälä 1991). 

 

1. Sisäisestä validiteetista vastaavuuteen. Tutkijan on osoitettava, että hänen tekemänsä 

todellisuustulkinnat vastaavat tutkittavien omia tulkintoja todellisuudesta. (Huotelin 

1996, 19). Tässä tutkimuksessa pyrittiin säilyttämään tutkimusaineiston autenttisuus 

sillä, että dokumentoiduista lastensuojelun asiakirjoista poimitut tekstilainaukset on 

esitetty sisällöllisesti niiden alkuperäisessä muodossaan. Toisin sanoen, joitakin 

kieliopillisten virheiden korjausta lukuunottamatta ei tekstien alkuperäiseen 

esitysmuotoon ole puututtu. Toiseksi, tutkimusaineistoa ei ole ollut tarkoitus pyrkiä 

tutkijan taholta analysoimaan tyhjentävästi vaan on pyritty siihen, että aineisto 

moniäänisyydessään ”puhuu ja puhuttelee” myös jokaista lukijaansa, jättäen myös 

lukijalle mahdollisuuden omiin tulkintoihin.  

 

2. Yleistettävyydestä siirrettävyyteen. Tutkimustuloksia voidaan jossain määrin siirtää 

siihen ryhmään, josta yksittäiset tutkittavat ovat sekä vastaavasti samankaltaiseen 

kontekstiin. (mt. 19-20). Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostui vanhemmista, 

jotka ovat kohdanneet lapsen huostaanoton omassa elämässään. Vanhemmuutta 

tarkastellaan kuntoutumisprosessina huostaanottoprosessin kontekstissa. Kuntoutuva 

vanhempi on siten siirrettävissä huostaanoton kohdanneiden vanhempien ryhmään 

kuntoutuvana vanhempana siinä merkityksessä, että huostaanottoprosessiin kuuluu 

osana vanhemman kuntoutumisprosessi. Näiden vanhempien vanhemmuus on 

siirrettävissä myös kaikkien vanhempien ryhmään siinä merkityksessä, että  
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vanhemmuuden prosessille yleensä on ominaista jatkuva vanhempana oppiminen. 

Sukupuolista molemmat olivat edustettuina tutkimusaineistossa. Tätä voitaneen pitää 

tutkimuksen etuna siinä mielessä, että vanhemmuuden tutkimuskentällä ”isien äänet” 

ovat harvinaisempia. Siten tämä tutkimus valottaa myös isyyttä vanhemmuutena.  

 

3. Reliabiliteetista tutkimustilanteen arviointiin. Tutkimusraportissa tulee tuoda 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti esille tutkimuksentekoon liittyviä kysymyksiä ja 

ratkaisuja, jotta voidaan arvioida, mitä kohteesta on perusteltua kulloinkin väittää. (mt. 

20). Tutkimusraportin rakenteessa on sovellettu tutkimuksen raportointiin kuuluvaa 

yleistä mallia. Tutkimuksentekoon liittyvät ratkaisut on pyritty perustelemaan niiden 

esitysvaiheessa. Tutkimusaineiston ja analyysin kuvauksessa on noudatettu 

yksityskohtaisuutta niin pitkälle kuin se tämäntyyppisessä tutkimuksessa on 

mahdollista. Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin suojaamiseksi 

dokumentoiduista asiakirjoista poimituista tekstilainauksista on luonnollisesti kaikki 

viittaukset poistettu koskien kertojien henkilöllisyyttä. 

 

4. Objektiivisuudesta vahvistettavuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa subjektiivisuus 

on jossakin määrin väistämätöntä. Yhden totuuden sijasta on eri näkökulmista useita 

totuuksia. Tärkeää on tiedostaa tutkijan lähtöoletukset, viitekehys ja 

tutkimusmenettelyt. (mt. 20-21.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esiin 

huostaanoton kohdanneen vanhemman vanhemmuuden merkitystä ”monen äänen” 

kautta tulkittuna. Vanhempien joukossa on yhtä lailla erilaisia yksilöitä  kuin on 

”normaalivanhemmuudessakin”. Jokaisen huostaanoton kohdanneen vanhemman 

kuntoutumisprosessi on yksilöllinen. Eri yksilöiden erilaisista näkökulmista tulkitut 

näkemykset vanhemmuudesta on tässä tutkimuksessa ymmärretty rikkautena, joka 

sosiaalityöntekijöiden tulkinnassa näyttäytyy ammatillisena haasteena ammatillisuuden  

kehittymisessä ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Tutkijana lähtöoletukseni 

huostaanotetun lapsen vanhemman vanhemmuudesta perustuivat käytännön 

kokemustietoon ja teoriatietoon lastensuojelun sosiaalityöntekijän työssäni sekä laajaan 

teoreettiseen kirjallisuuskatsaukseen tutkijan työtä tehdessäni. Käytännön ja teorian 

lähtöoletusteni kautta muodostin tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja 

tutkimusmenetelmälliset ratkaisut.   
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   LIITTEET 
 
 
Liite 1: Tutkimuslupahakemus 
 
 
 
Tanja Lankila    kevät 2010 
 
 
 
XXX kaupunki 
Sosiaalityö 
 
 
 
 
 
 
TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 
 
 
Opiskelen Helsingin yliopiston ja koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 

järjestämässä sosiaalityön poikkeuskoulutuksessa. Suoritan osana valtiotieteen 

maisterin opintojani tutkimuksen vanhemmuudesta koskien huostaanotettujen lasten 

vanhempia. Kyseessä on pro gradu –tutkielma: ”Vanhemmuuden näyttäytyminen 

huostaanottoprosessissa dokumentoitujen asiakirjojen valossa”. 

 

Tutkimuksen teoreettinen tausta 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu laista lastensuojelutyön taustalla, 

lastensuojelutyön dokumentoinnista ja vanhemmuudesta. Vanhemmuutta tarkastellaan 

vanhemman huolto- ja kasvatustehtävän kautta, jota määrittää laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta. Lisäksi perehdytään vanhemmuuden lajeihin: biologinen, 

sosiaalinen ja psykologinen vanhemmuus sekä etävanhemmuus ja jaettu vanhemmuus. 

Lapsen tarpeiden pohjalta edellytettäviä vanhemmuuden tehtäviä tarkastellaan 

vanhemmuuden roolikartan kautta.  

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Lähestyn vanhemmuutta tutkimuksessani työntekijän näkökulmasta. 

Tutkimusaineistona ovat kolmesta huostaanottoprosessista dokumentoidut asiakirjat:  
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lapsen huostaanotto- ja sijoituspäätökset, asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tavoittaa ja tehdä näkyväksi lapsen huostaanoton 

aikaista vanhemmuutta, vanhemmuuden eri lajien ja vanhemmuuden tehtävien 

toteutumista siten, kuin ne näyttäytyvät työntekijän tulkitsemana 

huostaanottoasiakirjoissa. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa lastensuojelutyön 

laatua sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ammattitaitoa työskentelyssä 

huostaanotetun lapsen vanhemman kanssa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisena vanhemmuus näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa? 

2. Miten vanhemmuuden eri lajit näyttäytyvät huostaanottoasiakirjoissa? 

3. Miten vanhemman rooli huoltajana ja kasvattajana näyttäytyy 

huostaanottoasiakirjoissa? 

 

Pyydän kohteliaimmin tutkimuslupaa ”Vanhemmuuden näyttäytyminen 

huostaanottoprosessissa dokumentoitujen asiakirjojen valossa” –aiheisen tutkimuksen 

tekemiseen XXX:n kaupungin lastensuojelun sosiaalityössä. Samalla pyydän lupaa 

käyttää tutkimukseen valikoitujen huostaanottotapausten dokumentoituja 

lastensuojelun asiakirjoja tutkimusaineistona: huostaanotto- ja sijoituspäätökset, 

asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset. Huostaanottoasiakirjoissa esille tulleita 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkimuksen tuloksista voi tunnistaa 

yksittäisiä henkilöitä.  

 

Valikoituihin huostaanottotapauksiin kuuluvilta lasten huoltajilta luvan pyytämiseen 

tarkoitettu tutkimuskuvaus -lomake ja kopiot huoltajien allekirjoittamista 

suostumuslomakkeista ovat tutkimuslupahakemuksen liitteinä. 

 

 

   Tanja Lankila 

tutkija, vs. lastensuojelun sos.työntekijä 

 

   Liitteet: Tutkimuskuvaus ja suostumuslomakkeet 
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Liite 2: Vanhemman suostumuslomake 

 

TUTKIMUSKUVAUS 

Hyvä vanhempi ja huoltaja! 

 

Opiskelen Helsingin yliopiston ja koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 

järjestämässä sosiaalityön poikkeuskoulutuksessa. Suoritan osana valtiotieteen 

maisterin opintojani tutkimuksen vanhemmuudesta koskien huostaan otettujen lasten 

vanhempia. Kyseessä on pro gradu –tutkielma: ”Vanhemmuuden näyttäytyminen 

huostaanottoprosessissa dokumentoitujen asiakirjojen valossa”. 

 

Lähestyn vanhemmuutta tutkimuksessani työntekijän näkökulmasta. 

Tutkimusaineistona ovat lapsen huostaanottoprosessissa dokumentoidut asiakirjat: 

lapsen huostaanotto- ja sijoituspäätökset, asiakassuunnitelmat ja asiakaskertomukset. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tavoittaa ja tehdä näkyväksi vanhemmuutta, sen eri 

lajeja sekä vanhemmuuden roolia eri osa-alueiden kautta siten, kuin ne näyttäytyvät 

työntekijän tulkitsemana huostaanottoasiakirjoissa. Tutkimuksen tavoitteena on 

parantaa lastensuojelutyön laatua sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ammattitaitoa 

työskentelyssä huostaan otetun lapsen vanhemman kanssa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Millaisena vanhemmuus näyttäytyy huostaanottoasiakirjoissa ?  

2. Miten vanhemmuuden eri lajit näyttäytyvät huostaanottoasiakirjoissa? 

3. Miten vanhemman rooli huoltajana ja kasvattajana näyttäytyy 

huostaanottoasiakirjoissa? 

 

Teidät on valittu yhtenä vanhempana huostaanotetun lapsen vanhemmuuden 

tarkasteluun tutkimuksessani. Pyydän kohteliaimmin lupaa käyttää Teitä koskevia 

lastensuojelun dokumentoituja lapsenne huostaanottoasiakirjoja. Osallistumisenne 

tutkimukseen on tärkeää, sillä huostaanotetun lapsen vanhempana olette avainhenkilö 

tuloksellisen lastensuojelutyön laadun parantamisessa, kohti lapsen hyvää kotiutumista. 
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Tutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista. 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta ja vastaan kysymyksiinne. Kiitos    

yhteistyöstä! 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Tanja Lankila  

työpuhelin: 05 749 3056 / 040 836 2331 

 

 

SUOSTUMUS 

 

Osallistuminen huostaanotetun lapsen vanhemmuutta koskevaan tutkimukseen. 

 

Annan suostumukseni lapseni huostaanottoprosessissa dokumentoitujen asiakirjojen 

käyttämiseen tutkimusaineistona tutkimuksessa ”Vanhemmuuden näyttäytyminen 

huostaanottoprosessissa dokumentoitujen asiakirjojen valossa”. 

 

Huostaanottoasiakirjoissa esille tulleita tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä 

tutkimuksen tuloksista voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

paikka                  aika         allekirjoitus 

 

                                                                      nimen selvennys:_____________________ 

 

  
 
 

 



 


