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TIIVISTELMÄ

Väitöskirja analysoi lasten kokemuksia tukiperhetoiminnasta. Tukiperhetoiminta 
on tavoitteellista toimintaa ja yksi lastensuojelun palveluista, jota tarjotaan lapsille 
ja perheille haastaviin elämäntilanteisiin. Tukiperheessä käyvä lapsi osallistuu tuki-
perheen arkeen ja yöpyy tukiperheen kotona. Tutkimuksessa vastataan kysymykseen: 
Millaiseksi tukiperhetoiminta merkityksellistyy lasten kokemuksissa? 

Tutkimus kiinnittyy osaksi lapsuuden tutkimusta ja korostaa lasta aktiivisena, ko-
kemuksellisena ja tiedollisena toimijana, jolla on merkittävä rooli tieteellisen tiedon 
muodostumisessa. Teoreettisena viitekehyksenä on eksistentialistinen fenomenologia 
ja lasten yksilöllisyyden äärelle asettumista suuntaa holistinen ihmiskäsitys. Fenome-
nologiaa pidetään tieteenä ilmiöistä, jonka tarkoituksena on asettua “asioihin itseen-
sä”. Holistisuus huomioi lapsen kehollisena ja mielellisenä toimijana, johon vaikutta-
vat sekä yksilön elämäntilanne että ympäröivä ajankuva. 

Monimuotoinen tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2015–2016 viisivaiheisena 
prosessina. Aineisto sisältää lasten kokemuksia puhuttuina, piirrettyinä, elehdittyinä, 
valokuvattuina ja videoituina. Tutkimuksen informantteina on 11 lasta. Lapset ovat 
tutkimuksen teon aikana olleet 3–15-vuotiaita. Yhteensä tutkimustapaamisia lasten 
kanssa on ollut 43. Aineisto on analysoitu fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen 
analyysin mukaisesti. 

Lasten kokemusten analyysi paljastaa monimuotoisen kuvan tukiperhetoimin-
nasta. Tukiperhetoiminta kiteytyy suhteista, paikoista, tekemisestä, materiasta ja 
kulkemisesta muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Tutkimus osoittaa, että lasten koke-
mukset tukiperhetoiminnasta tiivistyvät neljäksi merkitystihentymäksi. Lapset ko-
kevat tukiperhetoiminnan suhteena (suhteen luominen, kohtaaminen ja jatkumolli-
suus), toimintaympäristönä (fyysinen koti, tilat ja ympäristöt), toiminnallisuutena 
(konkreettinen tekeminen ja tapahtumat) ja toistuvina siirtyminä (kulkeminen ko-
din ja tukiperheen välillä). Toimivat ja vuorovaikutteiset suhteet tukiperheen aikui-
siin ovat olennaisia. Merkittävässä roolissa ovat myös suhteet tukiperheessä oleviin 
bonussisaruksiin ja lemmikkeihin. Lapselle voi syntyä kiintymyssuhde tukiperheen 
toimintaympäristöön, siellä olevien ihmissuhteiden lisäksi. Yhteinen kokemus tuki-
perhetoiminnasta on lapsille jaettua, mutta kokonaisuus muodostuu jokaiselle lapselle 
yksilökohtaisesti.

Tutkimus osoittaa, että moninaisten osallistavien menetelmien käyttö tutkimus-
tapaamisissa on kannattavaa, koska niiden avulla voidaan tasoittaa valta-asetelmaa 
aikuisen ja lapsen välillä. Tutkimus todentaa sen, että eksistentiaalis-fenomenologi-
nen viitekehys antaa mahdollisuuksia soveltaa fenomenologiaa yhtenä sosiaalityön 
tutkimuksen ajattelua avaavana taustateoriana ja käytännön sosiaalityön jäsentäjänä.

Avainsanat: tukiperhetoiminta, sosiaalityö, lastensuojelu, lapsen kokemus, eksistenti-
aalinen fenomenologia, holistinen ihmiskäsitys
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ABSTRACT

This study analyses children and their experiences of support family service. Support 
family service is goal-oriented and is one of the child welfare services provided to chil-
dren and families in their challenging life situations. In support family service, the 
child of the supported family participates in the daily life of the support family and 
usually stays with the family one weekend a month. The study answers the question: 
What are the meanings that children give to support family service? 

The research is anchored in childhood research and emphasizes the child as an 
active, experiential, informed and empowered individual who appreciates his/her ex-
periences as part of the formation of scientific knowledge. The methodological guide-
line of the study is existential phenomenology, which engages in a holistic concept of 
human beings. Phenomenology is considered a science of phenomena intended to go 
back to the “things themselves”. A holistic concept of humans takes into account the 
inividual as an embodied and mental actor, influenced by the individual’s life situation 
and the surrounding timeframe. 

Data was collected in various ways between 2015–2016 as a five-step process. Chil-
dren shared their experiences through interviews, drawings, taking photographs and 
making videos. The children themselves played an active role in gathering the research 
material. The study gives voice to eleven children. At the time of the study, the children 
were between 3 and 15 years old. There were altogether 43 research meetings with chil-
dren. The research analysis is carried out using the phenomenological method.

Children’s experiences form a diverse picture of support family service. It is crys-
tallized into a set of relationships, places, activities, material and travelling. This study 
summarizes children’s experiences of support family service into four general-level 
meanings: 1) relationship-based (relationship, encounters, and continuity), 2) contex-
tual environment (physical home, spaces, and environments) 3) activities (concrete 
action and events) and 4) repetitive transitions (moving between home and support 
family). Children’s experiences show that effective and interactive relationships with 
adults in a support family are essential, but relationships with bonus siblings and pets 
also play an important role. The child may also develop an attachment relationship 
to the support family’s operational environment, in addition to the relationships they 
have with the support family itself. The common experiences of support family service 
are shared with all the children, but the whole is formed individually for each child. 

Research shows that the use of a variety of participatory methods in research 
meetings is beneficial because they can balance the power relations between adult and 
child. Research shows that the existential-phenomenological framework provides op-
portunities to use phenomenology as one of the background theories in social work 
research and while structuring practical social work.

Keywords: Support family service, social work, child welfare, child’s experience, exis-
tential phenomenology, holistic concept of human.
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ESIPUHE

Kuten lähes aina, väitöskirjaprosessit ovat monivaiheisia ja pitkiä. Olen etsinyt, ihmetel-
lyt ja eksynytkin. Mutta lopulta olen päätynyt rohkeasti kulkemaan tietä, joka johdatti 
minut kurkistamaan lasten kokemuksiin. Vaikka tutkimuksen teko on ollut itsenäistä ja 
yksinäistäkin puuhaa, se on ollut myös jaettua iloa ja onnistumisen hetkiä. Ennen kaik-
kea se on ollut aikatauluttamista, lukemista, kirjoittamista ja kysymistä. Työtä, jonka 
vain toinen tutkija voi ymmärtää. Olen matkan aikana alkanut myös luottaa prosessiin. 
Väitökseen päättyvää matkaa ei kuitenkaan voi koskaan tehdä täysin yksin.  Onkin tullut 
aikani kiittää kaikkia tällä matkalla mukana olleita rinnallakulkijoita.

Ilman tutkimukseeni osallistuneita lapsia ei koko tutkimusta olisi. Olen otettu, 
miten minut kutsuttiin mukaan matkalle lasten kokemuksiin ja perheet ennakkoluu-
lottomasti avasivat kotinsa ovet minulle. Myös tukiperheiden osallistuminen on ollut 
tärkeää. Suuri kiitos jokaiselle lapselle, heidän perheenjäsenilleen sekä lasten tukiper-
heille luottamuksesta ja osallistumisesta. Kiitos myös lasten kotikunnan edustajille, 
jotka myönsivät tukimusluvan. Toivon vilpittömästi, että tutkimukseen osallistuneiden 
lasten kokemusten kautta voin vaikuttaa edes pienesti lasten hyvinvointiin Suomessa.

Työtäni ovat ohjanneet professori Mirja Satka sekä yliopistonlehtori, dosentti 
Aino Kääriäinen. Kiitos erityisesti, että olette uudelleen ja uudelleen palanneet tekstini 
ääreen. Mirjalle osoitan parhaat kiitokseni pitkäjänteisestä ja tarkkasilmäisestä ohjauk-
sesta. Sekä sinnikkyydestä kysyä, mitä ja miten olen tutkimassa. Mirja on luottanut 
aineistooni ja muistuttanut myös minua sen voimasta. Lämpimimmät kiitokset Ainolle 
tavastasi ohjata jämäkästi ja samalla lempeästi. Jo pro gradu -vaiheessa ohjasit tutkiel-
maani, ja sinun ansiostasi uskaltauduin hakemaan jatkokoulutuspaikkaa. Olet alusta 
asti luonut minuun uskoa tutkijana. Olen erityisen kiitollinen keskusteluistamme, tu-
estasi ja avoimuudestasi. Tutkimukseni teon varrelle tuli elämää pysäyttäviä hetkiä ja 
kiitos Mirjalle ja Ainolle myös siitä, että luotitte minun palaavan tutkimukseni äärelle, 
kun olin siihen valmis.

Olen saanut ilon olla mukana sosiaalityön yliopistokoulutuksen yksiköiden muo-
dostaman yhteistyöverkoston Sosnetin tutkijakoulussa. Aloitimme yhteisen matkan 
jo vuonna 2014. Erityisesti kiitän tutkijakouluryhmämme ohjaajia Turun yliopiston 
professori, emeritus Leo Nyqvistiä ja THL:n tutkimusprofessori Tarja Heinoa. Myös 
Aino Kääriäinen oli yksi ohjaajista. On ollut etuoikeutettua saada moniäänistä ja pereh-
tynyttä ohjausta myös kotiyliopiston ulkopuolelta. Tutkijakoulutapaamiset ovat tuoneet 
rytmin tutkimukseni tekoon ja jokainen tapaaminen on vienyt työtäni eteenpäin. Olen 
kiitollinen jokaiselle tutkijakoulussa olleelle väitöstutkijakollegalle, erityisesti Anne 
Frimodigille sekä Tiina Lammiselle. 

Työni loppuvaiheessa sain erinomaisia kommentteja professori Mirjam 
Kallandilta. Mirjamin esittämät huomiot käsikirjoituksestani, hänen ymmärryksensä 
fenomenologiasta ja kykynsä jäsentää kokemuksen tutkimusta olivat merkittävä apu 
väitöskirjani viimeistelyssä.  

Professori Merja Laitinen ja professori Jaakko Seikkula toimivat väitöskäsikirjoi-
tukseni esitarkastajina. Kiitän teitä molempia saamistani tarkoista ja huolella laadituista 
esitarkastuslausunnoista, jotka auttoivat kirkastamaan ajatteluani ja saattamaan työni 
valmiiksi. Lämmin kiitos professori Sanna Hautalalle suostumisesta vastaväittäjäkseni. 
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Väitöstutkimukseni on alkanut työskennellessäni Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-
Suomen aluetoimistossa. Kiitos keskusteluista ja pohdinnoista erityisesti silloisille 
kollegoilleni Kaisu Pärnälle, Tanja Kuivaselle ja Saana Manniselle. Kiitos myös kehit-
tämispäällikkö Hanna Tulensalolle, jonka kanssa sain pohdiskella lasten näkyväksi 
tekemistä tukiperheprosessissa. Kiitos esimiehille ja johdolle, että työtäni arvostettiin 
ja sille myönnettiin tutkimuslupa ja minulle mahdollisuus tutkimusvapaaseen. Erittäin 
suuri kiitos myös Tiukulan Säätiölle, jonka rahoituksen turvin pääsin irtautumaan 
arkityöstä ja keskittymään tutkimuksen tekoon.

Kiitos kaikille nykyisen työyhteisöni jäsenille Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 
Kiitos jokaiselle kannustavasta, kiinnostuneesta ja luottavaisesta suhtautumisesta 
siihen, että tutkimukseni valmistuu. Kiitos ymmärtävästä ja yhdessä iloitsevasta läs-
näolosta erityisesti Annakaisa Oksavalle, Taina Konttiselle, Mai Salmenkankaalle, Leigh 
Anne Rauhalalle, Minna Lanne-Erikssonille ja Niina Pietilälle. Kiitos myös Eveliina 
Korpelalle, joka hioi kiireen keskellä väitösviestintääni. On ilo olla osa työyhteisöä, joka 
myös osaa sanoittaa arvostuksensa.

Kiitos koko Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineelle ja henkilökunnalle. 
Erityisesti vertaistuki väitöksen tekijälle on ollut tärkeää. Iso kiitos Heidi Muuriselle, 
että jaksoit vastata loputtomiin kysymyksiini. Kiitos myös sosiaalityön jatko-opiskeli-
joille Petra Malinille, Nanne Isokuortille, Kaisa Pasaselle sekä Frida Westerbackalle. 
Erityiskiitos Susanna Hoikkalalle, jonka kanssa kuljimme viimeiset metrit kohti vir-
tuaaliväitöstä. Kiitos myös Heikki Waris -instituutille, jonka tuella mahdollistui työni 
ammattimainen taitto sekä painatus. 

Sosiaalityö on tuonut elämääni myös ystäviä, joita ilman tutkimuksen tekeminen 
olisi ollut merkityksetöntä. Kiitos ystävyydestä ja jaetuista hetkistä Anna Paraczky, 
Minna Larvio ja Sanna Salminen. Kiitos, että monet yhteiset perinteemme ovat säily- 
neet, joista parhaimpina ovat aina olleet retkemme Sosiaalityön tutkimuksen päiville. 

Lämpimät kiitokset Anu-Riina Svenlinille ja Tuuli Lamposelle. Ilman tätä tutki-
musta en olisi saanut teitä elämääni. Kiitos kirjeistä ja yhteisen kirjoittamisen hetkistä. 
Kiitos, että olette jaksaneet kannustaa, kommentoida, kuunnella, rohkaista ja luottaa. 

Sydämelliset kiitokseni ystävilleni Ira Kinnuselle ja Emilia Tietäväiselle. Kiitos Ira 
huolenpidosta ja yhteisistä matkoista Kolin rauhoittaavaan ympäristöön. Kiitos Emilia, 
että ystävyytemme on aitoa välimatkasta huolimatta. Olen loputtoman kiitollinen, että 
olette jaksaneet lukea ja kommentoida tekstiäni, mutta ennen kaikkea olla tukenani. 

Kiitos taitava Elina Kesäniemi, joka tiivistit väitöstutkimukseni kuvaksi. Olen 
halunnut työni alusta alkaen varmistaa, että tieto välittyy myös lapsille. Sinun avullasi 
se mahdollistui. 

Kiitos kummitytölleni Linnealle, joka on saanut minut nauramaan ja unohta-
maan tutkijana olemisen. Kiitos pitkäaikaisesta ystävyydestä Juha Lehtonen, Anna 
Hyytiäinen, Merituuli Lehtonen ja Suvi Korhonen. Olen kiitollinen jokaiselle teistä 
kaikista kannustuksen ja lohdutuksen osoituksista kaikkien näiden vuosien aikana. 

Se, että saan nyt kirjoittaa kiitospuhetta, ei ole itsestäänselvyys. Elämän hauraus 
ja yllätyksellisyys keskeyttivät hyvin alkuun päässeen konkreettisen tutkimustyöni. 
Ilman ystäviäni ja perhettäni en olisi päässyt eteenpäin kohdattuani syövän. Kiitos 
kaikille läheisilleni, että olette olleet rinnallani. Kiitos, että olette kuunnelleet puhet-
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tani väitöstutkimuksesta. Mutta ennen kaikkea kiitos siitä, että olen voinut olla myös 
puhumatta siitä kanssanne.

Suurin kiitos äidilleni ja isälleni. Olette hetkeäkään epäröimättä luottaneet ja tu-
keneet. Kiitos veljelleni Terolle perheineen. Kiitos erityisesti Tomille, Tinolle ja Tiitulle, 
että saan olla tätinne. Ilman kaikkia teitä en ehkä olisi järjissäni ja olisin voinut kadottaa 
itseni tutkimuksen eri vaiheisiin. 

Kiitos Teemu. Kiitos arjesta ja sen hallinnasta. Kiitos, että olet luottanut ja antanut 
tilaa. Kiitos, että olet.  

Hermannissa, pandemiakriisin keskellä huhtikuussa 2020
Tiina Lehto-Lundén

Tiellä ollessani olen omalla polullani, 
jota mikään ei ole määrännyt
väistämättömäksi tai ainoaksi.
Tiellä mikään ei ole valmista eikä tule valmiiksi,
enkä tule koskaan perille.
Tielle lähteminen panee alulle sen,
mitä tiellä tapahtuu. 
Tie on outo, määrittelemätön, 
ei totuttu, jota muut tiet halkovat.

Martin Heidegger (1991, 103.)
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1 JOHDANTO

1.1 Lastensuojelun tukiperhetoiminta 

Tukiperhetoimintaa tarkastellaan useimmiten perheiden ja erityisesti vanhempien 
näkökulmasta. Ruotsalaisessa Gunvor Anderssonin ja Maria Bangura Arvidssonin 
(2001) tutkimuksessa on jopa todettu, että sosiaalityön ammattilaiset eivät aina ole 
edes ajatelleet tukiperhetoimintaa lasten näkökulmasta. Sitä on pidetty aikuisiin koh-
dentuvana tuen muotona. (Mt.) Perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, 
mutta tieto ja tarpeet rakentuvat lopulta aikuiskeskeisesti. Tämä tarkoittaa, että lapsi 
on otettu huomioon aikuisten tarpeista käsin. Lasten näkökulma on edelleen alisteinen 
aikuisnäkökulmalle. Lapset voidaan pahimmillaan nähdä vain lisänä vanhempiensa 
perheessä, vaikka lapsi tulisi nähdä riippumattomana yksilönä, jonka intressit voivat 
erota hänen vanhempiensa tahdosta. (Fineman 1989; Linnavuori 2007, 43.) 

Yleensä, jos on haluttu saada tietoa lapsen elämästä, on informanteiksi pyydetty 
lapsen vanhempia tai muita lapsen ympärillä olevia aikuisasiantuntijoita (Forsberg 
ym. 2006a, 8). Olen tässä tutkimuksessa toiminut toisin. Olen mennyt lasten luo ja 
kysynyt tukiperhetoiminnasta heiltä itseltään. En ole antanut muiden sanoittaa lasten 
kokemuksia, joiden asiantuntijoita he itse ovat. 

Tukiperhetoiminnalla on lastensuojelussa pitkä, yli 40 vuoden, historia.1 Se pai-
kallistuu historiallisesti sekä sovellettavien lakien että sosiaalityön prosessien osalta 
perhehoidon ja tukihenkilötoiminnan traditioon (Keränen 2004, 4; Moilanen 2015; 
Svenlin 2020, 16, 57). Tukiperhetoiminta, kuten myös tukihenkilötoiminta2, syntyivät 
1970-luvun alussa osana kunnallista lastensuojelua ja ne tulivat korvaamaan vuoden 
1936 lastensuojelulain mukaista suojeluvalvontaa (Moilanen 2015, 12; Svenlin 2020, 
43–44). Vuonna 1983 säädetyssä lastensuojelulaissa tukiperhetoiminta puolestaan 
vahvistettiin virallisesti yhdeksi kunnallisen lastensuojelun avohuollon tukitoimen-
piteeksi yhdessä tukihenkilötoiminnan kanssa (Lastensuojelulaki 1983/683, § 13). 
Toiminnan lakisääteistäminen mahdollisti toiminnan systemaattisen kehittämisen. 
Kunnan velvollisuutena on tarvittaessa järjestää lapselle tukiperhe lastensuojelun avo-
huollon tukitoimena (Lastensuojelulaki 2007/417, § 36). Vuonna 2015 voimaan tullut 
sosiaalihuoltolaki (2014/1031, § 28) määrittelee tukiperhetoiminnan myös yleiseksi 
perhepalveluksi, jonka saaminen ei edellytä lastensuojelun avohuollon asiakkuutta. 

Tutkimuksessani tarkoitan lastensuojelulla lapsi- ja perhekohtaista avohuol-
toa (Lastensuojelulaki 2007/417 § 36), jonka asiakkuus edellyttää aina tunnistettua 
lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun tarpeeseen voivat johtaa monet lapsen lähei-
siin ja hänen kasvuympäristöönsä sekä lapseen itseensä kohdistuvat tekijät. Lasten 

1  Johanna Moilasen (2015) väitöstutkimus antaa kattavan kuvauksen lastensuojelun tukiperhe- ja tuki-
henkilötoiminnan historiaan ja toiminnan kehittymiseen. Lisäksi Anu-Riina Svenlin (2020) on jatkanut 
väitöstutkimuksessaan tukiperhetoiminnan historiallista tarkastelua. 

2  Tukiperhetoiminnasta ja tukihenkilötoiminnasta puhutaan usein toistensa yhteydessä, toiminnallisena 
kokonaisuutena. Tukihenkilötoiminnassa tukea tarvitseva lapsi ja vapaaehtoinen tukihenkilö tapaavat 
lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin 
parin tunnin mittaisia, esimerkiksi viikon tai kahden välein. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) 
Lapsi ei siis vietä aikaa lähtökohtaisesti tukihenkilön kotona kuten tukiperhetoiminnassa. 
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ja perheiden hyvinvoinnin tekijöinä pidetään yleisesti sekä ulkoisia tekijöitä, kuten 
perherakennetta ja perheen materiaalisia resursseja, että sisäisiä voimavaroja, kuten 
vanhempien roolit, persoonallisuus ja kasvatustoiminta. Perheen hyvinvointiin liittyvi-
en voimavarojen puutteellisuus vaikuttaa vanhempien kasvatukseen ja kasvatuskykyyn. 
(Esim. Neitola 2011, 13–14, 45–46.) 

Tukiperhetoiminta on yksi niistä monista palveluista, joita lastensuojelu tarjoaa 
perheiden tueksi vaikeissa elämäntilanteissa. Anu-Riina Svenlin (2020, 217) määrit-
teleekin tutkimuksessaan tukiperheen lastensuojelullisena tukena tavoitteelliseksi 
yksilö- ja perhetason interventioksi, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti lap-
sen kehitykseen ja tukemaan sekä vahvistamaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 
vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Kyseessä on siis sekä 
lastensuojelun (toimintaympäristö, jossa sosiaalityöntekijä toimii ja jossa asiakkaalle 
tarjotaan tukea) että tukiperheen (tukiperheen koti ja asuinympäristö, elinolosuhteet, 
ihmissuhteet) vuorovaikutteinen yhdistelmä. Tukiperhetoiminta on luonteeltaan kan-
natteleva, ennaltaehkäisevä sekä tietoa eli kontrollia sisältävä tukitoimi. (Mt., 30–31, 
133–134.)

Kun perheen sosiaaliset verkostot ovat vähäiset tai heikot on yleistä, että tueksi 
tarjotaan tukiperhetoimintaa. Toiminnan yhtenä tavoitteena on laajentaa väliaikaisesti 
perheen läheisverkostoa. Myös vanhempien tai usein yksinhuoltaja vanhemman oman 
jaksamisen tukeminen on osa tukiperhetoiminnan tavoitteita. Tukiperhetoiminnan on 
arvioitu olevan toimiva ratkaisu, joka tarjoaa perheelle tukea ja helpotusta raskaaksi 
koetuissa elämäntilanteissa. Vapaa viikonloppu antaa vanhemmalle hengähdystauon 
ja mahdollisuuden kerätä omia voimavarojaan lapsen viettäessä aikaa tukiperheessä. 
Perheen yksinhuoltaja-aikuisen, useimmiten äidin, jaksamisen tukeminen on tyypil-
linen syy tukiperheen tarpeelle. (Berg Eklundh 2010; Keränen 2004; Larsen 2011; 
Pelastakaa Lapset ry 2008; 2013; Regnér 2006; Regnér & Johnsson 2007; Svenlin 
2020.) Tukiperhettä tarjotaan perheelle sosiaalityöntekijän tehtyä arvion perheen 
tilanteesta, mutta perheet voivat hakea tukiperhettä kunnan sosiaalityön kautta 
oma-aloitteisesti. 

Tukiperhetoiminta perustuu vapaaehtoistoiminnan periaatteille3 ja tukiperheet 
tulevat mukaan toimintaan omasta halustaan auttaa tukea tarvitsevia lapsiperhei-
tä. Tukiperheen tehtävä on antaa aikaa lapselle omassa perheyhteisössä. (Keränen 
2004; Pelastakaa Lapset ry 2008; 2013.) Tukiperhetoiminnan erityispiirre on, että 
sitä toteutetaan osana lakisääteistä lastensuojelutyötä, joka on juridisesti säänneltyä 
viranomaistoimintaa. Kunnan lastensuojeluviranomaiset ja kansalaistoimijat eli tuki-
perheen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä. (Moilanen 2015, 12; Svenlin 2020, 16.) 
Vapaaehtoistyöstä on näin ollen tullut puoliammatillista toimintaa, jossa viranomaiset 
säätelevät perheiden toisilleen antamaa tukea kouluttamalla tukiperheitä ja ohjaamalla 
lapsia tukiperheisiin (Pulma 1987, 247; Svenlin 2020, 16). 

3  Vapaaehtoistoiminnan periaatteita määrittelevät tietyt aikojen saatossa muodostuneet yhteiset ja ylei-
sesti hyväksytyt tunnuspiirteet ja ohjenuorat (esim. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2005), joita 
ovat esimerkiksi palkattomuus, vastaanottavaisuus professionaalisuudelle, positiivisuus, autenttisuus 
ja elämyksellisyys, yhteenkuuluvaisuus, eettisyys, aktiivisuus sekä henkinen kasvu (Marjovuo 2014). 
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Suomessa vapaaehtoistyöllä ja kansalaisjärjestöjen toiminnalla on aina ollut 
tiivis suhde sekä lakisääteiseen ja ammatilliseen sosiaalityöhön että lastensuojeluun 
(Moilanen 2015, 11–12; Satka 1994). Kansalaisten aktiivisuuteen perustuvan vapaaeh-
toistyön pyrkimyksenä on täydentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa lakisääteistä suojelu-, 
kasvatus- ja huoltotyötä (Pösö 2007, 68–69). Vapaaehtoistoiminnan määritelmän mu-
kaan vapaaehtoistyö on palkatonta työtä, johon osallistuminen on yksilön oma valinta. 
Vapaaehtoistyötä toteutetaan yleisimmin jonkin avustusorganisaation, kuten esimer-
kiksi Pelastakaa Lapset ry:n tai SOS-Lapsikylän, puitteissa. Vapaaehtoistoimintaan 
ei myöskään liity sopimusoikeudellisia eikä sukulaisuuteen perustuvia velvoitteita. 
(Jegermalm & Jeppsson Grassman 2013, 208; Musick & Wilson 2008, 11–12.) 

Vapaaehtoinen tukiperhe luo lapselle mahdollisuuden viettää aikaa perheessä, 
joka on kiinnostunut ja sitoutunut antamaan lapselle huomiotaan ja jakamaan taval-
lista arkeaan hänen kanssaan. Tukiperheessä käyvälle lapselle tarjoutuu tilaisuus luoda 
uusia suhteita tukiperheessä oleviin aikuisiin ja lapsiin. Lapsi osallistuu tukiperheen 
arkeen ja yöpyy tukiperheen kotona pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa.   
(Keränen 2004; Pelastakaa Lapset ry 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.) 
Lapsen näkökulmasta tukiperheen tarvetta on perinteisesti perusteltu esimerkiksi tur-
vallisten ja luotettavien sosiaalisten suhteiden puuttumisella sekä sillä, että tukiperhe 
mahdollistaa lapselle toisenlaisen perhemallin saamisen. Tukiperhetoiminnan käyt-
töteorian mukaan tukiperhetoiminnan tavoitteet lapselle ovat puolestaan moninaisia, 
kuten ikätasoisen kehityksen tukeminen, perusturvallisuuden tunteen vahvistaminen, 
turvallisten ja luotettavien ihmissuhteiden tarjoaminen sekä vuorovaikutus-, tunne- ja 
sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistaminen. (Svenlin 2020 16, 133.)

Tukiperhetoiminnasta puuttuvat valtakunnallisesti yhtenäiset ja kootut tilas-
totiedot (Keränen 2004, 9; Svenlin 2020, 49), kuten yhä muistakin lastensuojelun 
avohuollon tukimuodoista (Heino 2008, 11–12). On kuitenkin olemassa arvioita siitä, 
että tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta olisivat käytetyimpiä lastensuojelun tukimuotoja 
(Miettinen 2013, 50; Moilanen 2015, 13; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 36). 
Palvelun tuottajat4 laativat omasta toiminnastaan vuosittaiset tilastot, joita tarkastele-
malla saadaan valtakunnallista suuntaa tukiperhetoiminnan määristä. 

Kotimaassa kasvu toiminnan piirissä olevien lasten osalta on ollut huomattavaa. 
Esimerkiksi vuonna 2001 Pelastakaa Lapset ry:n järjestämissä tukiperheissä kävi 614 
lasta (Keränen 2004, 10) ja vuonna 2018 peräti 1562 lasta (Pelastakaa Lapset ry 2018). 
Määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Svenlin (2020, 50) tekee tutkimuksessaan 
varovaisen arvion, että jopa noin 10 prosentilla lastensuojelun avohuollon asiakkaana 
olevista lapsista olisi tukiperhe. Tämä tarkoittaa sitä, että tukiperhetoiminnan piirissä 
on Suomessa useita tuhansia lapsia. Vertailtaessa tilastollisia määriä Pohjoismaiden 
välillä, on esimerkiksi Ruotsissa Vinnerljungin ja kumppaneiden (2011, 5) esittämän ar-
vion mukaan lähes prosentilla kaikista 0–20-vuotiaista ruotsalaislapsista ollut vuonna 
2010 joko tukiperhe tai tukihenkilö. On nähtävillä myös viitteitä, että tukiperhetoi-

4  Tukiperhetoiminta voidaan organisoida joko kunnassa itse tai yhteistyössä seudun muiden kuntien 
kanssa. Kunta voi hankkia tukiperhetoiminnan myös ostopalveluna kolmannen sektorin toimijoilta, 
kuten esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:ltä, SOS-Lapsikylältä, tai yrityksiltä. (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2019b.)
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mintaa ei ole tarjolla riittävästi verrattuna lastensuojelun ja sosiaalihuollon nykyisiin 
tarpeisiin nähden (Heino 2007, 52; Huuskonen & Korpinen 2009, 22; Miettinen 2013, 
15–16). 

Lapsen käyminen tukiperheessä tarkoittaa sitä, että lapsi liikkuu säännöllisesti 
kahden erilaisen kodin välillä. Lapsi asuu pääosin omassa biologisessa perheessään 
ja matkustaa noin kerran kuukaudessa viikonlopuksi tukiperheeseen. Myös sijaisper-
heestä tai muusta sijaishuoltopaikasta kulkeminen tukiperheeseen on mahdollista. 
Hannele Forsberg ja Aino Ritala-Koskinen (2018) käyttävät monipaikkaisen asumisen 
käsitettä tarkoittaessaan lapsen jokapäiväisen elämän rakentumista kahden tai useam-
man asuinpaikan varaan. Tällöin asumiseksi ymmärretään virallisten asuinpaikkojen 
rinnalla myös erilaiset lyhytaikaisemmat oleskelun paikat, kuten tukiperhe, jossa lapsi 
elää arkeaan joitain jaksoja. (Mt., 8–10.) 

Kulkeminen kahden tai useamman kodin tai paikan välillä voidaan tulkita osaksi 
laajempaa liikkuvuuden paradigmaa (engl. mobility paradigm) (Urry 2007; Sheller 
& Urry 2016), jonka piirissä tutkitaan ihmisten liikkuvuutta, sen ehtoja sekä sosiaa-
lisia seurauksia. Kyseinen suuntaus on virinnyt kritiikkinä yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen vaikeudelle tavoittaa ihmisten liikkuvuuden moninaisia ja uusia muo-
toja (Urry 2007; Ritala-Koskinen & Forsberg 2016, 105). Kun lapsuutta tarkastellaan 
osana asumisen muutoksia ja asumispaikkojen välistä liikkuvuutta, ylitetään tavan-
omainen lähtökohta, jossa lapsi paikannetaan joko vain osaksi perhettä (familialismi), 
lapsuus sijoitetaan osaksi kansallisvaltiota (nationalismi) tai lapsuutta käsitellään, 
esimerkiksi lastensuojelun sijoituksina tai perhehoitona (byrokratismi). (Forsberg & 
Ritala-Koskinen 2018, 10, 13.) Tukiperhetoiminnassa lapsen elämässä on kyse laajem-
masta asumisliikkuvuuden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että lapset elävät arjessaan 
todeksi monipaikkaisen asumisen käytäntöjä. (Ritala-Koskinen 2018, 77, 82.) 

Tukiperhetoimintaa voi tarkastella myös perhesysteemisesti. Perheeseen kohdis-
tuva normalisointi on edelleen vahvaa, vaikka vain osa perheistä täyttää ydinperheille 
perinteisesti asetut normit. Nykyisin perheen käsite on moninainen ja yksilötason koke-
muksena joustava. Perhettä ei enää yhteiskunnallisesti nähdä vain samassa taloudessa 
elävänä naimisissa olevana heteropariskuntana ja heidän lapsinaan tai muuttumat-
tomana yksikkönä. Perheiden oletetaan muuttuvan yhteiskunnan mukana ja myös 
vaikuttavan osaltaan yhteiskuntaan. (Linnavuori 2007, 12–15; Neale 2002; Nätkin 
2003; Pirskanen & Eerola 2018, 14–17.) 

Tukiperhetoiminta on käytössä erityisesti Pohjoismaissa. Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa on usean vuosikymmenen ajan maallikkopohjalta työskentelevien vapaa-
ehtoistoimijoiden työtä hyödynnetty osana lakisääteistä lastensuojelua. (Andersson 
& Bangura Arvidsson 2001; Berg Eklundh 2010; Bo 2004; Johnsson & Regnér 2003; 
Larsen 2011; Moilanen 2015; Svenlin 2020, 51–53.) Pohjoismaisessa traditiossa tuki-
perhetoiminnalla on hyvin yhteneväiset taustat, vaikka ne eivät täysin identtisiä olekaan 
(Moilanen 2015, 13; Svenlin 2020, 51–53). Esimerkiksi Ruotsissa tukiperhetoiminta 
(ruots. kontaktfamilj) on alkanut 1970-luvulla ja vuonna 1982 se vahvistettiin lakiin 
yhdeksi viralliseksi perheiden tuen muodoksi. Toiminnan ympärillä on tehty selvitys-
työtä erityisesti tukiperheiden ja sosiaalialan ammattilaisten näkökulmasta. (Andersson 
& Bangura Arvidsson 2001; Johnsson & Regnér 2003.)
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Vaikka kotimaiseen tukiperhetoimintaan rinnastettavia toiminnan muotoja ei 
sellaisenaan ole käytössä kuin Pohjoismaissa, on vastaavan tapaisia tuen muotoja tun-
nistettavissa myös osana angloamerikkalaista lyhytaikaista tilapäishoitoa (engl. respite 
care). Kyseistä tukea tarjotaan perheille erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa tai 
lastensuojelun vapaaehtoisina sijoituksina (engl. voluntary based placements), niin sa-
nottuna tukihoitona (engl. support care) tai lyhytaikaisena perhehoidon muotona (engl. 
part-time fostering). Tällaista tuen muotoa on erityisesti tarjolla Isossa-Britanniassa ja 
Australiassa. Yhdysvalloissa tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan suuntainen tuki puo-
lestaan linkittyy tiiviimmin mentorointitoimintaan. (Andersson & Bangura Arvidsson 
2001; Roberts 2016; Svenlin 2020, 53–56.) 

Tukiperhetoiminta on laajasti käytettyä ja tavoitteellista toimintaa, mutta sen 
tarkastelu on tutkimuksellisesti yhä vähäistä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 
(ks. Andersson & Bangura Arvidsson 2001; Kristofersen, Sverdurp, Haaland & Wang 
Andresen 2006, 81; Moilanen 2015, 13; Svenlin 2020, 17–18; Vinnerljung, Brännström 
& Hjern 2011). Pohjoismaissa tukiperhetoimintaa on tarkasteltu Ruotsissa ja Norjassa 
väitöstutkimustasoisesti (Larsen 2011; Regnér 2006) sekä lisensiaattitason opin-
näytteenä (Berg Eklundh 2010). Eniten tukiperhetoiminnantutkimuksessa on oltu 
kiinnostuneita kuitenkin lasten näkökulmasta (esim. Berg Eklundh 2010; Roberts 
2015), mutta mikään tutkimuksista ei ole nostanut keskiöön yksinomaan tukiperhees-
sä käyvää lasta ja lapsen kokemuksia toiminnasta. 

Tukiperhetoimintaa on kotimaisesti tutkittu vähän sen käyttömääriin nähden. 
Yleisesti tukiperhetoiminta on herättänyt melko vähän kiinnostusta lastensuojelu-
tutkimuksessa. Syynä tähän voi olla se, kun lastensuojelun toimenpiteet levittyvät 
vapaaehtoistyön ja kansalaisyhteiskunnan alueille siirrytään ”ei kenenkään maalle”, 
myös tutkimuksellisesti. (Moilanen 2015, 115; Svenlin 2020, 17.) 

Johanna Moilasen (2015) väitöstutkimus oli ensimmäinen, joka kohdentui lasten-
suojelun tukihenkilötoimintaan ja tuotti tietoa lastensuojelun tukihenkilötoiminnan 
muutoksista ja vapaaehtoistyön muodosta, johon myös tukiperhetoiminta kytkeytyy. 
Anu-Riina Svenlinin (2020) väitöstutkimus avaa kriittiseen realismiin nojaten tukiper-
hetoiminnan käyttöteoriaa sekä tarkastelee myös sen historiallista kehitystä. Svenlinin 
(2020) tutkimus jäsentää tukiperhetoimintaa pois ”tuntumisen mekanismin” alueelta, 
joka perustuu siihen, että sosiaalityöntekijä luottaa tukiperheen auttavaan voimaan 
ja perheiden väliseen yhteistyöhön. (Mt., 18–20.) Lisäksi Saara Keräsen (2004) so-
siaalityön ammatillinen lisensiaatintutkimus tuotti tietoa lapsille tärkeistä asioista 
tukiperhetoiminnassa. Aino Ritala-Koskisen (2018) avohuollon asiakaslasten asumis-
liikkuvuuteen liittyvässä tutkimuksessa on puolestaan pieniä kurkistuksia yksittäisen 
lapsen kokemuksiin tukiperhetoiminnasta. Lisäksi tukiperhetoiminnasta on tehty alem-
pia opinnäytetutkielmia5. 

5  Ks. esim. Anttonen 2000; Günther 2006; Haulivuori 2015; Isoniemi 2000; Matilainen 2008; Nopanen 
2014; Palonen 2003; Sarjakivi 2000.
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1.2 Lasten kokemusten tutkimus

Lasten osallisuutta ja yhteistyötä lasten kanssa on viime vuosina korostettu sekä las-
tensuojelun lainsäädännössä (Lastensuojelulaki 2007/417; Perustuslaki 1999/731) 
että palveluiden kehittämisen lähtökohtana (esim. Lapsi- ja perhepalveluiden muu-
tosohjelma 2019). Elina Pekkarinen ja Kaisa Vehkalahti (2012, 10–11) ovat puhuneet 
jopa lasten ja nuorten osallisuusbuumista tutkimuksen ja käytännön kentillä. Vaikka 
lastensuojelullisten tukimuotojen piirissä on Suomessa vuosittain lähes 55 000 lasta 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a), on lastensuojeluasiakkuudessa olevien lasten 
ja nuorten kokemuksiin perustuvaa tutkimuksellista tietoa palveluista sekä yksittäisistä 
tukimuodoista valtakunnallisesti vielä vähän saatavilla (Heino 2007; 2017; Pösö 2007, 
81). Lapsiasiakkaiden kokemusten ja kokemustiedon paikka sekä niiden merkitys eivät 
ole ainakaan vielä nousseet vallitseviksi näkökulmiksi tutkimustoiminnassa, eivätkä ne 
välttämättä ohjaa käytännön hyvinvointityötäkään (esim. Kallinen, Laitinen, Lantela, 
Lenonen, Nikupeteri, Nurmi & Turunen 2018, 15). 

Lapsuuden tutkimus on monitieteinen yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen alue, 
jonka keskeinen yhdistävä pyrkimys on ymmärtää lasta yhteiskuntansa ja yhteisönsä 
jäsenenä ja toimijana sekä ymmärtää lapsuutta osana yhteiskuntaa, sen rakenteita 
ja kulttuuria. Lapsuuden tutkimus (engl. childhood studies) on 1980-luvulta alkaen 
tuonut eri tieteenalojen sisällä esiin lasten toimijuutta sekä lapsuuden asemaa yhteis-
kunnan rakenteissa. (esim. Alanen 1992; 2009; Strandell 2010; Qvortrup, Corsaro & 
Honig 2009.) 1990-luvulla lasten oikeuksia ja osallisuutta korostava keskustelu voimis-
tui. Tämä niin sanottu uusi lapsitutkimus tai lapsuuden tutkimuksen uusi paradigma6 
alkoi sosiologisena lapsuustutkimuksena. Sittemmin se muokkautui monitieteiseksi 
lapsuustutkimukseksi, jonka ydinprojektina on ollut tehdä näkyväksi lasten ja nuorten 
toimijuutta, avata lapsuuden sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä moninaistaa 
lapsuuskäsitystä. (Alanen 2009; Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen 2006a; James, 
Jenks & Prout 1998; Pekkarinen & Vehkalahti 2012; Prout & James 1990.) 

Koko kuluneen vuosituhannen ajan lapsuuden tutkimus on haastanut tar-
kastelemaan lasten alisteista asemaa sekä yhteiskunnassa että tutkimuksessa, sillä 
tutkimussuuntauksen tarkoituksena on purkaa jakoa lapsuuden ja aikuisuuden välillä 
(Christensen & Prout 2005; Kutrovátz 2017, 68; Martins, Oliveira & Tendais 2018, 2). 
Lapsuuden tutkimuksen fokus on tehdä lapset näkyviksi, aktiivisiksi toimijoiksi ja tuoda 
esiin lasten eriarvoista ja usein myös vähempiarvoista asemaa yhteiskunnallisina toimi-
joina (Lee 2001; Qvortrup 1994). Uusi lapsuuden tutkimus kritisoikin sekä lapsuuden 
”perheistämistä”, sosialisaatio-ajattelua että perinteisen kehityspsykologisen lapsinä-
kemyksen yksipuolisuutta (Forsberg ym. 2006a, 8). Tämän vuoksi lasten todellisuuden 
näkyväksi tekeminen sekä tutkimuksessa että arjen käytänteissä on haasteena ajankoh-
tainen (esim. Kiili & Moilanen 2019; Nikupeteri & Laitinen 2017). Lasten perspektiivin 
esiintuominen on tarpeellista, jotta lapsia yhteiskunnallisena, sosiaalisena ryhmänä 
voidaan paremmin kuulla ja ymmärtää (Christensen & James 2000; Christensen & 
Prout 2005). Lapsen nostaminen tiedollisesti aktiiviseksi toimijaksi yhteiskunnan eri 

6  Paradigmalla tarkoitetaan tieteen kentällä selitysten, uskomusten, arvojen ja tekniikoiden asetelmaa, 
jonka tieteellisen yhteisön jäsenet jakavat (Kuhn 1970, 175).
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tasoilla on nykypäivänä näkyvämmin esillä ja lapset voivat esimerkiksi puhua omasta 
puolestaan, tarjota varteenotettavia näkemyksiä ja kertoa kokemuksiaan (Alderson 
2000; Eskelinen & Kinnunen 2001; Rutanen & Vehkalahti 2019; Strandell 2010). 

Lapsuuden tutkimuksen kentällä käydyt keskustelut ovat vaikuttaneet myös so-
siaalityön tutkimukseen. Siirryttäessä 1990-luvulta 2000-luvulle lapset alkoivat saada 
sosiaalityön tutkimuksissa enemmän näkyvyyttä ja heidän toiseutensa omissa asiois-
saan on vähentynyt (esim. Forsberg 2002; Forsberg ym. 2006b). Lasten ajatusten ja 
kokemusten merkitys osana tutkimustietoa on vahvistunut ja tutkimuksissa hyödyn-
netään osallistavia menetelmiä lasten äänen esiin saamiseksi (esim. Graham, Powell & 
Taylor 2015; Harcourt & Sargeant 2011; Martins ym. 2018; Powell, Fitzgerald, Taylor 
& Graham 2012). Sellaisten metodisten ratkaisujen etsiminen, jotka mahdollistavat 
lasten moniulotteisen tietämisen ja kokemusten sanoittamisen ja kuvaamisen lasten 
omien käsitysten ja määrittelyiden pohjalta, on noussut tutkimusten keskiöön (Cater 
& Sjögren 2016; Christensen & Prout 2002; Forssell 2016; Nikupeteri & Laitinen 2017). 

Lapsia osallistava tutkimus on myös määrällisesti lisääntynyt 1990-luvulta al-
kaen ja sillä on ollut vaikutusta myös lapsi- ja perhepalvelujen sekä lastensuojelun 
käytäntöjen uudistamiseen (esim. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2019). 
Esimerkiksi Johanna Kiili (2006) tarkasteli väitöstutkimuksessaan lasten osallistu-
misen mahdollisuuksia ja rajoja lapsiparlamentti-toiminnassa ja Susanna Helavirran 
(2011) väitöstutkimuksessa tutkittiin, mistä hyvinvointi rakentuu lasten käsityksissä. 
Riikka Korkiamäki (2013) on puolestaan tarkastellut tutkimuksessaan yläkouluikäisten 
vertaissuhteissa rakentuvaa sosiaalista pääomaa eli nuorten keskinäisiä voimavaroja 
ja nuorten itsensä sille antamia merkityksiä. Kaikkien näiden tutkimusten ytimessä on 
ymmärrys siitä, että lapset ovat sosiaalisissa suhteissaan osallistuvia toimijoita. Lisäksi 
lapsinäkökulmaista sosiaalityön tutkimusta on tehty esimerkiksi lasten tiedosta (Hurtig 
2003) ja arjesta eri instituutioissa, kuten perheessä tai laitoksessa (Laakso 2009; Ritala-
Koskinen 2001; Pösö 2004; Törrönen 1999).

Suomessa kokemuksen tutkimus on monialaista ja se ulottuu teoreettisesta 
tutkimuksesta aina asiakaskokemusten tutkimukseen. Kokemuksista ollaan kiin-
nostuneita laajasti eri tieteenaloilla, kuten filosofiassa, viestinnässä, hoitotieteessä, 
psykologiassa, kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteellisessä ihmistutkimuksessa (esim. 
Koivisto, Kukkola, Latomaa & Sandelin 2014, 7–8; Toikkanen & Virtanen 2018, 7, 15). 
Sosiaalitieteellinen tutkimus ei tyypillisesti ole pyrkinyt selittämään, mitä kokemus on 
tai mitä sillä tutkimuksissa tarkoitetaan (Kukkola 2018, 45–46). Kokemuksellisuuden 
näkökulma on myös vahvistunut kehitettäessä palveluita sekä sosiaali- että terveyden-
huollossa. Tämä ilmenee myös lastensuojelun asiakkaiden oman äänen voimistumisena 
sekä tiedon organisoitumisena (esim. Hirvonen & Hurskainen 2019; Osallisuuden aika 
ry 2019). Asiakkaiden osallistuminen ja kokemusasiantuntijuus7 voidaan nähdä esimer-
kiksi demokratisoivana voimana, jossa eletyt kokemukset nostetaan esille palveluita 
kehitettäessä. Toisaalta toimintoja tuottavat tahot keräävät asiakkaiden näkemyksiä, 

7  Vaikka olen kiinnostunut kokemuksista, ei tutkimukseni fokuksessa ole kokemusasiantuntijuus sinänsä. 
Kokemusasiantuntijuudella on oma paikkansa sosiaalityön toimintakentällä, mutta tutkimukseni lapset 
eivät ole kokemusasiantuntijoita, vaan yksilöitä, joista jokaisella on omat kokemuksensa tukiperhetoi-
minnasta (esim. Meriluoto 2018).
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jotta palvelun tai tuotteen laatua voidaan kehittää. (esim. Beresford 2002; Jones 2018, 
172.) 

Lasten kokemuksiin pohjautuvaa sosiaalityön tutkimusta on yllättävän vähän. 
Yksi esimerkki tästä on Inkeri Eskosen (2005) tutkimus perheväkivaltaa kokeneiden 
lasten kertomuksista terapeuttisissa ryhmissä, joka antoi äänen seitsemälle lapselle. 
Muutamia tuoreimpia tutkimuksellisia näkökulmia lasten kokemuksiin ja tarinoihin 
antavat esimerkiksi Tuija Erosen (2012) väitöstutkimus lastenkodissa eletyn lapsuuden 
narratiiveista, Anna Nikupeterin ja Merja Laitisen (2017) tutkimus lasten kokemuksista 
vanhempien eron jälkeisestä vainosta sekä Hannariikka Linnavuoren ja Elina Stenvallin 
(2020) pitkittäistutkimus lasten ja nuorten aikuisten kokemuksista vuoroasumiseen 
liittyvästä päätöksenteosta. 

Myös lasten oikeuksia huomioiva näkökulma alkoi vahvistua samaan aikaan lap-
suuden tutkimuksen uuden paradigman kanssa (Bradbury-Jones 2014; Ulvik 2015). 
Vuonna 1989 hyväksytty Lapsen oikeuksien sopimus (Yhdistyneet Kansakunnat 
1989) aloitti globaalisti aktiivisen lapsipoliittisen toiminnan, kun lapset saivat osa-
na ihmisoikeussopimusta oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet tiivistyvät kolmeen 
ydinkäsitteeseen, jotka velvoittavat turvaamaan lapsille ja nuorille 1) osuuden yhteis-
kunnan voimavaroista (engl. provision), 2) oikeuden suojeluun ja huolenpitoon (engl. 
protection) ja 3) oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteis-
kuntaelämään (engl. participation). (de Godzinsky 2014, 9; Hakalehto-Wainio 2013, 
35–36.) Lasten oikeuksien sopimusta on myös kritisoitu, sillä sen koetaan jättävän 
liikaa tilaa aikuisten tulkinnoille siitä, onko lapsi riittävän kehittynyt, jotta hänen nä-
kemyksensä tulee ottaa huomioon. Tällöin lapsilla on tilaisuus tulla kuulluksi vain, 
jos aikuiset antavat siihen luvan. (Neale 2002, 456–457.) Kuten ihmismaantieteen 
professori Tracey Skelton (2008, 8) havainnollistavasti toteaa: jos näemme ja ymmär-
rämme lapset kykenevinä sosiaalisina toimijoina, on myös annettava heille oikeus ja 
mahdollisuus osallisuuteen ja toimijuuteen. 

1.3 Tutkimuksen eteneminen ja valinnat

Tutkimukseni on kokemuksen tutkimusta, jossa tekemiäni valintoja ja tutkimuso-
tetta ohjaa eksistentialistinen fenomenologia (erityisesti Perttula 1995a; 2014).  
Fenomenologinen lähestymistapa on ennen kaikkea toimintaa, jota vie eteenpäin lu-
moutuminen ihmettelystä ja merkityksistä (van Manen 2007, 12). Fenomenologian 
eksistentiaalinen painotus näkyy tutkimuksessani kokemusten yksilökohtaisuuden 
korostumisena sekä huomioidessani yksilön väistämätöntä maailmassa olemista. 
Kokemuksia, kuten ei muutakaan, ole mahdollista tutkia tyhjiössä, siksi tekemäni va-
linta teoreettisesta viitekehyksestä on kokonaisvaltainen ja mahdollistaa erityisesti 
lasten kokemusten ymmärtämisen ja kokemustiedon teoretisoitumisen. Lisäksi lasten 
yksilöllisyyden äärelle asettumista suuntaa holistinen käsitys ihmisestä (Rauhala 1995; 
2005). 

Valitsemani fenomenologinen ote näkyy tavassani ajatella ja kirjoittaa. Raportoin 
tutkimukseni ilmiölähtöisesti, korostaen kokemuksellisuutta valitun viitekehyksen 
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mukaisesti. Kuten Martin Heidegger (2000, 58) toteaa, fenomenologia osoittaa sen, mi-
ten tutkimuksessa tarkasteltavaa asiaa tulee käsitellä. Kyse on siis kokonaisvaltaisesta 
tavasta olla ja tehdä tutkimusta. Tutkimuskysymys, aineiston kokoaminen, analyysi ja 
raportointi noudattavat fenomenologista, avointa ja ihmettelevää toimintatapaa, jossa 
mahdollisimman paljon esillä ja äänessä ovat tutkimukseen osallistuneet lapset.  

Tutkimus rakentuu aineiston ohjaamana. Esittämistapa ei aina noudata perinteis-
tä tutkimuksellista logiikkaa8, sillä olen ennen kaikkea halunnut pitäytyä uskollisena 
valitsemalleni ajattelutavalle. Tämä antaa myös enemmän tilaa lasten kokemuksil-
le niiden alkuperäisessä muodossa. Fenomenologisessa tutkimuksessa puolestaan se 
tutkimuksen osa, joka on perinteisesti asetettu tutkimuksen alkuun niin sanottuna 
teoreettisena viitekehyksenä, tulee vasta viimeisessä vaiheessa, analyysin jälkeen. 
Tutkimuksessani tämä on näkyvillä luvussa 6. Näin ollen tutkimuksessa esille nousseet 
tulokset eli lasten kokemukset ja niille annetut merkitykset ovat ensisijaisia ja muita 
tutkimuksia arvioidaan suhteessa niihin.

Tutkimukseni aluksi kerron metodologisista valinnoistani sekä ymmärryksestäni 
tutkimuskohteesta ja tutkimusympäristöstä (luku 2). Olen pysähtynyt tarkastelemaan 
tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä sekä reflektoinut auki ymmärrystäni. Ensin 
minun on pitänyt uskaltaa irrottautua aiemmin opitusta ja sen jälkeen avaan tapaani 
ajatella tutkittavasta kohteesta. Koska väitöstutkimus on ollut vuosien prosessi, ovat 
käsitykseni ja ajattelutapani sen kuluessa kehittyneet. Tarkoitukseni on tehdä ajatteluni 
kulku ja tutkimukselliset valinnat näkyväksi ja seurattavaksi, jotta niitä voidaan myös 
arvioida. 

Luvussa 3 avaan tutkimusotteeni ja tutkimukseni tehtävää. Olen koonnut ai-
neiston monimuotoisesti haastattelemalla lapsia, havainnoimalla lasten toimintaa, 
keräämällä lasten piirroksia ja kutsumalla lapsia videoimaan ja ottamaan valokuvia 
tukiperheviikonlopuistaan. Lasten rooli aineiston keräämisessä ja tiedontuottamisessa 
on ollut merkittävä ja olen kuvannut sen monivaiheisuuden luvussa 4.

Tutkimusraportin loppua kohden kokemusten yleisyystaso nousee, vaikka tär-
keimmässä osassa ovat edelleen lasten henkilökohtaiset kokemukset. Aineiston analyysi 
(luku 5) pohjautuu fenomenologiseen menetelmään, jossa visuaalinen aineisto toimii 
yksityisten ja yleisten merkitysten todellistajana. Analyysin rinnalla kulkevat näkyvänä 
osana lasten ottamat valokuvat ja puhe, jolla vahvistan jokaisen yksittäisen lapsen ko-
kemuksen tärkeyttä. Tutkimuksen tulokset ovat tiivistetysti luettavissa alaluvusta 6.5. 

Tutkimukseni paikantuu osaksi laajaa lapsuuden tutkimuksen kenttää (Alanen 
1992; 2009; Strandell 2010; Qvortrup 1993; Qvortrup ym. 2009) ja asetun erityisesti 
lapsilähtöiseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tavoitella lasten kokemuksia ja 
näkökulmia (Karlsson 2012, 23). Jaan yhteiskuntatieteellisen lapsuuden tutkimuksen 
näkemyksen siitä, että lapset ovat kyvykkäitä ja halukkaita kertomaan luotettavasti it-
selleen tärkeistä asioista (Alanen 2009, 22; Karlsson 2012, 23; Kiili 2006). Minulle lapsi 
on aktiivinen yksilö sekä kokemuksellisesti, tiedollisesti että toimijuudellisesti. Lisäksi 
arvostan lasten kokemuksia legitiiminä elettynä todellisuutena (Kirmanen 2000, 13). 

8  Perinteinen tutkimusraportin rakenne koostuu niin sanotusta IMRD-rakenteesta (engl. Introduction, 
Methods, Results, Discussion), joka etenee induktiivisesti yksittäistapauksista yleiseen ja johdannon 
jälkeen avataan aiempaa tutkimustietoa ja teoreettista taustaa sekä valittua viitekehystä (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009).



20

Tutkimusasetelmani lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan lasten mielipiteet an-
saitsevat tulla kuulluiksi ja huomioiduiksi, kun suunnitellaan lapsiin kohdentuvia 
toiminnanmuotoja, kehitetään palveluita tai tarkastellaan lapsia yleisemmin osana 
yhteiskunnallista toimijuutta. 

Tekemällä lapsuuden tutkimuksen perinteeseen kiinnittyvää lapsilähtöistä koke-
muksen tutkimusta en ainoastaan kunnioita lapsia yksilöinä, joilla on jotakin sanottavaa 
ja kerrottavaa, vaan toteutan lasten kokemusten ja näkemysten analyysin. Tarkoitan 
tällä sitä, että lasten kokemusten kuulemisen kautta tarjoutuu mahdollisuus muuttaa 
aikuiskeskeisiä toimintamalleja. Lapsilähtöisyys voidaan jakaa lapsinäkökulmaan (engl. 
child perspective) ja lapsen näkökulmaan (engl. child’s perspective). Ensin mainitussa 
on kyse ulkoa sisälle suuntautuvasta yrityksestä tuoda lapsen ääni kuuluviin ja jossa 
aikuinen koettaa ulkoapäin päästä kurkistamaan lapsen ajatuksiin. Lapsen näkökulma 
sen sijaan suuntautuu sisältä ulos eli lapsi itse tuo oman ajatusmaailmansa ja äänen-
sä esiin. (Karlsson 2012, 22–25; Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2010.) 
Tutkimuksessani pyrin lapsen näkökulman tavoittamiseen, jolloin lapsi saa omalla ta-
vallaan kertoa tai olla kertomatta omasta elämästään, ajatuksistaan ja kokemuksistaan. 
En voi kuitenkaan ohittaa omaa aikuisuuttani ja tutkijuuttani, jolloin myös ulkoiset 
kurkistukset lapsen maailmaan ovat läsnä. 
Tutkimusprosessi on ollut joukko toisiaan seuranneita kerroksellisia metodisia va-
lintoja, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Tätä kerroksellisuutta ja tutkimusprosessini 
etenemistä olen jäsentänyt kuviossa 1. 

Kuvio 1 Tutkimusprosessin eteneminen

Olen aloittanut väitöskirjatutkimukseni vuonna 2013. Työskentelin silloin sosiaalityön-
tekijänä Pelastakaa Lapset ry:ssä. Toimin käytännön sosiaalityössä sekä tukiperhettä 
odottavien että tukiperheessä käyvien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Työssäni 
käydyt keskustelut, kohtaamiset lasten kanssa sekä tiedon vähäisyys ovat tutustutta-
neet minut tutkimuksen teemoihin. Olen myös nähnyt, miten lapset pyritään pitämään 
palvelun keskiössä, mutta jokin määrittelemätön voima vie kuitenkin toimintoja kohti 
aikuiskeskeisyyttä. Tilastotiedot eivät yksin riitä selventämään lastensuojelun tilan-
netta, vaan tarvitaan kokemuksia, yhteistä erittelyä ja pohdintaa. Tutkimukseni onkin 
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ensimmäinen lasten kokemuksiin pohjautuva tutkimus lastensuojelun tukiperhetoi-
minnasta. 

Lapsen äänen esiin tuominen tutkimuksessa ei ole ongelmatonta. Tehdäkseni 
lapset näkyväksi myös tutkimukseni raportoinnin vaiheessa olen poiminut lasten haas-
tatteluista lainauksia todentamaan sanottua. Olen poistanut niistä tunnistamiseen 
mahdollistavat tiedot ja antanut lapsille keksityt peitenimet. Olen selkeyttänyt laina-
usten puhetta, esimerkiksi oikaisemalla joidenkin sanojen sija- ja taivutusmuotoja sekä 
muokannut murreilmaisuja puhekielisemmäksi, jotta ne tulisivat lukijalle ymmärret-
täviksi. Olen tehnyt tämän myös tunnistettavuuden häivyttämiseksi. Ääneni tutkijana 
on myös näkyvissä (Tiina). Tutkimuksessani on esillä lasten ottamia valokuvia havain-
nollistamassa lasten maailmaa ja kokemuksia. Olen nimennyt lasten ottamat valokuvat 
ja tuonut kuvaajan näkyviin lapsen peitenimellä.
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2 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA

Ilona: Sä oot kuin salapoliisi.
Tiina: Niin. Salapoliisihommia näistä tukiperhejutuista. 
Mun pitää kaikki saada tietää.

2.1 Fenomenologinen filosofia

Tutkimukseni tieteenfilosofinen lähtökohta on eksistentiaalinen fenomenologia. 
Puhtaimmillaan fenomenologia pohjautuu saksalaisessa filosofiassa uransa luoneen 
Edmund Husserlin (1859–1938) ajatteluun. Fenomenologia lähtee liikkeelle ihmisen 
tietoisuuden tutkimuksesta ja sen tarkoituksena on määritellä niitä tajunnan struktuu-
reja, jotka ovat oleellisia jokaiselle kokemukselle. Husserlin näkemykset pohjautuvat 
filosofian juuriin, kuten Immanuel Kantin ja René Descartesin jättämälle perinnölle. 
Jo 1700-luvulla Kant suoritti ensimmäisen systemaattisen analyysin Descartesin objek-
tin objektiivisuuden määrittämisestä. Husserl puolestaan tarjosi fenomenologiallaan 
perustan Kantin tutkimuksille. Fenomenologiassa rajaudutaan siis tarkastelemaan 
ilmenevää, asettamatta sitä olevaksi, jolloin subjektiivinen näyttää oman olemuksensa. 
(Husserl 1995, 16; Perttula 1995a, 8; Rauhala 2009, 49–50, 13; Solomon 1972, 1–2; 
Suorsa 2011, 57.)

Husserl piti fenomenologiaa ensimmäisenä ja absoluuttisena tieteenä, joka voi 
tavoittaa kolme tieteelliselle toiminnalle perustavanlaatuista ulottuvuutta: 1) inhimil-
lisistä käytännöistä vapaan elämismaailman, jossa puhtaasti teoreettinen intressi on 
tieteen perustana, 2) puhtaan kokemuksen tutkimuksen kohteena sekä 3) tutkijan, 
joka tekee työtään intressittömänä ja puolueettomana havaitsijana (Niskanen 2011, 
103). Husserlille fenomenologia oli tiedettä, joka on luonteeltaan puhtaan kuvailevaa 
ja pyrkii totuuteen kuvaamalla ilmiötä laajimmassa mahdollisessa mielessä, jolla se 
ilmenee tietoisuudelle tai kokijalleen (Backman 2010, 67–68). Fenomenologian pää-
määränä onkin kuvata olevaa puhtaan tietoisuuden näkökulmasta (Suorsa 2011, 40). 
Fenomenologialla ei ole omaa erityistä temaattista tutkimuskohdettaan, vaan se on 
ymmärrettävä ennen kaikkea tutkimustapana. Siten, mikä tahansa erityistiede voi olla 
luonteeltaan fenomenologista. (von Herrmann 1998, 107.)

Martin Heidegger (1889–1976) oli Husserlin oppilas ja hänen ajattelunsa pohjau-
tuu vahvasti Husserlin aloittamalle fenomenologiselle pohdinnalle. Heidegger korosti 
ajattelussaan, ettei fenomenologia, niin kauan kuin se ymmärretään oikein, tarkoita 
mitään suuntausta, vaan se on ensisijaisesti metodikäsite. Se ei siis viittaa mihinkään 
tutkimuksen kohteen luonteessa, vaan ainoastaan tapaan, jolla kohdetta lähestytään eli 
kuinka edetä ”kohti asiaa itseään”? Fenomenologiassa keskiössä on olemisen tarkastelu 
ja kysymisen tapa. Heidegger (2000) aloitti pohdinnat olemassa olosta kysymyksen 
asettelulla: ”Kaikki kysyminen on etsimistä. Kaikkea etsimistä ohjaa jo edeltä etsittävä 
kohde. Tietävästä etsimisestä voi tulla ’tutkimusta’ silloin, kun etsimisessä saadaan esiin 
ja määritetään se, mitä kysymisellä tavoitellaan.” (Mt., 24.)

Fenomenologinen tutkimus tulee Heideggerin ajattelussa lähelle hermeneutiik-
kaa, jonka tarkoituksena on kuvata hienopiirteisesti ensisijaisen ymmärryksemme 
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olemisesta. (Suorsa 2011, 40–42.) Heidegger määritteli fenomenologian ”näyttäytyvän 
asian näkemisen sallimista sellaisena, kuin se lähtökohtaisesti itsenään näyttäytyy, ly-
hyesti sanottuna ilmenevän ilmi tuomista omassa ilmenemisessään” (Backman 2010, 
67–68). Yksinkertaisimmillaan fenomenologiaa voidaan pitää tieteenä ilmiöistä, jonka 
tarkoituksena on asettua “asioihin itseensä” (Heidegger 2000, 50; Husserl 1965; 1995), 
mikä toimii eräänlaisena fenomenologisena iskulauseena.

Fenomenologisessa perinteessä filosofian tohtori Timo Latomaa (2011) jakaa 
Jürgen Habermasin ajattelua soveltaen ymmärtävän psykologian tieteenfilosofisen 
tradition kaksi pääsuuntaa hermeneuttiseen eli eksistentiaalis-fenomenologiseen ja 
syvähermeneuttiseen eli psykoanalyyttiseen traditioon (mt., 35). Yleistäen hermeneu-
tiikka onkin teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Hermeneutikoiksi luetaan yleensä 
Friedrich Daniel Schleiermacher (1768–1834), Wilhelm Dilthey (1833–1911) sekä Martin 
Heidegger, joiden mukaan ymmärtäminen on aina tulkitsevaa. Eksistentialismin perus-
tajina pidetään Jean-Paul Sartrea (1905–1980), Simone de Beauvoiria (1908–1986) ja 
Maurice Merleau-Pontya (1908–1961). Eksistentiaaliseen fenomenologiaan viitattaessa 
palataan Heideggerin filosofointiin, sillä Heideggerin suorittaman olemisen analyysin 
johdosta fenomenologiasta kehittyi eksistentiaalinen fenomenologia. (Laine 2018, 31; 
Niskanen 2011, 89; Perttula 1995a, 13–14, 110–111; Rauhala 1993, 112; Solomon 1972, 
29–30.) 

Kotimaisella kentällä on kaksi erityisen tunnettua eksistentialistista fenomenolo-
gia. Toinen heistä on Lauri Rauhala (1914–2016), joka oli psykologi ja filosofi, ja joka 
teki filosofisen elämäntyön eksistentiaalisen fenomenologian kehittämisessä. Toinen 
tunnettu suomalainen fenomenologi on Juha Perttula (1964–2015), joka Rauhalan 
tapaan oli psykologi. Sekä Rauhalan että Perttulan fenomenologisen ajattelutavan juu-
ret voidaan jäljittää Husserliin ja Heideggeriin (Tökkäri 2015a, 18). Rauhalan (1993) 
mukaan eksistentialistisessa fenomenologiassa painottuvat Heideggerin filosofia ja 
Husserlin kehittelemä fenomenologia. Olen pysähtynyt näiden klassikoiden äärelle 
ymmärtääkseni ja taustoittaakseni inhimillisen olemisen merkityksellisyyttä. 

Eksistentialistista fenomenologiaa voi Rauhalan (1993) mukaan pitää niin sa-
notun hermeneuttisen tieteenfilosofisen suuntauksen päämetodina, jossa tulkinta ja 
ymmärtäminen ovat ihmisen olemiseen erottamattomasti kuuluvia asioita (Backman 
2015; Niskanen 2011, 106–107; Rauhala 1993, 69, 75). Perttula (1995a) on puolestaan 
kuvannut fenomenologisen psykologian ja fenomenologisen filosofian erilaisia tapoja 
ymmärtää tutkimuskohdetta. Fenomenologinen filosofia on kiinnostunut kokemuksen 
edellytyksistä ja todellisuuden rakenteellisesta puolesta, kun taas fenomenologinen 
psykologia vain kokemuksen sisällöistä ja niiden merkityksistä. Fenomenologinen 
psykologia ei siis pyri kertomaan sitä, mitä todellisuus sisältää. (Mt., 7–8, 29.) 
Hermeneutiikkaa onkin yleisesti kuvattu tieteeksi tulkinnasta, kun taas fenomenologia 
korostaa ymmärtämisen merkitystä (Kalland 1995, 177). 

Fenomenologisessa filosofiassa yhtenä pääkäsitteenä on intentionaalisuus. Myös 
Rauhala (2009) puhuu kahdesta tai jopa useammasta intentionaalisuudesta. Sillä hän 
tarkoittaa toiminnan suuntautumista ja sitä että arkinen toiminta on aina täynnä ai-
komuksia, tavoitteellisuutta ja merkityksellisyyttä. Useimmat merkityssuhteet ovat 
intentionaalisia eli ne viittaavat aktiivisesti johonkin itsensä ulkopuolella. (Mt., 157–
159.) Kun Husserlille intentionaalisen toiminnan suorittaja on puhdas tietoisuus, nosti 
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Heidegger ajattelussaan ihmisen tavallisen elämän intentionaalisuuden omimmaksi 
alueeksi. Tällöin Heideggerin ajattelussa fenomenologinen tutkimus oli ensisijaisesti 
tavallisen elämän tematisointia. (Suorsa 2011, 40–41.)

Havainnollistan tutkimustani ohjaavien teoreettisten valintojen suhdetta ku-
viossa 2. Sekä tieteenfilosofisesti että viitekehyksellisesti tutkimukseni kiinnittyy 
fenomenologiaan. Tutkimukseni viitekehys pohjautuu Lauri Rauhalan (esim. 2005) 
holistiselle ihmiskäsitykselle sekä Juha Perttulan (esim. 1995a; 2014) eksisten-
tiaalis-fenomenologiselle tutkimustavalle. Tietoteoreettisesti tutkimustani ohjaa 
kokemustieto ja tiedonintressini sijoittuu lasten ainutlaatuisten kokemusten tavoit-
tamiseen sekä niiden näkyväksi tekemiseen. Fenomenologinen tutkimus onkin siitä 
erityinen, että siinä ei käytetä muuta teoreettista viitekehystä kuin fenomenologiaa, 
eikä tutkimusta ohjaa muu tutkimuskohdetta ennalta määrittävä teoreettinen malli 
(Laine 2018, 35). 

Kuvio 2 Tutkimuksen teoreettis-metodologiset valinnat 

Ymmärrän fenomenologian reflektioksi eletystä elämänkokemuksesta, jossa reflektio 
on tietoisesti ajateltua, mutta irrallaan teoreettisista sekä henkilökohtaisista ennak-
ko-oletuksista. Näin ollen myös kokemuksen tutkijan omat kokemukset muodostuvat 
suhteessa kohteeseen ja tutkijasta tulee osa tarkkailemaansa kohdetta. Siksi fenome-
nologisesti suuntautuneen kokemuksen tutkijan tehtävänä on lähestyä toisen ihmisen 
kokemuksia mahdollisimman vapaana ja tietoisena omista ennakko-oletuksistaan. 
(Perttula 2011; Tökkäri 2018, 65.) Perttulan (2012) tapaan en pidä ajatteluani fenome-
nologisena filosofiana, vaan korostan inspiroituneeni fenomenologiasta, ja soveltavani 
sitä lasten kokemusten tutkimiseen sosiaalityön asiantuntijana. 

2.2 Kokemus osana fenomenologista tutkimusta

Kokemus on ihmiselle läheinen, läsnä oleva subjektiivinen realiteetti. Olemme jatku-
vasti yhteydessä kokemuksiimme, sillä koemme koko ajan jotain. Vaikka kokemus on 
käsitteenä arkinen, antavat kokemukset yksilöllisyydelle arvon. Silti tästä itsestään 
selvästä ihmiselämän osasta on vaikea saada tieteellistä otetta. Kokemusta tutkivan 
on myös kysyttävä itseltään, miksi tutkia kokemuksia. Kokemuksen tutkimus päästää 
tutkijan yhden merkittävän ihmiselämän mysteerin äärelle; mitä kokemus on ja kuinka 
se on mahdollinen. Ja koska kokemus on aina kokemusta jostain merkityksellisestä, 
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nousee kysymykseksi, kuinka tämä merkitys voi olla mahdollinen. (Koivisto ym. 2014, 
14; Kukkola 2018, 41–42; Toikkanen & Virtanen 2018, 9.) 

Käsitteenä kokemus on lähtökohtaisesti monimutkainen, jota ovat pohtineet eri-
tyisesti filosofian ja psykologian tutkijat. Oman ja toisen ihmisen eletty kokemus on ollut 
kautta aikojen monien filosofien, kuten esimerkiksi John Deweyn, Immanuel Kantin, 
Martin Heideggerin ja Edmund Husserlin pohdinnoissa. (Kukkola 2018.) Kokemus 
nykymerkityksessään, elettyä kokemusta (engl. lived experience) tarkoittavana, on 
tarkastelun kohteena melko tuore ilmiö. Käsite yleistyi vasta 1800-luvulla korosta-
maan inhimillisen kokemusmaailman holistisuutta ja yksilökohtaisuutta. Kokemuksen 
tutkimuksen historia on siis vielä verrattain lyhyt ja suuntaus on kehittymisvaiheessa. 
(Gadamer 1981, 55–56; Tökkäri 2018, 64–65.) 

Länsimaisen filosofian perinteessä kokemus on ymmärretty ohittamattomana 
vaiheena tiedon hankkimisessa ja sen koettelemisessa, mutta ei tyypillisesti lopullisen 
tiedon asteena. Kokemukseen liitetään myös tiedollisia heikkouksia, kuten ennakoi-
mattomuutta, tilannesidonnaisuutta ja ainutkertaisuutta, joita pyritään tieteellisin 
menetelmin voittamaan. (Backman 2018, 25, 28, 35.) Kokemus on aina vierauden ja 
toiseuden kohtaamista ja siten myös ihmisen omaan äärellisyyteen tutustumista, joka 
johtaa parhaimmillaan ymmärryksen laajenemiseen ja syvenemiseen (Toikkanen & 
Virtanen 2018, 18). Analyyttinen filosofia määrittelee kokemuksen “asian joltain tun-
tumiselta”. Tärkeintä on kuitenkin määritellä kokemus kokijan yksilöinnin kautta. 
Kokemuksen olemassaolo on aina riippuvainen jostain henkilöstä, sillä on sisältö ja 
myös ominaisuus. (Suojanen 2014, 61.) Kokemus on siis välitön osa ihmisen elämää 
ja sellaisenaan tärkeä ihmistieteellisen tutkimuksen kohde. Kokemuksen tutkimus ei 
ole tieteen valtavirtaa, mutta toisaalta se on jatkuvan tieteellisen kiinnostuksen kohde. 

Fenomenologisessa traditiossa näkyy selkein yhteys kokemuksellisuuden ja siihen 
liittyvän merkityksen annon sekä niitä tarkastelevan tutkimuksen välillä (Kukkola 2018, 
42; Tymieniecka 2002). Fenomenologiassa tutkimuksen kohteeksi ei muodostu kokeva 
subjekti sinänsä, vaan koettu maailma sellaisena kuin se ilmenee mielelle (Kivinen 
1992; Kukkola 2018, 43). Yleisenä fenomenologisena tavoitteena on selvittää, millai-
sista rakennetekijöistä erilaiset kokemukset koostuvat ja millaisen maailmasuhteen ne 
muodostavat (Rouhiainen 2015, 112). 

Kokemus tarkoittaa monenlaisia asioita sosiaalisissa käytännöissä, kuten elä-
myksiä, tapahtumia, tuntemuksia ja ajatuksia (Kukkola 2018, 41–42; Toikkanen & 
Virtanen 2018, 9). Esimerkiksi Perttula (2008, 282; 2011, 123–125) erottaa toisistaan 
neljä erilaista kokemuslaatua: tunne, intuitio, tieto sekä usko. Kokemusta voidaan 
lähestyä erilaisista näkökulmista käytettävästä käsitteestä riippuen. Sitä kuvataan 
rajoitetusti tarkoittamaan pelkästään aistihavaintoja tai yleiskäsitteenä kaikille mie-
lentiloille. Arjessa kokemus yhdistetään myös toimintaan tai asiaan itseensä. Näin ei 
kuitenkaan tutkimuksellisesti tarkasteltuna ole. (Suojanen 2014, 60–61.) Kyse ei koke-
muksia tutkittaessa ole vain ennakkoluuloihin perustuvasta ”musta tuntuu” -tiedosta 
tai vetoamisesta faktojen sijaan kokemukseen (Backman 2018, 25). Siksi on edelleen 
ajankohtaista pohtia, miten yksilön kokemus ja tieteellinen tutkimus voidaan liittää 
yhteen (Tirkkonen 2016). Näin ollen lapsen kokemus tukiperhetoiminnasta ei ole sama 
kuin tukiperhetoiminta itsessään. 
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On yleistä, että kokemusta kuvataan kahden vaiheen kautta. Ensimmäisessä vai-
heessa kokemus on ”elävä kokemus”. Se kiinnittyy elämäntilanteeseen, on tajunnallinen 
ja kehollinen, joka on usein sanoittamaton tunne, elämys tai olotila. Toisessa vaihees-
sa kokemuksesta tulee ”kuvattu kokemus”. Tällöin kokija käsitteellistää elämystään, 
tunnettaan tai olotilaansa siten, että siitä tulee sekä hänelle itselleen ymmärrettävä 
että toisille jaettava. Kuvattujen kokemusten kautta ihminen rakentaa mielipiteitä, 
käsityksiä sekä uskomuksia. Fenomenologinen tutkimus on kiinnostunut erityisesti 
kokemuksen ensimmäisestä vaiheesta, elävästä kokemuksesta. (Perttula 2008; Tökkäri 
2018, 67.)

Kokemuksia on tutkittu käyttämällä erilaisia metodeja ja tutkimusmenetelmiä, 
kuten narratiivista ja konstruktionistista tai standpoint-orientoitunutta tutkimusase-
telmaa, feminististä metodologiaa, etnografiaa, hermeneuttista ja fenomenologista 
lähestymistapaa sekä kaikkien näiden menetelmien yhdistelmiä (esim. Erkkilä 2011; 
Granfelt 1998; Heikkinen 2008; Kiviniemi 2008; Kuusisto 2010; Laitinen 2004; 
Lehtomaa 2011; Lukkarinen 2011; Perttula 2011; Rissanen 2015). Kokemuksen tutki-
muksella on vahva osuus erityisesti hermeneuttis-fenomenologisesti suuntautuneiden 
tutkijoiden tuotannossa. Tästä huolimatta on tutkimuksellisesti tarkasteltu vain vähän 
sitä, miten teoreettinen perusta yhdistyy konkreettiseen empiiriseen tutkimukseen. 
(Tökkäri 2018, 64.) 

Koska tarvitsemme mielen kokeaksemme, on kokemus myös aina mielellinen 
asia. Kokemukset tarjoavat mahdollisuuden muodostaa käsityksiä ja ymmärrystä 
asioista. Kokemuksia kuvataan merkityksiä antavana suhteena todellisuuteen eli mer-
kityssuhteena. Kokemuksen tutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota myöskin 
kokemusten rajoitteisiin, kuten ovatko kokemukset aina totta tai kuinka aitoja ko-
kemuksemme ovat. Tai voivatko kokemukset jopa huijata kokijaansa. Jos ihminen 
voi kokea virheellisiä kokemuksia asioiden tiloista, miten kokemuksen tutkimus voisi 
tieteellisesti olla uskottavaa. (Koivisto ym. 2014, 14–15.) 

Eksistentiaalisen fenomenologian kannalta kokemus on suhdekäsite. Kokemus 
on suhde tajuavan subjektin ja hänen tajunnallisen toiminnan välillä. Se vaatii myös 
tutkijalta tutkittavan elämäntilanteen tajuavaa ymmärtämistä; elämäntilanne tarkoit-
taa ihmiselle jotakin. Kokemukset muodostuvat siten merkityksistä, joita tapahtumat 
ja ilmiöt aiheuttavat ihmisen tajunnassa. Näin elämäntilanne merkityksellistyy koke-
muksina ja ihminen ymmärtää elämäntilanteensa jonakin. Fenomenologiassa yksilön 
kokemukset nähdään aina ainutkertaisina ja ne muodostavat merkityssuhteen laadul-
lisen ytimen. (Laine 2018, 30; Lehtomaa 2011, 166; Perttula 2011, 280.)

Fenomenologinen kokemuksen tutkimus etsii sitä, mikä ihmisen elämäntilan-
teessa koettuna on olennaista. Tutkimuksen kohteena on henkilön elämäntilanteeseen 
kuuluva asia koettuna, ei ihmisen personoitu kokemus. Koetun ilmiön edellyttämän 
rakenteen kuvaus onkin kokemuksen tutkimuksen tieteellinen tulos. (Giorgi 1997; 
Perttula 2014, 80.) Fenomenologinen kokemuksen tutkimus ei väitä, eikä oleta, eikä 
se myöskään aseta hypoteeseja tai testaa teoreettisten mallien paikkansapitävyyttä. Se 
ei myöskään aseta kohteikseen kielellisiä konstruktioita. Kieltä kokemuksen tutkimuk-
sessa toki käytetään, mutta vain koettujen ilmiöiden kuvaamiseksi. Kielen tehtävänä 
on ilmaista tutkijalle muodostunut koettu ymmärrys tutkittavasta eli koetusta ilmiöstä. 
(Perttula 2014, 82.) 
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Fenomenologisen kokemuksen tutkijan on lähdettävä liikkeelle siitä tosiasiasta, 
että ihmisen kokemus, millaisena tahansa, on aina tosi ja aito. Kokemus on aina koki-
jansa omaa, eikä sitä voi kokeva ihminen itse tai tutkija epäillä. Kokemukset ovat aina 
henkilökohtaisia. Ne kuuluvat kokijan oman mielen ympäristöön ja siksi tutkija ei voi 
vahvistaa, todentaa tai hylätä toisen kokemuksia. Toisen ihmisen kokemukset ovat aina 
osaksi saavuttamattomia. Vaikka ei ole mahdollista kokea toisten ihmisten kokemuksia, 
voi pyrkiä ymmärtämään niitä. (Koivisto ym. 2014, 15.) Kokemuksen jakaminen esimer-
kiksi sanallisesti perustuu puolestaan oletukseen, että jollakin toisella ihmisellä on kyky 
ymmärtää sanallistettua kokemusta (Tuuri & Peltola 2018, 151; Varela & Shear 1999). 

Henkilön subjektiivinen kokemus on aina otettava vakavasti, sillä sen nähdään 
olevan keskeinen lähtökohta tehtäessä kokemuksen tutkimusta. Mikäli yksilöllisen 
kokemuksen näkökulman välittömyyttä ja sen tiedollista ainutlaatuisuuden oletusta 
ei oteta vakavasti, ei tutkija voi ylipäätään puhua kokemuksen tutkimuksesta. Vaikka 
fenomenologiassa on tavoitteena yksilöiden elämismaailma sellaisenaan, on myön-
nettävä, että tavoitetta ei voi täysin saavuttaa (Giorgi & Giorgi 2003; Perttula 2000). 
Tavoitteen saavuttamattomuus johtuu ensinnäkin siitä, että kuvatut kokemukset eivät 
koskaan täydellisesti vastaa eläviä kokemuksia. Toiseksi ihminen, joka tutkijakin on, 
ei vain koskaan pysty täysin tajuamaan toisen ihmisen kokemuksia, eikä eliminoimaan 
omien kokemustensa vaikutuksia tuloksiin. (Tökkäri 2018, 68.) 

Yksi esimerkki vääristyneestä fenomenologian soveltamisesta voi olla niin sanottu 
heterofenomenologia (Dennett 2003), jossa tutkija kuuntelee tutkittavia henkilöitä ja 
ottaa heidän sanomansa asiat tosissaan, mutta ottaa myös huomioon kaiken muun 
mahdollisen tiedon, mikä on saatavilla. Tutkija ei siis pitäydy pelkissä kokemuksissa, 
vaan kerää ulkopuolelta sen tiedon, joka voisi auttaa tulkitsemaan, mitä tutkittavat hen-
kilöt kertovat. Tällaisia voivat esimerkiksi olla tutkijan muistot omista kokemuksistaan 
ja muu tieteellinen aineisto. Kokemusten yksityisyys ja saavuttamattomuus toiselle ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkimuksellisesti voi ymmärtää subjektiivista koke-
musta. (Kukkola 2014, 33–34, 53.)

Tapani ymmärtää ja määritellä kokemusta muodostuu synteesistä aikaisempien 
kokemusta tutkineiden tutkijoiden määrittelyistä (esim. Latomaa 2010; Perttula 1995a; 
2008, 280; 2011, 116–117; Tökkäri 2018, 65). Ensinnäkin kokemustieto on minulle holis-
tista, kokonaisvaltaista. Painotan kokemuksen yksilöllisyyttä ja suhteellisuutta. Kutsun 
kokemusta erityiseksi suhteeksi, toisin sanoen merkityssuhteeksi. Kokemus eli mer-
kityssuhde syntyy, kun yksilön tajunta suuntautuu johonkin merkittävään ja toiminta 
ilmenee tajunnalle. Merkityssuhteet ovat yksilölle merkityksellisiä suhteita maailmaan 
ja henkilöön itseensä, joista kiteytyy ihmisen mentaalinen kokemusmaailma. Tässä 
tutkimuksessa ymmärrän kokemuksen suhteena lapsen ja tukiperhetoiminnan välillä. 
Kokemus muodostuu lapsen (subjekti) ja tukiperhetoiminnan tapahtumien ja seuraus-
ten (objekti) välisenä, erityisenä suhteena eli merkityssuhteena. Kuvaan käyttämäni 
kokemuksen käsitteen kokonaisuutta kuviossa 3.
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Kuvio 3 Kokemuksen käsitteen kokonaisuus

Erottelen filosofian tutkija Jani Kukkolan (2018) tavoin käsitteet kokemus ja kokemuk-
sellisuus. Kokemuksella viittaan kokemuksen sisältöön eli siihen, mitä joku on kokenut. 
Kokemuksellisuudella puolestaan tarkoitan henkilön kykyä kokea eli sitä, minkä varassa 
kokeminen on mahdollista. (Mt., 44.) Kokemuksilla on myös eksistentiaalista arvoa, 
sillä ihanteellisimmillaan kokemukset laajentavat odotusten horisonttia ja edesauttavat 
yksilön kasvua ihmisenä (Rautajoki 2018, 112). 

Kokemukseen sisältyy aina tunne, emootio. Siksi olen kiinnostunut lasten koke-
muksissa myös heidän emootioistaan osana tukiperheessä olemista. Pauli Niemelän 
(2014) mukaan tunne-elämysten funktiona on jäsentää olemassa olon kokemusta, 
sen ajallista ja jatkumollista luonnetta. Tunteet ovatkin puhtaimmin eksistentiaalisia 
elämyksiä. Tunteet liittyvät ja kohdistuvat aina johonkin. Ne toimivat motivaation pe-
rustana ja viestittävät kanssaihmisille olotilasta. Ne ovat myös vahvasti olemassaoloa, 
sen laatua ja elämyksellistä kokemista koskevia. (Mt., 57, 62.) Jo Heidegger painotti 
ihmisen todellistumista aina jonkun tunnelman vallitessa, koska ihminen kohtaa maa-
ilmassa sen, mikä kuuluu hänelle ja tuntuu jossakin. Niiden ilmiöiden, joita kutsumme 
tunteeksi tai liikutukseksi, perustava luonne pysyy epäselvänä, kunnes niitä tarkastel-
laan suhteessa perustaviin olemisen rakenteisiin. (Suorsa 2011, 71–72.) 

Tunteita on pyritty tutkimuksellisesti käsitteellistämään monin eri tavoin ja 
useimpia määritelmiä yhdistää ajatus, että tunteilla on kehollinen perusta ja vasti-
ne. Tunteiden on esitetty koostuvan kokemuksen useista erilaisista yhteen liittyneistä 
osa-alueista, jotka voivat olla kielellisiä, psykologisia, kehollisia tai elämänkerrallisia. 
Samaan aikaan tunteet kuitenkin muokkaavat yksilölle merkityksellisiä asioita, tapah-
tumia tai muutoksia sosiaalisissa suhteissa. Tunteet koetaan henkilökohtaisesti, ne 
muokkautuvat sosiaalisesti ja ne opitaan kulttuurisesti. (Burkitt 2014, 15; May 2013, 
140; Pirskanen & Eerola 2018, 9, 10–11.) Yksinkertaisimmillaan tunne-elämykset il-
mentävät syvimmillään sitä ”millaiselta elämä tuntuu” (Niemelä 2014, 56–57).

Tunteet elävät nykyhetkessä ja ne ovat kokemuksia, jotka ilmentävät ihmisen 
tajunnallista suhdetta aiheeseen niin välittömänä, kuin se on ihmiselle mahdollis-
ta. Tunteiden kokeminen ei myöskään edellytä aiheita etäännyttävää ja kehystävää 
tajunnallista taitoa tai rakentavaa ymmärtämistä. Tunteet ovat aina läsnä ihmisten 
kokemuslaatuna, sillä ne ovat laadultaan niin sanotusti ensisijaisia muihin kokemus-
laatuihin verrattuna. (Perttula 2008, 282; 2011, 123–125.)

Kokemus on arvokas yksilön kannalta, mutta samalla se käsitteenä kiinnittyy myös 
jaettuun ja yleisesti hyväksyttyyn tietoon. Siksi arkiset ilmiöt ja yksilön henkilökohtaiset 
kokemukset ovat aina myös tieteellisesti relevantteja. (Toikkanen & Virtanen 2018, 7, 
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9.) Esimerkiksi sosiaalityössä kohtaavat sekä asiakkaiden että työntekijöiden elämis-
maailmat, joiden äärelle on perusteltua pysähtyä, jotta voidaan paremmin ymmärtää 
tehtyjä valintoja. Elämismaailmojen ymmärtäminen auttaa myös kehittämään työta-
poja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. 

2.3 Fenomenologinen tutkimusmetodi

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä jostakin inhimil-
lisen elämän ilmiöstä (Laine 2018, 50). Ja sitä varten on kehitetty menetelmällisiä 
lähestymistapoja (esim. Giorgi 1993a; 1997), joista Juha Perttulan (1995a; 1998) em-
piirisen analyysin menetelmä DOEHP (Descriptively Oriented Empirical Hermeneutic 
Psychology), on kotimaisessa fenomenologisessa tutkimusperinteessä sovelletuin. 
Menetelmää on käytetty runsaasti erityisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (ks. 
Tökkäri 2018, 71). Analyysimenetelmän juuret ovat eksplisiittisesti Amedeo Giorgin 
(Giorgi 1993b; 1997; Giorgi & Giorgi 2003) fenomenologisessa metodissa. 

Tutkimussuuntauksena fenomenologia on monimuotoinen ja myös Husserl kehitti 
ja jalosti näkemyksiään fenomenologian tutkimusmenetelmästä moneen otteeseen 
(Backman 2010, 67–68). Heidegger kiteytti fenomenologisen tutkimuksen olevan 
luonteeltaan sellaista, että sen tuloksia ei voi esitellä tiivistelmänä, vaan tutkimus on 
uudelleen toisinnettava ja aineiston lävitse on käytävä uudelleen (Suorsa 2011, 35).

Fenomenologiseen tutkimukseen kuuluu vahvasti deskriptiivinen eli ilmiötä 
kuvaava tutkimusasenne, jota voidaan kuvata myös mietiskeleväksi asenteeksi to-
dellisuuteen. Deskriptiivinen tutkimusasenne liittyy saumattomasti fenomenologian 
perustavoitteeseen, ja siinä on oleellista, että tutkittava ilmiö pyritään kohtaamaan yhtä 
aikaa passiivisesti ja valppaasti. Tutkittava ilmiö kuvataan mahdollisimman pitkälti 
sen alkuperäistä ilmenemistapaa vastaavalla tavalla. Tutkijan tehtävänä onkin pyrkiä 
eroon omista teoreettisista käsityksistään, jotta ilmiötä ei lähestyttäisi yhdestäkään 
teoreettisesta konstruktiosta käsin. (Perttula 1995a, 32–33.) Perttulalle (2012, 331) 
kokemuksen tutkimuksen ydin on deskriptio, joka sisältää myös tulkinnan välttämisen. 
Tähän deskriptiiviseen tutkimusasenteeseen olen myös itse sitoutunut. 

Tulkinta laajentaa aikuisen omaa koettua todellisuutta, mutta etäännyttää 
toisten kokemuksista ja siitä, mikä ihmisten kokemuksille mahdollisesti on yhteis-
tä. Tulkitseminen luo pahimmillaan erillisyyttä ja etäisyyttä ihmisten välille, koska 
se on luonteeltaan vapaata ja itsekeskeistä. Todellisuutta tulkittaessa ihminen alkaa 
ymmärtää sitä tarvitsemallaan tai odottamallaan tavalla. Tulkitseminen toki kuuluu 
luonnollisesti arkeen, mutta aikuinen pystyy myös olemaan tulkitsematta. Erityisesti, 
jos hän harjoittelee. Tulkinta jättää kokemuksen tutkimukseen epätieteellisiä piirteitä, 
vaikka todellisuudessa koetun todellisuuden tutkimisessa ei kuitenkaan koskaan ole 
mahdollisuus päästä tulkinnasta kokonaan eroon. (Perttula 2012, 330–331; Perttula 
2014, 78–80.)

Äärimmilleen viety ymmärrys ihmisen ainutlaatuisuudesta edellyttäisi myös sen 
hyväksymistä, että toisesta ihmisestä on mahdotonta saada empiiristä tietoa. Valittu 
fenomenologinen tutkimusmetodi ei avaa suoraa väylää toisen ihmisen tajuntaan. 
Kokemusta tutkittaessa on aina läsnä haaste siitä, että tutkimuskohteena on tois-
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ten elävä kokemus ja tutkijalle näyttäytyvä aihe on ihmisten kuvaus siitä. Ihmisen 
ainutlaatuisuuden korostamisen lisäksi fenomenologiassa ihmisen kokemus pohjau-
tuu kaikille yhtäläiseen tajunnalliseen tapaan, olla suhteessa maailmaan. Tämä siis 
mahdollistaa myös toisen ihmisen merkitysmaailman tutkimuksellisen lähestymisen. 
Fenomenologinen metodi koskee ja ohjaa nimenomaan tutkijan toimintaa tutkimuksen 
aikana. Menetelmä tarjoaakin keinon tiedostaa ja hallita ihmisen luonnollista tulkin-
nallisuutta. On merkityksellistä, että ihmisyys ymmärretään, kuten Heidegger korosti, 
historiallisena olemassaolona, niin sanottuna inhimillisenä kohtalona. (Perttula 1995a, 
30; 2008b, 143–144; Suorsa 2011, 57.)

Perttulan (2012) mukaan sekä aineiston kerääminen että sen analysointi on 
tehtävä deskriptiivisesti. On luotava tutkittaville tilaisuus ilmaista kokemuksiaan ja 
menettelyt, jotka estävät tai häiritsevät tätä, ovat kokemuksen tutkimuksessa epätie-
teellisiä. Aineiston analyysissä deskriptio tarkoittaa sitä, että tutkija kirjaa sen, mistä 
hän on varma. Tätä varmuutta kuvataan fenomenologiassa käsitteellä intuitiivinen evi-
denssi. Sellaista, joka analyysissä pysyy piilossa tai epäselvänä, ei pidä tulkinnan avulla 
pyrkiä kuvaamaan. Tulkitsemisesta pidättäytyminen on tutkijan asennoitumisen ydin, 
jonka kautta on mahdollista lunastaa kokemuksen tutkimuksen paradigman antama 
luottamus. (Mt., 330–331; Perttula 2014, 78–79).

Eksistentiaalis-fenomenologisessa tutkimuksessa ei pyritä yksittäistapauksia 
yleistämällä löytämään yleisiä säännönmukaisuuksia. Tutkimus ei siis etene perin-
teisen laadullisen tutkimuksen tapaan induktiivisesti yksittäistapauksista yleiseen. 
(Laine 2018, 30.) Kokemuksen tutkimus asettaa tutkijalle tiukkoja rajoja, miten 
analyysi voidaan tehdä sekä miten tietoa voidaan yleistää. Analyysin avulla on mah-
dollista tuoda yksilökohtaiset kokemukset yleisen tiedon tasolle. (Lehtomaa 2011, 
186.) Lauri Rauhalakaan (1993, 138–139) ei vastusta yleistettävyyttä tutkimuksen 
yhtenä tavoitteena, vaikka pitääkin yleistämismahdollisuuksia erittäin rajallisina. 
Jonkinlainen yleistettävyys on mahdollista, jos tutkimuksessa huomioidaan situatio-
naalisen säätöpiirin yksilöllisyys, joka tarkoittaa persoonallisuuden kokonaisuutta ja 
kuvaa tajunnallisten merkitysyhteyksien yhteenliittymistä, vastavuoroisia suhteita ja 
uudelleenmuotoutumista.  Mutta fenomenologinen tutkimus ei voi uskottavasti sovel-
taa sellaista metodiikkaa, jolla pyritään situaation vakioimiseen tutkimustilanteissa. 
(Tökkäri 2015b, 168–169.) Metodin toteuttaminen vaatii huolellisuutta kuuntelemi-
sessa, läsnäolossa ja vaikutetuksi tulemisessa ja tutkimus etenee yleisten tulosten 
kiteyttämiseen asti (Lehtomaa 2011, 189–190).

Fenomenologisena tutkijana minulla ei ole mahdollisuutta, eikä edes oikeutta, 
nostaa itseäni asiakkaan tai tutkittavan yläpuolelle. Itselläni voi olla yleistä tietoa, mutta 
en voi tarjota tietoa, joka olisi yleistettävissä yksittäisen ihmisen toimintaan. Jokaisen 
lapsen elämä ja kokemus ovat erityisiä ja yksilöllisiä. Sama pätee myös analysoituun 
tutkimustietoon. Tiedon yleistäminen on fenomenologisen tiedon käyttöarvon laaje-
nemista, joka tapahtuu, kun lukijat pitävät esitettyjä yksilökohtaisia ja yleisiä tuloksia 
oman ymmärryksensä perusteella uskottavina. Toisin sanoen tiedon yleistämisen teh-
tävä jätetään osaksi ihmisyhteisöjen sosiaalista tapahtumaa. (Lehtomaa 2011, 186; 
Suikki & Perttula 2000.) 

Giorgin (1993a; 1997) ja Perttulan (1995a) kehittämää analyysimallia on myös kri-
tisoitu. Menetelmää ei voi ottaa käyttöön ja soveltaa yksioikoisesti mihin tahansa käsillä 
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olevaan ongelmaan. Menetelmän käyttö on ongelmallista, koska kokemus itsessään 
ei ole jaettavissa sellaisenaan, vaan välillisesti kielen tai muun symbolisen ilmauksen 
kautta. Kokemuksia tutkittaessa ei myöskään voida lähteä liikkeelle metodi edellä, vaan 
on oltava kiinnostunut ihmiselämän peruskysymyksistä. Kokemuksen tutkimuksen 
tulee aina olla ensisijaisesti avoin kysymys, ei suljettu metodi. Kuten Koivisto kirjoitta-
jakumppaneineen (2014) toteaa, on fenomenologia aina filosofiaa, eikä vain erityinen 
empiirinen kokemuksen tutkimuksen metodi (mt., 18, 20).

Fenomenologiaa käytetään tutkimusorientaationa etenkin filosofisessa ja psykolo-
gisessa tutkimuksessa. Erityisesti fenomenologiaa on käytetty lapsuuteen suuntautuvissa 
tutkimuksissa. Esimerkiksi Hannariikka Linnavuori (2007) on kasvatustieteellisessä 
tutkimuksessaan lasten kokemuksista vuoroasumisesta käyttänyt tutkimuslähtökoh-
tanaan fenomenologis-hermeneuttista tutkimustapaa, jossa on pyritty tavoittamaan 
ja tulkitsemaan lasten kokemuksia siitä, millaista on vanhempien eron jälkeen asua 
vuorotellen äidin ja isän luona. Aineisto koostuu lasten haastatteluista ja perhepiirrok-
sista, jotka Linnavuori on analysoinut sisällönanalyysillä. Taina Kyrönlampi-Kylmänen 
(2007) on puolestaan omassa kasvatustieteellisessä väitöstutkimuksessaan lasten arjen 
kokemuksista sitoutunut kokonaisvaltaisesti eksistentiaalis-fenomenologiseen tut-
kimustapaan. Hän on kuljettanut koko tutkimuksen läpi sekä fenomenologiaa että 
käyttänyt analyysikehikkoa, joka pohjautuu Perttulan (1995a) luomaan analyysimalliin. 

Yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa on fenomenologista tutkimusorientaatiota 
ja analyysitapaa käytetty harvalukuisemmin kuin psykologiassa ja kasvatustieteessä9. 
Fenomenologisen viitekehyksen käyttö kokonaisvaltaisena tutkimusorientaationa so-
siaalityön tutkimuksessa on vielä vähäistä. Esimerkiksi Sanna Väyrynen (2007) on 
sosiaalityön väitöstutkimuksessaan lähestynyt sensitiivistä aihetta, naisten huumei-
den käyttöä, fenomenologisella asenteella ja sitoutunut fenomenologisen ihmettelyn 
periaatteeseen, mutta toteuttanut analyysin teema-analyysillä. Katri Gauffin (2012) on 
puolestaan sosiaalityön ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessa äitien kokemuksista 
sijaishuollon aikaisesta sosiaalityöstä sitoutunut systemaattisesti eksistentiaaliseen 
fenomenologiaan. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa fenomenologiaa on 
puolestaan tuotu tarkasteluun sosiaalityön käytäntöjen ja tiedonmuodostuksen näkö-
kulmasta (esim. Houston 2014; Thompson 2016). 

2.4 Ihmiskäsitys fenomenologiassa

Ihmistieteiden ihmiskäsitys on aina ontologisen analyysin tulos (Rauhala 1992). 
Rauhala (2005) on suorittanut useissa yhteyksissä regionaalista ja reaaliontologista 

9  Fenomenologista tutkimusorientaatiota on esimerkiksi käytetty seuraavissa yhteiskuntatieteellisiä 
tutkimusteemoja tarkastelevissa väitöstutkimuksissa: Tuula Erikssonin (2017) tutkimus ikääntyvien 
työhyvinvoinnista, Aune Flinckin (2006) parisuhdeväkivaltaa naisen ja miehen kokemana tarkasteleva 
tutkimus, Sanna Herkaman (2012) tutkimus koulukiusaamisesta, Arja Honkakosken (2017) taidetta ja 
sosiaalista työtä tarkasteleva tutkimus, Pirjo Peltomäen (2014) tutkimus kotona asuvan ikäihmisen 
perheen hyvästä voinnista sekä Tuula Pukkalan (2006) avioliittoja tarkasteleva tutkimus. Lisäksi Virpi 
Tökkäri (2015b) on kirjallisuuskatsauksessaan koonnut yhteen väitöstutkimuksia, joissa on viitattu 
Lauri Rauhalaan. Myös näissä tutkimuksissa on yhteyksiä fenomenologiaan.
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ihmisen olemassaolon analyysiä ja kutsunut sen tulosta ihmiskäsitykseksi. Hän on 
tehnyt myös käsitejaon ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan välillä. Ihmiskäsitystä Rauhala 
pitää filosofisena analyysin tuloksena ja ihmiskuva tarkoittaa puolestaan sitä kuvaa, 
jonka kukin empiirinen ihmistiede omalta tutkimusalueeltaan omine menetelmineen 
antaa. (Mt., 29.) 

Ihmiskäsityksiä voidaan luokitella monin tavoin ja erilaisin perustein, kuten 
uskontojen, filosofien ja tutkijoiden mukaan. Eksistentialistinen ihmiskäsitys ei ole 
yhtenäinen oppi- tai aaterakennelma. Eksistentialismissa ihmisen yksilöllinen olemassa 
olon aitous ja subjektiivinen totuus ovat kaiken keskiössä. Olennaisinta ihmisessä on 
hänen olemassa olonsa tiedostavana ja toimivana subjektina. (Niemelä 2014, 177, 183.) 
Fenomenologinen ihmiskäsitys muodostuu kahdesta kategoriasta. Ensimmäisessä kyse 
on olemisen mallien määrästä ja toinen kategoria tarkastelee olemisen perusstruk-
tuuria. (Perttula 1998, 16.) Ihmiskäsitykseen voidaan klassisesti laajassa mielessä 
sisällyttää perusasennoituminen ihmiseen, joka sävyttää yksilöllisiä ihmissuhteitamme. 
Siihen kuuluu oleellisena osana myös yksilöiden arvokäsitykset. Ihmiskäsitykseen sisäl-
lytetään käsitys persoonallisuudesta, ihmisen suhteesta toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan 
ja luontoon. (Krohn 1981; Rauhala 1983.)  

Lauri Rauhalan (esim. 1983, 25; 2005, 25–27) muotoilema kolmikantainen ih-
miskäsitys (tajunnallisuus, kehollisuus, situationaalisuus) on ensisijaisesti tarkoitettu 
ihmistieteiden ontologiaksi. Tämä ehkä myös siksi, että ihmistieteissä ei useinkaan 
ole helppoa tehdä yhtä ainoaa ratkaisua siitä, mikä on tutkimuksen kohde, koska ih-
mistieteen ilmiöt ovat kompleksisia. Tällaista ihmiskäsitystä voidaan kutsua myös 
monopluralistiseksi, koska siinä sovitetaan yhteen moneus (latinaksi pluralis) ja yk-
seys (kreikaksi monos). Se korostaa ihmisen ykseyttä eri ulottuvuuksiensa puitteissa. 
(Rauhala 1989; Rusanen 2008, 18.) Kyseessä on malli kokonaisuudesta, jolloin eri 
olemuspuolet myös limittyvät toisiinsa ja niiden kuvaaminen toisistaan irrallisina ei 
ole tarkoituksenmukaista. Nämä eriytetyt olemuspuolet ovat mukana konstituoitaessa 
ihmisen persoonan kokonaisuutta ja ne eivät todellisuudessa irtoa toisistaan erillisiksi. 
Ihminen on siis kokonaisuus, mutta ei sisäisesti tasalaatuinen, vaan useasta eri mo-
mentista muodostuva heterogeeninen yhteispeli, yhtenäisyys erilaisuudessa. (Rauhala 
2005, 28, 64–65.) 

Holistisuus viittaa siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa ja 
osien toimintaa tarkastellaan kokonaisuutta järjestävästä periaatteesta käsin (Kaila 
1967; Rauhala 1992, 147–148). Holistinen ihmiskäsitys on yksi vastaus siihen, mitä on 
ihminen ja miten ihmistä voi käsitteellistää teoreettisesti ja tutkimuksellisesti. Rauhala 
(1995) ymmärtää ihmisenä olemisen aina myös muutoksenalaisena ja jatkuvasti dynaa-
misena toimintana (mt., 86, 95–97). 

Pohtiessani sitä, millaisena itse ymmärrän ja näen ihmisen, ei kolmiulotteinen 
(tajunnallisuus, kehollisuus, situationaalisuus) ihmisyyden tarkastelu ollut riittävä. 
Yhdeksi tärkeäksi osaksi ihmiskäsitystäni lisään ajan käsitteen, koska kokemus, kuten 
ihminen itsessäänkin on aina subjektiivinen, omakohtainen, ainutlaatuinen, ruumiilli-
nen, aikaan sidottu ja paikallinen (Suorsa 2014, 77) eli laaja-alainen kokonaisuus. Oma 
ihmiskäsitykseni muodostuu kokonaisvaltaisesti neljästä toisiinsa suhteessa olevasta 
elementistä, keho (kehollisuus), mieli (tajunnallisuus), elämäntilanne (situationaali-
suus) sekä aika (ajallisuus), jotka muodostavat yksilöstä persoonallisen kokonaisuuden 
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(ks. kuvio 4). Nämä elementit ovat ajattelussani sekä suhteessa toisiinsa, muuttuvia 
että toisiinsa vaikuttavia.

Kuvio 4 Tutkimuksessa käytetyn ihmiskäsityksen elementit

Jokainen, lapsi sekä aikuinen, liikkuvat persoonina sekä oman fyysisen kehonsa että 
ajatusten ja mielensä kanssa siinä ympäröivässä maailmassa, jonka ihmisen oma 
elämäntilanne luo. Vaikka olemme ainutkertaisia persoonia, meihin vaikuttaa myös 
ympäröivä aika eli se ”ajan henki”, jossa yhteiskunnallisesti elämme. Minulle nämä neljä 
ihmisyyden elementtiä ovat keskenään saman arvoisia ja ymmärrän ne suhteessa toi-
siinsa ja yhtä merkittävinä yksilön kokonaisuuden kannalta. Joissakin elämäntilanteissa 
jokin olemisen puoli voi korostua, jättäen toiselle elementille pienemmän merkityk-
sen. Jokaisessa hetkessä kaikki elementit ovat kuitenkin aina läsnä ja ne heijastelevat 
jatkuvasti toisiaan, tehden yksilöstä ainutlaatuisen. Ihmiskäsitykseeni sisältyy lisäksi 
humanistinen pohjavire, joka korostaa ehdotonta ihmisarvoa, jossa kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia ja vapaita, kuten Pauli Niemelä (2014, 180–181) toteaa.

Osana ihmiskäsitykseni logiikkaa on myös tunteiden tarkastelu ihmisyydessä sekä 
kokemuksissa. Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta tunteiden ymmärtäminen 
kehollisiksi on olennaista. Tunteita tunnetaan ja ilmaistaan kehollisesti, mikä korostuu 
erityisesti silloin, kun niitä on hankala ilmaista sanallisesti. Lasten tunnetoiminta on 
myös poikkeuksetta laajemmin kehollista kuin aikuisten, joilla tunnesanoittaminen on 
kenties ehtinyt kehittyä iän myötä. Vaikka kaikki tunteet eivät aiheuta selkeitä kehollisia 
tuntemuksia, on niillä miltei poikkeuksetta aina kehollinen ulottuvuutensa. (Lupton 
1998; Pirskanen & Eerola 2018, 12–13.) 

Holistista, kolmikantaista, ihmiskäsitystä on käytetty laajasti eri tutkimusaloilla 
lähtökohtien jäsentelyyn ja tutkimusmenettelyjen perusteluun, kuten myös sosiaa-
lityössä (esim. Helminen 2013; Romakkaniemi 2011; Sipilä 2011; Vaininen 2013). 
Ihminen rakentuu vuorovaikutuksellisessa suhteessa yhteiskuntaan. Ihmisestä pu-
huttaessa tarkoitetaan fyysis-psyykkis-sosiaalista systeemiä tai rakennejärjestelmää 
(psykofyysissosiaalinen kokonaisuus). Tällainen pluralistinen ihmiskäsitys näkee ih-
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misen moniulotteisena, yleensä kolmijakoisena10. Ihminen on siis kokonaisuus, jota ei 
voi paloitella osiin. Ihmisyyttä ei ole ilman hänen erilaisia olemisenpuoliaan, muutta 
ihmistä voidaan kuitenkin tarkastella erilaisista, toisiinsa palautumattomista näkö-
kulmista. (Niemelä 2014, 11, 161.) Kolmijakoinen ihmiskäsitys on laajasti vallitseva 
ja useat yhteiskuntateoreetikot (esim. Giddens 1992; Harré 1983; 1991; 1993) ovat eri 
vuosikymmeninä päätyneet ontologioissaan samaan, vaikka olevaisuuden kolmesta 
olemuspuolesta käytetään hieman erilaisia ilmaisuja (Niemelä 2008, 221–222; 2009, 
213; 2014, 13). Esimerkiksi jo vuonna 1959 eksistentiaalifilosofi Rollo May esitti maail-
mojen kolmikantaisen jäsennyksen (saks. Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt), johon ihminen 
on merkityksiä antavassa suhteessa (ks. Latomaa 2015, 46). 

Perttula (2014) muistuttaa, että Lauri Rauhalalle holistinen ja eksistentiaa-
lis-fenomenologinen ovat synonyymejä puhuttaessa ihmisen ontologiasta. Holistinen 
ihmiskäsitys onkin eksistentialistis-fenomenologisen filosofian ihmiskäsitysmalli. 
Perttula puhuu sekä teoreettisesta, eksistentiaalis-fenomenologisesta teoriasta että 
omasta ajattelutavastaan kutsuen niitä sanalla elämällinen. (Mt., 73–74.) Rauhala 
(2005) ei puolestaan puhu menetelmällisestä teoriasta. Rauhalan ihmiskäsityksessä 
elämä luonnehtii yhtä ihmisen olemisen tapaa, kehollisuutta. Perttulan (2014) elä-
mällisyyden merkitys on toisenlainen, se on tajunnallisuuden ja situationaalisuuden 
kietoutumista yhteen niin, että syntyy kokemuksina ilmeneviä merkitysrakenteita. 
Perttulan ajattelussa hänen omien sanojensa mukaan on keskeistä ymmärtää, miten ta-
junnallisuus ja situationaalisuus toimivat ihmisen kohdalla yhdessä. (Mt., 73–74.) Oma 
ymmärrykseni ihmisen elämällisyydestä kiinnittyy kaikkiin ihmisyyden olemuspuoliin 
ja ne ovat jatkuvassa suhteessa toisiinsa, muodostaen yksilölle merkitysrakennelmia, 
jotka tiivistyvät kokemuksina. 

Sekä Rauhalan (1993) että Perttulan (2014) ajattelussa on nähtävissä Husserlin 
teoria ajattelusta, tajunnan rakenteesta ja merkityksenannosta. Tajunta on mielellisyyt-
tä ja mielen (merkityksen) avulla ymmärrämme jonkin asian jonkinlaiseksi, syntyy siis 
merkityssuhde. Mielet ilmenevät aina jossakin tajunnan tilassa, elämyksessä. Tajunta 
on siis elämyksissä ilmeneviä mieliä. Yksinkertaisemmin sanottuna ihmisen mieli ra-
kentuu merkityksenannoista eli kokemuksista, joita on erityyppisiä (havaintoelämyksiä, 
tunteita, arvostuksia, uskomuksia, mielipiteitä, käsityksiä ja ajattelua). Kaikella koetulla 
on yhteinen perusrakenne, vaikka kokemuksella on erilaisia laatuja. Kaikki kokemukset 
ovat perusrakenteeltaan tajunnallista merkityksenantoa todellisuudelle, joka aktuali-
soituu ihmiselle hänen elämäntilanteenaan. (Perttula 2014, 83; Rauhala 1993.)

Tajunta onkin Rauhalan (esim. 1995; 2005) holistisen ihmiskäsityksen ensim-
mäinen osatekijä. Tajunta on ihmisyydessä elämyksellisen kokemisen kokonaisuus 
ja yleistävästi voidaan todeta, että tajunnan perusluonne on mielellisyyttä eli tajunta 
on mieli jostakin. Tajunnallisuuden keskeisenä käsitteenä on kokemus. Puhuttaessa 
kokemuksista yleisemmin, käytetään nimityksiä mieli ja merkitys. Mielellä ilmaistaan 
elementaarisempi vaihe, jossa todetaan, että jokin mielellinen on tullut tajunnan ko-

10  Ihmisyyden ja ihmisen elämismaailman tarkastelu neljän ulottuvuuden kautta ei myöskään ole poikke-
uksellista. Esimerkiksi Max van Manen (1990, 105) ja Eva Alerby (1998) ovat fenomenologisesti ottaneet 
tarkasteluun neljä fundamentaalista ja olemassaolon kannalta merkittävää teemaa: kehon (engl. lived 
body), tilan (engl. lived space), ajan (engl. lived time) ja eletyt sosiaaliset suhteet (engl. lived relation to 
others).
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kemuspiiriin. Elämyksellisyys on kokemuksellisuuden alkutila, josta alkaen tajunnan 
sisältöjen organisoituminen suhteessa johonkin kohteeseen voi synnyttää merkityssuh-
teen. Merkitys puolestaan on tajunnan korkeampi kehitysvaihe, jossa mieli tulkkiutuu 
eli tulee tulkituksi, jotakin asiaa tarkoittavaksi merkityssuhteeksi ihmisen maailman-
kuvassa. Mieli, noema, antaa kokemuksessa merkityksen ja sen avulla yksilö tunnistaa 
asiat joksikin ja luo merkityssuhteita niiden välille. Tajunta on koettujen merkitysten 
kokonaisuus. Mutta ilman toisia olemuspuolia, kehollisuutta ja situationaalisuutta, ei 
ole tajunnallisuutta, vaan ne ovat sen välttämättömät ehdot. Tajunta on suhdekäsite. Se 
on olemassa vain suhteessa johonkin. Tajunta on kehittynyt toimintavälineeksi, jonka 
avulla ihminen voi toimia maailmassa. (Mt., 43–44, 94; Mt., 7, 29–35, 41.)

Tajunta on ”merkitysten kehkeytymisen, niiden keskinäisiin suhteisiin asettumisen 
ja niiden jatkuvan muuttumisen prosessi” (Rauhala 2005, 48). Merkitysten rakentu-
minen tapahtuu tajunnassa siten, että jo olemassa oleva subjektiivinen maailmankuva 
tai sen osa ottaa tulkitsevasti vastaan uuden mielen, niin että se sijoittuu taas jotakin 
tarkoittavana merkityksenä maailmankuvan rakenteeseen. Kun uusi merkityssuhde 
sijoittuu ihmisen subjektiiviseen maailmankuvaan, siitä seuraa, että myös jatkossa 
maailmankuvan vastaanotto- ja tulkintakyky paranevat. Tämä tapahtuu yleensä täysin 
spontaanisti ja tiedostamatta ja on arkielämässä huomaamatonta. Merkitykset liitty-
vät lopulta toisiinsa merkitysverkostoiksi oman mielellisyytensä perusteella. (Rauhala 
2005, 30–31, 34.) Uudet elämykset ja kokemukset suhteutuvat jo olemassa olevaan 
kokemustaustaan eli horisonttiin (Rauhala 1989, 31). 

Kuvattaessa tajunnan sisältöjä eli merkityksiä, käytetään yleisesti jakoa hen-
kinen ja psyykkinen, jotka ilmentävät kokemusten tasoeroa siten, että henkisen 
nähdään edustavan korkeampaa tasoa kuin psyykkisen. Henkiselle on ominaista, 
esimerkiksi tietäminen, ajattelu, eettisyys ja itsetiedostus, kun psyykkisellä tasolla ei 
pystytä reflektioon, käsitteellisyyteen tai intersubjektiivisuuteen. Kokemukset ovat 
psyykkisellä tasolla ensisijaisesti pyyteitä, haluja ja tunnevireitä. Erityisintä ihmi-
sen tajunnallisuudessa on henkinen ulottuvuus, joka tekee tietämisen mahdolliseksi. 
Kaikkein tärkeimpänä henkisyyden tunnusmerkkinä Rauhala pitää itsetiedostusta. 
(Rauhala 1995, 118; Rauhala 2005, 32–33.)

Tietoisuuden perimmäinen olemus on aina intentionaalinen eli tajunta suun-
tautuu johonkin kohteeseen (Perttula 1995a; Rusanen 2008, 21). Lapsia tutkittaessa 
on mielenkiintoista, ettei merkityssuhteen tarvitse olla kielellisessä muodossa, jotta 
sillä olisi funktio lapsen maailmankuvassa. Ilmiö voi siis olla lapselle merkityksellinen, 
vaikkei hän kykenisi kuvaamaan sitä kielellisesti (Rauhala 1974, 52). Tämä minun oli 
tiedostettava lapsia haastatellessani, sillä lapset eivät aina osaa käsitteellistää koke-
maansa ilman aikuisen, tutkijan apua ja auttamisessa piilee aina johdattelun vaara 
(Rusanen 2008, 21). 

Tajunnallisuus erottuu selvästi toisista ihmisen olemassa olon muodoista, 
sillä sen puitteissa tietäminen jäsentyy ihmisen olemassaolon muotona omaan mer-
kitysasemaansa (Rauhala 2005, 42). Fenomenologiassa tajuntaa ei myöskään pidetä 
muuttumattomana, sillä uudet kokemukset avaavat uusia tapoja ymmärtää. Aiemman 
ymmärtämisen tavat kuitenkin vaikuttavat siihen, miten uudet asiat jäsentyvät. 
(Lehtovaara 1994, 120–121; Rauhala 1974, 60–62.) 
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Kehollisuus on Rauhalan (2005) ajattelussa ihmiskäsityksen toinen osatekijä. Se 
on ihmisen orgaanisen toiminnan mahdollistaja, joka ylläpitää yksilön elämää sekä 
mahdollistavaa hänen tajunnalliset toimintansa ja suhteensa ympäröivään todelli-
suuteen. Rauhalan fenomenologiassa ei siis huomioida, että kehollisuus voi ilmaista 
kokemuksia myös ilman, että se tarvitsisi tajunnallisuutta välittäjäkseen. (Rauhala 
2005; Rouhiainen 2015; Tökkäri 2018, 81.) Kehollisuudessa on olennaista se, millaiset 
edellytykset keho tarjoaa mielekkäälle psyykkiselle toiminnalle, sillä ihminen saa yh-
teyden maailmaan aistivan kehonsa välityksellä. Kehollisuutta pidetään merkittävänä 
fenomenologiassa siksi, että sen avulla yksilö saa tietoa ulkoisesta maailmasta. Kehon 
ja tajunnan vuorovaikutus ei kuitenkaan ole yksisuuntaista. Kokemukset, elämykset ja 
tajunnan tilan muutokset näkyvät myös fysiologisesti aivoissa kemiallisina muutoksina. 
(Rauhala 2005, 37, 100; Rusanen 2008, 19, 20.) Kehollinen toimivuus määrittää siis 
myös oppimisen ja kasvun lähtökohtia, joka tulee huomioida erityisesti lapsia tutkit-
taessa. 

Ihminen on vahvasti kehollinen olento ja erityisesti lasten kohdalla kehollisuus ko-
rostuu kognitiivisten taitojen vielä ollessa kehittymisvaiheessa. Viimeaikainen tutkimus 
on osoittanut, että tunteiden merkitys syntyy kehollisessa vuorovaikutuksessa. Tämä 
liittyy myös fenomenologiseen ymmärrykseen, jonka mukaan toisen ihmisen intentiot 
ja tunteet ilmenevät heidän kehollisessa ja kontekstuaalisessa käyttäytymisessään. 
Aikomukset, mielentilat ja tunteet eivät ole vain mielen sisällä piilossa tai vain sanoin 
kommunikoitavissa. (Gallagher 2012, 184, 194, 199; Rouhiainen 2015, 116.)

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) on erityisesti toteuttanut ruumiinfenomeno-
logista pohdintaa. Ja hänen kehofilosofiansa korostaa tietoisuuden kehollistunutta sekä 
aistihavaintoon sidottua luonnetta (Backman 2015, 97–98). Merleau-Pontyn (2002) 
mukaan kehollinen toiminta toteutuu ennen tiedostamista tai ajattelua. Keholla on 
välitön, toiminnallinen ja käytännöllinen suhde maailman kanssa. Keho voi esimerkiksi 
sovittaa itsensä liikkeillä tilaan tai ympäristöön muovautumalla ja toimimalla suhtees-
sa siihen. (Mt., 22, 96, 100, 137.) Tällaisessa analyysissä keholle annetaan Rauhalaan 
verrattuna sellainen lisäpainotus, että se sisältää liikkeellistä ja käytännöllistä suuntau-
tuneisuutta ja järjestäytymistä. Lisäksi se tuo esiin sen, että kehon kautta meille välittyy 
toisen ihmisen merkityksellisyys, vailla sen selkeää tietoista kokemista. Myös kehon 
voi ymmärtää jatkuvasti muokkautuvana, ympäristöönsä sisäisessä suhteessa olevana 
toiminnallisen kykenevyyden subjektina. (Rouhiainen 2015, 118–119.)

Rauhalan (esim. 2005) holistisen ihmiskäsityksen kolmas osatekijä on situati-
onaalisuus. Situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta maailmaan 
oman elämäntilanteensa kautta. Situationaalisuus ihmisen olemassaolon yhtenä pe-
rusmuotona johdetaan sanasta situaatio eli elämäntilanne. Elämäntilanteeseen on 
kulminoitunut koko siihenastinen ihmisen elämä, johon ihminen, sekä kehollisesti että 
tajunnallisesti, on joutunut joko omien valintojensa tai ulkoapäin määräytyneisyyden 
vuoksi. Situationaalisuus siis kuvaa ihmisen elämäntilanteisuutta eli sitä, minkä kanssa 
ihminen joutuu elämänsä aikana suhteeseen. Sen välityksellä ihminen on suhteessa 
materiaaliseen ja kulttuuriseen maailmaan. (Perttula 1995a, 18; Rauhala 2005, 17.) 
Rauhala (1983; 2009) puhuu situationaalisesta säätöpiiristä, jolla hän havainnollis-
taa sitä, miten situationaaliset ehdot muokkaavat tilanteessa koettua mielekkyyttä ja 
miten koettu mielekkyys puolestaan muokkaa situaatiota. Kokonaisuudella on uusia 
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ominaisuuksia, joita millään osajärjestelmällä ei tarvitse olla. Tämä merkitsee sitä, 
että ihminen on holismin näkökulmasta yksilöllinen persoona. (Mt., 46; Mt., 148–149.)

Situaatio voidaan määritellä siten, että se on kaikkea mihin ihminen on suhtees-
sa. Situaatio on aina yksilöllinen, vaikka elämäntilanteissa on myös kaikille yhteisiä 
komponentteja eli rakennetekijöitä. Ihminen on aina sidoksissa elämäntilanteensa 
rakennetekijöihin, kuten kulttuuriin, arvostuksiin tai taloudelliseen tilanteeseen. Osa 
rakennetekijöistä ovat kohtalonomaisesti määräytyneitä. Niihin ei ihmisen ole mah-
dollista vaikuttaa, kuten esimerkiksi ikä tai ihonväri. Osaa situaation rakennetekijöistä 
ihminen kykenee omilla valinnoillaan muokkaamaan, kuten ammattia tai asuinpaikkaa. 
Ainoastaan situaatiossaan ihminen on suhteessa elämäntilanteeseensa, joka vaikuttaa 
ihmisen kehollisessa ja tajunnallisessa toiminnassa. (Perttula 1995a, 18–19; Rauhala 
2005, 29, 39.) Holistisuus tulee näkyväksi konkreettisesti siten, että situaation ideaali-
set elementit vaikuttavat kehoon kuitenkin aina vasta tajunnan kautta (Rauhala 2005, 
29, 41).

Ihminen, ikään katsomatta, on erityinen omassa ainutlaatuisuudessaan. Ihmisen 
ainutlaatuisuus ja yksilöllisyys ovat situationaalisuuden seurausta. Ihmisen tajunta saa 
arkielämän tapahtumissa merkityksensä aiheet yleensä situaatiosta, koska ihminen voi 
olla maailmansuhteessa vain elämäntilanteensa rajaamissa puitteissa. Situationaalisuus 
voidaan nähdä myös eräänlaisena pelitilana, jossa ihmisen kokonaisuus kehkeytyy ke-
hollisuuden ja tajunnallisuuden suhteutuessa vastavuoroisesti siihen. Tällöin voidaan 
puhua kokonaisuudessaan persoonasta. Se kokemustausta, joka vähitellen kerrostuu 
tajuntaan, yksilöityy ihmisen elämishistorian aikana. (Rauhala 1995, 166; Rauhala 
2005, 39–41.)

Nojaudun ymmärryksessäni Rauhalaan (1995, 107), jolle ehdottomin, varmin ja 
tärkein yleistettävä toteamus ihmisestä on se, että hän on ainutkertainen. Jokaisen 
inhimillinen elämä on tilannesidonnaista ja tapauskohtaista. Yksilön suhde omaan 
elämäänsä muodostuu omakohtaisesta heittäytymisestä ja sitoutumisesta. (Backman 
2015, 75, 78.) Ajattelussani lapsi on aina ainutkertainen ja dynaaminen yksilö.

2.5 Sulkeistaminen – esiymmärrykseni kuvaaminen

Koska fenomenologiassa tarkoituksena on tutkia asioita juuri sellaisena kuin ne ilme-
nevät, kehitti Husserl fenomenologisen reduktion menetelmän, jotta paluu asioihin 
itseensä olisi mahdollinen. Fenomenologisen reduktion ansiosta, jokaista psyykkistä 
elämystä vastaa tavoitettu puhdas ilmiö, joka tuo olemuksensa esille yksittäisesti ym-
märrettynä, eli tarkoituksenaan erottaa olennaiset asiat epäolennaisista ja irtautua niin 
sanotusta luonnollisesta asenteesta. (Giorgi 2005, 77; Husserl 1995, 63–63; Perttula 
1995a, 9–10.) Luonnollisella asenteella tarkoitetaan tottumuksen maailmaa, johon kas-
vamme sitä mukaa, kun opimme hahmottamaan minkälaiset asiat kuuluvat maailmaan 
ja mitkä ovat kuvitelmaa (Suorsa 2011, 40). Fenomenologiseksi reduktioksi kutsutaan 
menetelmää, jonka avulla pyritään siirtymään puhtaan tietoisuuden alueelle. Tällöin 
reduktio tarkoittaa luonnollisen asenteen sulkeistamista. Näin paljastuu puhtaan tie-
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toisuuden tapa kohdistua kohteisiinsa niiden olemuksellisuudessa. (Perttula 1995a, 
10; Suorsa 2011, 40.)

Husserl kuvasi fenomenologisen olemuksen omaksumisen vaikeutta, koska siihen 
vaaditaan uutta, täysin muuttunutta asennoitumistapaa. Uuden asennoitumistavan 
omaksumisessa on omat haasteensa. Se vaatii erityisesti sitä, että oppisimme näke-
mään, erottamaan ja kuvailemaan sen, mikä on silmiemme edessä ja pysyttelisimme 
poissa vanhoista asenteistamme. (Husserl 2017, 14–15.) Husserlin fenomenologias-
sa reduktio on prosessi, jonka tarkoituksena on sulkea pois epäolennaisuudet. Sitä 
voidaan kuvata eräänlaiseksi asenteenmuutokseksi, jossa ulkopuoliseen maailmaan 
kohdistuvasta naiivista ja arkisesta asenteesta siirrytään filosofiseen asenteeseen ja 
ajattelutapaan. (Pulkkinen 2010, 28, 34.) Suomalainen Husserl tutkija Juha Himanka 
(2000) toteaakin fenomenologisen tutkimuksen alkavan teosta, reduktiosta, joka johtaa 
uudenlaiseen tapaan asettaa kysymyksiä. (Mt., 126.) 

Kokemuksen tutkimus rohkaisee asettumaan elämisen keskelle ja ymmärtä-
mään toista ihmistä elämänsä parhaana asiantuntijana (Perttula 2014, 78). Myös 
empatia-käsitteen kautta voidaan päästä ihmettelevään asenteeseen (Josselson 1995), 
sillä empatian on katsottu mahdollistavan uuden ja odottamattoman löytymistä. 
Empaattinen asennoituminen merkitsee halua olla avoin toisen ihmisen kerronnalle, 
pyrkimystä kuvitella, mitä hän ajattelee, toivoo tai tuntee. Toisen ihmisen kokemukset 
ja kertomukset voivat myös horjuttaa tutkijan ennakko-oletuksia. (Granfelt 1998, 25; 
Josselson 1995, 32.)

Sulkeistaminen on yksi fenomenologisen tutkimuksen keskeisiä periaatteita, kos-
ka se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa välittömän kokemuksen ja ymmärtää tutkittavaa 
ilmiötä. Sulkeistaminen on luonnollisen asenteen synnyttämien ajattelutapojen kriittis-
tä reflektointia, analysointia sekä omien etukäteisoletusten tiedostamista. Siis aktiivista 
ajattelutyötä. (Perttula 1995a, 10, 75–76.) Sulkeistamista voidaan kuvata tarmokkuutena 
reflektoida ja siirtää mielessään syrjään oman elämän aikana muodostuneet käsitykset 
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Nämä jäsentyneet hahmottamistavat ovat 
yleensä teoreettisia ja usein koulutuksen aikana opittuja. Sulkeistaminen mahdollis-
taa tilan tekemisen oivaltavalle havaitsemiselle ja toimii tutkijan keinona ymmärtää 
sitä, mikä toisten kokemuksissa on olennaista. Vaikka sulkeistamista pidetään tutkijan 
tavoitteena, on siinä onnistuminen eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta 
rajallista. Kokemuksen tutkimukseen kuuluu aina esiymmärryksen mukana kuljettami-
nen, joka tarkoittaa sen ymmärtämistä, että tutkijan elämäntilanne asettaa rajat sille, 
mitä hän voi tajunnallisesti ymmärtää. Sulkeistamista ei voi kuitata vain kirjoittamalla 
kerran omat esiymmärryksensä paperille ja vertailla niitä sitten tutkimuksen tuloksiin. 
Sulkeistaminen on ennen kaikkea kokonaisvaltainen tutkimusasenne. (Lehtomaa 2011, 
164–166; Perttula 1995a, 9–12, 32; 2011, 144; Solomon 1972, 20–21; Suorsa 2011.)

Fenomenologista sulkeistamisen metodia voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan 
kolmitahoisena; 1) reduktion, 2) konstruktion ja 3) destruktion käsitteillä, toisin sanoen 
hermeneuttisena kehänä,11 jossa ennakko-oletukset vaikuttavat aina siihen, kuinka 

11  Hermeneuttisen kehän käsitettä käytetään paljon ja sillä tarkoitetaan yksinkertaistaen ymmärrystä 
tutkimuksen kohteesta, joka vähitellen syvenee, kun käydään eräänlaista dialogia tutkimusaineis-
ton kanssa (Laine 2018, 37–38). Käsite tunnetaan esimerkiksi Hans-Georg Gadamerin kehittämässä 
muodossa, mutta se löytyy jo Martin Heideggerin varhaisesta eksistenssifilosofiasta. Gadamerilla her-
meneuttinen kehä nähdään prosessina, jossa merkitysten tarkastelua lisätään aina jatkuvasti toisilla 
merkityksillä. Kehässä liikkuminen tarkoittaa spiraalinomaista prosessia. (Ks. Moran 2000.)
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lähestytään kohdetta ja jolloin kohde muuttaa lähestyjän ennakko-oletuksia, jolloin 
ennakko-oletukset taas puolestaan muuttavat tapaa lähestyä kohdetta. (Suorsa 2011, 
45–47.) Myös Heidegger käytti hermeneuttisen kehän käsitettä ja se sijoittuu hänen 
ajattelussaan täälläolon ajallisuuteen, mikä on olennainen ihmisen maailmassa olemi-
selle (Moran 2000). 

Käsitetystä olevasta pois siirtyminen eli reduktion toteuttaminen ei kuitenkaan 
sinänsä ole vielä fenomenologista tutkimusta. Reduktiosta on siirryttävä Husserlin 
käyttämään fenomenologiseen konstruktioon. Kun käännymme kohti olevan olemista, 
on meidän samalla lähestyttävä paljastaen ja tavoittaen olemista itseään. Käsityksemme 
olevasta ovat aina määrittyneet kokemustemme mukaan ja tästä syystä vakiintuneet 
tavat käsittää ilmenevä eli olemisen reduktiivinen konstruktio, tarvitsee aina destruk-
tion. Destruktio on kriittinen prosessi, jossa perinteiset käsitteet, joiden käyttämiselle 
ei ole vaihtoehtoja, puretaan osiin. (Suorsa 2011, 45–47.) Fenomenologista reduktiota 
kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi Merleau-Ponty on korostanut reduk-
tion olemuksellista epätäydellisyyttä, koska emme voi koskaan täysin kyseenalaistaa 
kokemukseemme sisältyviä pätevyys- ja olemisväitteitä (Miettinen, Pulkkinen & Taipale 
2010, 12).

Virpi Tökkäri (2015a) muistuttaa, että kokemuksen tutkimuksessa on vaarana 
havaita lähinnä itsensä. Tämä johtuu siitä inhimillisestä ominaisuudesta, että ihmi-
sellä on usein tiedostamaton taipumus etsiä ja nähdä muista ihmisistä asioita, jotka 
tukevat hänen omia uskomuksiaan. Kokemuksen tutkimus toteutuu pitkälti tutkijan 
tajunnallisena työskentelynä. Ilman itsensä ymmärtämistä voivat tulokset ilmaista 
reflektoimattomia ennakko-oletuksia, mikä ei tietenkään ole tieteellisyyden perusta. 
(Mt., 22.)

Fenomenologinen sulkeistaminen kuvaa omassa toiminnassani sitä prosessia, 
jossa pyrin yhtäaikaisesti tavoittamaan lapsen kokemuksia tukiperhetoiminnasta ja 
pitämään niistä erillään oman tutkijapositioni. Tarkoituksena on siis havainnoida tut-
kimuksen kohdetta kuin kohtaisin sen ensimmäistä kertaa, ihmetellen ja avoimesti. 
Pyrkimykseni on ollut päästää irti ennakkokäsityksistäni suhteessa tutkittavaan kohtee-
seen, jotta lasten kokemusten tarkastelua eivät väritä henkilökohtaiset ajattelutapani. 
Ymmärrykseni ihmisestä holistisena kokonaisuutena tulee myös näkyväksi esiymmär-
rykseni kuvauksessa. Elämäntilanteeni, mieleni ja kehoni ovat osa tutkimusprosessia ja 
erityisesti aineistonkeruuta. Kaikki tämä on tapahtunut tietyssä ajassa. Tämä tarkoittaa, 
että ymmärrykseni on alkuperältään elämäntilanteeseen sitoutunutta. 

Olen tutkijana fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen keskiössä. Tämän 
position näkyväksi tekeminen on tärkeä tehtävä. Tutkijan subjektiivisuus eli koke-
muksellisuuden käyttö metodina on kokemuksen tutkimuksen objektiivisuuden eli 
kohteenmukaisuuden edellytys. (Perttula 2014, 74, 77.) Tehdessäni tutkimusta ihmisistä 
ja ihmisten kanssa, on suhteen luonne merkityksellisempää kuin suhteessa olevien ih-
misten määrittyminen lapsiksi tai aikuisiksi (Eerola-Pennanen 2013, 62). Tutkimuksen 
tekoon tulee aina mukaan eletty maailma, kuten arvot ja uskomukset itsestämme, muis-
ta ihmisistä ja ympäröivästä yhteisöstä. Oma ikä, ulkomuoto, sukupuoli, etninen tausta 
ja kansallisuus sekä luokka ja uskonto, käytettyä kieltä unohtamatta, toimivat kaikki 
vaikuttavina tekijöinä, joista tulee olla tietoinen lähtiessään tutkimaan toista ihmistä.
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Matkani reduktioon ja sulkeistamiseen on vaatinut aktiivista pysähtymistä ja ajat-
teluni kirkastamista erityisesti itselleni. Olen lähtenyt liikkeelle ”naiivina ihmisenä”, 
kuten Husserl (2017, 78) kehoittaa. Kokonaisvaltaisen tutkimusasenteen omaksu-
minen ei ole vain yksinkertaistetusti avattu ihmiskäsitys tai raportoitu yritys sulkea 
ennakko-oletuksia ulos ajattelusta. On siis käännyttävä erityisesti pois itsestään selvältä 
tuntuvasta tavasta ymmärtää “lapsi” ja ”tukiperhetoiminta” (reduktio), sen jälkeen 
voin luonnostella “lasta” ja ”tukiperhetoimintaa” niiden olemisulottuvuuksissa näyt-
täytyvinä (konstruktio). Tätä käsitteellistä tulkintaa tukiperhetoiminnasta ilmiönä ja 
sen rakenteista vie eteenpäin kriittinen välienselvittely “lapsen tukiperhetoiminnasta” 
(destruktio). Olen tietoisesti tarkastellut omia näkökulmiani, ja tuonut ne avoimesti 
reflektoitaviksi.

Sulkeistaminen on vaatinut minua ensisijaisesti määrittelemään käsitteet lapsi ja 
lapsuus. Yksinkertaisimmillaan lapsuuden käsite ymmärretään kaikissa yhteiskunnissa 
ja kulttuureissa ihmisen elämänkulun alkuvaiheena. Lapsuudelle on tunnusomaista 
nopea fysiologinen ja psykologinen kasvu. Elämänvaiheena se edustaa prosessin alkua 
kohti aikuisuutta. Lapsuus elämänvaiheena voidaan selittää lapsen sosialisaatiopro-
sessina aikuisuuteen, jota on myös kritisoitu. (James & James 2008, 22–24.) Monissa 
länsimaissa ja erityisesti juridisessa kontekstissa, lapsi määritellään alle 18-vuotiaaksi 
henkilöksi. Näin myös suomalainen lastensuojelu (Lastensuojelulaki 417/2007) määrit-
telee lapsen. Lapsuus rakentuu jatkuvasti myös lasten itsensä kertomana, kokemana ja 
elämänä. Lapset osallistuvat päivittäin ympärillään olevan maailman konstruoimiseen, 
tuottaen lapsuuden kulttuuria oman toimintansa kautta, muokaten lapsuudesta oman 
näköistään. (Corsaro 2009, 301; Lämsä 2009, 106; Viljamaa 2012, 44.) 

Tutkimuksessani ymmärrän lapsuuden elämänvaiheena ja tarkastelen lasta ak-
tiivisena yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena toimijana. Tutkimuksessani lapsuus ei ole 
vain ikä tai kasvun vaihe kohti aikuisuutta, vaan se on ihmisyyden ajanjakso, joka on 
yhtä arvokas ja merkittävä, kuin mikä tahansa muukin elämänvaihe. Korostan lasten 
ja lapsuuden asemaa yhteisöissä ja yhteiskunnassa olevana (engl. being), enkä näe 
lasta vain kasvatuksen ja ajan myötä joksikin tulevana (engl. becoming) (Lee 2001; 
Qvortrup 1994). Käsitän lapsuuden aktiivisena, yhteiskuntaan vahvasti sitoutuneena 
toimijuutena, jossa jokaisella lapsella on omat erityispiirteensä ja oma yksilöllinen 
elämänvaiheensa. Vain tämän päivän lapset voivat kertoa tämän päivän lasten koke-
muksista. Käytän sanaa lapset, vaikka tutkimuksessa on mukana myös nuoruusiän 
saavuttaneita lapsia. Useinkaan tutkimuksen näkökulmista katsottuna ei lapsia ja 
nuoria ole perusteltua erotella toisistaan iän perusteella (Satka, Alanen, Harrikari & 
Pekkarinen 2011). Koska tutkimukseni kohderyhmä on lastensuojelun piirissä olevat 
lapset, ovat he kaikki alle 18-vuotiaita. 

Tutkijana olen aikuinen, jolloin tarkastelunikin tapahtuu vääjäämättä aikuisuuden 
näkökulmasta. Vaikka lapset ja aikuiset ovat erilaisia, ei tämä ero aseta lapsia ja aikuisia 
vastakkain, vaan edellyttää huomioimaan lasten ja aikuisten kehitykselliset erot. Erojen 
tunnistaminen ja tunnustaminen ovat merkityksellisiä tehtäessä tutkimusta lapsista 
ja lasten kanssa, sillä vain sitä kautta voidaan huomioida lasten yksilöllisyys. Erojen 
tarkastelu on kuitenkin aina epätarkkaa, sillä aina on aikuisia, jotka esimerkiksi ovat 
lyhyempiä kuin lapset, tai lapsia, jotka ovat älyllisesti kehittyneempiä kuin aikuiset. 
(Flowerdew & Neale 2003; Fawcett 2009.) Suhtaudunkin kriittisesti ajatteluun, että 
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aikuiset olisivat toimijoina valmiita tai valmiimpia kuin lapset, jotka vasta varttuvat. 
Myös aikuiset muuttuvat, varttuvat, samoin kuin lapset. Muutos vain on eri vaihees-
sa kuin lapsilla. On myös niin, että lapset ovat monissa asioissa aikuisia taitavampia. 
Aikuisuudessa ja lapsuudessa ihmisyyteen kuuluvat muutokset elämässä, eikä niiden 
kokemista ole syytä arvottaa. 

Olen kiinnittänyt huomioita oikeuteeni tutkia lapsia ja tiedostan, etten voi asettua 
tutkijaksi ilman, että rakennan tai luon lisää eroavaisuutta aikuisuuden ja lapsuuden 
välille. En voi ohittaa omaa aikuisuuttani, enkä voi asettua lapsen asemaan vain kerran 
eletyn oman lapsuuteni perusteella. Se, että tutkittavilla ja tutkijalla tulisi olla yhteistä 
kokemuspohjaa, voi äärimmilleen vietynä johtaa lopulta tilanteeseen, jossa kaikki muu 
paitsi omista kokemuksista lähtevä tutkimus joutuu epäilyksen alaiseksi. Tällainen 
tiukka separatismi voi johtaa tilanteeseen, jossa vain lapset saavat puhua lapsuudesta, 
vammaiset vammaisuudesta tai alkoholistit alkoholismista, eikä keskustelu käynnisty 
todellisuudessa koskaan. (Granfelt 1998, 17–18; Matero 1996, 259.)

Määritelmä lapsuudesta kiinnittyy myös tilan käsitteeseen, koska lapsuus voidaan 
ymmärtää sosiaalisesti strukturoituneena tilana. Lapsuutta kuvataan yhteiskuntaraken-
teen muuttumattomana olomuotona, sillä vaikka lapset kasvavat aikuisiksi ja jättävät 
lapsuuden, “lapsuus” silti säilyy, koska se on tilana varattu seuraavalle sukupolvelle. 
Vaikka lapsuuden sosiaalinen tila on pysyvä, sen historiallinen luonne muuttuu ajas-
sa, kuten lakien, politiikan ja sosiaalisten käytänteiden myötä. Voidaan myös kysyä, 
onko lapsuus jossain määrin katoamassa, kun lasten ja aikuisten maailmat lähesty-
vät toisiaan, esimerkiksi tietotekniikan välityksellä. Tätä tematiikkaa on tarkasteltu jo 
vuosikymmeniä, kuten David Elkindin (1981) ja Neil Postmanin (1983) tutkimuksissa. 
Lapsuus ei ole katoamassa, mutta sen ilmenemisen muodot muuttuvat. Koska modernin 
maailman aikuisuuskaan ei ole pysyvä tai valmis tila, tulee myös lapsuuden tarkastelu 
elämänvaiheena kompleksisemmaksi. (James & James 2008, 23–24; Qvortrup 1994.) 

Lapsen ja lapsuuden määrittelyn lisäksi on itselleni ollut keskeistä pohtia suh-
dettani lastensuojeluun monimuotoisena ilmiönä sekä tutkimusorientaationa. En voi 
mitenkään väittää ymmärtäväni, miltä tuntuu olla lapsi lastensuojelun asiakkaana, tai 
käydä kuukausittain omasta kodista toisessa perheessä, tai kutsua jotakin perhettä tuki-
perheeksi. Olen työväenluokkaisen perheen kuopus, jossa vanhempani ovat ylläpitäneet 
kotia ja käyneet töissä. Perheemme elämäntilanne ei ole koskaan mutkistunut niin, että 
olisimme tarvinneet viranomaisverkoston tukea. Liikkuminen omasta kodista muualle 
oli vain ajoittaisia yökyläilyjä kavereiden tai sukulaisten luokse. Lisäksi minulla ei ole 
lapsia ja omasta lapsuudeksi kutsutusta ajanjaksosta on jo kolmekymmentä vuotta. 
Näitä täälläolon esiymmärtäneisyyden tasoja minun on turha pyrkiä muuttamaan. Se 
on mahdotonta. On hyödytöntä pyristellä vastaan sitä, että on syntynyt tiettyyn paik-
kaan, tiettyjen vanhempien lapseksi. Juha Perttulan (2000, 62) sanoin: ”persoonan 
alku on täälläolonsa piirtämä, mutta värit ovat persoonan käytössä.”

Tutkimuksen teko pysäytti minut ajattelemaan ja määrittämään itseäni myös tut-
kijana. Koska lähestyn työni kautta tutuksi tullutta tukiperhetoimintaa, nousi mieleeni 
ensimmäisenä kysymys, että jääkö minulta tämän vuoksi jotakin oleellista huomaamat-
ta. On kuitenkin luonnollista kiinnostua aiheesta, johon itsellä on suhde. Tutkimuksen 
teko vaatii herkkyyttä ja avointa ihmettelevää otetta, jossa fenomenologinen ymmärrys 
toimi apuna. Sekä tutkiminen että auttamistyö tapahtuvat aina samassa elämismaa-
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ilmassa, jossa ovat tutkittavat ihmiset tai esimerkiksi sosiaalityön asiakkaat. Olen 
työskennellyt sosiaalityöntekijänä sekä kunnallisessa lastensuojelussa että järjestössä ja 
jokainen kohtaaminen, asiakkaiden sekä ammattilaisten kanssa, on vaikuttanut ajatte-
luuni. En voi sulkea sosiaalityöntekijätaustaani pois, vaan teen sen tietoisesti näkyväksi. 

Tutkijaminän ja esiymmärrykseni avaaminen ei ole ollut yksinkertaista. Aloitin 
tarkastelun kääntämällä katseen omaan lapsuuteeni, sillä lapsuuden sääntöjen ja roo-
lien vaikutus on näkyvissä aikuisuuden hetkissä. Myös lapsuuden yhteiskunnallisella 
ajankuvalla on merkitystä. Kun nykypäivän aikuinen tutkii nykypäivän lasta, on yh-
teiskunnallinen taustatilanne toinen, kuten median ja arkipäivän teknisten laitteiden 
vaikutusten kautta. (Fawcett 2009, 26–33.) Itselläni on erilainen versio lapsuudesta, 
elämästä ja arjen kulusta kuin tässä ajassa elävällä lapsella. Aikuisena katson lapsen 
elämää ja arkea aikuisen silmin ja se on täysin inhimillistä. Oma elämismaailmani vai-
kuttaa tapaan katsoa tilanteita, eikä sen ole tarkoitus arvottaa nykylapsen maailmaa.

Esiymmärrykseni avaamisen prosessi on myös osoittanut, ettei sulkeistaminen tai 
fenomenologisen tutkimusasenteen omaksuminen ole selvärajainen tai vain suoritetta-
vissa oleva tehtävä, joka tulee valmiiksi. Kyseessä on vastavuoroinen prosessi itseni ja 
tutkittavan ilmiön kanssa. Molemmille on annettava tilaa. Mutta mitä enemmän olen 
kirjoittanut auki tutkimukseni kannalta olennaisia käsitteitä sekä tapaani ajatella, sitä 
vähemmän kiinnitän tutkimuksessani olevien lasten kokemusmaailmaa omaani. Lapset 
saavat ilmaista kokemuksiaan omalla tavallaan heidän merkityksistään ja elämismaa-
ilmastaan käsin. 

Erityisesti tutkimusprosessin alussa olin kiinni omassa maailmassani, aikuisena ja 
sosiaalityöntekijänä. Olen joutunut irrottamaan ammatillisesta minästäni kerätessäni 
aineistoa, vaikka ammatillisuuden tuomasta tiedosta lasten kohtaamisessa on ollut hyö-
tyä. Työskentelin aineistonkeruuvaiheessa tukiperhetoiminnan sosiaalityöntekijänä, ja 
se teki roolituksen haastavaksi. Tutkimukseni lapset ovat kohdanneet elämässään sosi-
aalityöntekijöitä ja ajattelin heidän leimaavan minut taas yhdeksi työntekijäksi, vaikka 
en itseäni sosiaalityöntekijänä esitellytkään. Pelkoni osoittautui kuitenkin vääräksi. 

Lapset itseasiassa auttoivat minua sulkeistamisen prosessissani. He kohtasivat 
minut neutraalisti, mutta mielenkiinnolla. Olin heille uusi aikuinen ihminen, joka 
oli kiinnostunut heidän elämästään. Se auttoi itseäni rentoutumaan ja kohtaamaan 
jokaisen lapsen omana persoonanaan ja omassa elämäntilanteessaan, luomatta val-
miita ajatuskulkuja. Itselleni lopullinen esiymmärryksen sulkeistaminen tapahtui vasta 
aineiston analyysivaiheessa, purkaessani haastatteluita ja tehdessäni eroa omien ajat-
telutapojeni ja lasten kokemusten välillä. Lasten kokemusmaailmaan pysähtyminen 
on avannut itselleni omaa aikuisuusasennettani, joka on rohkeasti pitänyt sanoittaa 
tulkitsemisen välttämiseksi.
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3 TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Ymmärrykseni maailmasta sekä yksilöstä ainutlaatuisena ja elämismaailmassaan koko-
naisvaltaisena olentona on se ajatuksellinen pohja, johon olen sitoutunut. Tämän vuoksi 
olen valinnut tutkimukseni viitekehykseksi ja metodologiseksi ohjenuoraksi fenome-
nologian. Fenomenologinen tutkimusote ei ole vain teknistä suorittamista, vaan se on 
suoraan sidoksissa kokonaiseen verkostoon suuria, filosofisiakin kysymyksiä. Näitä 
tutkimuksen teon perustana olevia pohdintoja ovat erityisesti ihmiskäsitys ja kokemusta 
koskevan tiedon luonne (Laine 2018, 29), joita olen avannut edeltävässä luvussa.

Vaikka fenomenologia on ennen muuta filosofiaa, ei tarkoitukseni ole esittää lasten 
kokemuksista filosofista analyysiä. Rajaudun tutkimuksessani sellaiseen filosofiseen 
katsaukseen, joka palvelee tutkimustani (ks. Perttula 1995a) ja muodostamaani tut-
kimustehtävää. En näin ollen asetu itse filosofiksi, enkä tarkastele puhtaasti ihmistä, 
lasta, osana ihmisenä olemisen ongelmaa. Fenomenologian käyttö sekä muodostamani 
ihmiskäsitys auttavat minua pyrkimyksessäni ymmärtämään lasta ja tarkastelemaan 
hänen kokemuksiaan. Filosofian anti tutkimukseeni on kiinnostus ihmiseen ja ihmisyy-
teen ja lisäksi se asettaa minut pohtimaan lapsen (ihmisyyden) olemusta.

Valintani on ollut asettua eksistentiaalisuuteen siten, että fenomenologiseen 
analyysiin lisätään eksistentiaalinen analytiikka. Tutkimuksessani eksistentiaalisuus 
kiteytyy siihen, että tutkimuksen lähtökohtana on lapsen ainutkertainen elämäntilanne, 
jossa tukiperhetoiminta on tärkeä elementti lapsen kasvaessa ainutkertaiseksi yksilöksi. 
Sitoudun myös Edmund Husserlin, Amedeo Giorgin ja Juha Perttulan tavoin siihen, 
että tutkimuksessa tulee välttää kaikkea tulkitsevuutta ja kuvausten tulee ilmentää 
kokemuksia juuri sellaisina kuin ne on koettu (Niskanen 2011, 110). Eksistentiaalinen 
fenomenologia tekee näkyväksi ihmisen ontologista analyysiä, jossa merkittävää on 
ihmiskäsityksen selkeyttäminen ja pohdinta. Lasten kokemukset tukiperhetoiminnasta 
ovat yksilöllisiä, eivätkä ne ole yleistettävissä kaikkien tukiperheessä käyvien lasten 
kokemuksiin.

Teen tutkimuksellani arkista aihetta näkyväksi ja vahvistan samanaikaisesti lap-
sen kykyä kertoa kokemuksistaan ja osallistua.12 Keskiössä ovat lasten kokemusten ja 
kokemustiedon kuuleminen sekä niiden tuominen osaksi sosiaalityön tutkimusta. Pyrin 
vahvistamaan lasten ja nuorten ääntä ja näkemyksiä tuen muodosta, joka kohdistuu 
heihin itseensä. Lasten kokemusten huomioiminen tieteellisesti tärkeänä, korostaa 
lasten oikeutta yksilöllisiin kokemuksiin ja tietoon sekä lasten oikeutta toimia tieteel-
lisen tutkimuksen informantteina. Olen myös kiinnostunut siitä, miten kokemustietoa 
lapsilta voidaan tavoittaa. 

Tutkimukseni tarkoitus on lisätä tietoa tukiperhetoiminnasta, jotta ymmärrys siitä 
kasvaa ja tukimuotoa voidaan kehittää. Tarjoan tutkimuksellani areenan, jossa lapset 
saavat puhua ja jossa heidän erilaisia tunteitaan, puhettaan ja merkityksiä kuunnellaan 

12  Tällainen tavoite voidaan kiinnittää kriittis-emansipatoriseen tutkimustapaan, jossa kriittinen ajattelu 
yhdistää yhteiskunnallisen tutkimuksen ajassa tapahtuviin muutoksiin ja korostaa, että ilmiöitä ei tule 
pitää muuttumattomina, luoksepääsemättöminä tai luonnostaan lankeavina, vaan niihin voi suhtautua 
kriittisesti ja muutosta hakien. Kriittinen teoria luo vastapainoa sellaiselle empiiriselle tutkimukselle, 
joka tuottaa instituutioiden hyväksymää, vallalla olevaa ajattelua. Emansipatorisuus on puolestaan 
tekijä, joka korostaa syrjinnän vastustamista, osallistavuutta ja marginaalissa olevien ryhmien äänen 
esilletuomista sekä ihmisen oman tietoisuuden ja merkityksen kehittymistä. (Granfelt 1998.)
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(Denzin 1983). Tällaisen tilan luominen on tärkeää, sillä harvalle lapselle on tarjoutunut 
mahdollisuutta puhua tukisuhteeseen liittyvistä tunteistaan (Aldgate & Bradley 1999). 
Samalla tiedon tuottaminen aiemmin sanoittamatta jääneistä kokemuksista tulee mah-
dolliseksi (ks. Nikupeteri & Laitinen 2017). 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, mitä lasten kokemukset kertovat lasten-
suojelun tukiperhetoiminnasta. Olen siis kiinnostunut lapsen ja tukiperhetoiminnan 
välisistä merkityssuhteista. Analysoin lasten kertomuksista ja kuvauksista merkityssi-
sältöjä, joita lapset antavat eletyille kokemuksilleen tukiperheessä olemisesta ja siellä 
käymisestä. 

Eksistentiaalis-fenomenologisesta näkökulmasta muotoiltu  
tutkimuskysymykseni on:

Millaiseksi tukiperhetoiminta merkityksellistyy lasten 
kokemuksissa?

Vaikka tutkimuskysymys on yksinkertainen, paljastaa fenomenologia eletyistä koke-
muksista monimuotoisen tutkimusalueen. Fenomenologiassa ollaan kiinnostuneita 
siitä, ilmenevätkö koetut tapahtumat havaittuina, muistettuina vai kuviteltuina ja, 
miten nämä ilmenemisen eri tavat suhteutuvat toisiinsa. Ensin on avattava, kuka on 
se kokija tai ”minä”, jolle maailma (eli tukiperhetoiminta) ilmenee. Myös sen, miten 
omat kokemukseni ovat suhteessa toisten kokemuksiin, olen tehnyt näkyväksi. 

Tutkimuksellinen fokukseni kohdistuu lasten kokemuksiin ja niiden tarkastelu 
on tutkimuksen ensisijainen tehtävä. Olen kuitenkin kiinnostunut myös fenomeno-
logian mahdollisuuksista sosiaalityön tiedonmuodostuksessa. Tutkimukseni tarjoaa 
tarkastelukulman fenomenologian käytännöllisestä puolesta sekä sen mahdollistamista 
ajattelun peileistä sosiaalityölle. Tarkoitukseni on kehittää fenomenologista tutkimus-
tapaa oman tutkimusintressini näkökulmasta.
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4 AINEISTON KOKOAMINEN

Tiina: Oliko jotain muuta, mitä sulle tulee mieleen?
Viivi: Noooo, kun me kiipeiltiin yhdessä puussa.
Tiina: Oho. Kukas sinne puuhun meni?
Viivi: Me.

4.1 Kentälle pääsy

Vaikka olen ollut alusta asti lähellä tutkimuksen kohderyhmänä olevia lapsia, se ei ole 
helpottanut minua saamaan heitä osallistumaan tutkimukseen. Yksikään tutkimuksessa 
mukana olleista lapsista ja perheistä ei ole ollut oma asiakkaani, joten vuorovaikutus-
suhde heihin on pitänyt luoda alusta asti. Rajasin tutkimukseni tarkastelemaan erään 
ison eteläsuomalaisen kaupungin lastensuojelun13 asiakkaina olevia lapsia, joilla on 
tukiperhesuhde. Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä oli, että lapsen suhde 
nykyiseen tukiperheeseen on kestänyt vähintään vuoden ja se on järjestetty Pelastakaa 
Lapset ry:n kautta. Tätä valintaa tuki se, että järjestö on tukiperhetoiminnan palve-
luntuottajana yksi Suomen suurimmista. Koska tukiperhetoiminta on osa järjestön 
ydintoimintaa, se pystyi tarjoamaan minulle mahdollisuuden tavoittaa laaja tukiper-
heessä käyvien lasten joukko, joita kutsua mukaan tutkimukseen. Olen hakenut ja 
saanut tutkimusluvat sekä Pelastakaa Lapset ry:ltä että tutkimuskohteena olevalta 
kaupungilta keväällä 2015. Tutkimuslupaprosessit olivat jouhevia, mutta tutkittavien 
löytäminen mukaan tutkimukseen oli haastavaa. 

Tutkimuksen osallistumisen edellytykset täyttäviä, tukiperheessä lastensuojelullisin 
perustein käyviä lapsia tutkittavassa kaupungissa oli 70. Pelastakaa Lapset ry:n 
aluetoimiston toimistosihteeri lähetti perheiden kotiosoitteeseen kirjeen, jossa kerrottiin 
tutkimuksesta (liite 1). Informaatiokirjeessä oli mukana erillinen yhteydenottolomake 
sekä palautuskuori, jonka postimaksu oli maksettu. Kirjeiden avulla sain suoria 
yhteydenottopyyntöjä vain yhden. Myöskään kieltäytymisiä ei tullut kuin yksittäisiä. 
Kesän 2015 jälkeen kirjeen saaneisiin perheisiin oltiin toimistolta uudelleen yhteydessä 
ja muistutettiin tutkimuksesta. Tiedotin tutkimuksesta myös tutkimuskohteena olevan 
kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä johtavien sosiaalityöntekijöiden kautta. 
Lisäksi perheiden tukiperhetoiminnan sosiaalityöntekijät kävivät keskustelua lasten 
ja vanhempien kanssa tutkimuksesta, mikä selvästi laski kynnystä tutkimukseen 
osallistumiseen. Haaste lasten saamisesta mukaan tutkimukseen tuli näkyviin myös 
siinä, että lapset olivat konkreettisesti yhä perheen aikuisten takana. Vanhemmalla 
on ensisijainen vastuu alaikäisen lapsensa osallistumisesta, enkä voinut edes tietää, 
olivatko lapset lainkaan saaneet tietoa mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen. 

Lähes puolen vuoden etsimisen tuloksena tutkimukseeni osallistui 11 lasta. 
Ilman perheille tuttujen viranomaiskontaktien tekemää motivointia, tutkittavien 
lasten määrä olisi varmasti jäänyt vielä pienemmäksi. Tutkimukseeni osallistuneet 

13  Lasten tukiperhesuhde on mahdollista järjestää lastensuojelussa joko lastensuojelulain tai sosiaalihuolto-
lain perusteella. Koska aineisto on kerätty sosiaalihuoltolain (2014/1031) voimaantulon taitekohdassa, 
tein valinnan rajata informanteiksi lapset, joiden tukiperhesuhde on järjestetty lastensuojelulain 
(2007/417) pykälän 36 perusteella. 
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lapset olivat aineiston kokoamisen aikana iältään 3–15-vuotiaita eli he olivat syntyneet 
vuosina 2001–2011. Kuusi (6) lapsista oli tyttöjä ja viisi (5) poikia. Kaikki lapset olivat 
suomalaistaustaisia. Vain yhden lapsen toinen vanhemmista oli ulkomaalaistaustainen. 
Lasten tukiperhesuhteet olivat kestäneet haastatteluvaiheessa reilusta vuodesta 
kuuteen vuoteen. Keskimäärin näiden lasten tukiperhesuhteet olivat kestäneet vähän yli 
kolme vuotta. Osalla lapsista oli kokemuksia useasta tukiperheestä. Tällöin aikaisempi 
tukiperhesuhde oli katkennut ja tilalle oli tullut uusi tukiperhe, joka myös oli kestänyt 
yli vuoden. 

Lasten omat perhetilanteet olivat vaihtelevia ja moninaisia sekä lasten 
biologiset perheet erosivat toisistaan. Yhteinen ja yhdistävä tekijä oli lastensuojelun 
asiakkuus ja se, että he asuivat omien vanhempiensa tai vanhempansa kanssa. 
Tukiperhetoiminta oli perheille lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lasten kodit 
olivat kaikki kaupunkimaisessa ympäristössä, ja suurin osa lapsista asui kerrostalossa. 
Se, että tukiperhetoiminnan piirissä olevat lapset ovat usein yksinhuoltajaperheistä, 
näkyi myös tutkimukseeni osallistuneiden lasten kohdalla, sillä suurin osa lapsista 
asui yksinhuoltajaäidin kanssa. Syitä perheiden lastensuojelun asiakkuuteen en 
nähnyt tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi eritellä. Tukiperhettä on perheille 
tarjottu lastensuojelullisin perustein ja perheet ovat vapaaehtoisesti valinneet tämän 
tukimuodon. 

Myös lasten tukiperheet olivat moninaisia. Tukiperheinä toimi pariskuntia, 
joilla oli omia lapsia ja kahden aikuisen tukiperheitä, joilla ei ollut lapsia. Oli myös 
pariskuntia, joilla omat lapset olivat jo muuttaneet pois kotoa. Kaikki kahden aikuisen 
tukiperheet olivat heteropareja. Lapsilla oli tukiperheenä myös yksinasuvia aikuisia, 
sekä naisia että miehiä. Kaikki tukiperheet olivat suomalaistaustaisia. Tukiperheiden 
asuinympäristöt vaihtelivat. Osa tukiperheistä asui maaseutumaisessa ympäristössä, 
muutamat taajamissa ja osa kaupunkimaisessa ympäristössä. Tukiperheiden kodit 
olivat omakotitaloja ja kerrostaloasuntoja.

Tutkimuksessani mukana oli myös kaksi sisarusparia, jotka molemmat kävivät 
samassa tukiperheessä. Olen toteuttanut aineistonkeruun heidän kanssaan erillisesti. 
Vaikka sisaruksilla on kokemus samasta tukiperheestä ja yhteisestä liikkumisesta sin-
ne, ovat heidän kokemuksensa kuitenkin henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia. Sisarusten 
kokemukset näyttäytyvät erilaisina ja heidän kerronnan tapansa eroavat. Tämä osoittaa 
hyvin lasten omakohtaisen kokemuksellisuuden. Tätä tukee myös tutkimustulokset 
vuoroasumisesta, joista käy ilmi, että sisarukset saattavat nähdä asiat eri tavalla, vaikka 
he kulkevat yhdessä kahden kodin väliä (Linnavuori 2007, 33; Smart, Neale & Wade 
2001, 126–127).

Kun tapasin lapsia tutkimuksen teon yhteydessä, vietin aikaa myös muiden 
perheenjäsenten kanssa. Näissä keskusteluissa erityisesti lasten vanhemmat kertoivat 
minulle perheensä elämäntilanteesta.  Tutkimukseen osallistuminen koettiin sinänsä 
tärkeänä, mutta osa vanhemmista ilmaisi esimerkiksi olevansa huolissaan lastensa 
jaksamisesta tilanteissa, joissa erilaisia viranomaiskontakteja oli paljon. Vaikka 
tutkimukseni kohteena olivat tukiperheessä käyvät lapset, vaati tutkimukseen 
osallistuminen myös koko perheen mukana oloa, esimerkiksi aikataulujen sopimisessa, 
sekä halua avata oman kodin ovi minulle, vieraalle ihmiselle. Koti on jokaisen yksityinen 
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tila, jota siellä asuvat ihmiset hallitsevat ja he päättävät siitä, keitä ulkopuolisia sinne 
päästävät (Juhila 2018, 162).

4.2 Lasten haastatteleminen  
fenomenologisessa tutkimuksessa

Useissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Cleve 2002; Nikupeteri & Laitinen 2017; 
Pramling-Samuelsson 2004) on osoitettu, että lapsilla on vahva kyky kertoa itseään 
koskevista asioista, mikäli aikuiset tarjoavat siihen riittävästi mahdollisuuksia. Lasten 
erityisyys, kuten pienten lasten muistamiseen liittyvät rajoitteet, tulee toki ottaa huo-
mioon haastatteluissa. Kun lapsi ei osaa kuvata sanallisesti kokemiaan tapahtumia, 
joutuu haastattelija antamaan myös vaihtoehtoja. Ellei haastattelija ole tarkkana, voi 
hän tulla antaneeksi vaihtoehtoja tavalla, mikä voidaan tulkita johdatteluksi ja saa 
aikaan lapsessa väärää muistamista. (Rusanen 2008, 44.)

Haastateltaessa lapsia on tunnettava lasten kehitystä ja osattava keskustella las-
ten kanssa (Ireland & Holloway 1996; Linnavuori 2018, 50). Lapsia tutkittaessa iällä 
on perusteltu esimerkiksi lapsen kykyä kertoa ja tuottaa tietoa. On yleinen oletus, että 
seitsemän vuoden iässä lapsella on tarvittavat taidot ilmaista täsmällistä ja hyödyllistä 
tietoa, kunhan tutkija käyttää ikätasoisesti soveltuvia metodeja. Kun otetaan huomioon 
lasten erilaiset kielelliset kyvyt, on havainnointia puolestaan pidetty toimivana aineis-
ton keruun tapana lapsiin kohdistuvassa tutkimuksessa. Kuitenkin myös se, että tutkija 
viettää aikaa lapsen kanssa ja tutustuu hänen maailmaansa sekä kielellisiin ilmaisui-
hinsa, tukee tutkimuksen tekoa lasten parissa. (Gibson 2012, 151.) 

Lapset pystyvät kertomaan oman näkökantansa, mikäli aikuiset kykenevät luo-
maan ilmapiirin, joka on lapselle turvallinen ja lapsen huomioonottava sekä luottamusta 
rakentava (Smith & Taylor 2003). Tiedon saaminen lapsilta vaatii uudenlaista asennetta 
ja myös välineitä lapsen kuulemiseen päätöksenteossa, tutkimuksessa sekä asiantun-
tijatyössä. Lapsen huomioiminen vaatii aikuiskeskeisten ajattelu- ja toimintamallien 
tarkastamista, arviointia sekä muutosta. Lapsi elää omaa ainutlaatuista elämäänsä 
tässä ja nyt. Aikuinen suhtautuu lapsen puheisiin helposti varauksellisesti ja epäillen 
sitä, ettei lapsi erota tarua todellisuudesta hänen lyhytjännitteisyytensä tai ailahtele-
vaisuutensa vuoksi. (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 10–11.) Laadullisen kokemuksen 
tutkimuksen näkökulmasta ei ole merkittävintä, että henkilön kyky palauttaa asioita 
mieleen on täysin virheetön, sillä emme kuitenkaan voi olla täysin varmoja kenenkään, 
aikuistenkaan, muistin moitteettomuudesta. Tämä puoltaa lasten olevan yhtä relevant-
teja tutkimussubjekteja kuin aikuisetkin. (Greene & Hill 2005; Hill 2005.)

Fenomenologinen haastattelu on luonteeltaan mahdollisimman avoin, luonnolli-
nen ja keskustelunomainen, jossa haastateltavalle pyritään antamaan mahdollisimman 
paljon tilaa. Myös haastattelukysymysten tulee olla avoimia ja mahdollisimman vähän 
vastausta ohjaavia, jolloin vastauksetkin olisivat kuvailevia ja kertomuksenomaisia. 
(Giorgi 1997, 235–261; Laine 2018, 37–38.) Parhaimmillaan fenomenologinen haas-
tattelu toteutuu eläviä kokemuksia ilmaisevana yksinpuheluna, jota tutkijan osalta 
ohjaa tietoisuus aiheista, joista olevia kokemuksia hän on tutkimassa. Tutkijan on siis 
lupa saatella kokemusten suuntaan eli esittää kysymyksiä, mutta ei tulkita kuvattuja 
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kokemuksia tai työntää toista pidemmälle kuin hänen kokemuksensa antavat myöden 
tai hän on halukas menemään. (Perttula 2011, 141–142.) Käytännössä haastattelija ete-
nee pitkälle intuitionsa varassa ja taiteilee sisällöllisesti olennaisten, vuorovaikutusta 
rakentavien ja mahdollisimman hyvin sulkeistettujen kysymysten kanssa (Lehtomaa 
2011, 171).

Koska tutkimukseni teoriapohja rakentuu fenomenologialle, lapsen kokemuksel-
lisuuden esiin tuominen perustuu lapsen oman kerronnan vapaaseen muotoon. Tämän 
vuoksi olen aloittanut kaikki tutkimustapaamiset fenomenologisella eli ihmettelevällä 
ja kuvailevalla, avoimella kysymyksellä: 

Mitä sä haluaisit kertoa mulle siitä, että sä käyt tukiperheessä?

Joidenkin lasten kanssa avoin kysymys on tuottanut paljon vapaata kerrontaa, kun 
taas osa lapsista on ehkä hämmentynytkin kysymyksen edessä. Lasten ensimmäinen 
vastaus kysymykseen on useasti ollut: ”En mä tiiä.” Kysymys ei ole helppo, mutta hiljai-
suuden sietäminen ensireaktion jälkeen yleensä auttoi. Lapset, kuten aikuisetkin, ovat 
keskenään erilaisia persoonaltaan ja temperamentiltaan. Osa lapsista on luonnostaan 
hiljaisia ja vähäpuheisia, osa rönsyilee ja sukeltaa asiasta toiseen. (Ritala-Koskinen 
2001, 93.) Usein lapset lähtivät kertomaan ajatuksiaan alun hiljaisuuden jälkeen, jolloin 
kulku lasten kokemusten maailmaan avautui. 

Tiina: Mitä sä haluisit kertoo mulle siitä, et sulla on 
tukiperhe. Tai et sä käyt tukiperheessä?
Minka: Mm, emmä tiiä mitä mä voisin kertoo.
Tiina: Mm-m.
Minka: Noo, emmä oikeen tiiä liittyks tää siihen aiheeseen, 
mut ainakin mun tukiperheessä on myös harrastus, mitä 
en vois muuten harrastaa, koska se on niin kallista eli 
ratsastus. 
Tiina: Okei, joo.
Minka: Ja sit siel pääsee ihan eri tavalla, tekemään 
eläinten kanssa kaikkee. 
Tiina: Okei, joo-o. Onks jotain muuta?
Minka: No emmä oikeen keksi.

Aineiston kokoamisen edetessä huomasin, että se, miten lapsi lähti vastamaan avoi-
meen kysymykseen ja mitä hän ensimmäiseksi kertoi tukiperhetoiminnasta, suuntasi 
myös kokonaisvaltaisesti lapsen kokemuksia tukiperheestä. Tästä esimerkkinä Ilona, 
jolle tukiperhetoiminta näyttäytyi paljolti aikuisten välisenä toimintana ja myös sillä 
hän aloitti tukiperhetoiminnasta kertomisen. Ilonan omat henkilökohtaiset kokemukset 
tukiperheestä eivät myöhemminkään osoittautuneet erityisen positiivisiksi.
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Ilona: No. Mm. Emmä nyt tiedä mitä mä kerron.
Tiina: Nii. Mitäs sulle tulis mieleen siitä [tukiperheessä 
käymisestä] ihan ekaksi?
Ilona: Nooh, ainakin mun äiti, ne mun tukiperheen hoitajat 
aina sopii, millon mä aina tuun niille.
Tiina: Okei.
Ilona: …kahdeks yöks.
Tiina: Nii sä oot kaks yötä siellä.
Ilona: Jep.

Anteron kokemuksissa puolestaan näkyi alusta asti hänen kiintymyksensä tukiperheen 
koiraa kohtaan. Hän toi koiran merkityksen vahvasti esiin jo heti ensimmäisessä haas-
tattelutapaamisessamme.

Tiina: Mitäs muuta sä haluaisit kertoa mulle siitä et sä käyt 
siellä tukiperheessä? 
Antero: Sitä et, totaniinnii, aina kun me katotaan telkkaria 
niin sitte se vaan tulee sinne istumaan tai makaamaan.
Tiina: Ai kuka?
Antero: [Tukiperheen koira]. Mun jalko-, tähän [osoittaa 
syliään].
Tiina: Ai siihen lähelle?
Antero: Nii-i, se tulee mun päälle aina makaamaan.
Tiina: Oooi, ihana.

Kutsun tällaisia erityisen tärkeitä lasten kokemuksia Perttulan (2007; 2008, 288) ta-
paan elämyksiksi. Ne leimaavat lapsen kokonaisvaltaisia kokemuksia tukiperheestään. 
Lapsi palaa näihin elämyksellisiin kokemuksiin myös myöhemmin, jokaisella haas-
tattelukerralla, ja niihin liittyy selvästi myös emootio. Koska pidän elämyksenä mitä 
tahansa lapselle erityisen tärkeää kokemusta, voi elämys olla laadultaan kielteinen tai 
myönteinen.

Valta-asetelma on aina läsnä, kun kyseessä on tutkijan ja informanttien välinen 
suhde tutkimuksessa. Valtasuhteet tulee tiedostaa ja niille on herkistyttävä erityisesti 
silloin, kun tutkimuskohteena ovat alaikäiset. (Vuorisalo 2013, 64.) Kysymisen tavat si-
sältävät myös valta-asetelmia, kuten tilat ja paikatkin, joissa lapsia haastatellaan. Täysin 
neutraaliin tilaan ja tilanteeseen tutkijan ei ole mahdollista asettua, mutta on kyettävä 
arvioimaan niiden vaikutuksia saatuihin vastauksiin. Tutkimustapaamistilanne on 
luotava mahdollisimman positiiviseksi sekä luottamukselliseksi, mikä tukee myös ai-
neiston keruun luotettavuutta. (Punch 2002.) Omalta osaltani olen pyrkinyt purkamaan 
valta-asetelmia sillä, että esimerkiksi sopiessani ensimmäistä haastattelutapaamista 
puhelimitse perheen vanhempien kanssa, pyysin vanhempia kysymään lapsen toivetta 
paikasta, jossa lapset haluavat minut tavata. Kun sitten tapasin lapsia, varmistin, että 
tapaamispaikka on heidän valitsema ja yhä sinä hetkenä mieluinen. Seuraavien tut-
kimustapaamisten aikatauluttamisen olen tehnyt vanhempien kanssa niin, että myös 
lapsi on ollut paikalla kuulemassa ja vaikuttamassa aikaan ja paikkaan. Kaikki lapset 
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ovat halunneet tavata minua heidän omassa kodissaan, eivät esimerkiksi työpaikalla-
ni. Kotona haastattelut on toteutettu lapsen toivomassa tilassa, kuten lapsen omassa 
huoneessa, olohuoneessa tai keittiössä. Olen mennyt siihen tilaan, johon lapsi on mi-
nut kutsunut ja myös konkreettisesti kuljettanut. Kutsut lasten omiin huoneisiin olen 
kokenut erityisenä luottamuksen osoituksena. 

4.3 Aineiston kerääminen lasten kanssa

Olen kerännyt tutkimukseni aineiston syksyn 2015 ja vuoden 2016 lopun välisenä ai-
kana. Lapset ovat olleet aktiivisia toimijoita tuottamassa aineistoa tutkimukseeni. He 
eivät ole olleet kanssani tutkijoita, mutta eivät myöskään vain tutkimuksen kohteita. 
Koska tutkimustani ohjaa kiinnostus siitä, miten lasten kokemuksia voi tutkimukselli-
sesti kerätä, suunnittelin monimuotoisen, viisivaiheisen aineiston keruutavan: 1) kaksi 
fenomenologista haastattelukertaa, 2) tutkijan ja lapsen yhteinen matka tukiperheeseen, 
3) lapsi dokumentaristina tukiperheessä, 4) tutkijan ja lapsen tapaaminen tukiperhees-
sä ja 5) kokoava tutkimustapaaminen. Kokonaisuus muodostuu erilaisilla menetelmillä 
kerätyistä aineistoista. Tutkimusotettani voi kutsua mosaiikkitutkimukseksi (engl. 
mosaic approach), jolla tarkoitetaan erilaisten osallistavien ja monimenetelmällisten 
lähestymistapojen käyttöä (Clark & Moss 2001).

Aineisto koostuu nauhoitetuista ja videoiduista yksilötapaamisista lasten kanssa 
sekä visuaalisesta materiaalista. Haastattelemisen lisäksi toivoin lasten kertovan ko-
kemuksiaan myös videoimalla ja valokuvaamalla tukiperheessä olemistaan ja sinne 
kulkemista. Kameran antaminen lasten käyttöön avasi minulle ymmärrystä lasten tai-
doista käyttää teknisiä laitteita sekä heidän sosiaalisista suhteistaan ympäristöönsä. 
Aikaisempi tutkimustieto (esim. Cele 2006; Graham, Powell, & Taylor 2015; Harcourt 
& Sargeant 2011; Martins ym. 2018) osoittaakin, että lapsia tutkittaessa ja kerättäessä 
tutkimusaineistoa yhdessä lasten kanssa, on tutkijalla hyvä olla käytössään erilaisia 
aineistonkeruun menetelmiä.

Tiedon tuottamisen monipuolisuuden lisäksi huomioin aineistonkeruutavoissa 
erityisesti lapsen iän. Erilaisilla menetelmillä pyrin kokoamaan lasten kokemuk-
sia laaja-alaisesti tukiperhetoiminnasta; sen arjesta, merkityksistä ja prosessista. 
Kokonaisuudessaan monenlaisin menetelmin tuotetut kokemukset ovat tarjonneet kur-
kistuksen lasten tiedon tavoittamiseen tukiperhetoiminnasta moniulotteisena ja myös 
osin ristiriitaisena. Nauhoitusten, valokuvien ja videoinnin lisäksi olen pitänyt koko ai-
neiston kokoamisen ajan henkilökohtaista tutkimuspäiväkirjaa. Tutkimuspäiväkirjaan 
olen kerännyt huomioitani sekä ajatuksiani tutkimuksenteon aikana, erityisesti haastat-
telutilanteista ja tapaamisista. Olen kirjannut ylös asioita, joita ei välttämättä ole tullut 
esille ääninauhalta tai videolta.

Haastattelut kestivät 10 minuutista aina yli tuntiin (70 minuuttiin). Haastattelujen 
lisäksi lapset kokosivat käyttööni laajan kuvallisen materiaalin. Lasten ottamia 
valokuvia sain yhteensä 299 kappaletta ja eri mittaisia videoita yhteensä 24 kappaletta. 
Aineistossani lasten kokemukset ovat muodoltaan puhuttua, piirrettyä, elehdittyä, 
valokuvattua ja videoitua kerrontaa. Lasten tapaamisia oli kaikkiaan 43. Näistä 
tapaamisista kertyi yhteensä noin 32 tuntia haastattelunauhoitusta ja litteroitua 
materiaalia lähes 1000 A4-sivua (ks. taulukko 1 ja tarkempi erittely aineistosta liite 2). 



51

Taulukko 1 Tutkimuksen kokonaisaineisto

AINEISTON KERÄYSTAPA JA MÄÄRÄ

I
Fenomenologiset  

haastattelut: 

1. haastattelutapaaminen 
2. haastattelutapaaminen

(11 lasta)

II 
Tutkijan ja lapsen 
yhteinen matka  
tukiperheeseen

(7 lasta)

III 
Lapsi 

dokumentaristina 
tukiperheessä

(7 lasta)

IV
Tutkijan ja lapsen 

tapaaminen  
tukiperheessä

(7 lasta)

V
Kokoava

tutkimus- 
tapaaminen

(7 lasta)

Yhteensä noin 16 
tuntia nauhoitettuja 
haastatteluita, joista 
toinen tapaaminen 

videoitu. 

Nauhoitukset on 
litteroitu.

Yhteensä noin 8 tuntia 
ääninauhaa yhteisestä 

matkasta. 
Lisäksi 5 lapsen videot 

matkoista ja yhden 
lapsen 11 valokuvaa 

matkasta.

Nauhoitukset on 
litteroitu.

Yhteensä 288 lasten 
ottamaa valokuvaa 

ja 19 videota.

Yhteensä noin 4 
tuntia nauhoitettuja 

haastatteluita.

Nauhoitukset on 
litteroitu.

Yhteensä noin 4 
tuntia nauhoitettuja 

haastatteluita.

Nauhoitukset on 
litteroitu.

KOKONAISAINEISTO: 
Yhteensä 43 erillistä tapaamista lasten kanssa, joista noin 32 tuntia haastattelunauhoitusta. 

Litteroituna noin 1000 sivua tekstiä (Times New Roman 12). 299 kappaletta lasten itsensä ottamia 
valokuvia ja 24 lasten nauhoittamaa videota. Lisäksi erillinen tutkimuspäiväkirja. 

Koska aineistonkeruu kesti kokonaisuudessaan yli puolitoista vuotta, siihen sitoutumi-
nen on vaatinut kaikilta osapuolilta paljon. Se on merkinnyt minulle aikatauluttamista 
ja yhteydenpitoa sekä lasten ja heidän perheidensä että tukiperheiden kanssa. Lasten 
vanhemmat arvostivat ja antoivat kiitosta siitä, että osa tutkimustapaamisista tapahtui 
tukiperheessä, koska vanhemman oma jaksaminen saattoi muutenkin olla vähissä. 
Tapaamisten aikatauluttaminen ei näin ollen ollut kiinni vain lapsen perheen aikatau-
luista. 

Vaikka fenomenologisessa tutkimuksessa painotetaan kielellisyyden tärkeyttä 
aineistonkeruussa (Tökkäri 2018, 70), olen sisällyttänyt lasten ottamat valokuvat ja 
videoinnit myös osaksi aineistoa. Lasten ottamia valokuvia ja videoita olen käyttänyt 
tukena haastatteluissa niin sanotulla valokuvahaastattelutekniikalla (engl. photo eli-
citation), joka mahdollistaa valokuvien sanoittamisen (engl. photovoice). Näin ollen 
kuvat eivät jää vain nonverbaaleiksi osiksi aineistoa. (Clark-Ibáñez 2004.) Kun lapset 
ovat ottaneet tukiperheviikonlopuista sekä matkoista valokuvia ja videoita, olen voinut 
keskustella heidän kanssaan näiden otosten pohjalta. 

Lapset ovat voineet päättää itse, millaisista asioista ja kuinka paljon ovat ottaneet 
valokuvia ja videoita. Kun lapset ovat ottaneet kuvia ja videoita tukiperhetoiminnan 
ympäristöstä, on se tarjonnut minulle tarkastelukulman lasten ja paikan välisestä vuo-
rovaikutuksesta ilman, että olen tunkeutunut heidän rutiineihinsa tai seurannut heitä 
(Cele 2006, 155; Trell & Van Hoven 2010, 96). On myös todettu, että visuaalisten me-
netelmien käyttö tutkimuksessa antaa lapsille ja nuorille enemmän valtaa suhteessa 
aineistontuottamisprosessiin ja mahdollistaa ilmaisun tavalla, joka on heille yleensä 
miellyttävä (Punch 2002, 329).
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Olen koostanut aineiston yhdessä lasten kanssa. Tätä metodologista tapaa voi kut-
sua kollaboratiivisesti tuotetuksi visuaaliseksi aineistoksi. Kollaboratiivisen aineiston 
tuottamisessa myös tutkijan omat intressit tutkimuksen suhteen näkyvät ja kuuluvat. 
Näin saa myös olla. Tärkeintä on, että kokoaminen tapahtuu yhteisymmärryksessä 
kaikkien tutkimukseen osallistuvien kesken ja myös lapset saavat määritellä itse, mitä 
aineisto kuvaa. (Collier & Collier 1986; Harper 2012; Pennanen 2015, 105–106.)

4.3.1 Fenomenologiset haastattelut

Fenomenologisia haastattelutapaamisia (1. ja 2. haastattelutapaaminen) on lasten kans-
sa ollut pääsääntöisesti kaksi. Olen ollut lapsen kanssa hänen omassa huoneessaan 
työpöydän ääressä tai lattialla, makoillut lapsen kanssa perheen olohuoneen lattialla, 
istunut keittiön pöydän ääressä tai ollut olohuoneessa sohvalla hänen kanssaan. Paikan 
valinta on sujunut luontevasti ja olen mennyt sinne, mihin lapsi on ottanut minut mu-
kaansa. Jokainen lapsi on myös saanut valita, onko haastattelutilanteen aikana paikalla 
oma vanhempi vai ei. Osa lapsista on toivonut vanhemman olevan paikalla ja toiset ovat 
ensimmäisestä tapaamisesta alkaen olleet kanssani kahden. 

Haastattelutilanteet lasten kanssa ovat olleet keskusteluja, joissa olen käyttänyt 
erilaisia kysymisen tapoja. Olen pyrkinyt luomaan tapaamiset inhimillisiksi ja niin 
sanotusti tavallisiksi kohtaamisiksi, jossa lapsi ja minä olemme yhdessä puhumassa 
tukiperhetoimintaan liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Vaikka tutkimustani oh-
jaa tietynlainen metodi ja olen tavannut lapsia tutkimuksenteon vuoksi, eivät lapset 
itsessään ole olleet tutkimukseni kohteita. Ennemminkin lasten kertomat kokemukset 
ja näkemykset tukiperheviikonlopuista ovat muodostaneet yhteisen kuljetun matkan 
lasten kanssa. Olen koko prosessin ajan kutsunut lapsia kertomaan omia havaintojaan 
tukiperhetoiminnasta ja pyytänyt, että saan käyttää niitä tutkimuksessani.

Julia Korkman (2006) on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, kuinka lapselta ky-
symisen tapa vaikuttaa siihen, miten lapsi vastaa ja kuinka hän muistaa asioita. Mitä 
pienempi lapsi on, sitä alttiimpi hän on muistamiseen liittyville häiriötekijöille. Oikealla 
tavalla esitetyt kysymykset tukevat hyvinkin pienen lapsen vastausten luotettavuutta. 
Pääperiaate on, että kysymysten tulee olla yksinkertaisia ja ymmärrettäviä olematta kui-
tenkaan johdattelevia. Korkman jakaa tutkimuksessaan lasten haastattelutavat neljään 
tyyppiin kysymyksen avoimuuden, ohjaavuuden, täsmällisyyden ja johdattelevuuden 
mukaan. (Mt., 21–22.) Olen tarkastellut ja arvioinut tapojani haastatella lapsia tämän 
tyypittelyn avulla. Tutkimuksen teko lasten kanssa oli itselleni uutta, mutta ammatilli-
nen kokemuspohjani lasten kanssa toimivana sosiaalityöntekijänä on luonut perustan 
kohdata ja kutsua lasta keskusteluun kanssani iästä riippumatta. 

Haastattelutapaamiset ovat pohjautuneet avoimen kysymisen periaatteille 
(Korkman 2006, 21–22), joka kutsuu lasta vastaamaan vapaasti ja monisanaisesti ja 
se on myös fenomenologisen tutkimustavan ydin. Haastattelu on kaikkien lasten kans-
sa lähtenyt liikkeelle siitä, että olen lähestynyt aihetta avoimesti kysymällä vapaaseen 
kerrontaan pohjautuvan kysymyksen. 

Vaikka fenomenologiassa avoin kysyminen ja keskustelu ovat tärkeässä roolis-
sa, on haastateltavien erilaisuus silti otettava huomioon. Siksi todellisuudessa myös 
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fenomenologisessa tutkimustavassa aineisto kerätään usein puolistrukturoiduilla haas-
tatteluilla, jotka voivat sisältää etukäteen valittuja teemoja, mutta joissa kysymysten 
järjestys ja muoto eivät ole etukäteen tiukasti rajattuja (Smith, Flowers & Larkin 2009). 
Olin valmistautunut ajatuksellisesti lasten mahdolliseen niukkaan puheeseen, vaikka en 
lähtökohtaisesti lähtenyt esittämään suunniteltuja haastattelukysymyksiä. Yksi lapsista 
kuitenkin esimerkiksi toivoi, että kysyisin häneltä selkeitä kysymyksiä liittyen tukiper-
heeseen, joihin hän voisi vastata. Vaikka olenkin tehnyt suoria kysymyksiä lapsille, olen 
pyrkinyt huolehtimaan fenomenologisen otteen säilymisestä. Olen joka haastattelussa 
myös useamman kerran palannut uudelleen samanmuotoiseen kysymykseen kuin ta-
paamisen alussa ja tarjonnut vapaata tilaa kokemusten kertomiseen. 

Haastatellessani lapsia jouduin useasti käyttämään tarkentavia kysymyksiä, ku-
ten ”Mitä tukiperheessä tehdään, kun sinä olet siellä?”, varmentaakseni ymmärrystäni 
lapsen kokemuksesta sekä rohkaistakseni lapsen omaa kerrontaa. Tällaista kysymisen 
tapaa kutsutaan ohjaaviksi kysymyksiksi (Korkman 2006, 21–22). Tämän tyyppisis-
sä kysymyksissä keskitytään johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, josta halutaan tietoa. 
Ohjaavat kysymykset ovat muodoltaan sellaisia, joihin lapsi pystyy yleensä vastaamaan 
muutamalla sanalla. (Mt., 21–22.) Tällaiset kysymisen tavat ovat olleet tilanteen sa-
noittamista ääneen ja auttaneet lisäämään ymmärrystäni, jotta en tee johtopäätöksiä 
tai tulkitse lapsen puhetta.

Haastattelut lasten kanssa ovat vaatineet myös tarkentavien ja yksilöivien niin 
sanottujen vaihtoehtoja tarjoavien kysymysten (Korkman 2006, 22–23) tekemistä. 
Tällaisissa kysymyksissä haastateltavana oleva lapsi voi valita kahdesta tai useam-
masta vaihtoehdosta. Tämän kysymisen tavan ongelma on, että se tarjoaa usein myös 
sellaista informaatiota, jota lapsi ei tullut aikaisemmin edes ajatelleeksi tai jota hän 
ei muista. Tätä kysymystyyppiä edustavat myös ”Onko…” -alkuiset kysymykset, jotka 
tarjoavat kaksi vaihtoehtoa. (Mt., 22–23.) Vaihtoehtoja tarjoavaa ja epäsuotavampaa 
kysymisen tyyppiä tutkimuksessani edustivat kysymykset, joissa pyrin selvittämään 
lapsen tunneperäistä kokemusta tukiperhetoiminnasta, esimerkiksi kysymällä ”Onko 
tukiperheessä käyminen sinusta tylsää vai kivaa?” Kysymyksen arvoa paransivat kui-
tenkin tekemäni jatkokysymykset, kuten: ”Miksi tukiperheessä on tylsää/kivaa?” Tällä 
tavalla oli mahdollista tarkistaa, onko lapsen mielipide todellinen ja hänestä itsestään 
lähtöisin oleva (myös Rusanen 2008, 46). Lisäksi se, että tapasin lapsia useamman 
kerran ja pystyin palaamaan samoihin aihepiireihin uudelleen, toi minut lähemmäksi 
lapsen kokemuksia ja ajattelua. 

Ongelmallisimpana kysymisentyyppinä ovat johdattelevat kysymykset (Korkman 
2006, 24). Ne painostavat lasta vastaamaan tiettyyn suuntaan ja olettavat, että lapsi 
on sanonut jo joitakin yksityiskohtia, vaikka niin ei ole tapahtunut. Tällaista tapaa 
tulee aktiivisesti välttää etenkin pienten lasten haastattelussa, sillä esimerkiksi 
Korkmanin (2006) tutkimuksen mukaan jopa 58 prosenttia lapsista saatiin johdat-
telemalla kertomaan asioista, joita ei todellisuudessa ollut koskaan tapahtunut. (Mt., 
24.) Haastattelunauhojen kuunteleminen on osoittanut, että olen syyllistynyt myös itse 
johdattelemaan lasta. Olenkin analyysivaiheessa tehnyt valinnan, että jos keskustelu on 
selvästi omaa tulkintaani tai johdattelua, en ole ottanut sitä mukaan aineiston analyy-
siin. Pitäydyn mahdollisimman tarkasti vain lapsen omassa kertomuksessa.
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Olen tutkimuksen teon aikana myös aktiivisesti tarkastanut, etenkin lapsen pu-
hetta toistamalla, että olen kuullut ja ymmärtänyt lapsen kertoman niin kuin hän on 
sen tarkoittanut. Seuraava katkelma havainnollistaa tällaista tilannetta:

Tiina: Mitäs muuta puuhaatte?
Stella: Ja välillä me vuorotellaan sillä, tabletilla. Isolla 
tabletilla ja niillä on kaks tablettii ja se pieni ja iso tabletti. 
Tiina: Niin. Sitte vuorottelette niillä.
Stella: Eiku, eiku. Eiku me tehdään niinku, me tehtiin niin 
että, että mä pelaan sillä isolla ja [tukiperheen lapsi] niinku 
kattoo pienel tabletilla.

En pidä tällaista kysymisen tapaa kuitenkaan johdattelevana, sillä en ole siinä tilan-
teessa tuonut lapselle uutta informaatiota, vaan olen tarkastanut lapsen sanomisia 
toteamalla mahdollisuuksien mukaan täsmälleen sen, mitä lapsi sanoi (ks. Rusanen 
2008, 46). Joissakin tilanteissa lapsi myös korjasi puhettani tai sanoi, ettei asia ollut 
niin kuin olin sen ymmärtänyt, kuten seuraavassa:  

Tiina: Sitten sä pidit aina vähän taukoja 
[videokuvaamisessa] sen takia, kun sulla oli toi kännykän 
peluu?
Viivi: En mä pelannu sillä.
Tiina: Etkö. Mitä sä teitkään?
Viivi: Äänityksiä
Tiina: Niin äänityksiä. 
Viivi: Koska, mm, mä poistin niitä. 

Ajoittain lapsen puhe oli puutteellista tai juoneltaan niin katkonaista, että sain pinnis-
tellä ymmärtääkseni, mitä lapsi todella tarkoitti. Onkin huomioitava, että jos aikuinen 
ymmärtää lapsen puheen väärin, eikä lapsi korjaa, vaan myötäilee aikuisen tekemää 
tulkintaa aikuista miellyttääkseen, haastattelusta saattaa tulla johdattelevaa (Rusanen 
2008, 48). 

Haastattelutilanteissa huomasin, että keskustelun palauttaminen takaisin teemaan 
oli tärkeää. Lapsi sai puhua ja kertoa asioita myös tukiperheeseen liittyvän toiminnan 
ulkopuolelta, mutta kun lapsi oli saanut kerrottua hänelle tärkeän asian, palautin pu-
heen takaisin tukiperheeseen. Kaiken sen ajoittaisen lapsen puhetulvan tai hiljaisuuden 
keskellä oli oleellista myös muistaa, että lapsi sai kertoa kaiken, joka hänellä oli teemas-
ta mielessään. Tätä pyrin rohkaisemaan esimerkiksi sillä, että ilman johdattelua tarjosin 
vain lisää tilaa kerronalle kysymyksillä, kuten ”Tuleeko sulle vielä muuta mieleen?” tai 
”Onko vielä jotain mitä sä haluaisit, että mä tiedän sun tukiperheestä?”

Erityisesti ensimmäisessä tapaamisessa olin kiinnostunut myös lapsen elämässä 
olevista ihmisistä sekä kotona että tukiperheessä. Ymmärrys lapsen perheestä ja hänen 
ympärillään olevista ihmisistä ja meneillään olevista tapahtumista ovat auttaneet minua 
hahmottamaan lapsen maailmaa, jolloin keskustelua lapsen kanssa on ollut helpom-
paa käydä, kun olen ollut tietoinen, keitä lapsi puheessaan tarkoittaa. Ensimmäisen 
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tapaamisen alussa annoin lapselle ison paperin ja tarjosin mahdollisuutta piirtää tai 
kirjoittaa sekä omaan perheeseen kuuluvat henkilöt että tukiperheeseen kuuluvat hen-
kilöt (kuva 1). 

Kuva 1 Piirros lapsen perheestä ja tukiperheestä (Minka)

Tärkeä tieto oli myös se, millä nimityksellä lapsi kutsuu tukiperhettään. Olennaista tämä 
oli siksi, että minulla ja lapsella olisi sama ymmärrys siitä, ketä tarkoitamme puhues-
samme tukiperheestä. Kaikki lapset eivät halunneet käyttää tukiperhenimitystä (myös 
Keränen 2004, 48–49; Svenlin 2020, 149), kun taas osalle lapsista tukiperhe terminä 
oli käytössä luonnollisena ja arkisena käsitteenä.

Tiina: Milläs nimellä sä kutsut sitä sun tukiperhettä?
Justus: No tukiperheeks.

Useimmat lapsista puhuivat tukiperheestä siellä olevien perheen aikuisten tai lasten 
nimillä.

Tiina: No entäs sitten kun me puhutaan siitä tukiperheestä. 
Milläs nimellä sä kutsut kun sä…
Ilona: Noo, mä kutsun niiden aikuisten nimillä. 
Tiina: Okei, mitkäs niitten nimet on?
Ilona: Maija ja Mikko [nimet muutettu].

Kuten Saara Keränen tutkimuksessaan (2004, 49) toteaa, lasten tapa nimetä tuki-
perheensä houkuttelee ajattelemaan, että lapsella on tarve henkilökohtaistaa suhde 
tukiperheeseen. Yksikään lapsista ei kutsunut tukiperheen aikuisia tai aikuista äidiksi 
tai isäksi. Mutta kukaan ei myöskään kutsunut tukiperhettä ystäväperhe-nimityksellä 
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(vrt. Keränen 2004; Svenlin 2020). Yksi lapsista käytti tukiperheessä olevan lemmikin 
nimeä, kun hän puhui tukiperheestään. 

Antero: Mä sanon, et mä meen Rekulle [tukiperheen koira, 
nimi muutettu].

Toinen fenomenologinen haastattelutapaaminen toteutui pitkälti samalla tavalla kuin 
ensimmäinen eli niin sanottuna perinteisenä haastattelutapaamisena. Ensimmäisessä 
haastattelutapaamisessa olin nauhoittanut puheen, mutta toisessa tapaamisessa käytin 
myös videointia. Videoiminen paljasti myös sen, että en ole aina paikalla ollessani-
kaan huomannut kaikkea ympärillä tapahtuvaa. Tilanteet ovat olleet ajoittain hyvin 
nopeatempoisia ja, kuten missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, väärinymmärryksiä 
tapahtui.

Lapset ovat olleet avoimen kiinnostuneita videon käytöstä, mutta kaikki eivät ole 
halunneet näyttäytyä videolla. Olen kunnioittanut lapsen omaa tahtoa ja videokamera 
on asetettu niin, ettei lasta näy. 

Justus: Tylsä kamera. Mä oon täällä.
Tiina: Ai sä menit sinne nyt. No mut en mä kuvaa sua, kun 
mä kuvaan sitten näitä kortteja. Tehdääks niin? 
Justus: Okei.
Tiina: Joo.
Justus: Mä oon sitten täällä turvassa.

Toiseen tutkimustapaamiskertaan olin lisäksi valinnut lasten kanssa työskentelyssä 
yleisesti käytetyt: Nalle-kortit (Innovative Resources, Australia) sekä Elämän tärkeät 
asiat -kortit (Pesäpuu ry). Oletukseni oli, että kyseiset kortit olisivat lapsille jo tuttuja, 
koska kaikki lapset olivat lastensuojelun asiakkuudessa, jossa kortteja menetelmälli-
sesti laajasti käytetään. Kuitenkin vain Nalle-kortit olivat tutut muutamalle lapsista ja 
Elämän tärkeät asiat -kortteja kukaan lapsista ei ollut aikaisemmin nähnyt. 

Kortit toimivat haastatteluissa puheen visualisoivana tukena. Nalle-korttien avul-
la lapset saivat halutessaan valita tunteita, joita he kokevat sekä omassa kodissaan 
että tukiperheessä ollessaan. Elämän tärkeät asiat -korttien avulla keskustelin lasten 
kanssa arjesta kotona sekä tukiperheessä. Lapset saivat poimia korteista aiheita, joita 
he liittivät sekä tukiperheessä että omassa kodissa olemiseen. Toiset lapset nostivat 
korttien avulla esiin vain muutamia asioita, joita he liittivät tukiperheeseen, kun toiset 
avasivat tukiperheeseen liittyviä asioita jokaisen kortin kohdalla. Korttien käyttäminen 
oli lähes kaikkien lasten mielestä mieluisaa ja lapset keksivät korttien kanssa myös 
erilaisia pelejä. Korttien käytön avulla myös videoinnista tuli osallistavaa, koska osa 
lapsista halusi korttien käytön yhteydessä myös itse käyttää videokameraa ja kuvata 
valitsemiaan kortteja.

Videon käyttö toisella haastattelukerralla oli perusteltua erityisesti korttien käytön 
osalta. Ilman videointia olisi ollut mahdotonta pelkän nauhoitetun puheen perusteella 
olla varma lapsen valitsemasta kortista. Olen voinut myöhemmin videolta katsoa ja 
varmistaa esimerkiksi juuri ne kortit, joita lapsi on tilanteessa valinnut ja tarkoittanut, 



57

vaikka olisin haastattelutilanteessa jonkun korteista epähuomiossa ohittanut. Olen pi-
tänyt kuitenkin tärkeämpänä sitä, miten lapsi on sanoittanut tarkoittamaansa korttia ja 
siihen liittyvää omaa tunnettaan tai ajatuksiaan, kuin sitä, minkälaisen kuvakortin hän 
on valinnut. Pelkkää korttia katsomalla ymmärrykseni pohjautuisi omaan kokemus- ja 
merkitysmaailmaani, ja tämän vuoksi lapsen oma sanoitus liittyen korttiin on tärkein. 
Korttien käyttö oli keino, joka auttoi tutustumaan sekä lapsen arkielämään että elä-
mään tukiperheessä. Oli myös luonnollista, että kaikki lapset eivät olleet kiinnostuneita 
korteista. Kiinnostavaa oli, että tutkimukseni nuorin lapsi oli ainoa, joka ei halunnut 
toimia korttien kanssa juuri lainkaan. 

Osalla haastatteluihin osallistuneista lapsista tai perheistä ei ollut mahdollisuutta 
tai halua jatkaa tutkimuksessa mukana oloa näitä kahta tapaamista pidemmälle. En 
aktiivisesti tiedustellut lopettamisen syitä, vaan kunnioitin perheiden päätöstä. Mukana 
kaikissa aineistonkeruuvaiheissa (1–5) oli lopulta yhteensä seitsemän lasta, neljä tyttöä 
ja kolme poikaa, jotka olivat tutkimuksen teon aikana 3 –15-vuotiaita.

4.3.2 Matka tukiperheeseen

Oman merkityksensä aineiston keräämiseen tuo aina tutkimuksen tekopaikka. Koska 
kaikki haastatteluiden tutkimustapaamiset on toteutettu lasten kotona, halusin tavata 
lapset myös heidän tukiperheissään. Olin kiinnostunut lasten liittämistä kokemuksista 
siirtymiin oman kodin ja tukiperheen välillä ja tämän vuoksi päätin matkustaa yhdessä 
lapsen kanssa hänen tavanomaisen matkansa tukiperheeseen. Liikkuminen muuttaa 
myös tutkittavan ja tutkijan välistä suhdetta. Se muuttaa vallanjakoa ja avaa uusia näkö-
kulmia tiedon muodostukselle. (Anderson 2004; Back 2014.) Olen tallentanut matkan 
keskustelut ja lisäksi lapset ovat saaneet halutessaan videoida tai valokuvata matkaa.

Lapset on haettu tukiperheviikonlopun viettoon joko heidän omista kodeistaan tai 
päivähoitopaikasta. Lähtemiset tukiperheisiin ovat tapahtuneet eri tavoin. Olen ollut 
tukiperheen vanhemman mukana hakemassa lasta ilman, että hänen vanhempansa on 
ollut paikalla lainkaan tai sitten lapset ovat olleet omissa kodeissaan, josta tukiperhe 
on heidät hakenut. Yhdessä hakutilanteessa mukana oli myös tukiperheen oma lapsi. 
Kaikilla mukana olleilla lapsilla tukiperheenä oli kahden aikuisen tukiperhe, mutta 
hakutilanteissa vain toinen aikuisista oli läsnä. Yhden lapsen kanssa matka tukiper-
heeseen tehtiin oman vanhemman ja tämän puolison kuljettamana. 

Olen antanut matkan aikana lapselle käyttöön videokameran ja hän on halutes-
saan saanut kuvata matkaa ja jutella kameralle tai ottaa valokuvia matkasta (ks. kuva 
2). Matkalla mukana oleminen on ollut minulle osallistuvaa havainnointia14. En tehnyt 
ennakkosuunnitelmia, vaan seurasin matkan etenemistä ja puutuin mahdollisimman 
vähän matkan tekemiseen. Lapsen oma videointi on erityinen mahdollisuus katsella 
hänen “silmillään” matkaa ja matkantekoa, jota lapsen kommentit hänen kuvatessaan 

14  Osallistuva havainnointi on subjektiivista ja valikoivaa toimintaa. Havainnointitilanteessa tut-
kija on läsnä kahdessa persoonassa: toisaalta osallistujana, toisaalta muiden käyttäytymisen 
seuraajana. Riippuen tilanteesta tutkija osallistuu toimintaan enemmän tai vähemmän aktiivisesti. 
Aineistonkeruumenetelmänä osallistuva havainnointi vie tutkijan kentälle osaksi tutkittavan aiheen 
elinpiiriä. (Eskola & Suoranta 1998, 102–103.)
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vielä selventävät. Kaksi lapsista ei halunnut käyttää kameraa matkan aikana, mutta 
video sai olla matkan aikana päällä. Yksi lapsista ei halunnut tulla videoiduksi lainkaan 
matkan aikana, eikä kuvata matkaa myöskään itse. Nämä toiveet olen luonnollisesti 
ottanut huomioon. 

Kuva 2 Matkalta tukiperheeseen (Antero)

Tukiperheeseen matkustettaessa ja lapsen käyttäessä kameraa on ollut mahdollista 
havaita, mihin lapsen huomio kameran välityksellä kiinnittyy. Tämä aineisto on tehnyt 
näkyväksi kokemuksia tukiperheeseen siirtymisestä. Se, mitä lapsi on kuvannut tai 
halunnut videoimalla matkan ajalta näyttää, havainnollistaa sitä todellisuutta, jossa 
lapsi elää.

Videoinnit ja valokuvat ovat olleet tukemassa sanallista ilmaisua, sillä tutkittaessa 
kokemuksia, tunteet ja koettu eivät aina välity vain tutkittavien sanoista, vaan niitä 
koetaan ja todennetaan myös kehollisesti. Tunteet välittyvät muun muassa ilmeinä 
ja eleinä, katseina ja liikkeinä. Hienovaraiset eleet kertovat myös tunteista. Lisäksi 
jännitys, hiljaisuus sekä äänten ja eleiden sävy sekä voimakkuus voivat paljastaa pal-
jon silloinkin, kun kokemuksiin liittyviä tunteita ei ilmaista sanoin. (Leigh 2016, 175; 
Pirskanen & Eerola 2018, 27; Pösö 2004.)

4.3.3 Lapsi dokumentaristina

Kolmannessa aineiston keräämisen vaiheessa lapsen oma rooli on ollut merkittävä. 
Lapset ovat saaneet digikameran käyttöön yhden tukiperheviikonlopun ajaksi. Ohjeistus 
lapselle kameran käyttöön ja kuvien ottamiseen (ks. liite 3) on ollut väljä. Lapsi on voi-
nut kuvata ja videoida niitä asioita, joita hän haluaa. En ole ohjeistanut kuvaamaan 
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itselle tärkeitä tai miellyttäviä asioita, jolloin fokus olisi ollut tutkija- ja aikuislähtöinen. 
Tämän vuoksi lasten ottamat valokuvat kertovat mielestäni tukiperheviikonlopun ko-
kemuksista lapsilähtöisesti, sillä näkökulmaa ei ole rajattu. 

Tein myös valinnan, etten tutkijana havainnoi lasta tukiperheviikonlopun aikana. 
Arvioin, että mukana oloni olisi voinut vääristää tai muuttaa niin sanottua normaalia 
tukiperheviikonloppua. Esimerkiksi olisivatko tukiperheet päässeet kulkemaan halua-
mallaan tavallaan viikonlopun aikana, jos olisin ollut mukana ja konkreettisesti vienyt 
yhden paikan autosta? Lisäksi ulkopuolisen osallistuminen aina muokkaa ja muuttaa 
toimintaa. Lapsilla oli itsellään mahdollisuus tehdä näkyväksi viikonloppua omasta 
perspektiivistään ja he ovat saaneet vapaasti ottaa tai olla ottamatta kuvia ja videoita 
viikonlopun aikana. 

Kaikki lapset ottivat kameran käytön innokkaasti vastaan. Kameran saaminen 
tukiperheviikonlopuksi oli todella odotettua. Valokuvaaminen ja videointi voivat olla 
voimaannuttavia kokemuksia, koska lapsi saa kokea olevansa vastuussa prosessista 
ja voi tehdä valintoja siitä milloin, mitä ja mistä kuvakulmasta kuvaa valitsemaansa 
kohdetta (Trell & Van Hoven 2010, 96). Lisäksi kuvat ja videot merkitsevät aina jotakin 
kuvaajalle itselleen. Toisinaan tärkeämmäksi nousee kuvien ottaminen ja rooli valo-
kuvaajana kuin otetut valokuvat itsessään. (Harper 2012, 202; Robinson 2016, 300.) 
Kukaan lapsista ei ollut aiemmin kuvannut tukiperheviikonloppuaan ja mahdollisuus 
siihen koettiin merkityksellisenä ja kiinnostavana. 

Lapset käyttivät viikonlopun aikana kameraa määrällisesti eri tavoin. Valokuvia 
viikonlopun aikana kertyi lapsilta kuudesta kuvasta aina 176 kuvaan. Osa lapsista oli 
ottanut kameralla myös lyhyitä videoita, joita sain yhteensä 19 kappaletta. Valokuvat 
tekevät näkyväksi monipuolisesti elämää tukiperheessä lapsen silmin. Käytän valokuvia 
osana aineiston analyysiä konkretisoimaan lasten sanoittamia kokemuksia.

4.3.4 Tapaaminen tukiperheessä

Lasten dokumentoitujen viikonloppujen jälkeen menin tapaamaan heitä sunnuntaina 
tukiperheeseen. Osa tapaamisista on ollut enemmän osallistuvaa havainnointia kuin 
suoranaista haastattelua. Tapaamisen keskiö on koostunut lasten ottamien kuvien ja 
videoiden yhdessä katsomisesta ja lapset ovat kertoneet viikonlopun aikana tapahtu-
neista asioista ja tuntemuksistaan.

Käydessäni lapsen kanssa läpi hänen ottamiaan kuvia ja videoita tukiperheessä, 
käytin apunani myös photo elictation valokuvahaastattelumenetelmää (Collier & Collier 
1986; Pennanen 2015, 105–106). Tekniikassa valokuvat tuodaan mukaan haastatteluun, 
jolloin ne auttavat luomaan yhteisymmärrystä haastattelijan ja lapsen välille (Nyyssölä 
2015, 28). Kuvien katselu tietokoneen ruudulta toimi myös lapsen ja itseni välisenä 
sosiaalisen vaihdon mekanismina (Kullman 2012, 10), jossa lapsi auttoi minua ym-
märtämään hänen tapaansa ajatella. Valokuvien kautta keskustelu konkretisoi lapsen 
kerrontaa, kuten Eliaksen haastatteluesimerkki ja valokuva puistosta (kuva 3) yhdessä 
osoittavat.
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Elias: Tossa me oltiin puistossa. 
Tiina: Joo-o.
Elias: Täs on puisto. Täs on tällänen.
Tiina: Mistäs se on?
Elias: Se on siellä puistossa. Se on sellainen iso ja sit siinä 
on iso tollanen lintu.

Kuva 3 Puisto (Elias)

Tapaamiset tukiperheessä olivat myös eräänlaisia tutkijan kurkistuksia tukiperheviikon-
loppuihin. Perheet ovat eläneet omaa arkeaan, jossa minä olen käynyt pistäytymässä, 
havainnoimassa ja kuulemassa tukiperheessä käyvän lapsen kokemusmaailmasta. 
Tapaaminen tukiperheessä on mahdollistanut lapsen tukiperhesuhteen tarkastelun ja 
päästänyt lähemmäksi lapsen kokemusta. Tukiperheessä tapaaminen mahdollisti myös 
sen, että sain tehdä tarkentavia kysymyksiä lasten ottamista valokuvista, silloin kun 
lapsilla itsellään oli tieto ja ajatukset otetuista kuvista tuoreessa muistissa. 

Vaikka kaksi ensimmäistä tapaamista lasten kanssa olivat tärkeitä tutustumisen 
kannalta, olivat aineistonkeruun kolmas vaihe, jossa kuljin lapsen kanssa yhdessä tu-
kiperheeseen sekä neljäs vaihe, jossa tapasin lapsen tukiperheessä merkittäviä, sillä ne 
avasivat lapsen kokemaa uudella ja erilaisella tavalla. Lapsi on tapaamissa kertonut ja 
näyttänyt paljon tukiperheeseen liittyvästä kodista ja sen ympäristöstä. Todellisuudessa 
kuvaukset ovat avautuneet itselleni vasta, kun olen konkreettisesti nähnyt ympäristön, 
jossa lapsi toimii. Nämä tapaamiset tukiperheessä ja matkat sinne ovat olleet osa jaettua 
paikkaa ja toimintaympäristöä sekä ovat auttaneet syventämään ymmärrystäni lapsen 
kokemusmaailmasta. 
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4.3.5 Kokoava tutkimustapaaminen

Kun olin kulkenut lapsen kanssa hänen tukiperheeseensä ja tavannut hänet myös tu-
kiperhetoiminnan konkreettisessa toimintaympäristössä, koin tutkimukseni kannalta 
tarpeelliseksi tavata lapsen vielä kerran. Viimeinen tutkimustapaaminen järjestettiin 
jälleen lapsen itsensä valitsemassa paikassa. Kaikki lapset halusivat tavata minut vielä 
omassa kodissaan. Kokoavan tutkimustapaamisen tarkoituksena oli kutsua lapsi vie-
lä kerran keskusteluun kanssani ja kertomaan kokemuksistaan. Minulle tutkijana se 
mahdollisti ymmärtää lisää lapsen kokemasta sekä lapsen kanssa koetuista hetkistä. 
Nauhoitin tapaamisen, jotta sen käyttö osana tutkimusta oli mahdollista. 

Etenimme tapaamisessa kronologisesti, matkasta tukiperheeseen kohti tukiper-
heessä vietettyä viikonloppua. Aloitimme yhdessä katsomalla tietokoneelta lapsen 
kuvaamaa videota tai valokuvia matkasta tukiperheeseen. Jos lapsi ei ollut halunnut 
kuvata matkaa, muistelimme matkaan liittyviä asioita. Se, että olin ollut mukana mat-
kalla, mahdollisti jaetun kokemuksen, mistä käsin keskustelua oli luonteva edistää 
lapsen kanssa. Lisäksi katselimme yhdessä lapsen ottamia kuvia ja videoita hänen do-
kumentoimastaan tukiperheviikonlopusta. Tällaista kokoavaa ja taaksepäin palaavaa 
haastattelutilannetta voi nimittää myös muistelutekniikan hyödyntämiseksi (Rusanen 
2008; Teräs & Koivunen 2017). 

Lupasin lapsille, että he saavat valita itselleen muutamia ottamiaan kuvia, jotka 
jälkikäteen kehitin ja lähetin heille muistoksi. Osalle lapsista oli tärkeää saada kuvia 
itselleen, mutta toiset eivät halunneet valokuvia tutkimusprosessista. Lisäksi annoin 
viimeisessä tapaamisessa jokaiselle lapselle pienen kiitoslahjan osallistumisesta tutki-
mukseen. 

4.4 Tutkimuseettiset kysymykset

Sosiaalityön ammatti-ideologinen diskurssi pohjautuu vahvasti asiakkaina olevien ih-
misten kunnioittamiseen sekä heidän itsemääräämisoikeuteensa (Banks 2001, 92–97). 
Ihmiset tulee kohdata subjekteina niin käytännön sosiaalityössä kuin tutkimuksessa. 
Näille perusperiaatteille olen rakentanut omaa tutkimusetiikkaani, joka noudattaa myös 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) eettisiä periaatteita. Myös fenomenologia 
toimii minulle kokonaisvaltaisena ohjenuorana, jonka avulla voin herkistyä avaamaan 
omaa ajatteluani lasten kokemusmaailmalle. 

Olen tutkija-aikuisena pyrkinyt olemaan kohtaamistilanteissa läsnä ja avoimesti 
hämmästelevä. Kerätessäni aineistoa olen pyrkinyt tavoittamaan lasten tavan kertoa 
niistä aiheista, jotka ovat heille mielekkäitä ja sovitella tutkimusintressini niihin. Lasten 
osallistuminen tutkimukseen tulee aina olla suojeltua ja tutkijalta odotetaan erityisen 
tiukkaa eettistä toimintaa, joka suojaa osallistujat hyväksikäytöltä, pakottamiselta ja 
loukkaamiselta (Martins ym. 2018, 2). Olen pohtinut samaa kysymystä kuin Laura Aro 
(1996, 57) tutkimuksessaan identiteettikertomuksista: ”Mikä oikeus minulla ja meillä 
on tunkeutua tutkimuksinemme toisten ihmisten elämään?” Ja vastaan kysymykseen, 
kuten Riitta Granfelt (1998, 40) sensitiivisessä tutkimuksessaan naisten asunnottomuu-
desta: ”tutkijalla ei ole mitään oikeutta tunkeutua. Ei ole oikeutta painostaa, vaan on 
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edettävä tutkittavien ehdoilla”. Olenkin ollut viehättynyt Granfeltin (2000) käyttämästä 
symbolisen lukon käsitteestä, jota olen pitänyt mielessäni lapsia tavatessani. Granfelt 
tarkoittaa symbolisella lukolla sitä, että jokaisessa meissä on lukko ja ovea ei saa avata 
ilman lupaa. Ihmisiä ei siis saa painostaa kertomaan, vaan on edettävä heidän ehdoil-
laan. (Mt., 110–111.) 

Sosiaalityön tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat usein yksilöiden ongelmal-
liset tilanteet, olosuhteet ja arkaluontoiset henkilökohtaiset kysymykset, jotka asettavat 
tutkijalle erityisen vaatimuksen suojella tutkittavien asemaa, oikeuksia ja yksityisyyttä. 
Lastensuojelun alueelle sijoittuva sosiaalityön tutkimus vaatii erityistä sensitiivisyyt-
tä ja eettistä harkintaa. (Nikupeteri & Laitinen 2017; Pohjola 2003; Saurama 2002.) 
Keskeistä on pohtia valintoja ja ratkaisuja silloin, kun ollaan tekemisissä sellaisten 
haavoittuvien yksilöiden ja ryhmien kanssa, joilla ei välttämättä ole resursseja, tah-
toa tai mahdollisuutta olla tutkimusprosessissa aktiivisena ja vaikuttavana toimijana 
(Liamputtong 2007, 24–25). Tutkittaessa lapsia ja heidän elämäänsä tutkija voi kohdata 
jopa kiistanalaisia jännitteitä, tarkasteltaessa aikuisen velvollisuutta lapsen suojeluun ja 
toisaalta lapsen oikeutta osallisuuteen (Graham, Powell, Taylor, Anderson & Fitzgerald 
2013; Martins ym. 2018, 2). Omassa tutkimusprosessissani olen ottanut lasten turvaa-
misen ja suojaamisen toimintani päämääräksi. Kategorisen lasten etukäteissuojelun 
sijaan olen kuitenkin pyrkinyt luomaan sellaisia ympäristöjä, joissa lasten oma ääni ja 
kokemukset pääsevät turvallisesti esiin. 

Tutkimusetiikka ei ole tutkimuksessani irrallinen pala, vaan läpileikkaava toi-
mintatapa. Olen pyrkinyt huomioimaan kaikki tutkimuksen vaikutuspiirissä olevat 
henkilöt: lapset, lasten vanhemmat ja muut perheenjäsenet sekä lasten tukiperheet, 
alkaen tutkimuksen suunnittelusta, tiedon keruuseen ja raportointiin asti. Vain sil-
loin on mahdollista arvioida tutkimuksen eettistä kestävyyttä. Ensimmäiseksi olen 
huolehtinut virallisten toimintatapojen, kuten tutkimuslupien ja tutkimuksessa mu-
kana olleiden kirjallisista suostumuksista. Toiseksi käytännössä tapahtuneet valinnat 
ovat olleet näkemykseni mukaan osallistujia kunnioittavia, suojaavia ja arvostavia. 
Olen huomioinut aiheen sensitiivisyyden myös raportoinnin aikana. Lisäksi jatkuva 
valintojeni ja toimintatapojeni reflektio on tukenut tutkimukseni tutkimuksen eettistä 
perustaa. (Christensen & Prout 2002; Guillemim & Gillam 2004.) 

Lasten äänellä on suuri rooli tutkimuksessani. Puhe kuuluu sitaattien ja lasten 
ottamien valokuvien muodossa. En ole halunnut häivyttää heidän persooniaan, esimer-
kiksi numeroimalla heitä, ja tämän vuoksi jokainen lapsi saa näkyä keksityn peitenimen 
takaa. Keskustelin lasten kanssa myös siitä, miten tulen heihin viittaamaan tutkimuk-
sessani ja muutamat lapsista toivoivat, että käyttäisin heistä heidän oikeita nimiään. 
Olen kuitenkin tehnyt tutkimuseettisistä syistä toisenlaisen valinnan ja kaikkien lasten 
nimet on anonymisoitu (myös esim. Hämäläinen 2012, 89; Kiili 2006, 72; Linnavuori 
2007, 66).

Aikuisen ja tutkijan tulee toimia lasten kanssa ja heidän maailmassaan huolellisen 
tietoisena siitä, miten yleinen tapa jakaa valta aikuisten ja lasten välillä ohjaa myös tut-
kijan aseman muodostumista ja lasten suhtautumista tutkijaan aikuisena (James 2001, 
253–254). Aikuinen tutkija ei voi huomaamattomasti vain sulautua lasten joukkoon. 
Tällainen vallan epäsuhta vaikuttaa väistämättä siihen, että aikuinen ei voi olla yksi lap-
sista. (Mayall 2002, 121–122.) Lapsi suhteessa aikuiseen sisältää aina valta-asetelman, 
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jossa aikuisella on valtaa, jolloin tutkimustilanne voi vaatia lapsen erityistä suojelua. 
Vaikka sukupolvien väliset valtasuhteet ovat aina läsnä ja niistä tulee tutkijana olla 
tietoinen, ei vallan jakautuminen aina tapahdu vain aikuisilta lapsille. Myös lapset 
käyttävät valtaa eri tavoin ja eri kohdissa. Valta myös liikkuu lapsen ja tutkijan välillä 
ja määrittyy aina tilannekohtaisesti. (Christensen 2004, 175; Vuorisalo 2013, 64.)

Pyrin tutkimuksellani tekemään näkyväksi lapsen tuottaman tiedon tärkeyden ja 
merkityksellisyyden, enkä kysy “oikeita vastauksia” samoihin kysymyksiin aikuisilta 
hänen läheltään. Tämä on voinut tuottaa hämmennystä myös lapsissa, koska monesti 
lapsiin liittyvät mielipiteet varmistetaan kysymällä vanhemmilta tai muilta hänen kans-
saan toimivilta aikuisilta. Lapsen kokemusmaailma on helppo ohittaa, jos lapsi ei heti 
vastaa tai kertoo epäsuorasti ajatuksistaan, sillä lasten tuottama tieto eroaa aikuisten 
ymmärryksestä. (Dockett, Kearney & Perry 2012, 125; Roos 2015, 16.) 

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna lapset ovat haavoittuvammassa asemassa 
kuin aikuiset. Tämä asetelma pohjautuu yhteiskuntamme aikuiskeskeisyyteen, joka 
tarkoittaa, että lapset ovat aikuisten kontrollin alla (Punch 2002). Aikuiset toimivat 
portinvartijoina lasten luokse. Tutkimukseni kohdalla erityisesti lasten vanhemmil-
la on ollut valtaa, ja he ovat olleet esteitä, mutta myös mahdollistajia, lasten luokse 
pääsemisessä. Uskoakseni vanhemmat ovat tehneet ratkaisevan valinnan sen suhteen 
mahdollistavatko he lapsen tulemisen mukaan tutkimukseen.

Tiedostan vallan olemassaolon aikuisten ja lasten välillä, mutta se ei ole muuttanut 
suhtautumistani lapsiin tutkimukseen osallistuvina. Lapset ovat kyvykkäitä, sosiaalisia 
toimijoita ja pystyvät tekemään selkoa kokemuksistaan ja elämäntilanteistaan ilman 
kategorista ikäjakoa. Ymmärrän, että lasten elämäntilanteet saattavat olla haavoittuvia 
ja kehitykselliset kyvyt kaikilla erilaisia, mutta lasten kuulematta jättäminen, esimer-
kiksi iän tai lastensuojelun nimissä voi sivuuttaa lasten aseman parantamisen kannalta 
tärkeää tietoa. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 15.) Tutkimukseni tarkoituksena ei 
ole asettaa lasta aikuisen asemaan, samoilla velvollisuuksilla tai kyvyillä. Arvostan lap-
sen sanoittamaa tietoa sekä hänen oikeuttaan osallistua. Uskon, että lapset voivat myös 
hyötyä ja kokea osallistumisesta tutkimukseen voimaantumista tai saada uusia kykyjä 
ja tietoa käyttämistään palveluista (Graham ym. 2013; Graham ym. 2015; Harcourt & 
Sargeant 2011; Kääriäinen 2009, 102; Martins ym. 2018). 

Aineistoni hankinnan lähtökohtaisena ohjenuorana ovat olleet Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (2019) tutkimuseettiset normit ja periaatteet lasten sekä van-
hempien ja tukiperheen tietoon perustuvasta suostumuksesta, vapaaehtoisuudesta, 
yksityisyyden suojaamisesta ja vahingoittamisen välttämisestä (Forsberg & Ritala-
Koskinen 2018, 15; Lagström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti 2010). Jokaisessa vaiheessa 
olen sekä kirjallisesti että suullisesti varmistanut, että lapset ovat ymmärtäneet tutki-
mukseen osallistumisen, ja olen painottanut erityisesti heidän oikeuttaan keskeyttää 
tutkimuksessa mukana oleminen, missä vaiheessa tahansa. Lisäksi olen säilyttänyt 
kaikkia haastattelumateriaaleja sekä lasten ottamia valokuvia ja videoita huolellisesti 
salasanalla suojatuissa tiedostoissa. 

Ensimmäisessä tapaamisessa lapsen kanssa olen käyttänyt aikaa lapsen ja hänen 
vanhempansa informoimiseen tutkimuksesta sekä suostumuslomakkeiden allekirjoit-
tamiseen. Jokainen lapsi on saanut allekirjoittaa oman suostumuslomakkeen (liite 
4), joista toinen on jäänyt lapselle itselleen ja toinen minulle. Toisille suostumuksen 
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kirjoittaminen on ollut tärkeä ja iso asia ja lomake on viety talteen omien tärkeiden 
papereiden joukkoon. Kaikkien lasten kanssa olen käynyt keskustellen läpi kirjallisen 
tutkimussuostumuksen. Vaikka lapsi olisi osannut lukea, en ole jättänyt suostumuksen 
läpi käymistä vain lapsen vastuulle. Olen pyrkinyt varmistamaan monin tavoin heidän 
ymmärrystään ja haluaan olla mukana tutkimuksessa. Olen painottanut lapsille, että 
tekemiini kysymyksiin ei myöskään tarvitse vastata, jos he niin kokevat. En ole jättänyt 
lapsen suostumusta vain yhden varmistuksen varaan, vaan jokaisen tapaamiskerran 
päätteeksi olen kysynyt lasten halua olla yhä mukana tutkimuksessa ja tavata minua 
jatkossakin. En ole voinut tutkijana asettaa vastuuta lapsille siitä, että he ovat antaneet 
kerran suostumuksensa, vaan minun on pitänyt jatkuvasti tutkimuksen kuluessa tehdä 
eettistä arviointia lasten osallistumisesta tutkimukseen. 

Suostumukset on pyydetty kirjallisesti myös lasten vanhemmilta.15 Olen kertonut 
lasten vanhemmille, että tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tukiperhetoimin-
nasta tukiperheessä käyvien lasten oman kokemusmaailman näkökulmasta. Kerroin 
vanhemmille myös, mitä olen luvannut lapsille heidän suostumustaan pyytäessäni. 
Vaikka yleisesti luotetaan vanhempien kykyyn arvioida tutkimuksen vaikutuksia lap-
seen, on silti mahdollista kohdata eturistiriitoja lapsen ja vanhemman välillä (Martins 
ym. 2018, 4). Tutkimuksen teossa tärkeää on, että suostumusprosessi pohjautuu lapsen 
autonomiseen osallistumiseen, vanhemman velvollisuuteen varmistaa lapsen suojelu 
sekä tutkijan pyrkimykseen ottaa huomioon molemmat näkökulmat ja tasapainoilla 
niiden välillä (Graham ym. 2013; Harcourt & Sargeant 2011). En ole asettanut lasta 
aikuisen asemaan vastuuttamalla häntä, mutta olen luottanut hänen kykyynsä ilmaista 
omaa tahtotilaansa osallistua tutkimukseen, kun hänelle on siitä avoimesti kerrottu. 

Lisäksi olen pyytänyt kirjallisen luvan tukiperheen aikuisilta (liite 5), koska las-
ten ottamissa valokuvissa näkyy tukiperheen kotia ja perheenjäseniä. Olen halunnut 
varmistaa, että voin käyttää lasten ottamia kuvia tutkimustarkoituksessa ja julkaista 
niitä tutkimusjulkaisussa. 

Kaikki yksitoista lasta eivät ole olleet mukana kaikissa viidessä aineiston keruun 
vaiheessa, vaan he ovat lopettaneet haastattelutapaamisten jälkeen. Syinä ovat olleet 
esimerkiksi perheen tai vanhempien oma elämäntilanne tai tukiperhesuhteen katkeami-
nen. Yhteen perheeseen en myöskään saanut enää yhteyttä sopiakseni uusia tapaamisia. 
En tarkalleen tiedä, onko syynä ollut lapsen oma halu lopettaa vai onko tutkimuksessa 
mukana oleminen ollut lapsen vanhemmille liian kuormittavaa. Tärkeintä ja eettisesti 
kestävintä arvioni mukaan kuitenkin on, että minulle on uskallettu ilmoittaa, ettei 
tutkimuksessa mukana oloa haluta jatkaa. 

Lapsen ja itseni välinen luottamus on tämän tutkimuksen tutkimusetiikan kes-
kiössä. Koska kirjallinen tutkimuslupa tai -suostumus ei takaa tutkittavan ymmärrystä 
tutkimuksen teon mahdollisista vaikutuksista hänen omaan elämäänsä, on eettisyyttä 
rakennettava myös luottamukselliselle suhteelle. Luottamusta itseeni ja tutkimuksessa 
mukana olemiseen olen vahvistanut sillä, että lapset ovat tutkimustapaamisissa saaneet 
valita ovatko vanhemmat, vanhempi tai tukiperheen aikuinen tai lapsi tutkimusta-
paamisissa läsnä. Olen ohjeistanut aikuisille heidän rooliaan tutkimustilanteessa ja 

15  Liitettä vanhempien suostumuslomakkeesta ei voi esittää, koska tiedot on kerätty kohteena olleen kau-
pungin omalle dokumenttipohjalle: Huoltajan suostumus huollettavan osallistumisesta tutkimuksen 
aineiston tuottamiseen. 
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toivonut, että tilaa annetaan lapsen omalle puheelle. Tästä huolimatta ovat joidenkin 
lasten vanhemmat ottaneet aktiivisen roolin keskusteluissa ja myös lapset ovat sen van-
hemmilleen antaneet. Vanhempien oli ajoittain vaikea luottaa lapsensa tietoon ja siihen 
tapaan, jolla lapsi haluaa asioita kertoa. Tutkijana koen, että lapsen äänen kuuleminen 
rohkeammin ilman vanhemman läsnäoloa olisi ollut tutkimukselle eduksi, mutta koska 
lapsella itsellään oli oikeus pyytää tapaamiseen mukaan myös itselleen turvalliseksi 
kokemansa aikuinen, oli vanhempien läsnäolo oikeutettua. 

Vaikka en ole analyysissä ottanut vanhempien puhetta huomioon, on vanhempien 
läsnäololla tapaamisissa ollut oma merkityksensä lapselle. Ehdottoman tärkeää on 
ollut, että lapsi on kokenut olonsa tapaamisessa turvalliseksi, ja jos se on toteutunut 
vanhemman läsnäolon myötä, on valinta ollut perusteltu. On ollut kuitenkin myös ilo 
huomata, että muutamien lasten kohdalla luottamus minuun tutkijana on prosessin 
aikana kasvanut ja lapsi onkin aineiston keruun edetessä halunnut tavata minua ilman 
vanhempaansa. 

Olen viettänyt aikaa tutkijana myös lasten vanhempien kanssa erityisesti tutkimus-
tapaamisten päätteeksi. Olen pyrkinyt luomaan luottamuksellista suhdetta vanhempiin 
vahvistamalla heidän ymmärrystään tutkimuksen teosta ja omasta tavastani olla lapsen 
kanssa. Osalla vanhemmista on ollut tarvetta avoimesti kertoa elämästään, jota olen 
empaattisesti kuunnellut. Monet lasten vanhemmat ovat kokeneet tärkeäksi ja arvos-
tavaksi sen, että olen lähestynyt tutkimusteemallani vain lapsia. 

Tutkimustapaamisissa olen kokenut lasten iloa ja intoa viettää kahdenkeskistä 
aikaa vieraan aikuisen kanssa, joka on sekä heistä että heidän kokemuksistaan avoimes-
ti kiinnostunut. Lasten kokemuksista kiinnostuminen ja niiden tärkeänä näkeminen 
on luonut lapsille sellaista valtaa tiedon tuottamiseen, jota heillä ei ehkä aiemmin ole 
ollut suhteessa omiin kokemuksiinsa ja arkeensa (myös Nikupeteri & Laitinen 2017, 
14). Lasten tapaamisissa on ollut merkittävää huomata, miten mielissään lapset ovat 
olleet, kun ovat huomanneet, että heidän mielipiteellään on merkitystä. Kohtaamiset 
ovat olleet innostavia, mutta myös intensiivisiä, koska lapset todella imivät huomiotani 
ja toivoivat minusta pidempiaikaista tuttavaa tai leikkikaveria. Näihin toiveisiin oli tie-
tysti vastattava rehellisesti, mutta huomiota herättävää oli se, miten voimakas aikuisen 
huomion tarve lapsilla oli. Monet lapset ilmaisivat vahvasti, että olen ollut tervetullut, 
ja että he ovat viihtyneet seurassani. 

Tiina: Mä tuun kahden viikon päästä. 
Ilona: Niin pitkä aika. Et kyllä tule kahden viikon päästä, 
tuu huomenna! 

Haastattelutilanteissa olen pyrkinyt reagoimaan joustavasti ja muuttamaan ennalta 
ajattelemaani toimintatapaa, jotta tilanne olisi lapselle mahdollisimman miellyttävä 
ja turvallinen. Olen halunnut myös tutustuttaa lasta videoimiseen. Lapset ovat halu-
tessaan saaneet kuvata, kokeilla ja leikkiä videokameralla. Olen pyrkinyt osoittamaan, 
että tutkimuksen teko ei aseta lasta vain tarkkailun kohteeksi, vaan olemme yhdessä 
ja rinnakkain aiheen äärellä. Lapset ovat saaneet esiintyä kameralle ja myös minä olen 
heittäytynyt tilanteisiin haastateltavaksi. 
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Essi: Mä voin haastatella sua.
Tiina: Ai nyt sä haast-, no haastattelepa mua.
Essi: No, miten viikkosi on mennyt?
Tiina: No hyvin on mennyt, on ollut kiva, kun aurinko on 
paistanut. Ootko huomannu.
Essi: Mm. Mikä oli viikkosi jännittävin kokemus?
Tiina: Oo, no aika jännää oli tulla tai mä olin tulossa tänne 
ja sitten mä olin unohtanu nää kortit, ja sit mä soitin teidän 
äidille et voi ei, nyt mä unohdin. Se oli vähän jännää. Mut 
sit teidän äiti sano tuu vaan. Sit mä tulin. 

Tutkimuksen teon aikana olen kohdannut arkisia eettisiä haasteita, jotka eivät ole 
tarkkaan ennakoitavissa ja olen joutunut tekemään valintoja. Erityisesti olen kohdan-
nut eettisesti tärkeitä hetkiä (Guillemim & Gillam 2004, 265) aineiston kokoamisen 
vaiheessa. Tällainen tilanne tapahtui esimerkiksi Ilonan kertoessa minulle, ettei hän 
halua käydä tukiperheessä. Ja samalla hän painotti asian olevan myös salaisuus. Se 
nosti itsessäni sosiaalityöntekijän roolin esiin ja jatkoin aiheesta kyselyä tarkemmin. 
Kannustin häntä kertomaan omista ajatuksistaan vaikka äidilleen. Ilonan äiti istui 
toisessa huoneessa ja saattoi kuulla tämän kaiken, mutta tein silti tilanteessa valinnan, 
etten lähde keskustelemaan tilanteesta äidin kanssa. Tämän lisäksi Ilona kertoi haas-
tattelutapaamisen jo päätyttyä, että hän huijasi minua, kun kertoi ettei halua käydä 
enää tukiperheessä. Kuitenkin seuraavalla tapaamisellamme hän yhä puhui siitä, ettei 
tukiperheessä ole mukava käydä. Ajoittain eettisiä valintoja vaativat tilanteet ovat olleet 
selkeitä ja toisinaan ne ovat jääneet pohdituttamaan vielä pitkälti aineiston keräämisen 
jälkeen. Joka tapauksessa eettiset kysymykset ovat aina pitäneet ratkaista jokaisessa 
vuorovaikutustilanteessa erikseen. 

Se, mikä on perusteltua toimintaa yhden lapsen kanssa, saattaa olla kyseenalaista 
toisen kanssa. Tällaisia hetkiä ovat olleet, kun lapsi ei selvästikään ole tuntenut oloaan 
enää mukavaksi tutkimushaastattelun aikana. Olen pyrkinyt olemaan sensitiivinen ja 
herkkänä lasten sanallisille sekä kehollisille vihjeille. Eettisesti merkittävää on, että 
kykenee luomaan sellaisen tilan, jossa epäonnistumisia, menetyksiä tai vaikeita tunteita 
sisältävät kokemukset kohdataan kunnioittavasti ja arvostavasti (Pekkarinen 2015, 
288). Lapsi on esimerkiksi voinut sanallisesti pyytää haastattelun lopettamista, mut-
ta myös levoton oleminen ja omien lelujen tai toimintojen pariin hakeutuminen on 
kertonut minulle lapsen haluttomuudesta keskustella aiheesta tai jatkaa haastattelua. 

Stella: Millon sä meet takasin sun työpaikalle?
Tiina: No nyt mä voisin pikkuhiljaa lähtee, jos sä oot ihan 
valmis kaikista?
Stella: Mä oon jo valmis. 
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Osa lapsista on sanoittanut reippaasti, kun he ovat olleet valmiita lopettamaan. Olen 
kunnioittanut heidän tahtoaan, enkä ole halunnut tahattomasti pitkittää tapaamisia 
yli lapsen jaksamisen.

Antero: Kakskyt minsaa!
Tiina: Mihis asti sä jaksat kertoa mulle juttuja?
Antero: Emmä tiedä.
Tiina: Nii.
Antero: Me voitas varmaan nyt jo lopettaa?
Tiina: Oisko nyt hyvä?
Antero: Joo.
Tiina: Okei. Saaks mä tulla vielä uudestaan sua joku kerta 
moikkaamaan?
Antero: Joo-o.

Tapaamisissa olen viettänyt aikaa lasten kanssa ja keskustelut ovat haastatteluiden 
aikana polveilleet laaja-alaisesti teemasta toiseen. Olen myös esimerkiksi jäänyt pe-
laamaan ja jutustelemaan arkipäiväisistä asioista, vaikka itse haastattelutilanne olisi jo 
saatu päätökseen. En siis ole vain poistunut paikalta saadessani lapselta informaatiota 
tukiperhetoiminnasta, vaan olen halunnut osoittaa kiitokseni hänen panoksestaan ja 
läsnäolostaan tekemällä hänen kanssaan jotain hänelle mieluisaa, kuten pelaamalla 
jotakin peliä. 

On sanottua, ettei ole valmista eettistä ja lapsiystävällistä metodia, joka onnis-
tuisi vangitsemaan arkipäivän moninaisuutta ja ”sotkuisuutta” (Kullman 2012, 13). 
Menetelmällinen aineiston keräämisen tapani on toiminut kokeilevana ja niin sanottu-
na hitaana metodina (Law 2004), jossa olen askelittain edennyt yhdessä lapsen kanssa. 
Välillä lapset myös työnsivät tutkimusta odottamattomaan suuntaan visuaalisten me-
netelmien avulla. Lapset olivat esimerkiksi videoineet tukiperheviikonloppuina erilaisia 
pieniä esityksiä sisaruksensa tai tukiperheessä olevien perheenjäsenten kanssa. Niiden 
katsominen ja yhdessä jaettu ilo lapsen kanssa olivat antoisia hetkiä, vaikka eivät tut-
kimuksen fokuksessa olleetkaan.

Eettisenä ohjenuoranani on ollut jatkuva itsereflektio ja oman toiminnan kriit-
tinen arviointi. Olen tarkastellut tutkijan asemaani suhteessa lapsiin sekä arvioinut 
jatkuvasti avoimesti omaa toimintaani ja tutkimusvalintojani. Olen huomannut jäl-
kikäteen hetkiä, esimerkiksi haastattelutilanteissa ja kysymisen tavoissa, jotka olisin 
voinut hoitaa toisin. Tilanteet, jotka ovat vaatineet reagointia, ovat olleet ainutkertaisia 
ja myös nopeatempoisia. Jälkikäteisreflektio on osoittanut omien toimintatapojeni 
puutteita ja vinoumia. Kuten Marilys Guillemin ja Lynn Gillam (2004, 275) artikkelis-
saan toteavat, refleksiivisen tutkimusprosessin omaksuminen vaatii jatkuvaa kriittistä 
toimintojen tulkintaa ei vain metodin ja datan osalta, vaan myös tutkijaa, tutkittavia 
sekä tutkimuskontekstia tarkasteltaessa. En ole voinut irtautua eettisistä valinnoista 
missään tutkimuksen teon vaiheessa. En ole myöskään pyrkinyt piilottamaan toimijuut-
tani sosiaalityöntekijänä, tutkijana enkä aikuisena. Rohkeus kohdata ihmisiä kuuluu 
jokaiseen rooliin. Avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta olen pitänyt hyveinä, joiden 
varaan olen omaa tutkijan rooliani rakentanut. 
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Olen ollut jatkuvassa keskusteluyhteydessä itseeni ja rooliini, kun olen tavannut 
lapsia ja lähestynyt heitä tutkijana. Lapsille olen kertonut olevani tutkija ja ”käyväni 
koulua” yliopistolla. Ja tämä vuoksi olen kiinnostunut siitä, miten he kokevat tukiper-
heen ja siellä olemisen. Lapsille olen konkretisoinut heidän tietonsa merkitystä sillä, 
että kukaan muu ei käy tukiperheessä kuin he, ja siksi he ovat parhaita kertojia siitä, 
miltä se tuntuu tai mitä mieltä he siitä ovat. Lapset ovat myös olleet hyvin kiinnostu-
neita tutkimuksen teosta ja osa on miettinyt, millä nimellä he haluavat tutkimuksessa 
esiintyä tai milloin “kirjani” valmistuu. 

Ihmisyyden ja ihmisen elämäntilanteisuuden ymmärtämisen ongelma on ikuinen. 
Kysymyksenä onkin, kenen on mahdollista ymmärtää toista ja kuka edes ymmärtää 
itseään. Olisi kuitenkin eettisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä, jos lakkaisimme yrit-
tämästä. Ymmärtäminen ei aina ole vastaanottajan valittavissa. (Kortteinen 2005, 
28.) Heidegger (2002) puhuu ymmärtämisen yhteydessä silleen jättämisestä (saks. 
Gelassenheit). Se on jotakin, mikä ei ole aktiivista eikä passiivista. Se on jotakin niiden 
ulkopuolella olevaa. Silleen jättäminen on toimintaa, joka ei ole toimintaa, vaan olemis-
ta ilman toimintaa. Asenteeksi muodostuu pelkkä odottaminen eli silleen jättäminen ja 
huomio on suunnattava siihen mikä on tässä ja nyt. (Mt., 26–28, 36–59.) Olen halunnut 
heittäytyä pyrkimykseen ymmärtää toista ihmistä. Minulle silleen jättäminen on lasten 
kanssa toimiessani tarkoittanut rohkeutta odottaa ja sietää hiljaisuutta sekä uskallusta 
myös olla täysin ymmärtämättä lapsen kokemuksellista maailmaa. 

Olen tehnyt valinnan, etten erikseen esittele tutkimukseni lapsia, kuten joissa-
kin sensitiivisissä tutkimuksissa tehdään (esim. Berg Eklundh 2010; Granfelt 1998). 
Tutkimusjoukkoni on pieni ja tunnistettavuuden ongelma nousee liian suureksi, jos ku-
vailisin tarkemmin erikseen lasten perhetilanteita tai tukiperheitä. Se ei myöskään ole 
tutkimustehtäväni kannalta tarpeellista. Olen fokusoinut katseeni lasten kokemuksiin, 
en yksinomaan vain lapsiin tai heidän elämäntilanteisiinsa. Eettinen kirjoittaminen 
(Hämäläinen 2012, 90) on toiminut yhtenä osoituksena tutkimukseen osallistuvien 
kunnioittamisesta. Olen tarkastellut sanavalintojani ja tapaani kirjoittaa, jotta esittä-
mäni kuvaukset lapsista ja heidän kokemuksistaan olisivat mahdollisimman arvostavia, 
ja samalla totuudenmukaisia sekä aitoja. 

Tutkimukseni aineisto on erityinen, sillä se yhdistää perinteisen tutkimusmeto-
din, haastattelun, sekä laadullisen tutkimuksen visuaaliset menetelmät videoinnin ja 
valokuvauksen. Lasten mukana oleminen on vahvistanut omaa tutkijuuttani, mutta se 
on tarjonnut myös lapsille tilaa puhua ja ilmaista omia ajatuksiaan. 
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5 LASTEN KOKEMUSTEN ANALYYSI

Essi: Sitten kun me tultiin ekan kerran tai no ns. tokan 
kerran
[veljen] kanssa [tukiperheeseen],
mut sit niinku kahestaan,
niin, silloin me vaan istuttiin siellä ihan hiljaa ja kateltiin 
toisiamme 
ja mietittiin et mitäköhän nyt pystyis tehdä.
Mut sitten me käytiin jossain muualla ja sitten se alko 
niinku tasottuu,
et alko käydä ihan normaaliks elämäks.
Tiina: Mikä sun mielestä siinä teki sen, että se alkoi käydä 
normaalimmaksi?
Essi: No kun, kävi siellä useammin ja sitten
se paikka alkoi olla niinku tutumman tuntuinen.

5.1 Fenomenologisen analyysin kuvaus

Aineistoni analyysi nojaa Juha Perttulan (1995a; 2014) kehittämään fenomenologiseen 
analyysimenetelmään, jonka juuret ovat Amedeo Giorgin (1993a; 1994) muotoilemassa 
fenomenologisessa metodissa. Kokemuksen tutkimuksen analyysikeinot, joita meto-
disesti käytän, ovat tapoja organisoida ja kuvata merkitysten yhteen kietoutumista 
systemaattisesti. Analyysin kohteena on lapsen elämäntilanteeseen kuuluva tukiper-
hetoiminta koettuna. 

Tutkimuksessani kokemus käsitteenä kiteytyy merkityssuhteeksi lapsen ja tukiper-
hetoiminnan välille. Kokemus eli merkityssuhde syntyy, kun yksilön tajunta suuntautuu 
johonkin merkittävään ja toiminta ilmenee tajunnalle. Kokemus on siis se ymmärtävä ja 
merkityksellistävä suhde, joka on tajuavan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa välillä 
(Perttula 2011, 119). Koska kokemusten tutkimus on kokonaisvaltaista ja joka hetki 
läsnä olevaa, se ulottuu myös tutkimuksen raportointiin. Olen pyrkinyt seuraamaan 
tätä ajoittain vaativaa tietä mahdollisimman tarkasti. 

Fenomenologinen analyysimenetelmä jakautuu kahteen osaan: 1) yksilökohtaisten 
merkitysverkostojen muodostamiseen sekä 2) yleisen merkitysverkoston muodos-
tamiseen, joista molemmat osat jakautuvat seitsemään toinen toistaan seuraavaan 
vaiheeseen (Perttula 1995a; 2014). Olen seurannut Perttulan (1995a) luomaa metodista 
pohjaa, jota olen soveltanut omaan tutkimukseeni sopivaksi. Olen tiivistänyt ensim-
mäisen osan, yksilökohtaisten merkitysverkostojen luomisen, viideksi osavaiheeksi 
ja toinen osa, yleisen merkitysverkoston muodostaminen, koostuu seitsemästä toinen 
toistaan seuraavasta osavaiheesta. 

Analyysin tekeminen on kulkenut askelittain ja välillä myös taaksepäin palaten. 
Kuten Giorgi (1994, 207) muistuttaa, fenomenologisessa analyysissä on annettava aikaa 
tutkimusaineistolle ja tilaa tutkijan intuition kehittymiselle. Analyysiä tehdessäni on 
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tärkeintä ollut pysähtyä ja tarkastella keräämääni aineistoa ajallisessa ulottuvuudessa. 
Analyysi on kulkenut laajasta lasten kokemuspuheesta ja materiaalista kohti tiivistystä. 

Fenomenologisessa analyysissä sekä kokemuksia että niissä olevia merkityksiä 
tulee pilkkoa. Menetelmällisen analyysivaiheen, ja siinä Perttulan (1995a) kehittämän 
mallin seuraaminen, ei riko lasten kokemuksia, vaan avaa kunkin lapsen oman erityi-
sen maailman. Monivaiheisen menetelmän etu on, että siinä syvennytään aineistoon 
pikkutarkasti, mikä parhaimmillaan vähentää omien ennakkonäkemysten ja tulkintojen 
viemistä aineiston analyysiin (Tökkäri 2018, 74). Esitän tekstissä analyysin seuraami-
sen helpottamiseksi analyysiesimerkkejä (esimerkit 1–7), jotka olen kaikki valinnut 
yhden ja saman lapsen tutkimustapaamisista.

5.2 Yksilöllisten merkitysverkostojen muodostaminen

Metodin ensimmäinen osa, jossa tavoitellaan tutkittavien yksilökohtaisia merkitys-
verkostoja, jakautuu Perttulan (1995a, 119–154) mukaan seuraavaan seitsemään 
osavaiheeseen:

1. tutkimusaineistoon perehtyminen avoimin mielin ja 
kokonaisuuden hahmottaminen,

2. tutkimusaineistoa jäsentävien keskeisten sisältöalueiden 
muodostaminen,

3. merkityssuhteiden erottaminen toisistaan,
4. merkityssuhteiden muuntaminen tutkijan kielelle,
5. merkityssuhteiden ja niistä tehtyjen muunnosten sijoittaminen 

sisältöalueisiin,
6. sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitysverkostojen 

muodostaminen,
7. sisältöalueista riippumattomien yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen muodostaminen.

Kuvaan vaihe vaiheelta empiirisen analyysin etenemisen. Esitän analyysimetodini sekä 
yksilöllisen (ks. taulukko 2) että yleisen (ks. taulukko 3) analyysin vaiheet erillisissä 
taulukoissa, joissa konkretisoin analyysivaiheita osoittaen tekemäni toiminnan, ana-
lyysivaiheen päämäärän sekä analyysivaiheen lopputuleman.  
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Taulukko 2 Analyysin yksilökohtaisen merkitysverkostojen luomisen osavaiheet

YKSILÖKOHTAISEN 
ANALYYSIN OSAVAIHEET

TOIMINTA 
TUTKIJANA

PÄÄMÄÄRÄ LOPPUTULOS

1. Tutkimusaineistoon pe-
rehtyminen avoimin mielin 
ja kokonaisuuden hahmotta-
minen

Avoin tutustuminen 
tutkimusaineistoon 
ja tutkijan oma 
reduktio

Kokonaiskuvan 
hahmottaminen ja 
tutkijan omista en-
nakkokäsityksistä 
irrottaminen

Pyrkimys saa-
vuttaa lasten 
kokemuksia il-
man aikuisen tai 
tutkijan puheen 
väliintuloa

2. Tutkimusaineistoa 
jäsentävien keskeisten sisäl-
töalueiden muodostaminen

Sisältöalueiden 
muodostaminen 
litteraatiosta kap-
palejaolla

Selvittää, mistä 
lapset puhuvat tu-
kiperhetoiminnan 
yhteydessä

Lasten ko-
kemusten 
rakennetekijöiden 
erottelu 

3. Merkityssuhteiden 
erottaminen toisistaan ja 
merkityssuhteiden muunta-
minen tutkijan kielelle

Analyysitaulukon 
tekeminen mer-
kityssuhteiden 
erottamiseksi ja 
puheen muunta-
miseksi tieteen 
kielelle

Merkityssuhteiden ja 
merkitystihentymien 
luominen lasten koke-
musten kuvaamiseksi

Lasten ko-
kemusten 
ydinmerkitysten 
ymmärtäminen 

4. Merkityssuhteiden ja niistä 
tehtyjen muunnosten ja mer-
kitystihentymien kokoaminen

Luotujen merki-
tystihentymien 
kokoaminen listaksi

Merkitystihentymiin 
liittyvien mer-
kityssuhteiden 
kokoaminen

Lasten koke-
musten saman 
aiheisten ydin-
merkitysten ja 
merkitystihenty-
mien kokoaminen

5. Yksilökohtaisten merkitys-
verkostojen muodostaminen

Merkityssuhteiden 
yhdistäminen 
kertomukselliseen 
merkitysverkoston 
muotoon

Merkitystihentymistä 
riippumattomien 
yksilökohtaisten 
merkitysverkostojen 
kokoaminen

11 tutkitta-
van lapsen 
yksilökohtaisen 
merkitysverkoston 
kuvaaminen 

Lähdin liikkeelle yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamiseen tutustumalla 
aineistoon mahdollisimman avoimesti, jotta aineiston kokonaisuus avautuisi minul-
le. Olen koonnut kaiken aineistoni itse, joten sen kokonaisuus oli minulle jo tuttu. 
Haastattelunauhoitusten litteroinnit teetin ammattilitteroijalla, ja ne kirjoitettiin nou-
dattamalla tarkkuutta, jossa myös tauot, naurahdukset ja äännähdykset on tallennettu.

Toteutin analyysivaiheita yksi lapsi kerrallaan, keskittyen aina erikseen kunkin 
lapsen tuottamaan aineistokokonaisuuteen. Ensimmäisen analyysivaiheen tarkoituk-
sena oli muodostaa alustavaa ymmärrystä lapsen tukiperheessä käymisestä. Lähdin 
avoimesti liikkeelle aloittaessani analyysiä; kuuntelin haastatteluja, katselin valokuvia 
ja videoita sekä luin litterointeja ja omia tutkimuspäiväkirjamuistiinpanojani. Lisäksi 
kirjasin vielä videoilla näkyviä asioita litterointeihin ja tein samalla näkyväksi kun-
kin lapsen aineiston kokonaisuutta. Ensimmäisen kerran kuunnellessani ja lukiessani 
aineistoa läpi keräsin ylös huomioitani ja tein havaintoja lapsen kerronnasta tukiper-
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heestään. Tutustuessani ja syventyessäni aineistoon, minulle avautuivat myös omat 
virheeni haastatteluvaiheessa, kuten väärinymmärrykset ja tekemäni tulkinnat, joita 
olen aikuisena tehnyt, mutta joita lapsi ei ole tarkoittanut. Nämä kohdat olen jättänyt 
pois aineiston analyysistä.

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen toisessa vaiheessa nostin 
aineistosta esiin keskeisiä sisältöalueita. Tämän toteutin erottamalla litteroidusta mate-
riaalista erillisiä sisältökokonaisuuksia (esimerkiksi tukiperhetoiminta, kotiin liittyvät 
asiat, tunteet) jakamalla ne tekstikappaleiksi. Pidin sisältöalueet tarkoituksellisesti 
laajoina. Erotin tekstimassasta kohtia, jolloin sisältöalue vaihtui ja siirsin uuden sisäl-
töalueen alkamaan uudelta riviltä. 

Sisältöalueiden erottelun jälkeen siirryin yksilökohtaisen analyysin vaiheisiin 
kolme ja neljä, jotka keskittyvät merkityssuhteiden erottelemiseen ja kääntämiseen 
”tutkijan kielelle”. Puhuessani merkityssuhteesta, tarkoitan sillä Rauhalan (2005, 29) 
tapaan mielen ilmenemisen vaiheita ja asteita maailmankuvassa eli kaikenlaisia ko-
kemuksia. Merkityssuhde on tärkeä käsite fenomenologisessa tutkimuksessa, sillä se 
viittaa yksilön ainutlaatuiseen tapaan olla suhteessa maailmaan. Merkityssuhde muo-
dostuu jokaisen ihmisen elämässä tietynlaiseksi ja sen perusteella erotumme muista. 
(Perttula 1995a, 29–30.) 

Kyetäkseni työstämään yksilökohtaisen analyysin osavaiheita kolme ja neljä hal-
littavampaan muotoon, kokosin kolmisarakkeisen taulukon (ks. esimerkki 1). Taulukko 
yhdistää vaiheet, joissa erotan litteroidusta puheesta merkityssuhteita toisistaan ja 
muunnan merkityssuhteita tutkijan kielelle sekä kokoan ja muodostan merkitystihen-
tymiä.
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Esimerkki 1 Analyysin yksilökohtaisen vaiheen osavaiheet kolme ja neljä
 

LITTEROITU  
PUHE

MERKITYSSUHTEIDEN 
EROTTELU

MERKITYS- 
TIHENTYMÄT

V: Koska siel on just paljo enemmän erilaista 
tekemistä kun    kotona ei oo, juurikaan mitään. 

Tiina: Okei. Nii justiinsa.             Kerroks mulle 
vielä et mitäs, kaikkia erilaisia tekemisiä ne on 
sitte? Me ehdittiin niistä viimeks vähän jutella 
mut nyt mä en muista. 

V: Me mennään paljo, eri paikkoihin.

Tiina: Joo, missäs kaikkialla te ootte käyny, 
muistatsä. 

V: Keilahallissa käytiin niinku mä kerroin sillon jo. 

Tiina: Joo sen sä kerroit. 

V: Öö. No, uimas käytiin viime kerralla.

Tiina: Okei, joo. 

V: Tehää kaikkea mielenkiintosia retkiä johonkin 
mistä mä sit välttämättä nyt tiedä mitä ne on.

V: Lemmikki siellä. 

Tiina: Ooi, noni. Mikäs siellä taas olikaan,  
kissa vai. 

V: Joo. Kissa, tarvitsee huomiota. 

Tiina: Nii. 

V: Ruokaa siellä on. 

Tiina: O-kei minkäslaista 

ruokaa siel on? 

V: No, aina ku mä haluu 

jotai porkkanakeittoo nii sit ne 

tekee sitä. 

Tiina: Okeei, noni. 

V: Se on mun lempiruoka. 

Tiina: Se on sun lempiruoka, joo onko  
siel muuten hyvää ruokaa. 

V: Joo on. 

Tiina: Noni. 

V: Luottamus ni, ne [tukiperheen aikuiset]  
on luotettavia. 

Tiina: Joo-o. 

V: Kyl. Kyl luotettavia. No uni.  
Miks kaikkialla nukutaan?

Tiina: ((nauraa)) Nii. Nukutsä hyvin siellä. 

V: Mjoo.

Tukiperheessä on paljon erilaista 
tekemistä kuin kotona ollessa. 

Hänestä kotona ei ole juurikaan 
mitään tekemistä. 

 
 
Tukiperheessä he käyvät paljon eri 
paikoissa. 

 
He ovat käyneet tukiperheessä 
ollessaan keilahallissa. 

 
He ovat käyneet tukiperheessä 
ollessaan uimassa.

Tukiperheessä ollessa tehdään  
mielenkiintoisia retkiä.

 
 
Tukiperheessä on lemmikkinä 

kissa. 

 
 
 
 
Tukiperheessä tehdään aina hänen 
lempiruokaansa porkkanakeittoa, kun 
hän haluaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukiperheeseen liittyy luottamus. 

 
 
Hänestä tukiperheen aikuiset ovat 
luotettavia. 

 
Hän nukkuu hyvin tukiperheessä.

Kodin ja tukiperheen vertailu

 
Kotona olemiseen liittyvä tunne

 
 
 
Tukiperheessä vietetty aika 
(tekeminen)

 
Tukiperheessä vietetty aika 
(tekeminen)

 
Tukiperheessä vietetty aika 
(tekeminen)

Tukiperheessä vietetty aika 
(tekeminen)

 
 
Tukiperheen lemmikki

 
 
 
 
Ruoka/Syöminen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukiperheessä käymiseen/ 
olemiseen liittyvä tunne 

 
Tukiperheen vanhemmat/aikuiset

 
 
Tukiperheessä nukkuminen
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Taulukon (esimerkki 1) vasempaan sarakkeeseen siirsin litteroidun haastattelupuheen, 
josta olin poistanut tutkimuksen kannalta epäolennaisuuksia, kuten alussa lapsen kans-
sa käymäämme keskustelua liittyen suostumukseen tai yleistä keskustelua nauhurista 
ja videosta. Tällaisia poistoja olivat esimerkiksi: ”Siinä se nyt rullaa hienosti”. Olemme 
voineet keskustella pitkästikin lapsen kanssa esimerkiksi hänen koulunkäynnistään tai 
jostakin hänen kiinnostuksen kohteestaan, mutta koska ne eivät ole tutkimuskohteena, 
olen jättänyt ne taulukon (esimerkki 1) ja yksilökohtaisen osan analyysivaiheiden 1–4 
ulkopuolelle. Joidenkin lasten kohdalla alun keskustelut ovat olleet pitkiä jutusteluja, 
joiden avulla olen saanut luotua olemisen tapaa ja yhteyttä lapseen. Olemme molemmat 
ensin totutelleet ja tutustuneet toisiimme. Ajoittain näissä yhdessäolon muodoissa on 
myös tullut esiin asioita yksittäisesti tukiperhetoiminnasta ja ne olen poiminut tau-
lukkoon, mutta muuten olen siistinyt litteroitua tekstiä analyysin helpottamiseksi ja 
tekstimassan pienentämiseksi. Lisäksi olen poistanut litteroinneista lapsen vanhemman 
puhetta, joka ei ole tutkimuskohteenani.

Litteraation siistimisen jälkeen erottelin taulukon (esimerkki 1) keskimmäiseen 
sarakkeeseen (merkityssuhteiden erottelu) merkityssuhteita toisistaan eli pilkoin pu-
hetta tiivistyksiin merkityksenannoista. Merkityksenannolla tarkoitan analyysissä 
tutkittavan ilmiön kannalta olennaista merkityksen sisältämää yksikköä. Ne voivat olla 
joko yksittäisiä sanoja, osia lauseesta, kokonaisia lauseita tai lauseiden muodostamia 
kokonaisuuksia. (Kääriäinen 2009, 24; Perttula 1995a, 72.) 

Analyysin osavaiheessa neljä muokkasin oikeanpuoleiseen sarakkeeseen (ks. 
taulukko esimerkki 1) merkityksenannot kokoaviksi merkitystihentymiksi eli kiteytin 
merkityssuhteita vielä yleisemmälle tasolle. Toisin sanoen, tiivistin aikaisemmin kappa-
lejaoin erotellun litteraatiopuheen merkityssuhteiden mukaisiksi merkitystihentymiksi. 
Merkitystihentymien nimeämisessä olen pyrkinyt tiiviisiin ja yleiskielisiin ilmaisuihin 
(kuten Kääriäinen 2009, 25–26), jotka kuvaavat lasten antamien kokemusten ydinmer-
kityksiä.  Muunnettuani merkityssuhteet yleiskielelle eli kootessani merkitystihentymiä, 
keräsin ne vielä listan muotoon (ks. esimerkki 2). Merkitystihentymien kokoaminen 
osoitti, että merkitystihentymiä syntyi lapsille eri tapaamisista eri määrä (12–29 kap-
paletta), ja kaiken kaikkiaan tunnistin yhteensä 51 erilaista merkitystihentymää. 
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Esimerkki 2 Yhden lapsen yksittäisen haastattelutapaamisen kootut merkitystihen-
tymät

Kodin ja tukiperheen vertailu
Kotiasiat (taustoittava)
Kotona olemiseen liittyvä tunne
Kännykän käyttö
Ruoka/Syöminen
Tekeminen matkalla tukiperheeseen
Tukiperhe
Tukiperheen aikuiset
Tukiperheen koti
Tukiperheen sääntöjä
Tukiperheeseen kulkeminen/Matka tukiperheeseen
Tukiperheessä käymisen aika (öiden määrä ja ajankohta)
Tukiperheessä käymiseen/olemiseen liittyvä tunne
Tukiperheessä käyvä sisarus
Tukiperheessä vietetty aika (tekeminen)
Yhdessä tekeminen

Se, että merkitystihentymiä muodostui näin paljon, kertoo siitä, että tukiperheeseen liit-
tyviä kokemusalueita on myös paljon. Tapaamisia lasten kanssa on ollut useita, ja myös 
samat aiheet ovat toistuneet eri tapaamiskerroilla. Kuitenkin lähes jokaisella tapaami-
sella on tullut myös uusia merkitystihentymiä ja näin ollen tieto lapsen maailmasta 
on lisääntynyt. Yhtenä laajana ja kaikilla lapsilla esiintyvänä merkitystihentymänä oli 
“Tukiperheessä vietetty aika (tekeminen)”. Sen alle asettautuu kaikki se, mitä tukiper-
heessä tehdään, esimerkiksi yhteiset keskustelut, uiminen, retkeily, eläinten hoito, lasin 
puhaltaminen, laivamatkat, pelaaminen, leikkiminen, ruuanlaitto sekä kirpputoreilla ja 
elokuvissa käyminen. Tekemisten lista on lähes loputon, mutta tutkimukseni kannalta 
eivät merkityksellisiä ole niinkään yksittäiset tekemiset, vaan ne kokemukset, joita 
nämä tekemiset lapsille tuottavat. 

Merkitystihentymät ovat painottuneet tukiperhetoiminnan näkökulmaan, vaikka 
lapsi on kertonut paljon informaatiota myös omasta perheestään ja kodistaan. Olen 
pitänyt näitä tietoja tutkimuksen kannalta taustoittavina. Niiden kautta ymmärrykse-
ni lapsen maailmasta on syventynyt. Tapaamiset ovat olleet hyvin rönsyileviä ja siksi 
fokuksen tarkistaminen suhteessa tukiperhetoimintaan on ollut jatkuvasti olennaista. 
En ole halunnut häivyttää tietoja lapsen perheestä tai kodista ja siksi olen kuljettanut 
ne mukana analyysiä tehdessäni. 

Analyysin osavaiheissa kolme ja neljä tulee näkyviin myös lapsen tunneilmaisut 
tukiperheestä tai hänen omasta perheestään ja kodistaan. Olen tuonut jokaisen tunteen 
näkyväksi erotellessani merkityssuhteita. Tunteiden kirjo oli laaja. Lapset nimesivät 
joko korttien avulla tai muuten omia tunteitaan liittyen tukiperheessä käymiseen. 
Jokaisen lapsen kohdalla olen tiivistänyt sanoitetun yksittäisen tunteen merkitysti-
hentymäksi, jonka olen nimennyt esimerkiksi ”Tukiperheessä käymiseen/olemiseen 
liittyvä tunne” tai ”Kotona olemiseen liittyvä tunne”. 
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Tein kaikki edellä kuvatut analyysivaiheet jokaiselle aineistolle, jonka olin lap-
selta koonnut. Eli kokosin taulukkoja yhtä monta kuin tapaamisia lapsen kanssa oli 
ollut. Yhteensä taulukkoja tuli 43. Analyysin yksilöllisen osan kolmannessa vaiheessa 
otin lisäksi mukaan tutkimuspäiväkirjastani havaintoni lapsesta. En ole siis merkan-
nut omaa tulkintaani, vaan olen tehnyt lisäyksiä̈ vain silloin, jos lapsen oma puhe on 
ollut esimerkiksi ristiriidassa hänen fyysisen elekielensä kanssa (myös Kyrönlampi-
Kylmänen 2007, 95). Kolmannessa osavaiheessa olen myös tuonut lapsen omaa elämää 
taustoittavaa puhetta mukaan, jotta en hävitä hänen kertomastaan mitään olennaista. 
Elämän osa-alueet ovat aina kuitenkin tiiviisti toisiinsa sidottuja ja tämän vuoksi ko-
konaisuuden mukana kuljettaminen on olennaista, vaikka tarkastelun kohteena olisi 
vain yksi elämän osa-alue, tukiperhetoiminta. 

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen viimeisessä, viidennessä 
osavaiheessa (ks. esimerkki 3), olen koostanut ja koonnut kaikkien lasten kanssa käy-
mieni tapaamisten pohjalta saamaani tietoa yhteen ja asettanut sen jokaisen lapsen 
osalta kokonaisuudeksi. Perttula (1995a) erottelee yksilökohtaisen merkitysverkos-
ton lopullisessa muodostamisessa kaksi erillistä vaihetta (6 ja 7). Arvioni mukaan 
analyysiin ei tuo lisäarvoa se, että sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitysver-
kostojen muodostaminen erotellaan sisältöalueista riippumattomien yksilökohtaisten 
merkitysverkostojen muodostamisesta. Tämän vuoksi olen päättänyt yksilökohtaisen 
analyysivaiheen yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamiseen (sovellukseni 
vaihe 5), jossa merkitysverkostot ovat tiivistyksiä lapsen kokemasta ja kertomukselli-
seen muotoon koottuja, ei lapsen itsensä eheästi koostamaa puhetta. 

Tutkimuksessani olen valinnut yksilökohtaisten merkitysverkostojen kirjaamista-
vaksi yksikön kolmannen persoonan. Myös alkuperäisessä analyysimallissaan Perttula 
(1995a) kirjoittaa yksilökohtaiset merkitysverkostot yksikön kolmannessa persoonassa, 
hän-muodossa. Toisaalta tutkimuksissa (esim. Enäkoski 2002; Kyrönlampi-Kylmänen 
2007; Kääriäinen 2009) on perustellusti koottu yksilökohtaisia merkitysverkostoja 
myös minä-muodossa, kun on haluttu korostaa kuvausta yksittäisen henkilön koke-
musmaailmasta. En halua häivyttää lapsen omaa ääntä, mutta teen tässä näkyväksi sen, 
että olen tehnyt analyysin tutkijana ja koonnut lapsen tuottamista kokemuksellisista 
merkityksistä hänen yksilökohtaisen merkitysverkostonsa. Asetan nämä merkityssuh-
teet tarkasteltavaksi ja teen niistä analyyttisiä huomioita.
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Esimerkki 3 Yhden lapsen yksilökohtainen merkitysverkosto

Hän on 10-vuotias. Hänen 
perheeseensä kuuluu äiti ja 
isäpuoli sekä isä, ja hänellä on 
kolme sisarusta. Kotona olles-
saan hän katsoo 
viikonloppuisin telkkaria, pe-
lailee sekä useasti he leipovat. 
Kotona hänellä on joskus 
kiukkuinen olo ja myös joskus 
vihainen olo. Erityisesti sil-
loin, jos sisarukset ärsyttävät 

häntä. Hän haluaa, että häneen luotetaan, esimerkiksi siinä, että hän on 
tehnyt läksynsä. Hän ei koe, että heidän perheessä ollaan kovin helliä. 
Kotiin liittyy turvallisuus ja ilo. Sekä tuki, koska äiti tukee häntä ja joskus 
hän tukee myös äitiä. 

Hänellä on kavereita ja kaverit asuvat kaikki aika lähellä. Hän viettää 
aikaa kavereiden kanssa ulkona tai on joskus kavereiden luona. Jotkut 
hänen kavereistaan tietävät, että hän käy tukiperheessä. Hän on sanonut 
kavereilleen, että menee tukiperheeseen. Kenelläkään hänen kavereistaan 
ei ole tukiperhettä.

Tukiperheessä, jossa hän käy, on kaksi aikuista, nainen ja mies. Hän 
kutsuu tukiperhettä siellä olevien aikuisten nimellä. Tukiperheessä on kis-
sa. Tukiperheen kissa ei näyttäydy kovin usein, koska se on aika arka ja se 
on paljon ulkona. Tukiperheessä käy välillä myös muita aikuisia, kun he 
ovat siellä viettämässä viikonloppua. 

Hän ei tarkalleen muista, miten pitkään hän on käynyt tukiperheessä. 
Hän on käynyt tukiperheessä kuitenkin useamman vuoden. Hän ei oikein 
tiedä, miksi käy tukiperheessä. 

Hän käy tukiperheessä isosiskonsa kanssa. Välillä hän on tukiper-
heessä ollessaan eri mieltä siskonsa kanssa ja he ovat myös tapelleet. 
Hänestä on ihan sama, että käykö hän tukiperheessä siskonsa kanssa.  Se 
on hänestä ehkä ihan kiva. He ovat yleensä tukiperheessä aina perjan-
taista sunnuntaihin. Kerran hän on ollut tukiperheessä myös yksin, ilman 
siskoaan. Välillä hän on tukiperheessä myös koko viikon. Pidemmät ajat 
tukiperheessä ovat yleensä lomalla ja kesällä. Hänelle aina ilmoitetaan etu-
käteen, milloin tukiperheviikonloppu on tulossa, mutta hän ei oikein tiedä, 
milloin on seuraavan kerran menossa tukiperheeseen. 
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Heidät haetaan tukiperhee-
seen heidän kotoa 
perjantaina, yleensä puoli 
kuuden aikaan. Hän ei juuri-
kaan koskaan pakkaa 
tavaroitaan tukiperheeseen 
mennessään, vaan äiti pakkaa 
ne. He kulkevat tukiperhee-
seen autolla ja yleensä 
tukiperheen mies kuljettaa 
heitä. Joskus tukiperheen 

nainen hakee heidät. Hänestä on mukavampaa, että tukiperheen mies kul-
jettaa, vaikka siinä ei olekaan hänestä mitään eroa kumpi kuljettaa. 
Matkan aikana he vähän juttelevat myös tukiperheen aikuisten kanssa. 

Matkalla tukiperheeseen hän saa pelata kännykällä netittömiä pelejä. 
Hän myös puuhaa muita juttuja kännykällään matkan aikana. Välillä hän 
kuuntelee musiikkia puhelimestaan. Hänestä parasta tekemistä matkalla 
on omalla kännykällä pelaaminen. Joskus hän pelaa myös korttia siskonsa 
kanssa. Kun matkan aikana pelaa korttia tai tekee jotain, niin aika tuntuu 
menevän nopeammin.  Hänellä on useasti akku puhelimesta matkalla lop-
pu ja se harmittaa häntä. 

Hän on kerran tehnyt läksyjä matkalla tukiperheeseen, mutta tukiper-
heessä ollessaan hän ei ole koskaan tehnyt läksyjä. 

Hänestä tukiperheeseen ei ole kauhean pitkä matka. Hänestä matka 
on hyvän pituinen.  Ensimmäisen kerran, kun hän meni tukiperheeseen, 
hänestä matka tuntui pidemmältä. 

He ovat paljon ulkona tukiperheessä ollessaan, erityisesti kesällä. 
Talvella ulkona on tehty esimerkiksi paljon lumiukkoja. Tukiperheessä on 
iso piha ja ulos pääsee leikkimään ja pelaamaan pelejä. Tukiperheessä ol-
lessa vietetään aikaa myös tukiperheen olohuoneessa. 

Tukiperheviikonloppuisin he tekevät monenlaisia asioita. He käyvät 
aika usein, esimerkiksi keilaamassa. Keilailuhalli on lähellä tukiperheen 
kotia. He käyvät tukiperheviikonloppujen aikana myös uimassa uimahallis-
sa. Joskus tukiperheessä ollessa on myös lämmitetty palju ja hän on käynyt 
joessa uimassa. Tukiperheessä ollessa tehdään mielenkiintoisia retkiä. 

Joskus tukiperheessä ollessa katsotaan elokuvia. Melkein aina 
tukiperheviikonloppujen aikana he käyvät leikkipuistossa. He saavat tuki-
perheessä olleessaan päättää, että mitä viikonlopun aikana tehdään. Kuten 
mennäänkö keilaamaan vai leikkipuistoon. 
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Tukiperheessä ollessa ei kän-
nykällä saa pelata koko 
viikonloppua. Tukiperheessä 
ollessa pelataan yhdessä myös 
Uuno-korttipeliä. Joskus he 
pelaavat siskon kanssa kah-
destaan Uunoa ja joskus 
tukiperheen aikuisetkin ovat 
mukana. Tukiperheen nainen 
on myös opettanut heille kort-
tipelejä. 

Tukiperheviikonloppuina hän saa siskonsa kanssa sytyttää takan ja joskus 
he   grillaavat sisällä takassa makkaraa. 

Olleessaan kesäisin tukiperheessä hän käy kalastamassa. Hänestä 
kalastaminen on tukiperheessä olemisessa parasta ja hän saa tehdä sitä 
niin paljon kuin haluaa. Hän kalastaa tukiperheessä sekä mato-ongella 
että virvelillä. Joskus hän laittaa madon koukkuun itse, mutta joskus myös 
tukiperheen mies laittaa sen hänelle. Tukiperheen kodin vieressä on joki ja 
siihen pääsee nopeasti onkimaan. Yleensä hän kalastaa yksin, mutta joskus 
tukiperheen miehen kanssa ja joskus myös siskonsa kanssa. 

Hän viettää aikaa tukiperheessä tukiperheen aikuisten kanssa ja ai-
kuiset viettävät aikaa myös lasten kanssa. Tukiperheen aikuiset laittavat 
useasti ruokaa viikonloppujen aikana. Hänen lempiruokaansa tukiperhees-
sä on porkkanakeitto ja sitä tehdään aina, kun hän haluaa. Tukiperheessä 
on paljon huoneita ja useita vaihtoehtoja, joista valita, missä nukkua.
Hänellä ei ole oman ikäisiä kavereita tukiperheessä. Hänestä olisi ihan 
kiva, jos tukiperheessä olisi oman ikäisiä kavereita.

Tukiperheessä ja kotona on aika 
lailla samanlaiset säännöt. 
Molemmissa paikoissa sääntönä 
on, ettei puhelimella saa olla kau-
hean pitkään. Tukiperheessä ei 
ole mitään erityisiä sääntöjä. 
Kotona on myös paljon muita 
sääntöjä, esim. pelipäivät, joita 
hän haluaisi lisää. Hänestä koto-
na olevat rajat ovat hyviä, mutta 
kotiintuloa-ajat ovat hänestä vä-

hän ärsyttäviä. Tukiperheessä olleessaan hän saa tehdä melkein kaikkea, 
mitä haluaa. 

Ensimmäisen kerran, kun hän meni tukiperheeseen, häntä vähän 
jännitti. Ensimmäisellä kerralla hän meni tukiperheeseen yhdessä äidin ja 
siskonsa kanssa. Alussa häntä jännitti tukiperheessä myös se, että minkä-
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laisia tukiperheen aikuiset ovat. Mutta hänestä tukiperheen aikuisiin oli 
tosi helppo tutustua. 

Nykyään tukiperheeseen meneminen ei jännitä häntä. Hänestä on 
nykyään myös helpompi jutella tukiperheen aikuisten kanssa. Hänestä 
tukiperheen aikuiset ovat luotettavia.

Hän ei muista, että kysyttiinkö hänen mielipidettään tukiperhetoi-
minnan aloittamisesta. 

Hänellä on erilainen olo ollessaan kotona kuin tukiperheessä. 
Hänestä on kiva käydä tukiperheessä. Tukiperheessä oleminen on hänestä 
erilaista kuin kotona oleminen. Hänestä tukiperheessä on enemmän teke-
mistä kuin kotona. 

Tukiperheessä pääsee tekemään paljon enemmän hauskoja asioita, 
kuten onkimaan ja keilaamaan. Oman perheen kanssa he eivät juurikaan 
mene mihinkään ja kotona ei juurikaan ole mitään tekemistä. Hän liittää 
tukiperheessä käymiseen vapauden ja ilon. Joskus häntä ärsyttää tukiper-
heessä, mutta hänestä tukiperheessä olemisessa ei ole mitään tylsää. 

Jos hänellä ei ole tukiperheessä 
tekemistä, hän katsoo telkkaria tai 
on puhelimellaan tai voi pelata 
myös korttia. Jos hänellä on tuki-
perheessä ollessa tylsää, hän voi 
mennä vaikka kalastamaan. Myös 
tukiperheen aikuiset keksivät te-
kemistä. Häntä ei häiritse se, että 
tukiperheessä ollessa ei aina ole 
tekemistä, se on hänestä ihan nor-
maalia. 

Jos hän ei kävisi tukiperheessä, hän ehtisi olla enemmän omien kaverei-
densa kanssa. Hänestä on kuitenkin hauska mennä tukiperheeseen.

Osa tutkimukseen osallistuneista lapsista oli tutkimuksessa vain yhden tai kahden 
tapaamisen verran ja seitsemän heistä kulki kanssani kaikki viisi vaihetta. Minulla on 
kuitenkin käytössäni kaikkien yhdentoista lapsen yksilökohtainen merkitysverkosto. 
Toki merkitysverkostot ovat laajuudeltaan erilaisia, mutta en arvota niitä pituuden tai 
tiedon määrän perusteella. Arvostan jokaista lasta, joka on ollut mukana tutkimuksessa-
ni, ja jokaisen tuottama kokemus tukiperhetoiminnasta on tutkimuksen kokonaisuuden 
kannalta merkittävä.  

Haastattelut ovat tutkimukseni pääaineisto, jonka pohjalta olen voinut tehdä ana-
lyysin. Yhtenä laajana aineistokokonaisuutena ovat lasten ottamat valokuvat ja videot 
sekä matkalta tukiperheeseen että viikonlopun vietosta tukiperheessä. Olen tehnyt va-
linnan tuoda lasten ottamat valokuvat osaksi lapsen yksilökohtaista merkitysverkostoa. 
Liitin lapsen valokuvia yksilökohtaisen merkitysverkoston rinnalle, tehdäkseni lapsen 
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yksilöllistä merkitysmaailmaa näkyväksi ja tuomalla merkitysverkoston lähemmäksi 
lapsen omaa kokemuksellisuutta. Valokuvat muistuttavat, että minulla ei ole tutkijana 
pääsyä lapsen henkilökohtaiseen maailmaan, mutta valokuvat ja lasten kertomukset 
tarjoavat minulle kurkistusmahdollisuuden heidän kokemukselliseen maailmaansa.  

Valokuvien tuominen osaksi yksilökohtaisia merkitysverkostoja ja fenomenologis-
ta tutkimusta on tutkimuksellisesti kokeilevaa. Analyysin tekeminen lapsen puheesta 
ja minulle jakamasta tiedosta on luottamuksellista ja tavoitteeni on, ettei analyysi riko 
lapsen kokemuksia, vaan mahdollistaa kokemustiedon tieteellisen tarkastelun. Lapsen 
ottamat valokuvat toimivat yhtenä tapana kunnioittaa ja arvostaa lapsen oman maa-
ilman merkitystä. Visuaalisten menetelmien käyttö voi ohjata huomiota satunnaisten 
asioiden ylikorostumiseen. Siksi valokuvien yhdistäminen haastattelupuheen tueksi 
on perusteltua. (Trell & Van Hoven 2010, 101.) Analyysini ei ole kuvien tutkimusta, 
vaan valokuvat ja videot ovat tarjoamassa lisätietoa ja syventämässä lasten kokemuk-
sia. Valokuvien mukana olo analyysissäni linkittyy kuvantutkimuksessa käytettyyn 
imitaatioteoriaan, joka tarkoittaa, että ymmärrän kuvat jäljitelminä todellisuudesta 
(Seppä 2012, 28). 

Analyysin yksilökohtaisessa vaiheessa olen sukeltanut jokaisen lapsen kohdalla 
hänen kertomiinsa kokemuksiin monin tavoin (kuvat, videot, piirustukset ja yhdessä 
vietetty aika). Silti minulla ei ole mahdollisuutta, lasten yksityisyyden suojaamisen 
vuoksi, esittää ja tehdä jokaista lasta yhtä näkyväksi. Tutkimuseettisestä näkökulmasta 
olen tehnyt tietoisen valinnan, että en esittele kaikkien 11 lapsen yksilökohtaista merki-
tysverkostoa, vaikka eksistentiaalisen fenomenologian tutkimuksen piirissä tehdyissä 
tutkimuksissa niin useasti tehdäänkin (vrt. Enäkoski 2002; Kyrönlampi-Kylmänen 
2007; Perttula 1998). Olen halunnut suojata haastateltavieni yksityisyyttä ja tämä on 
yksi keino, koska kyseessä on pieni ja helposti tunnistettava kohderyhmä. 

Olen muodostanut jokaisesta lapsesta edellä kuvaamani yksilökohtaiset mer-
kitysverkostot. Yksilökohtaiset merkitysverkostot ovat toisistaan riippumattomia ja 
niissä ilmenevät keskeiset merkitystihentymät. Kokemukset eivät siis muodostu vain 
toisistaan erillisinä merkityssuhteina, vaan ne kietoutuvat aina verkostomaisesti, 
monimutkaisesti toisiinsa (Perttula 1995a, 77). Muodostamani yksilökohtaiset merki-
tysverkostot sisältävät siis aina useita merkitystihentymiä. 

Tutkimukseni lähtökohtana on oletus kokemusten yksilökohtaisuudesta, kuten ek-
sistentiaalinen fenomenologia painottaa. Tämän vuoksi metodin yksilökohtaisen osan 
tulokset saavat myös analyysissä keskeisen roolin. Yksilökohtaiset merkitysverkostot 
voidaan myös mieltää ehdotelmiksi yleisestä kokemuksia koskevasta tiedosta (Perttula 
2000, 430, 433). Jokaisen lapsen yksilökohtainen merkitysverkosto on jo itsessään ja 
itsenäisinä koosteina osa tutkimukseni tuloksia. 
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5.3 Yleisten merkitysverkostojen muodostaminen

Fenomenologisen analyysin toisessa vaiheessa lasten yksilökohtaisesta tiedosta edetään 
yleiseen tietoon. Eksistentiaalisen fenomenologian kannalta siirtyminen yksilöllisestä 
yleiseen tietoon on lähestymistavan sekä teoreettis-käsitteellinen että käytännöllinen 
haaste (Perttula 2000, 430). Fenomenologinen merkitysteoria sisältää ajatuksen, että 
ihminen on pohjimmiltaan yhteisöllinen. Kokemukset, jotka rakentuvat merkityksistä 
eivät ole meissä synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, jossa elämme. Tästä 
syystä jokaisen yksilön kokemusten tutkimus paljastaa myös jotakin yleistä, vaikka 
jokainen yksilö on erilainen. Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole löy-
tää universaaleja yleistyksiä, vaan ymmärtää tutkittavan aihepiirin keskiössä olevien 
ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. (Laine 2018, 30–31.) 

Tiedon yleisyys ja yleistäminen ovat eri asioita. Kuten Rauhala (1992, 113) muistut-
taa, ei eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta ainutkertaista ja ainutlaatuista 
voi yleistää. Ja koska kokemukset ovat aina jokaiselle kokijalle ainutkertaisia, ei niitä 
voi yleistää, mutta kokemuksen tutkimuksella voi tarjota yleistä tietoa. Muodostettaessa 
kokemusta koskevaa yleistä tietoa, mielletään yksilökohtaiset merkitysverkostot esi-
merkkeinä yleisestä tiedosta. (Lehtomaa 2011, 186.) Se, että analyysi jäisi ensimmäiseen, 
yksilökohtaiseen vaiheeseen, antaisi tutkittavasta aihealueesta liian moniaineksisen ja 
tutkimuksellisesti keskeneräisen kuvan.

Analyysin toinen, yleinen osa, rakentuu Perttulan (1995a; 2000) mukaan myös 
seitsemästä osa vaiheesta, kuten analyysin ensimmäinenkin osa. Ne ovat seuraavat:

1. tutkimusasenteen omaksuminen,
2. merkityssuhteiden erottaminen ja muuntaminen  

merkityssuhde-ehdotelmiksi,
3. sisältöalueiden muodostaminen,
4. merkityssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin,
5. sisältöalue-ehdotelmien muodostaminen,
6. ehdotelma yleiseksi merkitysverkostoksi, 
7. yleisen merkitysverkoston muodostaminen.

Olen seurannut myös analyysin yleisessä vaiheessa Perttulan (1995a; 2000) mallia. 
Selventääkseni toteuttamaani analyysiä, olen laatinut taulukon (taulukko 3), joka ha-
vainnollistaa seitsemää toisiaan seuraavaa yleistä osavaihetta ja niiden etenemistä.
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Taulukko 3 Analyysin yleisen merkitysverkoston luomisen osavaiheet

YLEISEN ANALYYSIN 
OSAVAIHEET

TOIMINTA  
TUTKIJANA

PÄÄMÄÄRÄ LOPPUTULOS

1. Tutkimusasenteen 
omaksuminen

Hämmästelyä ja poh-
diskelua. Palaaminen 
yksilökohtaisiin merkitys-
verkostoihin 

Omaksua tut-
kimusasenne 
uudelleen

Tutkijan asennemuu-
toksen tavoittaminen, 
jotta voidaan tavoit-
taa ilmiön yleiset 
rakenteet

2. Merkityssuhteiden 
erottaminen ja 
muuntaminen merki-
tyssuhde-ehdotelmiksi 

Yksilökohtaisissa merki-
tysverkostoissa olevien 
merkityssuhteiden tiivis-
täminen

Löytää merkitys-
suhde-ehdotelmia

Kokemusten tiivistä-
minen

3. Sisältöalueiden 
muodostaminen, johon 
merkityssuhde-ehdo-
telmat sijoitetaan

Merkityssuhde-
ehdotelmia jäsentävien 
sisältöalueiden 
muodostaminen ja mer-
kityssuhde-ehdotelmien 
sijoittaminen muodos-
tettuihin sisältöalueisiin 
”leikkaamalla ja liimaa-
malla”

Nimetä merkitys-
suhde-ehdotelmat 
sisältöalueit-
tain ja koota 
yleisistä merkitys-
suhde-ehdotelmista 
sisältöalueittaisia 
kokonaisuuksia

Merkityssuhde-
ehdotelmat sijoite-
taan sisältöalueisiin

4. Sisältöalue-
ehdotelmien muodos-
taminen

Yleisyystason nostami-
nen ja tiivistäminen

Tarkastella aineis-
toa sisällöllisten 
kokonaisuuksien 
kautta 

Muodostetut sisältö-
alue-ehdotelmat

5. Ehdotelmat yleiseksi 
merkitysverkostoksi 

Sisältöalue-ehdotelmien 
kokonaisuuksista teh-
dään ehdotelmia yleisiksi 
merkitysverkostoiksi

Ehdotelmien ra-
kentaminen

11 ehdotelmaa yleisek-
si merkitysverkostoksi 

6. Muodostetaan yksi 
yleinen merkitysver-
kosto tai useampi 
yleisen merkitysver-
koston tyyppi

Aineistosta etsitään 
sisältöjä, jotka yhdistävät 
tutkittavien ainutkertai-
sia kokemuksia

Kokemukset 
ja sitä vastaa-
va merkitys 
löytyy kaikkien 
tutkittavien mer-
kitysverkostosta 

Ilmiön yleisten raken-
teiden löytäminen. 
Neljän yleisen merki-
tysverkoston tyypin 
ja alatyypin muodos-
taminen

7. Kokemusten yleisten 
merkitystihentymien 
muodostaminen

Tarkastellaan sekä yksi-
lökohtaisia että yleisen 
merkitysverkoston tyyp-
pejä ja etsitään yleisellä 
tasolla niitä yhdistäviä 
merkityksiä

Kokemuksista 
nimetään yleisen 
tason ulottuvuuk-
sia

Kokemukset on 
tiivistetty yleisiksi 
merkitystihentymiksi

Siirtyminen analyysin yleiseen vaiheeseen oli haastava. Se, miten jokainen lapsi 
näyttäytyi kokonaisvaltaisesti yksilökohtaisessa analyysin vaiheessa, sai epäilemään, 
että analyysin yleinen vaihe kadottaa heidän kokemuksistaan jotain olennaista. 
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Yksilökohtaiset merkitysverkostot antavat kuvan tukiperhetoiminnasta ainutlaatuisella 
tavalla. Tämä pohdinta ja yksilökohtaisten merkitysverkostojen tarkastelu ovat tärkeä 
osa yleisten merkitysverkostojen muodostamisen ensimmäistä osavaihetta, jossa on 
löydettävä uudelleen ihmettelevä tutkimusasenne. 

Lähtiessäni yleisen analyysivaiheen toisessa osavaiheessa erottamaan mer-
kityssuhteita ja muuntamaan niitä merkityssuhde-ehdotelmiksi, palasin jokaisen 
yhdentoista lapsen yksilökohtaiseen merkitysverkostoon. Tässä vaiheessa suuntauduin 
selkeästi yleistä tietoa kohden muuntamalla merkityssuhteet kielelle, jossa kokemus-
ten yksilökohtaisuus häivytetään (Perttula 2000, 434). Vaihe on yhdenmukainen 
analyysin yksilökohtaisen osan kolmannen osavaiheen kanssa, jossa tutkimusaineis-
tosta erotellaan merkityssuhteita. En palannut käyttämään taulukkoa, vaan kirjasin 
merkityssuhde-ehdotelmia isoin kirjaimin suoraan jokaisen lapsen yksilökohtaiseen 
merkitysverkostoon (esimerkki 4).

Esimerkki 4 Tiivistys yleisen analyysiosion toisesta osavaiheesta, merkityssuhtei-
den erottaminen ja muuntaminen merkityssuhde-ehdotelmiksi

Hän on 10-vuotias. Hänen perheeseensä kuuluu äiti ja isäpuoli sekä isä, ja 
hänellä on kolme sisarusta. 

Tukiperheessä, jossa hän käy, on kaksi aikuista, nainen ja mies. Hän 
kutsuu tukiperhettä siellä olevien aikuisten nimellä. Tukiperheessä on 
kissa. Tukiperheen kissa ei näyttäydy kovin usein, koska se on aika arka 
ja se on paljon ulkona. Tukiperheessä käy välillä myös muita aikuisia, kun 
he ovat siellä viettämässä viikonloppua. (TUKIPERHEESSÄ ON KAKSI 
AIKUISTA. TUKIPERHEESSÄ ON LEMMIKKIKISSA.)

Hän ei tarkalleen muista, miten pitkään hän on käynyt tukiperheessä. 
Hän on käynyt tukiperheessä kuitenkin useamman vuoden. Hän ei oikein 
tiedä, miksi käy tukiperheessä. (TUKIPERHESUHDE ON KESTÄNYT 
PITKÄÄN. SYY TUKIPERHESUHTEELLE EI OLE TIEDOSSA.)

Hän käy tukiperheessä isosiskonsa kanssa. Välillä hän on tukiper-
heessä ollessaan eri mieltä siskonsa kanssa ja he ovat myös tapelleet. 
Hänestä on ihan sama, että käykö hän tukiperheessä siskonsa kanssa.  Se 
on hänestä ehkä ihan kiva. (TUKIPERHEESSÄ KÄYDÄÄN SISARUKSEN 
KANSSA.)

Ensimmäisen kerran, kun hän meni tukiperheeseen, häntä vähän 
jännitti. Ensimmäisellä kerralla hän meni tukiperheeseen yhdessä äidin 
ja siskonsa kanssa. Alussa häntä jännitti tukiperheessä myös se, että min-
kälaisia tukiperheen aikuiset ovat. Mutta hänestä tukiperheen aikuisiin 
oli tosi helppo tutustua. (TUKIPERHEESEEN MENEMINEN JÄNNITTI 
ALUKSI.) Hän ei muista, että kysyttiinkö hänen mielipidettään tukiperhe-
toiminnan aloittamisesta. 

Nykyään tukiperheeseen meneminen ei jännitä häntä. Hänestä on 
nykyään myös helpompi jutella tukiperheen aikuisten kanssa. Hänestä 



85

tukiperheen aikuiset ovat luotettavia. (TUKIPERHEESSÄ OLEMINEN EI 
ENÄÄ JÄNNITÄ. TUKIPERHEEN AIKUISET OVAT LUOTETTAVIA.)

He ovat yleensä tukiperheessä aina perjantaista sunnuntaihin. 
Kerran hän on ollut tukiperheessä myös yksin, ilman siskoaan. Välillä hän 
on tukiperheessä myös koko viikon. Pidemmät ajat tukiperheessä ovat 
yleensä lomalla ja kesällä. Hänelle aina ilmoitetaan etukäteen, että milloin 
tukiperheviikonloppu on tulossa, mutta hän ei oikein tiedä, milloin on seu-
raavan kerran menossa tukiperheeseen. (TUKIPERHEESSÄ OLLAAN ERI 
MITTAISIA AIKOJA, YLEENSÄ VIIKONLOPPU.)

Heidät haetaan tukiperheeseen kotoa perjantaina, yleensä puoli kuu-
den aikaan. Hän ei juurikaan koskaan pakkaa tavaroitaan tukiperheeseen 
mennessään, vaan ne pakkaa äiti. (OMA VANHEMPI PAKKAA TAVARAT 
TUKIPERHEVIIKONLOPPUA VARTEN.)

He kulkevat tukiperheeseen autolla ja yleensä tukiperheen mies 
kuljettaa heitä. Joskus tukiperheen nainen hakee heidät. Hänestä kivem-
pi on, että tukiperheen mies kuljettaa, vaikka siinä ei olekaan hänestä 
mitään eroa kumpi kuljettaa. Matkan aikana he vähän juttelevat myös 
tukiperheen aikuisten kanssa. (TUKIPERHEESEEN KULJETAAN 
AUTOLLA TUKIPERHEEN AIKUISTEN KULJETTAMANA. MATKALLA 
TUKIPERHEESEEN JUTELLAAN.)

Matkalla tukiperheeseen hän saa pelata kännykällä netittömiä pelejä. 
Hän myös puuhaa muita juttuja kännykällään matkan aikana. Välillä hän 
kuuntelee musiikkia puhelimestaan. Hänestä matkalla parasta tekemistä 
on omalla kännykällä pelaaminen. Joskus hän pelaa myös korttia siskonsa 
kanssa. Kun matkan aikana pelaa korttia tai tekee jotain, niin aika tuntuu 
menevän nopeammin. Hänellä on useasti akku puhelimesta matkalla loppu 
ja se harmittaa häntä. Hän on kerran tehnyt läksyjä matkalla tukiperhee-
seen, mutta tukiperheessä ollessaan hän ei ole koskaan tehnyt läksyjä. 
(MATKALLA TUKIPERHEESEEN OLLAAN KÄNNYKÄLLÄ; PELATAAN 
JA KUUNNELLAAN MUSIIKKIA.)

Hänestä tukiperheeseen ei ole kauhean pitkä matka. Hänestä matka 
on hyvän pituinen.  Ensimmäisen kerran, kun hän meni tukiperheeseen, 
hänestä matka tuntui pidemmältä. (MATKA TUKIPERHEESEEN ON 
SOPIVA.)

He ovat paljon ulkona ollessaan tukiperheessä, erityisesti kesällä. 
Talvella ulkona on tehty, esimerkiksi paljon lumiukkoja. Tukiperheessä on 
iso piha ja ulos pääsee leikkimään ja pelaamaan pelejä. Tukiperheessä ol-
lessa vietetään aikaa myös tukiperheen olohuoneessa. (TUKIPERHEESSÄ 
OLLAAN ULKONA.)

Tukiperheviikonloppuisin he tekevät monenlaisia asioita. He käyvät 
aika usein, esimerkiksi keilaamassa. Keilailuhalli on lähellä tukiperheen 
kotia. He käyvät tukiperheviikonloppujen aikana myös uimassa uimahal-
lissa. Joskus tukiperheessä ollessa on myös lämmitetty palju ja hän on 
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käynyt joessa uimassa. Tukiperheessä ollessa tehdään mielenkiintoisia 
retkiä. Joskus tukiperheessä ollessa katsotaan elokuvia. Melkein aina tu-
kiperheviikonloppujen aikana he käyvät leikkipuistossa. (TUKIPERHEEN 
KANSSA TEHDÄÄN RETKIÄ.) Joskus tukiperheessä ollessa katsotaan 
elokuvia. (TUKIPERHEESSÄ KATSOTAAN ELOKUVIA.) 

Melkein aina tukiperheviikonloppujen aikana he käyvät leikkipuis-
tossa. Tukiperheessä ollessa pelataan yhdessä myös Uuno-korttipeliä. 
Joskus he pelaavat siskon kanssa kahdestaan Uunoa ja joskus tukiper-
heen aikuisetkin ovat mukana. Tukiperheen nainen on myös opettanut 
heille korttipeliä, jota pelaavat. Tukiperheviikonloppuina hän saa 
siskonsa kanssa sytyttää takan ja joskus he grillaavat sisällä takassa 
makkaraa. (TUKIPERHEEN KANSSA KÄYDÄÄN LEIKKIPUISTOSSA. 
TUKIPERHEESSÄ PELATAAN KORTTIPELEJÄ.)

Tukiperheessä on paljon huoneita ja useita vaihtoehtoja, joista va-
lita, missä nukkua. (TUKIPERHEESSÄ VOI VALITA PAIKAN, JOSSA 
NUKKUU.)

Ollessaan kesäisin tukiperheessä hän käy kalastamassa. Hänestä 
kalastaminen on tukiperheessä olemisessa parasta ja hän saa tehdä sitä 
niin paljon kuin haluaa. Hän kalastaa tukiperheessä sekä mato-ongel-
la että virvelillä. Joskus hän laittaa madon koukkuun itse, mutta joskus 
myös tukiperheen mies laittaa sen hänelle. Tukiperheen kodin vieressä 
on joki ja siihen pääsee nopeasti onkimaan. Yleensä hän kalastaa yksin, 
mutta joskus tukiperheen miehen kanssa ja joskus myös siskonsa kans-
sa. (TUKIPERHEESSÄ OLEMISESSA PARASTA ON, ETTÄ SIELLÄ VOI 
KALASTAA.)

Hän viettää aikaa tukiperheessä tukiperheen aikuisten kanssa ja ai-
kuiset viettävät aikaa myös heidän kanssaan. (TUKIPERHEEN AIKUISET 
ANTAVAT AIKAANSA.)

Tukiperheen aikuiset laittavat useasti ruokaa viikonloppujen aikana. 
Hänen lempiruokaansa tukiperheessä on porkkanakeitto ja sitä tehdään 
aina, kun hän haluaa. (TUKIPERHEESSÄ ON HYVÄÄ RUOKAA.)

Hän myös pelaa kännykällä tukiperheessä ollessa ja esittelee pelejä 
ja kännykästä asioita tukiperheen aikuisille. Tukiperheessä ollessa ei kän-
nykällä saa pelata kuitenkaan koko viikonloppua. (KÄNNYKÄN KÄYTTÖ 
TUKIPERHEESSÄ.)

Hänellä ei ole oman ikäisiä kavereita tukiperheessä. Hänestä 
olisi ihan kiva, jos tukiperheessä olisi oman ikäisiä kavereita. 
(TUKIPERHEESSÄ EI OLE KAVEREITA. OLISI MUKAVA, JOS 
TUKIPERHEESSÄ OLISI KAVEREITA.)

He saavat tukiperheessä olleessaan päättää, että mitä viikonlo-
pun aikana tehdään. Kuten mennäänkö keilaamaan vai leikkipuistoon. 
(TUKIPERHEESSÄ LAPSET SAAVAT PÄÄTTÄÄ TEKEMISISTÄ.)
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Tukiperheessä ja kotona on aika lailla samanlaiset säännöt. 
Molemmissa paikoissa sääntönä on, ettei puhelimella saa olla kauhean 
pitkään. Tukiperheessä ei ole mitään erityisiä sääntöjä. Kotona on myös 
paljon muita sääntöjä, esim. pelipäivät, joita hän haluaisi lisää. Hänestä 
kotona olevat rajat ovat hyviä, mutta kotiintuloa-ajat ovat hänestä vähän 
ärsyttäviä. Tukiperheessä olleessaan hän saa tehdä melkein kaikkea, mitä 
haluaa. (TUKIPERHEESSÄ ON SÄÄNTÖJÄ. KOTONA ON ENEMMÄN 
SÄÄNTÖJÄ KUIN TUKIPERHEESSÄ.)

Hänellä on erilainen olo ollessaan kotona kuin tukiperheessä. 
Hänestä on kiva käydä tukiperheessä. Tukiperheessä oleminen on hänes-
tä erilaista kuin kotona oleminen. Hänestä tukiperheessä on enemmän 
tekemistä kuin kotona. Tukiperheessä pääsee tekemään paljon enemmän 
hauskoja asioita, kuten onkimaan ja keilaamaan. Oman perheen kanssa 
he eivät juurikaan mene mihinkään ja kotona ei juurikaan ole mitään te-
kemistä. Hän liittää tukiperheessä käymiseen vapauden ja ilon. Joskus 
häntä ärsyttää tukiperheessä, mutta hänestä tukiperheessä olemisessa ei 
ole mitään tylsää. (TUKIPERHEESSÄ ON ERILAISTA KUIN KOTONA. 
TUKIPERHEESSÄ PÄÄSEE TEKEMÄÄN ASIOITA, JOITA KOTONA EI 
OLE MAHDOLLISUUTTA. TUKIPERHEESÄS ON MUKAVA KÄYDÄ.)

Aina hänellä ei ole tukiperheessä tekemistä. Jos hänellä ei ole tuki-
perheessä tekemistä hän katsoo telkkaria tai on puhelimellaan, voi pelata 
myös korttia. Jos hänellä on tukiperheessä ollessa tylsää, hän voi mennä, 
vaikka kalastamaan. Myös tukiperheen aikuiset keksivät tekemistä. Häntä 
ei häiritse se, että tukiperheessä ollessa ei aina ole tekemistä, se on hänestä 
ihan normaalia. (TUKIPERHEESSÄ EI AINA OLE TEKEMISTÄ.)

Hänellä on kavereita ja kaverit asuvat kaikki aika lähellä. Kavereiden 
kanssa hän viettää aikaa ulkona tai on joskus kavereiden luona. Jotkut 
hänen kavereistaan tietävät, että hän käy tukiperheessä. Hän on sanonut 
kavereilleen, että menee tukiperheeseen. Kenelläkään hänen kavereistaan 
ei ole tukiperhettä. (KAVERIT TIETÄVÄT TUKIPERHEESTÄ.)

Jos hän ei kävisi tukiperheessä, hän ehtisi olla enemmän omien 
kavereidensa kanssa. Hänestä on kuitenkin hauska mennä tukiper-
heeseen. Hänestä on kuitenkin hauska mennä tukiperheeseen. (JOS 
EI OLISI TUKIPERHETTÄ, OLISI ENEMMÄN AIKAA OLLA OMIEN 
KAVEREIDEN KANSSA. TUKIPERHESUHTEEN TOIVOTAAN 
JATKUVAN.)

 
Yleisen osan kolmannessa ja neljännessä vaiheessa nimesin ensin merkityssuh-
de-ehdotelmille sisältöalueet, jonka jälkeen koostaessani sisältöalue-ehdotelmia 
sijoitin merkityssuhde-ehdotelmat niille muodostamiini sisältöalueisiin. Toteutin 
tämän vaiheen yksinkertaisesti ”leikkaamalla ja liimaamalla” tekstiosioita niitä ko-
koavien sisältöalueiden alle. Sisältöalueiden muodostaminen lapsikohtaisesti auttoi 
hahmottamaan selkeämmin sitä, mitkä teemat tukiperhetoiminnasta lasten kokemuk-
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sissa painottuvat. Lapsikohtaisesti sisältöalueita muodostui kuudesta yhteentoista  
(esimerkki 5).

Esimerkki 5 Yhden lapsen yleisen analyysivaiheen sisältöalueet

ELÄMÄ TUKIPERHEESSÄ
ENNAKKOAJATUKSET/MIELIKUVAT TUKIPERHETOIMINNASTA
LIIKKUMINEN KODIN JA TUKIPERHEEN VÄLILLÄ
OMAT KAVERIT
TOIMINTA TUKIPERHEESSÄ
TUKIPERHEEN PERHEENJÄSENET
TUKIPERHETOIMINTA AJALLISUUTENA
TUNTEET JA TOIVEET TUKIPERHETOIMINNASTA

Näiden sisältöalueiden alle kokosin yksilökohtaisesta merkitysverkostosta lapsen an-
tamia kokemuksia aiheesta eli muodostin sisältöalue-ehdotelmia, mikä edustaa yleisen 
analyysiosan vaihetta neljä (ks. esimerkki 6). 

Esimerkki 6 Analyysin yleisen vaiheen yhden lapsen sisältöalue-ehdotelma

ELÄMÄ TUKIPERHEESSÄ

Tukiperheessä vietetään aikaa yhdessä tukiperheen aikuisten kanssa. 
Lapsesta on helppo jutella tukiperheen aikuisten kanssa. Tukiperheen 
aikuiset ovat luotettavia. Tukiperheen aikuiset laittavat useasti ruokaa vii-
konloppujen aikana. Lapsen lempiruokaa tehdään aina kun lapsi haluaa. 
Lapsi saa sisaruksensa kanssa tukiperheessä päättää, mitä viikonlopun 
aikana tehdään. Tukiperheessä on paljon huoneita ja useita vaihtoehtoja, 
joista valita, missä nukkua. Välillä tukiperheessä lapsi nukkuu sisaruksen 
kanssa samassa huoneessa ja välillä eri huoneessa. Lapsi nukkuu hyvin 
tukiperheessä ollessaan. Tukiperheessä ja kotona on aika lailla samanlai-
set säännöt. Molemmissa paikoissa sääntönä on, ettei puhelimella saa olla 
kauhean pitkään. Tukiperheessä ei ole mitään erityisiä sääntöjä. Kotona 
on myös paljon muita sääntöjä. Hänestä kotona olevat rajat ovat hyviä. 
Tukiperheessä olleessaan hän saa tehdä melkein kaikkea, mitä haluaa. 
Tukiperheessä oleminen on erilaista kuin kotona oleminen. 

ENNAKKOAJATUKSET/MIELIKUVAT TUKIPERHETOIMINNASTA

Ensimmäisen kerran, kun lapsi meni tukiperheeseen, lasta vähän jännitti. 
Alussa lasta jännitti se, minkälaisia tukiperheen aikuiset ovat. Tukiperheen 
aikuisiin oli tosi helppo tutustua. Nykyään tukiperheeseen meneminen ei 
jännitä. 

LIIKKUMINEN KODIN JA TUKIPERHEEN VÄLILLÄ

Tukiperheessä käydään sisaruksen kanssa. Lapsesta on ihan kiva käydä 
tukiperheessä sisaruksen kanssa. Tukiperheeseen lähdetään lapsen ko-
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toa perjantaina, yleensä puoli kuuden aikaan. Lapsen vanhempi pakkaa 
tavarat tukiperheviikonloppua varten.  Tukiperheeseen kuljetaan autolla, 
tukiperheen aikuisten kuljettamana. Matkalla tukiperheeseen jutellaan 
tukiperheen aikuisen kanssa. Matkalla tukiperheeseen lapsi saa pelata 
kännykällä pelejä. Lapsi myös puuhaa muita juttuja kännykällä matkan 
aikana, kuten kuuntelee musiikkia. Joskus matkalla pelataan myös korttia 
sisaruksen kanssa. Lapsi on kerran tehnyt läksyjä matkalla tukiperheeseen. 
Matka tukiperheeseen ei ole kauhean pitkä. Ensimmäisen kerran, kun lapsi 
meni tukiperheeseen, matka tuntui pidemmältä. Matka menee nopeam-
min, kun matkan aikana tekee jotain. 

OMAT KAVERIT

Jos lapsi ei kävisi tukiperheessä, ehtisi olla enemmän omien kavereidensa 
kanssa. Hän on useasti sopinut kavereille menoa, kun onkin menossa myös 
tukiperheeseen. Lasta harmittaa se, ettei ole muistanut tukiperheeseen 
menoa. Lapsesta on kiva mennä tukiperheeseen. Lapsen kaverit tietävät 
tukiperhetoiminnasta. 

TOIMINTA TUKIPERHEESSÄ

Tukiperheessä ollaan paljon ulkona, erityisesti kesällä. Melkein aina tuki-
perheviikonloppujen aikana käydään leikkipuistossa. Talvella ulkona on 
tehty esimerkiksi paljon lumiukkoja. Tukiperheessä on iso piha ja ulos pää-
see leikkimään ja pelaamaan pelejä. Tukiperheessä ollessa aikaa vietetään 
myös sisällä, olohuoneessa. Tukiperheviikonloppuisin tehdään monenlai-
sia asioita, kuten keilaamassa ja uimassa. Joskus tukiperheessä ollessa on 
lämmitetty palju ja on uitu joessa. Tukiperheessä ollessa tehdään mielen-
kiintoisia retkiä. Joskus tukiperheessä katsotaan elokuvia. Tukiperheessä 
ollessa ei yleensä katsota paljon telkkaria, joskus telkkaria katsotaan yh-
dessä. Tukiperheessä ollessa ei saa pelata kännykällä koko viikonloppua. 
Tukiperheessä ollessa pelataan yhdessä korttia. Kesäisin tukiperheessä 
lapsi käy kalastamassa. Lapsi pitää kalastamisesta erittäin paljon ja se on 
tukiperheessä olemisessa parasta. Lapsi saa kalastaa niin paljon kuin ha-
luaa. Tukiperheen kodin vieressä on joki ja siihen pääsee nopeasti kalaan. 
Yleensä lapsi kalastaa yksin, mutta joskus tukiperheen aikuisen kanssa 
ja joskus myös sisaruksensa kanssa. Aina tukiperheessä ei ole tekemistä. 
Silloin lapsi katsoo telkkaria tai on puhelimella, voi pelata myös korttia 
tai mennä kalastamaan. Tukiperheen aikuiset keksivät tekemistä. Lasta 
ei häiritse se, että tukiperheessä ei aina ole tekemistä, se on ihan normaa-
lia. Tukiperheessä pääsee tekemään enemmän hauskoja asioita, kuten 
onkimaan ja keilaamaan. Oman perheen kanssa ei mennä mihinkään ja 
kotona ei juurikaan ole mitään tekemistä. Tukiperheessä on enemmän te-
kemistä kuin kotona.
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TUKIPERHEEN PERHEENJÄSENET

Tukiperheessä on kaksi aikuista, nainen ja mies. Tukiperheessä on kissa. 
Tukiperheessä käy välillä myös muita aikuisia, kun lapsi on siellä. Lapsi 
kutsuu tukiperhettä siellä olevien aikuisten nimellä. 

TUKIPERHETOIMINTA AJALLISUUTENA

Lapsi on käynyt tukiperheessä useamman vuoden. Tukiperheessä ollaan 
yleensä aina viikonloppu, perjantaista sunnuntaihin. Välillä tukiperheessä 
ollaan myös koko viikko. Pidemmät ajat tukiperheessä vietetään yleensä 
lomalla, kesällä. Lapselle ilmoitetaan etukäteen, milloin tukiperheviikon-
loppu on tulossa. 

TUNTEET JA TOIVEET TUKIPERHETOIMINNASTA

Lapsesta on kiva käydä tukiperheessä. Hänellä on erilainen olo ollessaan 
kotona kuin tukiperheessä. Hänestä olisi ihan kiva, jos tukiperheessä olisi 
oman ikäisiä kavereita. Tukiperheeseen liittyy vapaus ja ilo. Joskus lasta 
ärsyttää tukiperheessä, mutta tukiperheessä olemisessa ei ole mitään tyl-
sää. Lapsesta on kiva mennä tukiperheeseen.

Yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa on nähtävillä jokaisesta lapsesta sekä hen-
kilökohtaista että hänen biologiseen perheeseensä liittyvää tietoa. Nämä eivät taivu 
yleisessä analyysivaiheessa merkityssuhde-ehdotelmiksi, vaikka ne ovatkin näkyvillä 
yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa. Analyysin yleisessä vaiheessa nostetaan askel 
askeleelta yleisyystasoa. Lapsen henkilökohtainen elämä häivytetään ja kokemuksia 
tiivistetään. Yksilökohtaisen merkitysverkoston kertojana toimii yksilö kolmannes-
sa persoonassa, mutta tässä vaiheessa yksilöllisyys on noussut yleisemmälle tasolle. 
Kertojana toimii ”lapsi”. 

Koostaessani sisältöalue-ehdotelmia pelkäsin, että nostan analyysin yleisyystasoa 
liikaa. Itselleni tämä kertoi siitä, että analyysin yksilökohtainen vaihe oli merkittävä ja 
jokaisen lapsen henkilökohtaisella elämällä ja kokemusmaailmalla on suuri vaikutus. 
Päästäkseni keskustelemaan tukiperhetoiminnasta avoimesti aikaisemman tutkimus-
tiedon kanssa, on analyysin yleinen vaihe kuitenkin tarpeellinen. Fenomenologinen 
tutkimus muistuttaa jatkuvasta peilaamisesta itseen eli reduktiosta, jossa tutkija 
tarkastelee omia ajatusmallejaan ja -tapojaan. Itselleni henkilökohtaisuus on mer-
kityksellistä ja yksilökohtaisuuden tasoon olisi helppoa jäädä. Tutkijalta vaaditaan 
rohkeutta vaiheessa, jossa lasten kokemukset asetetaan yleiselle tarkastelutasolle ja 
osaksi yhteiskunnallista keskustelua. 

Sisältöalue-ehdotelmien muodostamisen jälkeen siirryin analyysissä laatimaan 
ehdotelmia yleiseksi merkitysverkostoiksi, mikä on analyysin viides osavaihe (ks. 
esimerkki 7). Tämä tarkoittaa, että tein jokaisesta sisältöalue-ehdotelmien kokonai-
suudesta yhden ehdotelman yleiseksi merkitysverkostoksi. Ehdotelman valmistuminen 
perustuu viime kädessä tutkijan intuitiiviseen varmuuteen, evidenssiin. Intuitiivinen 
evidenssi on itsensä oikeuttavaa varmuutta, mutta vain silloin, kun tutkija noudat-
taa kurinalaisesti kuvailevaa tutkimusasennetta. (Perttula 2000, 438–439.) Toteutin 
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edellä esittelemäni analyysin yleisen osan vaiheet (1–5) systemaattisesti, askelittain 
edeten, jokaiselle muodostamalleni yhdelletoista yksilökohtaiselle merkitysverkostolle. 
Muodostin myös yhtä monta ehdotelmaa yleiseksi merkitysverkostoksi kuin tutkimuk-
sessani oli osallistujia. 

Esimerkki 7 Yhden lapsen ehdotelma yleiseksi merkitysverkostoksi

Lapsen tukiperhe muodostuu kahden aikuisen perheestä. Tukiperheen 
omat lapset eivät asu enää kotona. Tukiperheessä on lemmikkikissa. Lapsi 
kutsuu tukiperhettään tukiperheen aikuisten nimillä.

Lapsi käy tukiperheessä sisaruksensa kanssa. Lapsen tukiperhesuhde 
on kestänyt jo useamman vuoden. Tukiperheessä käydään säännöllisesti 
viikonlopun ajan, mutta kesälomilla lapsi viettää tukiperheessä pidemmän 
ajan. 

Tukiperheen aikuiset kuljettavat lapsen tukiperheeseen ja takaisin ko-
tiin. Lapsen vanhempi pakkaa tukiperheviikonloppuna mukaan tarvittavat 
tavarat. Tukiperheen aikuiset hakevat lapsen hänen kotoaan. Lapsi ei koe 
matkaa tukiperheeseen kovin pitkänä. Ensimmäisen kerran tukiperhee-
seen mennessä matka tuntui pidemmältä. 

Matkalla tukiperheeseen lapsi yleensä pelaa kännykällä ja kuuntelee 
musiikkia. Matkalla jutellaan tukiperheen aikuisen kanssa. 

Tukiperheessä oleminen on erilaista kuin kotona oleminen. Lapsella 
on myös erilainen olo ollessaan kotona kuin tukiperheessä. Lapsi kokee, 
että pääsee tekemään enemmän hauskoja asioita tukiperheessä ollessaan. 
Lapsi ei käy oman perheensä kanssa paljon missään ja tukiperheessä on 
enemmän tekemistä kuin lapsen omassa kodissa. 

Tukiperheviikonloppuina ollaan paljon ulkona. Tukiperheellä on iso 
piha, jossa pääsee leikkimään. Kesäisin lapsi pääsee tukiperheessä kalasta-
maan ja se on lapsen mielestä parasta tukiperheessä olemisessa. 

Tukiperhe mahdollistaa monenlaista tekemistä lapselle viikonlo-
pun aikana, kuten retkiä, keilaamista ja uimahallissa käymistä. Yhdessä 
voidaan katsoa myös elokuvia. Tukiperheessä aikaa vietetään yhdessä tuki-
perheen aikuisten kanssa.

Lapsi saa tukiperheessä ollessaan sisaruksensa kanssa päättää, mitä 
viikonlopun aikana yhdessä tehdään. 

Lapsi pitää normaalina, että tukiperheessä ollessa ei koko ajan ole 
tekemistä ja se ei häiritse. Lapsi voi viettää silloin aikaa, vaikka kännykällä 
pelaillen.

Lapsi saa valita tukiperheen kodissa nukkumapaikkansa. Välillä lapsi 
nukkuu samassa huoneessa sisaruksensa kanssa ja toisinaan omassa erilli-
sessä huoneessa. 

Tukiperheen aikuiset laittavat tukiperheviikonloppuna lapsen lempi-
ruokaa.
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Tukiperheen ja lapsen kodin säännöt ovat hyvin samanlaiset. 
Molemmissa sääntönä on, ettei puhelimella saa olla kovin pitkään. Lapsen 
kotona on kuitenkin enemmän sääntöjä kuin tukiperheessä. Lapsi pitää 
kotona olevia rajoja hyvinä. 

Ensimmäisen kerran mennessä tukiperheeseen, lasta jännitti. Alussa 
jännitti erityisesti se, minkälaisia tukiperheen aikuiset ovat. Lapsen oli 
helppo tutustua tukiperheen aikuisiin. Tukiperheeseen meneminen ei enää 
jännitä. 

Tukiperheen aikuiset ovat lapsesta luotettavia ja lapsen on helppo 
jutella heidän kanssaan. 

Välillä lasta harmittaa, ettei ole muistanut tukiperheeseen menoa ja 
on ehtinyt sopia tekemistä omien kavereiden kanssa. Jos lapsi ei kävisi 
tukiperheessä, aikaa jäisi enemmän olla kavereiden kanssa. Lasta harmit-
taa se, ettei ole muistanut tukiperheeseen menoa. Lapsen kaverit tietävät 
tukiperhetoiminnasta. 

Lapsesta on kiva käydä tukiperheessä. Lapsesta olisi mukava, jos tuki-
perheessä olisi oman ikäisiä kavereita.

Lapsi liittää tukiperheeseen vapauden ja ilon. Joskus lasta myös är-
syttää tukiperheessä, mutta tukiperheessä olemisessa ei ole mitään tylsää. 

Tarkastellessani ja vertaillessani jokaista 11 lapsen ehdotelmaa yleiseksi merkitys-
verkostoksi, tein havainnon, että niistä voi muodostaa viisi tiivistystä: 1) tukiperheen 
perheenjäsenet, 2) tunteet ja toiveet tukiperhetoiminnasta, 3) tukiperhetoiminta ajal-
lisuutena, 4) liikkuminen kodin ja tukiperheen välillä ja 5) toiminta tukiperheessä. 
Nämä viisi aihekokonaisuutta toistuvat jokaisen lapsen kokemuksissa sekä kaikissa 
yleisen merkitysverkoston ehdotelmissa. Haastattelutilanteet, keskustellut teemat, 
konkreettiset tapaamiset matkalla tukiperheeseen sekä tukiperheessä ovat osaltaan 
olleet muodostamassa näitä tiivistyksiä. Jokaisen lapsen kohdalla ne ovat vain saaneet 
erilaisia sävyjä ja muotoja.

Siirtyessäni koostamaan analyysin yleisen osan kuudetta vaihetta ja muo-
dostamaan yleistä merkitysverkostoa, huomasin, että kaikki ehdotelmat yleisiksi 
merkitysverkostoiksi eivät kuitenkaan ilmennä samoja ydinmerkityksiä. Tällöin on 
Perttulan (2000) mukaan muodostettava useampia yleisiä merkitysverkostoja. Yksi 
yleinen merkitysverkosto voidaan muodostaa vain, jos kaikissa ehdotelmissa yleisik-
si merkitysverkostoiksi nähdään samat ydinmerkitykset. (Mt., 439.) Toisin sanoen 
kaikkien lasten koetuissa maailmoissa olisi huomattavaa samankaltaisuutta. Pidin mie-
lessäni, että eksistentiaaliselle fenomenologialle yleisen tiedon kattavuus tarkoittaa sitä, 
että yleisen tiedon tulee säilyttää yhteys tutkimukseen osallistuneiden ihmisten koke-
muksiin ja välttää hyppäystä kokemusten ideaalimaailmaan (Perttula 2000, 431). Aina 
tuloksia ei voidakaan sijoittaa yhteen yleiseen merkitysverkostoon, eikä se eksisten-
tialistisen fenomenologian käytössä ole aina edes tarpeellista. Koska eksistentialistisen 
fenomenologian mukaan ihmisen kokemus maailmasta on niin ainutlaatuinen, ei sen 
pohjalta voi muotoilla yhtä yleistä kokemusta. (Perttula 1995a, 88–89.) Merkittävää 
on, että yleisen tiedon tulee olla kattavaa ja sen tulee sisältää kaikki yksilökohtaisesti 
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olennainen tieto, mutta ei kuitenkaan mitään, mikä olisi ristiriidassa yksilökohtaisen 
tiedon kanssa. Eli yleisessä tiedossa ei voi olla mitään, mitä ei ole yksityisessä. Ja jokai-
sen yksilöllisen merkitysverkoston on mahdollista sisältyä vain yhden kerran johonkin 
yleiseen merkitysverkostoon. (Kääriäinen 2009, 30; Lehtomaa 2011, 186.) 

Koska yleiset merkitysverkostot eivät palaudu toisiinsa, kutsun niitä yleisen mer-
kitysverkoston tyypeiksi (Perttula 2000, 440). Lopulta muodostin neljä (I-IV) yleisen 
merkitysverkoston tyyppiä, joista tyyppeihin II ja IV tuli myös alatyyppejä. Yksi lapsi 
muodostaa yksin oman yleisen merkitysverkoston tyypin, koska hänen kokemuksensa 
erosivat selkeästi muiden lasten kokemuksista. Lisäksi muodostin alatyyppejä, koska 
niissä olleiden lasten kokemukset eivät sellaisenaan yhdistyneet muihin tyyppeihin. 
Alatyypeistä tulee olla löydettävissä yhdistäviä tekijöitä, siihen liitetyn päätasotyy-
pittelyn kanssa (Perttula 1998, 125). Jokainen lapsi esiintyy siis vain kerran jossakin 
yleisen merkitysverkoston tyypissä. Esitän lapset merkitysverkostoissa heille keksityillä 
nimillä, jolloin kokemuksia on mahdollista tarkastella myös sukupuolen mukaan. 

Tutkimusaineistosta muodostettujen yleisten merkitysverkostojen tyypit ja ala-
tyypit:

I

Tukiperheen muodostaa kahden aikuisen pariskunta. Ensimmäistä kertaa 
tukiperheeseen meneminen ja tukiperheen tapaaminen on ollut jännittä-
vää. Tukiperhesuhteen edetessä jännitys on vähentynyt, mutta edelleen 
tukiperhe ujostuttaa. 

Lapsen vanhempi sopii tukiperheviikonloppujen ajankohdista 
tukiperheen aikuisten kanssa. Matka tukiperheeseen toteutuu oman 
vanhemman tai tukiperheen kanssa. Matka tukiperheeseen ei ole pitkä. 
Tukiperheviikonloppuisin ollaan ulkona ja voidaan käydä elokuvissa.  

Tukiperheviikonloput ovat yleensä tavallisia. Tukiperheessä syö-
dään terveellistä ruokaa, joka ei kuulu lempiruokiin. Tukiperheen koti on 
merkityksellisempi tukiperhesuhteessa kuin tukiperheessä olevat aikui-
set. Tukiperheessä käyminen mietityttää ja tukiperhesuhteen ei toivota 
jatkuvan. Tukiperhettä tarvitaan, jotta oma vanhempi voi toteuttaa omia 
menojaan. (Ilona)

II

Tukiperhe muodostuu aikuisista. Tukiperheellä on lemmikkejä. 
Tukiperhesuhteen aloittaminen on tuntunut jännittävältä ja oudolta. 
Tukiperheeseen oli helppo tutustua. 
Tukiperheessä käydään sisaruksen kanssa. Tukiperheessä ollaan loma-ai-
koina pidempiä jaksoja kuin vain normaalimittainen viikonloppu. 
Matka tukiperheeseen ei ole liian pitkä. 
Tukiperheessä oleminen on erilaista kuin kotona oleminen. Tukiperheessä 
ollaan paljon ulkona ja tehdään retkiä. Tukiperhe mahdollistaa mielekästä 
tekemistä lapselle.
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Tukiperheessä käyminen on mukavaa. Tukiperheessä ei mikään ole tylsää. 
Toiveena olisi, että tukiperheessä olisi oman ikäisiä kavereita. Joskus olisi 
mukava jäädä viikonlopuksi kotiin olemaan kavereiden kanssa ja harmitta-
vaa on, jos on kavereiden kanssa sopinut tekemistä tukiperheviikonlopun 
kanssa päällekkäin ja omat menot tulee perua. Kaverit tietävät tukiper-
heestä. (Elias ja Viljami)

III

Tukiperheen muodostaa kahden aikuisen pariskunta, jolla on kotona asu-
via lapsia. Tukiperheen lapset ovat erityisen tärkeitä.
Tukiperheessä ollaan yleensä vain viikonloppu, joskus myös pidempään. 
Tukiperheeseen kuljetaan joko tukiperheen tai oman vanhemman kanssa. 
Tukiperheviikonlopuissa on tietty rytmi ja se koostuu tavallisista asioista, 
kuten leikeistä, syömisestä, nukkumisesta. Tukiperheviikonloppuina ollaan 
paljon ulkona. Asioita tehdään yhdessä. Ajoittain lasten välille tulee riitoja, 
esimerkeiksi leikeissä. Tukiperheen koti ja tavarat ovat  
mieluisia ja tärkeitä. 
Tukiperheessä tehdään erilaisia asioita kuin kotona. 
Tukiperheen aikuiset tuovat turvaa ja heihin luotetaan. 
Tukiperheessä on mukava käydä ja tukiperhesuhteen toivotaan jatkuvan. 
Tukiperhesuhde mahdollistaa vanhemmalle omaa aikaa. (Justus, Stella ja 
Viola)

ALATYYPPI III a)

Tukiperheen muodostaa kahden aikuisen pariskunta, jolla on kotona 
asuvia lapsia. Tukiperheen lapset ovat tukiperheessä erityisen tärkeitä. 
Yleensä tukiperheessä ollaan vain viikonloppu tai lyhyempi aika.
Tukiperheeseen kuljetaan tukiperheen tai vanhemman kuljettamana. 
Matka tukiperheeseen ei ole pitkä. Tukiperheessä vietetään aikaa ja teh-
dään asioita tukiperheen lasten kanssa. Tukiperheessä mennään aina 
ulos, vaikka ei haluaisi. Tukiperheessä on hyvä olla, mutta toiveena olisi 
käydä tukiperheessä harvemmin. (Viivi)

IV

Tukiperheen muodostaa kahden aikuisen pariskunta. Tukiperheessä käy 
oman ikäisiä kavereita, joista on tullut hyviä ystäviä ja suhteet ovat tär-
keitä. Tukiperheellä on lemmikkejä ja tukiperhe mahdollistaa enemmän 
olemista eläinten kanssa kuin koti. 
Tukiperheeseen on aika pitkä matka.  
Tukiperheessä vietetään pidempiäkin aikoja.
Aluksi tukiperheeseen meneminen oli jännittävää  
ja mielikuvat tukiperheestä eivät vastanneet totuutta. 
Tukiperhe sijaitsee maalla ja se on tärkeää.  
Tukiperheviikonloppuisin ollaan paljon ulkona ja tehdään retkiä.  
Tietyt säännölliset rutiinit kuuluvat tukiperheessä olemiseen. 
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Tukiperheessä tehdään paljon erilaisia asioita kuin kotona. Tukiperheen 
kautta elämään on tullut uusia tärkeitä ihmisiä ja asioita. On tärkeää, että 
tukiperheessä on muita lapsia. 
Tukiperheessä pääsee vaikuttamaan siellä tehtäviin asioihin. 
Tukiperheessä on kiva käydä, mutta aina tukiperheeseen meneminen ei ole 
kiinnostanut.
Tukiperhettä tarvitaan, jotta vanhempi saa omaa aikaa. (Essi ja Minka)

ALATYYPPI IV a)

Tukiperheen muodostaa kahden aikuisen pariskunta. Tukiperheellä on 
lemmikki, joka on erittäin tärkeä. 
Matka tukiperheeseen on pitkä muttei liian pitkä. Tukiperheeseen kulje-
taan yleensä tukiperheen aikuisten kuljettamana. 
Tukiperheessä vietetään aikaa ulkoillen ja retkeillen. Erityisen paljon 
asioita tehdään lemmikin kanssa. Tukiperheessä on selkeä rytmi.
Tukiperheessä oleminen on mukavaa ja tukiperhetoiminnan toivotaan 
jatkuvan. (Antero)

ALATYYPPI IV b)

Tukiperheenä toimii yksin asuva aikuinen. Tukiperheessä ollaan 
loma-aikoina myös pidempiä aikoja. Tukiperhe on tuonut elämään tär-
keitä asioita. Ilman tukiperhettä elämä olisi erilaista. Tukiperheeseen 
lapsi kulkee yksin.
Tukiperheen aikuinen on läheinen ja hänellä on tärkeä rooli.
Tukiperheessä harrastetaan yhdessä asioita, joista sekä lapsi että  
tukiperheen aikuinen pitävät. 
Tukiperheessä on mukavaa ja tukiperhesuhteen toivotaan jatkuvan. 
(Visa)

Yleisten merkitysverkostojen tyypeissä on edelleen yhteisiä tekijöitä. Erot ovat hienova-
raisia, sillä yhdistäähän kaikkien lasten elämää samat reunaehdot omaava tuen muoto. 
Tukiperhetoiminnan yleiset raamit ovat kaikkien lasten kohdalla samat ja siihen liittyy 
paljon yhdistäviä tekijöitä. Haastattelutilanteissa myös keskustelut ovat kulkeneet sa-
mankaltaisten asioiden ympärillä, mikä on luonnollisesti suunnannut teemoja. 

Lukumäärällisesti yleisten merkitysverkostojen tyyppejä tuli paljon. En ole kuiten-
kaan halunnut tiivistää tai supistaa määrää pienemmäksi, koska silloin olisin hävittänyt 
kokemuksista kenties jotakin oleellista. Tiivistäminen olisi edellyttänyt jälleen yleisyys-
tason nostamista, millä koin olevan haitalliset seuraukset kuvauksen ilmaisuvoimalle 
ja tarkkuudelle (Kääriäinen 2009, 32). Kokemuksen tutkimuksen analyysi nojaa eksis-
tentiaaliseen fenomenologiaan ja se tulee toteuttaa niin, että se etenee myös yleisessä 
osassa mahdollisimman pitkälle kokemusten yksilökohtaisuutta huomioiden, vaikka 
yleinen tieto on enemmän tutkijan rakentamaa kuin yksilökohtainen tieto (Perttula 
2000, 430). Tämän vuoksi olen muodostanut yleisten merkitysverkoston tyypit vain si-
ten, kuin ne ovat luontevasti syntyneet merkityksiä vertailemalla ja yhteyksiä etsimällä.
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5.4 Merkitystihentymät lasten kokemuksista

Eksistentiaalis-fenomenologinen metodi päättyy yleensä yhden yleisen merkitysver-
koston tai useamman yleisen merkitysverkoston tyypin muodostamiseen (Perttula 
2000, 441). Analyysini kuitenkin jatkui yleisen vaiheen seitsemännessä osavaiheessa 
(kokemusten yleisten merkitystihentymien muodostaminen), jotta tutkittavan ilmi-
ön kokonaisvaltainen ymmärtäminen vielä syvemmin olisi mahdollista. Voidakseni 
muodostaa tutkimuskohteestani kokonaisnäkemyksen ja ymmärtääkseni ilmiötä laa-
jemmassa perspektiivissä jatkoin yleisyystason nostamista. 

Palasin yleisten merkitysverkostojen tyyppien muodostamisen jälkeen tutkimus-
kysymykseeni. Saadakseni vastauksen kysymykseen, millaiseksi tukiperhetoiminta 
merkityksellistyy lasten kokemuksissa, vaati se edelleen yleisten merkitysverkosto-
jen tyyppien äärelle pysähtymistä ja niiden yhteisten elementtien tarkastelua. Mitä 
olennaista ja merkityksellistä nämä yleiset merkitysverkostot ilmentävät lasten ko-
kemuksista tukiperhetoiminnasta? Analyysin viimeinen vaihe siirsi minut etäälle 
kokemuksiaan kertovista yksittäisistä lapsista. 

Tarkastelin yleisten merkitysverkostojen tyyppejä ja pyrin löytämään yleisiä mer-
kitystihentymiä, jotka läpäisevät sekä yksilökohtaisia merkitystihentymiä että yleisiä 
merkitysverkostojen tyyppejä (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 133; Kääriäinen 2009, 
32; Lehtomaa 2011, 191). Voidakseni muodostaa yleisen tason merkitystihentymiä oli 
minun löydettävä sellaisia merkitystihentymiä, jotka esiintyvät sekä jokaisessa yksilö-
kohtaisessa merkitysverkostossa että niitä yhdistävissä yleisten merkitysverkostojen 
tyypeissä. 

Kaikissa merkitysverkostoissa, sekä yksilökohtaisissa että yleisten merkitysver-
kostojen tyypeissä, näkyi tukiperheessä olevien perheenjäsenten, aikuisten, lasten tai 
lemmikkien, merkityksellisyys tukiperhetoiminnan näkökulmasta. Myös tukiperheen 
kodin toimintaympäristö, fyysinen koti ja siellä olevat tukiperheen perheenjäsenten 
tavarat sekä tukiperheen kodin sijainti merkityksellistyivät lasten kokemuksissa osaksi 
tukiperhetoimintaa. Merkitysverkostot toivat näkyville paljon niistä tapahtumista ja 
tekemisistä, joita lapset tukiperheen kanssa tekevät. Lisäksi säännöllinen kulkeminen 
oman kodin ja tukiperheen välillä sekä toimiminen kahdessa erilaisessa kodissa tuli 
näkyviin. 

Nimesin aineistostani neljä yleisen tason merkitystihentymää (ks. kuvio 5):
- Suhdeperustaisuus (suhteen luominen, kohtaaminen ja jatkumollisuus) 
- Toimintaympäristö (fyysiset kodit, tilat ja ympäristöt)
- Toiminnallisuus (konkreettinen tekeminen ja tapahtumat)
- Toistuvat siirtymät (kulkeminen kodin ja tukiperheen välillä) 
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Kuvio 5 Yleisen tason merkitystihentymät lasten kokemuksista tukiperhetoiminnasta

Kun sain analyysin kokonaisrakenteen valmiiksi, oli minun mahdollista hieman 
irrottautua aineistolähtöisyydestä ja tarkastella tuloksia tutkimuksen kannalta re-
levanteista näkökulmista. Yleisen tason merkitystihentymien suuntaamana etsin 
tutkimuskirjallisuutta, joka avaisi fenomenologisen dialogin empiiristen tulosten ja 
muun tutkimustiedon välille (Laine 2018, 48; Lehtomaa 2011, 191). 

Tekemäni jaottelu auttaa käsittelemään lasten yksilöllisiä kokemuksia yleisem-
mällä tasolla. Lisäksi yleisen tason merkitystihentymät auttavat minua käsittelemään 
kokemuksia, tiedostaen samalla niiden yhteydet toisiinsa sekä niiden sisäkkäisyyden 
(Kääriäinen 2009, 33). Nämä neljä yleisen tason merkitystihentymää ohjaavat jatkossa 
tutkimukseni raportointia temaattisina kokonaisuuksina ja avaavat kokemusten tarkas-
telua sosiaalityön näkökulmasta. 

Liitän lasten oman puheen ja heidän ottamansa valokuvat keskusteluun aiemman 
tutkimustiedon kanssa, sillä yleisen tason merkitystihentymät jäävät yleisyytensä vuok-
si tyhjiksi ilman todellisia yksilöllisiä kokemuksia (Kääriäinen 2009, 33). Yksittäiset 
lapset tulevat näkyviksi aineistolainausten avulla. Aineistolainaukset tulee ymmärtää 
vain näytteinä aiheesta aihekokonaisuuksien sisällä. Olen pyrkinyt siihen, että jokaisen 
lapsen ääni ja kokemukset kuuluvat sekä puheen että valokuvien kautta, mutta valitut 
lainaukset saattavat silti synnyttää tunteen, että joidenkin lasten puheen katkelmia on 
käytetty esimerkkeinä runsaammin kuin toisten. Lainaukset ovat valitsemiani ja olen 
aktiivisesti tavoitellut niiden suhteen tasapuolisuutta. Lasten puhe on näkyvillä peite-
nimien kautta. Tämä helpottaa myös eri yleisten merkitysverkostojen tyypeissä olevien 
lasten kokemusten seuraamista ja tuo kokemusten eroja selvemmin näkyville. Lisäksi 
olen valinnut monikollisten käsitteiden käytön, kuten ”lapset”, ”osalla lapsista”, ”useat 
lapsista”, havainnollistaakseni lasten kertomia kokemuksia. Tämä kirjoittamisen tapa 
selventää sitä, että kyseessä ei ole yksittäinen yksilöllisen merkitysverkoston tarkastelu, 
vaan aineistosta löytyi samankaltaisuuksia yleisten merkitysverkoston tyyppien kautta. 
Tutkimukseni on kuitenkin vahvasti laadullinen ja elämäntilanne on aina yksittäinen, 
vaikka se ei elämyksellisesti ehyeltä tuntuisikaan. Tutkimukseni kannalta ei ole edes 
relevanttia pohtia määrällisesti sitä, kuinka monen lapsen kokemus oli tietynlainen. 

Jokainen neljästä yleisen tason merkitystihentymästä pitää sisällään myös las-
ten tunteet kokemuslaatuna. Lasten sanoittamat tukiperhetoimintaan liittyvät tunteet 
tulivat näkyviksi erityisesti yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa. Lasten tunteiden 
tarkastelu ja niiden näkyväksi tekeminen osana yleisen tason merkitystihentymiä ovat 
tärkeä osa myös lasten kokonaisvaltaisten kokemusten kuulemista. 
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6 LAPSI TUKIPERHETOIMINNAN KOKIJANA

Minka: No aika moni asia [tukiperheessä] on just tärkeä.
Tiina: Haluutko sä niistä kertoa?

Minka: No emmä osaa oikeen selittää ((naurahtaen)). Se on varmaan se paikka. 
Ei oo enää kaupungissa, vaan se et sä oot kotoakin joskus pois. 

Ettei oo aina vaan kotona.

6.1 Tukiperhetoiminta toistuvina siirtyminä

Lapsen valmistautuminen, lähteminen ja liikkuminen tukiperheeseen aloittaa tu-
kiperheviikonlopun ja matka toimii konkreettisena arjen toiminnan muuttajana. 
Tukiperheeseen lapsi ottaa mukaan sekä omia että kodista tuttuja tavaroita, mut-
ta tukiperheessä ollessa sopeudutaan myös uuteen ja toisenlaiseen ympäristöön. 
Tukiperheessä läsnä ovat eri ihmiset kuin kotona, siellä voi olla erilaisia sääntöjä ja 
myös tekemisten mahdollisuudet eroavat lapsen kodin toiminnoista. Tukiperhe ei ole 
lapselle koti, mutta se tarjoaa kodinomaisia elementtejä, jotka voivat ajan kuluessa 
muodostua kotiin verrattaviksi tärkeiksi tekijöiksi. 

Kokemukset siirtymistä tukiperheeseen olivat lapsille kokonaisvaltaisia. Niissä 
korostuivat erityisesti lapsen kehollisuus, johon myös tunteet kokemuslaatuna kiinnit-
tyvät. Ensisijaisesti tukiperhetoiminta liikuttaa lasta fyysisesti paikasta toiseen. Myös 
ajallisuuden elementti korostuu, koska siirtymät ovat aikataulutettuja, sovittuja sekä 
arjessa toistuvia. Kodin ja tukiperheen maailmojen kokemukset kulkevat lasten mat-
kassa paikasta toiseen. 

Olen valinnut toistuvan siirtymän käsitteen kuvaamaan lapsen säännöllistä 
liikkumista oman kodin ja tukiperheen välillä. Toistuvuus kuvaa tukiperhetoiminnan 
jatkuvuutta sekä jaksottaisuutta. Siirtyminen pitää sisällään vahvasti myös ennen mat-
kaa tapahtuvan odotuksen ja siihen ajoittain liittyvän jännityksen, josta lapset kertoivat. 
Myös tukiperheviikonlopun päättyessä tapahtuu kotiin lähdön odottamista tukiper-
heessä. Kyseessä on siis kaksisuuntainen toistuva siirtyminen, jossa liikutaan kahden 
kodin välillä. 

Sosiaalinen sekä fyysinen ympäristö ja erityisesti ympäristön vaihtuminen näh-
dään tiiviinä osana tukiperheen tuomaa tukea ja sen tarjoamia vaikutuksia lapselle 
(Forsberg & Ritala-Koskinen 2018; Probst 2012, 700; Svenlin 2020, 187). Ajatus ym-
päristön vaihtumisen merkityksestä on vanha ja perinteinen (ks. Richmond 1922). On 
todettu, ettei ilman lapsen siirtymistä perheestä toiseen saada aikaan vaikutuksia lapsen 
ja vanhemman tilanteeseen (Svenlin 2020, 187). 

Lapset liittivät siirtymiseen sekä omien tavaroiden, vaatteiden ja lelujen pakkaa-
mista, odottamista ja valmistautumista lähtemiseen että konkreettista matkustamista 
jollakin kulkuvälineellä. Samat vaiheet toistuvat uudelleen lähdettäessä tukiperheestä 
kohti omaa kotia. Tukiperheeseen lähteminen ei lapselle ole neutraali asia, vaan siihen 
voi liittyä laaja tunneskaala. Pääsääntöisesti lapset odottivat lähtemistä hyvillä mielin ja 
tukiperheeseen meno oli lähes kaikille lapsille odotettua ja mielekästä. Toisaalta, vaikka 
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tukiperhesuhde oli saattanut jatkua jo useamman vuoden, tukiperheeseen menemiseen 
liittyi jännittäväksi koettuja elementtejä. 

Tiina: No, haluutko sä kertoo mulle et mitäs tapahtuu, kun 
sä lähdet tonne tukiperheeseen?
Justus: Jännittää aina vähän ennen kuin lähden.
Tiina: Okei. 
Justus: Mut sit se menee pois se jännitys.
Tiina: Mm, mikäs siinä vähän jännittää sitten?
Justus: Ai mikä, mm. Emmä mui-, en tiiä. Jännittää vaan.
Tiina: Ja sitten se menee pois vai sanoitko sä niin?
Justus: Kunhan pääsee matkaan.

Ajoittain lapset tunsivat myös harmitusta tukiperheeseen lähtemisestä. Harmittavaa 
lasten mielestä lähteminen oli esimerkiksi silloin, jos he olivat ajatelleet viettävänsä 
aikaa omien kavereiden kanssa kotona. Myös se koettiin ärsyttäväksi, mikäli sovittu tai 
ajatuksissa ollut tukiperheeseen meneminen ei jostain syystä toteutunutkaan. 

Tiina: Oliko se niin et sä aina odotat  
[tukiperheeseen menoa]?
Minka: Joo. Ja sit jos ei pääsekään niin sitten se ärsyttää.

Suurin osa lapsista pakkasi viikonlopuksi tarvitsemansa vaatteet ja omat henkilökohtai-
set tavarat mukaan joka kerta. Tukiperheessä valmiina olivat vuodevaatteet ja pyyhkeet. 
Voidaan sanoa, että kun asumisen fyysiset puitteet perustarpeiden muodossa, kuten 
hammasharja ja vaatteet, ovat tukiperheeseen mennessä valmiina, on lapsella myös 
paikkaan kiinnittyminen osin valmista (Ritala-Koskinen 2018, 94). Joidenkin lasten 
kohdalla tukiperheessä oli käytettävissä esimerkiksi erityistä ulkovaatetusta, kuten 
kumisaappaat, joita lapsen ei tarvinnut viedä kotoa. 

Tiina: Tarviitko sä paljon tavaraa, matkaan yleensä, kun 
sä meet [tukiperheeseen]?
Minka: Joo, tommosen kassillisen yleensä.
Tiina: Nii joo.
Minka: Emmä sen enempää ota. Mä en jaksa, raahata. 
((naurahtaa)). Saappaita, pystyy lainaamaan sieltä.

Tukiperheeseen menemiseen liittyi lasten osalta kulkeminen yhdessä oman vanhemman 
tai tukiperheen aikuisten kanssa. Suurimmalle osalle lapsista matka tukiperheeseen 
tapahtui joko tukiperheen aikuisten tai oman vanhemman autokyydillä. Muutamat 
lapsista kulkivat tukiperheeseen myös julkisilla kulkuneuvoilla. Välillä tukiperheeseen 
kuljettiin yhdessä vanhemman tai vanhempien kanssa ja toisinaan taas tukiperheen 
aikuisten kanssa. Osa lapsista liikkui tukiperheen ja kodin väliä aina vain tukiperheen 
aikuisten saattamana tai kuljettamana ja osa ainoastaan oman vanhemman kuljetta-
mana. Ainoastaan yksi lapsista kulki tukiperheeseen itsenäisesti junalla. Itsenäinen 
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liikkuminen tukiperheeseen ilman vanhempaa oli muutamien lasten ajatuksissa, mikäli 
tukiperhe olisi sijainnut lähempänä omaa kotia tai jos mukana olisi kulkenut joku muu 
lapselle tuttu henkilö.

Siirtyminen liittyi lasten kokemuksissa vahvasti aikuisten väliseen sopimiseen. 
Lapset kertoivat lähes poikkeuksetta aikuisten järjestävän kulkemisiin liittyvät asiat 
keskenään. Oli nähtävissä, että osa lapsista oli täysin ulkopuolisia siirtymiin liittyvissä 
päätöksissä ja keskusteluissa, kun taas osa lapsista tiesi aina tarkalleen, kenen kanssa 
ja millä kulkuvälineellä tukiperheen ja kodin välillä liikuttiin. Violan ottama valokuva 
(kuva 4) matkalta tukiperheeseen osoittaa näkymän hänen paikastaan tukiperheen 
autossa, tukiperheen aikuisen selän takana. 

Kuva 4 Tukiperheen autossa (Viola)

Osalle lapsista tukiperheen ja oman kodin välisen maantieteellisen välimatkan pituus 
osoittautui merkittäväksi. Tähän vaikutta osaltaan se, että lasten matkat tukiperheisiin 
olivat hyvin eri mittaisia. Pisimmät matkoista kestivät autolla ajaen reilusti yli tunnin. 
Kenenkään matka tukiperheeseen ei kuitenkaan ollut erityisen lyhyt, vaan matkaa 
tehtiin vähintään puolisen tuntia. Osa lapsista ei maininnut mitään liittyen matkan 
pituuteen, kun taas joillekin lapsista pitkät ajomatkat olivat tukiperhetoiminnassa 
kaikkein tylsintä.

Essi: Tunnin matka on tylsä, jos ei oo mitään tekemistä.
Tiina: Joo. Mitäs te yleensä sillä matkalla teette?
Essi: Joko kuunnellaan musiikkii puhelimesta tai pelataan 
puhelimella. Tai sit jutellaan ihan muuten vaan kuulumisia. 
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Mut kesäisin me usein käytiin ostamassa jäätelöt matkalla 
tai pitämässä vaan taukoo jossain aabeeseellä.
……
Essi: Ne matkat on maailman tylsimpii.
Tiina: Onko, mm. Mikä niistä tekee maailman tylsimpiä?
Essi: Istuminen.
Tiina: Mm. Mikäs siihen vois auttaa et se ei ois niin tylsää 
tai.
Essi: Emmä tiiä. 
Tiina: Joo.
Essi: Lyhyempi matka.
Tiina: Lyhyempi matka, okei.
Essi: Kestää tunnin tai yli.

Vain Essi nosti kokemuksissaan esiin matkan tukiperheeseen olevan liian pitkä. 
Essinkin toiveena selvästi oli, että hän voisi irtautua aikuislähtöisestä liikkumisesta 
tukiperheeseen ja kulkea sinne itsenäisesti. 

Tiina: Mikä susta olisi sitten hyvän pituinen matka?
Essi: Mm. Puol tuntia, viistoist minuuttia. Sinne vois olla 
kiva kävellä, jos se olis sillai niinku kävelymatkan päässä 
tai sitten pyöräillä.

Joillekin lapsista oli selvästi merkitystä, kenen kanssa tukiperheeseen ja sieltä kotiin 
kuljettiin. Toiset lapset odottivat ja toivoivat erityisesti oman vanhemman hakevan hei-
dät kotiin ja olivat pettyneitä, jos kulkeminen ei tapahtunutkaan vanhemman kanssa, 
kuten Viivin esimerkistä käy ilmi:

Viivi: Mä oisin halunnu et äiti ja isi tulee hakee, kun 
[tukiperheen isän] pitää muka viedä.

Matkat tukiperheeseen vietettiin pääosin jutellen kuulumisia. Lapset olivat matkan 
aikana myös omien puhelintensa kanssa pelaten tai aika kului maisemia katsellen. 
Tukiperheen aikuisten kanssa kulkevien lasten tukiperheen aikuiset olivat aktiivisia 
ja kiinnostuneita kuulemaan, mitä lapselle kuuluu ja mitä hänen elämässään oli ta-
pahtunut sinä aikana, kun he eivät olleet tavanneet. Matka-aikaa käytettiin jutteluun, 
kuulumisten vaihtoon ja tulevan yhteisen viikonlopun suunnitteluun. Autossa yhdessä 
oleminen mahdollisti luontevan ja rauhallisen tilan aikuisen ja lapsen välille erityisesti 
silloin, jos tukiperheen aikuinen oli lapsen kanssa kahden, ilman muita tukiperheen 
perheenjäseniä. Aiemmissa sijoitettuihin lapsiin kohdentuvissa tutkimuksissa on autoa 
tarkasteltu niin sanottuna terapeuttisena tilana. Auto, jolla lasta kuljetetaan harrastuk-
siin tai tapaamisiin, tarjoaa tilan ja mahdollisuuden aikuiselle kuulla lapsen kokemuksia 
ja tukea lasta. (Ferguson 2010; Laakso 2018, 109.) Auto ja autossa oleminen toimivat 
yhteisenä tilana myös tukiperheen perheenjäsenten ja lasten jaetulle tiedonvaihdolle. 
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Yhteisellä matkalla sekä lapset että tukiperheen aikuiset olivat kiinnostuneita vaihta-
maan kuulumisia ja ajatuksia keskenään. 

Yleisintä oli, että tukiperheessä viettiin yksi viikonloppu (perjantaista sunnun-
taihin) kuukaudessa. Tämän lisäksi lapset saattoivat viettää tukiperheessä pidempiä 
jaksoja erityisesti kesälomilla. Osa lapsista oli tukiperheessä myös lyhyempiä jaksoja, 
kuten vain yhden yön viikonlopusta. Muutamat lapsista kokivat pidemmät jaksot tuki-
perheessä myös tylsiksi, kun toisille pidempi aika tukiperheessä mahdollisti enemmän 
yhteistä tekemistä ja aikaa tukiperheen kanssa. 

Tiina: Ymmärsinkö mä oikein et sä oot loma-aikoinakin 
joskus [tukiperheessä]?
Visa: Joo, et silloin voi olla ehkä vähän pidempään jos 
[tukiperheen aikuisella] on itsellä lomaa.
Tiina: Joo. Okei. Onko teidän loma, lomatapaamiset, sitten 
erilaisia kuin teidän viikonloput?
Visa: No, öö, sillon kun on enemmän aikaa niin sillon tietty 
voi tehdä jotain enemmän.

Huomattavaa on, että mitä vanhempi lapsi oli, ilmaisi hän sitä enemmän toivettaan 
käydä tukiperheessä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Vaikka tukiperheessä käy-
misessä ei lapsen mielestä ollutkaan mitään erityisen epämiellyttävää, omat kaverit, 
harrastukset ja muu elämä omassa kodissa nousivat syiksi, miksi lapsi toivoi tukiper-
heessä käymisen harventamista. Minka kertoi myös aiemmin esiin nousseesta omasta 
toiveestaan olla tukiperheessä pidempiä ajanjaksoja vain loma-aikoina. Tämä toive oli 
toteutunut ja hän oli itse muutokseen erittäin tyytyväinen.

Tiina: Oliko se sun oma päätös et sä et enää halua käydä 
kerran kuukaudessa [tukiperheessä]?
Minka: Joo. Kun ei kukaan muukaan [tukiperheessä 
muitakin tuettavia lapsia] enää oikee kun, me ollaa sen 
verran vanhoja jo ni ei nyt enää oo tarvetta. Mut yleensä 
lomat on sellasii, millon me mennään.

Muutamat lapsista ilmaisivat, että olivat kertoneet haluavansa vähentää tukiperheessä 
käymistä. He olivat puhuneet asiasta myös vanhemmilleen. Vanhemmat olivat kuitenkin 
tehneet päätöksen, että tukiperhesuhde jatkuu säännöllisenä. Lapsille ei päätösvaltaa 
tai neuvottelutilaa näissä tilanteissa jäänyt. 

Essi: No jos mä saisin valita menisinkö mä sinne, niin mm. 
En mä välttämättä joka kuukausi, että ehkä joka toinen 
kuukausi kun, välillä se vaan niinku menee päällekkäin just 
kaikkien hyvien menojen päälle.
Tiina: Ni sun menojen?
Essi: Mm. Jos on vaikka sopinut jotain ja sitten joutuukin 
peruuttaan sen. Ja sit ei voikaan olla siellä paria tuntia 
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myöhemmin tai seuraavan päivän kun se on aina sen kaksi 
päivää. 
Tiina: Nii, nii aivan. Kukas sen päättää et sä käyt siellä?
Essi: Äiti. 
Tiina: Mm. Ketäs sä haluaisit et päättäis sen?
Essi: Mä.
Tiina: Niinpä. Ootko sä sanonu [tukiperheen aikuisille], et 
mitä sä mietit?
Essi: En, kun mä en haluu loukata.

Syyt, miksi lapset tukiperheessä kävivät, olivat lasten puheissa heille itselleen pääsään-
töisesti selvillä. Useimmat lapsista kertoivat vanhemmalla olevan menoja, jonka vuoksi 
he olivat tukiperheessä. 

Tiina: Tiedätkö sä, miksi sulla on tukiperhe?
Justus: Öö, no varmaan siks et niinku äiti sais joskus olla 
vähän rauhallisemmin? Ja varmaan siks, et jos äidillä on 
jotain menoja, tai jotain, ni sit, mä voin olla tukiperheessä 
niin, niinku kätevästi niin äitin, ei tarvi kutsuu ketään 
lapsenvahdiks. Vaan sit mä meen kätevästi tukiperheeseen.

Kaikkien lasten puheissa syyt tukiperheessä käymiseen liittyivät vanhempiin ja vanhem-
pien tukemiseen. Yksikään lapsista ei suunnannut syitä itseensä tai omiin tarpeisiinsa. 

Tiina: Tiedätkö sä Stella miksi sä käyt siellä tukiperheessä?
Stella: No, tiedän. Et jos äidillä on jotain käyntejä silloin 
perjantaina, sitten me ollaan tukiperheessä. Ja jos siltä 
loppuu ne käynnit, sitten se sunnuntaina tulee hakemaan 
meidät.

Lasten kokemukset tuovat näkyviin, että toiminta asettaa heidät välilliseen asemaan. 
Lapset ymmärsivät oman olemisensa tukiperheessä niin, että vanhemman tai vanhem-
pien tulee saada tilaa levätä tai hoitaa asioita ilman lasten läsnäoloa. Lapsen kannalta on 
varmasti merkittävää jollakin tasolla tietää ja ymmärtää syy sille, miksi hän säännöllises-
ti käy tukiperheessä. Aikaisempi tutkimustieto lasten kokemuksista lastensuojelullisen 
tuen kohdentumisesta on osoittanut, että välillinen, lapsen vanhemman kautta saama 
lastensuojelullinen tuki, on lapsen aseman kannalta ongelmallinen. Välillisessä tuessa 
lapsella ei ole selkeää, eikä itsenäistä asemaa suhteessa perheeseensä tai laajemmin 
lastensuojelujärjestelmään. (Hurtig 2003, 37–40, 179–180.)

Käsitteellisenä ilmiönä lasten monipaikkainen asuminen tarkentuu lapsille mer-
kityksellisiin paikkoihin, jotka kehystävät lasten arkisia rutiineja, elämänympäristöjä 
ja liikkumista näiden paikkojen välillä. Erityisesti lastensuojelun avohuollon asiakas-
lasten monipaikkaista asumista on tarkasteltu osana lasten arkista asumisliikkuvuutta 
ja ihmissuhteiden ja paikkojen toisiinsa kytkeytymistä. (Ritala-Koskinen 2018.) Ritala-
Koskinen ja Forsberg (2016, 105) käyttävät käsitettä pienet muutot, kun he tarkastelevat 
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lastensuojelun asiakkuudessa olevan lapsen ”sukkulointia” lyhytaikaisten asuinpaikko-
jen tai rinnakkaisten asuinpaikkojen välillä. 

Muuttamiseen liittyy omassa ajattelussani pysyvyyden elementti ja tukiperhe-
toiminnassa ei samantapaista pysyvyyttä ole. Lastensuojelun sijoituksessa kyse on 
pitkäkestoisesta tai lyhyestä muutosta uuteen paikkaan ja tukiperhetoiminnasta tämä 
puuttuu. Tukiperhetoimintaa onkin kuvattu niin sanottuna säännöllisenä syklisenä 
lyhyen etäisyyden liikkuvuutena. Muuttaminen ei hahmotu vain yhdensuuntaisena 
asunnosta toiseen tapahtuvana muuttona, vaan sen ymmärretään olevan myös tois-
tuvaa ja syklistä lyhyen etäisyyden kulkemista. Tätä liikkumista kahden kodin välillä 
voidaan kuvata myös heilurimaisena, edestakaisena ja toistuvana matkana. (Forsberg 
2018b, 180; Ritala-Koskinen 2018, 80; Ritala-Koskinen & Forsberg 2016, 105–107, 
113.) Eri asunnot muodostavat lapsen elämään eräänlaisia ”gravitaatiokeskuksia”, joi-
den ympärille arkielämä järjestäytyy (Coulter, van Ham & Findlay 2016; Rantala 2015). 

Lapsuuden asumiskokemusten tiedetään kantavan aikuisuuteen saakka (Forsberg 
& Ritala-Koskinen 2018, 9; Ristikari ym. 2016). Koska tukiperhetoiminta tuo lasten 
elämään uuden säännöllisen ”asuinpaikan”, haastaa se myös näkemystä pysyvyyden 
merkityksestä. Tutkimukset osoittavat, että lapsen suotuisaa sosiaalista, emotionaalista 
ja kognitiivista kehitystä tukevat asuinpaikan pysyvyys ja vakaus. Tämä on tutkimuskir-
jallisuuden valossa vahvin ja vanhin ajattelumalli. (Forsberg 2018b, 178, 181; Leathers 
2002; Ritala-Koskinen & Forsberg 2016.) 

Lapsen säännöllinen kulkeminen kahden kodin välillä herättää yhä herkästi ky-
symyksen sen vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin. Lapsen säännöllinen kulkeminen 
kodin ja tukiperheen välillä vaikuttaa monilla tavoilla lapsen elämään. Taustalla on 
vahva kulttuurinen ajatusmalli siitä, että lapsen juuret ja eheä identiteetti rakentuvat 
perheen ja kodin ykseydessä. On myös tutkimuksellista keskustelua siitä, että lapset 
jotka liikkuvat ja asuvat erilaisissa ympäristöissä, oppivat sopeutumaan uusiin paik-
koihin, rutiineihin ja ihmisiin sekä mukauttamaan arkista toimintaansa kunkin kodin 
vaatimuksiin. Tällaisista kyvyistä voidaan nähdä olevan lapsille hyötyä tulevaisuu-
den aikuiskansalaisina. Lapset ja nuoret ymmärretään siis aktiivisina toimijoina, jotka 
sopeutuvat uusiin elinympäristöihin. He löytävät tapoja käsitellä muutoksia sekä ra-
kentavat uudenlaisia identiteettejä uusissa ympäristöissä. Toisaalta on nostettu esiin, 
että lapset menettävät monipaikkaisessa asumisessa arjen yksinkertaisuuden sekä 
toistuvuuteen ja jatkuvuuteen perustuvan suhteen lähiyhteisöön, kavereihin, naapu-
rustoon sekä kotiin. (Berman 2015; Kivijärvi & Peltola 2016, 5; Jensen 2009, 130–133; 
Marschall 2017.) Kaikkien lasten ei ole helppoa sopeutua liikkumiseen kotien välillä 
tai kahteen erilaiseen kotiin (Rothberg 1983). Tutkimusten mukaan maantieteellistä 
välimatkaa tärkeämpää on kuitenkin lapsen emotionaalinen lupa vuorovaikutukseen 
molemmissa kodeissa (Trinder 2009). Tämä luo tilan kuulumisen tunteelle, jonka aja-
tellaan olevan olennainen perusturvallisuuden ja identiteetin rakennusalusta (Forsberg 
2018b, 187).

Monipaikkainen asuminen, jollaisena tukiperhetoiminnan voi myös ymmärtää, 
kyseenalaistaa normin pysyvästä kodista ja perheestä lapsen vakaan identiteetin ja 
hyvinvoinnin perustana (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 9, 19). Kaikkien lasten 
kulkeminen erilaisten kotien välillä ei ole kuitenkaan vain etuoikeus tai vapaaehtoisuu-
teen perustuva päätös (Kivijärvi & Peltola 2016, 5). Tämä näkökulma on huomioitava 
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myös tukiperhetoiminnassa. Vaikka lastensuojelun tukitoimena tukiperhetoiminta on 
vapaaehtoista, voi se lapsen kokemana olla aikuisten välinen päätös, johon ei lapsen 
omalla mielipiteellä ole vaikutusta. Tällaista aikuiskeskeistä lapsen monipaikkaista 
asumista kutsutaan pakotetuksi monipaikkaisuudeksi. Vaikka lastensuojelun välintu-
lojen tarkoitus on pyrkiä ratkaisemaan lapsen elämäntilanteiden ongelmia, tuottavat ne 
myös paradoksaalisesti lasten arkeen monipaikkaisuutta. (Forsberg & Ritala-Koskinen 
2018, 9, 11.) 

Lasten liikkumista kahden erilaisen kodin välillä on perinteisesti tarkasteltu lasten 
vuoroasumisratkaisuin vanhempien erotessa16. Lasten kokemuksia vuoroasumises-
ta on kuitenkin tutkittu vähän (Linnavuori 2007; 2018; Linnavuori & Stenvall 2020; 
Ritala-Koskinen 2018, 9). Tukiperhetoimintaa ei voi yksinkertaistaen rinnastaa vuo-
roasumiseen, sillä tukiperhe on tullut lapsen ja perheen elämään elämäntilanteisiin 
liittyvien haasteiden vuoksi, kun vuoroasumisen taustalla on lapsen vanhempien ero. 
Tukiperhe ei myöskään ole lapsen toinen koti. Vuoroasumista koskevaa tutkimustietoa 
voidaan kuitenkin tarkastella tukiperhetoiminnan elementtien näkökulmasta ja tuki-
perhetoiminnasta saadut lasten kokemukset tuovat lisää syvyyttä myös vuoroasuvien 
lasten kokemusten ymmärtämiseen. 

Tutkimusten mukaan lapselle on sekä hyödyllistä että haastavaa asua kahdessa 
kodissa. Sillä, että lapsella on kaksi paikkaa, kotia, joihin hän säännöllisesti on ter-
vetullut ja joissa hänellä on mahdollisuus viettää arkista, jokapäiväistä elämää, on 
positiivisia merkityksiä. Tämä mahdollistaa myös kahdenlaisen perhemallin ja mah-
dollisuuden olla osana useammassa kuin vain yhdessä perhetyylissä. (Gorell Barnes 
1998, 2; Linnavuori 2007, 31; Robinson 1991, 263–269.) Jatkuva siirtyminen kahden 
kodin välillä voi olla myös haastavaa ja se vaatii paljon suunnitelmallisuutta sekä lap-
silta että aikuisilta. Ongelmia aiheuttivat eniten tavarat (lelut, vaatteet, tietokone) ja 
kahdet erilaiset säännöt. Lapset ovat kokeneet myös ajan puutteesta tai pitkästä väli-
matkasta johtuvia ongelmia. Lapset ovat kertoneet kokemuksistaan juurettomuudesta 
ja turvattomuudesta sekä jatkuvan pakkaamisen ja muuttamisen tuntuvan ikävältä. 
Vuoroasumisen on havaittu olevan lapselle myönteinen tai kielteinen sen mukaan, 
toimitaanko asiassa lapsen parhaaseen pyrkien ja lasta aidosti kuunnellen vai aikuisten 
ehdoilla lapsen näkökulma ohittaen. (Haugen 2010; Linnavuori 2007; 2018; Smart ym. 
2003; Öberg & Öberg 2002.) Näitä samoja elementtejä on nähtävissä lasten kokemuk-
sissa tukiperhetoiminnasta ja toistuvasta siirtymisestä, joka toimintaan liittyy.

Kokemuksilla erilaisista paikoista on myös merkitystä sen suhteen, keitä lapset ja 
nuoret kokevat olevansa. Dilemma liikkuvuudesta ja lapsen identiteetin epävarmasta 
rakentumisesta (Sinclair, Baker, Wilson & Gibbs 2005) ei tukiperhetoiminnan siirtymiä 
tarkasteltaessa lasten kokemuksissa näy. Yksikään lapsista ei kertonut liikkumisen 
kodin ja tukiperheen välillä olevan ongelmallista tai epämiellyttävää. Siihen liittyi kyllä 
tunteita ja toiveita lyhyemmästä matkasta, mutta kukaan lapsista ei liittänyt matkaa tai 
kulkemista tukiperhesuhteen ongelmaksi. Eläminen kotona ja käyminen tukiperheessä 

16  Lasten vuoroasumisella tarkoitetaan yleisesti sitä, että vanhempien eron vuoksi lapsi asuu vuorotel-
len suurin piirtein yhtä paljon molempien vanhempiensa luona. Vanhempien ero voi tarkoittaa joko 
avio- tai avoeroa, jolla ei lapsen näkökulmasta ole merkitystä. Vuoroasumisen tutkimuksessa lapsen 
näkökulmasta ei olennaista ole se, kuinka paljon lapsi jakaa aikaa vanhempien luona (jaettu tai puoli-
tettu asuminen) vaan se, että lapsi asuu kahdessa paikassa. (Linnavuori 2007, 10, 27; Smart ym. 2003.)
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voivat toteutua monin tavoin ja siinä voi olla kuormittavia elementtejä, mutta se voi 
myös kannatella lapsen elämää.  

Lasten kokemukset toistuvasta siirtymisestä osoittavat tukiperhetoiminnan 
aikuiskeskeisyyden. Viikonlopuista sopiminen on pääsääntöisesti aikuisten välistä, 
samoin kuin kulkemiseen liittyvät aikataulutukset. Iästä riippuen lapset pakkasivat 
itse tavaroitaan, mutta jokainen sai myös ottaa omia valitsemiaan tavaroita mukaan. 
Tukiperhetoiminnan sujuminen voi olla kiinni hyvinkin pienistä ja konkreettisista 
asioista. 

Kolme muuta lasten kokemuksista tiivistyvää yleisen tason merkitystihentymää, 
suhdeperustaisuus, toimintaympäristö ja toiminnallisuus, kiinnittyvät luontevasti siir-
tymiin lasten kokemuksissa. Tukiperhetoimintaan liittyvät tiiviisti tukiperheessä olevat 
ihmiset, heidän persoonansa ja keskinäiset suhteensa sekä tukiperheeseen liittyvät pai-
kat ja toiminnot. Parhaimmillaan liikkuminen tukiperheen ja oman kodin välillä tuottaa 
lapsen elämään pysyvyyttä ja myönteisiä asioita, jotka kannattelevat lasta haastavissa 
ja muuttuvissa elämäntilanteissa. 

6.2 Suhdeperustaisuus tukiperhetoiminnassa 

Analyysin pohjalta voi sanoa, että tukiperhetoiminnassa lapselle merkittävää ovat siel-
lä olevat ihmiset niin toiset lapset kuin aikuisetkin ja suhteet heihin. Ihmissuhteet ja 
niiden herättämät tunteet sekä aika, joka vaaditaan luottamuksellisen suhteen muo-
dostamiseksi, ovat olennainen osa tukiperhetoiminnan suhdeperustaisuutta. Mitä 
pidempään tukiperhesuhde oli kestänyt sitä moninaisempia ja syvempiä tunteita lapset 
siihen liittyen kokivat.

Lapset kertoivat monenlaisista tunteista, joita he liittivät tukiperheeseen ja siellä 
olemiseen. Lapset kuvasivat tunteitaan sanoilla iloinen, mietteliäs, innostunut, hy-
myilevä, vihainen, perusmeininki ja leikkisä. Tunnesanoittamisen apuna lapset saivat 
halutessaan käyttää Nalle-kortteja. Useampi lapsista kuvasi tukiperheessä oloa myös 
”tavalliseksi” tai ”normaaliksi”, jolloin omiin tunteisiin viitattiin neutraalisti ”ei su-
rullinen eikä iloinen”. Näin kuvaavien lasten kohdalla tukiperhesuhde oli kestänyt jo 
useampia vuosia, mikä osaltaan selittää toiminnan arkipäiväistymistä. 

Tiina: Minkälainen olo näillä nalleilla [kortit] nyt on.
Stella: Öm nii, semmonen olo et, ne on iloisia.
Tiina: Okei. Iloisia.
Stella: Sit ja, nää on innostunu.
Tiina: Innostunukki oot.
…..
Stella: Nii. Jaa mul tulee sit tämmönen, et, tämmönen…
Tiina: Mikäs kuva sinne tuli?
Stella: Semmonen kuva että, jaa, joo, mä oon, oon vihanen 
[tukiperheen äidille].
Tiina: Ootko? Mistä sä oot vihainen [tukiperheen äidille]?
Stella: Että, [tukiperheen äiti] komentelee.
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Tiina: Mhm.
Stella: Jaa mulle tulee hirveest semmosii, et, errhh 
[murisee].
Tiina: Ahah.
Stella: Tosi vihanen.
Tiina: Tosi vihanen tulee. No mistäs se [tukiperheen äiti] on 
sua sit komennellut?
Stella: Että täytyy mennä nukkumaan.
Tiina: Ahaa.
Stella: Sillon kun se sanoo, tämä on niin semmonen.
Tiina: Sitten sä oot vihainen?
Stella: Niin juu.

Tukiperheen aikuisilla on toiminnassa tärkeä tehtävä ja he ovat parhaimmillaan lapselle 
luotettavia ja turvallisia biologisen perheen ulkopuolisia aikuisia. Tukiperheen aikuisten 
roolia korostaa myös se, että kaikissa tukiperheissä ei ole muita perheenjäseniä kuin 
tukiperheen aikuinen tai aikuiset. Lapset, jotka kuvailivat tukiperheessä olemista mie-
lekkääksi ja kivaksi, toivatkin puheissaan aina esiin myös tukiperheen aikuiset. Lapset 
liittivät haastatteluissa, erityisesti Elämän tärkeät asiat -korttien avulla, tukiperheen ai-
kuisiin sellaisia sanoja, kuten huolenpito, luottamus, kannustus, turvallisuus ja hellyys.

Viljami: Luottamus, niin ne [tukiperheen aikuiset] on 
luotettavia.

Erityisesti tukiperhesuhteen aloittaminen on tunteikas ja jännittävä prosessi, sillä lä-
hes jokainen lapsista kuvaili tukiperheeseen tutustumista jollakin tavalla oudoksi tai 
jännittäväksi. Tukiperheen aikuinen tai aikuiset ovat ymmärrettävästi tuntuneet alussa 
lapsista vierailta. Esimerkiksi Ilonan kohdalla tukiperhesuhde oli kestänyt tutkimuksen 
teon vaiheessa vasta reilun vuoden verran ja hän kuvaili tukiperheen aikuisia edelleen 
itselleen vieraiksi. Puolestaan ne lapset, joiden tukiperhesuhde oli kestänyt useita vuo-
sia, kuvasivat selkeämmin, miten tukiperheen perheenjäsenet olivat ajan myötä tulleet 
tutummiksi ja he olivat tottuneet käymään uusien ihmisten luona. Tutustumiselle tulee 
siis antaa tilaa. 

Elias: Mä olin ehkä joku kuusi, joo mä olin kuusvuotias 
silloin, kun mentiin ekaa kertaa.
Tiina: Okei, muistaksä miltä se tuntui mennä sinne ekaa 
kertaa?
Elias: Mm, oudolta, mä ihmettelin, minne me mennään.
Tiina: Niin. Miltäs se nykyään tuntuu, kun on aikaa 
mennyt?
Elias: Mm, nyt mä oon tottunu siihen paljon.
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Suurin osa lapsista koki ajan tuovan muutoksia tukiperhesuhteeseen. Lapset kuvailivat 
esimerkiksi keskusteluyhteyden helpottumista tukiperheen aikuisten kanssa, kun suhde 
oli kestänyt pidempään ja alun jännitys oli ohitettu. 

Tiina: Onko jotkut asiat muuttuneet tai onko jotkut asiat 
toisella tavalla kuin silloin ihan alussa?
Visa: No, paljon läheisempiä jotenkin ja, niinku et tulee 
helpommin juttuun, kun silloin aluksi. Kun on saanut 
tutustua niin paljon.

Tutustuminen ajan kuluessa on syventänyt suhdetta tukiperheeseen ja parhaimmillaan 
tukiperheestä on vuosien saatossa tullut kuin toinen koti, kuten Minka kuvailee. 

Minka: No alussa se oli outoo, kun oli kaikki uudet ihmiset 
ja uusi paikka. Mut nyt, tässä vaiheessa, se tuntuu niinku 
ihan toiselta kodilta.

Kodin tunne on merkityksellinen. Kodiksi ymmärretään paikka, johon ihminen tuntee 
kuuluvansa ja joka koetaan turvalliseksi. Se on osa laajempaa kuulumisen kokemusta, 
joka on tärkeä osa lasten hyvinvointia, johon liittyy myös ”kodin tuntu” (engl. sence of 
home). (Forsberg 2018b, 186; Masterson 2016, 11–12.) Tutkimukset ovat osoittaneet 
lapselle olevan tärkeää, että hän saa kokea olevansa ”kotona” kaikissa niissä kotitalo-
uksissa, joissa hän säännöllisesti käy. Kodin tuntu ilmiönä on dynaaminen, sillä se voi 
saada eri merkityksiä ja vaihdella myös ajan saatossa. (Forsberg 2018a; Smart, Neale 
& Flowerdew 2003.)

Tukiperheen saaminen ja uusien ihmisten tuleminen lasten arkeen on iso asia, 
joka ei aina suju kivuttomasti. Lasten kokemukset osoittivat myös tukiperhetoimintaan 
liittyviä negatiivisia puolia. Lasten liikkumavara heidän omien sosiaalisten maailmo-
jensa rakentamisessa on kapeampi kuin aikuisilla. Lapset eivät voi esimerkiksi erota 
ja lähteä, mikäli tunnesuhde perheenjäseniin ei toimi. (Jokinen & Mikats 2018, 51.) 
Tukiperhetoiminta virittyykin helposti vain positiiviseksi tuen muodoksi (Svenlin 2020, 
222), jolloin lasten siihen liittämät negatiiviset kokemukset jäävät näkymättömiin.

Suhteet lapsen ja tukiperheessä olevien henkilöiden välillä eivät aina ole on-
nistuneita ja toimivia. Lapset kertoivat kokevansa jännityksen tunnetta lähtiessään 
tukiperheeseen tai epämiellyttävästä tunteesta, kun tukiperheeseen ei halunnut jäädä. 
Eräs lapsista kertoi välillä odottavansa kovasti kotiin lähtöä ja pelkäsi jopa sitä, tuleeko 
vanhempi hakemaan. Lapsen mahdollisuus irtautua toimimattomasta ihmissuhteesta 
on hyvin pieni. Erityisen ongelmalliseksi valtasuhteen tekee se, että tukiperhetoiminta 
on usein tullut lapsen elämään tueksi, jolla pyritään vahvistamaan lapsen vanhemman 
jaksamista. Ihmissuhteen toimimattomuus voi johtaa myös siihen, että lapsi alkaa 
korjata suhdetta jollakin muulla tukiperheessä olevalla mieluisalla asialla, kuten Ilona 
toi esiin puhuessaan tukiperheen fyysisestä kodista.   
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Ilona: Mä tykkään vaan niiden uudesta asunnosta.
Tiina: Tykkäät siitä.
Ilona: Joo.
T: Okei. 
Ilona: En [tukiperheen aikuisista].
T: Et tykkää [tukiperheen aikuisista]?
Ilona: En. Tykkään vaan niiden uudesta asunnosta. 

Lapset kuvasivat myös tylsyyden tunteita, joita tukiperheessä oleminen herätti. Ei ollut 
tekemistä ja suhteet tukiperheessä olevien lasten tai aikuisten kanssa eivät toimineet. 
Kuitenkin se, mikä toiselle on positiivista, saattaa toiselle lapselle olla negatiivinen 
kokemus tai se, minkä toinen lapsi kokee stressitekijäksi, voi toiselle lapselle olla voi-
mavara. Esimerkiksi osa lapsista koki rutiinien säännöllisyyden oikeudenmukaisuutena 
ja turvallisuutena, kun taas osalle lapsista sama näyttäytyi sietämättömänä joustamat-
tomuutena. (Myös Flowerdew & Neale 2003; Linnavuori 2007, 33; Smart ym. 2003.) 

Tutkimukseni lasten tunnekokemukset ovat samansuuntaisia kuin tulokset laa-
jassa ruotsalaisessa raportissa (Sundell, Humlesjö & Carlsson 1994), johon Gunvor 
Andersson ja Maria Bangura Arvidsson (2001) omassa tutkimuksessaan viittaavat. 
Raportissa selvitettiin kolmeltakymmeneltä Tukholman alueen tukiperheessä käyvältä 
lapselta tunteita, jotka liittyivät tukiperheessä käymiseen. Raportissa lapset kertoivat, 
että tukiperheessä käyminen oli sekä jännittävää että mukavaa. Osan mielestä tuki-
perheessä käyminen ei puolestaan ollut erityisen mukavaa. (Ks. Andersson & Bangura 
Arvidsson 2001.) Tukiperhetoimintaan liittyy selvästi lasten kokemat monenlaiset tun-
teet. Kun toiminnasta on poistunut alun jännitys, voivat lapset kokea tukiperheessä 
ollessaan koko tunneskaalan laajaa kirjoa, ilosta suruun ja innostuneisuudesta tylsyy-
teen. 

Kaikkien lasten kokemuksista tuli esiin, ettei tukiperheen aikuisiin pidetä yhteyttä 
käyntien välillä. Toimintaa koordinoivat ammattilaiset saattavat antaa suosituksia per-
heiden väliseen yhteydenpitoon, mutta kiellettyä se ei tukiperheviikonloppujen välillä 
ole. Vaikka tukiperheen aikuisia kuvattiin tärkeiksi, ei yhteydenpito heidän kanssaan 
ulottunut lasten arkeen. 

Tiina: Pidätkö sä yhteyttä [tukiperheen aikuisiin] tässä 
väliaikoina, kun sä et heitä näe?
Essi: En. [Tukiperheen äidillä] on mun numero muttei 
mulla [tukiperheen äidin] numeroa eikä [tukiperheen 
äiti] laita mulle ikinä mitään viestiä, niin mä en ikinä saa 
talletettua [tukiperheen äidin] numeroo.
Tiina: Ai jaa. Haluaisitko sä että [tukiperheen äiti] laittaisi 
sulle joskus viestiä?
Essi: Eeenpä usko.

Vaikka lasten kokemukset ja kuvailut suhteesta tukiperheen aikuisiin olivat pääsään-
töisesti lämpimiä ja positiivisia, eivät lasten kokemuksissa tukiperheen perheenjäsenet 
kuitenkaan näyttäytyneet sukulaisuussuhteiden kaltaisina (vrt. Berg Eklundh 2010, 
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191). Ainoastaan Visa ja Essi puhuivat tukiperheen aikuisesta ja aikuisista kaverina tai 
ystävänä. Muut lapset viittasivat ystävyyteen vain tukiperheen lasten tai tukiperheessä 
käyvien lasten kohdalla. 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset painottivat samanikäisen kaverin 
tärkeyttä tukiperhetoiminnassa. Joko kaveria kaivattiin tukiperheeseen tai siellä oli 
itselle ystäväksi muodostunut tukiperheen oma lapsi tai tukiperheessä säännöllisesti 
vieraileva lapsi, joka saattoi olla tukiperheen sukulainen tai tukiperheen oman lapsen 
ystävä. 

Ilona: Vaan kaksi ihmistä.
Tiina: Niin kaksi ihmistä siellä. Mm.
Ilona: Joo, ja ihan tylsää.
Tiina: Onko se tylsää?
Ilona: No on.
Tiina: Mikäs voisi olla toisin, että ei olisi tylsää, siellä 
[tukiperheen] luona?
Ilona: Jos niillä siellä olisi vaikka, tuttuja lapsia, niin sitten 
mä voisin niiden kanssa leikkiä. Mut siellä ei vaan oo.

Muutamat lapsista kävivät tukiperheessä oman sisaruksensa kanssa. Oma sisarus 
osana tukiperhetoimintaa koettiin merkityksellisenä eri tavoin. Toisille sisaruksen 
mukana olo oli tärkeää ja toiset olisivat toivoneet voivansa käydä tukiperheessä yk-
sin. Huomattavaa on myös se, että vaikka lapsi kävi tukiperheessä oman sisaruksensa 
kanssa, ja jos tukiperheessä ei ollut heidän lisäkseen muita lapsia, oli lapsen toive 
omanikäisistä kavereista tukiperheessä edelleen ajankohtainen. Oma sisarus ei siis 
toiminut kaverin korvikkeena. 

Lasten kokemuksissa huomio kiinnittyy tukiperheessä käyvän lapsen ja tukiper-
heen omien lasten väliseen sijaissisaruuteen (engl. foster sibling), joka on niin sanottu 
epävirallinen17 sisarussuhde. Sijaissisaruus on erityisesti perhehoidon tutkimuksissa 
noussut viime vuosina kiinnostuksen kohteeksi. Tutkimustietoa kaivataan kuitenkin 
lisää näistä epävirallisista sisarussuhteista, kuten sijoitettujen lasten suhteista sijaisper-
heiden lapsiin tai tukiperheessä käyvien lasten suhteista tukiperheiden lapsiin. (Heino 
& Säles 2017, 64−65.) Teoreettinen ja tutkimuksellinen tieto sisarussuhteista on vä-
häistä. Sisaruutta on alettu tutkia laajemmin sosiologiassa vasta 2000-luvulla (esim. 
Connidis 2007; Edwards, Hadfield, Lucey & Mauthner 2006; Mauthner 2002; 2005) 
ja sosiologista sisarussuhteiden tutkimusta voidaan pitää kehittyvänä tutkimusalueena 
(esim. Leichtenricht 2013; McIntosh & Punch 2009). Koska tukiperhetoiminnassa ei 
kyse ole sijoituksesta, vaan sen tuomat suhteet toimivat lisänä lapsen elämässä, kutsun 

17  Virallisina sisarussuhteina pidetään Marian Elgarin ja Ann Headin (1999) mukaan biologisia sisaruksia, 
joilla on samat biologiset vanhemmat, sisaruspuolet, joilla on yhteinen toinen biologinen vanhempi sekä 
sisarukset (engl. stepsiblings), joilla ei ole yhteistä biologista vanhempaa, mutta jotka ovat sisaruk-
sia omien biologisten vanhempiensa liiton kautta. Lisäksi sisaruksiksi voidaan lukea adoption kautta 
muodostuneet sisarussuhteet, jolloin lapsista on tullut lain mukaan sisaruksia, kun heidät on adoptoitu 
samaan perheeseen. Jaottelu tuo esiin, että sisarussuhteet voivat perustua biologisiin siteisiin sekä 
sosiaaliseen kasvuympäristöön. (Mt., 1999.)
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tukiperheessä käyvän lapsen ja tukiperheessä olevien lasten välistä suhdetta bonussi-
saruudeksi.

Lapset, joiden tukiperheissä oli lähes samanikäisiä lapsia, painottivat kokemuk-
sissaan omia suhteitaan heihin. Lapset kertoivat yhteisistä salaisista puuhailuista ja 
tärkeistä kahden välisistä leikeistä bonussisaruksen kanssa. Lisäksi lapset valokuvasivat 
viikonloppuina bonussisaruksiaan (kuva 5). 

Kuva 5 Bonussisaruksen jalat (Viola)

Osa lapsista kuvaili tukiperheen lapsia parhaiksi ystävikseen ja he kokivat, että myös 
he itse olivat tärkeitä bonussisaruksilleen. Myös Keräsen (2004, 64–67) tutkimuk-
sessa tukiperheessä käyville lapsille tukiperheessä olevat lapset olivat merkittävässä 
roolissa, jopa toiminnan tärkeimpiä henkilöitä. Lapset selvästi odottivat tapaavansa 
toisiaan. Sijoitettujen lasten sijaissisaruutta tutkittaessa on sijaissisaruksilla nähty ole-
van merkittävä rooli sijoituksen vakautta tuottavina tekijöinä (Ingley & Earley 2008). 
Tätä tutkimustulosta voidaan rinnastaa myös tukiperhetoiminnassa olevien lasten 
kokemuksiin. Merkittävää on, ettei kenelläkään tutkimuksen lapsista ollut negatiivisia 
kokemuksia tukiperheessä olevista lapsista. 

Stella: Tukiperheessä minä ja, [bonussisaruksen nimi] oltiin 
siellä parhaita kavereita koska...
Tiina: Ketkä oli parhaita kavereita?
Stella: Minä, ja [bonussisarus].
Tiina: Okei te ootte parhaita kavereita.
Stella: Joo.
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Bonussisaruuteen liittyi lasten kokemuksissa paljon hyvää ja toimivaa, mutta myös 
haasteita. Sisarussuhteet eivät ydinperheissäkään ole ongelmattomia. Ne voivat olla mo-
niselitteisiä ja monimutkaisia, ja niihin liittyy ristiriitaisia tunteita, kateutta ja kilpailua. 
(Säles & Airo 2018, 42.) Sisarussuhteiden laatutekijöitä tutkimalla on huomattu, että 
sisarussuhteen lämpöisyys ja konfliktit, eivät sulje toisiaan pois (Furman & Buhrmester 
1985, 459). Lapset kertoivat hankausta aiheuttavista tilanteista bonussisaruksiensa 
kanssa, kuten leikkien tai tavaroiden yhteiskäytön sujumattomuudesta. 

Viola: [Bonussisaruksella] on aina vaan suunnitelmat.
Tiina: Ai [bonussisaruksella] on ne suunnitelmat? 
Jaa-a. Mitäs te yleensä teette? Mitä suunnitelmia 
[bonussisaruksella] on?
Viola: Se melkein aina tahtoo, niinku, se aina tahtoo leikkiä 
palatsipetseil.
Tiina: Ai palatsipetseil, jaa. 
Viola: [Bonussisarus] ottaa aina sen, minkä mä haluisin.
Tiina: Ai jaa.
Viola: Mä tahdon sen ponin, kun [bonussisaruksella] on se.
Tiina: Ai sä haluisit kanssa sen ponin. Mm.
Viola: Kun [bonussisaruksella] on, heti alkaa leikkii. Mä en 
oo ikinä, ehtiny.
Tiina: Voi että, minkäs sä sit oot ottanut?
Viola: No, vaikka jonkun toisenlaisen.

Muutamat lapsista kertoivat myös toiveesta, että tukiperheessä saisi vierailla oman ka-
verin kanssa. Tällainen toive oli esimerkiksi Essillä, sillä hänestä olisi mukavaa, että oma 
kaveri voisi joskus myös tulla hänen kanssaan viikonlopuksi tukiperheeseen. Esimerkki 
osoittaa myös sen, että tukiperheessä käyvien lasten kaverit ovat myös kiinnostuneita 
tukiperheistä ja haluaisivat itsekin päästä sinne mukaan tutustumaan.

Tiina: Mitäs sun kaverit on siihen [tukiperheessä 
käymisestä] sanonu, tai onko ne kysyny mitään?
Essi: Mm. Ei, mut me ollaan nyt yritetty kai puoli vuotta 
saada [kaveria] mun kaa käymään.
Tiina: Ai sinne [tukiperheeseen] tulisi sun kanssa?
Essi: Niin, se [kaveri] haluais mun kaa käydä kerran siellä 
mut sitten, aina kun se käy niinku [tukiperheen äiti] sano, 
et [tukiperheen äiti] ottaa koska tahansa [kaverin] sinne, 
niin sit äiti on taas semmonen, byh, ja sitte, se ei ikinä 
juttele [kaverin] iskän kaa, jotenka, se ei ikinä käy, kun äiti 
on buh.

Lasten haastatteluissa ja tapaamisissa keskusteltiin myös tukiperhetoiminnasta kerto-
misesta omille kavereille. Lähes kaikki, erityisesti kouluikäiset lapset, olivat kertoneet 
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omille kavereilleen omasta tukiperheestään. Lasten kavereiden suhtautuminen tuki-
perheessä käymiseen oli kaikkien lasten kerronnassa neutraalia. 

Elias: Mä aina välillä sanon et mä oon tukiperheellä 
viikonlopun aikana.
Tiina: Nii. Ni sitten ne [kaverit] tietää.
Elias: Et mä tuun sunnuntaina. Joskus neljält viideltä.
Tiina: Joo. Onks jollain muulla sun kaverilla tukiperhe?
Elias: Mm. Ei.
Tiina: Joo. Mitäs ne sanoo ne kaverit siihen, kun sä sanot et 
sä meet tukiperheeseen?
Elias: Öö ne on sillee ookoo. Ne ei kauheesti välitä.

Lapset eivät tapaamisissa aina suoraan sanallisesti painottaneet ihmissuhteiden 
tärkeyttä. Suhteiden merkittävyys, esimerkiksi bonussisaruksiin tuli näkyviin havain-
noidessani lasten hienovireistä toimintaa haastatteluiden aikana. Esimerkiksi Viola haki 
ensimmäisen tapaamisemme alkuvaiheessa haastattelutilanteeseen soittorasiansa, joka 
osoittautui lahjaksi tukiperheen lapsilta hänelle.

Tiina: Oohoo. Ihana norsu.
Viola: Hehe, mää sain mun, sen- niiltä [luettelee 
bonussisarusten nimet].
Tiina: Iihaanaa.
Viola: Kato.
Tiina: Mut sulla on siellä kaikkia juttuja.
Viola: Tää on se, sieltä leiriltä.
Tiina: Ai niinkö, te leirillä teitte tommoset hienot. Ihana.
Viola: Helinäkeijut.
Tiina: Niin on.
Viola: Kimallepompula.
Tiina: Joo-o.
Viola: Rahoja.
Tiina: Rahojakin sulla on siellä tallessa. Onpa se kiva.

Vaikka tukiperheen perheenjäsenet saivat lasten kokemuksissa painottuneen 
huomion, on mahdollista, että merkittävin suhde tukiperhetoiminnassa lapselle 
muodostuu tukiperheen lemmikkiin. Useat aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että 
lemmikkieläinten merkitys on lapsille suuri. Tämä on tullut näkyväksi erityisesti tut-
kittaessa lasten tärkeitä suhteita sekä vaikeita elämänolosuhteita. (Jokinen ym. 2013; 
Malinen 2017; Ritala-Koskinen 2001; 2018.) Kaikki lapset, joiden tukiperheissä oli 
lemmikkejä, nostivat puheissaan eläimet esiin ja niiden läsnäololle tukiperheessä an-
nettiin merkitys. Tukiperheen lemmikin merkityksellisyys oli kirkkaimmin nähtävissä 
Anteron kokemuksissa, joissa tukiperheen koira oli hänelle tärkeintä koko tukiperhe-
toiminnassa. 
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Tiina: Mikäs on paras juttu siellä tukiperheessä?
Antero: Mm...se, että mä katoin [tukiperheen koiran] 
kanssa telkkaria. Se [koira] alkaa jossain välissä 
nukkumaan siihen. Sitten kun mä yritän nousta, niin se 
tietää, et mä yritän mennä pois. Niin sitten se nousee siitä.

Anterolle tukiperheen koiralla oli hyvin inhimillinen rooli. Hän kertoi pitkiä tarinoita 
koirasta ja heidän välisistä tapahtumista. Lemmikin tärkeys Anterolle ei jäänyt myös-
kään minulta näkemättä ja kokematta. Lapsen äänensävy ja innostuneisuus nousivat 
aina selvästi tukiperheen lemmikistä puhuttaessa, ja kun näin lapsen kohtaamisen 
koiran kanssa saavuttaessa tukiperheeseen, oli se täynnä aitoa iloa. Myös muut lapset 
valokuvasivat perheen lemmikkejä viikonlopun aikana, kuten Essi kuvassa 6. 

 
Kuva 6 Tukiperheen lemmikki (Essi)

Stellan kuvaus tukiperheeseen kuuluvista toimijoista puolestaan kiteyttää hyvin 
sekä tukiperheen ihmissuhteiden että lemmikkien tärkeyden. Suhde tukiperheen 
bonussisarukseen, ”lempikaverina”, osoittaa tukiperhetoiminnan tuovan todellisia 
ystävyyssuhteita lapsen elämään.

Stella: Lempikaveri [bonussisarus, tyttö], [bonussisarus, 
poika], [tukiperheen äiti], [tukiperheen isä], ja, mites se 
meni ja, sitte niiden, kissa, [kissan nimi], ja [kissan nimi] 
niiden ensimmäinen kissa se isoin kisu on kuollut.
Tiina: Okeei.
Stella: Se oli nii vanha jo.
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Tiina: Ai se oli nii vanha, niin.
Stella: Niin ja sitä on, niinku niillä on kaksi kissaa [kissan 
nimi] ja [kissan nimi]. [Kissan nimi], se harmaa ja [kissan 
nimi] on se, niinku semmone, valko-, musta täpläkissa.
Tiina: Ahaa.
Stella: Sen se, sen siellä oli tommosii, tän kokosii niiku, 
täpliä.

Lisäksi kaikkien lasten kokemukset osoittavat, että suhteita muodostetaan myös 
tukiperheen ydinjoukon ulkopuolisiin ihmisiin, kuten tukiperheen sukulaisiin tai tu-
kiperheen lasten kavereihin. Näistä suhteista voi muodostua yhtä tärkeitä tai jopa 
merkittävämpiä kuin tukiperheen perheenjäsenistä. Tukiperhe on mahdollista nähdä 
laajana perheyhteisönä, jossa toimijoina ovat sekä tukiperheen ydinperheen jäsenet 
että perheessä vierailevat sukulaiset, ystävät ja naapurit. 

Essi: Sitten, no. No, siellä on se [tukiperheen sukulaistyttö]. 
Joka on minun ystävä, sitten [kissa], ja sitten [koira], ja 
[toinen koira] joka ei käy enää, mutta kävi kerran. Ja 
sitten siellä käy [tukiperheen sukulainen] vaikka se onkin 
[tukiperheen sukulaistytön] mummo se on silti minun 
ystävä.
Tiina: Nii just, mm. 
Essi: Ja [tukiperheen aikuiset] ovat ystäviäni. 

Lasten kokemuksissa ei tullut ilmi juuri mitään tukiperheen aikuisten osoittamasta 
fyysisestä hellyydestä lapsia kohtaan. On mahdotonta sanoa, liittyykö havainto siihen, 
että tukiperhetoiminta kytkeytyy ammatilliseen lastensuojelutoimintaan, johon ei ylei-
sesti juurikaan liitetä fyysisen hellyyden osoittamista (Laakso 2018, 110) tai laajemmin 
suomalaiseen perhekulttuuriin, jossa ei ole tapana puhua perheenjäsenten välisestä 
hellyydestä. Tukiperheiden aikuisten ja tukiperheessä käyvien lasten läheiset ja lämpi-
mät välit olivat kuitenkin konkreettisesti havaittavissa kulkiessamme tukiperheeseen 
sekä tavatessani lapsia ja tukiperheen perheenjäseniä tukiperheissä. Eleet olivat pieniä 
huomionosoituksia, kuten kosketuksia tai halauksia. Viola kuvasi oman kokemuksensa 
liittyen tukiperheen aikuisen osoittamaan hellyyteen ja aikuisen hänelle tuomaan tur-
vallisuuden tunteeseen.

Tiina: Kenen viereen sä sitten menet jos sua tukiperheessä 
pelottaa?
Viola: No, sitten [tukiperheen isä] on, tulee sinne, kun mä 
huudan sille niin lujaa.
Tiina: Ai sitten se tulee?
Viola: Nii.
Tiina: Hyvä, sitte [tukiperheen isä] pelastaa sut. Se on kiva.
Viola: Ei se pelasta!
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Tiina: Eikö se pelasta, mutta tuleeko se kattoo sua jos sä 
huudat?
Viola: Ei mutta se, sillon kun, ennen kuin menee nukkuu, 
niin sitä ennen. Harakka huttua keittää. Sitten se teki sillai, 
koska, niitten lapset on tykänny, kun ne on pienii.
Tiina: Nii-i. Tekee saman jutun sulle?
Viola: Niin.

Monet lapsista liittivät tukiperheessä olemiseen, ja erityisesti tukiperheen aikuisiin, 
rajat ja rajoista kiinni pitämisen tai niiden asettamisen. Tällaiset konkreettiset arkea 
rajoittavat ja hallitsevat tapahtumat viittaavat ulkoiseen toiminnan kontrolliin. Lapset 
kokivat tukiperheen aikuisten pitävän yllä rajoja suhteessa lapsiin, esimerkiksi sovituis-
ta kellonajoista kiinni pitämisestä mainittiin. Arjen hallintaan liittyvät konkreettiset teot 
tukiperheessä tulivat useiden lasten kertomana ulkopuolelta, tukiperheen vanhemmilta. 

Stella: Rajat. No ne tarkottaa että [tukiperheen äiti] ja 
[tukiperheen isä], huutaa niinku, jos ei kellolyönnillä, 
niinku tule kotiin.
Tiina: Joo. Pitää tulla takaisin.

Vaikka aikuiset päättävät monista lapsen arjen toiminnoista, eivät lapset ole vain pas-
siivisia huolenpidon ja rutiinien vastaanottajia. Myös lapset toimivat aktiivisina oman 
elämänsä subjekteina ja tekevät omia valintojaan sekä kompromissejaan (Haugen 
2010; Linnavuori 2018, 27). En vastuuta lasta tukiperhetoiminnan toimivuudesta tai 
toimimattomuudesta, mutta tarkoitukseni on osoittaa lapsen subjektius monitahoisessa 
kokonaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että lapsen mielipiteellä ja kokemuksella tukiper-
hetoiminnasta on merkitystä ja aikuisten on aktiivisesti rohkaistava lasta kertomaan 
ajatuksiaan myös toimimattomista asioista. Lapsen ei pidä vain yrittää sopeutua sel-
laiseen, mikä ei tunnu hyvältä. 

Elias: Mä sanon monesti, että en halua. Mennä 
[tukiperheeseen].
Tiina: Okei. Oot monesti sanonu. Kenelle sä oot kertonu?
Elias: Äitille tai isille.
Tiina: Joo. Mitäs ne on sit sanonut?
Elias: Mmmm…mut kuitenki pitää aina mennä.
Tiina: Kuitenkin pitää aina mennä. Mm. Mitäs sä oot siitä 
mieltä, että kuitenkin pitää aina mennä?
Elias: Se tuntuu aluksi siltä, että ei haluu ja sitte se on ihan 
hauskaa, kun siellä [tukiperheessä] on.

Tukiperhetoiminnan aloittamisen yhteydessä oli suurimmalta osalta lapsista selvitetty 
heidän mielipidettään siitä, onko heillä halua aloittaa tukiperheessä käyminen. Kaikki 
lapset eivät muistaneet, kuka asiasta oli heiltä kysynyt. Kaikki lapset eivät myöskään 
olleet varmoja, oliko heiltä todella kysytty mielipidettä. Oli kuitenkin nähtävissä, että 
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lasta ei suomalaisessa järjestelmässä jätetä ulos tukiperhetoiminnan päätösprosessista, 
kuten puolestaan ruotsalaisessa Lotta Berg Eklundhin (2010) tutkimuksessa näkyi. 
Lasten mielipiteen selvittäminen on kotimaisessa lastensuojelun toiminnassa perus-
toimintamalli ja ainakin yrityksiä lasten mielipiteen selvittämisen suuntaan tehdään.

Tiina: Silloin kun tämä tukiperhejuttu alkoi, niin 
kysyttiinkö sulta, 
että haluutko sä mennä tukiperheeseen tai kuinka paljon 
sun omaa mielipidettä kyseltiin?
Minka: No kyllä sitä kysyttiin et, ei mun ois ollu pakko 
mennä, mut mä, halusin siinä vaiheessa. Tai no ekan 
tukiperheen aikaan mun oli [pakko]mut sitten tokasta mä 
niinku ite päätin et mä haluan alkaa käymään.

Koska ihminen on sosiaalinen, toisen ihmisen yhteyteen luonnollisesti hakeutuva toi-
mija, yhdessä olemisen tarpeen tyydyttyminen tuottaa hyvinvointia (Niemelä 2009, 
216). Jo Clayton Alderferin (1972) klassisen tarveteorian mukaan yhteisyys on yksi 
keskeinen ihmisen toimintaa suuntaavia voimia, jossa perhe toimii yhteiskunnan perus-
osana. Myös sukulaisten ja ystävien merkitys yhteisyyden tarpeiden tyydyttämisessä on 
tärkeä. Sosiaalityö kokonaisuudessaan pohjautuu suhdeperustaisuudelle ja sosiaalityö 
on aina yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntasuhteisiin perustuvaa toimintaa (Bardy 
2013; Eskola 1981, 45; Ruch, Turney & Ward 2010). Yhtenä sosiaalityön tehtävänä on 
luoda toimivia ihmissuhteita, joiden kautta ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
tukeminen on mahdollista (Holland & Crowley 2013, 57; Niemelä 2009, 226). 

Myös tukiperhetoiminnan lähtökohtana korostetaan lapsen ja aikuisen välistä 
suhdetta. Toiminnan työvälineenä on laajasti nähty tukiperheessä käyvän lapsen ja 
tukiperheeksi ryhtyvien aikuisten ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutussuhde. 
(Moilanen & Svenlin 2016; Svenlin 2020, 222.) Esimerkiksi Johanna Moilasen (2015, 
12, 46) tutkimustulokset osoittavat, että aikuisuus ja aikuissuhde toimivat tukisuhteessa 
eräänlaisena sosiaalisen vaihdon mekanismina, jonka kautta lapselle oletetaan kertyvän 
sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Myös aikaisempi tutkimus tukee suhdeperustai-
suuden merkitystä lapsille (Keränen 2004; Svenlin 2020). Esimerkiksi Keräsen (2004) 
tutkimuksessa tukiperhe tarkoitti lapsille erityisesti merkityksellisiä ihmissuhteita ja 
arkisia asioita (mt., 63–66). 

Lasten ja nuorten näkemyksiä tutkimalla on saatu esiin, että toimivat ja läheiset 
ihmissuhteet muodostavat lasten hyvinvoinnin perustan. Sekä perhe- että ystävyys-
suhteet ovat lapsille ja nuorille tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä, verrattuna esimerkiksi 
perheen taloudelliseen tilanteeseen. Lasten hyvinvointia puolestaan uhkaavat kave-
risuhdeongelmat, tärkeiden ihmissuhteiden puuttuminen elämästä sekä yksinäisyys. 
(Jokinen & Mikats 2018; Jokinen, Malinen, Pirskanen, Moilanen, Rautakorpi, Harju-
Veijola, Notko & Kuronen 2013; Törrönen & Vornanen 2002.) Sijoitettuja lapsia 
tutkimalla on saatu näyttöä, että perhemalli sinänsä ei toimi aina lasta tukevana, vaan 
merkittävää on ihmissuhteiden laatu. Lapsille tärkeiksi voimavaroiksi tutkimuksissa 
nousivat suhteet sijoituspaikan aikuisiin, mutta myös lapsiin. (Chase, Simon & Jackson 
2006; Holland & Crowley 2013, 58, 64.) 
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Lähtökohtaisesti lasten kokemukset tukiperheessä oleviin ihmisiin osoittivat 
toiminnan merkityksellisyyden. Toimivat ja vuorovaikutteiset suhteet tukiperheessä 
käyvän lapsen ja tukiperheen perheenjäsenten välillä ovat tärkeitä, jotta lapsen kasvua 
ja persoonallisuuden kehittymistä voidaan aidosti tukea. Lasten ”elämänpoliittisten 
taitojen” kehittymiseen vaikuttaa heidän kasvuympäristönsä, joista perustavimpana 
paikkana on koti, ja siellä olevat tärkeät vastavuoroiset kiintymyssuhteet. Niillä lapsilla, 
joilla lähipiirissään on vanhempien lisäksi muita heistä kiinnostuneita ihmisiä, on siis 
mahdollisuus saada monta peiliä minuuden ja elämän pohtimiseen. (Bardy, Salmi & 
Heino 2001, 124–125.) Vanhempien ohella tai sijasta kehitystä ravitseva vuorovaiku-
tussuhde voi syntyä myös lapsen ja muiden läheisten aikuisten välille (Bardy 2013, 49; 
Bardy & Heino 2013, 18–19). Tukiperhe voi tarjota lapsen elämään suojaavia tekijöitä 
ja jopa korjata vaurioittavissa tai haastavissa elämäntilanteissa elävien lasten aikuis- ja 
vertaissuhteita. Tätä tukee myös näkemys siitä, että vaikka perhe on lasten arjen ensi-
sijainen toimintareviiri, on tiivis ja muut toimintakentät lapsen elämästä sulkeistava 
perhelapsuus käynyt harvinaiseksi. Perhelapsuuden sijan on saanut niin sanottu ver-
kostolapsuus, jossa perheenjäsenten rinnalle on ilmaantunut muita lapsille olennaisen 
tärkeitä ihmisiä. (Satka & Moilanen 2004, 127–128.)

Lasten kokemukset osoittavat, että parhaimmillaan tukiperhetoiminta tuo hei-
dän elämäänsä heistä kiinnostuneita ja merkityksellisiä suhteita kodin ulkopuolelta. 
Tärkeintä on, että suhde tukiperheessä olevaan aikuiseen, lapseen tai lemmikkiin on 
mielekäs ja vastavuoroinen. Lasten kokemukset kattoivat laajan tunneskaalan liittyen 
tukiperheen perheenjäseniin ja suhteisiin heihin. Tunteet vaihtelivat myönteisestä ja 
lapselle tärkeästä ihmissuhteesta kokemukseen, jota ei tukiperhesuhteena haluttu enää 
jatkaa. 

6.3 Tukiperhetoiminnan toimintaympäristö 

Tukiperhetoiminta tuo lapsen elämään uusien ihmisten lisäksi uuden paikan ja siel-
lä olevat kodin tavarat ja lelut, joihin lapsen toivotaan kiinnittyvän ja asettuvan. 
Ympäristön vaihtaminen ja uusi paikka ovat olennainen osa tukiperhetoimintaa. Paikat 
eivät ole vain neutraaleja materiaalisia maailmoja, vaan lapsille merkityksellisiä ja 
kokemuksellisia toimintakenttiä.  

Lasten kokemukset tuovat näkyville sen, että paikkaa ei voi irrottaa muista tuki-
perheeseen liitetyistä kokemuksista ja toimintaympäristö itsessään voi nousta myös 
tukiperhetoiminnan merkityksellisimmäksi elementiksi. Kuten Ilonan esimerkki osoit-
taa, on tukiperheen koti paikkana painottunut tukiperheessä olevien aikuisten ja lapsen 
välisen suhteen yläpuolelle. On siis perusteltua ajatella, että paikka muodostaa tärkeän 
osan tukiperhesuhdetta. 

Tiina: Mitä asioita sinne [tukiperheeseen] liittyy?
Ilona: Sinne liittyy, että niillä on mukava asunto.

Tarkastelen lasten kokemuksia tukiperheen toimintaympäristöstä erityisesti kiintymys-
suhteena paikkaan (engl. place attachment). Paikkatunteen käsite (engl. sence of place) 
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esiteltiin ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla. Paikka, esimerkiksi tukiperheen koti, 
tulee ymmärtää sosiaalisena, biologisena ja fysikaalisena kokonaisuutena. Toistuvat ja 
moninaiset kokemukset paikasta, positiivisena tai negatiivisena, sekä turvallisuuden 
tunne liitettynä paikkaan voivat vaikuttaa siihen, että paikka muodostuu merkityksel-
liseksi. Paikkatunteen syntymiseen liittyy myös tarve struktuuriin, jotta yksilö kykenee 
liikkumaan ja toimimaan paikassa. Vaikka samaan aikaan myös strukturoimaton vapaa 
liikkuminen paikassa tukee paikkatunteen muodostumista. (Kudryavtsev, Stedman & 
Krasny 2012; Lynch 1984; Manzo 2005.)

Tukiperheiden koti ja siellä olevat tavarat olivat vahvasti edustettuina myös lasten 
itsensä ottamissa valokuvissa tukiperheviikonlopuista (esim. kuva 7).

Kuva 7 Tukiperheen koti (Essi)

Tukiperheen kodeista puhuttaessa lapset mainitsivat erityisesti niitä paikkoja, joissa 
asioita tehtiin yhdessä sekä ulkona että sisällä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu 
Susanna Helavirran (2012) tutkimuksessa lastensuojeluasiakkaana olevien lasten ku-
vauksista kodista, jossa lapset tuovat esiin kodin miellyttävimpiä paikkoja. Mukavimpia 
paikkoja lasten mielestä olivat tilat, joissa koko perhe vietti aikaa, kuten olohuone ja 
keittiö. Niissä tehtiin asioita yhdessä perheenjäsenten kanssa tai vain oltiin yhdessä. 
(Mt., 162.) Myös eniten tukiperheen kotien huoneista lapset puhuivat ja valokuvasivat 
keittiöissä ja olohuoneissa tapahtuvaa toimintaa sekä niissä olevia tavaroita (ks. kuva 8).

Tiina: Missäs te yleensä vietätte aikaa, kun ootte 
[tukiperheen aikuisten] kanssa?
Viljami: No, ulkona. Tai olohuoneessa ((nauraen)).
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Kuva 8 Tukiperheen olohuone (Viljami)

Paikka, joka liitetään lapsille tärkeäksi omaksi paikaksi kotona, on sänky (Helavirta 
2012, 161). Tukiperheessä lapsilla harvemmin oli omaa sänkyä, mutta jokainen tiesi 
kuitenkin oman paikkansa, jossa nukkuivat. Toisille nukkumapaikka oli aina samassa 
tutussa paikassa ja toiset lapsista valitsivat paikan jokaisella kerralla erikseen. 

Tiina: Missä te nukutte?
Stella: Yläkerrassa. [Tukiperheen aikuiset] nukkuu yhdessä.
Tiina: Niin, niillä on oma huone ja te ootte [tukiperheen 
lapsen] kanssa samassa huoneessa vai?
Stella: Joo.

Tukiperhetoiminnassa kiintymyssuhteen muodostuminen paikkaan näkyi lasten ku-
vatessa ensisijaisesti tukiperheen kotia ja asioita, joista lapset tunnistivat tukiperheen 
kodin. Esimerkiksi mennessämme yhdessä tukiperheeseen, juoksi Viola paljon minua 
edellä tukiperheen ovelle. Siellä hän odotti minua ja osoitti oven edessä olevaa kynnys-
mattoa. Matto toimi hänelle konkreettisena muistijälkenä tukiperheen kodista.

Viola: Tästä.
Tiina: Sieltä löyty.
Viola: Koska mä aina muistan tän maton.
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Aikaisempi tutkimustieto osoittaa, että lastensuojelun avohuollon tukitoimet voivat 
olla synnyttämässä lapselle tärkeitä paikkasidoksia (Ritala-Koskinen 2018). Tukiperhe 
sekä tukiperheen koti muodostavat tärkeän paikan ja kiinnekohdan lapsen arkeen. 
Paikkasuhteen nähdään muodostuvan lapselle sen kautta, mitä tärkeiden ihmisten ja 
eläinten kanssa näissä paikoissa tehdään. Kiinnittyminen fyysisiin paikkoihin kertoo 
lapsen kuulumisen tunteesta. (Mt., 92, 97.) 

Paikkasuhteen merkitystä lasten hyvinvoinnille sosiaalityössä tutkineen Gordon 
Jackin (2010; 2015) mukaan, lapselle tärkeät paikat tukevat lapsen identiteetin kasvua, 
turvallisuuden tunnetta sekä kuulumista yhteisöön. Tämä on merkittävä huomio sekä 
lastensuojelulle että koko sosiaalityölle, jossa tukimuotoja tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että paikalla ja toimintaympäristöllä on lapselle merkitystä. Kun sosiaalityön 
tavoitteena on lisätä hyvinvointia ihmisen elämässä, tarkoittaa tämä huomion kiinnittä-
mistä niihin tekijöihin, jotka edistävät tai estävät hyvinvoinnin toteutumista (Niemelä 
2009, 224). Siksi sosiaalityössä on olennaista käydä keskustelua lapselle ja nuorelle 
tärkeistä paikoista ja kokemuksista niissä (Jack 2015; Ritala-Koskinen 2018, 100). 
Perhesuhteissa ja asuinpaikoissa on käytännössä monella tavalla toisiaan läpileikkaavia 
teemoja. Tunne kuulumisesta elinympäristöön ja -paikkaan on perustavanlaatuinen 
osatekijä itseymmärrykselle. Konkreettisilla paikoilla ja fyysisellä ympäristöllä on mer-
kittävä vaikutus yksilön identiteetille. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 12; Jack 2010, 
755–756.) Tutkimukset lasten ja nuorten parissa ovat useasti osoittaneet, että hyvin-
voinnin kannalta paikka ja identiteetti ovat läheisessä yhteydessä (Chawla 1992; Day 
& Midbjer 2007; Irwin, Johnson, Henderson, Dahinten & Hertzman 2007; Jack 2010). 

Lasten kokemuksissa tukiperheen kodin ympäristö oli selvästi näkyvissä kiinty-
myksen kohteena ja paikkasidoksen luojana. Kaikki lapset kuvailivat ulkona tapahtuvia 
tekemisiä. Näitä olivat erityisesti asiat, joita pystyttiin tekemään tukiperheen pihapii-
rissä. Ulkona aikaa vietettiin sekä yhdessä tukiperheen aikuisten, siellä olevien muiden 
lasten kanssa että itsenäisesti. Tukiperheiden kotien pihapiirit näyttäytyivät aktiivisina 
toiminta-areenoina, jossa tekeminen vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan.

Viljami: Talvisin vähän katottiin elokuvia ja silleen, mutta 
kesäisin me ollaan sitten enemmän ulkona.
Tiina: Niin. Se kuulostaa kivalta. Mitäs kaikkee ulkona 
sitten voi tehdä?
Viljami: No siellä voi kalastaa ja pelata kaikkia pelejä.

Tukiperheiden laajempi kodin ympäristö, siellä olevat puistot ja lähialueet, olivat lap-
sille merkityksellisiä. Paikkaan liittyvän kiintymyssuhteen näkökulmasta aikuisten 
tehtävä on mahdollistaa lapsille kokemuksia ympäröivästä elinympäristöstä monin eri 
tavoin. Käynnit lähikaupassa, puistoissa ja kirjastoissa, jossa lapsella on mahdollisuus 
leikkiä ja tutkia, lisäävät lapsen kokemuksia ympäristöstä ja vahvistavat kuulumista 
paikkaan. (Jack 2010, 766.) Onkin esitetty, että mielihyvän kokemus suhteessa ympä-
ristöön on olennainen, jotta paikkakiintymistä ja kuulumista voi syntyä (Morgan 2010, 
17–18). Tukiperheen arkinen liikkuminen yhdessä lasten kanssa toi lasten kokemuksiin 
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uudenlaisia ulottuvuuksia, jotka vahvistavat myös lapsen kiinnittymistä tukiperheen 
ympäristöön ja siellä oleviin ihmisiin. 

Tukiperheiden kodit sijaitsivat sekä kaupungissa että maaseudulla. Osalle lapsista 
tukiperheen kodin maalaismainen ympäristö oli erityisen tärkeää. Lapset kertoivat, että 
on mielekästä päästä pois omasta kaupungissa sijaitsevasta kodista ja kokea maalla 
olemisen erilaisuus. Lapset kertoivat maaseudun rauhallisuudesta ja sen tärkeydestä 
omalle arjen jaksamiselleen. Minkan kokemus osoittaa tukiperheen olevan paikka, joka 
konkreettisesti lisää jaksamista yläkouluikäisen koulunkäyntiin ja arkeen.

Minka: Täällä [tukiperheessä] on ihanaa aina illalla kattoo 
tähtiä, kun näkee kunnolla.
Tiina: Aivan.
Minka: Mä muistan, kun me oltiin joskus tossa pellolla…
kun oli lämmin, niin katsomassa vaan tähdenlentoja. Se oli 
kivaa. Ja sit kun ei tosiaan katuvalot tai mitkää häirinnyt.
Tiina: Nii-i, ei kaupungissa näe, kun on aina niin paljon 
valoa.
Minka: Niin kun siellä ei oikein, näe mitään tommosta.
….
Tiina: Jos sä mietit, niin onko se jotenkin erilaista olla 
täällä, kotona kuin täällä tukiperheessä? Onko siinä mitään 
eroa kummassa paikassa sä viikonloppua vietät?
Minka: No on siinä, koska niinku voi tehdä, asioita eri 
tavalla ja sitten, se on kivempaa päästä vielä maaseudulle, 
kun on aina vaan täällä kaupungissa.
Tiina: Okei, mikä siinä on kivempaa?
Minka: Maaseudulla saa leikkiä rauhallisempaa ja ainakin, 
kun on koulua niin sinne [tukiperheeseen] on kiva päästä, 
niin sitten mä jaksan taas seuraavan viikon koulua. Tai 
niinku pidempään sitä koulua.

Luonto ja luonnossa liikkuminen olivat näkyvillä kaikkien lasten kokemuksissa jollakin 
tavalla (esimerkiksi kuva 9). Luonnolla ja luontokokemuksilla on tutkitusti merkitystä 
hyvinvoinnille. Laajentuneilla mahdollisuuksilla ulkoiluun on todettu olevan positiivisia 
vaikutuksia mielialaan ja se parantaa keskittymiskykyä ja itsekuria. (Jack 2010, 762; 
Pretty, Peacocok, Sellens & Griffin 2005; Taylor, Kuo & Sullivan 2001.)
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Kuva 9 Puu (Elias)

Luonnon linkittäminen osaksi sosiaali-, hoiva- ja kasvatuspalveluita on viime vuo-
sikymmenenä yhä enemmän tutkittu. Sateenvarjoterminä käytetään luontohoiva tai 
luontovoima –käsitettä (engl. green care). Green carea voidaan harjoittaa kaikenlaisissa 
ympäristöissä, missä luonto on jollain tavalla läsnä: maatilalla, metsässä, puutarhassa, 
mutta yhtä lailla kaupunkimaisessa ympäristössä puistoissa tai sisätiloissa taiteen kei-
noin. (Green Care Finland ry 2020; Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011, 
320–322.) Tukiperhetoiminnassa ei ole kyse luontoavusteisesta green care -toimin-
nasta palveluna, mutta lasten kokemuksissa luonnon, puistojen, metsien ja pihapiiriin 
merkitys oli näkyvissä. Luonto voi olla tekemisen toiminnan tausta, jolloin luonto voi 
tarjota rauhoittavan ja kokemuksellisen ympäristön. Luonto voi olla myös toiminnan 
kohde tai väline. Tällöin lapsi on luonnon kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa, kuten 
kerätessään oksia ja kiviä. (Sempik, Hine & Wilcox 2010; Soini ym. 2011, 324.)

Antero löysi puun palan ollessaan retkellä tukiperheen kanssa ja hän otti siitä 
myös valokuvan (kuva 10). Hän oli lopulta jopa ottanut kyseisen puun palan mukaansa 
tukiperheeseen, koska tiesi, että tukiperheen koira pitäisi siitä kovin. Puun palanen 
nousi esiin vielä tavatessani Anteron viimeisen kerran hänen kotonaan ja katsoessam-
me yhdessä hänen ottamiaan valokuvia tukiperheviikonlopusta. Tällöin hän esitteli 
uudelleen samaa puun palaa, jonka hän oli tuonut kotiin. Ulkona liikkuminen ja uusien 
asioiden löytäminen tuovat esiin lasten moniulotteisia kokemuksia ja sitovat tukiper-
hetoiminnan palasia yhteen tuoden sen merkityksellisyyttä näkyväksi.

Antero: Mä voin näyttää mistä tää juttu on.
Tiina: Ai jaa, no näytä.
Antero: Mä voin näyttää, et oo nähny.



124

Tiina: Ai onkse tuotu tänne [tukiperheeseen].
Antero: Oota.
Tiina: Joo, ai se on siinä. Onpa hieno. Onko se ihan sileä?
Antero: On.
Tiina: Otitko sä sen sieltä [retkeltä] mukaan?
Antero: Joo ((nauraen)).
Tiina: Hyvä, sehän on hieno. Mahtava.                                               
Antero: Jos [tukiperheen koira] ois täällä niin se tulis tällei 
ja hyppäis sen.
Tiina: Ai jaa, tykkääkse siitä niin kovin? 
Antero: Joo se tykkää kepeistä.

Kuva 10 Puun pala (Antero)          

Lapset olivat valokuvanneet viikonloppujen aikana erityisesti tukiperheessä olevia esi-
neitä sekä bonussisarusten leluja ja tavaroita (ks. kuva 11). Usein lapset olivat halunneet 
osoittaa kyseisen esineen tärkeyttä valokuvaamalla niitä. Esineiden merkitys yksilölle 
on kiinnostavaa ja tutkimuksissa ei ole juurikaan selvitetty esineiden merkitystä lapsen 
elämään (vrt. Laakso 2018). 
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Kuva 11 Bonussisaruksen tavaroita (Viola)

Materiaalisuuden tarkastelua osana lastensuojelun tukitoimia on tutkittu myös vain 
vähän. Esineillä on olennainen rooli jokaisen ihmisen elämässä, sillä ihminen ei elä vain 
toisten ihmisten kanssa, vaan myös yhteistoiminnassa ei-inhimillisiksi ymmärrettyjen 
asioiden, kuten tavaroiden, teknisten laitteiden ja muiden ympäristön elementtien 
kanssa. Ihmisten yhdessä oleminen on näin ollen aina myös esineiden kanssa suhtees-
sa olemista. Lisäksi esineillä on myös merkitystä sosiaalisessa kanssakäymisessä, sillä 
ne toimivat välittäjinä inhimillisessä toiminnassa. Myös lapset ovat tietoisia esineiden 
merkityksestä sosiaalisen identiteetin ilmentäjinä sekä osana lasten välisiä eroja. (Autio, 
Lähteenmaa, Holmberg & Kujala 2016; Laakso 2018, 108; Ruckenstein 2013.)

Materiaalisuuden merkitys kiinnittyy myös fenomenologiaan, jossa ihmisen elä-
mäntilanteen eli situationaalisuuden välityksellä ihminen on suhteessa ympäröivään 
materiaaliseen maailmaan. Materia tekee näkyväksi sitä, minkä kanssa ihminen joutuu 
elämänsä aikana suhteeseen. (Perttula 1995a, 18; Rauhala 2005, 17.) Lapselle tukiper-
heessä olevat esineet tai lelut voivat kertoa myös tukiperheessä olevan perheenjäsenen 
ja lapsen suhteesta. Tukiperheen lapsen lelu tai esine voi olla erityinen tukiperheessä 
käyvälle lapselle. 

Viola: Rasioita.
Tiina: Onpa hienoja rasioita. Onko ne [bonussisaruksen] 
rasioita?
Viola: Ne on [bonussisaruksen].
Tiina: Oii. Mitä siellä on? Jotain hienouksia. Onko siellä 
aarteita? Tai koruja?
Viola: Kukaan muu ei saa noita kattoa.
Tiina: Ai ne on semmosia salaisia.
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Koin Violan halun esitellä jotakin salaista myös minulle, vain hänelle ja tukiperheen 
lapselle kuuluvaa, eräänlaisena kutsuna olemaan osa heidän erityistä koettua maail-
maansa. Lasten yhteinen salaisuus osoittaa lasten välisen suhteen materian kautta. 
Tärkeässä esineessä, jota pidetään jopa salaisena, tulee näkyväksi jaettu todellisuus 
bonussisaruksen ja tukiperheessä käyvän lapsen välillä. Viola oli tutkimukseni lapsista 
nuorin ja hän kuvasi kokemuksiaan eniten kuvien ja esineiden avulla. 

Tavatessani Violan tukiperheessä hänen tukiperheviikonloppunsa päätteeksi, hän 
kertoi eräästä tukiperheen lapselle kuuluvasta pöllö-peitosta (ks. kuva 12), joka oli 
hänelle erityisen mieluinen. Peitto liittyi myös tiiviisti majaleikkiin, jota lapset lähes 
aina leikkivät yhdessä, kun Viola oli tukiperheessä. Tätä erityisyyttä vahvistivat myös 
Violan tukiperheviikonlopun aikana ottamat valokuvat, joista kymmeniä kuvia oli otettu 
yksinomaan peitosta, joka toimi majan kattona. Maja toi paikkana kaikki lapset tiiviisti 
viikonlopun aikana yhteen, jolloin sekä esine (peitto) että toiminta (leikki) vahvistivat 
lapsen suhdetta tukiperheen jäseniin. 

Tutkijana epäilin ensin Violan ottaneen vahingossa valtavan määrän kuvia epä-
määräisestä vaaleanpunaisesta taustasta. Mutta keskustelu lapsen kanssa osoitti 
oletukseni täysin vääräksi. Tämä todentaa sen, että emme voi ennakolta tietää, mikä 
esine on lapselle tai nuorelle tärkeä. Esine voi kantaa sisässään inhimillisiä piirteitä, 
jolloin sen merkitystä ja tärkeyttä ei voi sivuuttaa. (Laakso 2018, 113–114.) 

Kuva 12 Majan katto (Viola)

Violan kuvaama peitto kertoo myös tukiperheeseen liittyvästä pysyvyyden tun-
teesta. Peitto on osa mieluista yhteistä leikkiä lähes aina tukiperheviikonloppuisin. 
Lastensuojelututkimuksessa on pysyvyyskeskustelulla tärkeä rooli. Lastensuojelussa on 
perinteisesti painotettu pysyvien ihmissuhteiden merkitystä, mutta esineisiin liittyvä 
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tieto voi tuoda tähän tärkeän lisänäkökulman, sillä myös esineet ylläpitävät jatkuvuutta. 
(Laakso 2018, 123.)

Lapset ilmaisivat esineiden merkitystä myös suhteessa omiin henkilökohtaisiin ta-
varoihinsa. Ymmärsin lasten omien tavaroiden viemisen tukiperheeseen viikonlopuksi 
haluna esitellä ja jakaa omaa kodin maailmaa erityisesti bonussisaruksille. Esimerkiksi 
Viola halusi tukiperheeseen lähtiessään kovasti ottaa mukaan monenlaisia omia tava-
roitaan sekä askartelujaan, joista itse koki, että tukiperheen lapsetkin pitäisivät. Lisäksi 
lasten matkapuhelimet painottuivat tärkeänä henkilökohtaisena tavarana, joka ha-
luttiin ottaa mukaan tukiperheeseen. Puhelimen käyttöä oli rajoitettu monien lasten 
kohdalla tukiperheviikonloppujen aikana. Lapset ottivat säännöt yllättävän ymmär-
täväisesti vastaan. Puhelinta sai esimerkiksi käyttää matkalla tukiperheeseen, mutta 
viikonloppuna sitä ei juurikaan käytetty. Vain jos tukiperheessä ei ollut tekemistä, oli 
mahdollista olla ja pelailla matkapuhelimella. 

Viljami: Paitsi ei ollu tekemistä aina.
Tiina: Ai aina ei ollut tekemistä. Mitäs sä sitten silloin? 
Olitko sä vaan?
Viljami: En, mm. No, vähäsen. Katoin teeveetä tai olin 
puhelimella.

Lapsille oli tärkeää olla osana vaikuttamassa tukiperheen toimintaympäristöön. 
Konkreettinen lasten tiloihin liittyvä mielipiteen huomioiminen ja tilan tärkeyden ym-
märtäminen näkyivät esimerkiksi Minkan kertoessa tukiperheessä olevasta omasta 
erillisestä huoneesta. Huone oli rakennettu tukiperheessä oleville vanhemmille lapsille, 
jossa he saavat olla rauhassa perheessä olevilta nuoremmilta lapsilta.

Minka: Niitä [nuorempia lapsia] ei jaksa.
Tiina: Okei, niitä ei ihan jaksa.
Minka: Sen takia meille on tehty, semmonen, kun siellä 
on sauna, ulkosauna, niin sinne on tehty semmonen oma 
huone meille, ettei meidän tarvii kestää niitä pikkuisia.
Tiina: Okei, ketä sinne huoneeseen sitten voi mennä?
Minka: No yleensä, minä ja mun kaverit. Et ei mitään niitä 
pieniä sinne oteta.
Tiina: Nii, niitä ei oteta ollenkaan. Okei, nukutteko te siellä 
kanssa?
Minka: Joo.

Lapselle kerrotaan tukiperheestä ennen tukiperhesuhteen aloittamista. Lasten koke-
muksista tukisuhteen aloittamisen ajalta ei käynyt selvästi ilmi, ketkä tukiperheitä heille 
esittelivät. Ainakin omien vanhempien kanssa tukiperheiden kodeista oli keskusteltu. 
Lapset kertoivat mielikuvista, joita he olivat luoneet tukiperheen kodista heille etukä-
teen kerrotun perusteella. Nämä luodut kuvitelmat eivät sitten aina vastanneetkaan 
täysin todellisuutta, kuten Essin kokemuksesta käy ilmi.



128

Essi: No siis, mä kuvittelin, et se oli semmoinen punanen 
omakotitalo ja siellä on jotenkin vähän puutarhaa, 
kukkapenkkiä näin. Semmonen pieni neliö. Ja et siel on 
about kolme kissaa, kun äiti sano, et “juu et siel on kissoja, 
eläimiä ja näin”. Siel on yks kissa, joka inhoo ihmisiä.
Tiina: Okei.
Essi: Ja se on semmonen. Valkonen omakotitalo ja se on 
täynnä kukkia.

Mielenkiintoista on, että lapset kertoivat saaneensa tukiperheistä tietoa hyvin konk-
reettisista, erityisesti tukiperheen kotiin ja kodin ympäristöön liittyvistä asioista. 
Kukaan lapsista ei kertonut, että tukiperheiden perheenjäseniä tai heidän kiinnostuksen 
kohteitaan olisi kuvailtu heille ennen tukisuhteen aloittamista. Tämä antaa hieman ris-
tiriitaisen näkemyksen siitä, että suhdeperusteisuutta painotetaan tukiperhetoiminnan 
virallisissa tavoitteissa, mutta tukiperhetoimintaa ”markkinoidaan” lapsille paikan ja 
siellä olevien mahdollisuuksien perusteella. 

Yleensä interventioita tarkasteltaessa ei ympäristöllä, paikalla tai esineillä ole 
nähty olevan yhtä suurta merkitystä kuin esimerkiksi hyvällä aikuissuhteella. Huomio 
lastensuojelullisissa toimenpiteissä on kiinnittynyt tiiviisti ihmissuhteisiin ja niiden 
laatuun. Vaikka käytännössä kytköksissä toisiinsa ovat sekä suhteet ihmisiin että konk-
reettiset paikat ja toiminnan ympäristöt. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 12.) Tämä 
on tärkeää tiedostaa, sillä sosiaalityön työskentelykohteeksi on jo Mary Richmondin 
(1922) ajoista määritelty vuorovaikutus ihmisen ja hänen elinympäristönsä välillä. 
Sosiaalityön fokuksessa ovat ihmiset sekä hänen ympäristönsä väliset suhteet. 

Kuten Barbara Probst (2012, 696) toteaa, ei ympäristön merkitystä voi tarkastella 
pelkästään sosiaalityön lähtökohtana ja asiakkaiden elämään vaikuttavana tekijänä, 
vaan sitä on tarkasteltava myös konkreettisesti osana interventioita. Ympäristö tarjoaa 
kehyksen lasten ja aikuisten yhteiselle toiminnalle sekä lapsen itsenäiselle toiminnalle. 
Tämä osoittaa sen, että sosiaalityössä pelkkä ihmisen ja ympäristön välisen suhteen tar-
kastelu ei riitä. Yhtä tärkeää on huomioida toimintaympäristön konkreettinen merkitys 
osana tarjottua tukea. (Mt., 701.) 

Ympäristön vaikutus lapsen kehitykseen nähdään välittyvän ja toteutuvan lapsen 
oman kokemuksen myötä (Michell 2016). Toimintaympäristöä tulee tarkastella yh-
teen kietoutuneena persoona-ympäristö -suhteena sekä dynaamisena ja kehittyvänä 
kokonaisuutena eikä vain olemassa olevana taustana (Suorsa 2018, 89). Ihmissuhteet 
toimivat tärkeinä tekijöinä, jotta moninaiset olemisen ja asumisen paikat muodostuvat 
lapsille merkityksellisiksi (Ritala-Koskinen 2018, 88). 

Suorat ja toistuvat kokemukset paikasta tukevat paikkaan muodostuvaa kiintymys-
suhdetta. Myös sosiaalisilla suhteilla on merkitystä paikkasuhteen muodostumisessa. 
Esimerkiksi suhteet vanhempiin, opettajiin ja ikätovereihin vaikuttavat kiintymys-
suhteen muodostumisessa paikkaan. Alle kouluikäisten lasten kokemuksissa yleensä 
koti nousee tärkeimmäksi paikaksi elämässä. Kodin ja asunnon jälkeen toisena ta-
sona fyysisiin paikkoihin kiinnittymisessä voidaan pitää lähiympäristöä, jossa lapsi 
liikkuu aktiivisesti aikuisten kanssa tai itsenäisesti. Alakouluikäisenä lähiympäris-
tö nousee merkitykselliseksi ja lapset alkavat käyttää paikallista aluetta laajemmin. 
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Lähiympäristöt määrittyvät kotien ja koulujen pihoiksi, puistoiksi sekä asuinpaikko-
jen naapurustoiksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten mielipaikkoja ovat olleet 
esimerkiksi kodit, puutarhat, lähikadut, erilaiset avoimet tilat, puistot, leikkikentät ja 
urheilutilat. (Jack 2010, 757−758.) 

Lasten paikkakokemukset ovat vahvasti sosiaalisia. Ne viittaavat materiaali-
seen maailmaan, tunteisiin sekä paikkojen merkityksellisiin ihmisiin, jotka ovat myös 
ajallisia ilmiöitä. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 14, 77; Jack 2010.) Pitkäaikaiset 
kokemukset ympäristöstä vahvistavat paikkaidentiteettiä, edesauttavat sosiaalis-
ten suhteiden muodostumista paikallisesti ja linkittävät tärkeitä elämäntapahtumia 
paikkaan. Pelkkä aika ei riitä toimintojen vahvistajana, vaan kokemusten laadulla ja 
intensiteetillä paikasta on myös merkitystä. (Jack 2010, 757; Rowles 1983; Tuan 1977.)

Tukiperhetoiminta ja sen päivittäinen toimintaympäristö määrittävät myös lapsen 
situaatiota, elämäntilannetta. Holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta kaikki yksilön 
toimijuuden elementit tulevat erityisen näkyväksi toimintaympäristöä tarkasteltaessa. 
Tukiperhetoiminta on lastensuojelun tukitoimi, joka tekee siitä lapselle eksistentiaa-
lisen eli olemassaolon valinnan. Näitä valintoja lapsi tekee arkisissa toiminnoissa 
tukiperheessä. Lapsi voi tehdä valintoja, siltä osin kuin hänelle annetaan valinnan 
ja päätöksenteon mahdollisuuksia. Lapsi voi myös valita olemista tukiperheen per-
heenjäsenten kanssa sekä välineitä ja tapoja käyttää tukiperheen fyysistä tilaa. Lasten 
näkemykset tulee lastensuojelussa ja kaikessa lasten kanssa toteutettavassa toimin-
nassa ottaa huomioon ja se voi toteutua monella tavalla. Nämä situaatioon vaikuttavat 
elementit näyttäytyvät lopulta eri tavalla jokaiselle lapselle, sillä jokainen lapsi muo-
dostaa tukiperhetoiminnasta oman merkityssuhteiden kokemuksellisen järjestelmän. 
Vaikka ihmiskäsitystä tarkasteltaessa toimintaympäristö kiinnittyy selkeimmin situati-
onaalisuuteen, on näkemykseni mukaan toimintaympäristössä kyse myös kehollisesta 
kokemuksellisuudesta. 

Lasten kokemusten perusteella näyttää siltä, että lapselle on mahdollista syntyä 
kiintymyssuhde tukiperheen toimintaympäristöön ja kotiin, siellä olevien ihmissuh-
teiden lisäksi. Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on lisätä lapsen hyvinvointia, jolloin 
tukiperheen toimintaympäristö tulee huomioida kokonaisvaltaisesti eläimineen ja 
esineineen. Tukiperhetoiminta ei koostu vain ihmissuhteiden muodostamasta toimin-
nasta, vaan monimuotoisesta ja kompleksisesta kokonaisuudesta.

6.4 Toiminnallisuus tukiperhetoiminnassa

Lasten kokemuksissa tukiperhetoiminnan tunnusmerkkinä on ennen kaikkea yhdessä 
tekeminen. Jokainen lapsista kuvasi laajasti ja yksityiskohtaisesti erilaisia tukiperheen 
mahdollistamia tekemisen sekä toiminnan tapoja ja muotoja. Monille tukiperheessä oli 
tapahtunut uusia ja jännittäviä asioita, joita oli tärkeä saada jakaa.

Tukiperheessä käyvät lapset kuvailivat tarkasti tukiperheessä olemistaan. Lasten 
kokemukset viikonlopuista olivat yllättävän samankaltaisia, kuten seuraavat Anteron 
ja Stellan esimerkit osoittavat. Säännönmukaisuus ja arjen toiminta esiintyivät yksi-
tyiskohtaisesti kokemusten kuvauksissa. 
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Tiina: Muistatko sä mitä te puuhaatte siellä tukiperheessä?
Antero: Joo-o. Me katotaan telkkarii. Sillon kun me ollaan 
nukuttu niin aina me käydään vessassa, siitä mennään 
syömään, aamupala ja siitä, me tota niin, me katsotaa 
vähän telkkaria ja sitten me mennään ulos, sitten me 
syödään ruoka ja sitten, kun on ilta niin sitten, joskus me 
katsotaan leffa.
Tiina: Okei.
Antero: Ja joskus me käydään teatterissa. Sillon kun me 
katotaan leffaa me otetaan jotain, vähän karkkia tai jotain 
sellasta...ja teatteriin otetaan myös joskus.

Arki koostuu tukiperheessä viikonlopun päiviin muotoutuneesta rytmistä, joissa toi-
siaan seuraavat nukkuminen, syömiset, leikkiminen ja yhdessä puuhailut. Lapset 
kertoivat tukiperheviikonlopun aikatauluista luontevasti eikä heillä ollut vaikeuksia 
kertoa viikonlopun kulusta, mikä osoittaa, että rutiinit ovat toistuneet useamman ker-
ran saman kaltaisina. Tämä tarjoaa viitteitä siitä, että säännöllinen rytmi auttaa lapsia 
ennakoimaan tukiperheen viikonlopputoimintaa. Arjen rytmitys antaa lapsille tietoa 
siitä, mitä milloinkin tapahtuu ja missä. 

Stella: Tukiperheestä. Sitä sitten. Mitänhä sitä. Että, 
tukiperheessä meillä, niin kun, minä ja [bonussisarus] 
leikitään koko päivä. Sitten me mennään ulos leikkimään, 
ja sitten on ruoka-aika. Sitten syödään ja mennään, 
niinku leikkimään takaisin ulos ja sitten on lounas ja sitten 
iltaruoka-aika. Sitten mennään syömään jotain ja kuudelta 
iltapala ja iltapalan jälkeen me, mennään pesemään 
hampaat ja me mennään nukkumaan ja käydään 
välillä iltapesulla. Pestään hampaat ja heti aamulla me 
laitetaan vaatteet päälle ja me [bonussisaruksen kanssa] 
tehtiin semmonen leikki, että jokaisella on oma sellainen 
pukuhuone ja ei saa kattoo, ja se toinen on alasti!

Silloin, kun lapsi oli käynyt tukiperheessä pidempään, tulivat kokemuksissa näkyviksi 
myös vuoden kierron mukaiset juhlapyhät. Tavat viettää pikkujoulua, juhannusta tai 
pääsiäistä, tulivat lapsille tutuiksi ja toivotuiksi yhteisiksi tapahtumiksi tukiperheen 
kanssa. Näin ollen lapsille muodostui tukiperheen kanssa arjen rutiinien lisäksi myös 
juhlapyhiin liittyviä rutiineita. Kuten esimerkiksi Violalle, joka myös valokuvasi (ks. 
kuva 13) tukiperheessä pääsiäiseen liittyviä asioita.
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Kuva 13 Pääsiäinen tukiperheessä (Viola)

Lapset toivat näkyville sekä haastatteluissa että valokuvissa (esim. kuvat 14 ja 15) eri-
tyisen paljon kokemuksiaan tukiperheiden kanssa tehdyistä retkistä. Toiminnallaan 
tukiperhe mahdollistaa lasten pääsyn paikkoihin, joihin lapsella ei ehkä oman perheen-
sä kanssa olisi mahdollisuutta. Retkillä on tärkeä merkitys myös lasten elinympäristön 
laajentumiselle ja erilaisten kokemusten saamiselle. Ulkoilu ja retkeily tuovat lapsille 
mahdollisuuden moniin tavallisiin lapsuuden kokemuksiin, kuten puissa kiipeilyyn tai 
leikkimiseen metsässä tai puistossa. (Jack 2010, 761–762.)

Minka: Sitten tää oli sieltä kansallispuistosta, kun me oltii 
semmoses, lintutornissa. Seittemäntoista metriä korkee.
Tiina: Oliko?
Minka: Oli ((naurahtaen)).
Tiina: Siis sinne piti sitten kävellä, tai kiivetä. 

Minka: Joo portaita.
Tiina: Uskalsiko kaikki tulla?
Minka: Ei.
Tiina: Sä ainakin uskalsit mennä, kun tää on sieltä 
otettu. Joo, ei ole mitään korkean paikan kammoa sulla 
selkeestikään, vai?
Minka: On, mut mä halusin silti kokeilla.
Tiina: Onko? Halusit mennä, mahtavaa. Vautsi.

Retket voivat toimia yhtenä lapsen ja aikuisen välisen valtasuhteen tasoittajina, kuten 
käy ilmi Jenni Lahtisen (2018) tutkimuksesta. Lahtisen tutkimuksessa lastensuojelu-
laitoksessa asuva lapsi koki vuorovaikutussuhteiden muuttuvan nuorten ja aikuisten 
välillä, kun laitoksesta lähdettiin ulos retkelle. Retkellä oleminen muutti suhdetta 
tasavertaisemmaksi, koska retkikohde oli kaikille uusi ja outo. (Mt., 24.) Kukaan tuki-
perheessä olevista lapsista ei kertonut retkiin liittyvän vuorovaikutussuhteen muutoksia 
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itsensä ja tukiperheen perheenjäsenten välillä, vaikka muuten lapset kertoivat paljon 
tukiperheen kanssa tehtävistä retkistä.

Kuva 14 Saaressa tukiperheen kanssa (Antero)

Kun arki vaihtuu ainutlaatuiseen retkiympäristöön, saattaa se tarjota myös tukiper-
heessä käyvälle lapselle ja tukiperheen aikuisille uusia vuorovaikutuksen paikkoja. 
Retkillä oleminen kehystää aikuisten ja lasten välisiä suhteita ja muodostaa erityisen 
mahdollisuuden tasavertaisemmille kohtaamisille (Lahtinen 2018, 24). Minka (ks. 
kuva 15) oli halunnut valokuvata maisemaa lintutornista, johon he olivat yhdessä koko 
tukiperheen voimin lähteneet retkelle. Minkan mielestä retki kansallispuistoon, jossa 
lintutornikin sijaitsi, olikin koko viikonlopun kivoin juttu. 

Kuva 15 Lintutornissa tukiperheen kanssa (Minka)
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Lasten kokemuksissa kaikkiin toimintoihin ja tekemisen muotoihin tukiperheessä liittyi-
vät lähes poikkeuksetta myös aina tukiperheen perheenjäsenet. Tukiperheviikonloppuina 
asioita tehtiin koko perheen kanssa ja retkillä käytiin koko tukiperheen voimin. Mukana 
olivat kaikki, lapset, aikuiset ja lemmikit. Oli nähtävissä, että lapset arvostivat yhdessä 
vietettyä aikaa ja sitä myös odotettiin. 

Tukiperheen perheenjäsenten kanssa myös leikittiin yhdessä sekä kotona sisällä 
että ulkona. Erityisesti television ja elokuvien katselua mainittiin tehtävän myös yhdes-
sä. Monille elokuvien katselusta tukiperheen kotona oli muodostunut viikonloppuun, 
erityisesti lauantaihin kuuluva tapa. Leikit bonussisarusten kanssa näkyivät myös lasten 
ottamissa valokuvissa, kuten kuvassa 16, jossa Viivi on valokuvannut hiekkalaatikolla 
tapahtuvaa ravintolaleikkiä. 

Kuva 16 Hiekkalaatikolla (Viivi)

Lapset kokivat myös itsenäisen tekemisen mielekkääksi tukiperheessä ollessaan. Lasten 
kokemuksissa kuului se, että lapset kaipasivat myös omaa aikaa ja tilaa, itsenäisyyttä, 
ja aina ei ollut tarvetta tehdä asioita yhdessä tukiperheen perheenjäsenten kanssa. 
Muutamat lapsista kuvailivat mahdollisuuksiaan tehdä asioita tukiperheessä yksin ja 
he kokivat sen tärkeäksi. Yksin oleminen tapahtui kuitenkin aina tukiperheen kodissa 
tai pihapiirissä. Lapset arvostavatkin paikkoja, joissa he kokevat olevansa turvassa ja 
samalla mahdollistuu vapaa liikkuminen (Chawla 2002; Svenlin 2020, 112). 

Itsenäinen toiminnallisuus on tärkeää, sillä osa lapsista elää nykyään kovin suo-
jattua elämää, erityisesti kaupungeissa, joissa yksin liikkuminen ja ilman valvontaa 
tapahtuva leikki tai muu tekeminen ovat välillä mahdottomia (Jack 2010, 761–762). 
Maaseutumaisessa ympäristössä sijaitsevat tukiperheet pystyvät tarjoamaan toisen-
laisen ympäristön, jossa on lapsille vapautta ja vapaampaa liikkumista. Aikuisten on 
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toiminnallaan tärkeä tukea tätä vapautta, esimerkiksi vähentämällä askeleittain aikui-
sen valvontaa (Jack 2010, 766). 

Lapset vertasivat tekemisten kautta erityisesti elämää omassa kodin arjessaan ja 
tukiperheessä. Tukiperheen kanssa tehtiin yhdessä asioita, johon ei kotona vanhemman 
tai vanhempien kanssa ollut mahdollisuutta. Syitä siihen, miksei kotona tehty samoja 
asioita kuin tukiperheessä, eivät lapset juurikaan eritelleet. Lapset eivät kuitenkaan 
arvottaneet oman kodin tekemisiä, vaikka sanoittivatkin tukiperheen tuomia erilaisia 
mahdollisuuksia omaan elämäänsä.

Tiina: Et miten sun mielestä tää koko [tukiperheessä] 
käyminen on vaikuttanut…
Essi: Ai mun elämään?
Tiina: Nii sun elämään.
Essi: No niinku no, siellä just kokeilee kaikkea erilaista ja 
siellä tutustuu erilaisiin ihmisiin, ja siellä saa enemmän 
huomiota ja kun siellä ei oo kaikkia näitä ihmisiä. Ja kun 
siellä on maalla, niin on kiva tietää, et niinku muuallakin 
on erilaista elämää kuin täällä ja, täällä on erilaista!

Monet lapsista vertasivat tukiperheen erilaisuutta kotona olemiseen myös toimin-
nallisuuden välityksellä. Tukiperhe oli usealle lapselle paikkana erilainen kuin koti, 
siellä olevat suhteet aikuisiin olivat erilaisia kuin omiin vanhempiin sekä siellä tehtiin 
erilaisia asioita kuin kotona. Viljami kertoi esimerkiksi omasta tukiperheestään, jos-
sa tehtiin monenlaisia hänelle mieluisia asioita, joihin oman perheen kanssa ei ollut 
mahdollisuutta. 

Viljami: [Tukiperheessä] pääsee just tekee paljon enemmän 
niinkun, kaikkea hauskaa. Just onkimaan ja keilaamaan 
kun, me ei oikein perheen kanssa mennä juuri mihinkään.
…..
Viljami: No, siellä [tukiperheessä] on kivaa. Ja, siellä voi 
tehdä, vähän erilaisia asioita kuin täällä kotona.

Tekeminen ja tapahtumat tukiperheessä, kaikissa muodoissaan, olivat kaikkien lasten 
puheissa tärkeimpiä asioita, joita tukiperhetoimintaan liittyi. Lapset kertoivat konk-
reettisia esimerkkejä, mitä lisäarvoa he kokivat tukiperheen tuovan omaan elämäänsä 
ja arkeensa. Asioita, joita heidän elämässään ei muuten olisi. Kuten Minkalle tukiperhe 
oli mahdollistanut merkittävän harrastuksen ja ystäviä.

Tiina: Mitäs jos ei sulla olisi tukiperhettä? Mitäs sitten, 
minkälaista sun elämä vois olla?
Minka: No varmaan aika erilaista. Et mä en olis löytänyt 
esim. mun harrastusta, eikä mulla ois ollut mitään 
harrastustakaan.
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Tiina: Niin. Se harrastus on aika iso juttu, tässä 
tukiperhehommassa, eikö?
Minka: Joo.
Tiina: Mm. Joo. Onko jotain muuta, mitä ei ehkä olis, jos ei 
olisi nyt tukiperhettä?
Minka: Mm, nykyisiä kavereita. Tai osaa niistä.

Koska tukiperhe on tuonut Minkan elämään harrastuksen, ihmissuhteita ja kavereita, on 
se näin ollen laajentanut lapsen sosiaalista verkostoa ja vertaissuhteiden määrää. Tämä 
ilmentää tukiperhetoiminnassa myös paikkaan liitettäviä sosiaalisia ulottuvuuksia. 
Usein paikkoihin yhdistetyt abstraktit asiat liitetään näihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin, 
joita ovat ihmiset ja suhteet heihin. (Ritala-Koskinen 2018, 92; Trell & van Hoeven 
2010, 92.)

Lasten arkea tutkittaessa on saatu selville, että lapset eivät kaipaa arjessaan 
niin sanottuja ”puuhamaavanhempia”, jotka kuljettavat heitä elämyksestä toiseen. 
Merkittävimmäksi asiaksi lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa on koettu kiiree-
tön arki, yhdessäolo ja arkiaskareiden tekeminen. (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 165.) 
Nämä tavallisen arjen elementit nousivat myös tukiperheessä käyvien lasten kokemuk-
sissa esiin. Yhdessä tekeminen ja ajan jakaminen koettiin tärkeimmäksi. Vaikka lapset 
kertoivat tukiperheviikonloppuihin liittyvän monenlaista tekemistä ja mahdollisuuk-
sista asioihin, joita ei kotona tehdä, kuului arkeen myös luonnollisesti tekemättömyys, 
tylsyys, jota koettiin myös luonnollisesti tukiperheessä. 

Lapset eivät kuvailleet tylsyyttä kuitenkaan voimallisen negatiivisena. Se ikään 
kuin ajoittain kuului olemiseen. Osa lapsista kuvasi, että tukiperheessä oleminen oli 
silloin tylsää, kun ei ollut mitään tekemistä, mutta toiset kertoivat pelaavansa, esimer-
kiksi puhelimellaan, jos ei muuta tekemistä ollut. Tavalliseen arkeen ajoittain liittyvä 
tapahtumattomuus ei myöskään ole lapsille yhtä haavoittavaa, kuten yksinäisyyden 
kokemukseen tai vastentahtoiseen yksin olemiseen liitetty tylsyys. On tavanomaista 
kokea tekemättömyyttä ja tylsistymistä, jota lapset voivat myös itse omalla toiminnal-
laan helpottaa. (Kauko 2018, 56–57, 71.)

Tiina: Onko nyt Stella jotain semmosta, haluutko sä vielä 
kertoo mulle siitä sun tukiperheestä? Tai siitä et sä käyt 
siellä.
Stella: Ee...on.
Tiina: On. Mm, no kerroppa vielä.
Stella: On yks vaan.
Tiina: Yks vaan.
Stella: Joo. Siinä tukiperheessä oli niinku niin tylsää, täytyi 
vaan olla kolme yötä ja mä en keksi yhtään tukiperheessä 
mitään ja en jaksa niinku, niin mulla oli tylsää.
Tiina: Sul oli tylsää siellä?
Stella: Ni mä en jaksa niinku odottaa, että [äiti] tulee 
hakemaan. Ja sitte mä en jaksanu oottaa vaan.
Tiina: Et jaksa oottaa et äiti tulee hakemaan vai?
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Stella: Nii.
Tiina: Mm-m. Mitäs sitte teit ku oli niin tylsää?
Stella: Mä, hmm emmä tiiä.
Tiina: Miksi oli niin tylsää?
Stella: On niin tylsää että [bonussisarus] ei halua leikkiä, 
miten minä ehkä tekisin ja minä en halua leikkiä mitä 
[bonussisarus] ehdottaa.
Tiina: Nii justiinsa.
Stella: Siksi vaan oon niin tylsää.
Tiina: Ei löytyny yhteistä leikkiä?
Stella: Niin.

Yhtenä laajasti lasten kokemuksissa kuvatuista yhdessä tekemisen muodoista liittyi 
ruokaan ja yhdessä syömiseen. Yhteisistä ruokailuhetkistä on muotoutunut normi ko-
din yhteisöllisyyden, jatkuvuuden ja järjestyksen ylläpitäjänä (Fiese, Foley & Spagnola 
2006; Karvonen, Hermanson, Sauli & Harris 2000). Ruokailut toimivat myös päiviä 
rytmittävinä toimintoina lasten kokemuksissa viikonlopuista. 

Justus: No [lauantaina] ainakin syödään aamupala, ihan 
perusversiot ja sitten tehdään, sitten saadaan karkkia…
siinä aamupalan jälkeen siinä lauantaina on karkkipäivä. 
Ja sitten, tehdään jotain taas jotain. Ja sitten lounas. Joo 
lounas ja sitten taas karkkia. Ja sitten jotain tehdään ja 
sitten päivällinen...ei karkkia.

Monille lauantai oli muotoutunut tukiperheessä niin sanotuksi herkkupäiväksi. Yhteistä 
herkkuhetkeä odotettiin ja sen tiedettiin kuuluvan viikonloppuun.

 
Stella: ...lauantaina tukiperheessä meillä on… katotaan 
jotain elokuvaa ja syödään herkkuja.
Tiina: Oii. Lauantaisin on semmonen herkkupäivä.
Stella: Joo. Jaa, sitten välillä me leikitään jotain hauskoja 
leikkejä [bonussisaruksen kanssa].

Ruuan tärkeyttä voidaan tarkastella sen symbolisen merkityksen kautta ja se kiin-
nittyy myös tukiperheen perheenjäseniin (ks. kuva 17). Sijoitettujen lasten elämää 
tutkittaessa (Emond 2016; Emond, Macintosh & Punch 2014; Laakso 2018) on ruo-
ka näyttäytynyt merkittävänä ammattilaisen kiintymyksen osoituksena lasta kohtaan. 
Koska ammatilliseen työhön ei välttämättä liitetä rakkauden ja kiintymyksen osoitta-
mista asiakkaalle, nousevat materiaaliset asiat, kuten ruoka keskeiseksi kiintymyksen 
osoittimeksi (Laakso 2018, 109–110).
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Kuva 17 Tukiperheen isä (Viivi)

Aikuisten tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia lapsen riittävän ravitsevasta ruuan-
saannista. Erityisesti lasten aiemmat kokemukset ruokailuista ja ruuasta vaikuttavat 
ruokakäyttäytymiseen. Lapsen ruokatottumuksiin vaikuttavat tärkeänä osana ruokaan 
ja syömiseen liittyvät kokemukset. Ruokaan tutustuminen, ruuan valmistustehtävät ja 
ruokaostoksille osallistuminen lisäävät ruuan hyväksyttävyyttä. (Hasunen ym. 2004, 
136, 139.) Tukiperheessä käyvät lapset myös vertailivat ruokia kodin ja tukiperheen 
välillä, kuten Essin ja Viivin kokemuksista käy ilmi. 

Tiina: Mitäs muuta mun ois hyvä tietää siitä, et sä käyt tai 
mitä tapahtuu [tukiperheen] luona?
Essi: Mm. Me syödään aina hyvää ruokaa.
Tiina: Ai, no se on kiva kuulla. Mitäs se tarkoittaa, mikä on 
susta hyvää ruokaa?
Essi: Meillä on aina tosi kallista ruokaa siellä. Tai no emmä 
tiedä onko se kallista, mutta ainakaan meillä [kotona] ei oo 
ikinä, tai siis joskus on lohta. Sitten siellä on usein possun 
ribsiä tai jotain tämmösii. Mä en tiedä mitä ne on. Sitten 
siellä on usein kanaa. Ei se oo kallista meillä [kotona] on 
sitä aina, mut siis semmosta erilaista kanaa semmosta 
hienompaa?
Tiina: Ahaa.
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Essi: Meillä [kotona] on aina kanaa ja riisiä tai makaronii 
ja kanaa tai makaroonii ja jauhelihaa, ne [vanhemmat] 
vaan diettaa ja se on kauhee tekosyy.

Aina ei tukiperheessä oleva ruoka ollut lapsen mielestä myöskään hyvää. Mutta samal-
la tukiperheessä oleminen  mahdollistaa lapsille erilaisia kokemuksia ruokailuista ja 
ruuasta. 

 
Viivi: [Tukiperheen isä] tekee jotain juttua. Kai puuroa.
Tiina: Tekeekö se jotain ruokaa, puuroa tekee, mm. 
Syöttekö te aina puuroa aamulla?
Viivi: Joo. Siellä.
Tiina: Siellä? Ei kotona vai?
Viivi: Mm. Ei.

Lapsille on tärkeä tietää, että joku välittää siitä, miten hän haluaa ruokansa syödä. 
Kuten pitääkö hän juustosta vai leikkeleestä leivän päällä tai mitä hän erityisesti haluaa 
juoda ruuan kanssa. Tällaiset pienet ruokaan liittyvät muistamiset antavat lapselle 
tunteen, että hänestä välitetään ja hän on tärkeä. Lisäksi ne edesauttavat lapsen jatku-
vuuden kokemusta sekä autonomian tunteen kehittymistä. (Emond, Macintosh, Punch 
& Lightowler 2013.) Esimerkiksi Viljamille oli tärkeää, että hän sai tukiperheessä lem-
piruokaansa porkkanakeittoa ja sitä tehtiin aina, kun hän halusi.

Ruokaan ja ruokailuun liittyy aina lasten ja aikuisten välistä vallankäyttöä. 
Erityisesti aikuiset pitävät yllä ruokaan liittyvää kontrollia, esimerkiksi rajoittamalla 
ruuan saatavuutta tai määrittämällä ruokailuhetkiin tarkat rutiinit ja säännöt. Myös 
lapsilla on keinoja käyttää ruokaa vallan välineenä, kuten syömättä jättäminen, ruo-
kapöydässä häiriköinti, ruuan pilaaminen tai ruuan heittäminen roskiin. (Punch, 
Macintosh & Emond 2012, 1255–1258.) 

Ilona: Koska ne [tukiperheen aikuiset] kieltää, sokerin 
ahmimista.
Tiina: Ai jaa semmostako ne tekee.
Ilona: Joo ja mua alkaa vähän tylsyttää. Tylsää.
Tiina: Ai, että ne ei saisi kieltää vai?
Ilona: Joo, koska ne antaa joskus pienen määrän vaan 
popparia!
Tiina: Ai jaa sä haluisit isomman vai? Enemmän?
Ilona: Joo koska mä tykkään pop-pa-reista.
Tiina: Nii, nii. Mitäs muuta te syötte?
Ilona: Jotain tylsää terveellistä ruokaa.

Lapset kertoivat tukiperheessä olevista tavoista ja säännöistä sekä vertailivat niitä myös 
oman kodin sääntöihin. Osalle lapsista säännöt kotona ja tukiperheessä olivat samanlai-
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sia. Sääntöjen samankaltaisuus tai yhtäläisyys tarjoavat lapselle tutun toiminta-alustan, 
johon on helpompi asettua kuin täysin erilaisiin sääntöihin. 

Tiina: Onko teillä samat säännöt, [tukiperheessä] kuin 
täällä kotosalla?
Viljami: Mm…aikalailla.
Tiina: Joo-o. Minkäslaisia sääntöjä teillä on?
Viljami: No että ei saa, olla kauheen kauaa puhelimella.

Kokemukset tukiperheen ja biologisen kodin erilaisista säännöistä eivät nousseet lasten 
kokemuksissa erityiseen asemaan. Tukiperheessä voi olla omat säännöt ja tavat, ko-
tona omansa. Yleisesti lapset eivät myöskään koe kärsivänsä sääntöjen erilaisuudesta 
(Linnavuori 2018, 41). Säännöt tuovat kuitenkin turvaa ja lapset jopa kertoivat ym-
märtävänsä sääntöjen merkityksen ja tarpeellisuuden sekä kotona että tukiperheessä.  

Lapset pohtivat ja vertailivat myös omaa käytöstään ollessaan tukiperheessä ja 
omassa kodissaan. Lapset tiedostivat käyttäytymisensä erilaisuuden tukiperheessä ol-
lessaan. Monet lapsista kuvasivat tukiperhettä vieraaksi paikaksi, jossa ainakin aluksi 
käyttäydytään toisella tavalla, rauhallisemmin, kuin omassa kodissa. Vieraaksi koetussa 
tukiperheessä oleminen voi toimia eräänlaisena psyykkisenä stressitekijänä, mikäli 
lapsi joutuu hillitsemään omaa käyttäytymistään koko viikonlopun. Tällainen hillintä 
voi purkautua epämiellyttävänä käyttäytymisenä erityisesti kun lapsi menee kotiin. 
Aika kuitenkin toimii käyttäytymisen tasaajana. Mitä tutummaksi tukiperhe tulee, sitä 
tavallisemmin lapsi pystyy olemaan ja toimimaan tukiperheessä. 

Tiina: Ootko sä ihan samanlainen sitten [tukiperheen] 
luona kuin kotonakin?
Essi: Ei, [tukiperheessä] mä koitan käyttäytyä hillitymmin.
….
Essi: Niinku kauniimmin, kun se on kumminki tavallaan 
niinku, et me ollaan siellä vieraina ja ne ottaa meidät 
sinne, niin se olis jotenkin epäkohteliasta käyttäytyy niinku 
epäkohteliaasti niitä kohtaan. Se tulee niinku luontevasti 
silloin kun menee vieraalle ihmiselle, niin silloin osaa hillitä 
itsensä. Mut sitten, mitä tutummaks se paikka käy, niin sitä 
hankalampaa on tietsä niinku, hillitä itsensä.

Oli myös tärkeää, että lapset saivat vaikuttaa ja olla osallisena päätöksenteossa tuki-
perheessä. Yhteisellä toiminnalla ja tekemisellä on merkitystä lapsen kiinnittymiselle 
tukiperheeseen, sillä yhteinen toiminta vahvistaa lasten sidoksia heille merkityksellisiin 
ihmisiin (Ritala-Koskinen 2018, 88). Muutamat lapsista mainitsivatkin erikseen, että 
he saavat olla mukana päättämässä, mitä tukiperheessä tehdään. Päätöksiä tehtiin 
myös yhdessä ja monille matkat tukiperheeseen toimivat keskustelun paikkoina tulevan 
viikonlopun toimintojen suhteen. 

Toiminnallisuutta tukiperheessä voidaan tarkastella myös lasten toimijuuden 
rakentumisen kautta, koska sillä on myös tärkeä merkitys lasten osallistumisen ja 
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osallisuuden määrittelyssä. Toimijuus voidaan määritellä voimavaroiksi, joita lapsilla 
on käytettävissään eri tilanteissa ja siitä, miten lapset näitä voimavarojaan käyttävät. 
Toimijuus rakentuu toimijoiden ja toimintatilanteen vuorovaikutuksessa. (Lehtinen 
2000, 8, 15–19, 35.) Tukiperheessä käyvät lapset saavat mahdollisuuden aktiiviseen 
toimijuuteen osana tukiperheen arkea. Lasten mielipiteellä ja sen kysymisellä toimin-
noissa, kuten syömisessä, retkissä ja leikeissä, on merkitystä lapselle itselleen. 

Toiminnallisuus on yksi ihmisen hyvinvoinnin peruspilareista. Tekeminen on 
myös ihmisten välisiä suhteita vahvistava tekijä. Toiminnallisuus yhdessä tukiperheen 
aikuisten sekä siellä olevien lasten välillä näyttää tärkeältä. Se, että lapsi saa olla osana 
perhettä, samaan tapaan kuin tukiperheen omatkin lapset, on merkittävää. 

Viola: Joskus [tukiperheen isä] on ottanut meidät syliin ja, 
tiputtanu meidät sohvalle.
Tiina: Oho! Onko teillä semmosia leikkejä.
Viola: On, ja sitten me on vaan pyöritty siinä [tukiperheen 
isän] sylissä ympäri.
Tiina: Oi että. Aika hurjaa. 
Viola: Joskus [tukiperheen isä] on pitänyt meitä ylösalaisin.
Tiina: Hui. Kaikkiako? Vai sua vaan?
Viola: Mä ja [bonussisarus].

Toiminnat ja tapahtumat osoittautuivat lasten kokemuksissa merkittäviksi tukiperhe-
toimintaa kuvaaviksi elementeiksi. Lähes kaikki lapset painottivat tekemisten kautta 
kodin ja tukiperheen erilaisuutta. Tukiperheet olivat mahdollistaneet lapsille toiminnan 
muotoja, joita he eivät olleet koskaan kotona olleessaan saaneet kokea. Lasten elämässä 
on iso tarve saada uusia elämyksiä. Lapset myös osasivat arvostaa tukiperheiden mah-
dollistamia toimintoja ja harrastuksia, joita koti ei pystynyt tarjoamaan. 

6.5 Lasten kokemustieto tukiperhetoiminnasta 

Tässä kokoavassa luvussa tarkastelen tukiperheessä käyvien lasten kokemuksissa il-
menneitä yhteisiä ja yleisiä merkityksiä. Vaikka fenomenologisen tutkimuksen tietoa 
ei voida yksinkertaistaen yleistää, sillä yksilöiden kokemukset eivät koskaan ole täysin 
yhteneväiset, voidaan kokemuksista kuitenkin tehdä kokoavia johtopäätöksiä (Tökkäri 
2018, 66). Tavoittelen yleistä ymmärrystä lasten kokemuksista tukiperhetoiminnasta. 
Merkitystihentymät ovat kuvauksia tutkitun ilmiön muuttumattomista ja struktuu-
risista piirteistä (Kalland 1995, 123). Tämä vaihe laajentaa fenomenologisen tiedon 
käyttöarvoa ja kutsuu myös tutkimuksen lukijan arvioimaan esitettyjä yksilökohtaisia 
ja yleisiä tuloksia oman ymmärryksensä perusteella (Lehtomaa 2011, 186). Jokainen 
voi tarkastella tuloksia ja luoda yleistyksiä oman ymmärryksen ja koetun perusteella.

Husserlin (2017) fenomenologinen reduktio auttaa siirtymisessä yleisemmälle tie-
don tasolle. Husserl jakoi reduktion negatiiviseen ja positiiviseen, jossa tutkijan omien 
ennakkokäsitysten sulkeistamisen vaihe on osa negatiivista reduktiota ”jostakin” (engl. 
reduction from), ja jota olen kuvannut luvussa 2.5. Sulkeistamisen toisena, positiivi-



141

sena vaiheena tuleekin toteuttaa reduktio ”johonkin” (engl. reduction to) eli suunnata 
tarkastelu merkityksissä toistuviin ominaisuuksiin. (Mt., 64–66; myös Ihde 1986, 39.) 

Neljä muodostamaani merkitystihentymää ovat sellaisia yhteisiä kokemuksia tu-
kiperhetoiminnasta, joita jokaisen tukiperheessä käyvän lapsen kokemuksissa esiintyy. 
Merkitystihentymät kiteyttävät lasten yksilölliset ja ainutlaatuiset kokemukset ja niiden 
avulla olen voinut kuvata kokemusten monitasoisuutta. Saman aikaisesti juuri nämä 
neljä merkitystihentymää ovat ne lasten kokemuksissa yhteisesti jaetut ja toistuvat 
teemat, jotka auttavat ymmärtämään ilmiöstä jotakin yleistä. 

Lastensuojelussa käytetään paljon tukiperhetoimintaa (Moilanen 2015; Svenlin 
2020) ja lasten kokemukset osoittavat tukiperhetoiminnan pääsääntöisesti positii-
viseksi ja toivotuksi viikonlopun tapahtumaksi. Sekä tukiperheessä vieraileva lapsi 
että tukiperheen perheenjäsenet vaikuttavat omalla toiminnallaan yhteisesti jaetus-
sa toimintaympäristössä siihen, millaisena lapsi lopulta tukiperhetoiminnan kokee. 
Nämä merkitykset tiivistyivät kaikkien lasten kohdalla sekä siirtymiksi, tekemisiksi, 
paikoiksi, esineiksi että tärkeiksi suhteiksi ihmisiin ja eläimiin. Kaikkien näiden ele-
menttien merkitys vahvistuu mitä pidemmän aikaa lapset ovat tukiperheessä käyneet. 
Nämä tukiperhetoiminnan osa-alueet mahdollistavat parhaimmillaan mielekkäitä ja 
positiivisia kokemuksia lapselle arkielämästä. Ne ovat toisiinsa kytkeytyneitä ja niiden 
todellisia vaikutuksia voi olla vaikea arvioida lapsen elämään juuri nyt.  Elementit voivat 
kuitenkin tarjota lapsen elämään kauaskantoisia toimintamalleja ja luoda positiivisia 
muistikuvia ja tunne-elämyksiä.

Tukiperhetoiminta tulee osaksi lasten arkirytmiä, sillä se toistuu tavallisimmin 
kerran kuukaudessa ja sijoittuu yleensä viikonloppuihin sekä loma-aikoihin. Sillä on 
ajallinen paikkansa, vaikka käyntien sopiminen olisikin pääsääntöisesti aikuisten välis-
tä ja lapsi saa tietää ajankohdasta vasta lähellä toteutuvaa viikonloppua. Arkea eletään 
omassa perheessä, tukiperheeseen mennään viettämään vapaa-aikaa. Vaikka nähtävillä 
on, että tukiperheessä vietettyihin viikonloppuihin muodostuu oma arkinen rytminsä, 
on se kuitenkin irrallaan siitä arjesta, jota omassa kodissa rytmittää päiväkodissa ja 
koulussa käyminen.

Tukiperhetoiminta on yksi sosiaalityön väline ja se pohjautuu vahvasti ajatukselle 
toimivasta ihmissuhteesta. Lasten kokemukset osoittivat, että ihmissuhteet ovat vain 
yksi osa tukiperhetoimintaa, sen toimivuutta tai toimimattomuutta. Suhteiden raken-
tumista ei tule myöskään tarkastella vain lapsen ja tukiperheen aikuisten välillä. Lasten 
kokemuksissa korostuivat erityisesti suhteet oman ikäisiin muihin lapsiin tai bonus-
sisaruksiin. Myös tukiperhesuhteeseen liittyvä lemmikki voi merkityksellisyydessään 
vertautua ihmissuhteeseen. 

Analyysi osoitti, että lapset kiinnittyvät tukiperhetoiminnassa myös paikkaan. 
Sekä sosiaalityön ammatillisessa että tieteellisessä keskustelussa on kiinnitetty vain 
vähän huomiota siihen, miten paikkakiintymys vaikuttaa lapsen kehitykseen ja hyvin-
vointiin, vaikka paikkoihin kiinnittymisen tärkeys lasten hyvinvoinnille, kehitykselle 
ja identiteetille on osoitettu (Jack 2010; 2015; Morgan 2010; Ritala-Koskinen 2018). 
Näkemykseni mukaan paikkakiintymyksen tarkastelu tulisi nostaa yhtä tärkeäksi näkö-
kulmaksi kuin ihmisten välisen kiintymyksen tarkastelu. Paikkatunteen syntyminen vie 
pitkän aikaa, ja sitä kasvattavat rutiininomaiset tekemiset ja toiminnot, arkipäivän ko-
kemukset sekä merkittävimmät elämän tapahtumat. Pidempiaikainen oleskelu samassa 
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paikassa vahvistaa lapsen paikkaidentiteettiä ja luo edellytyksiä paikallisille sosiaalisille 
siteille sekä henkilökohtaisille merkityksille ja sitoo merkittävät elämäntapahtumat 
tiettyyn paikkaan. (Jack 2010, 756–759.) Lastensuojelu luo omalla toiminnallaan ja 
palveluilla monenlaisia paikkoja lapsille sekä heidän perheilleen ja niihin asettuminen 
voi olla olennaisessa osassa tarjottua tukea. Paikkoihin kiinnittyvä yhteinen toiminta 
tukiperheen perheenjäsenten kanssa vahvistaa myös lasten sidoksia ja suhdetta heille 
tukiperheessä oleviin ihmisiin. Lasten elämän kytkeytyminen toisten ihmisten elämään 
on näin ollen myös paikkasidonnaista ja tukiperheessä käyminen mahdollistaa tärkei-
den suhteiden ylläpitämistä.

Tukiperhetoiminta näyttäytyy myös osana laajempaa yhteiskunnallista ihmis-
ten liikkuvuutta. Tutkimuksessani ilmeni, että kulkeminen ja liikkuminen kodin ja 
tukiperheen välillä nousee kokemuksissa esiin, mutta siirtymät kodin ja tukiperheen 
välillä eivät saaneet muihin merkitystihentymiin verrattuna korostunutta asemaa. 
Syynä tähän voi olla, että monipaikkaisuus ja kulkemiset erilaisten paikkojen välillä 
ovat tämän päivän lasten maailmassa osa tavallista elämää. Siirtymien ja liikkumisen 
näkyville tuleminen osana lasten kokemuksia johtui varmasti osittain myös tavastani 
kerätä aineistoa, jossa kuljin lapsen kanssa matkan tukiperheeseen. Lapset sanoittivat 
tukiperheeseen lähtöä ja sinne kulkemista kuitenkin heti ensimmäisistä haastatte-
lutapaamisista alkaen. Lapsille siirtyminen kodin ja tukiperheen välillä on yksi osa 
tukiperhetoimintaa (myös Svenlin 2020, 224). Uskon, että siirtymien merkityksellisyys 
olisi noussut esiin myös ilman että olisin tutkijana osallistunut matkaan. Kulkeminen 
ja fyysinen siirtyminen muodostavat sillan kahden erilaisen kodin välille, johon liittyy 
rituaaleja ja tapoja. Se, minkälainen silta näiden kahden kodin välille muodostuu, on 
osa toiminnan kokonaiskokemusta. 

Jokainen tukiperheessä käyvä lapsi on erilainen ja hänen kokemuksensa ja tulkin-
tansa tutkittavasta arjen osasta ovat yksilöllisiä. Esiin saamani kokemukset eivät näin 
ollen ole kuvausta lapsesta, vaan lasten erilaisia kuvauksia tukiperheessä olemisesta ja 
siellä käymisestä sekä näin ollen myös tukiperhetoiminnasta palveluna. Sosiaalisten 
merkitysten yksilökohtaisuus on eksistentiaalisen-fenomenologian perusnäkemys ja 
jokaisella on elämäntilanne, jota kenelläkään toisella ei ole. Toisin sanoen, vaikka lap-
silla on yhteisiä kokemuksia tukiperhetoiminnasta, ei silti ole olemassa yhdenlaista 
tukiperhetoimintaa. 
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA POHDINTA

7.1 Lasten kokemusten merkitys tukiperhetoiminnalle

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut tarkastella lasten kokemuksia lastensuojelun 
tukiperhetoiminnasta vastaamalla kysymykseen, millaiseksi tukiperhetoiminta mer-
kityksellistyy lasten kokemuksissa. Tutkimukseni nostaa lapset tukiperhetoiminnan 
keskiöön ja kertoo 11 lapsen näkökulmasta, kuinka tukiperhetoiminta kokemuksellis-
tuu lapsille säännöllisiksi siirtymisiksi ja kuinka erilaiset tukiperheessä olevat suhteet 
ihmisiin ja eläimiin kiinnittävät lapsen paikkaan ja muodostavat toimintaan liittyviä 
merkityksiä. Lasten antamat merkitykset tukiperhetoiminnalle tihentyivät neljäksi 
kokonaisuudeksi, jotka nimesin toistuviksi siirtymiksi, tukiperhetoiminnan suhdepe-
rustaisuudeksi, toimintaympäristöksi sekä toiminnallisuudeksi. Tukiperhetoiminnassa 
koettu liittyy aina siihenastisten kokemusten muodostamaan merkityssuhteiden verk-
koon ja aiempien elämänkokemusten kokonaisuus on yhteydessä siihen, millaisen 
merkityksen tukiperheessä koetut asiat saavat lapsen mielessä.  Lasten kokemukset 
näyttäytyvät yksilöllisinä, mikä tekee kokemuksista moninaisia. Yhteinen kokemus 
tukiperhetoiminnasta on jaettua, mutta kokonaisuus muodostuu jokaiselle lapselle 
omanlaisekseen.

Johtopäätöksenä voi todeta, että toimivat ja vuorovaikutteiset suhteet tukiperheen 
aikuisiin ovat oleellisia, mutta merkittävään rooliin nousevat myös suhteet tukiperhees-
sä oleviin bonussisaruksiin ja lemmikkeihin. Lapselle voi syntyä kiintymyssuhde myös 
tukiperheen toimintaympäristöön ihmissuhteiden lisäksi. Kokonaisuutena tutkimus-
tulokset selkeyttävät sitä, millaisia kokemuksia lapsilla on tukiperhetoiminnasta. Ne 
auttavat ymmärtämään tukimuodon sisältöjä palvelun käyttäjien lähtökohdista. 

Tutkimus asettuu osaksi lapsuuden tutkimuksen sekä kokemuksen tutkimuksen 
jatkumoa. Lasten elämäntilanteisuuden huomioivalle tutkimukselle on myös yhteis-
kunnallista tilausta. Olen pysähtynyt tutkimaan lapsia heidän arkielämässään, heidän 
toimintojaan ja tunteitaan. Myös rohkaisemalla lapsia osallistumaan ja ilmaisemaan 
omia näkemyksiään, oivalluksiaan, huoliaan ja ilojaan voidaan tukea lasten kehitystä 
(myös Kronqvist & Hyvönen 2010). Olen kuunnellut ja herkistynyt lasten kokemuk-
sille ja kutsunut heitä kertomaan tukiperhetoimintaan liittyvistä merkityksistä. Näille 
kokemuksille on mahdollista suunnitella ja rakentaa lasten hyvinvointia tukevia ym-
päristöjä. 

Tutkimukseni tuo uutta tietoa sosiaalityöhön ja erityisesti lastensuojelun tar-
peisiin. Vaikka lastensuojelun tutkimusta on nykyään jo runsaasti ja sen asema on 
vahvistunut, tutkimustieto on edelleen pienimuotoista, pistemäistä ja hajallaan. Ja 
koko lastensuojelututkimuksen käsite hakee yhä sekä oikeutustaan että sisältöään. 
(Heino 2017, 194; Pekkarinen 2011, 9.) Oma tutkimukseni antaa yhden sisällöllisen 
näkökulman lastensuojelututkimukseen ja liittää sen osaksi tutkimuksellista jatkumoa. 
Vaikka lapset eivät ole kertoneet kokemuksistaan tukiperheistä palvelunäkökulmaa 
korostaen, ovat tukiperheet kuitenkin tulleet lasten elämään palveluna. Näin ollen 
lasten kokemukset kertovat tukiperhetoiminnasta myös palvelunkäyttäjien näkökul-
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masta. Tutkimustulokset tarjoavat uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä 
lastensuojelullisia palveluita sekä ennaltaehkäistäessä lasten ja perheiden ongelmia.

Kiinnostuksenani on ollut tehdä arkista aihetta näkyväksi ja vahvistaa lasten kykyä 
kertoa omasta elämästään. Emansipatorisella otteella olen halunnut korostaa lasten 
osallisuutta ja olen tuonut lastensuojelun asiakaslasten marginaalista ääntä kuuluvil-
le. Sen arvioiminen, onko tutkimukseni onnistunut voimaannuttamaan lapsia, ei ole 
helppoa. Lapset ovat olleet halukkaita kertomaan avoimesti kokemuksistaan. Minulla 
on ollut tunne, että kaikki lapset ovat omalla tavallaan olleet mielissään siitä, että ai-
kuinen kuuntelee heitä ja on vain heidän ajatuksistaan kiinnostunut. Kohtaamisia on 
määrittänyt ajatus, että lapsi tietää jotain, mitä kukaan muu ei voi tietää. Tutkimuksessa 
mukana oleminen on siis voinut olla lapsille myös voimaannuttava ja vahvistava ko-
kemus. Näin näyttäisi olevan erityisesti silloin, kun lapsella on tilaisuus vaikuttaa 
tutkimuksen käytänteisiin esimerkiksi erilaisten visuaalisten menetelmien avulla 
(Greene & Hill 2005; Kutrovátz 2017, 74; Punch 2002; Trell & Van Hoven 2010, 102). 

Koska olen ollut tutkimuksen teossa kiinnostunut myös siitä, miten lasten koke-
mustietoa voidaan tavoittaa, on tutkimukseni merkittävä anti sen menetelmällisissä 
kokeiluissa ja aineistonkeruun monimuotoisuudessa. Monipuolinen ja pitkällinen ai-
neistonkeruuprosessi jokaisen yksittäisen lapsen kanssa on antanut käyttööni laajan 
ja rikkaan aineiston. Pelkkiä haastatteluita toteuttamalla olisi aineisto jäänyt ohuem-
maksi. Yksittäisinä menetelminä haastattelut, valokuvaaminen, videointi ja lapsen 
kanssa liikkuminen, eivät ole ennen näkemättömiä. Mutta kootessani viisivaiheista 
ja systemaattisesti edennyttä menetelmällistä tapaa, olin uuden äärellä. Monet asiat 
olisivat tutkimuksessa jääneet huomiotta tai kertomatta, jos lapsilla ei olisi ollut moni-
naisia keinoja ilmaista ajatuksiaan. Kiinnostavaa on myös se, että nuorin tutkimuksessa 
mukana ollut lapsi valokuvasi tukiperheviikonloppuaan kaikista aktiivisimmin, kun 
taas vanhin lapsista dokumentoi viikonloppuaan vain muutamin valokuvin. Kysyessäni 
lapsilta heidän omia ajatuksiaan tutkimuksessa mukana olemisesta, olivat heille mie-
lekkäimpiä hetkiä ne, kun he pääsivät itse tekemään: videoimaan ja valokuvaamaan. 
Tukiperheviikonloput eivät olleet aikaisemmin sisältäneet dokumentointia ja lähes 
kaikki lapsista olivat myös halukkaita saamaan itselleen niitä valokuvia, joita olivat 
tukiperheessä ottaneet. 

Tutkimukseni osoittaa, että moninaisten osallistavien menetelmien käyttö tutki-
mustapaamisissa on kannattavaa, koska niiden avulla voidaan tasoittaa valta-asetelmaa 
aikuisen ja lapsen välillä. Tutkimukseni lapset ovat halutessaan olleet aktiivisia osapuo-
lia tutkimustapaamisissa. Erityisesti lasten kutsuminen valokuvaamaan ja videoimaan 
tutkimukseni aineistonkeruuprosessiin on antanut valtaa lasten käsiin. Ilman lasten 
kokoamaa materiaalia, tutkimusaineistoni olisi jäänyt niukaksi. Toisenlaiset metodiset 
valinnat olisivat varmasti tuottaneet myös toisenlaisen aineiston. Monenlaiset tavat 
kutsua lasta kertomaan kokemuksistaan toimivat aineistoa rikastuttavana sekä lasten 
subjektiutta arvostavana välineenä. 

Erilaiset tiedontuottamisen tavat ovat mahdollistaneet lasten kokemusten tavoitta-
misen moniulotteisesti sanallisen, vuorovaikutuksellisen ja toiminnallisen materiaalin 
avulla. Valintojeni lähtökohtana on ollut se, että lapsille muodostuu sekä fyysisesti että 
emotionaalisesti turvallinen tila jakaa kokemuksiaan. (Nikupeteri & Laitinen 2017, 
15–16.) Lasten valokuvat ja videot mahdollistivat asioihin palaamisen ja muistuttivat 
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monista kokemuksista tukiperhetoiminnassa. Visuaaliset menetelmät tukevat lasten 
osallistumista tutkimukseen ja mahdollistavat olla avoinna ilmaisujen ei-odotetuille 
ilmenemismuodoille (Kullman 2012, 2). Menetelmällinen monipuolisuus antaa mah-
dollisuuden laajentaa aikuisten ymmärrystä lasten kokemuksista ja tekee lasten tiedon 
näkyväksi. Ei ole epäilystäkään, ettei lapsi kykenisi täysin relevantisti, omalla tavallaan, 
ilmaisemaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Jonkun on vain kiinnostuttava, kysyttävä 
ja kuunneltava. 

Mitä jos lasten kanssa toimittaessa kysymisen ja tiedon keruun tavat voisivatkin 
olla yhteneväisiä aikuisten kanssa? Ilman että ylläpidetään tai ajatellaan lasten ja ai-
kuisten erilaisuutta. On rohkeasti uskallettava olla mystifioimatta lasta ja tekemättä 
heistä erityisiä, vahvaa suojelua vaativia vain siksi, että kuuluvat marginaaliseen “lasten 
ryhmään”. Toimiminen avoimesti ja epävarmuutta sietämällä yhdessä, tuottaa yleensä 
jotakin sellaista, joka tarjoaa parempia tapoja sekä tutkia, että osallistaa lasta toimin-
taan. Aikaa kestävä ja oivaltava ratkaisu on, että lapsia tulee kohdella kuin aikuisia 
siinä mielessä, että on tarkasteltava, miltä maailma näyttää heidän näkökulmastaan 
ja miten he itse määrittelevät ja tekevät elämäänsä näkyväksi (Bardy 1996, 191–193). 
Lapsi, kuten aikuinenkin, on yksilönä erityinen, jonka kokonaisvaltainen kehityksen 
taso, persoona ja elämäntilanne tulee ottaa huomioon kohdattaessa ja hänen kanssaan 
toimittaessa. Tiedän myös, että sosiaalityöntekijöillä on osaamista lasten kohtaamiseen. 
Ilman toimivia menetelmiä ja rohkeutta käyttää niitä, ei kuitenkaan päästä asiakkaiden 
osallisuuden ja kokemusten ytimeen. Tärkeintä on kysymisen tapa ja tilan antaminen, 
ei pelkkä menetelmällinen kokeilu.

Vaikka tukiperhetoiminnan ympärillä on jo vuosien varrella tehty paljon kehit-
tämistyötä (esim. Hulkkonen 2016; Pelastakaa Lapset ry:n Läheltä tueksi -hanke), 
avaa tutkimukseni uusia näkökulmia tukiperhetoimintaan ja mahdollisuuksia myös 
jatkotutkimuksille ja kehittämistyölle. Osa tutkimukseni tuloksista on samansuuntaisia 
kuin aikaisemmat lasten näkökulmasta saadut tutkimustulokset tukiperhetoiminnasta 
(Berg Eklundh 2010; Keränen 2004). Ruotsalainen tutkimus (Berg Eklundh 2010) 
tukiperheessä käyvien lasten odotuksista osoitti yksittäisten lasten toiveita ja ajatuksia 
tukiperhetoiminnasta palveluinterventiona. Lapset toivoivat esimerkiksi rutiineita, 
pääsevänsä vaikuttamaan tukiperheen valintaan sekä tavallista elämää toimintoineen 
ja aktiviteetteineen. Tukiperheen toivottiin myös tuovan elämään erilaisia asioita, joita 
koti ei pystynyt tarjoamaan. Sosiaalisesti tukiperheeltä toivottiin kotona saadun huo-
lenpidon kompensaatiota sekä turvallisuutta ja nähdyksi tulemista. (Mt., 113–115.) 
Verratessani tutkimukseni tuloksia näihin odotuksiin on osoitettavissa, että tutki-
mukseni lasten kokemukset tukiperhetoiminnasta vastaavat osittain myös lasten itse 
tukiperhetoiminnalle asettamiaan toiveita. Vertailun kohteena ovat eri lapset, eri ajassa 
ja eri maassa, mutta tuloksia voidaan tarkastella myös rinnakkain. Mielestäni kiinnos-
tava tarkastelun näkökulma on, että selvitykset ja aiemmat tutkimukset, joissa lapsia 
on tutkittu osana tukiperhetoiminnan prosesseja, tukevat tutkimukseni tuloksia. Tämä 
mahdollistaa laajemman kokonaiskuvan hahmottelun laadullisista tutkimuksista. 

Lasten kokemukset tukiperhetoiminnasta syventävät ja täsmentävät myös tuki-
perhetoiminnasta muodostettua käyttöteoriaa (Svenlin 2020). Vaikka Svenlin (2020, 
223) tekee tutkimuksessaan johtopäätöksen, että lasten asema tukiperheprosessissa on 
vuosien saatossa vahvistunut, osoittaa lasten kokemusten tarkastelu, että toiminta on 
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edelleen vahvasti aikuisten hallinnassa. Pääsääntöisesti lapsen tarpeita määrittelevät 
tukiperhetoiminnassa aikuiset ja palvelun jatkuvuus on lähes yksinomaan aikuisten 
päätösvallassa. Ratkaisuista ei edes aina keskustella lapsen kanssa. Tukiperheessä 
käyvä lapsi ei saisi olla toiminnan irrallinen tai ulkopuolinen kohde. Ilman lasten ko-
kemuksia tukiperhetoiminta säilyy aikuiskeskeisenä ja lastensuojeluasiakkaiden ääni 
jää kuulematta. 

Lasten yksilöllisyyden huomioiminen ja lasten tarpeiden moninaisuus tuleekin 
olla keskiössä tukiperhetoimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. Vaikka aiemmat 
tutkimukset (Berg Eklundh 2010; Svenlin 2020) kuvaavat tukiperhetoiminnan olevan 
joustava ja taipuisa tuen muoto, kertovat lasten kokemukset siitä, että tukiperhetoiminta 
vaatii vielä toteutukseltaan hallinnollista ketteryyttä. Tukiperhetoimintaa on perintei-
sesti toteutettu kerran kuukaudessa yhtenä viikonloppuna ja tässä ajallistamisessa 
ollaan yhä vahvasti kiinni. Lapset toivat esiin toiveita tukiperhesuhteen tapaamisten 
vähentämiselle, mutta aloittamistaan keskusteluista huolimatta ei heidän toiveitaan 
juurikaan oltu otettu huomioon. Kyseinen rytmi on hyvä lähtökohta, mutta lasten sekä 
heidän perheidensä moninaiset tarpeet voisi huomioida yksilökohtaisemmin. Erityisesti 
lapsen kasvaessa ja tukiperhesuhteen jatkuessa, kuukausittaiset käynnit voivat tuntua 
lapsista liiallisilta. Haasteen ja ristiriidan tähän usein tuo lapsen vanhempien yhä voi-
massa oleva tarve säännölliselle hengähdystauolle. Tämä palauttaa kysymyksen siihen, 
kenen näkökulmasta interventiota todellisuudessa toteutetaan, vanhemman vai lapsen.

Pidän tärkeänä, että tukea tarvitsevien lapsiperheiden tarpeisiin tulisi tarttua ny-
kyistä nopeammin. On tiedossa, että lapset joutuvat odottamaan tukiperhettä pitkiä 
aikoja. Tukiperheen jonottaminen ei ole tuen muoto. Lastensuojelussa ja sosiaali-
palveluissa sekä kunnissa että palveluntarjoajien organisaatioissa tulisi aktiivisesti 
yhteistyössä miettiä uusia ja erilaisia ratkaisuja perheiden tukemiseen. Kootut tilastot 
jonotilanteista puuttuvat, mutta esimerkiksi Vantaan kaupungille tehdystä opinnäyt-
teestä käy ilmi, että vuonna 2018 Vantaan kaupungilta tukiperhettä odotti 75 perhettä 
(ks. Nokelainen & Ryyppö 2018, 9). Tieto alleviivaa tarvetta yhtenäisiin, koottuihin 
tilastotietoihin lastensuojelupalveluista.

Kotimaisesta tutkimusperspektiivistä olisi tärkeä saada lisää tietoa tukiperhetoi-
minnan vaikuttavuudesta ja keskittyä tutkimaan tukiperheessä käyvien lasten ja heidän 
perheidensä elämäntilanteissa tapahtuneita muutoksia. Myös pitkittäistutkimukset 
tukiperhetoiminnan osalta ovat toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä. Myös kan-
sainväliset vertailututkimukset erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta tarjoavat 
kiinnostavan tarkastelukulman moninäkökulmaiseen tukiperhetoimintaan. 

Lisäksi yhtenä jatkotutkimusaiheena painotan tukiperheessä asuvien lasten, niin 
sanottujen bonussisarusten näkökulmaa. Sisaruusnäkökulmasta on kiinnostuttu tut-
kimuksellisesti erityisesti perhehoidossa (Serbinski 2014). Myös tukiperhetoiminta 
asettaa tukiperheen lapset tiiviiksi osaksi toimintaa, kuten tukiperheessä käyvien lasten 
kokemukset yksiselitteisesti kertoivat. Kiinnostava tutkimuskohde olisi, miten tukiper-
heen omat lapset kokevat kodissaan vierailevat ulkopuoliset lapset, kun omat tavarat, 
henkilökohtaisen tilan, kodin ja omat vanhemmat joutuu jakamaan perheeseen tulevan 
ulkopuolisen lapsen kanssa. 

Tukiperhetoiminta on selvästi toivottu tuen muoto, mutta tarjolla ei vain yksinker-
taisesti ole riittävästi tukea tarjoavia perheitä (ks. Moilanen 2015, 13–14). Uskoakseni 



147

tukiperhetoimintaa käytettäisiin vielä nykyistäkin laajemmin, mikäli tarjolla olisi enem-
män tukiperheitä. Tukiperhettä tarvitsevan lapsen näkökulmasta on merkittävintä 
tarkastella tukiperheen kyvykkyyttä, mahdollisuuksia ja voimavaroja toimia tukiper-
heenä, ei esimerkiksi perheen aikuisten sukupuolta tai perheen juridista statusta. 
Tukiperhetoiminta kaipaa monenlaisia perheitä. Lisäksi on tärkeä huomioida tuki-
perheille tarjottava tuki, jotta turvallisuus voidaan taata kaikkien tukiperhetoimintaan 
osallistuvien näkökulmasta. On julkisesti todettu tosiasia, että lastensuojeluasiak-
kuudessa olevien perheiden problematiikka monimutkaistuu ja ylisukupolvittaiset 
sosiaalisten ongelmien vyyhdit heijastuvat myös perheiden lapsiin. Tältä ei voida välttyä 
myöskään tukiperhetoiminnan piirissä olevien lasten kohdalla. Tämä tarkoittaa, että 
myös tukiperheet kohtaavat yhä haastavampia perhetilanteita tukiperheessä käyvien 
lasten kautta. 

Tutkimukseni todentaa sen, että lapsilta on rohkeasti kysyttävä ja heidän luokseen 
on mentävä. Lasten ei selvästikään aina ole ollut helppoa kertoa omaa mielipidettään 
tukiperhetoiminnasta. Omalle vanhemmalle kertominen on lapselle varmasti luonte-
vinta, mutta ei kaikille ja ei aina. Tämä osoittaa sen, että esimerkiksi sosiaalityöntekijän 
rooli voi lapsen elämässä olla merkittävä. Sosiaalityöntekijä voi toimia neutraalina 
aikuisena, jolle lapsi voi uskaltaa kokemuksistaan puhua. Lasten puheesta kuului myös 
lojaalisuus tukiperheen aikuisia kohtaan, eivätkä lapset halunneet loukata tukiperheen 
perheenjäsenten tunteita ilmaisemalla negatiivisia ajatuksiaan tai toiveitaan, esimer-
kiksi tukiperheessä käymisen vähentämisestä.

Lastensuojelun yhteydessä puhutaan paljon lapsen kuulemisesta, kuulemisen ta-
voista ja menetelmistä sekä niiden kehittämisestä. Lasten kuuleminen ja lapsilähtöiset 
työskentelytavat (ks. esim. Petrelius, Tulensalo, Jaakola & Hietamäki 2016; Tulensalo 
2015) ovat aktiivisen tarkastelun kohteena sekä lastensuojeluasiakkuudessa olleiden 
lasten ja sijoitettujen lasten ääni alkaa yhä vahvemmin näkyä ja kuulua (esim. Palsanen 
2013). Esimerkiksi tuoreen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (2019), yksi 
keskeisimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen lasten-
suojelussa, kuten myös koko palvelukentällä ylipäätään. Osallisuus edellyttää, että 
lasten ja nuorten tietoa arvostetaan ja se nähdään keskeisenä resurssina palveluiden 
kehittämisessä sekä kuntien hyvinvointityössä (Kallinen ym. 2018, 16), sillä osallisuus 
on keino ehkäistä myös syrjäytymistä. Myös lastensuojelun kehittämistyöstä nouseva 
viime aikaisin havainto on, että sekä lasten ja nuorten että perheiden osallisuus on 
ottamassa askeleita osallisuudesta tunnustettuna arvona ja osallisuuspuheena kohti 
konkretiaa (Petrelius & Eriksson 2018). Kyse on kuitenkin ennen kaikkea kohtaami-
sesta. Kohtaaminen on osallisuutta ja osallisuus on lasten perusoikeus. (Inkinen 2018, 
181.)

Lasten kokemuksia voidaan tarkastella myös kansainvälisen Lapsen oikeuksien 
sopimuksen toteutumisen näkökulmasta. Suomea koskevissa raporteissa lapsen oi-
keuksien komitea on toistuvasti puuttunut esimerkiksi siihen, etteivät lapsen etu ja 
osallisuus toteudu täysimääräisinä viranomaisten ja tuomioistuimien toiminnassa. 
Komitea on ollut huolissaan myös siitä, ettei lapsen edun periaatetta riittävästi kunnioi-
teta eikä sitä käytännössä toteuteta kaikilla lapsiin vaikuttavilla alueilla. (de Godzinsky 
2014, 11.) Myös tutkimuksessani olleiden lasten kokemukset osoittivat sen, etteivät 
erityisesti artiklojen 12 ja 13 sisältö (lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä häntä koske-
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vissa asioissa sekä lapsen oikeus saada tietoa) ole aina toteutuneet tukiperhetoiminnan 
osalta. Useat lapsista kertoivat, ettei heidän mielipidettään oltu tukiperhetoiminnassa 
selvitetty. Osa myös sanoitti kokemuksen siitä, ettei heidän mielipiteellään ole mer-
kitystä vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden päätösten teon alla. Ei edes silloin, kun 
lapset olivat itse näissä tilanteissa ilmaisseet mielipiteensä. Erityisen huolestuttavaa 
on, jos lapsen mielipidettä ei edes pyritä selvittämään tai jos lapselle jää tunne, ettei 
hänen mielipiteellään ole todellisuudessa mitään merkitystä, vaikka sitä olisi kysytty. 

Tutkimukseni lasten kokemukset vahvistavat ajatusta siitä, että lastensuoje-
luun ja tukiperhetoimintaan liittyviä ilmiöitä tulee tarkastella eri näkökulmista ja 
hyödyntää eri tieteenaloilla käytäviä keskusteluja. Toivon, että lasten ääntä kuullaan 
päätöksiä tehtäessä sekä perhetasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Asiakkaiden 
kokemusten tarkastelu voidaan ottaa myös osaksi rakenteellisen sosiaalityön tehtä-
vää. Rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta asiakkaiden omat tarinat tulee nähdä 
tärkeinä avaimina myös yksittäisissä muutosprosesseissa. Koska yhteiskunnan päättä-
jät, eivätkä edes sosiaalityöntekijät, kykene näkemään päätöstensä vaikutuksia ilman 
ihmisten sanoittamia kokemuksia niistä (Mullaly 2007, 295–296). Toisin sanoen raken-
teellinen epäoikeudenmukaisuus ei hahmotu, ellei joku kerro niistä. Ihmisten tuottamat 
tarinat ja kokemuksellisuus palveluista voivat parhaimmillaan tuoda arvokasta tietoa, 
sillä myös kieli luo todellisuutta.

7.2 Eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimustavan arviointi 

Lähestyin lasten kokemuksia eksistentiaalis-fenomenologisesti, ihmistä holistisena 
kokonaisuutena ymmärtäen sekä käyttämällä analyysissäni fenomenologista metodia. 
Nämä valinnat ovat arvioni mukaan mahdollistaneet kykyni vastata asettamaani tutki-
muskysymykseen sekä päästä lähelle tutkimaani ilmiötä arvostaen lasten kokemuksia. 
Asettuminen fenomenologisen tutkimuksen tekoon on ollut lumoava projekti, joka on 
vienyt mukanaan ihmettelyn ja merkitysten maailmaan (myös van Manen 2007, 12). 
Olen alusta alkaen valinnut kysyvän maailmasuhteen ja tutkimustyön päämääränä on 
ollut syventää ymmärrystäni tukiperhetoiminnasta ilmiönä, lapsista sekä itsestäni. 
Tämä asenne on kiinnittänyt minut siihen, etten ole lähtökohtaisesti pysähtynyt vain 
lapsuuden tai tukiperhetoiminnan äärelle, ajatellen niitä yhteiskunnallisina ilmiöinä. 
Olen fokusoitunut tarkastelemaan yksilöllisesti lapsia, joilla on omakohtainen kokemus 
tukiperhetoiminnasta.

Tutkimusprosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen, sillä valitsemani tutkimustapa 
on vaativa ja kokonaisvaltainen. Fenomenologian avulla olen voinut käsitteellistää 
kokemuksia tutkimukselliseen muotoon. Olen pystynyt sekä keräämään aineiston että 
analysoimaan sen fenomenologisia periaatteita seuraten ja kunnioittaen. Olen ollut 
sitoutunut lasten kokemuksiin tukiperhetoiminnasta, mutta olen joutunut tutkijana 
niitä myös valikoimaan, koska kyseessä on tutkimus ja kaikkea ei ole mahdollista esittää 
ilman tiivistystä. Tutkimusote mahdollisti sen, että pystyin saavuttamaan laajempaa 
ymmärrystä lasten kokemuksista, vaikka aineisto koostui vain pienestä joukosta lap-
sia. Tiedostan, että fenomenologiakin pohjautuu sopimuksiin tehdyistä käsitteistä ja 
ajattelutavoista. Se ei ole aukoton, mutta se on suunnannut tutkimuksellisia valintoja 
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ja systematisoinut toimintaa. Toisenlainen tutkimuksellinen viitekehys olisi voinut 
tarjota toisenlaisia näkökulmia. 

Olen pyrkinyt haastamaan ja kehittämään fenomenologista ajattelua eteenpäin 
oman tutkimusintressini näkökulmasta. Tämä on tapahtunut lukemalla alkuperäisiä 
fenomenologian klassikkoteoksia, kuten Husserlia, Heideggeriä sekä Rauhalaa että 
Perttulaa. Rauhala (2005, 43) pitääkin parhaana tapana hyödyntää suurten filosofien 
ajattelua niin, että tutkija saa virikkeitä omalle ajattelulleen. Mutta kuten on todettu, 
esimerkiksi Lauri Rauhalan tekstit ovat ajoittain vaikeaselkoisia (Tökkäri 2015b, 152). 
Tämän vuoksi olen tarvinnut myös näiden ajattelijoiden tekstien selkeyttäjiä, jossa 
esimerkiksi Kokemuksen tutkimus –teokset (I–VI) ovat olleet merkittävä apu. 

Ei ole yksinkertaista hahmottaa, missä tapauksissa kokemuksen empiiristä tut-
kimusta on perusteltua kutsua fenomenologiseksi. Perttula (2012) mainitsee tälle 
vaikeudelle kaksi syytä. Ensimmäinen syy on fenomenologisen filosofian monimuo-
toisuus. Sillä tieteenhistoriassa ei tunneta vain yhtä, vaan monta fenomenologista 
filosofiaa.18 Toisena haasteena on se, että fenomenologia filosofiana ja erityistieteenä 
ovat kaksi eri asiaa. Erityistieteilijän, kuten sosiaalityöntekijän, tehtävään kuuluu so-
veltaa filosofisia ajattelutapoja empiiristen ilmiöiden tutkimiseksi. (Mt., 319.) Olenkin 
soveltanut fenomenologista filosofiaa erityistieteilijänä erityisesti kehittäessäni meto-
deja aineistonkeruuseen. Myös Perttulan (1995a; 1998) luoma malli fenomenologisesta 
DOEHP-analyysimenetelmästä on ollut sovellettavana tutkimuksessani. Lisäksi olen 
tarkastellut alusta pitäen sitä, miten filosofinen ajattelutapa ilmenee tutkimustani oh-
jaavissa taustakäsityksissä. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa on luotu kriteeristöjä, joiden on täytyttävä, 
jotta tutkimusta voidaan kutsua fenomenologiseksi. Tarkastelen omia valintojani eri-
tyisesti kahden kriteeristön kautta, jotka ovat koonneet Husserl (ks. Niskanen 2011) 
sekä Perttula (2012). Molempien fenomenologien tutkimusta arvioivat tarkastelutavat 
pohjautuvat ennen kaikkea tutkijan tekemille valinnoille. Husserlille fenomenologisen 
asenteen kautta voidaan tavoittaa kolme tieteellisen toiminnan perustavaa asiaa: 1) 
inhimillisistä käytännöistä vapaa elämismaailma, jossa puhtaasti teoreettinen intressi 
on tieteen perusta, 2) tutkimuksen kohteena on puhdas kokemus sekä 3) tutkija, joka 
tekee työtään intressittömänä ja puolueettomana havaitsijana (Niskanen 2011, 103). 
Perttula (2012, 330–333; 2014, 78–79) on puolestaan nimennyt seitsemän metodo-
logista periaatetta tutkimukselle, jotka sisältyvät fenomenologiseen asennoitumiseen: 
1) pyrkimys deskriptioon, 2) koettujen ilmiöiden olennaisen tunnistaminen, 3) koetun 
ensisijaisuus kieleen nähden, 4) koetun erilaisten laatujen jäsentäminen, 5) erityinen 
kiinnostus intuitiiviseen kokemukseen, 6) tutkijan merkityksen ymmärtäminen tut-
kimusprosessissa sekä 7) fenomenologisen metodin ymmärtäminen taitoina, jotka 
rinnastuvat aikuisena kehittymiseen.

Ymmärrykseni mukaan Husserlin kaksi ensimmäista kriteeriä, inhimillisistä käy-
tännöistä vapaa elämismaailma, jossa puhtaasti teoreettinen intressi on tieteen perusta 
sekä tutkimuksen kohteena on puhdas kokemus, kiinnittyvät Perttulan ensimmäiseen 
kriteeriin, joka on pyrkimys deskriptioon. Tarkastelun kohteena on siis tutkimusasen-

18  Tästä on esimerkkinä se, että muiden muassa Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-
Ponty, Max Scheler ja Paul Ricour ovat kaikki fenomenologeja, mutta heidän teksteistään on 
löydettävissä toisistaan paljonkin poikkeavia fenomenologisia filosofioita (Perttula 2012, 319).
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teeni, jolla kohtasin lasten elämismaailman avoimesti ihmetellen ja pyrkien pysymään 
poissa omien ennakkokäsitysteni muovaamasta tavasta ajatella. Tutkimus on sitä 
fenomenologisempaa, mitä enemmän se pitäytyy deskriptiossa, vaikka sen täydellinen 
toteutuminen ei olekaan mahdollista (Perttula 2012, 331). Kokemuksen tutkimuksen 
totuus on sitä, että kokemus paljastuu vain tietynlaisena. Kokemusten paljastuminen 
auttaa yksilöä ja yhteisöjä ymmärtämään tilannetta ja tarjoaa mahdollisuuden tarkis-
taa suhtautumistaan sekä muuntaa tarvittaessa ajattelu- ja toimintatapojaan. (Suorsa 
2018, 103.) 

Deskriptioon liittyy myös tulkinnallisuuden välttäminen ja pyrin kurinalaisesti 
olemaan tulkitsematta. Eksistentiaalisesta näkökulmasta jo tulkitsijan ensiaskeleet 
vievät poispäin itse asiasta ja johtavat vääjäämättä kokemusten ohi. Tulkinnat kuljet-
tavat tutkijan vain itseensä, eivät kohti toista. (Perttula 2010, 60.) En pyrkinyt lasten 
kokemuksista löytämään sellaisia nyansseja, joiden avulla arvuuttelisin kokemusten 
merkitystä. Lasten kokemukset tiivistettyinä merkitysverkostoina, sekä yksilöllisinä 
että yleisinä, ovat tutkimukseni tuloksia. Ne kertovat niistä merkityksistä, joita lapset 
tukiperhetoiminnalle kokemuksillaan antavat. 

Deskriptioon pyrkiminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa. Esimerkiksi nostaessani 
analyysissä vaiheittain yleisyystasoa huomasin ajautuneeni jossain vaiheessa herme-
neuttiseen kehään. Rauhalan (1973, 19) ajattelussa tällä tarkoitetaan situationaalista 
säätöpiirin kehää, joka syntyy, kun se, mitä on esiymmärretty, rajaa sitä, millaisia 
kokemuksia voi taas syntyä. Toisin sanoen, oma esiymmärtyneisyyteni tuli ohjaa-
maan huomioitani lasten kokemuksista, joka oli tekemässä tulkintoja ajattelutapojeni 
pohjalta. Tällaisesta ajattelemisen ketjusta irtautuminen on deskription tavoitteena. 
Myönnän, että se ei ole onnistunut täydellisesti, mutta pyrkimys siihen on tietoisesti 
ollut. 

Ihmiskäsitykseni on toiminut perustana, jolle lasten kohtaaminen ja kokemusten 
kuuleminen on rakentunut. Myös tutkimuksen luotettavuus kiinnittyy ihmiskäsityk-
seen, sillä luotettavan empiirisen tutkimuksen tulee tuottaa tietoa ihmiskäsityksen 
varassa (Rouhiainen 2015, 111). Vaikka Lauri Rauhalan (esim. 1976; 1995) holistinen 
ihmiskäsitys on laajuudessaan erittäin käyttökelpoinen, sai lasten parissa tutkiminen 
minut alusta alkaen pohtimaan ihmiskäsityksen kolmijakoista ajattelua ja sen riittä-
vyyttä. Ajallisuus ja aikakäsitykset näkyivät tärkeänä osana lasten elämässä. Vaikka aika 
sisältyykin Rauhalan teoriassa jossain määrin situaatioon, nostin omassa ihmiskäsityk-
sessäni ajallisuuden vielä selkeämpään rooliin. Rauhalan (1976, 90; 1995, 86) holistisen 
ihmiskäsityksen erityinen haaste on, että se painottaa tajunnallisuuden kokonaisvaltais-
ta ensisijaisuutta muiden elementtien ylitse. Oman holistisen ajattelutapani vahvuus 
on se, että tarkastelen jokaista olemisen osa-aluetta yhtäläisinä ja tasavertaisina, jolloin 
ihmisyys rakentuu moninaiseksi kokonaisuudeksi. 

Perttulan (2012) toinen, kolmas ja neljäs kriteeri nivoutuvat arvioinnissani yhteen. 
Se, että tutkimus on fenomenologista, on pyrittävä tunnistamaan olennainen koetuissa 
ilmiöissä. Tämä puolestaan tarkoittaa, että fenomenologinen kokemuksen tutkimus 
pyrkii kuvaamaan koetun ilmiön edellyttämän rakenteen. (Mt., 331.) Tieteellisyys pe-
rustuu fenomenologisessa ajattelutavassa käytetyn metodin kykyyn tavoittaa tutkittava 
ilmiö (Perttula 2000). ”Fenomenologinen menetelmä on rakastavaa ja pakottautuvaa 
asennoitumista tutkittavaan todellisuuteen. Se on mahdollisuuden antamista ihme-



151

tyksen tunteelle ja tietoista ponnistelua tämän kokonaistilan viivyttämiseksi niin, 
että tutkittavan todellisuuden ymmärtäminen saa tilaisuuden toteutua.” (Perttula & 
Latomaa 2011, 13.) Lauseet ovat mielestäni kuvaavia, ja myös tutkimusotteeni on ki-
teytynyt niihin. Fenomenologinen menetelmä ei ole helppo, sillä se vaatii luottamista 
epävarmuuteen ja hiljaisuuteen. Se kyseenalaistaa tutkijan oman olemisen tavan ja 
aloittaa aktiivisen itsetutkiskelun. Fenomenologia antaa mahdollisuuden, mutta pa-
kottaa laajaan toiminnan ja ajattelun reflektioon. 

Eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimusasenteen haasteena on kulkea ”toista” 
kohti, ymmärtäen vierasta ja ainutkertaista (Lehtomaa 2011, 192; Lehtovaara 2004, 
40). Tavoitteeni lähestyä lasta ja hänen kokemuksiaan on ollut tutkimukseni haastavin, 
mutta myös kiinnostavin kohta. Se on myös yksi Perttulan (2012, 330–333) ja Husserlin 
(ks. Niskanen 2011) fenomenologisista kriteereistä. Miten mennä kohti, mutta pysyä 
silti ulkopuolisena ja tiedostaa, ettei toisen ihmisen ajatuksia voi ymmärtää kuin hen-
kilö itse. Tämän etäisyyden ylläpitäminen sekä aineistoa kerätessäni, analyysissä että 
raportoidessani kokemuksista on vaatinut jatkuvaa tiedostavaa otetta. Empatia on 
ollut yhtenä keinona, joka on mahdollistanut eläytymisen toisen ihmisen maailmaan 
ja erilaisten näkökulmien ymmärtämisen (myös Parviainen 2002, 330–334). 

Koska Perttulalle (2012, 330–333) kuudes fenomenologisen tutkimuksen kritee-
reistä on ymmärtää tutkijan merkitystä tutkimusprosessissa ja myös Husserl painotti 
sekä inhimillisistä käytännöistä vapaata elämismaailmaa että puolueetonta ja intres-
sitöntä tutkijaa havainnoijana (Niskanen 2011, 103) käännän katseeni vielä itseeni 
tutkijana. Olen alusta alkaen sekä kirjannut että sanoittanut omaa ajatteluani, käyt-
tämiäni käsitteitä, tekemiäni valintoja sekä tutkimuksellista prosessiani. Vaikka pyrin 
tutkimuksen alusta asti aktiivisesti fenomenologiseen sulkeistamiseen ja vapautumi-
seen omista ennakkoajatuksistani, olen silti joutunut toteamaan, ettei se husserlilaisena 
”puhtaana tietoisuutena”, ole kuitenkaan täysin mahdollista. Tutkijana minun on mah-
dotonta vapautua kaikista ennakko-oletuksistani ihmisenä olemisen vuoksi (Lehtovaara 
2004, 40). Tärkeintä on kuitenkin matkalla oleminen, ei perille pääseminen (Perttula 
2004). Koska ihminen on aina yksilöllisesti kietoutunut maailmaansa, joka on vain 
hänen ja hänen paikkansa siinä, ei tutkimuksen luotettavuuskaan voi koskaan olla ab-
soluuttista (Perttula 1998, 163). Fenomenologisen perspektiivin näkökulmasta tutkijan 
tulee olla kuvaileva, toteuttaa fenomenologista reduktiota sekä etsiä yksilöityjä merki-
tyksiä, ja pyrkiä sitä kautta muuttumattomiin ja olennaisiin merkityksiin (Giorgi 1997). 
Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on aina lopulta tutkija itse (Eskola & Suoranta 
1998, 211).

Todetessani, että tutkimus on asetettujen kriteerien valossa fenomenologista, 
olen samalla arvioinut tutkimukseni luotettavuutta. Näkemykseni mukaan Perttulan 
(1995b) kokoama kriteeristö fenomenologisen tutkimuksen luotettavuudesta, johon 
kuuluvat tutkimusprosessin johdonmukaisuus, reflektointi, aineistolähtöisyys, meto-
dien yhdistäminen, kontekstisidonnaisuus, tavoiteltavan tiedon laatu, tutkijayhteisö, 
tutkijan subjektiivisuus ja tutkijan vastuullisuus, ovat toteutuneet tutkimuksessani. 
Fenomenologia ei ole teoria, eikä koulukunta siinä mielessä, että se tarjoaisi tutkijalle 
valmiin ja suljetun lähtökohdan (Perttula 2010, 60). 

Tutkijana vastuullisuuttani lisää se, että olen suorittanut kaikki tutkimukselliset 
toimenpiteet systemaattisesti. Kaikkia yksityiskohtia ei kuitenkaan kykene välittämään 
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niin, että toinen ihminen pystyisi konstruoimaan tutkimuksen kulun täsmälleen ta-
pahtuneessa muodossa (Perttula 1995a, 44). Tekemäni vastuulliset ja systemaattiset 
valinnat, erityisesti aineiston keruun, että analyysin etenemisen aikana, ovat osa tutki-
mukseni luotettavuutta. Koska analyysi muodostuu useasta toinen toistaan seuraavasta 
vaiheesta, se todentaa tekemiäni valintoja ja lisää tutkimukseni luotettavuutta. 

Fenomenologisen tutkimuksen heikkoutena näen muun muassa fenomenologian 
eri lähestymistapojen moninaisuuden. Lisäksi metodin muokkaaminen tutkittavaan 
ilmiöön sopivaksi on sekä tutkijan päätettävissä että tutkijan velvollisuus. Heikkoudeksi 
tästä muodostuu se, että samalla kun tutkija toimii itse metodin muovaajana, niin kaik-
keen hänen toimintaansa vaikuttaa tiedostamaton puoli, johon ei näennäisesti voida 
vaikuttaa. (Perttula 1995; Laine 2015.) 

”Fenomenologinen tutkimus kulkee aina myös tutkijaan päin” (Lehtomaa 2011, 
192). Ja sitä se todellakin on tehnyt. Itseymmärrykseni lisääntyminen ei ole tutkimuksen 
tavoite, mutta lasten kokemukset ovat tulleet osaksi omaa elämisen ja ymmärtämisen 
tapaani. Fenomenologista tutkimusta pidetään onnistuneena, jos se auttaa näkemään 
ilmiön aikaisempaa selvemmin, jäsentyneemmin ja monipuolisemmin. Ihmiselämän 
ymmärtäminen ei kuitenkaan synny vain syvästä eksistentiaalisesta tarpeesta tuntea it-
seään paremmin, vaan sillä voi olla tärkeä tehtävä inhimillisen todellisuuden ongelmien 
selvittämisessä ja muuttamisessa. Toiminnan tietoinen kehittäminen vaatii olemassa 
olevien merkitysrakenteiden ymmärtämistä. (Laine 2018, 48, 50.) Toisin sanoen, jotta 
tukiperhetoimintaa voidaan kehittää, tulee olla tietoa, millaisten merkitysten varassa 
lapset ja muut tukiperhetoiminnan osapuolet suuntautuvat toiminnan todellisuuteen. 

7.3 Fenomenologian mahdollisuudet sosiaalityössä

Tiedon tuottamisen kysymykset ovat tärkeitä sekä käytännön sosiaalityöntekijän että 
tutkijan näkökulmasta. Voisiko fenomenologia tarjota sosiaalityölle yhden kokonais-
valtaisen filosofian todellisuudesta, tiedosta ja tietämisestä? Fenomenologinen metodi 
voi vahvistaa sosiaalityön asiakasnäkökulmaa, vaikka toisaalta sen haasteena onkin 
äärimmäinen avoimuus (Thompson 2016). Näkemykseni mukaan fenomenologian 
mahdollisuus on tarjota erityisesti sosiaalityölle ajattelun malleja, tavan ymmärtää 
ihmisyyttä sekä arvostaa kokemusten ja subjektin ainutlaatuisuutta. Hallinnolliset 
ja poliittiset muutokset ovat tuoneet sosiaalityöhön paljon byrokraattista järkeilyä, 
joka helposti nostaa hallinnolliset prosessit asiakasta tärkeämmäksi. Esimerkiksi 
sosiaalityön dokumentoinnin vaatimusten ja yhtenäistämispyrkimysten keskellä on 
huomioitava sosiaalityön perustehtävä, joka on inhimillisen vastavuoroinen kohtaami-
nen ja siinä syntyvä merkityksellinen, ihmisyyttä rakentava kokemus (Kääriäinen 2016, 
197). Fenomenologia tarjoaakin tavan tarkastella sekä asiakkaan elämismaailmaa että 
sosiaalityön keinoja, joilla voi merkityksellisesti vaikuttaa ihmisen elämään (Houston 
2014, 98).

Ihmisyyden ymmärtäminen kokonaisvaltaisena kuuluu sosiaalityön perinteisiin 
peruslähtökohtiin. Ihminen nähdään osana elinympäristöään, johon hän on vasta-
vuoroisessa suhteessa. (Raunio 2004, 26.) Näin on myös fenomenologiassa. Pidän 
monopluralistista holistista ihmiskäsitystä toimivana lähtökohtana sekä sosiaalityön 
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tutkimukselle, että sen käytäntöjen kehittämiselle. Ihmistyötä tekevien tulisi miettiä 
ja määritellä työnsä perusluonne ja toteuttaa työtään omasta itsestään käsin. Näin 
ollen oman ihmiskäsityksen tunnistaminen tulee merkittävään osaan. (Perttula 1999; 
Rauhala 1983; Tökkäri 2015a, 20.) 

Rauhala (1983) pitää ihmisen ontologista analyysiä ihmistyössä ensiarvoisena, 
ja se on kiinnostava myös sosiaalityön näkökulmasta. Ontologinen analyysi tarkoittaa 
sosiaalityöntekijän oman ihmiskäsityksen kirkastamista. Sosiaalityöntekijän tulee siis 
selkeyttää itselleen mitä ihminen hänelle tarkoittaa. Kun sosiaalityöntekijä oppii ym-
märtämään itseään paremmin, on hänen helpompi ymmärtää myös asiakkaita. Tämän 
jälkeen sosiaalityön ammattilainen voi toimia sekä asiantuntijana, joka ymmärtää omia 
kokemuksiaan, että ihmisten välistä vuorovaikutusta erilaisten kokemusmaailmojen 
tilana. Rauhalan (1993) ajatus pohjautuukin vahvasti siihen, että ensin on tunnettava 
itsensä ja vasta tämän jälkeen voi pyrkiä ymmärtämään muita. Ihmiskäsityksen voi 
luoda vain oman kokemuksen sekä ajatustyön pohjalta. Ontologinen analyysi on tär-
keää kaikessa ihmistyössä, mutta myös tutkimuksessa, jossa keskiössä on inhimillinen 
kokemus. (Perttula 2014; Tökkäri 2015a, 22–24.)

Keskustelua fenomenologiasta sosiaalityön ajattelutapana on vielä vähän. Stan 
Houstonin (2014) mukaan fenomenologiaa tarvitaan erityisesti sosiaalityössä, koska 
sosiaalityön on väitetty kulkeutuvan poispäin asiakkaiden yksilöllisyyttä huomioivasta 
näkökulmasta ja unohtaen ihmisten omat kertomukset. Sosiaalityö voikin ajautua toi-
mimaan hallinnollisella tasolla ja irtaantua samalla asiakastyöstä. Sosiaalityö ei voi olla 
hallinnollinen leimasin, vaan sillä on humaani, asiakkaisiin keskittyvä professionaali-
nen toimintatapa. Fenomenologia mahdollistaa sekä tutkimuskohteen että asiakkaan 
avoimen kohtaamisen ja huomion kiinnittämisen asioihin itseensä sellaisina kuin ne 
ihmisen elämismaailmassa esiintyvät. (Houston 2014, 92–94; Parton 2008.) 

Sosiaalityöntekijä kuuluu ihmistyötä tekeviin ammattilaisiin, jolloin sekä perus-
työssä että tutkimuksessa omien kokemusten ja merkitysrakenteiden avaaminen on 
tärkeää, ja se voi kirkastaa myös tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja niiden eettisyyttä. 
Tutkija on kokemuksen tutkimuksessa myös metodi eli tutkimuksen väline (Perttula 
2014; Tökkäri 2015a, 21) samoin kuin sosiaalityöntekijä on sosiaalityön väline (vrt. 
opettaja on opettamisen väline). Sosiaalityöntekijän tekemät valinnat ja luottamus 
asiakkaiden oman tiedon rakentumiseen sekä kokemusten merkitysten vaikutukselli-
suuteen ohjaavat sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijä ei voi tehdä päätöksiä tai muutosta, 
vaan ihminen tajuaa asioita vain ymmärtämällä ne omalla tavallaan ja omassa tajun-
nassaan. Tällöin se tuottaa myös henkilölle omakohtaista oppimista, joka muuttuu 
parhaimmillaan osaksi elämää ja on sovellettavissa elämässä myöhemminkin (Perttula 
1999; Tökkäri 2015a, 20). 

Tutkimukseni on osoittanut, että fenomenologista menetelmää ja ajattelutapaa voi-
daan tuloksellisesti käyttää sosiaalityön tiedon tuottamisessa sekä analyysimenetelmänä 
että lähtökohtana empiirisen aineiston keruussa. Eksistentiaalis-fenomenologinen vii-
tekehys antaa mielestäni mahdollisuuksia soveltaa fenomenologiaa yhtenä sosiaalityön 
tutkimuksen ajattelua avaavana taustateoriana ja käytännön sosiaalityön jäsentäjänä. 
Fenomenologinen soveltaminen on toistaiseksi vähäistä sosiaalityön tutkimuksessa 
(Thompson 2016, 223). Oma tutkimukseni onkin sosiaalityön tutkimuskentällä ainut-
laatuinen ja fenomenologisesti kokonaisvaltainen. Koska fenomenologia on tiedettä 
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ilmiöistä, se sopii hyvin sosiaalityön tutkimukseen. Ilmiöt voivat olla myös kätkey-
tyneitä ja fenomenologian avulla niitä voidaan saada esiin, sillä fenomenologia myös 
vastustaa näennäisiä kysymyksiä ja satunnaisia havaintoja (Heidegger 2000, 50). 

Ihmisten elämänhistorian ymmärtäminen on välttämätöntä sosiaalityössä, sillä 
”ilman sitä on mahdotonta tulkita, mistä muutosta tarvitsevaan elämään tilanteeseen 
on tultu” (Pohjola 2010, 63). Tulkintojen tekemisen merkityksen nähdään olevan siinä, 
että ne luovat selityksiä ja syitä sille, miksi henkilön elämänkulku on muotoutunut tie-
tynlaiseksi (Juhila 2018, 47). Olen pyrkinyt fenomenologian avulla astumaan ulos tästä 
sosiaalityön tarpeesta tulkinnallisuuteen. Sosiaalityössä olisi enemmänkin tarvetta 
asiakkaiden kuulemiselle ja ymmärtämiselle kuin tulkitsemiselle. Menneet elämän-
tapahtumat ovat vaikuttamassa nykyisyyden toiminnoissa, mutta herkistymiselle ja 
ihmettelevälle asenteelle asiakastyössä tulisi antaa nykyistä enemmän tilaa. 

Fenomenologiaa voidaan kutsua myös reflektiofilosofiaksi (Husserl 2017, 343), 
joka voi antaa tukea sosiaalityön reflektiivisyydelle19. Sulkeistamista ja fenomenologista 
asennetta on mahdollista käyttää myös arjen sosiaalityössä. Jos sosiaalityöntekijä on 
valmis laittamaan sivuun ne käsitykset, jotka hänelle ovat muodostuneet asiakkaan 
elämästä omien kokemusten kautta, on sosiaalityöntekijällä mahdollisuus saavuttaa 
asiakkaan elämäntilanteen kokemus. (Houston 2014, 89; Perttula 1995a, 10, 75–76; 
Thompson 2016.) Tämä vaatii sosiaalityöntekijöiden itsereflektiota, joka ei ole mah-
dollista valtavassa asiakaspaineessa. 

Fenomenologia asettaa kokemuksellisuuden merkittävään rooliin. Kaikki ympä-
rillämme oleva tuottaa merkityksiä ja fenomenologian avulla on mahdollista fokusoitua 
asiakkaan tietoon, ja etsiä ratkaisuja haastaviin elämäntilanteisiin asiakkaan yksilölli-
sestä näkökulmasta unohtamatta ympäröivää todellisuutta, joka asiakkaaseen vaikuttaa, 
ja josta käsin myös sosiaalityöntekijä päätöksiä tekee. Ihmisen erityisyys ja yksilöiden 
elämäntilanteiden ainutlaatuisuus on aina ollut sosiaalityön ytimessä (esim. Richmond 
1922). Byrokratian ja liikkeenjohdollisten ideoiden myötä sosiaalityöhön on kuitenkin 
tullut toimintatapoja, jotka eivät aina edistä asiakkaan hyvinvointia (esim. Mänttäri-van 
der Kuip 2015). Erityisesti fenomenologiaan ja holistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva 
kokemuksen tutkimus on syvästi ihmistä ja inhimillisyyttä ymmärtävää ja avaavaa, joka 
täydentää toiseuden ymmärtämistä, sietämistä sekä parantaa ihmisten keskinäisen 
kanssakäymisen mahdollisuuksia (Tökkäri 2015b, 172). Fenomenologian avulla voisi 
jälleen tehdä asiakkaan näkyväksi.   

Tiedostan, että fenomenologia viitekehyksenä ei ole ongelmaton. Tämän vuoksi 
olen avannut ymmärrystäni siitä ja tekemistäni valinnoista. Olen myös arvioinut tutki-
mustani ja sen luotettavuutta fenomenologian periaatteiden avulla. Maailmasuhteeni 
muodostuu valitsemani viitekehyksen mukaan ja olen tarkastellut tutkittavaa aihetta 
fenomenologisin silmälasein. Toisenlainen olemisen ja ymmärtämisen tapa olisi kuljet-
tanut ymmärrystäni aiheesta erilaiseen suuntaan. Vaikka tutkimuksen tekoa ohjaa aina 
pitkälti tutkija, ovat kokemuksen tutkimuksen keskiössä yksilöt, joiden kokemusmaa-
ilmasta ollaan kiinnostuneita. Toisin sanoen, vaikka olen itse tehnyt tutkimuksellisia 
valintoja, ovat lasten kokemukset ohjanneet tutkimuksen fokuksen. 

19  Sosiaalityössä kriittistä reflektiota pidetään eräänlaisena universaalina ammatilliseen asiantuntijuu-
teen liittyvänä yleisvalmiutena (esim. Karvinen-Niinikoski 2010; Yliruka 2015).
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Tutkimustapani ja tutkimuksen teko ovat kehittäneet myös itseäni. Se on tarjon-
nut matkan omiin positioihini niin tutkijana kuin sosiaalityöntekijänä. Olen aina ollut 
kiinnostunut siitä, mitä ihmiset ja erityisesti lapset kokevat ja ajattelevat maailmasta. 
Sosiaalityö on tarjonnut ympäristön, jossa voi kuunnella ja olla läsnä lasten ja per-
heiden elämäntapahtumissa. Ihmiskuvan avaaminen ja määrittely ovat selkeyttäneet 
sitä, mitä sosiaalityö on. Minulle sosiaalityössä on kyse ennen kaikkea asiakkaasta. 
Asiakas on ainutlaatuinen ja suhteessa omassa elämäntilanteessaan yhteiskunnalliseen 
ja ajalliseen todellisuuteen. Asiakkaaseen fokusoitumalla sosiaalityölle mahdollistuu 
monipuolisempia tapoja ymmärtää ja tarjota keinoja auttaa ja tukea. Kyse on aina yhtä 
aikaa sekä asiakkaasta että yhteiskunnallisesta tasosta, kuten lapsesta ja lapsuudes-
ta. Myös ihmettelevän avoin olemisen ja kysymisen tapa ovat aina olleet osa tapaani 
työskennellä, jota tämän tutkimuksen teko on vielä vahvistanut. En kiellä, etteivätkö 
ihmettelevyys, ammattiyllättyminen20 ja niin sanotun tyhjiön luominen kohtaamiselle 
olisi haastavaa, mutta niitä haluan ammatillisuudessani yhä kehittää. 

Kenties fenomenologisen lähestymistavan merkittävin anti sosiaalityölle on, että 
se tuo aikuisuuden olemisen tapaan toisenlaisen tavan kohdata ja lähestyä asiakkaita, 
suunnaten katseen kohti asioita itseään. Fenomenologiassa painotetaan, että toisia 
ihmisiä ei kohdata siten, että oma subjekti on ensisijaisesti esillä. Eikä toisia myöskään 
tule kohdata ensisijaisessa katseen tarkentamisessa itseen tavalla, jonka myötä ajatus 
vastapuolesta on jo lyöty lukkoon. Vaan toiset kohdataan maailmassa, jossa huolehtien 
huomioiva täälläolo olemuksellisesti oleskelee. (Heidegger 2000, 156.) Tämä voisi aset-
tua myös sosiaalityöntekijän asiakaskohtaamisen motoksi. Heideggerin ajattelu tulee 
lähelle nykypäivän sosiaalityön keskustelussa käytettyä vastavuoroisuuden käsitettä 
(esim. Törrönen 2016). Kun vastavuoroisuuden ymmärtää dialogisena suhteena, jossa 
antaudutaan reflektiivisesti kuulemaan toista ihmistä niin, että kuuntelija osaa myös 
asettua kuunneltavan asemaan ja katsoa itseään toisen silmin (Karisto 2016, 28–29), 
voidaan jo puhua fenomenologisesta asenteesta. 

Kokemustiedon tarve on läsnä kaikilla yhteiskunnan tasoilla; lainsäädännöstä 
palveluiden suunnitteluun, aina arjen kohtaamisiin. Tuntuu absurdilta asetelmalta, 
etteivät he, joita asia koskee saisi ääntään kuuluviin edes kokemustietoa välittämällä. 
Arkisetkin kokemukset antavat tietoa ja lisäävät ymmärrystä. Kokemuksen tutkimus 
muodostuu kurkistuksista toisen ihmisen elämään ja rohkeudesta kirjoittaa se auki. 
Lasten kokemustieto tukiperhetoiminnasta on tärkeää tuoda vuoropuheluun asian-
tuntijatiedon kanssa, sillä myös lastensuojelututkimus tarvitsee lasten kokemuksia ja 
lapsen näkökulmaa. 

20  Kai Alhanen (ks. Muurinen 2019, 96) liitti sosiaalityöntekijöihin ammattiyllättyjä termin, sillä hänen 
näkemyksensä mukaan sosiaalityöntekijöiden tulisi omata ihmettelyn ja hämmästelyn taitoa.
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LIITE 1 Perheiden informointikirje



184

LIITE 2 Aineiston määrä ja kerääminen lapsikohtaisesti tarkasteltuna

LAPSET 1
FENOMENOLOGISET 
HAASTATTELUT: 
1. HAASTATTELU-
TAPAAMINEN
2. HAASTATTELU-
TAPAAMINEN

2  
TUTKIJAN 
JA LAPSEN 
YHTEINEN 
MATKA 
TUKI-
PERHEESEEN

3 
LAPSI 
DOKUMEN-
TARISTINA 
TUKI-
PERHEESSÄ

4 
TUTKIJAN JA 
LAPSEN 
TAPAAMINEN 
TUKI-
PERHEESSÄ

5 
KOKOAVA 
TUTKIMUS-
TAPAAMINEN

MINKA
s. 2001

tapaaminen 28.7.2015 
(17.22min)

tapaaminen 10.8.2015 
(15.24min)

tapaaminen 10.8.2016 
(16.56min)

19.10.2016 
(1h 16 min)

Lapsi ei halunnut 
kuvata/videoida

19.-23.2016

6 valokuvaa

23.10.2016
(10.52min)

15.11.2016 
(24.29min)

STELLA
s. 2007

tapaaminen 3.8.2015 
(24.45min)

tapaaminen 10.8.2015 
(57.28min)

ei mukana ei mukana ei mukana ei mukana

VIIVI
s. 2009

tapaaminen 4.9.2015 
(1h 7.05min)

tapaaminen 23.9.2015 
(1h 41sek)

4.3.2016 
(1h 1.18min)

Lapsen omaa 
videointia

4.-6.3.2016

6 valokuvaa ja 4 
videopätkää (pituus: 
16-28 sek)

6.3.2016 
(39.42min)

11.5.2016 
(1h 10.01min)

ELIAS
s. 2006 

tapaaminen 10.9.2015 
(57.58min)

tapaaminen 5.11.2016 
(20.39min)

8.4.2016 
(46.41min)

Lapsen omaa 
videointia

12.-14.2.2016 

14 valokuvaa

14.2.2016 
(11.11min)

9.6.2016 (24.01min)

VISA
s. 2001

tapaaminen 14.9.2015 
(9.40min)

ei mukana

ei mukana ei mukana ei mukana ei mukana

VIOLA
s. 2011

tapaaminen 16.9.2015 (1h 
10.18min)

tapaaminen 24.9.2015 (1h 
8.12min)

18.3.2016 
(41.12min)

Lapsi ei halunnut 
kuvata/videoida

18.-20.3.2016

176 valokuvaa

20.3.2016 
(35.38min)

8.8.2016 (39.47min)
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LAPSET 1
FENOMENOLOGISET 
HAASTATTELUT: 
1. HAASTATTELU-
TAPAAMINEN
2. HAASTATTELU-
TAPAAMINEN

2  
TUTKIJAN 
JA LAPSEN 
YHTEINEN 
MATKA 
TUKI-
PERHEESEEN

3 
LAPSI 
DOKUMEN-
TARISTINA 
TUKI-
PERHEESSÄ

4 
TUTKIJAN JA 
LAPSEN 
TAPAAMINEN 
TUKI-
PERHEESSÄ

5 
KOKOAVA 
TUTKIMUS-
TAPAAMINEN

ILONA
s. 2008

tapaaminen 24.9.2015 (1h)

tapaaminen 8.10.2015 
(59.45min)

ei mukana ei mukana ei mukana ei mukana

JUSTUS
s. 2007

tapaaminen 29.9.2015 
(55.24min)

tapaaminen 27.10.2015 
(44.23min)

ei mukana ei mukana ei mukana ei mukana

ANTERO
s. 2008

tapaaminen 29.10.2015 
(20.34min)

tapaaminen 19.11.2015 
(18.32min)

8.4.2016 
(46.41min)

Lapsen omaa 
videointia ja 11 
valokuvaa.

4.-6.3.2016

31 valokuvaa ja 3 
videopätkää (pituus 
15-16sek)

6.3.2016 
(22.23min)

9.6.2016 (17.22min)

ESSI
s. 2004

tapaaminen 10.2.2016 
(1h 7.32min)

tapaaminen 17.2.2016 
(1h 8.19min)

11.3.3016 
(1h 41.16min)

Lapsen omaa 
videointia 

11.-13.3.3016 

33 valokuvaa ja 12 
videopätkää (pituus 
10 sek- 11min)

13.3.2016 
(1h 2.14min)

1.6.2016 (48.40min)

VILJAMI
s. 2006

tapaaminen 29.2.2016 
(38.18min)

tapaaminen 7.3.2016 
(56.55min)

11.3.2016 
(1h 41.16min)

Lapsen omaa 
videointia 

11.-13.3.2016

29 valokuvaa

13.3.2016 (1h 
2.14 min)

23.5.2016 
(50.06min)

Yhteensä noin 16 tuntia haastat-
teluja

noin 8 tuntia 
ääninauhaa + 
lasten ottamia 
videopätkiä ja 
valokuvia 11 kpl

288 valokuvaa
ja 19 videopätkää

noin 4 tuntia 
haastatteluja

noin 4 tuntia 
haastatteluja
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LIITE 3 Ohjeistus lapselle kameran käyttöön ja 
kuvien ottamiseen tukiperheviikonloppuna
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LIITE 4 Lapsen suostumuslomake 
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LIITE 5 Tukiperheiden kuvauslupa
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