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1 JOHDANTO 

Teiniraskauksien on tutkimusten perusteella todettu lisäävän sekä yksilöllisiä että 

yhteiskunnallisia haasteita. Tuore suomalainen tutkimus osoittaa esimerkiksi kunnan 

tarjoaman maksuttoman ehkäisyn vähentäneen teiniraskauksien määrää 2000-luvun 

aikana. (Jalanko et al., 2021.) Kansalliset ja kansainväliset tutkimukset (mm. Dworsky 

ja Courtney, 2010; Vingerljung et al., 2007; Kääriälä, 2020) kuitenkin osoittavat 

lastensuojelun nuorilla asiakkailla olevan muihin ikäisiinsä verrattuna moninkertainen 

todennäköisyys tulla nuorina vanhemmiksi. Dworsky ja Courtney (2010) toteavat oman 

tutkimuksensa tuloksiin pohjautuen, että lastensuojelun palveluiden ikärajaa tulisi 

nostaa 18 ikävuodesta 21 ikävuoteen, sillä tämä vähentäisi lastensuojelun asiakkaiden 

raskauksien määrää.  

Suomessa lastensuojelun jälkihuolto ja sen järjestäminen on ollut viime vuosina julkisen 

keskustelun kohteena, sillä jälkihuollon ikärajaa on nostettu 21 ikävuodesta 25 

ikävuoteen vuoden 2020 alussa. Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän 

(2019, s. 14) loppuraportissa todetaan, että ikärajan nostolla tavoitellaan muun muassa 

koulutuksen ja elämänhallinnan osuuden korostumista jälkihuollon nuorten palveluissa 

sekä nuorten edun mukaista kokonaisratkaisua ja syrjäytymisen torjumista eri 

professioiden välisessä yhteistyössä. Jälkihuollon ikärajan nosto on verrattain tuore 

uudistus, joten sen käytännön vaikutusten arviointi jälkihuollon nuorten elämän eri osa-

alueisiin on vielä vaikeaa. Jotta jälkihuollon palveluita voidaan tässä tärkeässä 

muutosvaiheessa kehittää entisestään vastaamaan jälkihuollon asiakkaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin, on saatava nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi jälkihuollon piirissä olevien, 

vanhemmaksi tulleiden nuorten elämäntilanteista ja siitä, mitkä asiat ovat edesauttaneet 

heidän kasvuaan vanhemmuuteen. 

Jälkihuollon nuoret kohtaavat ikäisiään useammin erilaisia vastoinkäymisiä nuoruutensa 

ja varhaisaikuisuuden aikana (mm. Kääriälä, 2020, s. 52). Erään tutkimuksen mukaan 

yli 13-vuotiaina sijoitetuista suomalaisista 95,5 prosentilla oli 28 vuoden ikään 

mennessä ainoastaan toisen asteen tutkinto (Cameron et al., 2018), mikä viittaa 

nuoruuden sijoitushistorian vaikuttavan myös myöhemmin aikuisuudessa nuoren 

elämään esimerkiksi opintoihin suuntautumisessa. Vastoinkäymisistään huolimatta 

monet jälkihuollon piirissä olevat nuoret kuitenkin selviävät siirtymässään itsenäiseen 

elämään hyvin. Jälkihuollon nuorten selviytymistä on mahdollista tukea muun muassa 



 2 

voimavarakeskeisen sosiaalityön kautta korostamalla jälkihuollon piirissä olevien 

nuorten vahvuuksia ja ottamalla nuoret mukaan paitsi omien, myös laajemmin 

paikallisten ja valtakunnallisten palveluiden suunnitteluun. 

Toimiessani aiemmin jälkihuollon sosiaaliohjaajana koin, että jälkihuollon nuoret 

kohtaavat viranomaisten, kuten sosiaalityöntekijöiden taholta ennakkoluuloja, jotka 

vaikuttavat nuoren ja ammattilaisen kohtaamisiin ja nuoren palveluihin sitoutumiseen. 

Erityisen hyvin muistan erään alaikäisenä vanhemmaksi tulleen jälkihuollon nuoren 

kommentin siitä, kuinka hän koki minun olevan ainoa henkilö, joka kertoo hänen olevan 

hyvä äiti lapselleen. Arvelen oman arvostavan ja välittävän kohtaamiseni asiakkaan 

kanssa vaikuttaneen tähän nuoren kokemukseen. Sosiaalityöntekijöiden ja muiden 

jälkihuollon nuorten kohtaamien ammattilaisten tuottamalla puheella ja 

asennoitumisella asiakkaisiinsa on suuri merkitys siihen, kuinka nuoret itse kokevat 

selviytyvänsä vastoinkäymisistä ja vanhemmuudestaan. Kokemuksistani johtuen olen 

kiinnostunut tutkimaan jälkihuollon nuorten vanhemmuutta resilienssin ja 

voimavarakeskeisyyden näkökulmista. Mielestäni jälkihuollon piirissä olevien nuorten 

vanhemmuutta ei tule tarkastella riskinä, vaan todennäköisyytenä. Tämän vuoksi haluan 

tarkastella nuorten vanhemmuutta positiivisesta tulokulmasta mahdollisuutena 

muutokseen. 

Maisterintutkielmani tavoitteena on tutkia jälkihuollon palveluiden piirissä olevia 

nuoria vanhempia, heidän nykyistä elämäntilannettaan ja taustaansa sekä havainnoida 

sitä, miten jälkihuollon nuorten vanhemmuutta tutkimusaineiston perusteella kuvaillaan. 

Toteutin tutkimuksen mixed methods -menetelmällä yhdistäen kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista tutkimusaineistoa ja -analyysia toisiinsa. Maisterintutkielmani 

teoreettinen viitekehys rakentuu voimavarakeskeisen sosiaalityön ja resilienssin 

ympärille. Aloitan tutkielmani käymällä läpi tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

sekä tutkimukseen liittyvät keskeiset käsitteet. Tämän jälkeen käyn läpi, millaisia 

tutkimuksia jälkihuollon piirissä olevien nuorten vanhemmuudesta on tehty pyrkien 

nostamaan esiin sellaisia tutkimuksia, jotka käsittelevät nuorten vanhemmuutta 

resilienssin tai voimavarakeskeisyyden näkökulmasta. Aiemmasta tutkimuksesta etenen 

tutkielman tutkimuskysymysten, tutkimusmenetelmän sekä käyttämieni aineistojen 

kuvaukseen. Tulokset-osiossa esittelen analyysieni pohjalta saamani tilastolliset ja 

laadulliset tulokset. Lopuksi vedän yhteen tutkielmani tuloksia suhteessa aiempiin 
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tutkimuksiin ja teoreettiseen viitekehykseen, sekä pohdin tutkielmani onnistumista ja 

merkitystä tulevan tutkimuksen kannalta. 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Voimavarakeskeinen sosiaalityö 

Voimavarakeskeisyyden määritelmät eroavat toisistaan ajasta ja paikasta riippuen. 

Sosiaalityössä voimavarakeskeinen lähestymistapa tuli laajemmin tunnetuksi 

amerikkalaisen akateemikon Dennis Saleebeyn vuonna 2009 julkaiseman ”The 

Strengths Perspective in Social Work Practice” -teoksen myötä, jossa Saleebey tuo 

esiin voimavarakeskeisen lähestymistavan painottavan henkilön ominaisuuksien, 

ympäristön ja monien henkilön elämään vaikuttavien eri kontekstien tärkeyttä. (Caiels, 

Milne ja Beadle-Brown, 2021). Voimavarakeskeisen lähestymistavan juuret ulottuvat 

yhdysvaltalaisessa sosiaalityössä kuitenkin Jane Addamsin (1902) ja setlementtiliikkeen 

työhön asti (Simmons, Shapiro, Accomazzo ja Manthey, 2016, s. 131).  

Voimavarakeskeisyys asettuu keskelle sosiaalityön ydintä ja ammattietiikkaa. 

Sosiaalityön kansainvälisen määritelmän mukaan sosiaalityön tehtävänä on muun 

muassa edistää sosiaalista muutosta ja kehitystä sekä ihmisten voimaantumista ja 

vapautumista. Sosiaalityön tehtäväksi määritellään myös ihmisten vastoinkäymisten 

kohtaaminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Sosiaalityön voimavarakeskeisyys 

kytkeytyy vahvasti ihmisoikeuksien puolesta puhumisen ja puolustamisen 

periaatteeseen, jossa kaikilla yksilöillä ja yhteisöillä katsotaan olevan oikeus muun 

muassa sananvapauteen, terveydenhuoltoon ja ympäristöön. (International Federation of 

Social Workers, 2022.) Näin ollen voimavarakeskeisyys itsessään on osa sosiaalityötä, 

sillä kyetäkseen puolustamaan ihmisten ja yhteisöjen oikeuksia, on sosiaalityöntekijällä 

oltava kyky nähdä vahvuuksia jokaisessa kohtaamassaan asiakkaassa. Kuten Robyn 

Mundors ja Jackie Sanders (2005, s. 165) asian ilmaisevat, ”voimavarakeskeinen 

näkökulma muistuttaa meitä siitä, mitä sosiaalityöllä voidaan saavuttaa ja miten monet 

tehokkaan sosiaalityön käytännön elementit on todistettu ajan saatossa”. 

Charles Rappin, Carrie Pettusin ja Richard Goschan (2006) mukaan sosiaalityön 

voimavarakeskeinen viitekehys tarkoittaa aiempaa vahvempaa sosiaalityön arvojen 

ilmenemistä ja käyttöä, minkä kuuluisi näkyä esimerkiksi asiakkaiden osallistamisena ja 



 4 

kannustamisena sosiaalisten käytäntöjen ja instituutioiden muodostamiseen, 

toimintatapojen muutosten ja lainsäädännön parantamisen edistämisenä sekä 

oikeudenmukaisuuden kannattamisena. Rapp ja kumppanit (2006) näkevät 

ehdottamiensa kuuden voimavarakeskeisen käytännön periaatteen kuvastavan 

sosiaalityössä jaettuja eettisiä arvoja, joiden mukaan sosiaalityöntekijöiden tulee 

kiinnittää huomiota haavoittuvaisessa asemassa olevien, sorrettujen ja köyhien ihmisten 

tarpeisiin ja voimaantumiseen. Voimavarakeskeisen toimintatavan tulee tehdä 

sosiaalityön arvot näkyväksi käytäntöjen tarkastelussa, mikä onnistuu antamalla kaikille 

ihmisille mahdollisuus osallistua aidosti päätöksentekoon sekä parantamalla ihmisten 

kykyä vastata omiin tarpeisiinsa. (Mt.) 

Saleebey (2002, s. 12–18; ref. Mundors ja Sanders, 2005, 161–162) on koonnut 

voimavarakeskeisen näkökulman viisi periaatetta, joiden mukaan: 

1. jokaisella yksilöllä, ryhmällä ja yhteisöllä on vahvuuksia,  

2. traumat, sairaudet ja haasteet voivat olla vahingollisia, mutta myös mahdollisuuksia 

muutokseen,  

3. työntekijä ei voi tietää yksilön, ryhmän tai yhteisön sisäisen kasvun ja muutoksen 

mahdollisuuksia ja rajoja,  

4. asiakkaita autetaan parhaiten yhteistyössä ja  

5. jokainen ympäristö on täynnä resursseja.  

Voimavarakeskeinen lähestymistapa on keskeinen osa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

välistä suhteen rakentamista, sillä voimavarakeskeisyys haastaa sosiaalityöntekijän 

tarkastelemaan omaa asemaansa ja rooliaan suhteessa asiakkaaseen (Munford ja 

Sanders, 2005, s. 159). Chris Thomasin ja Sharlene Davisin (2005, s. 190) mukaan 

voimavarakeskeisen lähestymistavan avaimena toimii kunnioittava, toivoa ylläpitävä ja 

ratkaisukeskeinen näkökulma haastekeskeisen ja ongelmanratkaisuun pyrkivän 

prosessin sijaan. 

Voimavarakeskeinen sosiaalityö painottaa ”vahvuuksien, kykyjen, sosiaalisten 

verkostojen, positiivisten ominaisuuksien, tiedon, taitojen, toivon ja resurssien roolia” 

sekä tavoitteiden toteuttamisessa että haasteiden vähentämisessä, mikä puolestaan 

parantaa yksilöllistä ja sosiaalista hyvinvointia (Simmons et al., 2016). Simmons 

kumppaneineen näkee voimavarakeskeisen sosiaalityön metateoriana, joka organisoi ja 
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nimeää sosiaalityössä sanomattomasti vaikuttavia sääntöjä. Heidän mukaansa 

voimavarakeskeinen käytäntö ilmentää niitä ihmisen käytöstä, sosiaalista ympäristöä ja 

sosiaalista muutosta kuvaavia ydinoppeja, joita sosiaalityöntekijät työssään muiden 

teorioiden kautta käyttävät. Simmons et al. (2016) viittaavat artikkelissaan resilienssiin 

olennaisena osana voimavarakeskeistä sosiaalityötä, sillä suojaavien tekijöiden 

tunnistaminen auttaa sosiaalityöntekijöitä ennustamaan resilienssin todennäköisyyttä. 

Simmonsin ja kumppanit näkevät yksilön suojaavien tekijöiden olevan joko sisäisiä 

(kuten selviytymismekanismit, optimismi) tai ulkoisia (kuten vanhemmat, yhteisön 

jäsenet). (Mts. 131, 134.) 

Voimavarakeskeisen sosiaalityön kehittäminen ja onnistuminen käytännössä edellyttää 

voimavarakeskeisen näkökulman toteutumista myös laajemmin siinä kontekstissa, 

johon kyseinen sosiaalityön käytäntö paikantuu. Voimavarakeskeisen näkökulman 

onnistunut ohjaaminen tapahtuu ohjaajan ja ohjattavan (esimerkiksi työnantajan ja 

työntekijän) välisessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa, jossa osapuolet tunnistavat omia 

asenteitaan, arvojaan ja asemiaan sekä muodostavat yhteyksiä näiden välille. Mikäli 

ohjaajan ja ohjattavan välisessä suhteessa heijastuu voimavarakeskeisiä asenteita ja 

arvoja, voi työntekijän ja asiakkaan välille muodostua yhteneväisempi suhde. (Thomas 

ja Davis, 2005, s. 190.) Voimavarakeskeisen sosiaalityön määrittäminen voidaan kokea 

vaikeaksi, sillä voimavarakeskeisillä näkökulmilla on sosiaalityössä monta eri muotoa. 

Lisäksi jotkut työntekijät saattavat nähdä voimavarakeskeisyyden enemmänkin 

ajattelutapana kuin erityisenä työskentelyn tai väliintulojen muotona. 

Voimavarakeskeisen sosiaalityön määrittelemisen vaikeus tekee myös sen roolista ja 

vaikutusten arvioinnista vaikeaa. (Caiels et al., 2021.) 

Rodger Jackin (2005, s. 174) mukaan voimavarakeskeinen sosiaalityö ei 

lastensuojelukontekstissa tarkoita riskien kieltämistä. Sen sijaan 

voimavarakeskeisyydessä on kyse läpinäkyvästä lähestymistavasta sosiaalityöhön, joka 

perustuu lakeihin ja eettisiin periaatteisiin. Voimavarakeskeisen näkökulman kautta 

sosiaalityöntekijä työskentelee perheen kanssa intensiivisesti yhteistyössä muutoksen 

aikaansaamiseksi olemalla samalla perheelle avoin omasta roolistaan ja lakisääteisistä 

velvollisuuksistaan. (Mt.) Emily Douglas, Sean McCarthy ja Patricia Serino (2014) 

toteavat omassa lastensuojelun ammattilaisille suunnatussa voimavarakeskeistä 

sosiaalityötä tutkineessa artikkelissaan, ettei ammattihenkilön suorittama sosiaalityön 

tutkinto ole heidän tulostensa mukaan yhteydessä voimavaralähtöisten tekniikoiden 
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hyödyntämiseen käytännössä. Sen sijaan voimavarakeskeistä työskentelytapaa 

käytetään laajasti koko sosiaalialan sektorilla työntekijän tutkinnosta riippumatta. (Mt.) 

Onkin hyvä huomata, että sosiaalityöntekijät muodostavat vain murto-osan jälkihuollon 

nuorten kanssa työskentelevistä ammattilaisista ja usein jälkihuollon tiiviimpi 

ohjaustyöskentely kuuluu esimerkiksi jälkihuollon sosiaaliohjaajan tai asumisohjaajan 

tehtävänkuvaan. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu myös voimavarakeskeisessä 

työskentelytavassa kerätä tietoa lapsen ja perheen tilanteesta, arvioida riskejä ja käyttää 

tehtävän hänelle tuomaa valtaa silloin, kun se on tarpeellista. Julkista valtaa käytettäessä 

sosiaalityöntekijän tulee olla tarkka asiakkaalleen siitä, mistä on mahdollista neuvotella 

työskentelyn aikana sekä tuoda selvästi esille lastensuojelun prosessiin liittyvät 

odotukset ja seuraamukset. Lastensuojelun sosiaalityöntekijältä vaaditaan 

voimavarakeskeisessä lähestymistavassa kykyä sekä empatian ilmaisuun että odotusten 

osoittamiseen samalla, kun työntekijä rakentaa vastavuoroista suhdetta ja varmistaa 

päätöksenteon olevan lapsen edun mukaista. (Oliver ja Charles, 2016.) Lapsen saaneen 

jälkihuollon nuoren kanssa työskennellessä sosiaalityöntekijän roolin sanoittaminen 

nuorelle on tärkeää, sillä sosiaalityöntekijän kuuluu arvioida jälkihuollon nuoren 

tilannetta kokonaisuudessaan – nuoren perhe ja alaikäinen lapsi huomioon ottaen. 

Carolyn Oliverin ja Grant Charlesin (2016) pragmaattisessa mixed methods -

tutkimuksessa toteutettiin ensin verkkokysely kahdellesadalle 

kahdellekymmenelleviidelle (225) lastensuojelun työntekijälle, jota seurasi 

kahdenkymmenenneljän voimavarakeskeisiä menetelmiä työssään hyödyntävän 

lastensuojelun työntekijän syvähaastattelu. Oliverin ja Charlesin tutkimuksessa selvästi 

suurin osa (kaksikymmentä) haastatelluista työntekijöistä yritti soveltaa työssään 

sellaisia voimavarakeskeisiä käytäntöjä, jotka eivät sopineet siihen tehtävään, johon 

työntekijät on valtuutettu. Oliver ja Charles toteavat tulostensa pohjalta lastensuojelun 

sosiaalityössä olevan tarve voimavarakeskeisten toimintatapojen kehittämiselle ja 

selkeämmälle määrittelylle. (Mt.)  

Sean Lougheed (2019) tutki voimavarakeskeistä, sijaishuollosta täysi-ikäistyneille 

suunnattua mindfulness (tietoinen läsnäolo) -ryhmää, jossa voimavarakeskeisiä 

periaatteita sisällytettiin ryhmän työskentelyyn muun muassa kiinnittämällä huomiota 

yksilöiden ja ryhmän vahvuuksiin ilman, että olemassa olevia vaikeuksia kielletään. 

Lougheedin mukaan nuoret muun muassa kuvailivat kykyään selvitä aiemmista 
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vaikeuksistaan menemällä virran mukana, olemalla vahva vaikeuksien edessä sekä 

hyödyntämällä luotettavista suhteista saatavaa sosiaalista tukea. Tutkimukseen 

osallistuneet nuoret olivat sitoutuneita mindfulness-ryhmän tapaamisiin ja kokivat 

saaneensa ryhmässä paitsi sosiaalista tukea, myös keinoja oman hyvinvointinsa 

tukemiseksi. Lougheed toteaa tutkimuksensa tulosten osoittavan, että jatkossa on 

tärkeää tutkia vastaavanlaisten innovatiivisten ja matalakustanteisten työskentelytapojen 

käyttöä ja hyödyntämistä jälkihuollon nuorten parissa. (Mt.) 

 

2.2 Resilienssi 

Resilienssin ja vastoinkäymisistä selviytymisen kyvyn tutkiminen aloitettiin 

kehityspsykologian teoreetikkojen keskuudessa noin 60 vuotta sitten. Alun perin tutkijat 

olivat kiinnostuneita siitä, miten jotkut nuoret selviävät haasteista ja jopa kukoistavat 

myöhemmin elämässään vastoinkäymisistä huolimatta. Siinä missä toiset pärjäävät, osa 

nuorista selviää kohtaamistaan haasteista heikommin ja heille voi kehittyä erilaisia 

fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Resilienssin ja resilienttien lasten tutkimiseen on 

sisältynyt vuosikymmenten aikana lukuisia tutkimisen vaiheita, joissa tutkijat ovat 

tunnistaneet sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä suojaavia tai lieventäviä tekijöitä. 

(Prince-Embury ja Saklofkse, 2013, s. 3.) Muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana 

on suoritettu lukuisia pitkittäistutkimuksia liittyen lasten kehitykseen tilanteissa, joissa 

lapset kohtaavat useita haitallista stressiä aiheuttavia vastoinkäymisiä. 

Pitkittäistutkimusaineistojen vahvuus koostuu rikkaista aineistoista, joissa on seurattu 

samoja lapsia aina heidän sikiöajastaan mahdollisesti aikuisuuteen asti. Tutkijoiden 

ymmärrys resilienssin rakentumisesta on vahvistunut ja resilienssiä on tutkittu muun 

muassa köyhyyden, laitoshoidon ja väkivallalle tai sodalle altistumisen näkökulmista. 

(National Scientific Council on the Developing Child, 2015.) 

Vaikka lapsuusajan merkittävät vastoinkäymiset lisäävät myöhempien haasteiden - 

kuten rikollisen käyttäytymisen ja kroonisten sairauksien - todennäköisyyttä, kaikki 

stressaavissa olosuhteissa eläneet lapset eivät myöhemmin koe vastaavia haitallisia 

seuraamuksia. Kannustavat ihmissuhteet, joustavat ongelmanratkaisutaidot sekä 

positiiviset kokemukset muodostavat pohjan resilienssille, joka osaltaan selittää ihmisen 

kykyä selvitä merkittävistä vastoinkäymisistä. Resilienssi-käsitettä käytetään eri tavoin 

eri konteksteissa ja sillä voidaan viitata joko yksilöllisiin ominaisuuksiin, prosessiin tai 
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lopputulokseen. Lähestymistavasta riippumatta resilienssillä katsotaan olevan tiettyjä 

piirteitä. Näitä piirteitä ovat muun muassa henkilön kyky sopeutua akuuttiin stressiin tai 

pidempiaikaisiin vastoinkäymisiin, kyky palata positiiviseen toimintaan 

vastoinkäymisen jälkeen sekä kyky välttää vahingollisia käytösmalleja vastauksena 

krooniseen stressiin. Resilienssi rakentuu lukuisissa sosiaalisen ympäristön ja ihmisen 

biologisen järjestelmän välisissä yhteyksissä. (National Scientific Council on the 

Developing Child, 2015.) 

Resilienssillä tarkoitetaan suomen kielessä muun muassa joustavuutta, kimmoisuutta, 

kestävyyttä, sitkeyttä sekä sopeutumis-, selviytymis- ja toipumiskyvykkyyttä (Poijula, 

2018, s. 16). Sam Goldstein ja Robert B. Brooks (2013, s. 3) määrittelevät resilientin 

mielentilan tarkoittavan lapsen kykyä käsitellä stressiä ja painetta tehokkaasti sekä 

kykyä selviytyä haasteista, pettymyksistä, vastoinkäymisistä ja traumoista. Lisäksi 

resilienssillä viitataan lapsen kykyyn kehittää itselleen selkeitä ja realistisia tavoitteita 

sekä ratkaista ongelmia. Resilientti lapsi suhtautuu muihin mielekkäästi sekä kohtelee 

itseään ja muita kunnioittavasti. Goldsteinin ja Brooksin mukaan yksikään lapsi ei ole 

immuuni nykyisen nopeatahtisen ja stressin täyttämän ympäristön paineelle. Jokainen 

lapsi kokeekin heihin odotuksina kohdistuvaa painetta, vaikka nämä lapset eivät suoraan 

kohtaisikaan merkittäviä vastoinkäymisiä tai traumoja lapsuutensa aikana. (Mts. 3.) 

Poijulan (2018, s. 17) mukaan resilienteillä yksilöillä on kyky luoda merkitys 

kokemalleen vastoinkäymiselle näkemällä epäonnen ymmärrettävällä tavalla sen sijaan, 

että he näkisivät itsensä kohtalon uhreina.  

Goldstein ja Brooks näkevät resilienssin rakentumisen ennen kaikkea 

biopsykososiaalisena prosessina. Tässä prosessissa tulee ottaa huomioon joukko 

biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka yhdessä vaikuttavat 

tarkoituksenmukaisen toiminnan kehittymiseen ajan myötä. (Sameroff, 1995; Sroufe, 

1997; ref. Goldstein ja Brooks, 2013, s. 4.) Lapsen resilienssi kehittyy riskitekijöiden, 

biologisen toiminnan, ympäristötekijöiden ja suojaavien tekijöiden monimutkaisessa ja 

monimuotoisessa vuorovaikutuksessa. Goldstein ja Brooks näkevät tärkeänä sen, että 

tulevaisuudessa keskitytään oireiden hoidon sijaan parantamaan ymmärrystä niistä 

yksilön tekijöistä, jotka lähi- ja laajennetussa ympäristössä ehkäisevät lasten ja nuorten 

tunne- ja käyttäytymishäiriöiden syntymistä. Heidän mukaansa ennaltaehkäisevien 

toimintatapojen tehokkuutta tutkineet meta-analyysit ovat osoittaneet emotionaalisista ja 

psykiatrisista ongelmista kärsivien nuorten määrän laskeneen, kun on ymmärretty 
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paremmin heidän elämäänsä muokkaavien voimien lopputulema. (Goldstein ja Brooks, 

2013, s. 5–6.) 

Judith V. Jordan (2013) tarkastelee omassa artikkelissaan suhteellista resilienssiä 

(relational resilience) sukupuolisidonnaisessa kontekstissa. Jordan on erityisen 

kiinnostunut siitä, kuinka resilienssi kehittyy ihmisten välisissä suhteissa sekä miten 

tyttöjen ja poikien resilienssin rakentuminen eroavat toisistaan. Jordan (2013, s. 73–74) 

avaa artikkelissaan resilienssin neurotieteellistä tutkimuskenttää todeten ihmisen aivojen 

ja siten myös käytöksen olevan muokattavissa läpi elämän. Jordan viittaa Cozolinon 

(2006) tutkimukseen, jossa todetaan rakkauden ja hyvien ihmissuhteiden olevan suurin 

vaikuttaja hermostolliseen muovautuvuuteen (2013, s. 74). Jordanin mukaan nykyisessä 

resilienssitutkimuksessa sivuutetaan liiaksi resilienssin yhteys kontrollin ja vallan 

rakenteisiin (kuten rasismiin, seksismiin ja muihin syrjiviin ennakkoasenteisiin), jotka 

aiheuttavat joillekin ihmisryhmille voimattomuutta ja kontrollin tunteen puuttumista. 

Jordan esittää niin ikään kritiikkiä lapsen kehitysmalleista, jotka rakentuvat vahvasti 

olettamukseen lapsen kasvusta itsenäiseksi ja erilliseksi. Tästä seuraa resilienssin 

esittäminen ihmisen sisäisinä piirteinä, joiden avulla yksittäinen ihminen kykenee 

selviämään vastoinkäymisistä ympäristössään. Vastoin näkemystä lapsen kasvusta 

riippuvaisesta itsenäiseksi, Jordan tuo esille ihmisillä – ja eritoten naisilla – olevan 

perustavanlaatuinen tarve olla yhteydessä muiden ihmisten kanssa, saada näiltä 

palautetta, tulla arvostetuksi ja kyetä itse tukemaan toisia. (Jordan, 2013, s. 75–77.) 

Myös McEwen et al. (2015) toteavat, että sukupuolten väliset erot aivojen plastisuuden 

ja siten myös resilienssin tutkimuksessa ohitetaan liian usein, vaikka nimenomaan 

sukupuolieroista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa resilienssin ymmärtämiseksi paremmin 

(ref. Poijula, 2018, s. 39).  

Resilienssiä on tutkittu myös lastensuojelun ja esimerkiksi lasten kaltoinkohtelun 

kontekstissa. Abby Goldsteinin et al. (2013) mukaan monet kaltoinkohtelua kokeneet 

nuoret eivät koe merkittäviä trauman oireita, mutta nuoren aiemmat vastoinkäymiset 

voivat silti vaikeuttaa heidän kykyään muodostaa tehokkaita stressinkäsittelytapoja ja 

siten heikentää heidän sisäistä resilienssiään. Goldsteinin et al. tutkimuksen mukaan 

resilienssi näyttäytyi erityisesti seksuaalista pahoinpitelyä kohdanneilla nuorilla 

masennusoireita vähentävänä tekijänä. Goldstein kumppaneineen toteaa tutkimusten 

tulosten olevan kuitenkin osittain epäjohdonmukaisia aiempien resilienssitutkimusten 

tulosten kanssa, mikä viittaa resilienssin käsitteellistämisen eroavaisuuksiin. 
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Tutkimuksen rajoituksista huolimatta Goldstein et al. (2013) toteavat tuloksiinsa nojaten 

tulevaisuudessa olevan tärkeää kehittää ennaltaehkäiseviä toimintamalleja, jotka 

auttavat lapsia ja nuoria selviytymään vaikeista tilanteista. (Mt.) 

Susan Yoon kumppaneineen (2018) tutki sisäisten ja ulkoisten 

psykokäyttäytymisoireiden sekä posttraumaattisten stressioireiden kehittymistä 11–13-

vuotiailla yhdysvaltalaisnuorilla, jotka olivat lastensuojelun asiakkaita asuen edelleen 

kotona biologisten vanhempiensa kanssa. Tutkimuksen mukaan nuoren hyvät sosiaaliset 

taidot sekä huoltajan ja lapsen hyvä suhde olivat yhteydessä ulkoisten oireiden, kuten 

aggression ja vastarintaisuuden, matalampaan tasoon. Hyvä lapsi-huoltajasuhde sekä 

nuoren tyytyväisyys suhteissaan ikätovereihinsa yhdistyivät sisäisten 

psykokäyttäytymisoireiden (esimerkiksi ahdistuksen ja masennuksen) ja 

posttraumaattisten oireiden matalampaan tasoon. Tytöillä sisäisiä ja ulkoisia 

psykokäyttäytymisoireita esiintyi poikia enemmän. Goldsteinin et al. (2013) 

tutkimuksen tapaan myös Yoon kumppaneineen toteaa erityisesti seksuaalisesti 

hyväksikäytettyjen nuorten hyötyvän parhaiten ennaltaehkäisevistä ohjelmista, jotka 

ehkäisevät traumaperäisten oireiden kehittymistä heti traumalle altistumisen jälkeen. 

(Yoon et al., 2018.) 

Collin-Vézina kumppaneineen (2011) toteaa kanadalaisten sijoitettujen nuorten parissa 

tehdyn tutkimuksen perusteella useiden väärinkäytön tai laiminlyönnin kokemusten 

vähentävän selkeästi lastensuojelunuorten yksilöllistä, suhteellista ja yhteisöllistä 

resilienssiä. Tehdyssä tutkimuksessa ei löydetty eroja kaltoinkohtelun vaikutuksista 

resilienssiin sukupuolten välillä. Collin-Vézinan et al. (2011) tutkimus osoittaa niin 

ikään jatkossa olevan tärkeää tutkia edelleen lastensuojelun nuorten traumakokemuksia 

ja sitä kautta kehittää terapeuttisia ohjelmia, jotka vastaavat paremmin nuorten tarpeisiin 

traumaperäisten oireiden hoitamiseksi. 

Bowman (2013) tutki omassa sosiaalipsykologiaan painottuvassa artikkelissaan 

resilienssiä voimavarakeskeisestä näkökulmasta. Simmonsin ja kumppaneiden (2016) 

tapaan Bowman jakaa ulkopuolelta tai ympäristöstä tuleviin tekijöihin sekä sisäisiin tai 

henkilökohtaisiin vahvuuksiin ne tekijät, jotka lisäävät yksilön todennäköisyyttä 

positiivisiin, resilientteihin tuloksiin. Ulkoisina tekijöinä Bowman on listannut muun 

muassa yhteisön tai perheen resurssit sekä sosiaaliset mahdollisuudet. Sisäisiä tekijöitä 

ovat muun muassa biologiset mekanismit sekä perheen historiaan liittyvät tekijät. 

Bowmanin mukaan nykytutkimuksessa pyritään aiempaa paremmin ymmärtämään 
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sisäisten ja ulkoisten tekijöiden välistä monitasoista suhdetta ja toimintaa, jotta 

ennaltaehkäiseviä toimintoja voidaan kehittää tuottamaan enemmän positiivisia 

lopputuloksia. Bowman peräänkuuluttaa voimavarakeskeisen tutkimuksen tärkeyttä 

tulevassa resilienssitutkimuksessa, jotta tutkijat oppisivat ymmärtämään paremmin 

resilienssiprosessia ja sitä, mitkä suojaavat tekijät lisäävät yksilöiden henkilökohtaisia 

vahvuuksia. Erityisen tärkeää resilienssiä lisäävien tekijöiden tunnistaminen on 

marginaaliryhmissä, sillä vähemmistöjä edustavat yksilöt kohtaavat Bowmanin mukaan 

elämässään valtaväestöä useammin vastoinkäymisiä ja lannistamista. (Mt.) 

 

2.3 Jälkihuolto 

Lastensuojelulain (LsL, 417/2007) 12 luvussa säädetään suomalaisen sosiaalihuollosta 

vastaavan toimielimen velvollisuudesta järjestää jälkihuolto niille lapsille ja nuorille, 

joiden sijaishuolto päättyy tai jotka ovat olleet avohuollon tukitoimena tapahtuneessa 

sijoituksessa yksin vähintään puoli vuotta (LsL, 417/2007, 75.1 §). Jälkihuollon sisältö 

määräytyy lapsen ja nuoren tuen tarpeisiin perustuen ja asiakassuunnitelma huomioiden 

niin, että jälkihuollon tavoitteena on tukea lasta tai nuorta avohuollon tukitoimien (LsL, 

417/2007, 36.1 §) mukaisesti. Kunnan on esimerkiksi järjestettävä jälkihuollon piirissä 

olevalle nuorelle riittävä taloudellinen tuki, mikäli riittämätön toimeentulo estää 

olennaisesti nuoren kuntoutumisen. (LsL, 417/2007, 76.1 § ja 76 a §.) Benjamin Strahl 

et al. (2021) toteavat kansainvälisessä vertailututkimuksessaan jälkihuollon 

järjestämisessä olevan maiden välillä suuria eroavaisuuksia ja jälkihuollon piirissä 

olevien nuorten jäävän usein vaille paitsi tarvitsemiaan palveluita, myös 

lainsäädännöllisiä oikeuksiaan. Vaikka Suomessa jälkihuollon ikärajan nosto on 

tarkoitettu turvaamaan jälkihuoltonuorten oikeutta heidän tarvitsemaansa tukeen, on 

ikärajan noston vaikutusta jälkihuollon palveluiden ja niiden käyttäjien tarpeiden 

kohtaamiseen vielä vaikeaa arvioida.  

Lastensuojelusta täysi-ikäistyneitä nuoria ja heidän siirtymistään itsenäiseen elämään 

sijoituksen päättyessä on tutkittu paljon sekä kansainvälisesti että Pohjoismaissa. 

Useissa jälkihuollon nuorten elämää eri näkökulmista käsitelleissä tutkimuksissa 

todetaan sijoitettuina olleiden lasten ja nuorten pärjäävän elämässä muita ikätovereitaan 

heikommin (mm. Kääriälä ja Hiilamo, 2017; Häggman-Laitila et al., 2019a; Cameron et 

al., 2018). Esimerkiksi mitä useampi sijoitus nuorella on sijaishuoltonsa aikana ollut, 
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sitä negatiivisempi vaikutus sijoitushistorialla on jälkihuollon nuoren koulutukseen, 

työllistymiseen ja taloudelliseen tilanteeseen (Scannapieco, Smith ja Blakeney-Strong, 

2016). Jälkihuollon nuoret ovat lapsena ennen sijoitustaan kokeneet todennäköisesti 

esimerkiksi köyhyyttä, kaltoinkohtelua ja joissain tapauksissa väkivaltaa, mikä osaltaan 

selittää heidän heikkoa pärjäämistään aikuisena muuhun väestöön verrattuna (Kestilä et 

al., 2012).  

Kääriälä ja Hiilamo (2017) toteavat omassa jälkihuollon piirissä olevien nuorten elämää 

tarkastelleessa metatutkimuksessaan sijoitettuna olleiden miesten pärjäävän yleisesti 

naisia heikommin. Niin ikään teini-ikäisenä sijoitetut nuoret pärjäävät ennen teini-ikää 

sijoitettuja heikommin. Toisaalta jälkihuollon nuorten elämässä tapahtuvien riskien 

todennäköisyys saattaa Kääriälän ja Hiilamon (2017) mukaan vaihdella riippuen 

esimerkiksi sijoitushistoriasta (sijoituksen pituus ja tyyppi sekä jälkihuoltopalveluiden 

saaminen) sekä asuinmaasta. Kääriälä ja Hiilamo selittävät jälkihuollon nuorten heikkoa 

pärjäämistä kolmen vaihtoehtoisen mallin kautta. Ensimmäisen mallin mukaan lasten 

vastoinkäymiset kotona tai heidän henkilökohtaiset olosuhteensa ennen sijoitusta 

saattavat olla niin epäedullisia, ettei kodin ulkopuolelle sijoittamisella saada aiempia 

kokemuksia kompensoitua. Toisessa mallissa kodin ulkopuolelle sijoittamisella nähdään 

itsessään olevan lapsiin negatiivinen vaikutus johtuen esimerkiksi sijoitusten huonosta 

laadusta tai niiden hajoamisista. Kolmannen mallin mukaan sijaishuollosta täysi-

ikäistyvät nuoret eivät saa asianmukaista tukea heidän siirtymässään itsenäiseen 

elämään. (Mt.) 

Katri Toivonen, Pirkko Salokekkilä, Anne Puustelli ja Arja Häggman-Laitila (2020) 

toteavat suomalaisten jälkihuollon nuorten terveydentilaa tarkastelleessa 

tutkimuksessaan neljänneksen jälkihuollon nuorista käyttäneen mielenterveyspalveluita 

ja alle puolen mielenterveyshäiriödiagnoosin saaneista nuorista käyttävän psykiatrisia 

palveluita. Toivosen ja kumppaneiden tutkimuksen mukaan jälkihuollon piirissä olevat 

naiset olivat miehiä aktiivisempia hakeutumaan terveydenhuollon palveluiden piiriin ja 

naisilla olleen nelinkertainen määrä sukupuolitauteja miehiin nähden. Jälkihuollon 

piirissä olevilla miehillä todettiin tutkimuksessa olevan naisia enemmän 

käyttäytymisongelmia. (Mt.) Grey ja kumppanit (2015) tutkivat sijaishuollosta 

vastikään itsenäistyneiden nuorten selviytymismekanismeja itsenäistymisprosessissa. 

Heidän tuloksensa viittaavat sijaishuollosta itsenäistyvällä nuorella olevan enemmän 

masennusta, ahdistusta sekä päihteidenkäyttöä, mikäli heidän selviytymismekanisminsa 
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eivät vastanneet nuorten voimavaroja. Greyn et al. mukaan nuorten itsenäistymistä 

sijaishuollosta tulee jatkossa tukea auttamalla nuoria tunnistamaan sellaisia 

selviytymismekanismeja, jotka vastaavat paremmin nuorten voimavaroja. Grey 

kumppaneineen ehdottaa yhtenä vaihtoehtona jälkihuollon nuorille järjestettäviä 

seminaareja, joissa nuorille annettaisiin tietoa mahdollisista selviytymismekanismeista 

erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. (Mt.) 

Jälkihuoltoa koskevissa tutkimuksissa on havaittavissa enenevässä määrin myös 

sellaisia näkökulmia, jotka korostavat jälkihuollon nuorten voimavaroja ja selviytymistä 

aiemmista vastoinkäymisistään huolimatta. Esimerkiksi Häggman-Laitila, Salokekkilä 

ja Karki (2019b) toteuttivat metatutkimuksen jälkihuollon nuorten valmistautumisesta ja 

selviytymisstrategioista heidän siirtyessään itsenäiseen elämiseen. Tutkimuksen mukaan 

sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret kokivat heillä olevan keskivertoinen tai 

keskivertoista suurempi kyky selvitä arjenhallinnasta, kuten siivoamisesta ja rahan 

hallinnasta. Lisäksi nuoret kokivat heillä olevan useimmiten sosiaalista tukea saatavilla 

perheeltä, puolisolta ja ystäviltä. Ammattiverkostoilta ja vertaisryhmiltä saatu tuki 

vaikutti positiivisesti jälkihuollon nuorten valmiuteen itsenäiseen elämään. Nuoret 

kokivat vaikeiden lapsuuskokemuksien pakottaneen heidät kasvamaan aikaisin ja 

nopeasti aikuisiksi ja he olivat melko luottavaisia omien tulevaisuuden suunnitelmiensa 

suhteen elämän eri osa-alueilla. Häggman-Laitila kumppaneineen ei havainnut 

tutkimuksessaan merkittävää eroa naisten ja miesten välillä itsenäiseen elämään 

valmistautumisessa. (Mt.) 

Häggman-Laitilan et al. (2019a) tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa sijaishuollosta 

itsenäistyvistä nuorista pärjää elämässään hyvin ja jälkihuollon nuorista vain 

vähemmistöllä on merkittäviä ongelmia elämässään. Tutkijoiden mukaan jatkossa on 

pyrittävä tunnistamaan sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten vahvuuksia ja 

selviytymismekanismeja, jotta jälkihuollon palveluita voidaan edelleen kehittää ja 

kohdentaa tukea erityisesti niille nuorille, jotka tuen tarpeessa ovat. Häggman-Laitila et 

al. (2019a) esittävät kritiikkiä nykyistä suomalaista jälkihuoltosysteemiä kohtaan, sillä 

heidän mukaansa nykyiset jälkihuoltopalvelut valmistavat nuoria vain heikosti 

itsenäiseen elämään, eivätkä ne huomioi riittävästi nuorten yksilöllisiä elämäntilanteita. 

(Mt.) Scannapiecon et al. (2016) mukaan sisarusten kanssa samaan paikkaan sijoitetut 

nuoret edistyivät muita sijoitettuja nuoria paremmin koulutuksessaan. Niin ikään 

sijoitettujen nuorten osallistuminen tulevaisuutensa suunnitteluun sekä omien 
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valmentajien säännöllinen tapaaminen ja erilaisten taitojen harjoitteleminen ennustivat 

nuorelle positiivisempia tuloksia elämässään. Tutkijoiden mukaan heidän tuloksensa 

viittaavat siihen, että sijoitetuille nuorille tulee tarjota nykyistä aikaisemmin ohjelmia, 

jotka valmistavat heitä itsenäiseen elämään ja tarjoavat mahdollisuuden myös 

kahdenkeskisiin tapaamisiin työntekijän kanssa. (Mt.) 

 

2.4 Teinivanhemmuus 

Teinivanhempien nähdään edustavan vanhemmuuden marginalisoiduinta ja 

moralisoiduinta ryhmää, jossa erityisesti teiniäidit esitetään erityisen akuuttina 

sosiaalisena ongelmana. Teiniäiteihin liitetään lukuisia sosiaalisia ennakkoluuloja ja 

heitä on yleisesti paheksuttu ja syytetty muun muassa yhdistämällä teiniäitiyteen 

lukuisia riskejä näiden lapsille. (Lessa, 2006.) Erityisesti sosiaalihuollon ja 

yhteiskunnallisten päättäjien keskuudessa teiniraskauden nähdään pilaavan nuoren 

elämän ja aiheuttavan lukuisia negatiivisia seurauksia sekä teinivanhemmille ja heidän 

lapsilleen, että yhteiskunnalle (Beggs Weber, 2018, s. 106). Nuorien äitien on todettu 

omaavaan ikäisiään vähemmän sosiaalista pääomaa ja kokevan enemmän 

mielenterveysongelmia, minkä lisäksi nuorille äideille syntyneillä lapsilla on suurempi 

riski kohdata vastoinkäymisiä sekä lapsuudessaan että omassa aikuisuudessaan (Moffitt, 

2002; Jaffee et al., 2001; ref. Wesley Routon, 2018). Kyla Ellis-Sloan (2018, s. 212) 

toteaa yleisen ’hyvän’ äitiyden diskurssin asettavan teiniäidit erityisen haasteen eteen, 

sillä teiniäidit toimivat kulttuuristen normien ulkopuolella ja kohtaavat siksi erinäisiä 

haasteita esimerkiksi yrityksissään toimia kokopäiväisenä äitinä ja samalla osallistua 

työhön tai koulutukseen. Lisäksi teinivanhemman mahdollinen päätös erota lapsensa 

toisesta vanhemmasta tuo omat haasteensa vanhemman yrittäessä samanaikaisesti jatkaa 

perhe-elämää lapsensa kanssa pyrkien samalla siihen, että lapsen suhde toiseen 

vanhempaan säilyy (mts. 213).  

Teiniraskaus ja -vanhemmuus voi olla nuoren oma tietoinen valinta, vaikka teininä 

vanhemmaksi tuleminen nähdään yleisesti ei-toivottavana asiana. Teinivanhemmuus 

rakentaa värikkäästi ja näkyvästi vastakkaista kertomusta diskurssista, jossa nuoret 

ihmiset nähdään lapsenomaisina siihen saakka, kunnes he ovat suorittaneet yliopiston. 

Ajan myötä teinivanhemmat kuitenkin kasvavat ’tavallisiksi’ vanhemmiksi jättäen 

teinivanhemmuuden stigman seuraavalle teinivanhempien sukupolvelle. (Kamp ja 
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McSharry, 2018, s. 2.) Iara Lessa (2006) viittaa teiniäideistä käytettyjä diskursseja 

Kanadassa tutkineessa tutkimuksessaan Bisselliin (2000), jonka mukaan teiniäitejä 

leimaa olettamus heidän kyvyttömyydestään paitsi omavaraisuuteen ja vastuullisuuteen, 

myös oman lapsensa elämän puutteiden välttämiseen. Lessa toteaa tutkimuksensa 

tuloksiin nojaten, että teiniäitien kanssa toimivien ammattilaisten tulisi käyttää 

vallankumouksellista diskurssia toimiessaan teiniäitien kanssa. Teiniäidit tulisi Lessan 

mukaan esittää apuun ja tukeen oikeutettuina kansalaisina luoden heistä positiivisen 

diskurssin avulla kuvan kontrollin ottavina, vastuuseen sitoutuneina yksilöinä. (Lessa, 

2006.)  

Annelies Kamp ja Majella McSharry (2018) korostavat, etteivät teinivanhemmat 

muodosta yhtä homogeenistä ryhmää, vaan teiniraskauden ja -vanhemmuuden 

kokemisessa on suuria eroja sukupuolen, luokan, rodun ja etnisen taustan sekä sijainnin 

mukaan. Teiniraskauksista ja -vanhemmuudesta puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, ettei 

teinivanhemmista esitetyt yleiset diskurssit ole totuuksia, vaan ne kuvastavat tiettyä 

aikaa tietyissä paikoissa ja tavoittelevat tiettyjä intressejä. Teiniraskauksia ja -

vanhemmuutta koskevassa yleisessä diskurssissa Kamp ja McSharry näkevät erityisen 

ongelmallisena teinivanhempien äänen hiljentämisen asiantuntijoiden, 

päätöksentekijöiden ja iltapäivälehtien puhuessa siitä, millaisia teinivanhemmat ovat ja 

millaisia heidän lapsistaan tulee. Teinivanhemmuuteen liittyvän stigman vähentämiseksi 

nuorten ihmisten elämästä tulisi rakentaa uusia diskursseja siten, että niihin voi sisältyä 

myös raskaus ja vanhemmuus. (Mts. 4–5, 11–12, 22.) 

Teiniäitiyttä on tutkittu kansainvälisesti teini-isyyttä enemmän ja nuorena lapsen 

saaneista isistä on olemassa selvästi vähemmän tietoa. Tutkijat ovat kuitenkin kyenneet 

keräämään teini-iseistä tärkeää demografista tietoa, jonka perusteella voidaan 

esimerkiksi todeta matalista sosioekonomisista ryhmistä tulevien ja värillisten miesten 

tulevan muita todennäköisimmin teininä isäksi. Lisäksi teini-iseillä on taipumus käydä 

vähemmän koulua sekä käyttäytyä riskialttiisti esimerkiksi huumeidenkäytön kautta. 

(Beggs Weber, 2018, s. 108.) Nuoruusajan isyys tulee nähdä kulttuurillisten odotusten 

ja perinteisten isyysmääritelmien yhdentymänä, johon isän resurssit ja sosiaalisen 

ryhmän kokemukset vaikuttavat. Teini-isyyden parempi ymmärtäminen auttaa Beggs 

Weberin mukaan haastamaan yleistä käsitystä siitä, että teiniraskaus on ongelma, sillä 

teini-isät itse eivät näe isyydessään kuin korkeintaan pari suoraa seurausta. (Mts. 123.) 
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Erityisen haavoittuvassa asemassa jo valmiiksi marginaalisessa teinivanhempien 

ryhmässä ovat lastensuojelun palveluiden piiriin kuuluvat tai kuuluneet 

teinivanhemmat. Sijoitettuna olleiden teinivanhempien aiemmat kokemukset ennen 

sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen saattavat vaikuttaa paitsi raskaaksi 

tulemiseen, myös nuoren päätökseen lapsen saamisesta (Chase et al., 2009, 37). Elaine 

Chase kumppaneineen (2009, s. 37–38) tutki viiden sijoitettuna olleen nuoren 

kokemuksia raskaaksi tulemisesta ja vanhemmuudesta. Tutkijat yllättyivät siitä, kuinka 

usein nuorten kertomuksissa toistuivat huumeiden käyttö, perheväkivalta, 

synnytyksenjälkeinen masennus, kodittomuus, monimutkaiset ja häiriintyneet 

perhesuhteet sekä muut haasteet, kuten erilaiset vammat. Chase et al. (2009) toteavat 

nuorten kokeneen, että heidän elämässään jo ennen vanhemmuutta olleet 

vastoinkäymiset tuntuivat parantuvan vanhemmaksi tulon myötä. Nuoret kokivat 

raskaudet ja vanhemmuuden yleisesti positiivisena asiana ajoittaisista vaikeuksista 

huolimatta. Teinivanhemmuus toi nuorille uusien velvollisuuksien lisäksi myös uusia 

mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden turvalliseen perhe-elämään, vakauden tunteen 

sekä mahdollisuuden rakentaa pysyviä ja vahvoja tunnesiteitä. (Mts. 54.) 

Yleisesti teinivanhemmuus käsittää vanhemmaksi tulemisen teini-ikäisenä eli alle 20-

vuotiaana. Vaikka tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan 

teinivanhemmuutta, on tutkimuksen aineiston analyysiin sisällytetty myös sellaiset 

nuoret, jotka ovat tulleet vanhemmiksi jälkihuollon aikana. Näin ollen tutkimuksen 

tuloksissa on huomioitu kaikki ne aineistoon sisältyvät jälkihuollon nuoret, jotka ovat 

tulleet vanhemmiksi 16–21-vuotiaina. Tekemäni ikärajauksen syynä on 

mahdollisimman monen jälkihuollon piirissä olevan vanhemman sisällyttäminen 

aineistoon kattavampien tuloksien saamiseksi.  

 

3 AIEMPI TUTKIMUS JÄLKIHUOLLON NUORTEN VANHEMMUUDESTA 

Jälkihuollon nuorten vanhemmuutta on tutkittu kansainvälisellä ja pohjoismaisella 

tasolla verrattain paljon erityisesti eri rekisterijärjestelmistä saatavien tietojen kautta. 

Lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden, nuorena vanhemmaksi tulleiden 

henkilöiden (erityisesti naisten) kokemuksista on tehty laadullista tutkimusta eritoten 

Yhdysvalloissa 2010-luvun aikana. Suomessa jälkihuollon nuoriin kohdistuva tutkimus 

painottuu rekisteriaineistoista tehtyihin tutkimuksiin, joissa on sivuttu myös lapsen 
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saaneiden jälkihuollon nuorten tilannetta. Seuraavaksi käyn läpi joitain kansainvälisiä, 

pohjoismaisia ja suomalaisia jälkihuoltoa koskevia tutkimuksia, jotka käsittelevät 

tutkimuskysymyksistään riippuen joko osittain tai kokonaisuudessaan jälkihuollon 

nuorten vanhemmuutta. 

Dworskyn ja Courtneyn (2010) yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan sijoitettuina 

olleista nuorista naisista joka kolmas oli ollut raskaana 17–18-vuotiaana vähintään 

kerran verrattuna verrokkiryhmän 13,5 prosenttiin. Raskaina olleista naisista 23 

prosenttia oli ollut raskaana useammin kuin kerran ja 17–19-vuotiaista sijoitetuista 

naisista 22–35 prosenttia oli toivonut tulevansa raskaaksi. (Mt.) Dworskyn ja Courtneyn 

tutkimuksen tulosten mukaan 79 prosenttia raskaiksi tulleista naisista ei ollut raskaaksi 

tulonsa aikaan enää sijoitettuina. Tämä saattaa tutkijoiden mukaan viitata siihen, että 

sijoituksen jatkumisen mahdollistaminen täysi-ikäistymisen jälkeen voi suojata 

sijoitettua nuorta naista raskaaksi tulemiselta. Tutkimuksessa havaittiin myös 

positiivinen yhteys sijoituspaikkojen kasvavan lukumäärän ja teiniraskauksien välillä. 

(Mt.) 

Saraf Fontin, Maria Cancianin ja Lawrence Bergerin (2019) yhdysvaltalaisessa, 

rekisteritietoihin perustuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin vähävaraisissa perheissä 

eläneiden, lastensuojelun tukitoimia vastaanottaneiden ja huostaanotettujen tyttöjen 

välisiä eroja ja riskitekijöitä 13–17-vuotiaana raskaaksi tulemisessa. Fontin et al. 

tutkimuksen tulosten mukaan lastensuojelun tukitoimia vastaanottaneet ja 

huostaanotetut tytöt olivat korkeammassa riskissä tulla nuorena äidiksi vähävaraisissa 

perheissä eläneisiin tyttöihin verrattuna. Riski tulla nuorena äidiksi oli kuitenkin 

lastensuojelun palveluiden piirissä korkeampi ennen lastensuojelun tukitoimia tai 

huostaanottamista. Joissain tapauksissa otollisessa sijaisperheessä eläminen saattoi jopa 

vähentää huostaanotetun tytön riskiä tulla 13–17-vuotiaana raskaaksi ennen sijoitusta tai 

sen jälkeen. Aiempien tutkimusten tapaan Fontin et al. tulokset vahvistivat merkittävän 

ylisukupolvisen riskitekijän, sillä mikäli lastensuojelun tukitoimien kohteena olleen 

tytön äiti oli saanut lapsen teini-ikäisenä, myös hänen lapsensa riski tulla nuorena 

äidiksi kasvoi. (Font et al., 2019.) 

Vingerljungin, Franzénin ja Danielssonin (2007) laajassa ruotsalaisiin 

väestörekistereihin pohjautuneessa tutkimuksessa tuodaan esille, että aineiston 

teinivanhemmista lähes joka viides (18 prosenttia) oli aiemmin ollut lastensuojelun 

asiakas. Tulosten mukaan teininä lastensuojelun tukitoimien kohteena olleista tytöistä 
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16–19 prosenttia synnytti ensimmäisen lapsensa ennen 20 vuoden ikää vastaavan 

prosenttimäärän ollessa 2,9 muun väestön keskuudessa. Huomionarvoista on, että teini-

iässä lastensuojelun asiakkaana olleiden tyttöjen riski tulla teinivanhemmaksi oli muihin 

ikätovereihin verrattuna korkeampi, mikäli tytön biologinen äiti oli itse saanut lapsensa 

teini-ikäisenä (21–27 prosenttia vs. 7 prosenttia). Vingerljung et al. (2007) toteavat, että 

tulosten perusteella lastensuojelun teini-ikäisille tytöille tulisi muun muassa taata pääsy 

ehkäisypalveluihin, jotta heillä olisi riittävästi tietoa ehkäisyvälineiden säännöllisen 

käytön tärkeydestä. Tutkimuksessa pohditaan myös, liittyykö lastensuojelussa olleiden 

nuorten teinivanhemmuus korkeampiin raskausmääriin, matalampiin aborttimääriin vai 

näihin molempiin. Kyseisessä tutkimuksessa tähän ei ole ollut mahdollista vastata. (Mt.)  

Brännströmin ja kumppaneiden (2016) ruotsalaiseen laajaan rekisteriaineistoon 

pohjautuneessa tutkimuksessa todetaan, että erityisesti teini-ikäisenä kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen tyttöjen kohdalla huono koulumenestys ennusti suurempaa 

todennäköisyyttä tulla teininä raskaaksi. Huonon koulumenestyksen lisäksi tyttöjen 

teinivanhemmuutta ennakoivat myös vanhempien mielenterveysongelmat ja/tai 

vanhempien päihteidenkäyttö. Brännström kumppaneineen toteaakin lastensuojelun 

palveluiden piirissä olevien tyttöjen koulumenestyksen tukemisen olevan tärkeä 

vaikuttamiskeino teiniraskauksien vähentämiseksi. (Mt.) 

Antti Kääriälä (2020, s. 52–53) toteaa tuoreessa väitöskirjassaan, että Pohjoismaissa 

asuvat, sijoitettuna olleet nuoret ovat ikätovereihinsa verrattuna korkeammassa riskissä 

tulla teinivanhemmiksi. Kääriälän tutkimuksen mukaan erityisesti sijoitettuna olleet 

tytöt saavat ikäisiinsä verrattuna aikaisemmin lapsen. Jälkihuollon nuorten 

teinivanhemmuuteen vaikuttavat Kääriälän mukaan esimerkiksi nuorten sijoituksien 

epävakaisuus, sijoittaminen lastensuojelulaitokseen sekä sijoituksen ajoittuminen teini-

ikään (mts. 53). Tarja Heino ja Marianne Johnson (2010, s. 279) toteavat oman 

rekisteriaineistoon perustuneen tutkimuksensa pohjalta, että 24-vuotiaista huostassa 

olleista suomalaisista naisista peräti 42 prosenttia asui yhdessä lapsensa kanssa 

vastaavan prosenttimäärän ollessa 20 ikätovereilla. Heino ja Johnson tuovat esille 

huostassa olleiden nuorten naisten elämää kuvaavan varhainen äitiys ja yksinhuoltajuus 

sekä lyhyt koulutus (mts. 280). 

Elizabeth Aparicio kumppaneineen (2015) tutkivat kuuden yhdysvaltalaisen sijoitettuna 

olleen nuoren naisen kokemuksia äitiydestä syvähaastatteluiden kautta. Aparicion et al. 

mukaan lastensuojelun teininä äideiksi tulleet asiakkaat kokivat äidiksi tulemisen 
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antaneen heille toivon ja mahdollisuuden tunteen, joka lisäsi nuorten voimaantumista. 

Itsensä tärkeäksi kokemisen lisäksi nuoret näkivät äitiyden mahdollisuutena luoda edes 

väliaikainen yhteys omiin läheisiinsä. Tutkimuksen mukaan lastensuojelun teiniäitien 

seksuaaliset tarpeet ovat monitahoiset, minkä vuoksi nämä nuoret tarvitsevat kattavia 

seksuaaliterveyspalveluja sekä aikuisia, joille he voivat luottamuksellisesti puhua 

mahdollisista aiemmista kaltoinkohtelun kokemuksista. Erityisen tärkeänä tutkijat 

näkivät erityisen tuen tarjoamisen nuorille äideille silloin, kun nämä siirtyvät 

sijaishuoltopaikasta itsenäiseen asumiseen. (Aparicio et al., 2015.) 

Yhdysvaltalaiset Julia Pryce ja Gina Samuels (2010) tutkivat viidentoista sijaishuollosta 

täysi-ikäistyneen raskaana olleen tai lapsen jo saaneen nuoren äidin kokemuksia 

haastatteluiden kautta. Prycen ja Samuelsin tutkimuksen mukaan sijoitettuna olleet 

nuoret äidit kokivat vanhemmuuden tarjoavan heille ensimmäistä kertaa kokemuksen 

merkityksellisestä ihmissuhteesta. Haastatellut äidit tunnistivat jännitteen omien 

menneisyyden kokemustensa ja oman vanhemmuutensa välillä heidän kokiessa äitinä 

ensi kertaa merkityksellisyyttä samalla, kun he kokivat oman äitinsä ”epäonnistuneen” 

vanhemmuudessa. Prycen ja Samuelsin mukaan nuoret äidit kokivat äitiyden yhdistävän 

heidät ulkoisiin (koulutuksen suorittaminen, työllistyminen) ja sisäisiin (roolimalli 

lapselle) vaatimuksiin (domains). Tulosten perusteella tutkijat arvelevat äitiyden kautta 

koettavan merkityksellisyyden mahdollistavan nuorien äitien paranemisen menneistä 

traumoista, perheestä eroamisesta sekä sijaishuollosta. Näin ollen 

lastensuojelujärjestelmässä tulee Prycen ja Samuelsin mukaan kiinnittää erityistä 

huomiota nuorille, sijaishuollosta itsenäistyville äideille tarjottavaan apuun, jotta nämä 

äidit kykenevät hoitamaan lapsiaan riittävän hyvin. (Mt.) 

Alison Rolfe (2008) tutki teiniäitiyden merkityksiä haastattelemalla 

kolmeakymmentäkolmea alle 21-vuotiaina äideiksi tulleita nuoria naisia, joista suurin 

osa oli ollut sijaishuollossa. Rolfen tutkimus osoittaa nuorten äitien kokevan äitiyden 

positiivisena ja heidän pärjäävän hyvin, mikäli he saavat riittävästi tukea. Teiniäitien 

kokemukset koskivat paitsi äitiyden rankkuutta ja epävarmuutta, myös palkitsevuutta, 

saavutuksia ja mielihyvää. Rolfen tutkimukseen osallistuneet nuoret äidit tavoittelivat 

taloudellista itsenäisyyttä, avioliittoa ja perhettä, vaikka Rolfen mukaan nuoret äidit 

nähdään ulkopuolisten silmin usein uhkana ydinperhemallille ja nuorilla äidillä 

katsotaan olevan valtavirrasta eroavia moraalisia arvoja. Tutkimuksessa todetaan 

haastateltujen nuorten äitien vastustavan ”teiniäidin” asemaa kuvailemalla äitiyttään 
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vastuullisuuden ja hoivan kautta. Rolfen mukaan tutkimus osoittaa, että yhteiskunnan 

tulisi tarjota nuorille äideille enemmän tukea ja rohkaisua sekä mahdollisuuksia päästä 

(takaisin) koulutuksen ja työelämän pariin. Lisäksi Rolfe peräänkuuluttaa nuorten äitien 

positiivisten näkökulmien ja saavutusten tunnistamista sekä sitä, että nuorien äitien 

kokemukset neuvokkaina ja resilientteinä aikuisina otetaan huomioon käytäntöjä 

suunniteltaessa. (Mt.)  

Jennifer Hook ja Mark Courtney (2013) suorittivat pitkittäistutkimuksen 

yhdysvaltalaisista sijaishuollosta itsenäistyneistä nuorista miehistä, jotka olivat saaneet 

lapsen ennen 26 vuoden ikää. Hook ja Courtney tutkivat erityisesti sitä, kuinka 

sijaishuollossa pysyminen 18 ikävuoden jälkeen on vaikuttanut nuorten isien ja heidän 

lastensa väliseen yhteyteen riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä tarkastelemalla.  Hookin 

ja Courtneyn tulokset viittaavat siihen, että nuoren isän sijaishuollossa viettämä aika oli 

positiivisessa yhteydessä isän ja lapsen väliseen päivittäiseen yhteydenpitoon ja yhdessä 

asumiseen. Hook ja Courtney arvelevat tuloksen selittyvän esimerkiksi sillä, että 

sijaishuoltoon 18-vuotiaana jääneet nuoret omaavat luonteenpiirteitä, jotka selittävät 

suhteen ylläpitämistä ja osallisuutta lapsen elämässä. Toisaalta selitys voi löytyä myös 

lapsen saaneen miehen suhteesta puolisoon ja sitä kautta lapseen. Hook ja Courtney 

arvelevat, että nuorten isien huoltajat ja sosiaalityöntekijät saattoivat tunnistaa hyvän 

suhteen merkityksen lapsen äitiin, minkä vuoksi he kannustivat nuorta isää pitämään 

yllä hyvää suhdetta lapsen äitiin. Tulosten pohjalta Hook ja Courtney esittävät, että 

lastensuojelun käytännöissä tulisi kiinnittää enemmän huomiota isäksi tuleviin 

lastensuojelun nuoriin ja auttaa heitä valmistautumaan isyyteen sekä tukea heitä 

vanhempina. Hookin ja Courtneyn mukaan tutkimuksen tulokset on hyvä ottaa 

huomioon pohdittaessa jälkihuollon kriteerien laajentamista, kuten ikärajan nostoa. 

(Hook ja Courtney, 2013.) 

Jennifer Connollyn, Marina Heifetzin ja Yvonne Bohrin (2012) toteuttamassa 

englantilaisia, yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia tutkimuksia yhdistäneessä 

metatutkimuksessa todetaan sijoitettuina olleiden tyttöjen teiniäitiyteen kytkeytyvän 

seitsemän teemaa. Näistä teemoista neljä nähtiin riskeinä (tyhjiön täyttäminen lapsen 

avulla, koulutuksen puute, äitiyden vastoinkäymiset ja epäluottamus muita kohtaan 

sosiaalisen stigman vuoksi), yksi suojelevana tekijänä (tuki positiivisen 

äitiyskokemuksen saavuttamiseksi) ja kaksi resilienssiä lisäävinä tekijöinä (äitiyden 

kokeminen positiivisena ja vakauttavana sekä parempaan pystymisen kautta saavutettu 
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sisäinen voima). Tulosten pohjalta Connolly et al. esittävät muun muassa 

seksuaalikasvatuksen lisäämistä esimerkiksi nuorille tarkoitettujen vertaistukiryhmien 

kautta. Lisäksi tulosten valossa tulisi Connollyn et al. mukaan panostaa nykyistä 

enemmän lastensuojelun piirissä olevien tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen, sillä 

koulutuksen puute lisää heidän tulostensa mukaan teiniraskauksien riskiä. (Mt.) 

Wendy Haight, Dayna Finet, Sachiko Bamba ja Jesse Helton (2009) tutkivat laadullisin 

menetelmin kolmen afrikkalaisamerikkalaisen, sijaishuollosta täysi-ikäistyneen nuoren 

äidin kokemuksia heidän äitiyteensä liittyen. Haight et al. toteavat, ettei kyseisillä 

nuorilla äideillä ollut muiden jälkihuollon nuorten tapaan pysyvän perheen tarjoamaa 

turvaverkkoa ja he kohtasivat lukuisia haasteita sekä ennen sijoitusta että sijoituksen 

aikana. Nuorena vanhemmaksi tuleminen lisäsi äitien vaikeuksia entisestään esimerkiksi 

taloudellisten haasteiden ja ennakkoluulojen vuoksi. Kohtaamistaan vaikeuksista 

huolimatta nuoret äidit olivat valmistuneet lukiosta (high school), työskentelivät osa-

aikaisesti ja kasvattivat lapsiaan. Äidit kuvailivat lapsiaan ja omaa vanhemmuuttaan 

positiivisesti ja kokivat vanhemmuuden hyvin palkitsevaksi. Äidit jakoivat myös 

positiivisen kuvan itsestään sekä kyvystään selviytyä vaikeuksista. Nuorien äitien 

muodostamat ihmissuhteet esimerkiksi muihin jälkihuollon nuoriin, äiteihin sekä 

läheisiin, kuten avopuolisoon, antoivat äideille paitsi henkistä, myös käytännön tukea. 

(Mt.) 

 

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET, -MENETELMÄ JA -AINEISTOT 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia, millaisena jälkihuollon nuorten vanhemmuus 

näyttäytyy tilastollisen ja laadullisen aineiston analyysin valossa. Olen kiinnostunut 

siitä, millaisena lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten tämänhetkinen elämäntilanne ja 

sijoitustausta tutkimusaineiston perusteella näyttäytyy ja kuinka lapsen saaneiden 

nuorten vanhemmuutta kuvaillaan voimavarakeskeisestä näkökulmasta 

tutkimusaineiston valossa. Tutkimukseni lähtökohtana on nostaa esille niitä asioita, 

jotka tutkimusaineiston perusteella näyttäytyvät nuorten vanhempien resilienssiä 

lisäävinä sisäisinä ja ulkoisina tekijöinä. 
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Tutkimuskysymykseni ovat 

1. Millaisena lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten elämäntilanne ja tausta 

näyttäytyvät tilastollisen aineiston perusteella? 

2. Mitkä tekijät lisäävät lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten resilienssiä ja 

voimavaroja laadullisen aineiston perusteella? 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Suoritin tutkimukseni mixed methods -menetelmällä eli yhdistäen kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää toisiinsa. John Creswellin (2015) määritelmän 

mukaan mixed methods -menetelmässä tutkija kerää, analysoi ja tulkitsee sekä 

laadullista että tilastollista aineistoa. Mixed methods -menetelmän avulla tutkija integroi 

tai yhdistää kahta menetelmää eri tavoin ja kehystää tutkimuksensa tietynlaiseen 

toimintatapaan. Creswellin mukaan mixed methods -tutkimusmenetelmän käyttäminen 

ei tarkoita ainoastaan laadullisen ja tilastollisen aineiston yhdistämistä, vaan kahden 

erilaisen aineistotyypin yhdistämisen tarkoituksena on tuoda tutkimuksen molempiin 

aineistoihin lisäarvoa. Mixed methods -menetelmää käytettäessä tutkijan on tärkeää 

arvostaa sekä laadullista että tilastollista lähestymistapaa yhtä paljon. Mixed methods -

menetelmän hyöty saavutetaan Creswellin mukaan täysin ainoastaan keräämällä sekä 

laadullista että tilastollista aineistoa sen sijaan, että tutkija keräisi laadullisen aineiston 

ja analysoisi sen tilastollisin menetelmin. (Mt.) Mixed methods -menetelmä on alkanut 

saavuttaa omaa paikkaansa ja arvostusta tutkimusmenetelmänä viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Hyväksynnän lisääntymisestä huolimatta mixed methods -

menetelmä on Creswellin (2015) mukaan edelleen useiden tiedeyhteisön jäsenten 

tarkastelun alla eikä tutkimusmenetelmän puolesta puhuvat tutkijat ole löytäneet 

syynäyksen poistamiseen konkreettisia ratkaisuja. Mixed methods -menetelmän 

oikeuttamiseksi tutkijoiden tulee edistää tutkimusmenetelmän tunnettavuutta ja muun 

muassa analysoida ja nostaa esiin mixed methods -menetelmällä toteutettujen 

tutkimusten arvoa. (Mt.) 

Mixed methods -tutkimusmenetelmä mahdollistaa sekä laadullisen että määrällisen 

tutkimusaineiston vahvuuksien yhdistämisen tarjoten näin innovatiivisia 

lähestymistapoja ajankohtaisiin aiheisiin. Mixed methods -menetelmän kautta on 

mahdollista esimerkiksi käyttää määrällistä aineistoa laadullisen aineiston validiteetin 
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arvioimiseksi. (Fetters et al., 2013.) Mixed methods -menetelmän avulla tutkijan on 

mahdollista vastata niihin kompleksisiin analyyttisiin ja tulkinnallisiin seikkoihin, jotka 

nousevat erilaisten aineistojen yhdistämisestä ja siitä seuraavista monimutkaisista 

kysymyksistä (Hesse-Biber, 2015, s. xxxiv). Vaikka laadullisen ja tilastollisen aineiston 

yhdistäminen voidaan nähdä tutkimuksen vahvuutena, tutkijan on Sharlene Hesse-

Biberin (2015, s. xIi) mukaan oltava tietoinen näiden kahden erilaisen aineiston 

yhdistämisen haasteista. Tutkijan on tärkeää pohtia analyysi- ja tulkintavaiheissa 

esimerkiksi sitä, tulisiko aineistojen analyysi integroida vai tulisiko analyysit tehdä 

erikseen. Näitä valintoja ohjaa tutkimuksen metodologinen lähtökohta sekä 

tutkimuskysymykset. (Mts. xIi.) 

Mixed methods -menetelmän käyttö voidaan Creswellin (2015) mukaan jakaa kolmeen 

malliin; konvergenttiin malliin (the convergent design), selittävään peräkkäismalliin 

(the explanatory sequential design) ja tutkivaan peräkkäismalliin (the exploratory 

sequential design). Valitsin tutkielmani malliksi konvergentin eli yhteen suuntautuvan 

mallin, jossa tutkija kerää sekä laadullisen että tilastollisen aineiston, analysoi aineistot 

toisista erillään ja tämän jälkeen vertaa tuloksia toisiinsa. Mallin tavoitteena on verrata 

kahta eri lähestymistapaa tutkittavaan aiheeseen ja katsoa, ovatko käytettävissä olleet 

aineistot yhteneväisiä tai samanlaisia. (Creswell, 2015.) Mixed methods -

tutkimusmenetelmän käyttäminen oli itselleni entuudestaan vierasta, joten koin 

konvergentin mallin olevan turvallisin keino tutustua kyseiseen menetelmään. Lisäksi 

laadullisen aineiston keruussa ilmenneet haasteet pakottivat minut miettimään 

uudestaan sitä, millä tavoin ja millä aikataululla pystyn keräämään tarvittavat aineistot 

maisterintutkielman valmistumiseksi suunnitelmani mukaisesti. 

 

4.3 Tutkimusaineistot 

4.3.1 Tilastollinen aineisto 

Tutkielman kohderyhmänä ovat erään suomalaisen kaupungin jälkihuollon palveluiden 

piirissä olevat nuoret syksyn 2020 aikana. Tutkielmani on osa jälkihuoltoa koskevaa 

tutkimushanketta, joka toteutetaan vuosina 2020–2023 ja jonka tarkoituksena on kerätä 

ja analysoida tietoa jälkihuollon piirissä olevien nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta, 

toimijuudesta sekä heidän käyttämistään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 
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Hankkeen tavoitteena on arvioida jälkihuollossa tapahtunutta kehittämistyötä 

vertaamalla tuloksia vuosina 2015–2017 toteutetun tutkimushankkeen tuloksiin. 

Tutkielmani tilastollinen aineisto koostuu tutkimushankkeen kautta kerätystä, 

sähköisenä kyselynä toteutetusta aineistosta. Käytetty kyselylomake perustuu vuosina 

2015–2017 jälkihuollon palveluissa toteutettuun hankkeeseen, jossa kehitettiin 

systemaattisiin katsauksiin perustuen sosiaalihuollon sekä hoito-, sosiaali- ja 

lääketieteen ammattilaisia kuullen sähköinen lomake, jonka avulla tietoja kerättiin 

nuorten sähköisistä asiakirjoista. Vuonna 2020 lomake päivitettiin vastaamaan vuosina 

2020–2023 toteutettavan hankkeen tutkimusintressejä ohjausryhmässä, joka koostuu 

jälkihuollossa työskentelevistä sosiaali- ja terveydenhuollon johtavista ammattilaisista 

sekä hoito-, sosiaali- ja lääketieteen edustajista.  

Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen sähköiselle kyselylomakkeelle toteutui syyskuun 

2020 ja elokuun 2021 välisenä aikana jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden ja 

terveydenhoitajien toimesta. Sähköisiä kyselylomakkeita oli kaksi, joista toinen 

suunnattiin sosiaalityöntekijöille ja toinen terveydenhoitajille. Työntekijät kirjasivat 

lomakkeeseen tietoja nuoresta asiakastyössään tekemiensä havaintojen ja nuorta 

koskevien sähköisten ATJ-, Pegasos- ja Effica-tietojärjestelmien asiakirjojen 

perusteella. Sähköisiin asiakirjoihin oli tallennettu muun muassa nuoren sijoitusta ja 

jälkihuoltoa koskevat päätökset ja suunnitelmat, nuoren sairauskertomusmerkinnät, 

tapaamisiin liittyvät huomiot ja keskustelunaiheet sekä nuoren sosioekonomiseen 

asemaan, koulutukseen, työllistymiseen ja asumiseen liittyvät tiedot. Jälkihuollon 

toimijoiden ohjeistus ja informointi tutkimuksen suhteen tapahtui heidän esimiestensä 

toimesta, jotka olivat ohjausryhmän jäseniä.  

Elokuun 2021 loppuun mennessä jälkihuollon palveluita käyttävistä nuorista oli täytetty 

kuusisataayhdeksänkymmentäkahdeksan lomaketta (N= 698). Alkuperäisen 

suunnitelmani mukaan tarkoitukseni oli tarkastella ainoastaan jälkihuollon piirissä 

olevia naispuolisia vanhempia, mutta tarkasteltuani tilastollista aineistoa päädyin 

ottamaan analyysiin mukaan myös miespuoliset vanhemmat. Näin pystyin 

kasvattamaan tarkasteltavien henkilöiden määrää kahdellatoista nuorella. Valitsin 

kyselylomakkeesta analysoitavaksi sellaiset muuttujat, joiden tarkastelu tukee 

tutkielmani laadullisen aineiston analyysia käsitellen erityisesti nuorten omaa 

vanhemmuutta, heidän sijoitushistoriaansa sekä vanhemmuuden aikaista 
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elämäntilannettaan (ks. Liite 1). Analysoin tilastollisen aineiston IBM SPSS Statistics 

28.0 -ohjelmalla frekvenssien, ristiintaulukoinnin ja logistisen regressiomallin avulla. 

 

Taulukko 1: Logistisessa regressiomallissa käytetyt muuttujat 

Selitettävä muuttuja Muuttujatyyppi Arvot Frekvenssi 

Jälkihuollon nuoren vanhemmuus Dikotominen 0=Ei 651 (93,3 %) 

  1=Kyllä 47 (6,7 %) 

Selittävät muuttujat Muuttujatyyppi Arvot Frekvenssi 

Sukupuoli Dikotominen 1=Nainen 325 (46,6 %) 

(muu/puuttuu 11)  2=Mies 362 (51,9 %) 

Sijoittaminen teini-ikäisenä Dikotominen 0=Ei (alle 13-
vuotiaana) 302 (43,3 %) 

(puuttuu 0)  1=Kyllä (13–
17-vuotiaana) 396 (56,7 %) 

 

 

4.3.2 Laadullinen aineisto 

Alkuperäisen suunnitelmani mukaan tutkimuksen laadullisena aineistona oli tarkoitus 

käyttää 3–5 lapsen saaneen jälkihuollon nuoren haastattelua. Haastattelut oli tarkoitus 

toteuttaa puolistrukturoidun haastattelurungon avulla niin, että nuoret pääsisivät itse 

kertomaan esimerkiksi omasta sijoitushistoriastaan ja kokemuksistaan nuorina 

vanhempina. Yritin tavoittaa haastateltavia erään suomalaisen kaupungin jälkihuollon 

johtavien sosiaalityöntekijöiden avustuksella muutaman kuukauden ajan. Haastateltavia 

ei kuitenkaan ilmaantunut siitä huolimatta, että kerroin tutkimuksesta jälkihuollon 

työntekijöille ja annoin heille jaettavaksi infokirjeen mahdollisesti haastatteluista 

kiinnostuneille nuorille. Tutkimuksen aikaraja huomioiden päädyin muuttamaan 

tutkimussuunnitelmaani ja siksi tutkimuksen laadullinen aineisto koostuu samaisen 

kyselylomakkeen avointen kysymysten vastauksista. Kyselyn täyttäneet työntekijät ovat 

saaneet vastata omin sanoin jälkihuollon nuorten elämän eri osa-alueita koskeviin 

kysymyksiin. Laadullisen aineiston analysoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

keinoin.  
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Sisällönanalyysin tavoitteena on esittää aineisto tiivistetyssä ja selkeässä muodossa 

siten, ettei tutkija kadota aineiston sisältämää tietoa. Aineistolähtöisessä eli 

induktiivisessa sisällönanalyysissä työskentely jakautuu Milesin ja Hubermanin (1994; 

ref. Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 122) mukaan aineiston pelkistämiseen (redusointi), 

aineiston ryhmittelyyn (klusterointi) sekä teoreettisten käsitteiden luomiseen 

(abstrahointi). Aloitin sisällönanalyysini määrittämällä analyysiyksikön (esimerkiksi 

yksittäinen sana tai lausuma), jonka määrittämistä ohjasivat tutkimustehtäväni ja 

käytössä oleva aineistoni. Tämän kolmivaiheisen prosessin kautta yhdistelin aineistosta 

nousevia käsitteitä saaden tätä kautta vastauksen tutkimuskysymykseeni. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutkijan on olennaista verrata tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä ja johtopäätöksiä jatkuvasti alkuperäiseen aineistoon uuden 

teorian ja/tai johtopäätösten luomiseksi. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 117, 122, 127.) 

 

Valitsin laadullisesta aineistosta analysoitavaksi alun perin kaksikymmentäkaksi (22) 

avointa kysymystä, jotka käsittelivät muun muassa jälkihuoltonuorten omaa 

vanhemmuutta, ihmissuhteita ja arjen hallintaa. Tutustuttuani tarkemmin työntekijöiden 

antamiin vastauksiin päädyin poistamaan analyysini kannalta tarpeettomaksi katsomani 

avoimet kysymykset, jolloin lopulliseen tarkasteluun päätyi kuusitoista (16) avointa 

kysymystä (ks. Liite 2). Sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhoitajien antamat avoimet 

vastaukset vaihtelivat lukumäärältään kahdesta vastauksesta 

kolmeenkymmeneenneljään (34) vastaukseen. Silmäiltyäni avoimia vastauksia 

tutkimushankkeen jäseneltä saamassani Excel-taulukossa siirsin tutkimuskysymysteni 

kannalta merkittävät avointen kysymysten vastaukset Word-tiedostoon ja aloitin 

aineiston ryhmittelyn havainnoimalla vastauksissa toistuvia sanavalintoja. Keskityin 

laadullisessa analyysissä tutkielmani teoreettisen viitekehysten sekä 

tutkimuskysymysten ohjaamana nimenomaisesti resilienssi- ja voimavarakeskeiseen 

sekä jälkihuollon nuorten vanhemmuutta positiivisesti kuvailevaan näkökulmaan. 
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Taulukko 2: Hahmotelma laadullisen aineiston ryhmittelystä 

Vastuullinen, tunnollinen, sitoutunut 

Vanhemmuutta 
vahvistavat 
luonteenpiirteet 

Sisäiset resilienssiä 
ja voimavaroja 
lisäävät tekijät 

Tavoitteellisuus, tulevaisuuden haaveet 

Toiminnallinen, aktiivinen, itsenäinen 

Perhekeskeinen, halu huolehtia lapsesta 

Kyky pyytää apua tai neuvoa 
Avun 
vastaanottaminen 

Kyky ottaa apua vastaan 

Kyky tunnistaa omat rajansa 

Lämmin, välittävä, rakastava 
Suhde omaan 
lapseen ja muihin 
läheisiin 

Toimiva, normaali, tasapainoinen 

Tärkeä, tiivis, läheinen 

Avopuoliso 

Läheisverkostot 

Ulkoiset voimavaroja 
lisäävät suhteet 

Lapsen toinen vanhempi 

Sisarukset, (iso-)vanhemmat 

Muut ihmissuhteet 

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö 

Ammattiverkostot 

Parisuhde-/perheterapia 

Neuvola, muut peruspalvelut 

Jälkihuollon sosiaaliohjaus/sosiaalityö 

Psykiatrinen hoitokontakti, päihdehuolto 

Opettaja, opinto-ohjaaja 

 

 

4.4 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa kiinnitettiin tarkasti huomiota hyvän tieteellisen 

käytännön periaatteiden toteutumiseen, jotta tutkimus olisi eettisesti hyväksyttävä ja 

luotettava sekä sen tulokset uskottavia. Tutkimuksen toteutuksen eri vaiheissa 

noudatettiin yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä sovellettiin eettisesti kestäviä 

tutkimusmenetelmiä. Muiden tutkijoiden työ ja saavutukset huomioitiin tutkimuksessa 

asianmukaisesti ja kunnioittavasti. Tutkimusaineisto säilytettiin tutkimuksen ajan 

turvallisesti tietoturva huomioiden ja kerätty aineisto tullaan tuhoamaan asianmukaisella 

tavalla maisterintutkielman hyväksymisen jälkeen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2012, s. 6.) Tutkimukselle haettiin tutkimuslupaa siltä toimialalta, joka vastasi 

tutkimushankkeen toteuttamisesta. Tutkimuslupa myönnettiin 21.6.2021 ja se on 
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voimassa 31.5.2022 asti. Kyselyaineiston kohteena olevien jälkihuollon nuorten 

anonymiteetin suojelemiseksi tutkimuksen toteutuspaikkakuntaa ei julkaista 

tutkimusraportissa. Tutkimuseettisistä syistä aineiston keruuvälineenä käytettyä 

kyselylomaketta ei myöskään julkaista kokonaisuudessa maisterintutkielman liitteenä, 

sillä kyseisen kyselylomakkeen tekijänoikeudet ovat tutkimushankkeen tutkijoilla. 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen luo omat 

lisähaasteensa tutkimuksen eettisten seikkojen huomiointiin. Siinä missä kumpaankin 

tutkimusmenetelmään yksinään kohdistuu omat eettiset haasteensa, kahden 

tutkimusmenetelmän yhdistäminen asettaa tutkijalle omat eettiset erityiskysymyksensä 

aineistojen keräämisessä ja niiden analysoinnissa (esim. Preissle et al., 2018). Preissle 

kumppaneineen (2018, s. 157) toteaakin, että tutkijoiden on mixed methods -

menetelmää käytettäessä pohdittava tutkimuksen aikana esiin nousevia eettisiä haasteita 

huolellisesti tutkimuksen jokaisessa vaiheessa aina suunnitteluvaiheesta tutkimuksen 

raportointiin asti. Osana tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista tutkijan on 

kirjattava ylös nämä tutkimuksen aikana ilmenneet eettiset haasteet. 

Oman tutkimuseettisen haasteensa loi sellaisen aiheen tutkiminen, josta itselläni on 

työkokemusta ja sitä kautta tiettyjä ennakko-oletuksia tutkimuskysymyksieni 

mahdollisille vastauksille. Tutkimusprosessin aikana ja erityisesti analyysivaiheessa 

huomasin kyseenalaistavani joitain saamiani tuloksia, sillä aiempien kokemusten 

pohjalta odotin tutkimuksen tulosten olevan joiltain osin erilaisia. Tutkimusraportin 

kirjoituksen edetessä pystyin kuitenkin irtaantumaan koko ajan paremmin aiemman 

jälkihuollon sosiaaliohjaajan roolista ja asettumaan selkeämmin tutkijan rooliin, joka ei 

saa antaa aiempien kokemusten vaikuttaa tutkimusprosessiin tai sen lopputulemaan. 

Myös kahden erilaisen tutkimusaineiston asettaminen rinnakkain tuntui ajoittain 

haasteelliselta, sillä varsin pian huomasin, etten kykene tarkastelemaan tilastollista 

aineistoa kovinkaan voimavarakeskeisestä näkökulmasta. Tämän johdosta päädyin 

tekemään kaksi tutkimuskysymystä, joista toiseen kykenin vastaamaan tilastollisen ja 

toiseen laadullisen aineiston avulla. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Tilastollinen analyysi 

Kyselylomakkeita koskevista 698 nuoresta naisia oli 46,6 prosenttia (n=325) ja miehiä 

51,9 prosenttia (n=362). Yhdeltätoista nuorelta puuttui tieto sukupuolesta tai heidät oli 

merkitty muun sukupuoliseksi. Yhteensä neljänkymmenenkahdeksan (48) nuoren 

ikätiedot puuttuivat tai syntymävuosi oli merkitty kyselylomakkeeseen niin, ettei nuoren 

ikää saanut uudelleenluokittelun avulla selville. Raskaana jälkihuollon nuorista oli ollut 

kyselylomakkeen palautusaikaan mennessä kuusikymmentäneljä (64) nuorta, mikä oli 

vastausmäärästä 23,7 prosenttia (N=270). Suurimmalle osalle raskaana olleista 

jälkihuollon nuorista oli tehty yksi raskaudenkeskeytys (n=37), seitsemälletoista (17) 

nuorelle oli tehty kaksi raskaudenkeskeytystä ja 3–4 raskaudenkeskeytystä oli yhteensä 

seitsemällä (7) nuorella. 

 

5.1.1 Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten tausta ja elämäntilanne 

Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevista nuorista neljälläkymmenelläseitsemällä (47) 

ilmoitettiin olevan lapsia. Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista naisia oli 67,4 

prosenttia ja miehiä 32,6 prosenttia. Kolmellakymmenellä (30) naisella oli yksi (n=26) 

tai kaksi (n=4) lasta ja miehistä kahdellatoista (12) oli yksi lapsi. Yhdellä naisella ja 

kolmella miehellä ilmoitettiin olevan lapsi ilman tietoa siitä, kuinka monta lasta 

kyseisillä nuorilla on. Suurin osa lapsia saaneista nuorista kuului 20–21-vuotiaiden 

ikäluokkaan. 

 

Taulukko 3: Jälkihuollon piirissä olevien vanhempien ikäjakauma (N=42) 

 Nuoret, joilla on lapsia  

1 2 Yhteensä 

Ikäluokat 16–17-vuotiaat 1 0 1 

18–19-vuotiaat 13 0 13 

20–21-vuotiaat 24 4 28 

 Yhteensä 38 4 42 
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Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista suurin osa (n=26) oli naimattomia, yksi (1) oli 

avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa ja kaksitoista (12) avoliitossa. Suurin osa 

(n=40) nuorista asui vuokra-asunnolla, yhdellä (1) nuorella oli omistusasunto, yksi (1) 

nuori oli asunnoton ja kaksi (2) asui vanhemmilla, ystävillä tai sukulaisilla (N=46). 

Nuorten omista biologisista vanhemmista kolmenkymmenenkolmen (33) vanhemmat 

olivat eronneet ja kolmen (3) nuoren biologiset vanhemmat olivat edelleen yhdessä 

(N=46). Viiden (5) nuoren välit biologiseen äitiin olivat katkenneet vastaavan luvun 

ollessa kuusitoista (16) biologisen isän kohdalla (N=45). 

 

Taulukko 4: Lapsuuden perhesuhteet (N=47) 

Lapsuudessa 
mukana Kyllä Ei 

Äiti 46 1 

Isä 33 14 

Isovanhempi 11 36 

 

Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista kolmekymmentäyhdeksän (39) oli suorittanut 

peruskoulun ja yhdeksän (9) ammattikoulun. Peruskoulu oli kesken seitsemällä (7) 

nuorella ja ammattikoulu viidellätoista (15) nuorella. Jälkihuollon piirissä olevista 

vanhemmista viisi (5) sai toimeentulonsa palkkatulojen kautta ja muut Kelan etuuksista 

(N=46). Suurimmalla osalla lapsen saaneista jälkihuollon nuorista ilmoitettiin olevan 

jonkinasteisia ongelmia opiskelussa (ks. Taulukko 6) ja oppimisen ongelmia oli 

kahdeksalla (8) nuorella (N=29). Yksikään kyselyä koskevista lapsen saaneista 

jälkihuollon nuorista ei ollut suorittanut tai suorittamassa lukiota tai kolmannen asteen 

opintoja. Suurin osa nuorista oli kyselyn toteuttamisen aikaan vanhempainvapaalla 

(n=19). Opiskelijana toimi yksitoista (11) nuorta, työttömänä oli kymmenen (10) nuorta 

ja työelämässä kuusi (6) nuorta (N=46). 
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Taulukko 5: Toimeentulotilanne (N=46) 

Tulolähde  

Palkkatulo 5 

Toimeentulotuki 25 

Asumistuki 30 

Äitiyspäiväraha 15 

Opintososiaaliset etuudet 10 

Muut Kelan etuudet 12 

 

Taulukko 6: Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten opiskelu (N=28) 

Opiskelu  

Sujuvaa 10 

Ajoittain ongelmia 10 

Päivittäin/säännöllisesti ongelmia 3 

Ei pysty suoriutumaan 
opiskelusta/merkittäviä ongelmia 

5 

 

Yli puolella (n=20, N=33) lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli yksi tai useampi 

neurologinen tai psykiatrinen diagnoosi tai vastaavat tutkimukset kesken. 

Neuropsykiatrisista sairauksista nuorilla oli diagnosoitu eniten ADHD:tä (n=9, N=23) ja 

psykiatrisista sairauksista masennusta (n=9, N=23). Lapsen saaneista nuorista 

neljällätoista (14) oli ollut ongelmallista tai hoitoa vaativaa päihteidenkäyttöä omassa 

historiassaan (N=37). Kahdestakymmenestä (20) vastauksesta yhdentoista (11) lapsen 

saaneen nuoren ilmoitettiin käyttävän jälkihuollon aikana huumeita, joista kannabista 

käytti kaksitoista (12) nuorta, amfetamiinia viisi (5) nuorta ja ekstaasia viisi (5) nuorta 

(N=13). Väkivallan uhkaa koki viisi (5) lapsen saanutta nuorta (N=38). 
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Taulukko 7: Lapsen saaneiden nuorten päihteidenkäyttö (N=35) 

Päihteiden käyttö  

Ei lainkaan 10 

Viihdekäyttö 12 

Jaksottaista 7 

Päivittäin, säännöllisesti 2 

Lopettanut 4 

 

5.1.2 Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten sijoitushistoria 

Suurin osa lapsen saaneista nuorista oli ollut lastensuojeluasiakkuutensa aikana 

sijoitettuna lastensuojelulaitokseen (n=41, N=47). Nuorista seitsemän (7) oli sijoitettuna 

läheisverkostoon kuuluvaan tai muuhun sijaisperheeseen ja viisi (5) oli sijoitettuna 

ammatilliseen perhekotiin. Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista suurin osa (n=27, 

N=47) oli sijoitettu ensimmäisen kerran teini-ikäisenä eli 13–17-vuotiaana. Alle 13–

vuotiaana oli ensimmäisen kerran sijoitettu kaksikymmentä (20) lapsen saanutta nuorta. 

Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli sijoitettu tai huostaan otettu kotoa kerran 

kaksikymmentäkolme (23) ja kaksi kertaa kolmetoista (13) nuorta (N=45). Yhteensä 

kahdeksalla (8) nuorella oli kolme sijoitusta tai enemmän. Kiireellisiä sijoituksia (n=41, 

N=43) oli lapsia saaneiden nuorten keskuudessa enemmän kuin avohuollon sijoituksia 

(n=25). 

Kyselylomakkeeseen oli eritelty nuoren sijoitussyyt joko vanhemmasta tai 

lapsesta/nuoresta johtuviin syihin (ks. Taulukko 8). Yleisimmäksi sijoitussyyksi lapsen 

saaneiden jälkihuollon nuorten kohdalla nousi lapsen/nuoren koulunkäyntiin liittyvät 

ongelmat. Toiseksi yleisin sijoitussyy jälkihuollon piirissä olevien vanhempien 

keskuudessa oli nuoren oman vanhemman ongelmat vanhemmuudessa. Sekä nuoren 

että vanhemman päihdeongelma tai päihteiden käyttö nousivat rinnakkain kolmanneksi 

yleisimmäksi sijoitussyyksi. 
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Taulukko 8: Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten yleisimmät sijoituksen syyt 

Syyt vanhemmassa (N=34) Syyt lapsessa/nuoressa (N=39) 

Vanhemman ongelmat 
vanhemmuudessa (n=21) 

Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat 
(n=23) 

Vanhemman päihdeongelmat (n=17) Päihteet (n=18) 

Vanhemman mielenterveysongelmat 
(n=14) 

Piittaamattomuus perheen ja/tai 
yhteiskunnan säännöistä (n=15) 

 

5.1.3 Jälkihuollon nuorten vanhemmuus ja viranomaisverkostot 

Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevien nuorten lapset olivat syntyneet vuosien 2016–

2021 välillä. Lapsen saaneista nuorista naisista yhdelletoista (11) oli tehty yksi (n=9) tai 

useampi raskaudenkeskeytys [vrt. koko aineistossa raskaudenkeskeytyksiä oli tehty 

kolmellekymmenelleviidelle (35) nuorelle (N=257)]. Ensimmäisen lapsen 

yhteishuoltajuus oli 26 nuorella, yksinhuoltajuus oli 16 nuorella (kaikki naisia) ja 

huoltajuutta ei ollut neljällä nuorella (kaikki miehiä). Toisen lapsen yhteishuoltajuus oli 

kahdella nuorella ja yksinhuoltajuus niin ikään kahdella nuorella. 

Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevien nuorten lapsista neljällätoista (14) oli asiakkuus 

lastensuojelussa tai sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Asiakkuus oli päättynyt 

yhteensä seitsemällä (7) lapsella ja lapsista neljä (4) oli kyselyn täyttämisen aikaan 

sijoitettuna. 

 

Taulukko 9: Oman vanhemmuuden tuen tarpeet (N=38) 

Oman vanhemmuuden tuen tarpeet  

Ei tuen tarvetta 19 

Ajoittain tuen tarvetta 7 

Päivittäin/jatkuvasti tuen tarvetta 6 

Vanhemmuudessa merkittäviä 
puutteita/ei pärjää 

6 

 

Lapsen saaneista jälkihuollon nuorista kolmellatoista (13) oli puutteita yhdessä tai 

useammassa arkielämän taidossa, kuten ruuanlaitossa, siivoamisessa tai pyykinpesussa 

(N=42). Rahankäyttö oli hallinnassa kuudellatoista (16) lapsen saaneella nuorella ja 
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ajoittaisia tai toistuvia rahankäyttöongelmia oli suurella osalla nuorista (n=26, N=42). 

Suurimmalla osalla nuorista sosiaalinen vuorovaikutus koettiin toimivaksi (n=27) ja 

ajoittaisia, jatkuvia tai merkittäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia oli 

viidellätoista (15) nuorella (N=42). Yksinäisyyttä koki työntekijöiden arvion mukaan 

ajoittain viisi (5) nuorta (N=32).  

Nuorten käyttämistä palveluista (N=46) korostuivat eniten jälkihuollon 

sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tapaamiset, joihin lapsen saaneet jälkihuollon 

nuoret osallistuivat eniten joko suunnitellusti tai satunnaisesti. Lisäksi lapsen saaneet 

jälkihuollon nuoret tapasivat suunnitellusti neuvolan, lastensuojelun sekä Kelan 

työntekijöitä (ks. Taulukko 10). Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten muina 

palveluina mainittiin perhetyö ja kotipalvelu kolme (3) kertaa. Suurimmalla osalla 

lapsen saaneista jälkihuollon nuorista (n=29, N=45) kuvattiin olevan normaalit 

sosiaaliset suhteet viranomaisiin. Omaehtoista suhtautumista viranomaisiin oli 

yhdellätoista (11) jälkihuollon vanhemmalla, neljä (4) jälkihuollon piirissä olevaa 

vanhempaa ei halunnut yhteistyötä ja yhden (1) jälkihuollon vanhemman kuvattiin 

suhtautuvan uhmakkaasti ja hyökkäävästi viranomaisiin. 

 

Taulukko 10: Lapsen saaneen jälkihuollon nuoren käyttämät palvelut (N=46) 

 Ei 
tarvitse 

Tapaa/osallistuu 
suunnitellusti 

Tapaa/osallistuu 
satunnaisesti 

Ei käytä 
tarvitsemaan
sa palvelua 

Yhteensä 

Sosiaalityöntekijä 1 30 9 4 44 

Jälkihuollon 
sosiaaliohjaaja 6 19 7 6 38 

Neuvola 4 18 1 0 23 

Lastensuojelu 6 8 3 1 18 

Kela 2 7 3 0 12 

Opinto-ohjaus 7 1 1 1 10 
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5.1.4 Logistinen regressioanalyysi jälkihuollon nuoren lapsen saamisesta 

Tein logistisen regressioanalyysin, jossa pyrin selittävien muuttujien avulla 

ennustamaan todennäköisyyttä sille, saako jälkihuollon nuori lapsen vai ei. Selitettävänä 

muuttujana toimi se, onko jälkihuollon nuorella lapsia ja selittäviksi muuttujiksi valitsin 

jälkihuollon nuoren sukupuolen sekä jälkihuollon nuoren sijoitusiän (ks. Taulukko 1, s. 

25). Olen koonnut logistisen regressioanalyysin kolme eri mallia alle. 

 

Taulukko 11: Logistinen regressioanalyysi jälkihuollon nuoren vanhemmuudesta 

 Malli 1 95 % 
luottamusvälit 

Malli 2 95 % 
luottamusvälit 

Odds ratio Ala Ylä Odds ratio Ala Ylä 

Sukupuoli Mies 0,418** 0,221 0,790 0,417** 0,220 0,788 

Nainen 1   1   

Sijoittaminen teini-iässä  0,952 0,518 1,749 

Nagelkerke R2 -
selitysaste 0,029 0,029 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** = tilastollisesti merkitsevä (p-arvo < 0,01) 
 
 
Luomani logistisen regressioanalyysin perusteella jälkihuollon nuoren vanhemmuutta 

selittää jälkihuollon nuoren sukupuoli. Mallien 1 ja 2 mukaan jälkihuollon piirissä oleva 

nainen tulee vanhemmaksi yli 1,5-kertaisella todennäköisyydellä miespuoliseen 

jälkihuollon nuoreen verrattuna. Sen sijaan nuoren sijoittamisella teini-iässä tai teini-

iässä sijoittamisen ja sukupuolen yhdysvaikutuksella ei ollut tilastollista merkitsevyyttä 

sille, saako jälkihuollon nuori lapsen vai ei. 

 Malli 3 95 % 
luottamusvälit 

Odds ratio Ala Ylä 

Sukupuoli Mies 0,709 0,091 5,535 

Nainen 1   

Sijoittaminen teini-iässä 1,519 0,241 9,557 

Sijoittaminen teini-
iässä*Sukupuoli 0,707 0,196 2,555 

Nagelkerke R2 -
selitysaste 0,030 
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5.2 Laadullinen analyysi 

Laadullisen aineiston ryhmittelyn avulla pystyin jakamaan lapsen saaneiden 

jälkihuollon nuorten resilienssiä ja voimavaroja lisäävät tekijät karkeasti sisäisiin ja 

ulkoisiin tekijöihin. Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten sisäiset resilienssiä ja 

voimavaroja lisäävät tekijät jakautuivat kolmeen osaan; vanhemmuutta vahvistaviin 

luonteenpiirteisiin, avun vastaanottamiseen sekä suhteeseen omaan lapseen ja muihin 

läheisiin. Ulkoisia voimavaroja vahvistavia tekijöitä ovat puolestaan jälkihuollon 

nuoren läheisverkosto sekä ammatillisista toimijoista muodostuva ammattiverkosto. 

Vaikka tutkijana päädyin jakamaan resilienssiä ja voimavaroja lisäävät tekijät kahteen 

yläryhmään ja viiteen alaryhmään analyysin selkiyttämiseksi, voivat nämä tekijät olla 

osittain lomittaisia tai päällekkäisiä riippuen jälkihuollon nuoren yksilöllisestä 

elämäntilanteesta. Vastausten sitaattien perään on merkitty avoimen kysymyksen tunnus 

siten, kuin se oli merkitty saamaani avointen vastausten aineistoon. 

 

5.2.1 Vanhemmuutta vahvistavat luonteenpiirteet 

Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten luonteenpiirteitä kuvailtiin kyselyn avoimissa 

vastauksissa monin tavoin positiivisesti ja voimavarakeskeisesti. Tarkastelemissani 

vastauksissa toistuivat lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten halu huolehtia omasta 

perheestään sekä huomioida oman lapsensa tarpeet ja etu vanhempien tekemissä 

valinnoissa. Lapsen saaneita jälkihuollon nuoria kuvattiin avoimissa vastauksissa 

erityisesti vastuullisina, vastuuntuntoisina ja lapsensa hoitamiseen sitoutuneina 

henkilöinä.  

”Nuori haluaa tarjota lapselleen hyvän ja turvallisen lapsuuden ja 

huolehtia lapsen tarpeista.” (SHT60) 

Vastuullisuuden lisäksi jälkihuollon palveluiden piirissä olevia vanhempia kuvattiin 

itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Itsenäisyys merkitsi joidenkin lapsen saaneiden 

nuorten kohdalla sitä, ettei nuori itse kokenut tarvitsevansa esimerkiksi jälkihuollon 

palveluita tai muiden ammattiverkostojen tukea. Ongelmatilanteiden selvittäminen ja 

ratkaiseminen nähtiin lapsen saaneiden nuorten vahvuutena.  

Avointen vastausten perusteella lapsen saaminen on ollut ainakin osalle jälkihuollon 

nuorista suunniteltua ja toivottua. Lapsen saamisen myötä jälkihuollon nuorilla 
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kuvattiin tapahtuneen positiivisia muutoksia elämässä, kuten päihteiden käytön tai 

tupakoinnin lopettamista raskaaksi tulon myötä. Lapsen saaminen on luonut suurelle 

osalle jälkihuollon nuorista hyviä rutiineja ja motivoinut monia esimerkiksi saattamaan 

keskeneräiset peruskoulu- tai ammattikouluopintonsa loppuun työelämään 

pääsemiseksi.  

”Tavoitteena ammatillisten opintojen suorittaminen ja siirtyminen 

työelämään. Hyvän ja turvallisen kasvuympäristön takaaminen omalle 

lapselle.” (SHT97) 

 

5.2.2 Avun vastaanottaminen 

Kyselyyn vastanneet työntekijät nimesivät lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten 

voimavaraksi avun pyytämisen ja vastaanottamisen. Avun pyytäminen ja sen 

vastaanottaminen liitettiin muun muassa nuoren vanhemmuuteen, päihteettömyyteen, 

rahankäyttöön liittyviin kysymyksiin tai opintojen eteenpäin saattamiseen. Nuoren 

haluun ottaa apua vastaan kytkeytyi myös nuoren kyky keskustella asioistaan 

esimerkiksi perhetyöntekijöille. 

”Nuorella on halua ja kykyä puhua kokemuksistaan. Hänelle on tarjottu 

perheterapeutin tapaamista, johon on halukas.” (SHT31) 

Avun vastaanottamista kuvasi useiden työntekijöiden vastauksissa se, että avun 

pyytämisen lisäksi nuorella on aito halua ja motivaatio ottaa tarjottua tukea vastaan 

erityisesti haastavissa tai vaikeiksi kokemissaan tilanteissa. Lapsen saaneiden 

jälkihuollon nuorten resilienssiä lisäävänä ominaisuutena näyttäytyi se, että nuori 

kykenee tunnistamaan omat rajansa eritoten omassa vanhemmuudessaan. 

”Nuori tunnisti oman väsymyksensä ja pyysi [ajankohta] lyhytaikaista 

sijoitusta lapselleen, jotta saisi itse levätä.” (SHT61) 

 

5.2.3 Suhde omaan lapseen ja muihin läheisiin 

Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten suhdetta omaan lapseen ja muihin nuoren 

läheisiin kuvailtiin hyvin positiivissävytteisesti. Suhdetta lapseen, perheeseen ja muihin 

läheisiin kuvailtiin läheisiksi, toimiviksi ja tasapainoisiksi. Osa työntekijöistä kuvaili 
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jälkihuollon nuoren suhdetta perheeseen ja läheisiin normaaliksi ja hyväksi. Toisaalta 

joidenkin nuorten kohdalla suhde läheisiin, erityisesti biologiseen äitiin, saattoi olla 

myös vaihteleva.  

”Nuorella on lämmin ja välittävä suhde omaan lapseen ja hyvä suhde 

lapsen toiseen vanhempaan sekä isovanhempaan. Suhde 

lapsuudenperheen jäseniin on ristiriitainen.” (SHT32) 

Jälkihuollon piirissä olevia vanhempia kuvailtiin jonkin verran perhekeskeisiksi, mikä 

välittyy lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten suhteessa omiin lapsiin. Mikäli lapsen 

saanut jälkihuollon nuori oli eronnut lapsensa toisesta vanhemmasta, oli monien nuorten 

tavoitteena lapsen ja toisen vanhemman välisen suhteen ylläpitäminen. Suhde lapsen 

toiseen vanhempaan on saatu työntekijöiden vastausten perusteella toimimaan niin, että 

lapsella on säilynyt molemmat vanhemmat elämässään ja yhteisvanhemmuus 

vanhempien kesken on hyvää. Mikäli lapsen saanut jälkihuollon nuori oli eronnut 

lapsensa toisesta vanhemmasta eikä asunut samassa asunnossa lapsen kanssa, korostui 

työntekijöiden vastauksissa lapsestaan erillään asuvan nuoren halu ja aikomus tavata 

lasta säännöllisesti. 

”Nuori ollut pettynyt siihen, ettei eläkään perheenä lasten ja heidän 

isänsä kanssa. Asia on korjaantunut, että kykenevät olemaan yhteydessä 

lasten asioissa ja sopimaan tapaamisista yms. asioista.” (SHT60) 

Jälkihuollon piirissä olevien vanhempien suhde perheen ulkopuolisiin läheisiin, kuten 

kavereihin, oli työntekijöiden mukaan niin ikään hyvä. Nuorten ihmissuhteita kuvailtiin 

läheisiksi ja tärkeiksi, ja lapsen saaneet jälkihuollon nuoret pitivät itse näitä suhteita 

aktiivisesti yllä. Joillakin nuorilla kuvattiin olevan hyvä sosiaalinen verkosto sekä 

ikätasoisia ystävyyssuhteita, joihin on saattanut tulla muutoksia nuoren tultua 

vanhemmaksi. 

”Ikätasoiset ystävyyssuhteet. Osa vanhoista kaverisuhteista jäänyt lapsen 

myötä. Uusia äitikavereita.” (SHT32) 

 

5.2.4 Läheisverkostot 

Lapsen saaneilla jälkihuollon nuorilla oli työntekijöiden vastausten perusteella laajoja, 

nuoren voimavaroja lisääviä läheisverkostoja. Vastauksissa mainittiin läheisinä 
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useimmiten nuoren avopuoliso sekä oma äiti. Toimiva suhde avopuolisoon ja muihin 

läheisiin nähtiin nuoren voimavarana sekä luonnollisena tukiverkostona. Oman 

avopuolison ja vanhempien lisäksi myös puolison tai lapsen toisen vanhemman perhe 

nostettiin vastauksissa osaksi lapsen saaneen nuoren läheisverkostoa. 

”Tasapainoiset suhteet omiin vanhempiinsa ja muihin läheisiin, lapsen 

toiseen vanhempaan sekä tämän vanhempiin.” (SHT31) 

Jälkihuollon piirissä olevilla vanhemmilla kaveri- ja ystävyyssuhteet näyttäytyivät 

tärkeänä osana nuorten läheisverkostoa. Erästä jälkihuoltonuorta kuvattiin työntekijän 

toimesta pidetyksi kaveriksi, jolla on myönteinen asenne elämään. Lapsen saaneiden 

jälkihuollon nuorten ystäviä kuvailtiin normaaleiksi ja nuorten toimintaa sosiaalisissa 

suhteissa ikätasoisiksi. Nuoren oma vanhemmuus on työntekijöiden vastausten 

perusteella luonut myös rajoja ja ehtoja ystävyyssuhteille lapsen kasvun ja kehityksen 

turvaamiseksi. 

”Ei käytä päihteitä tällä hetkellä. Ei myöskään salli päihtyneiden 

kavereiden olla läsnä kotonaan, kun lapsi on siellä.” (SHT79) 

Erään lapsen saaneen jälkihuollon nuoren kohdalla nuoren läheiseksi nimettiin entinen 

sijaisperheen äiti, johon nuori pitää edelleen säännöllisesti yhteyttä. Läheisverkostoon 

mainittiin kuuluvan myös nuoren sisarukset sekä sukulaisverkosto, joko saattoi olla 

suppea tai asua kaukana nuoresta.  

 

5.2.5 Ammattiverkostot 

Lapsen saaneilla jälkihuollon nuorilla oli työntekijöiden vastausten perusteella toisinaan 

hyvinkin laaja ammattilaisista koostuva verkosto, johon nuori on itse säännöllisesti 

yhteydessä ja osallistuu jokaiselle sovitulla tapaamiselle. Erään työntekijän mukaan 

jälkihuollon nuoren asioissa tehdään ammatillisten toimijoiden kesken tiivistä 

yhteistyötä nuoren omasta toiveesta. Toisen nuoren kohdalla yhteistyön todettiin 

tapahtuvan nuoren suostumuksella läheisverkoston ja ammatillisten toimijoiden kanssa. 

Jälkihuollon työntekijöiden lisäksi nuorten ammattiverkostoon sisältyi nuoren 

tilanteesta riippuen toimijoita esimerkiksi perhetyöstä lapsiperheiden kotipalvelusta, 

psykiatrisista hoitokontakteista, neuvolasta ja oppilaitoksista.  
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”Nuoren verkostossa neuvola, kotipalvelu, psykiatrian poliklinikka, 

jälkihuollon systeeminen tiimi. Yhteistyötä tehty kotipalvelun ja nuoren 

äidin kanssa --. Nuori huolehtinut neuvolan ja psykiatrisen poliklinikan 

käynnit itsenäisesti. --.” (SHT99) 

Vaikka useat nuoret olivat vastausten perusteella vastaanottavaisia ammattiverkostojen 

moniammatilliselle tuelle, tuotiin joidenkin nuorten kohdalla esille työntekijöiden 

yrityksiä motivoida nuorta ottamaan vastaan sellaista tukea, josta työntekijä arvelee 

nuoren hyötyvän. Tällaisissa tilanteissa ammatillisen avun tarjoaminen tapahtuu nuoren 

määrittämässä rytmissä yhteistyöhön sitoutumisen edistämiseksi. 

”Nuoren on vaikea antaa lasten toisten hoidettavaksi, luottaa eniten 

omaan äitiinsä. Rakentanut luottamusta kotipalvelun työntekijöihin, joiden 

antaa käydä ulkona lapsensa kanssa, jolloin saa hetkittäin omaa aikaa.” 

(SHT61) 

Ammattiverkoston keskinäinen yhteistyö saattoi joidenkin nuorten kohdalla olla 

osittaista, jolloin nuori on itse määritellyt ne toimijat, joiden kanssa toimii itsenäisesti ja 

jotka saavat olla yhteistyössä nuoren asioissa. Joissakin työntekijöiden vastauksissa 

tuotiin esille tilanteita, joissa nuoren elämäntilanne tai oma toive eivät edellyttäneet 

ammattiverkostojen yhteistyötä tai avun aktiivista tarjoamista.  

”Nuori siirtynyt hiljattain jälkihuollon asiakkaaksi. Verkostojen luominen 

kesken. Nuorella omat suunnitelmat ja niiden toteutuessa ei tarvetta 

verkostotyölle.” (SHT99)  

 

5.3 Yhteenveto 

Tilastollisen analyysin mukaan suurin osa lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli 

naisia, naimattomia ja asui vuokra-asunnossa. Suurin osa nuorista oli suorittanut 

peruskoulun ja vajaalla puolella nuorista oli ammattikoulu kesken. Selvästi suurin osa 

jälkihuollon piirissä olevista vanhemmista sai toimeentulonsa Kelan erilaisista 

etuuksista. Suurimmalla osalla lapsen saaneista jälkihuollon nuorista biologiset 

vanhemmat olivat eronneet ja lapsuuden perhesuhteissa noin kolmanneksen elämästä 

puuttui isä. Jälkihuollon nuorten saamat lapset olivat syntyneet vuosien 2016–2021 

välillä ja suurella osalla nuorista oli yhteishuoltajuus lapsen toisen vanhemman kanssa. 
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Noin puolella lapsen saaneista jälkihuollon nuorista arvioitiin olevan tuen tarvetta 

vanhemmuudessa. Suurella osalla jälkihuollon nuorista oli haasteita rahankäytön 

hallinnassa, mutta suurin osa hallitsi työntekijöiden mukaan muut arkielämän taidot.   

Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten yleisin sijoitussyy oli lapsen/nuoren 

koulunkäyntiin liittyvät ongelmat. Nuorista yli puolella arvioitiin olevan oppimisen 

ongelmia. Lähes kaikki lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli sijoitettu 

lastensuojelulaitokseen ja reilu puolet nuorista oli sijoitettu teini-ikäisenä eli 13–17-

vuotiaana. Valtaosa nuorista oli sijoitettu 1–2 kertaa ja kiireelliset sijoitukset olivat 

avohuollon sijoituksia yleisimpiä. Logistisen regressioanalyysin mukaan jälkihuollon 

nuoren sukupuoli näyttäytyy tilastollisesti merkitsevänä lapsen saamista selittävänä 

tekijänä. Lapsen saaneet nuoret olivat sitoutuneet satunnaisiin tai säännöllisiin 

jälkihuollon työntekijöiden tapaamisiin ja suurimman osan suhteet viranomaisiin 

arvioitiin olevan normaalit. 

Laadullinen analyysi osoittaa lapsen saaneilla jälkihuollon nuorilla olevan useita sekä 

sisäisiä että ulkoisia resilienssiä ja voimavaroja lisääviä tekijöitä. Jälkihuollon 

palveluiden piirissä olevan nuoren vanhemman sisäisiä resilienssiä vahvistavia tekijöitä 

olivat nuoren vanhemmuutta vahvistavat luonteenpiirteet, aito kyky pyytää ja ottaa 

vastaan hänelle tarjottua apua sekä positiivinen suhtautuminen omaan lapseen sekä 

muihin läheisiin. Ulkoiset voimavaroja lisäävät tekijät muodostuivat jälkihuollon 

nuoren läheis- ja ammattiverkostoista. Työntekijöiden avoimissa vastauksissa korostui 

lapsen saaneen nuoren motivaatio saattaa keskeneräiset opinnot loppuun, jotta nuori 

kykenee siirtymään työelämään ja huolehtimaan itsenäisesti perheestään. Lapsen 

saaneita jälkihuollon nuoria kuvailtiin vastuullisina ja perhekeskeisinä henkilöinä, joilla 

on hyvät ja lämpimät suhteet omaan lapseen sekä muihin läheisiin. Lapsen saaminen oli 

työntekijöiden arvion mukaan auttanut nuoria tekemään tarvittavia muutoksia 

elämässään. Nuoret kykenivät tukeutumaan sekä läheisiin että ammattilaisiin tilanteissa, 

jotka kokivat itselleen haastaviksi. Työntekijät myös kunnioittivat nuorten omaa 

itsenäisyyttä eikä nuoren asioissa tehty moniammatillista yhteistyötä ilman nuoren 

omaa suostumusta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Maisterintutkielmani löydökset ovat suurilta osin yhdenmukaisia aiempien, jälkihuollon 

nuorten vanhemmuutta tutkineiden tutkimustulosten kanssa. Lastensuojelusta täysi-

ikäistyneiden nuorten vanhemmuus on selvästi yleisempää naisten keskuudessa (mm. 

Kääriälä, 2020; Dworsky ja Courtney, 2010) ja myös tutkielmassani noin kaksi 

kolmasosaa lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli naisia. Muodostamani logistinen 

regressiomalli antaa vahvistusta jo ennestään tiedossa olleelle faktalle, että jälkihuollon 

nuorten vanhemmuus on sukupuolispesifi kysymys. Jälkihuollon nuorten 

vanhemmuuden tutkiminen resilienssin näkökulmasta sukupuolierityisyys huomioiden 

on tulevaisuudessa tärkeää, sillä resilienssin muodostumisessa on todettu olevan 

sukupuolten välisiä eroja (Jordan, 2013). Oman kysymyksensä naisten ja miesten 

vanhemmuuden tutkimiselle resilienssi-viitekehyksestä muodostaa sukupuolten 

asettuminen yhteiskuntaan sekä kontrollin ja vallan rakenteet (mt.), joissa naisten asema 

miehiin nähden on yleensä alisteinen. 

Jälkihuollon nuorten vanhemmuuden tutkimus eritoten laadullisin menetelmin on 

painottunut äitiyden tutkimukseen (mm. Connolly et al., 2012; Aparicio et al., 2015; 

Haight et al., 2009) ja jälkihuollon piirissä olevista nuorista iseistä löytyy huomattavasti 

vähemmän tutkimusta (mm. Hook ja Courtney, 2013). Tutkimukseni tulosten mukaan 

suurin osa lapsen saaneista jälkihuollon nuorista asuu erillään lapsensa toisesta 

vanhemmasta. Kuten Hook ja Courtney (2013) omassa tutkimuksessaan toteavat, 

jälkihuollon piirissä olevan isän suhteen laatu lapsen äitiin vaikuttaa merkittävästi isän 

ja lapsen väliseen yhteydenpitoon ja suhteen muodostumiseen. Laadullisen analyysini 

perusteella monella lapsestaan erillään asuvalla vanhemmalla on tahtotila ja halu tavata 

lastaan säännöllisesti, kun taas lapsen kanssa asuva vanhempi haluaa tukea lapsen ja 

muualla asuvan vanhemman suhdetta. Näin ollen jälkihuollon piirissä olevien nuorten 

isien kokemusten tutkiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin jälkihuollon piirissä 

olevien äitien tutkiminen. 

Tutkielmani tulokset vahvistavat muun muassa Connollyn et al. (2012), Brännströmin et 

al. (2016), Heinon ja Johnsonin (2010) sekä Beggs Weberin (2018) aiempia 

tutkimustuloksia siitä, kuinka koulutuksen puute ja koulunkäynnin ongelmat lisäävät 

sijoitettuna olleiden nuorten todennäköisyyttä tulla nuorena vanhemmaksi. 

Tutkimuksessani nuoren koulunkäyntiin liittyvät ongelmat olivat yleisin syy lapsen 

saaneen jälkihuollon nuoren sijoitukseen ja kyselyn täyttämisen aikaan opiskeluun 
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liittyviä ongelmia oli yli puolella lapsen saaneista jälkihuollon nuorista. Kuitenkin 

oppimiseen liittyviä ongelmia oli alle kolmanneksella lapsen saaneista nuorista. Löydös 

voi viitata siihen, ettei nuorilla ollut ennen sijoitustaan todettu tai selvitetty mahdollisia 

oppimisen ongelmia, jotka ovat kuitenkin näyttäytyneet esimerkiksi nuoren levottomana 

tai uhmaavana käytöksenä koulussa. Toisaalta kyse voi olla siitä, ettei nuorilla ollut 

sijoitusta edeltävästi oppimisen ongelmia, vaan muut elämänhaasteet ja -vaikeudet 

näyttäytyivät esimerkiksi koulun käymättömyytenä tai keskittymisvaikeuksina ja 

aggressiivisena käyttäytymisenä koulussa. Nuoren oletetaan asettuvan koulussa 

selkeisiin aikuisen asettamiin rutiineihin ja rajoihin, mikä voi olla turvattoman 

lapsuuden kokeneelle nuorelle haastavaa. Tutkielmassa esiin nousseet jälkihuollon 

nuorten koulunkäynnin haasteet osoittavat, että jatkossa on tärkeää tutkia tarkemmin 

sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia sekä mahdollisia 

oppimisongelmia. Jatkotutkimusten tulosten avulla sijoitettujen nuorten koulunkäyntiä 

olisi mahdollista tukea paremmin, kun ammattilaisilla olisi tiedossa mihin nuoret 

erityisesti koulunkäynnissään tarvitsevat tukea.  

Lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten sijoitushistoriassa korostui nuoren sijoittaminen 

lastensuojelulaitokseen teini-ikäisenä. Sijoitukset olivat useimmiten alkaneet 

kiireellisenä sijoituksena, joka kertoo nuorten olleen sijoituksen alkaessa välittömässä 

vaarassa ja heidän kasvuolosuhteidensa tai oman käytöksensä uhanneen vakavasti 

nuoren terveyttä tai kehitystä (LsL, 417/2007, 40.1 §). Muun muassa Dworsky ja 

Courtney (2010) sekä Kääriälä (2020) toteavat sijoitusten lukumäärän, teini-iässä 

sijoittamisen sekä sijoittamisen lastensuojelulaitokseen lisäävän (naispuolisen) nuoren 

todennäköisyyttä tulla nuorena raskaaksi ja vanhemmaksi. Tutkielmassani ei käsitelty 

teinivanhemmuuden ylisukupolvisuutta (Font et al. 2019; Vinnerljung et al. 2007), 

mutta tulokset osoittavat lähes joka kolmannelta lapsen saaneelta jälkihuollon nuorelta 

puuttuneen isä lapsuuden perhesuhteista. Myös isovanhempien läsnäolo jälkihuollon 

piirissä olevien vanhempien lapsuudessa oli vähäistä. Chase et al. (2009) 

tutkimustuloksiin viitaten jälkihuollon nuoren lapsuuden tärkeiden perhesuhteiden 

puuttuminen voi vaikuttaa nuoren päätökseen siitä, pitääkö jälkihuollon nuori lapsen 

tullessaan raskaaksi vai päätyykö hän esimerkiksi adoptioon tai aborttiin. 

Jälkihuollon nuorten vanhemmuutta käsitelleissä tutkimuksissa nostetaan esille 

läheisiltä ja perheeltä saadun sosiaalisen tuen edistävän nuorten vanhempien pärjäämistä 

elämässään (mm. Häggman-Laitila et al. 2019a; Rolfe, 2008). Tutkielmani laadullisen 
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analyysin mukaisesti esimerkiksi Bowman (2013) ja Simmons et al. (2016) toteavat 

resilienssiin vaikuttavan sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joista ulkoisina tekijöinä mainitaan 

muun muassa perhe, yhteisö ja sosiaaliset mahdollisuudet. Myös Yoonin et al. (2018) 

mukaan nuoren hyvä suhde vanhempiin ja ikätovereihin edistää tämän resilienssiä. Siksi 

lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten kanssa työskennellessä tulee kiinnittää 

ammattiverkoston avun lisäksi huomiota nuoren läheisverkoston kartoittamiseen ja 

suhteiden vahvistamiseen sekä vertaistuen mahdollistamiseen (vrt. Lougheed, 2019). 

Tutkimukseni mukaan monet lapsen saaneet jälkihuollon nuoret olivat erityisen 

motivoituneita saattamaan kesken jääneet perus- tai ammattikoulun opinnot loppuun 

voidakseen turvata perheensä itsenäisen pärjäämisen aiemmista koulunkäyntiin 

liittyvistä haasteista huolimatta. Myös Haight et al. (2009) totesivat heidän 

haastattelemien nuorten äitien valmistuneen lukiosta ja heidän kokeneen 

vanhemmuutensa hyvin palkitsevana. Esimerkiksi Häggman-Laitila et al. (2019a) ja 

Scannapieco et al. (2016) toteavat, että jälkihuollon nuoret selviävät elämässään 

paremmin saadessaan ammattiverkostoilta tukea sekä yksilökohtaista ohjausta ja 

valmennusta. Jälkihuollon nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tuleekin 

kiinnittää huomiota lapsen saaneen nuoren sisäisen motivaation vahvistamiseen ja 

kannustaa nuoria vanhempia saavuttamaan heidän itsensä asettamat koulutukselliset 

tavoitteet itsenäisyyden tukemiseksi.  

Jälkihuollon työntekijät kuvailivat lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten olevan muun 

muassa perhekeskeisiä ja halukkaita ottamaan tarjottua apua vastaan. Avoimissa 

vastauksissa ei ollut havaittavissa teinivanhemmuuteen yleisesti liitettyä moralisoivaa ja 

stigmatisoivaa diskurssia (vrt. Kamp ja McSharry, 2018), vaan nuorten vanhemmuutta 

kuvailtiin lähtökohtaisesti voimavarakeskeisestä näkökulmasta. Lessan (2006) ajatuksen 

mukaisesti työntekijät esittivät lapsen saaneet jälkihuollon nuoret vastuullisina ja 

päätösvaltaisina omasta elämästään. Laadullisen analyysin perusteella jälkihuollon 

piirissä oleville vanhemmille pyritään tarjoamaan moniammatillista tukea nuorten 

yksilöllisten tilanteiden mukaisesti ja nuorten vanhemmuus nähdään ongelman sijaan 

mahdollisuutena muutoksen tekemiseen, voimaantumiseen ja itsenäiseen selviämiseen 

(vrt. Aparicio et al., 2015; Pryce ja Samuels, 2010; Chase et al., 2009). 

Voimavarakeskeisen sosiaalityön ytimeen kuuluu toivon ylläpitäminen, 

ratkaisukeskeisyys sekä jokaisen yksilön vahvuuksien näkeminen (Thomas ja Davis, 

2005; Saleebey, 2002; ref. Mundors ja Sanders, 2005, 161–162), mikä välittyi 
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tuloksissani yllättävän vahvasti työntekijöiden suhtautumisessa lapsen saaneisiin 

jälkihuollon nuoriin. ’Hyvän’ vanhemmuuden diskurssien kyseenalaistaminen 

teinivanhempia kohtaavien ammattilaisten toimesta edistää nuorten äitien ja isien 

vanhemmuuden tukemista ja rakentaa samalla uudenlaista diskurssia marginaalisesta 

ryhmästä kykenevinä ja itsenäisinä yksilöinä (vrt. Lessa, 2006; Ellis-Sloan, 2018). On 

kuitenkin tärkeää muistaa, että tutkimuksen tulokset heijastavat yksinomaan 

työntekijöiden omia kokemuksia asiakassuhteista, mikä jättää avoimeksi nuorten omat 

kokemukset kohtaamisistaan työntekijöiden kanssa. 

Mixed methods -tutkimusmenetelmän konvergentin mallin mukaisesti lähestyin 

tutkimuskysymyksiäni kahden eri aineiston ja analyysin kautta. Tilastollisen analyysin 

avulla pystyin muodostamaan yleiskuvan siitä, millaisena lapsen saaneiden jälkihuollon 

nuorten tausta ja senhetkinen elämäntilanne yleisellä tasolla näyttäytyvät. Laadullisessa 

analyysissa jälkihuollon nuorten vanhemmuutta kuvailtiin syvemmin pohtimalla kunkin 

jälkihuollon nuoren yksilöllistä elämäntilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Kahden eri 

analyysin rinnakkain asettaminen ei ollut ongelmatonta ja tutkijana koen analyysien 

jääneen toisistaan melko irrallisiksi. Tilastollisen aineiston tarkastelu 

voimavarakeskeisestä ja resilienssin näkökulmasta osoittautui haastavaksi, kun taas 

laadullisen aineiston haasteeksi nousi vastausten alhainen määrä. Toisaalta laajemman, 

esimerkiksi haastatteluista saadun aineiston analyysi olisi työmäärältään ylittänyt 

maisterintutkielmalle asetetut vaatimukset ja tilastollinen aineisto olisi saattanut jäädä 

haastatteluaineiston varjoon. Analyysien irrallisuudesta huolimatta molemmissa 

analyyseissa korostui lapsen saaneen jälkihuollon nuoren koulunkäynti ja sen merkitys 

sekä ennen sijoitusta että sijoituksen päätyttyä.   

Maisterintutkielman tekeminen on ollut itselleni pitkä, yli vuoden kestävä prosessi, 

johon on liittynyt sekä etäisyyden ottamista että täydellistä tutkimiseen uppoutumista. 

Tutkimussuunnitelmani muuttui matkan varrella merkittävästi, mikä merkitsi tärkeäksi 

kokemani näkökulman – jälkihuollon nuorten äänen kuuluvaksi tekemisen – 

sivuuttamisen. Tutkielmassani on omat puutteensa. Sekä laadullisen että tilastollisen 

aineiston osittain vajaaksi jääneet vastaukset sekä alhaiset vastausmäärät synnyttivät 

analyysivaiheessa joitain epäjohdonmukaisuuksia, joten tutkielmaani ei voida pitää 

yleistettävänä kuvauksena jälkihuollon nuorten vanhemmuudesta. Tutkielma keskittyy 

ainoastaan yhteen suomalaiseen kaupunkiin ja sen jälkihuollon nuoriin eikä aineistossa 

ei ole huomioitu jälkihuollon nuorten kansalaisuutta tai heidän vanhemmuuden 
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sukupuolten välisiä eroavaisuuksia. Tutkimuksen tulokset antavat kuitenkin osviittaa 

lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten elämästä ennen ja jälkeen lapsen saamisen sekä 

vahvistavat jo aiempien tutkimusten tuloksia. Itselleni oli sekä tutkijana että aiempana 

jälkihuollon sosiaaliohjaajana ilo huomata, että vastoin omia olettamuksiani lapsen 

saaneet jälkihuollon nuoret näyttäytyivät työntekijöiden kertomuksissa kykenevinä, 

vastuullisina ja onnistuneina nuorina. Toivon, että työntekijöiden voimavarakeskeinen 

ja resilienssiä korostava asenne välittyy myös heidän asiakkailleen kohtaamisten kautta. 

Aiemmat jälkihuollon nuorten raskauksia ja vanhemmuutta koskeneet tutkimukset ovat 

korostaneet seksuaalikasvatuksen ja ehkäisyneuvonnan merkitystä erityisesti 

sijoitettujen nuorten tyttöjen osalta (mm. Connolly et al. 2012, Vinnerlung et al. 2007). 

Vaikka teinivanhemmuuden on todettu lisäävän sekä vanhempien että heidän lastensa 

riskiä kohdata vastoinkäymisiä elämässään, ovat monet lapsen saaneet jälkihuollon 

nuoret kokeneet sekä oman tutkimukseni että aiempien tutkimusten perusteella 

voimaantumista ja merkityksellisyyttä oman vanhemmuutensa kautta. Näin ollen herää 

kysymys, voitaisiinko yhteiskunnan rakennelmia muokata ennemmin tukemaan nuoria 

vanhempia heidän moralisointinsa ja läksyttämisen sijaan. Suomessa on viime vuosina 

keskusteltu syntyvyyden laskusta ja tarpeesta nostaa syntyvyyttä väestön huoltosuhteen 

vakauttamiseksi. Jos yhteiskunnallinen ilmapiiri olisi sallivampi nuoria vanhempia 

kohtaan ja heille tarjottaisiin oikein ajoitettuja ja riittäviä tukitoimia vanhemmuuteen, 

voitaisiinko nuoret vanhemmat nähdä nykyistä tärkeämmässä roolissa syntyvyyden 

nostamisessa? Esitetty kysymys ei ole yksiselitteinen, mutta se haastaa näkemään 

teinivanhemmuuden mahdollisuutena riskin sijaan. 

Jälkihuollon ikärajan nostamisen vaikutuksia jälkihuollon piirissä olevien nuorten 

elämään ei ole tässä tutkielmassa ollut mahdollista tarkastella. Esimerkiksi Hook ja 

Courtney (2013) toteavat sijaishuollossa pysymisen täysi-ikäistymisen jälkeen 

vaikuttaneen positiivisesti nuoren isän yhteydenpidossa lapsensa kanssa. Vaikka näen 

jälkihuollon ikärajan nostamisen tärkeänä keinona tukea jälkihuollon nuoria heidän 

siirtymässään itsenäiseen elämään, ei ikärajan nostolla saavuteta todellisia vaikuttavia 

tuloksia ilman jälkihuollon nuorten tarpeisiin aidosti vastaavia palveluita (mm. 

Häggman-Laitila et al. 2019a; Kääriälä ja Hiilamo, 2017). Näin ollen jälkihuoltoa tulisi 

kehittää niin, että jälkihuollon nuoret pääsevät itse osalliseksi jälkihuoltopalveluiden 

suunnitteluun ja voivat esimerkiksi vaikuttaa lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten 

vertaistukiryhmien perustamiseen (ks. Yliruka et al., 2020, s. 72). Jälkihuollon 
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palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta lähtien kunnilta 

hyvinvointialueille, joten lukuisilla organisaatioilla on edessään jälkihuollon 

palveluiden yhdenmukaistaminen tasavertaisten palveluiden takaamiseksi asiakkailleen. 

Tässä muutosvaiheessa jälkihuollon nuorten omien kokemusten kuuleminen ja niille 

merkityksen antaminen nousee erityisen tärkeään rooliin.  

Lapsen saaneita jälkihuollon nuoria kohtaaville ammattilaisille maisterintutkielmani 

antaa lisää ymmärrystä nuorten taustasta ja siitä, miten merkityksellistä lapsen saaminen 

voi parhaimmillaan jälkihuollon nuorelle olla. Tutkimuksen tulokset kannustavat 

jälkihuollon piirissä toimivia ammattilaisia hyödyntämään voimavarakeskeistä 

lähestymistapaa kohtaamisissaan asiakkaiden kanssa ja huomioimaan jokaisen nuoren 

omat vahvuudet vastoinkäymisistä huolimatta. Vaikka maisterintutkielmani tuotti 

tärkeää tietoa lapsen saaneista jälkihuollon nuorista, perustuvat tutkimukseni analyysit 

työntekijöiltä kerättyihin aineistoihin. Tulevaisuudessa on tärkeää tutkia lapsen 

saaneiden jälkihuollon nuorten omia kokemuksia; heidän lapsuuttaan, 

sijoitushistoriaansa ja näiden vaikutusta nuoren omaan vanhemmuuteen sekä nuorten 

ajatuksia heidän tarvitsemastaan ja saamastaan tuesta. Jälkihuollon nuorten 

vanhemmuuden sukupuolierityisyyden vuoksi olisi hedelmällistä tutkia sekä äitien että 

isien kokemuksia ryhmä- tai yksilöhaastatteluiden kautta ja verrata heidän 

kokemuksiaan resilienssin näkökulmasta. Tutkimuksessani ei ole vertailtu äitien ja isien 

elämäntilanteita toisiinsa, joten myös tilastollisen tutkimuksen toteuttaminen 

sukupuolten väliset erot huomioiden olisi tulevaisuudessa tärkeää. Suomessa on tutkittu 

verrattain vähän jälkihuollon nuorten vanhemmuutta ja siksi kaiken uuden tiedon 

tuottaminen jälkihuollon piirissä olevista nuorista vanhemmista on tärkeää.  

Jälkihuollon nuoret muodostavat oman erityisen marginaaliryhmänsä, jossa useimmat 

nuoret pärjäävät lukuisista kohtaamistaan vastoinkäymisistä huolimatta hyvin. 

Jälkihuollon piirissä olevat nuoret vanhemmat saavat oman vanhemmuutensa kautta 

mahdollisuuden kokea turvallisen perhe-elämän ja vakauden (Chase et al., 2009), jota 

heidän ei ole välttämättä ollut mahdollista kokea omassa lapsuudessaan. Jälkihuollon 

nuoren vanhemmuuden vaarana voi lukuisista mahdollisuuksista huolimatta olla 

elettyjen ja käsittelemättömien traumojen vaikutus nuoren ja hänen lapsensa suhteeseen, 

minkä vuoksi lapsen saaneille nuorille on tärkeää tarjota keskusteluapua ja 

asianmukaista tukea vanhemmuuden eri kysymyksiin. Jälkihuollon työntekijöiden ja 

muiden verkostoissa toimivien ammattilaisten on edelleen edistettävä 
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voimavarakeskeistä toimintatapaa kohtaamisissaan lapsen saaneiden jälkihuoltonuorten 

kanssa, sillä sanavalinnoilla on yllättävän suuri merkitys asiakkaiden kanssa 

muodostuvaan yhteistyösuhteeseen.  Lapsen saaneen jälkihuollon nuoren arvostava, 

motivoiva ja kunnioittava kohtaaminen vaatii työntekijältä vain vähän, mutta se voi 

kantaa nuoren elämässä vuosia eteenpäin.
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LIITTEET 

Liite 1. Tilastollisessa analyysissa käytetyt muuttujat 

Muuttuja Muuttujan arvot 
4. Syntymävuosi Numeraalinen vastaus 

Muuttujan uudelleenluokittelu siten, että 
syntymävuodesta laskettu nuoren ikä kyselyn 
täyttämisen aikaan 
Kolmen ikäluokan muodostaminen: 1=16–17-
vuotiaat, 2=18–19-vuotiaat, 3=20–21-vuotiaat 

5. Sukupuoli 1=Nainen, 2=Mies, 3=Muu 
9. Siviilisääty 1=Naimaton, 2=Naimisissa/rekisteröity 

parisuhde, 3=Avoliitto, 4=Leski, 5=Eronnut 
10. Lapsuuden perhesuhteet Monivalinta: Äiti, isä, äitipuoli, isäpuoli, 

isovanhempi/-vanhemmat, On biologinen 
sisar/sisaruksia, On sisar-/velipuolia, Ei tietoa 
sisaruksista, Yksin maahan tulleet, Orpo, Jokin 
muu, mikä? 

11. Ovatko biologiset vanhemmat 
eronneet? 

1=Ei, 2=Kyllä, 3=Ei tietoa, 
4=Toinen/molemmat vanhemmat kuolleita 

12. Suoritetut koulutukset Monivalinta: Peruskoulu, Muu kurssi 
(valmentava/10-luokka), Ylioppilas, Ammattiin 
valmistava koulutus, Ammattikoulu, 
Oppisopimuskoulutus, AMK, Yliopisto, Muu, 
mikä? 

13. Kesken olevat koulutukset Monivalinta: Peruskoulu, Muu kurssi 
(valmentava/10-luokka), Ylioppilas, Ammattiin 
valmistava koulutus, Ammattikoulu, 
Oppisopimuskoulutus, AMK, Yliopisto, Muu, 
mikä? 

15. Sosioekonominen asema 1=Työssä, 2=Työtön, 3=Opiskelija, 
4=Työllistämistoimi/-kurssi, 
5=Vanhempainvapaa, 6=Sairausloma 

16. Asumismuoto 1=Vuokra-asunto, 2=Omistusasunto, 
3=Asunnoton, 4=Asuu 
vanhemmilla/ystävillä/sukulaisilla, 5=Asuntola, 
6=Asumispalvelut (järjestöjen), 7=Tuettu 
asuminen, 8=Vankila, 9=Alivuokralainen, 
10=Muu, mikä? 

17. Toimeentulotilanne Monivalinta: Palkkatulo, Toimeentulotuki, 
Asumistuki, Opintososiaaliset edut, 
Työttömyysturva, Eläke, Äitiyspäiväraha, Muut 
Kelan etuudet, Jokin muu, mikä? 

19. Sijoituksen syyt, 
vanhemmat/perhetilanne 

Monivalinta: Vanhempien päihdeongelmat, 
Vanhempien mielenterveysongelmat, 
Vanhemman ongelmat vanhemmuudessa, 
Vanhempien keskinäinen väkivalta, 
Vanhemman väsymys/uupumus, Vanhemman 
rikollisuus, Vanhemman rikollisuus, 
Vanhempien keskinäiset ristiriidat, Vanhemman 
somaattinen sairaus, Vanhemman kuolema, 
Lapseen/nuoreen kohdistunut väkivalta, 
Kaoottinen elämäntilanne, Asunnottomuus 
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20. Sijoituksen syyt, lapsen/nuoren 
ongelmat 

Monivalinta: Rikollisuus, Päihteet, 
Itsetuhoisuus, Mielenterveysongelmat, 
Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, 
Piittaamattomuus perheen tai/ja yhteiskunnan 
säännöistä, Karkailu, Kiusatuksi tuleminen, 
Lapsen/nuoren somaattiset ongelmat, Muu, 
mikä? 

22. Sijoituspaikka/paikat Monivalinta: Perhe/sukulaiset, Sijaisperhe, 
Ammatillinen perhekoti, Lastensuojelulaitos, 
Koulukoti, Muu, mikä? 

23. Minkäikäisenä lapsi/nuori on 
ensimmäisen kerran sijoitettu? 

Numeraalinen vastaus 

24. Sijoitusten määrä kertoina? Numeraalinen vastaus 
25. Kiireellisten sijoitusten määrä? Numeraalinen vastaus 
26. Sijoitusten määrä avohuollon 
tukitoimena? 

Numeraalinen vastaus 

27. Nuoren ihmissuhteet Monivalinta: Äiti (biologinen), Isä (biologinen), 
Sisar/sisarukset (biologinen), 
Isovanhempi/isovanhemmat, Muut sukulaiset, 
Sijaisvanhemmat, Kaveripiiri 
sijoituksista/jälkihuollosta, Muut kaverit ja 
ystävät, Avo-/aviopuoliso/kumppani 
Likert-asteikolla suhteen arviointi: 1=Ei 
ongelmia/normaali, 2=Ajoittain eripuraa/suhteet 
viilenneet, 3=Suhteet katkenneet, 
4=Ihmissuhteen laatu haitallinen/ongelmallinen, 
5=Sosiaaliset suhteet korjaantumassa, 6=Ei 
tiedossa 

28. Onko lapsia? 1=Ei, 2=Kyllä 
29. Lapsen syntymävuosi ja 
huoltajuustiedot 

Syntymävuosi numeraalinen vastaus 
Huoltajuustiedot: Yhteishuoltajuus, 
Yksinhuoltaja, Ei huoltajuutta 

30. Lapsen asiakkuus 
lastensuojelussa/sosiaalihuoltolain 
mukaisissa palveluissa 

Kyllä, Ei, Asiakkuus päättynyt, Sijoitettu 

34. Raskauksia? 1=Ei, 2=Kyllä, montako? 
35. Raskauden keskeytyksiä? 1=Ei, 2=Kyllä, keskeytysten lukumäärä? 
40. Neurologiset, neuropsykiatriset ja 
psykiatriset diagnoosit 

1=Ei sairauksia, 2=Diagnostisia 
tutkimuksia/selvityksen alla, 3=Diagnosoitu 
sairaus, 4=Useita diagnosoituja sairauksia, 
5=Yksi tai useampia diagnosoituja sairauksia 
SEKÄ diagnostisia tutkimuksia/selvityksen alla 

41. Neurologiset, neuropsykiatriset ja 
psykiatriset sairaudet ja häiriöt  

Monivalinta: ADD, ADHD, Anorexia, 
Asperger, Autismi, Bulimia, Dysfasia, 
FAS/FAE, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, 
Käytöshäiriöt, Masennus, Muut 
ahdistuneisuushäiriöt, Näköalattomuus, 
Ortoreksia, Pakko-oireinen häiriö, 
Paniikkihäiriö, Pelko-oireet, 
Persoonallisuushäiriö, Posttraumaattinen stressi, 
Psykoosi, Päihderiippuvuus, Sekamuotoinen 
syömishäiriö, Skitsofrenia, Tunne-elämän 
häiriöt, Muu, mikä? 
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62. Arkielämän taidot (kuten esim. 
ruuanlaitto, pyykinpesu, kaupassa asiointi, 
siivoaminen) 

1=Hallitsee hyvin kaikki osa-alueet, 2=Puutteita 
yhdessä osa-alueista, 3=Puutteita useissa eri osa-
alueissa, 4=Ei hallitse 

63. Rahankäyttö 1=Hallinnassa, 2=Ajoittain ongelmia, 
3=Ongelmia päivittäin/jatkuvasti, 
4=Holtitonta/vahingollista rahankäyttöä 

67. Oman vanhemmuuden tuen tarpeet 1=Ei tuen tarvetta, 2=Ajoittain tuen tarvetta, 
3=Päivittäin/jatkuvasti tuen tarvetta, 
4=Vanhemmuudessa merkittäviä puutteita/ei 
pärjää 

73. Opiskelu 1=Sujuvaa, 2=Ajoittain ongelmia, 
3=Päivittäin/säännöllisesti ongelmia, 4=Ei pysty 
suoriutumaan opiskelusta/merkittäviä ongelmia 

74. Oppimisen ongelmat 1=Ei, 2=Kyllä, mitä? 
82. Päihteiden käyttö 1=Ei lainkaan, 2=Viihdekäyttö, 3=Jaksottaista, 

4=Päivittäin/säännöllisesti, 5=Lopettanut 
83. Onko historiassa ongelmallista/hoitoa 
vaativaa päihteiden käyttöä? 

1=Ei, 2=Kyllä 

84. Onko historiassa päihteiden käyttöä? Monivalinta: Alkoholi, Huumeet, Lääkkeet, 
Liuottimet ja liimat, Sekakäyttö 

85. Jos käyttää päihteitä jälkihuollon 
aikana, niin mitä? 

Monivalinta: Alkoholi, Huumeet, Lääkkeet, 
Liuottimet ja liimat, Sekakäyttö 

86. Jos huumeita, niin mitä? Monivalinta: Kannabis, Amfetamiini, Opiaatit, 
Ekstaasi, Subutex, Muu, mikä? 

101. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
liittyvät ongelmat 

1=Toimiva sosiaalinen vuorovaikutus, 
2=Ajoittain ongelmia sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, 3=Jatkuvia/säännöllisiä 
ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 
4=Merkittäviä/haitallisia ongelmia 

103. Yksinäisyys 1=Ei ole yksinäinen, 2=Ajoittaista yksinäisyyttä, 
3=Kokee jatkuvaa/päivittäistä yksinäisyyttä, 
4=Eristäytynyt sosiaalisista suhteista 

107. Nuoren käyttämät palvelut Monivalinta: Sosiaalityöntekijä, Jälkihuollon 
sosiaaliohjaaja, Opinto-ohjaus, 
Opiskeluterveydenhuolto/jälkihuollon 
terveydenhuolto, Kuntoutus, Terapia, Neuvola, 
Lastensuojelu, Ensikoti, Nuorisoasema, 
Psykiatrinen avohoito, Psykiatrinen laitoshoito, 
Päihdehuollon avohoito, Päihdehuollon 
laitoshoito, Terveyskeskuksen psykiatrinen 
sairaanhoitaja, Terveyskeskuksen 
päihdetyöntekijä, Terveyskeskuksen lääkäri, TE-
toimisto, KELA, 
Työharjoittelu/työkokeilu/työpajat/TYP, 
Työvoiman palvelukeskus, Ohjaamo, RISE, 
Velkaneuvoja, Vertaistukiryhmä (esim. NA, 
AA, GA, Muu, mikä? 
Palvelun käytön arviointi: Ei tarvitse, 
Tapaa/osallistuu suunnitellusti, Tapaa/osallistuu 
satunnaisesti, Ei käytä tarvitsemaansa 

109. Sosiaaliset suhteet viranomaisiin 1=Ei ongelmia/normaali suhde, 2=Omaehtoinen 
suhtautuminen viranomaisiin (tapaamisia, kun 
itselle sopii), 3=Ei halua yhteistyötä, 
4=Uhmakas ja hyökkäävä suhtautuminen 
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Liite 2. Laadullisessa analyysissa käytetyt avoimet kysymykset 

 

Avoin kysymys Vastauksia 
(N=47) 

31. Kuvaus nuoren ihmissuhteita koskevista tavoitteista ja voimavaroista 23 

32. Kuvaa nuoren ihmissuhteita (myönteiset ja/tai haitalliset) ja nuoren 
toimintaa ihmissuhteissa 22 

36. Kuvaus nuoren raskauteen/raskauksiin liittyvistä tavoitteista 2 
54. Kuvaus nuoren seksuaaliterveyteen ja -käyttäytymiseen liittyvistä 
tavoitteista ja voimavaroista 3 

65. Kuvaus nuoren arkielämän taitoihin ja rahankäyttöön liittyvistä 
tavoitteista ja voimavaroista 22 

66. Kuvaa nuoren toimintaa harrastuksissa, elämäntavoissa ja arjen 
hallinnassa 9 

69. Kuvaus nuoren vanhemmuuteen liittyvistä tavoitteista ja 
voimavaroista 22 

70. Kuvaa nuoren toimintaa vanhempana 28 
77. Kuvaus nuoren opiskeluun ja oppimiseen liittyvistä tavoitteista ja 
voimavaroista 22 

78. Kuvaa nuoren opiskelua ja oppimista 14 
88. Kuvaus nuoren päihteiden käyttöön liittyvistä tavoitteista ja 
voimavaroista 23 

89. Kuvaa nuoren toimintaa tupakkatuotteisiin ja päihteisiin liittyen 25 
104. Kuvaa nuoren sosiaalisiin ongelmiin liittyviä tavoitteita ja 
voimavaroja 7 

105. Kuvaa nuoren toimintaa sosiaalisissa ongelmissa 7 
106. Kuvaa nuoren tulevaisuuden suunnitelmia huomioimalla elämän eri 
osa-alueita kuten asuminen, ihmissuhteet, koulutus, ammatti, 
harrastukset, jne. 

34 

108. Kuvaa nuoren verkostojen moniammatillista tukea ja niihin liittyviä 
tavoitteita 17 
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2010; Vingerljung et al., 2007; Kääriälä, 2020) osoittavat lastensuojelun asiakkailla 

olevan ikäisiinsä verrattuna moninkertainen todennäköisyys tulla nuorina vanhemmiksi. 

Jälkihuollon nuoret kohtaavat ikäisiään useammin erilaisia vastoinkäymisiä nuoruutensa 

aikana (mm. Kääriälä, 2020, s. 52) ja erityisesti teiniäiteihin liitetään lukuisia sosiaalisia 

ennakkoluuloja (Lessa, 2006). Lastensuojelun asiakkuuden ja teinivanhemmuuden 

yhdistäminen asettavat näin lapsen saaneet jälkihuollon nuoret hyvin marginaaliseen ja 

moralisoituun ryhmään. Maisterintutkielmani tavoitteena oli tutkia jälkihuollon 

palveluiden piirissä olevia vanhempia, heidän nykyistä elämäntilannettaan ja taustaansa 

sekä havainnoida sitä, miten jälkihuollon nuorten vanhemmuutta tutkimusaineiston 

perusteella kuvaillaan. Maisterintutkielmani teoreettinen viitekehys rakentui 

voimavarakeskeisen sosiaalityön ja resilienssin ympärille. Toteutin tutkimuksen mixed 

methods -menetelmällä. Tutkielman kohderyhmänä olivat erään suomalaisen kaupungin 

jälkihuollon palveluiden piirissä olevat nuoret syksyn 2020 aikana. Tutkielmani on osa 

jälkihuoltoa koskevaa tutkimushanketta, joka toteutetaan vuosina 2020–2023. 

Tutkielmani tilastollinen aineisto koostui tutkimushankkeen kautta kerätystä, 

sähköisenä kyselynä toteutetusta aineistosta (N=698) ja laadullinen aineisto koostui 

samaisen kyselylomakkeen avointen kysymysten vastauksista. Analysoin tilastollisen 

aineiston SPSS-ohjelmalla frekvenssien, ristiintaulukoinnin ja logistisen regressiomallin 

avulla. Laadullisen analyysin toteutin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimukseni tulokset osoittivat lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten yleisimmän 

sijoitussyyn olleen lapsen/nuoren koulunkäyntiin liittyvät ongelmat. Lähes kaikki 

lapsen saaneista jälkihuollon nuorista oli sijoitettu lastensuojelulaitokseen ja reilu puolet 

nuorista oli sijoitettu teini-ikäisenä eli 13–17-vuotiaana. Logistisen regressioanalyysin 

mukaan nuoren sukupuoli näyttäytyi tilastollisesti merkitsevänä lapsen saamista 

selittävänä tekijänä, sillä jälkihuollon piirissä olevat naiset saavat lapsen yli 1,5 kertaa 

todennäköisemmin kuin jälkihuollon piirissä olevat miehet. Jälkihuollon piirissä olevan 

vanhemman sisäisiä resilienssiä vahvistavia tekijöitä olivat nuoren vanhemmuutta 

vahvistavat luonteenpiirteet, aito kyky pyytää ja ottaa vastaan hänelle tarjottua apua 

sekä positiivinen suhtautuminen omaan lapseen sekä muihin läheisiin. Ulkoiset 

voimavaroja lisäävät tekijät muodostuivat jälkihuollon nuoren läheis- ja 

ammattiverkostoista. Lapsen saaneet jälkihuollon nuoret näyttäytyivät työntekijöiden 

kertomuksissa kykenevinä, vastuullisina ja onnistuneina nuorina. Tulevaisuudessa on 

tärkeää tutkia lapsen saaneiden jälkihuollon nuorten omia subjektiivisia kokemuksia 

sukupuolierityisyys ja resilienssin näkökulma huomioon ottaen. 


