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1. Johdanto

Tämän käytäntötutkimuksen taustalla on havainto nuorten huostaanottojen jatkuvasta

kasvusta. Espoon keskuksen lastensuojelussa on vuosien mittaan keskusteltu, mistä nuorten

huostaanottojen kasvu johtuu ja miten huostaanotoilta voitaisiin välttyä. Tutkimukseni ei

anna vastausta miten huostaanottojen määrää olisi mahdollista rajoittaa, mutta sen tarkoitus

on antaa ääni nuorten kokemuksille.  Käytäntötutkimuksellani haluan antaa mahdollisuuden

nuorille kertoa omien kokemusten pohjalta, mitä heidän elämässään tapahtui ennen

huostaanottoa ja mitä kokemuksia heillä on huostaanottoprosessiin liittyen.

Lastensuojelutyö perustuu lastensuojelulakiin. Huostaanotto on aina viimesijainen

toimenpide ja sitä ennen tulee tarjota nuorelle ja perheelle tarpeelliset avohuollon palvelut ja

tuki. Huostaanottoa koskeva lastensuojelulain 40 pykälässä tarkennetaan, että lapsi on

otettava huostaan ja järjestettävä sijaishuolto vain siinä tapauksessa jos lastensuojelulain 7

pykälässä tarkoitetut avohuollon toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon

toteuttamiseksi sopivia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi.

Lastensuojelun käytännön työssä keskeistä on tarjota lastensuojelun asiakkaille riittävät

avohuollon tukitoimet joilla turvataan lapsen kotona asuminen ja eläminen. Avohuollon

tukitoimet tarkoittavat käytännössä esimerkiksi taloudellista tukea, sosiaali- tai

perheohjausta ja joskus sijoitusta avohuollon tukitoimena. Lisäksi avohuollossa asiakkaita

ohjataan erilaisten peruspalveluiden piiriin. Tällaisia ovat esimerkiksi perheneuvola ja

terveydenhuollon palvelut.

Viime vuosina on sosiaalihuollossa puhuttu yhä enemmän asiakkaan osallisuudesta ja

asiakkaasta oman elämänsä asiantuntijana (Hänninen & al, 2007). Myös 2008 voimaan

tulleessa uudessa lastensuojelulaissa, pykälässä 20 puhutaan lapsen osallisuudesta.

Ensisijaisesti lapsen mielipiteen selvittäminen liittyy lastensuojelulain mukaisiin päätöksiin,

mutta myös muissa asioissa nuorta on kuunneltava. Lapsen ja nuoren asiakassuunnitelmaa

tehtäessä kirjataan tavoitteet lastensuojelutyölle. Näitä tavoitteita kirjatessa tulisi kuulla

nuorta, onko hän valmis sitoutumaan laadittavaan suunnitelmaan. Tutkimuksessani tuli

esille nuorten hämmennys siitä, mitä nuorelta odotetaan.
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Käytäntötutkimus, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa käytännön työlle, antaa mahdollisuuden

pohtia kysymyksiä, joita lastensuojelun sosiaalityö tarvitsee. Kysymykset ovat kuitenkin

sellaisia, joita käytännön työssä ei ole mahdollista selvittää.

2. Tutkimustehtävä ja teoreettinen tausta

2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat. 1. Millaisia kokemuksia nuorilla on heille

lastensuojelun asiakkaana tarjotuista palveluista ennen huostaanottoa ja sijoitusta? 2.

Millaisia kokemuksia nuorilla on huostaanotosta ja sijoituksesta?

Ensimmäinen tutkimuskysymys kuvaa aikaa ennen huostaanottoa. Tällä kysymyksellä etsin

vastauksia siihen, mitä palveluita nuoret kertovat oman elämäntilanteensa näkökulmasta

merkityksellisiksi ja millaiset palvelut heidän kokemuksissaan saavat myönteisen

merkityksen. Vastaavasti etsin vastausta myös siihen, mitä palveluita nuoret kertovat

itselleen vähemmän merkittäviksi tai jopa kielteisiksi.

Toisella tutkimuskysymyksellä etsin vastauksia siihen, mitä nuoret kertovat huostaanoton ja

sijoituksen merkityksestä omalle elämälleen. Haluan kuulla millaisia asioita huostaanottoon

ja sijoitukseen liittyen nuoret kertovat hyviksi ja millaisia asioita he vastaavasti pitävät

vähemmän merkittävinä. Tällä kysymyksellä en etsi vastausta siihen, millaisia kokemuksia

nuorilla on huostaanoton aikana esimerkiksi nuorisokodissa vaan kuuntelen nuoria

huostaanottoprosessin näkökulmasta.

Tutkimuksen tarkoitus on kuulla nuoria ja pohtia, onko heillä kokemusasiantuntijoina

sellaista kerrottavaa, joka mahdollisesti avaisi lastensuojelun sosiaalityöntekijöille

näkökulmia nuorten huostaanottoihin. Tutkimuksen tarkoitus ei ole löytää ratkaisua nuorten

huostaanottojen vähentämiseksi vaan pikemminkin avata keskustelua kokemuksista

huostaanottoihin liittyen. Lastensuojelulaissa sanotaan, että huostaanottoon tulee ryhtyä vain

mikäli avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai ne eivät ole lapsen

edun mukaisia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuunnella nuorten kokemuksia siitä, miten

he ovat kokeneet erilaiset tukitoimet ennen huostaanottoa. Miksi nämä tukitoimet eivät

nuorten kokemuksen mukaan riittäneet?
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2.2 Käsitteet ja kokemuksen teoria

Tutkimuskysymykset, jotka esitin luvussa 2.1., käsittelevät nuorten kokemuksia. Tästä

syystä jouduin miettimään, mitä kokemuksella tarkoitetaan ja miten kokemuksia tutkitaan.

Tutkimuskysymykset johtivat minut kokemuksen tutkimuksen äärelle. Esitän kokemuksen

tutkimuksen teoriaa tämän käytäntötutkimuksen sisällä hyvin suppeasti. Kokemuksen

tutkimuksen teorian ymmärrän väljästi suuntana tälle käytäntötutkimukselle.

Kokemuksella ymmärrän tässä tutkimuksessa Perttulan (2009, 149) tavoin sen, mitä

elämäntilanne ihmiselle tarkoittaa kullakin hetkellä. Kokemus ja elämäntilanne ovat

kiinteässä suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi huostaanottoa ajateltaessa, nuoren kokemukselle

antama merkitys on sidonnainen elämäntilanteeseen. Timo Laineen (2010) mukaan

kokemus on laajasti ymmärrettynä suhde omaan elämäntodellisuuteen. Kokemus syntyy

vuorovaikutuksessa elämäntodellisuuden kanssa (Laine 2010, 29).

Fenomenologisessa tutkimuksessa kokemusta pidetään merkityssuhteena (Perttula 2009).

Moilanen & Räihän mukaan (2010) merkitykset ovat kontekstisidonnaisia, sillä asioilla ei

itsessään ole merkitystä, ennen kuin ne asetetaan johonkin suhteeseen. Merkitykset voivat

olla tiedostettuja tai tiedostamattomia (Moilanen & Räihä, 2010, 46).  Moilanen & Räihä

ehdottavat merkityksien ajattelemista viesteinä jostakin. Kertojalla on viesti jostakin jonka

hän haluaa kertoa. Merkityksen vastaanottaja tulkitsee omaa taustaansa vasten.

Kokemuksella nuorten näkökulmasta ymmärrän sen mitä elämäntilanne nuorelle merkitsee.

Elämäntilanne on se konteksti johon kokemukset suhteutuvat. Elämäntilanteella ajattelen

tässä tutkimuksessa sitä kontekstia, jossa nuoret elävät, ja niitä tekijöitä, joista nuorten

elämä koostuu. Nuorten elämään kuuluu kiinteästi koti ja perhe sekä suhde perheenjäseniin.

Toinen elämismaailmassa oleva merkittävä asia nuorille on koulu. Nuorten elämän

keskiössä on usein suhteet kavereihin. Kokemukset muodostuvat näissä suhteissa.

Elämismaailmaan kuuluu myös aineellinen osa elämää. Perheen taloudellinen niukkuus tai

vauraus on osa nuoren kokemusmaailmaa. Tässä tutkimuksessa nuoret kertovat

kokemuksista, perheen, koulun ja kavereiden lisäksi lastensuojelusta.

Koska jokaisella tutkijalla on oma tausta jota vasten asioita tulkitaan, kokemuksen tutkijan

on syytä tulla tietoiseksi taustaoletuksista. Fenomenologisessa tutkimuksessa oman
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esiymmärryksen sulkeistaminen on tästä syystä tärkeää. Sulkeistamisessa tullaan tietoiseksi

omasta esiymmärryksestä ja tietoisesti häivytetään oma esiymmärrys kohteesta. Oma

esiymmärrykseni taustalla on työ lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Tutkimusprosessin

alkuvaiheessa kirjoitin oman käsitykseni nuorten näkökulmasta lastensuojelussa.

Kirjoittamisen kautta, oman käsityksen näkyväksi tekemisellä pystyin ainakin osittain

sulkeistamaan oman käsitykseni nuorten kokemuksista lastensuojelun asiakkaina.

3. Aineisto ja analyysi

3.1 Aineiston rakentuminen

Tutkimukseni paikantuu Espoon keskuksen lastensuojeluun. Espoon keskuksen

lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ottivat minut tutkijaopiskelijana vastaan

hyvin. Olen toiminut osa-aikaisena sosiaalityöntekijänä Espoon keskuksen lastensuojelussa

ja roolin vaihtoon sosiaalityöntekijästä tutkijaopiskelijaksi liittyi haasteita. Lopetin

asiakastyön tutkimuksen tekemisen ajaksi, jotta voisin keskittyä ainoastaan tutkimukseeni.

Halusin luopua viranomaisnäkökulmasta ja sen sijaan asettua ihmettelemään mitä

kerrottavaa nuorilla on.

Aineisto muodostui siten, että pyysin käytäntötutkimuksen aluksi Espoon keskuksen

lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä miettimään huostaan ottamiaan nuoria, joiden

asiakkuuden he olivat muutaman viime vuoden aikana siirtäneet jälkihuoltoon. Jälkihuolto

on lastensuojelulain 75 §:n mukainen palvelu, joka toimii huostaanotettuina olleiden yli 18-

vuotiaiden tukena sen jälkeen kun lastensuojelun palvelut päättyvät. Tutkimuksen aluksi

toivoin, että Espoon keskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijät soittaisivat nuorille ja

pyytäisivät nuoria osallistumaan tutkimukseeni. Sosiaalityöntekijät pyysivät nuorilta luvan

yhteistietojen antamiseen minulle, jonka jälkeen itse otin nuoriin yhteyttä. Asiakastiedot

ovat salassapidettävää tietoa, joihin minulla ei ollut oikeutta koskea. Näin myös tärkeäksi

eettisesti, että sosiaalityöntekijät itse soittivat ensin kuin että he olisivat vain antaneet

yhteistiedot minulle. Kun sosiaalityöntekijät saivat nuorilta myönteisen vastauksen

tutkimukseen osallistumisesta, antoivat he sen jälkeen yhteystiedot minulle. Soittaessani

nuorille kerroin heille tutkimuksen tarkoituksesta ja sovimme haastatteluajankohdan.

Kerroin, että haluan kuulla nuorten kokemuksia vapaasti keskustellen. Toivoin heidän

varaavan aikaa noin tunnin. Kerroin, että kiitokseksi tutkimukseen osallistumisesta nuori saa
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pikaruokaravintolan lahjakortin. Muutamiin nuoriin ei saatu yhteyttä ja kaksi lupautunutta ei

tullut paikalle. Yksi nuori kieltäytyi soittaessani hänelle. Tiedostan, että lopullisten

haastateltavien joukko on jollain tavoin valikoitunutta. Mahdollisesti nuoret, jotka

haastatteluun tulivat paikalle, ovat omaksuneet myönteisen tai yhteistyökykyisen asenteen

viranomaisia kohtaan. Haastatteluun saapuneet nuoret vaikuttivat halukkailta kertomaan

kokemuksistaan.

Haastatelluista nuorista viisi oli tyttöjä ja neljä poikaa, jotka olivat 17–23 -vuotiaita.

Nuorten sijoitukset olivat kestäneet heidän oman kertoman mukaan kolmesta kuukaudesta

vähän yli kolmeen vuoteen. Haastattelemieni nuorten sijoitus oli yhtä nuorta lukuun

ottamatta päättynyt haastatteluhetkellä. Pidin huostaanoton päättymistä tärkeänä kriteerinä,

sillä ajattelin, että nuoret olisivat etäämpänä huostaanottokokemuksesta ja että he voisivat

tarkastella prosessia jälkikäteen. Yksi tarkoitus oli saada nuori arvioimaan huostaanoton

merkitystä omasta näkökulmasta hänen elämässään. Yhden nuoren kohdalla tein

poikkeuksen, sillä hänen huostaanottonsa oli kestänyt yli kolme vuotta ja hän oli muutaman

viikon päästä täyttämässä kahdeksantoista ja huostaanotto oli näin juuri päättymässä. Tällä

nuorella asuminen jatkui sijoituspaikassa jälkihuoltona lukion loppuun saattamiseksi.

Nuorten kertoman mukaan huostaanoton ja sijoituksen taustalla oli monenlaisia vaikeita

elämäntilanteita. Kaikille nuorille yhteisiä tekijöitä olivat muun muassa

koulunkäyntivaikeudet. Yhtä nuorta lukuun ottamatta kaikkien nuorten vanhemmat olivat

eronneet ja kuuden nuoren äidillä oli uusi mies. Yksi nuorista oli maahanmuuttajataustainen,

joka kertoi asuneensa Suomessa jo yli kymmenen vuotta.

3.2 Haastattelut

Valmistauduin huolellisesti jokaiseen haastatteluun. Tavoitteenani oli että haastattelutilanne

olisi mahdollisimman keskustelunomainen. Tästä syystä en noudattanut tarkasti

haastattelurunkoa. Minulla oli kysymyksiä ja asioita paperilla, josta haastattelun lopuksi

tarkistin, olenko nuoren kanssa keskustellut niistä aiheista, jotka tutkimuskysymykseen

tiiviisti liittyivät. Laadin haastattelurungon ennen ensimmäistä haastattelua, mutta huomasin

että on parempi edetä keskustelussa luonnollisesti esille tulevien asioiden mukaisesti kuin

edetä tiukasti haastattelukysymyksiä noudattaen. Minulla oli pöydällä kuva johon olin

karkeasti piirtänyt ajanjaksot josta haastattelussa oli tarkoitus puhua. Kaikkien nuorten
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kohdalla en onnistunut keskustelun luomisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Kaksi nuorta

oli jostain syystä jännittyneitä, eivätkä puhuneet juuri oma-aloitteisesti vaan odottivat, että

kysyn kysymyksiä.

Kuva 1. Kuva ajanjaksoista, joista haastattelussa puhutaan.

Kerroin haastattelun aluksi vähän itsestäni. Kerroin, että opiskelen Helsingin yliopistossa

sosiaalityötä ja teen tätä tutkimusta opiskeluuni liittyen. Kerroin nuorille että olen

kiinnostunut juuri heidän ajatuksista sillä haluan oppia nuorten kokemuksista. Toivoin, että

he kertoisivat mahdollisimman avoimesti niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia.

Haastattelun aluksi painotin, että kaikki mitä haastattelutilanteessa puhutaan, on

luottamuksellista, eikä yksittäistä nuorta voi tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista.

Luottamuksellisuudella tarkoitin sitä, että en puhu yksittäisen nuoren kokemuksista heidän

entisille sosiaalityöntekijöille tai muille työntekijöille. Arja Kuulan (2006, 64) mukaan

luottamuksellisuus tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkittava voi luottaa siihen, että aineistoa

käsitellään ja käytetään sopimuksen mukaisesti. Painotin, että heidän nimiään ei tule

tutkimukseen eikä mitään muitakaan nimiä, mitä he haastattelun kuluessa mahdollisesti

mainitsevat. Sanoin, että jos kysyn jotain sellaista mitä he eivät halua kertoa, heillä on

oikeus kieltäytyä siitä. Varmistin kaikilta luvan nauhoitukseen ennen haastattelun

aloittamista. Haastattelun lopuksi pyysin heiltä kirjallisesti laatimaani

suostumuslomakkeeseen nimen, että he antavat haastattelun tutkimuskäyttöön.

Allekirjoituksen suostumuslomakkeeseen pyysin vasta haastattelun päätteeksi.

Aloitin haastattelut avoimella kutsulla keskusteluun. Kerroin haastateltavalle nuorelle, että

hän voi ihan vapaasti kertoa mitä muistaa siitä ajasta kun hän tuli lastensuojelun

asiakkaaksi. Joidenkin nuorten oli vaikea aloittaa asiakkaaksi tulosta ja heitä pyysin

kertomaan mitä heiden elämässään tapahtui juuri ennen huostaanottoa. Huostaanottoon

liittyvät syyt ja tapahtumat olivat kaikilla nuorilla helpompi muistaa. Muutamat nuoret

olivat olleet useita vuosia lastensuojelun asiakkaana ennen sijoitusta. Tästä syystä heidän oli

Huostaanotto
prosessi ja
sijoitusaika

Aika
sijoituksen
jälkeen

Aika ennen
huostaanottoa
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vaikea muistella lastensuojelun asiakkaaksi tuloa. Ajallisesti lähempänä olevasta tilanteesta,

huostaanotosta oli helpompi lähteä kerimään elämää taaksepäin.

3.3 Analyysin eteneminen

Nauhoitetut haastattelut lähetin litteroitavaksi kyseistä palvelua tuottavaan yritykseen. Tein

yrityksen kanssa kirjallisen sopimuksen salassapitovelvollisuuksista. Tutkimuksen

aineistoksi muodostui yhdeksän haastattelun litteroitu aineisto. Litteroituna aineistoa kertyi

66 tekstisivua. Lähetin haastattelunauhat muutaman haastattelun erissä ja vastaavasti sain

litteraatiot palvelun tuottajalta vähitellen. Tästä johtuen analyysivaihe ja haastattelut

menivät hiukan päällekkäin.

Aluksi luin haastatteluita useampaan kertaan. Sen jälkeen alleviivasin aineistosta asioita

jotka liittyivät tutkimuskysymykseen. Alleviivauksen yhteydessä kirjasin marginaaliin

muutamalla sanalla mistä nuori puhuu, esimerkiksi ”perheessä väkivaltaa”. Tässä vaiheessa

minulla oli tehtynä ja litteroituna neljä haastattelua. Havaitsin, että aineisto tarjosi paljon

puhetta, johon olisi ollut kiinnostava tarttua. Runsaasta aineistosta huolimatta oli vaikea

saada kiinni nuorten puheesta, mitä he sanovat niistä asioista, joista tutkimuskysymyksen

pohjalta olen kiinnostunut. Luin aineistoa ja löysin sieltä asioita, joita en ollut odottanut

nuorten puhuvan, kuten puhe sosiaalityöntekijästä. Jouni Tuomi & Anneli Sarajärvi (2002,

94) mainitsevat, että sellaisten asioiden ilmestyminen, joita tutkija ei osaa odottaa, voi saada

aloittelevan tutkijan hämmentymään.

Seuraavaksi luin yhdeksästä haastattelusta kuusi todella tarkasti ja merkitsin tarralapuilla

litteroidun tekstin marginaaliin teemat, joista nuoret puhuivat. Teemoittelun jälkeen kokosin

listaksi asioita, joita nuoret kertovat olleen huostaanoton taustalla ja tukitoimet, joita heille

oli tarjottu, sekä asiat mitä he olisivat toivoneet. Havaitsin että nuoret puhuvat hyvän

sosiaalityöntekijän ominaisuuksista, joista tein myös listaa. Lisäksi tein listan miten nuoret

kertoivat elämän muuttuneen huostaanoton jälkeen. Listat auttoivat minua hahmottamaan

kokonaisuuksia tekstistä, mutta olivat pikemminkin itsestään selvyyksiä kuin analyysin

vaihe. Listojen tekeminen kadotti täysin nuorten äänen, jota tutkimuksellani olin etsimässä.

Jouduin palaamaan jälleen aineistoon.
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Tein seuraavaksi suuren havaintomatriisin, johon järjestin nuoret allekkain riveille. Tässä

vaiheessa keksin haastatelluille nuorille uudet nimet. Sarakkeille järjestin

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia osatekijöitä, jotka löytyivät tutkimuskysymyksen

perusteella. Teemoittelun perusteella oli löytynyt myös keskeisiä aiheita, joita nyt pystyin

hyödyntämään. Havaintomatriisin sarakkeisiin kirjoitin kunkin teeman yhteen sarakkeeseen.

Näitä teemoja olivat esimerkiksi palvelut, joita nuoren kertoman mukaan hänelle ja

perheelle tarjottiin, asiat, joita nuori olisi toivonut, hyvät ja huonot huostaanottokokemukset,

puhe sosiaalityöntekijästä ja puhe huostaanoton ja sijoituksen merkityksestä nuoren

elämälle. Tämän jälkeen poimin litteroiduista haastatteluista suoraan taulukkoon lauseita

jotka kuvaavat sarakkeissa olevia asioita. Näin minulle muodostui suuri havaintomatriisi,

jonka avulla sain aineiston haltuuni. Havaintomatriisia käytetään yleisimmin

kvantitatiivisissa menetelmissä, mutta tässä tutkimuksessa se palveli hyvin tarkoitustaan.

Tällä menetelmällä sain myös nuoren äänen näkyviin.

Taulukko 1. Osa suuresta havaintomatriisista, joka toimi analyysin osana.

Nimi Koulupuhe Sostt. puhe

Lauri Yläasteella mä olin väärinymmärretty,

koska katottiin vaan että mä oon

paholainen ja tuholainen ja ilkimys ja

mä olin vaan niin väärinymmärretty ja

mua kiusattiin koko ala-asteikä.

Ihmisläheinen. Että mites sen vois

sanoa, näkee sen ihmisen

ihmisenä tai ottaa sen kaikki asiat

huomioon ja näkee silleen vähän

pintaa syvemmälle.

Risto Pikkasen ehkä ymmärrystä opettajalta,

Sellasta harkitsemikykyä ja tällästä,

että pystyis ajattelemaan asioita vähän

myös lapsen kannalta, että minkä takia

se käyttäytyy  noin ja yrittää vähän

ymmärtää

Se sosiaalityöntekijä vaihtu vähän

turhan usein, En mä aina tienny

kuka oli sosiaalityöntekijä.

Tomi Kun mulla alko koulu menemään

huonosti. Me oltiin muutettu

(anonymisointi), niin siinä vaiheessa

vähän mä olin masentunu ja tolleen,

niin ei koulu m aittanu. Mä lintsasin

hirveesti.

Tutkija: Joo, Miten

sosiaalityöntekijä otti huomioon,

kuunteliko sinua? Tomi:

Enemmän yritti tyrkkiä että nyt

käyt sitä koulua.
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Näiden vaiheiden jälkeen kirjoitusprosessi eteni siten, että otin kutakin teemaa koskevat

asiat tarkastelun alle ja aloitin kirjoitusprosessin.

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja tutkijan positio

Tutkijana on tärkeää tiedostaa, mitä eettisyys omassa tutkimuksessani tarkoittaa.

Haastattelujen jälkeen olen joutunut miettimään, mikä oikeus minulla on puuttua nuorten

elämän kipeisiin kokemuksiin. Huostaanottoon liittyvät kokemukset voivat olla vaikeita

eikä niistä ole ehkä helppo kertoa. Muutamissa haastatteluissa erityisesti jouduin

punnitsemaan omia kysymyksiäni ja niiden oikeutusta, sillä intuitiivisesti tunsin, että nuoren

oli vaikea puhua. Tutkijana tunsin vastuuta nuorten elämään puuttumisesta. Haastatteluissa

pyrin siihen että haastattelun loppupuolella juttelin nuorten kanssa heidän nykyisestä

elämäntilanteesta, etteivät haastateltavat olisi lähteneet kovin raskaissa tunnelmissa

haastatteluista pois.

Tutkimuksen eettisyys on tärkeä myös työyhteisön näkökulmasta. Käytäntötutkimuksessa,

joka toteutetaan käytännön työpaikassa, muodostuu erityiseksi kysymykseksi tutkittavien

anonymisointi. Haastateltavien nimet, paikat ja muiden haastatteluissa esiin tulleiden

henkilöiden nimet vaihdoin litteroinnin jälkeen. Koska sosiaalityöntekijät itse miettivät

mahdollisia haastateltavia ja soittivat heille pyytääkseen luvan yhteystietojen minulle

antamiseen, sosiaalityöntekijät samalla osallistuivat aineiston hankintaprosessiin

ratkaisevalla tavalla ja tiesivät ketä tutkimukseeni osallistui. Tutkimukseen osallistuneilla

nuorilla on oikeus kertoa kokemuksistaan niin, ettei huostaanottoprosessia johtanut

sosiaalityöntekijäkään tunnista heitä tutkimuksestani. Kuulan (2006, 205) mukaan

arkaluonteistenkin asioiden käsitteleminen ja niiden esittäminen tutkimuksessa on tärkeää

jos se antaa jotain siihen keskusteluun, mitä aiheesta yleisesti käydään.

4.  Tulokset

4.1 Neljän kokemuksen tihentymät

Havaintomatriisin kokoamisen myötä nuorten puheesta löytyi neljä erilaista aihepiiriä, joista

nuoret puhuivat. Näiden aihepiirien löytämisessä minua ohjasi Aino Kääriäisen (2009)

kokemuksen tutkimus Ero haastaa vanhemmuuden. Kääriäisen tutkimuksen pohjalta

oivalsin mitä merkitystihentymät kokemuksen tutkimuksessa ovat. Neljällä
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merkitystihentymällä eli aihepiirillä tarkoitan asioita, jotka toistuivat kaikkien nuorten

haastatteluissa. Nuorten kokemukset huostaanotosta ovat erilaisia riippuen heidän

elämäntilanteesta ja tapahtumista, jotka huostaanottoon ovat johtaneet. Kuitenkin kaikkien

nuorten haastatteluissa toistuivat tietyt aiheet. Tähän käytäntötutkimukseen sovellettuna

käytän Kääriäisen tapaan käsitettä tihentymä.

Kuva 2. Nuorten haastatteluista löytyneet neljä kokemus tihentymää.

4.2 Elämäntilanteet

Kaikissa haastatteluissa perhesuhteet, suhteet kavereihin tai kavereiden puuttuminen, sekä

koulunkäyntiongelmat tulivat jollain tavalla puheeksi. Kukaan nuorista ei syyttänyt suoraan

perhetaustaansa tai kotiolojansa ongelmista vaan toivat asiat esille hyvin realistisesti. Nuoret

kertoivat vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmasta osana elämää, mutta eivät

nimenneet vanhemman ongelmia huostaanoton ainoiksi tekijöiksi. Kaikki nuoret, joiden

toisella tai molemmilla vanhemmilla oli päihde- tai mielenterveysongelmia, kertoivat myös

huostaanoton taustalla omaan käyttäytymiseen liittyviä asioita. Puheessa nuoret kuitenkin

viittasivat vahvasti perheen sisäisiin ongelmiin. Kaksi nuorista kertoi äidin vaikeasta

päihdeongelmasta. Vanhemman vakava päihdeongelma oli yksi syy joka johti nuoren

huostaanottoon. Tällöin vanhemman päihdeongelman merkitys nuorelle näyttäytyy

negatiivisena kotoa pois joutumisena.

Niilo: Et aluks oli ihan ok fiilikset ku oli menos nuorisokotiin, mut sitten tuntu ihan hirveel
silleen myöhemmin kun mä jouduinki omas syystä. Mut sitten mä oli ollu jo siel

Nuoren elämäntilanne
- Suhde

vanhempiin
- suhde

kavereihin
- Koulu

Luottamus
sosiaalityöntekijään

Palveluiden epäselvyys Sijoituksen merkitys
elämän jäsentäjänä

Nuorten
kokemusten
tihentymät
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nuorisokodis jonku aikaa ja mulle sanottii että tää ei oo enää mun syytä, koska mä olin jo
rauhottunut ja mul meni hyvin. Sit mul tuntu ihan hirveelt kun äidin takii mä jouduin olee
jossain laitokses.

Otteessa Niilo kertoi tilanteesta, jossa nuorisokotiin joutuminen sai ensin positiivisen

merkityksen. Tässä vaiheessa nuorisokotijaksoa suunniteltiin avohuollon tukitoimena äidin

päihdeongelman vuoksi. Niilo joutui kuitenkin oman käyttäytymisen vuoksi nuorisokotiin

ennen kuin suunniteltu nuorisokotijakso ehti alkaa. Niilon kertoma sai minut pohtimaan, että

nuori miettii laitoksessa ollessaan sijoituksen syitä ja mahdollisesti syyt avautuvat nuoren

mielessä vähitellen. Usein huostaanotto alkaa kiireellisellä sijoituksella, jolloin lapsi tai

nuori on lastensuojelulain 38 §:n mukaisesti välittömässä vaarassa. Oman kertomansa

mukaan hän rauhoittui, mutta kokemuksen merkitys säilyi negatiivisena kun hän tunsi

olevansa äidin vuoksi laitoksessa.

Nuoret olivat haastattelujen mukaan hyvin tietoisia vanhempiensa alkoholi- ja

mielenterveysongelmista ja siitä olivatko vanhemmat halukkaita saamaan apua.

Tutkija: joo tota, muistaksä sitä että että oliko muita semmosia juttuja, kävikö äiti jossain
sossun luona tai a-klinikalla tai mitään
Niilo: ei se mitään, se ei myöntäny sitä ollenkaan

Piia : Äiti ei oikein ottanu mitään apua vastaan, siis tarjottiin perheterapiaa, mutta ei sitä
perheterapiaa ikinä saatu aikaseks. Äiti sano, että se ei pysty sitoutumaan.
Tutkija: Niin, mitä ois pitäny tapahtua, että sun huostaanottoon ei ois jouduttu?
Piia: No siis siihenhän, olis täytyny saada hoidettua äidin mielenterveysongelmat ja
alkoholismi.

Nuoret kuvaavat elämäntilannettaan perheessä, jossa on alkoholiongelmaa, hyvin

neutraalisti. He eivät jälkeenpäin vaikuta katkerilta, mutta ajatus siitä, että ”se ei myöntäny

sitä ollenkaan” ja toisen nuoren ”se ei pysty sitoutumaan” antaa vaikutelman että he ovat

pettyneitä vanhempiinsa.

Vanhemman  päihdeongelma  ei  ole  ainoa  asia  kotona,  joka  aiheuttaa  nuoressa  pahaa  oloa.

Rajojen puuttuminen aiheuttaa murrosikäisille, ei ainoastaan pienille lapsille, turvattomuutta

kotona.
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Lauri: Mutta mun äiti ei osannu pitää muhun kuria, mulla ei ollu yhtään rajoja, joka
vaikutti mun elämään tosi paljon.
T: Mitä sä siitä aattelet?
Lauri: Mä oisin tarvinnu rajoja, turvallisuutta, että mulla oli tosi turvaton olo koko
nuoruusajan, että mä sain mennä miten mä haluan ja äiti korvas sitä poissaoloa, se oli aika
paljon töissä ja muuta, niin korvas pienestä lähtien aina sillä, että se osti karkkia, leluja ja
ikinä ei saanu sitä oikeaa läsnäoloa.

Huomattavaa on, että Lauri on hyvin tietoinen turvallisuuden tunteen syntymisestä ja

rajoista lapsen ja nuoren turvan luojana. Hänen kokemus ”mulla oli tosi turvaton olo koko

nuoruusajan” kertoo aikuisen läsnäolon ja rajojen kaipauksesta. Laurin kokemus siitä,

miten aikuinen korvaa materialla läsnäolon puutetta on erittäin tarkka ja osuva kuvaus.

Useilla haastattelemista nuorista oli koulunkäynti vaikeuksia. Nuoret eivät eritelleet,

olivatko koulunkäyntiongelmat syitä muihin ongelmiin vai seurauksia muuten vaikeasta

elämäntilanteesta.

T: onko sulla mielessä jotain semmosta, että jos sä saisit ihan mitä vaan kuvitella, niin
minkälaista tukea sä olisit toivonut?
Kirsi: No varmaan että oltais jotenkin voitu estää se laitoshomma, et ei se oikein auttanu,
että siirrettiin erityisluokalle, et musta tuntuu, että kun mutsin kaa ollaan juteltu, se sano,
että ois tarvinnu tietsä jonkun sellasen tukihenkilön, joka on koko aika läsnä ja tällästä.

Tutkija: Oisko siinä auttanu mikään?
Risto: Pikkasen ehkä ymmärrystä opettajalta,
Tutkija: Mitä opettajalta niissä tilanteissa vaadittais ja toivottais?
Risto: Sellasta harkitsemikykyä ja tällästä, että pystyis ajattelemaan asioita vähän myös
lapsen kannalta, että minkä takia se käyttäytyy  noin ja yrittää vähän ymmärtää

Kirsin puheessa huomiota herätti se miten Kirsi toi esille toiveen läsnä olevasta

tukihenkilöstä. Risto toivoi opettajalta asioiden katsomista lapsen näkökulmasta. Molemmat

toiveet ovat inhimillisiä toiveita nuorelle, jonka elämä on pitkään ollut kaoottista.

Molemmat toiveet liittyvät aikuisiin, jotka huomioisivat nuorta yksilöllisesti ja

inhimillisesti. Nuoren elämäntilanteessa se palveluverkosto, joka viranomaisilla on

tarjottavana, ei aina ole se, mitä nuori eniten tarvitsee.  Kaikkia nuoria yhdistävänä

elämäntilanteen tekijänä on turvallisen aikuisen puuttuminen tai nuoren näkökulmasta

aikuisen toiminnan ongelma. Kaikki nuoret kuvaavat elämäntilanteessan aikuisen läsnäolon

puutetta.
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4.3 Palveluiden epäselvyys

Tutkimuskysymyksenäni esitin luvussa 2.1. Millaisia kokemuksia nuorilla on heille

lastensuojelun asiakkaana tarjotuista palveluista ennen huostaanottoa ja sijoitusta?

Haastattelujen edetessä minulle avautui vähitellen ymmärrys siitä, että palvelut eivät

muodostu merkityksellisiksi kokemuksiksi nuorille.

Keskustelussa, millaista tukea nuoret olivat saaneet ennen huostaanottoa, nuorten oli vaikea

nimetä asioita. He eivät muistaneet missä palveluiden piirissä he olivat olleet. Varsinkin

erilaiset terapiat menivät nuorten ajatuksissa sekaisin. He eivät tienneet, oliko paikka ollut

perheneuvola, psykiatrian poliklinikka vai joku muu.

T: olitteko te sillon jo lastensuojelun asiakkaana, muistatko
Niilo: me oltiin siin perhe siin tuo toisella puolen perhe se perhe mikä onkaan silleen et me
käytiin yhdes ja sit jokaisella oli viel oma semmonen

Risto: Joo, ja sitten käytiin jossain perheterapiassa ja, tota
T: Oliks se perheneuvolassa?
Risto: Joo, joku semmonen se oli.

Tämä johti minut ajattelemaan, että nuorten kokemus palveluista on hyvin epäselvä. Nuoret

eivät hahmota palvelujärjestelmää samalla tavalla kuin viranomaiset. Nuorten ajattelussa

palvelut eivät ole organisoituneet siten kun viranomaisnäkökulmasta ne nähdään eivätkä

nuorille palveluiden merkitys näyttäydy samoin kuin viranomaisille. Nuoret eivät ole

suhteessa palveluun vaan suhteessa ihmiseen. Pohtiessani sitä, että palvelut näyttäytyvät

nuorille epäselvinä, jouduin myös pohtimaan erilaisten palveluiden tavoitteiden

hahmottumista nuorten kokemuksissa. Ymmärtävätkö nuoret eri viranomaistahojen

merkityksen siitä näkökulmasta, mitä kullakin palvelulla tavoitellaan.

Annina Myllärniemen kirjoittamassa SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarjassa

7/2006 on vertailtu pääkaupunkiseudun, Helsingin, Espoon ja Vantaan

huostaanottoprosesseja.    Raportin mukaan Espoossa 44 %:lla sijoitetuista lapsista oli ollut

3-5 tukitoimea ennen sijoitusta. Huolestuttavaa on se, että 41 %:lla oli ollut vain 0-2

tukitoimea ennen sijoitusta. Yhdellä haastattelemistani nuorista ei ollut hänen oman

kertomansa mukaan mitään tukea ennen sijoitusta
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4.4 Luottamus sosiaalityöntekijään.

Nuorten haastatteluissa yhdeksi keskusteluteemaksi nousi hieman yllättäen puhe

sosiaalityöntekijästä. Kaikki nuoret kertoivat kokemuksista sosiaalityöntekijän kanssa

samansuuntaisesti. Kaikille luottamus sosiaalityöntekijään oli erittäin tärkeä, mutta aivan

jokaisen nuoren kohdalla se ei ollut täysin onnistunut. Luottamuksen rakentumista oli

häirinnyt sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus. Yhden nuoren, Paulan, kohdalla

sosiaalityöntekijä ei ollut tavannut nuorta kahden kesken ensimmäisen ilmoituksen jälkeen.

Nyt jälkikäteen hän kertoi, ettei ensimmäisessä tapaamisessa puhunut varsinaisesta

ongelmasta, koska äiti oli paikalla. Paulan mukaan hänellä oli äitiinsä erittäin huonot välit.

Tutkija: tapasiko sosiaalityöntekijä kahden kesken sillon
Paula: ei, siinä oli äiti, mä en suostunut puhumaan vasta kun siellä laitoksessa

Nuoret puhuivat luottamuksesta ja toisaalta sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta.

Sosiaalityöntekijän vaihtuessa luottamus täytyy rakentaa joka kerta uudestaan.

Viranomaisnäkökulmasta työntekijän vaihtuminen ei näyttäydy niin suurena ongelmana

kuin nuorten näkökulmasta, sillä järjestelmään on yleensä kirjattu tiedot, joiden pohjalta

uusi sosiaalityöntekijä jatkaa työskentelyä. Nuoren näkökulmasta sosiaalityöntekijän

vaihtuminen sai selvästi negatiivisen merkityksen.

Risto: se sosiaalityöntekijä vaihtu vähän turhan usein, En mä aina tienny kuka oli
sosiaalityöntekijä

Kirsi: se oli siinä rasittavaa, että aina kun vaihtu, niin aina täyty selittää ja tällästä, ja sit
tuli aina silleen, että mitä, oliks sulla sisko. Ja tavallaan ei päässy, että kun se vaihtu niin
usein, niin tavallaan joutu aina vaan alottaan siitä alusta ja vähän selittään. Ja sit taas pääs
pikkasen jatkaan ja sit se taas vaihtu, ja sit taas sama alkupiste niin se oli tosi rasittavaa.

Espoossa alueen sosiaalityöntekijät ja laitoshoidon sosiaalityöntekijät toimivat erillisissä

yksiköissä. Työnjako toimii siten, että alueen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen

huostaanotosta ja valmistelee sijoituspaikkaesityksen asumisohjausryhmälle. Alueen

sosiaalityöntekijä tekee asiakassuunnitelman, johon muun muassa kirjataan tavoitteet miten

sijoituksen aikana toivotaan nuoren elämän muuttuvan. Alueen sosiaalityöntekijä siirtää

asiakkuuden laitoshoidon yksikköön, mikäli hän arvioi, että sijoituksen kesto on pidempi

kuin yksi vuosi. Laitoshoidon sosiaalityöntekijä toimii sijoituksen aikana lapsen asioista
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vastaavana sosiaalityöntekijänä. Kun sijoitus päättyy lapsi tai nuori siirtyy lastensuojelun

avohuollon sosiaalityöntekijälle takaisin. Mikäli on kyse nuoresta joka on itsenäistymässä,

siirretään asiakkuus jälkihuoltoon.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja epäselvyys omasta sosiaalityöntekijästä aiheuttivat

nuorissa hämmennystä ja pettymystä. Hieman yllättäen, muutamissa haastatteluissa tuli

esille, että nuoret olisivat toivoneet sosiaalityöntekijän tapaamisia useammin. Toisaalta

tapaamisia olisi toivottu jo ennen sijoitusta, mutta myös sijoituksen aikana tapaamisia ei

ollut toteutunut nuoren kokemuksen mukaan riittävän usein.

Risto:  Se on vaikuttanu aika paljon, eikä se itse asiassa, mulla sosiaalityöntekijäkin vaihtu
varmaa
4 kertaa huostaanoton aikana, ellei 5:kin kertaa.

Risto:  No, niinkun mä sanoin, niin se sosiaalityöntekijä vaihtu vähän turhan usein, about
kerran vuoteen aina.

Tutkija: Tiesiks sä koko ajan, kuka on sun sosiaalityöntekijä?
Risto:   En mä aina tienny.

-----------
Tutkija: Joo. Sä sanoit, että sä et tienny, kuka oli sun sosiaalityöntekijä. Miten usein

sosiaalityöntekijä kävi sua tapaamassa, ja miten sä tiesit aina, kuka se on?
Risto:  Ehkä pari kertaa vuodessa, kerran vuodessa oli näitä tapaamisia. Ja sitä kautta sit

aina sai kuulla, että…
Tutkija: Kuka se on.
Risto:  Niin, tai sitten sai, jossain vaiheessa sai kuulla aina edelliseltä, että viimeisellä

tapaamisella, että hän on lopettamassa, ja saatto olla että siellä oli sit uus
sosiaalityöntekijä mukana jo silloin, mutta joka kerta ei ollu.

Tutkija: Joo. Mitä sä siitä aattelet?
Risto:  No, oishan se helpompaa tietenkin, että yks ihminen hoitais aina kerrallaan asiansa.

Mutta totta kai jos jostain paremman työtarjouksen saa, niin…

Kaikki nuoret eivät olleet selvillä sosiaalityöntekijän osuudesta sijoituksen jälkeen.

Epävarmuutta nuoret kuvasivat etenkin siitä mitä heiltä odotetaan uudessa tilanteessa.

Lastensuojelun avohuollon, laitoshuollon ja jälkihuollon erillisyys aiheuttaa sen, että

sosiaalityöntekijä vaihtuu aina siirtymävaiheessa. Tällä järjestelyllä on pyritty siihen, että

avohuollon sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus keskittyä työssään lastensuojelun

avohuollon palveluihin.

Nuoren puhe suhteesta sosiaalityöntekijään ja siinä korostuva luottamuksen merkitys johti

minut miettimään työntekijöitä, joita nuori kohtaa avohuollon ja sijaishuollon aikana.

Annina Myllärniemen kirjoittamassa SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarjassa
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7/2006 on vertailtu pääkaupunkiseudun, Helsingin, Espoon ja Vantaan

huostaanottoprosesseja.    Raportin mukaan Espoossa 44 %:lla sijoitetuista lapsista oli ollut

3-5 tukitoimea ennen sijoitusta. Raportissa ei eritelty mitä nämä tukitoimet yleisimmin

olivat. Haastattelemillani nuorilla tukitoimia olivat esimerkiksi perheneuvola,

nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit ja osastojaksot sekä kuraattorin palvelut, Nuori luo

jokaisessa palvelussa uuden suhteen auttavaan viranomaiseen. Nuorella tai hänen

vanhemmillaan on mahdollisesti yhtä aikaa saattaa useampia auttavia viranomaisia tai

yhden palvelun loppuessa toinen palvelu alkaa. Kun nuori sijoitetaan kiireellisesti

lastensuojelulain 38 §:n mukaan, hänet sijoitetaan ensin vastaanottokotiin, jossa arvioidaan

huostaanoton tarvetta ja millainen sijoituspaikka nuorelle sopisi. Noin kolmen kuukauden

aikana etsitään sijaishuoltopaikka, joka parhaiten soveltuisi kyseisen nuoren tarpeisiin. Jos

sijoituksen arvioidaan jatkuvan yli vuoden, asiakkuus siirretään laitoshuollon yksikköön.

Kun nuori täyttää 18 vuotta, asiakkuus siirtyy jälkihuoltoon.



18

Kuva 2. Avohuollon ja sijaishuollon prosessit sekä nuoren kohtaamat viranomaiset.

Nuoren näkökulmasta järjestelmä merkitsee sitä, että viranomaisten määrä, jotka nuori

kohtaa, on melko suuri. Avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon erillisyydellä on pyritty

siihen, että kunkin alueen sosiaalityöntekijät voivat keskittyä omaan sektoriin.

Luottamus suhteessa viranomaiseen ja erityisesti sosiaalityöntekijään nuorten kokemuksissa

oli suhteessa siihen, miten he olivat kokeneet, oliko heitä kuunneltu vai ei. Nuoret kuvasivat

                   SIJAISHUOLTO

AVOHUOLTO
           Avopalvelut      Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun
avohuolto
sosiaalityöntekijä ja
sosiaaliohjaaja

Perheneuvola

Nuorisopsykiatria

Päihdepalvelut

Kiireellinen
sijoitus tai
huostaanotto ja
sijoitus

alueen
sosiaali-
työntekijä

Vastaanottokoti

Sijaishuoltopaikka
(nuorisokoti tai
perhekoti)

Laitoshoidon
yksikkö

sosiaali-
työntekijä

Koekotiutus
(tukipalvelut)

Kotiutus ja avohuolto
jälkihuollossa

Kotiutus ja lastensuojelun
avohuolto

Kuraattori ja
pienryhmät
koulussa

Nuorisopoliklinikka
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tilanteita, joissa he olivat kokeneet, ettei heitä ollut kuunneltu heidän mielestään riittävästi

tai heidän näkökulmaa ei oltu huomioitu.

Risto:  Silleen ehkä vähän usemmin käydä keskustelemassa että jos löytyis jotain uusia
asioita mitkä vaikuttaa asiaan. Ja jos on sijoitettu väliaikaispaikkaan niin kävis
esimerkiksi siellä.

Piia:  eihän ne kovin paljon meidän elämässä vaikuta, että ne ilmestyy joskus palaveriin ja
silleen

Niilo:  Sit mä sanoin sille sosiaalityöntekijälle mikä äidil oli, (alkoholiongelma), et äiti ei
myöntäny sitä ja sit ne oli sillee et sosiaalityöntekijä ei ottanu mua niin vakavasti
sillon vaan sano näin//ni sit tota mä olin sillee, et ettekste usko mua tai jotain mä
ajattelin sillee, mut en mä sit sanonu mitää

Huomattavaa on, että haastattelussa Piia kertoo, ettei sosiaalityöntekijä vaikuta paljon hänen

elämässään. Piian sosiaalityöntekijälle antama merkitys näyttää vähäiseltä.

Sosiaalityöntekijän rooli prosessissa ei ole tullut selväksi hänelle. Risto sen sijaan olisi

toivonut tapaamisia useammin. Riston luottamus sosiaalityöntekijään näkyy toiveena tavata

sosiaalityöntekijää useammin. Pettymys, josta Niilo kertoo, ”ettekste usko mua”, palautuu

jälleen siihen, tuleeko nuori kuulluksi sosiaalityöntekijän tapaamisissa. Käytännön työssä,

perheiden tapaamisissa, sosiaalityöntekijä saattaa tiedostamattaan kuunnella vanhempien

näkemystä tilanteesta ja nuoren näkökulma jää vähemmälle. Mikko Oranen kirjoittaa

lastensuojelun käsikirjassa (www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja) lapsen

osallisuudesta. Sen mukaan lapset ovat osallisia kaikissa heitä koskevissa asioissa.

Asianosaisuus tarkoittaa sitä, että lapsen mielipide ja toiveet on otettava huomioon ja

lapselle on kerrottava ajantasaisesti kaikista häntä koskevista päätöksistä ja suunnitelmista.

Kysyin nuorilta heidän kokemuksiaan siitä, miten sosiaalityöntekijä on kuunnellut nuoren

omia ajatuksia. Kun muutaman haastattelun tehtyäni huomasin nuorten puhuvan

sosiaalityöntekijästä mielellään, kysyin nuorilta millainen on hyvä sosiaalityöntekijä.

Myöhemmin luettuani haastatteluja, havaitsin, että kaikki haastateltavat puhuivat hyvästä

sosiaalityöntekijästä vaikka en ollut tietoisesti sitä ensimmäisiltä haastateltavilta kysynyt.

Tutkija: Minkälainen on sun mielestä hyvä sosiaalityöntekijä?
Piia:  Semmonen, joka, no, mulle tulee mieleen, että jaksaa keskittyä siihen omaan

nuoreensa
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Sanna: Tietysti sellanen joka kuuntelee. Ja sellanen, joka ottaa sit huomioi tilanteen.

Niilo: se on tosi tärkee, että mä voin soittaa sosiaalityöntekijäl että mulla on nyt tämmönen
tilanne, että mä oon nyt täällä

Nuoren kuunteleminen, omien tapaamisten järjestäminen ja nuoren näkökulman

huomioiminen vaikuttavat olevan kaikkien nuorten yhteisiä toiveita.

4.5  Huostaanoton merkitys elämän jäsentäjänä

Kaikki haastateltavat kertoivat, että huostaanotosta oli ollut hyötyä heidän elämän

jäsentymisessä. Kenelläkään ei ollut mitään pahaa sanottavaa siitä, että heidät oli huostaan

otettu. Päinvastoin nuoret kokivat että huostaanotto oli myönteisellä tavalla auttanut heitä

elämän suunnan valitsemisessa. Nuorten puheessa huostaanotto sai myönteisen merkityksen

vaikka kokemuksena siihen oli liittynyt myös paljon kielteisiä ja vaikeita asioita.

Tomi: sai semmoisen perusrytmin päivään

Niilo: nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin niin toisaalt mä ajattelen, että mä hävisin paljon
vapautta ja semmosta, mutta toisaalta mä ajattelen kyllä enemmän siltä kannalta, että tosi
hyvä että tällänen, ei se ollu hyvä, että minkä takia, mutta mä ajattelen, että tosi hyvä että
tällanen huostaanotto oli kuitenkin jossain vaiheessa mun elämää,  että se sai minut
rauhottuu ja paljon semmoseks itsenäiseks. Ja niinku mä aloin paljon enemmän hoitaa ite
asioita.

Niilo: mut kyl mä nyt jälkeen päin tajuun et oli hyvä juttu loppujen lopuks vaikka välillä
sossut ei kuunnellu, oli niit huonoi juttui siel mut sit ku ajattelee kokonaisuutta ni mä opin
ihan hirveesti kaikkee täst

Risto: Kyllä se muutti, että tuli se koulu käytyä ja jonkun näkönen elämänkoulu siellä
laitoksessa, Oppi  kaikki kotiaskareet sun muut tekemään

Piia: kyllä se tuntu aika kivuliaalta lähteä ihan kokonaan pois samasta kaupungista. Että
kyllähän se aika rankka kokemus aina on, vaikka sitä on kuinka pahoista oloista lähtöisin.
Mutta kyllä se aina kun revitään niiltä juuriltaan ja silleen.

Haastattelussa Niilo kertoo että ”mä hävisin paljon vapautta”. Ymmärrän tämän vapauden

merkityksen olevan Niilolle negatiivinen asia. Kuitenkin Niilo näkee kokonaisuuden

positiivisena.  Piia  kertoo  että  kokemus  oli  rankka  ”vaikka sitä on kuinka pahoista oloista

lähtöisin”. Elämäntilanne  Piialla  oli  vaikea  ennen  huostaanottoa.  Piia  kokee  että  hänet  on
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”revitty juuriltaan”, joka antaa huostaanotolle negatiivisen merkityksen. Tomi kertoo

päivärytmistä, joka hänen elämässään oli merkittävä positiivinen asia.

5. Johtopäätökset ja pohdinta

Tutkimusprosessissa muodostui erityisen haastavaksi fenomenologisen kokemuksen

tutkimuksen teorian liittäminen tiiviiksi osaksi analyysia ja tuloksia. Tästä syystä päädyin

pitämään fenomenologista kokemuksen tutkimusta ainoastaan väljänä suuntana tälle

käytäntötutkimukselle.

Aloittaessani tutkimusta kiinnostus kohdistui siihen, millaisia kokemuksia nuorilla on

palveluista ennen huostaanottoa, mitä palveluita he saivat ja mitä he olisivat toivoneet, jos

itse olisivat saaneet päättää. En määritellyt palvelua koskemaan ainoastaan lastensuojelun

palveluja, koska palvelujärjestelmässä on lukuisia muita tärkeitä palveluja, kuten

nuorisopsykiatrian poliklinikka terveydenhuollossa, jota nuoret usein tarvitsevat.

Peruspalveluihin kuuluvat esimerkiksi perheneuvola ja koulukuraattorit, jotka eivät ole

lastensuojelun palveluita. Palvelua koskevan kysymyksen taustalla oli ajatus siitä, että

nuoret mahdollisesti kertoisivat jotain muuta, mitä viranomaiset palvelulla ajattelevat.

Tutkimuksen jälkeen mietin, käytinkö liian viranomaiskeskeistä sanaa palvelu. Toisaalta

litteraatioista luin että olin myös kysynyt, ”mitä tukea silloin sait”.

Aineisto johti pohtimaan asiaa myös toisesta näkökulmasta. Nuorille palvelut itsessään eivät

näyttäydy merkityksellisinä. Tärkeä huomio tutkimuksessani oli, että nuori ei ole suhteessa

palveluun vaan suhteessa ihmiseen. Toisaalta nuoret eivät myöskään kertoneet

viranomaisista, joita he palveluissa ovat kohdanneet. Tämä johtaa pohtimaan, mikä

palveluiden merkitys nuoren elämässä lopulta on. Palveluja koskeva osuus tässä

tutkimuksessa jäi hyvin suppeaksi, ainakin niitä palveluja koskeva osuus, joita

sosiaalityöntekijänä ajattelen palveluiksi. Huomattava tosin on, että kenties ne nuoret, joiden

kohdalla ei ole jouduttu huostaanottoon ja sijoitukseen, mahdollisesti kokevat myönteisesti

merkittävinä heille tarjotut palvelut. Toisaalta kaikki nuoret kuvasivat turvallisen aikuisen

puuttumista. Huomattavaa on, että palvelujärjestelmässä tarjotaan palveluita, mutta nuoret

tarvitsisivat eniten ihmistä joka kuuntelee ja johon voisi luottaa.
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Tämän tutkimuksen perusteella nuorten kokemus palveluista on hyvin ohut, eivätkä he osaa

nimetä kuin sosiaalityöntekijän ja sijoituspaikan työntekijät. Jouduin miettimään eroa

viranomaisnäkökulman ja nuorten kokemuksen välillä. Mietin useaan otteeseen, kenen

näkökulmasta asiaa tutkin. Kuva 1, (ks. 19) havainnollistaa lastensuojeluprosessin

viranomaisnäkökulman, mutta ei kerro, miten asiakkaana olevat nuoret ilmiön näkevät.

En saanut nuorilta vastausta mistään tietystä asiasta, joka heitä olisi auttanut. Avun ja tuen

saamisen kokemukset olivat yksilöllisiä, elämäntilanteesta riippuvia. Tutkimus vahvistaa

sen, että paras asiantuntijuus on nuorella itsellään. Sosiaalityöntekijän on syytä kysyä

nuorelta hänen omaa näkemystä siitä, mikä hänen tilanteessaan olisi paras apu ja tuki.

Huomattava tosin on, että kenties ne nuoret, joiden kohdalla ei ole jouduttu huostaanottoon

ja sijoitukseen, mahdollisesti kokevat myönteisesti merkittävinä heille tarjotut palvelut.

Huostaanoton merkitys näyttäytyi kaikilla nuorilla positiivisena. Kuitenkin jokainen

haastateltava antoi huostaanotolle erilaisen merkityksen, kytkeytyen omaan

elämäntilanteeseen.

Tutkimusprosessin eteneminen herätti monenlaisia kysymyksiä, joita lastensuojelutyössä on

tarpeellista miettiä. Millaisia tavoitteita viranomaiset asettavat asiakkaille ja miten asiakkaat

pystyvät vastaamaan näihin tavoitteisiin? Ketä varten asiakassuunnitelma laaditaan ja ketä

sitä laatiessa kuunnellaan? Mitä asiakassuunnitelman tavoitteet merkitsevät nuorille?

Sanallistetaanko tavoitteita riittävästi ja selkeästi? Ymmärtävätkö nuoret, mitä tavoitteilla

tarkoitetaan?  Mikä palvelu voisi tarjota kuuntelevia ja välittäviä aikuisia nuorille.

Haastattelut ovat vaikuttaneet minuun syvästi, erityisesti muutama kokemus on ollut

opettava. Sen haastattelun jälkeen, jonka tein nuoren sijoituspaikassa, olin vaikuttunut siitä,

miten kovia nuoret ovat kokeneet. Olen oppinut näissä haastatteluissa jotain, jota en osaa

tarkasti sanoittaa. Nuorten kohtaaminen on avannut minulle erilaisia tilanteita, mitä

lastensuojelun sosiaalityöntekijänä en ole kohdannut. Työssä perheiden asiat tulevat

pikkuhiljaa esille ja rakentuvat viikkojen ja kuukausien myötä. Haastatteluissa nuoret

avaavat koko elämänsä kerralla. Mietin, mistä nuorten kokemuksen kuulemisen aiheuttama

liikutus minussa johtui. Perttula mainitsee (2009, 178) että tutkijan herkkyys on

haastattelussa merkittävää. Vuorovaikutuksen rakentaminen on fenomenologisen

tutkimuksen perusta. Ymmärsin, että olin nuorten kohtaamisessa läsnä ihmisenä omine

tunteineni. En lopulta ollut nuorten edessä sosiaalityöntekijänä, viranomaisena, jollaisena

usein työssä asiakkaan kohtaan. Työssä joudun pakottamaan omat tunteet taka-alalle, mutta
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tämän tutkimuksen mahdollistamana pääsin lähelle nuorten kokemusta aivan toisesta

näkökulmasta. Koin koko tunteiden kirjon nuorten kanssa, surun ja pettymyksen, jopa

raivon ja toisaalta taas ilon siitä, että heidän elämässä tällä hetkellä monet asiat olivat todella

hyvin. Tunteet, joita minussa heräsi tutkimusprosessin aikana, vaikuttivat analyysissä siihen,

että tietoisesti mietin näkökulmaeroa viranomaisen ja nuoren välillä. Nuorten näkökulman

näkyväksi tekeminen tuntui merkittävältä.
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