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1.	Johdanto	
		

Suomessa	asui	vuoden	2014	lopussa	lähes	50	000	Viron	kansalaista,	mikä	oli	kahdeksan	

prosenttia	enemmän	kuin	edellisen	vuoden	lopussa.		Virolaiset	ovat	Suomen	suurin	

maahanmuuttajaryhmä.	(Tilastokeskus	2016).	Virolaisia	maahanmuuttajia	on	erityisen	paljon	

Helsingissä	ja	heidän	määränsä	näkyy	myös	lastensuojelussa.	Suomeen	muuton	syy	on	

virolaisten	miesten	kohdalla	tavallisimmin	työ,	naisilla	perhesyyt.	Muuttajat	ovat	pääosin	

hyvin	koulutettuja	ja	viime	aikoina	erityisesti	korkeakoulutettujen	osuus	on	kasvanut.	

Perheiden	muutto	on	tavallisimmin	monivaiheinen:	ensin	muuttaa	yksi	perheenjäsenistä	ja	

muut	myöhemmin	perässä.	Perheellisistä	muuttajista	vain	joka	kolmannen	perhe	jää	Viroon.	

(Taloussanomat	15.4.2011	“Viro	menettää	hyvää	työvoimaa	Suomeen”).	

	

Virolaisista	maahanmuuttajista	Suomessa	löytyy	melko	vähän	tuoretta	tutkimustietoa.	

Vuonna	2004	ilmestynyt	Venäläinen,	virolainen,	suomalainen	–	Kolmen	

maahanmuuttajaryhmän	kotoutuminen	Suomeen	edustaa	jo	hieman	vanhentunutta	tietoa.	

Siinä	käytetyt	käsitteet,	kuten	akkulturaatio	ja	syrjäytyminen,	ovat	edelleen	tutkimuksen	

kannalta	relevantteja	myös	virolaisten	maahanmuuttajien	kohdalla.	Tutkimuksen	mukaan	

venäläisten	syrjäytymisriskit	olivat	virolaisia	suurempia.	Useimpien	virolaisten	(71%)	

elämäntilanteissa		ei	ollut	havaittavissa	lainkaan	syrjäytymisriskejä.	Virolaisten	akkulturaatio	

oli	myös	onnistunut	venäläisiä	paremmin.	Virolaisten	kohdalla	oli	jo	vuonna	2004	mahdollista	

puhua	sulautumisesta	suomalaisiin	verkostoihin.	Virolaiset	olivat	vain	harvoin	eristyneitä	

pelkästään	omiin	etnisiin	verkostoihinsa.	(Liebkind	et	al.	2004,	274–278).	Tuoreemman,	koko	

maahanmuuttajaväestön	psyykkistä	hyvinvointia,	turvallisuutta	ja	osallisuutta	kartoittaneen	

tutkimuksen	mukaan	virolaiset	maahanmuuttajat	luottavat	julkiseen	sosiaalihuoltoon	ja	

poliisiin	enemmän	kuin	mikään	muu	etninen	väestöryhmä	Suomessa,	mukaan	lukien	

kantasuomalaiset.	(Castaneda	et	al.	2015,	19).	

	

Koska	virolaisten	maahanmuuton	syyt	ovat	työperäisiä,	he	jäävät	usein	

kotouttamistoimenpiteiden	ulkopuolelle.		Kotoutuminen	tarkoittaa	lain	mukaan	

“maahanmuuttajan	ja	yhteiskunnan	vuorovaikutteista	kehitystä,	jonka	tavoitteena	on	antaa	

maahanmuuttajalle	yhteiskunnassa	ja	työelämässä	tarvittavia	tietoja	ja	taitoja	samalla	kun	

tuetaan	hänen	mahdollisuuksiaan	oman	kielen	ja	kulttuurin	ylläpitämiseen”.	Kotouttaminen	
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puolestaan	tarkoittaa	“kotoutumisen	monialaista	edistämistä	ja	tukemista	viranomaisten	ja	

muiden	tahojen	palveluilla	ja	toimenpiteillä”.	(Laki	kotoutumisen	edistämisestä	3§).	

Laki	kotoutumisen	edistämisestä	koskee	kaikkia	ulkomaan	kansalaisia,	joilla	on	voimassa	

oleva	oleskelulupa	Suomessa,	joiden	oleskeluoikeus	on	rekisteröity	tai	joille	on	myönnetty	

oleskelukortti	ulkomaalaislain	mukaisesti.	(2§).	Kuitenkin	lain	mukaan	vain	työtön	työnhakija	

tai	muun	kuin	tilapäisen	toimeentulotuen	saaja	on	oikeutettu	esimerkiksi	palveluntarpeen	

alkukartoitukseen	tai	kotoutumissuunnitelmaan.	Myös	muut	maahanmuuttajat	ovat	tähän	

oikeutettuja,	mikäli	he	itse	sitä	pyytävät	ja	heidän	katsotaan	sitä	tarvitsevan.	Työn	vuoksi	

maahan	muuttavan	pitää	siis	oma-aloitteisesti	vaatia	kotouttamistoimenpiteitä	eikä	niiden	

saaminen	ole	automaatio.	(9-10,	12	§).	Työllistyneet	maahanmuuttajat	saavat	oleskeluluvan	

myöntämisen	jälkeen	kotoutumistoimenpiteenä	ainoastaan	perustietoaineiston	kotiin	

lähetettynä.		(7	§)	Virolaisten	kotoutumista	ei	siis	tueta	samalla	tavoin	kuin	esimerkiksi	

turvapaikanhakijoiden	kotoutumista,	mikä	voi	joidenkin	kohdalla	johtaa	syrjäytymiseen,	kun	

uuden	kulttuurin	tapoja	ja	käytäntöjä	ei	ymmärretä	eikä	kielitaitoa	ole.	

	

Lastensuojelusta	ja	venäläisistä	maahanmuuttajista	on	käyty	paljon	keskustelua	

tiedotusvälineissä,	mutta	muut	maahanmuuttajaryhmät	eivät	ole	nousseet	julkisessa	

keskustelussa	yhtä	näkyvästi	esiin.	Maahanmuuttajista	lastensuojelun	asiakkaina	ei	ylipäänsä	

ole	tehty	kovin	paljon	tutkimusta.	Merja	Anis	(2008)	on	tutkinut	diskurssianalyysin	keinoin	

maahanmuuttajasosiaalityöhön	ja	-lastensuojeluun	liittyviä	keskustelusisältöjä	sekä	erilaisia	

puhe-	ja	vuorovaikutustapoja.	Aniksen	mukaan	maahanmuuttajien	asiakkuuksia	

lastensuojelussa	on	erityisen	tärkeä	tarkastella	lapsen	etua	silmällä	pitäen.	Kysymys	lapsen	

edusta	liittyy	laajemmin	kysymykseen	kulttuurisesta	dominaatiosta	ja	kulttuurirelativismista	

eli	siitä,	minkälaista	kulttuuriin	liittyvää	tapojen	ja	käytäntöjen	vaihtelua	yhteiskunta	voi	

hyväksyä	ilman,	että	siihen	puututaan	sosiaalityöhönkin	liittyvällä	viranomaiskontrolloinnilla.	

(Anis	2008,	15).	Tähän	liittyy	myös	kysymys	kulttuurisesta	sensitiivisyydestä,	joka	saattaa	

johtaa	viranomaisen	toimimaan	niin,	että	perheen	kulttuurin	kunnioittaminen	tulee	lapsen	

etua	tärkeämmäksi.	Esimerkkinä	voidaan	käyttää	vaikkapa	lapsen	ruumiillista	kuritusta,	joka	

on	Suomessa	kielletty	lailla,	mutta	monessa	muussa	maassa	edelleen	tavallinen	

kasvatuskeino.		

	

Merja	Aniksen	mukaan	(2013)	lastensuojelun	sosiaalityöntekijöiden	tulisi	muistaa,	että	

erilaisista	yhteiskunnista	muuttaneet	ihmiset	eivät	välttämättä	ymmärrä	palvelujärjestelmän	
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toimintaperiaatteita,	työntekijöiden	käyttämiä	termejä	tai	päätösten	ja	toimenpiteiden	

perusteita	riittävän	hyvin,	mikä	vaikuttaa	olennaisesti	myös	työntekijän	ja	asiakkaan	välisiin	

valtasuhteisiin.	(Anis	2013,	155).	Minttu	Räty	(2002)	huomauttaa,	että	useimmille	

maahanmuuttajille	koko	ajatus	lastensuojelusta	on	vieras.	Monissa	yhteisöllisissä	

kulttuureissa	perheen	sisäiset	ongelmat	ratkaistaan	lähiyhteisöissä	perheenjäsenten	ja	

sukulaisten	kesken.	Monet	maahanmuuttajat	vieroksuvat	suomalaisten	viranomaisten	

puuttumista	perheen	sisäisiin	asioihin.	Myös	lapsikeskeinen	lähestymistapa	–	suomalaisen	

lastensuojelun	kulmakivi	–	saattaa	olla	vaikea	ymmärtää.	(Räty	2002,	174).		

	

Nick	Banksin	(2001)	mukaan	viranomaisten,	jotka	työskentelevät	maahanmuuttajaperheiden	

kanssa	tulee	muistaa	varmistaa	perheen	kulttuuriset	normit	perheeltä	itseltään	eikä	olettaa	

aiemman	tietämyksensä	perusteella.	Kulttuuri	ei	ole	staattinen,	vaan	dynaaminen	ja	alati	

muuttuva	ilmiö,	joka	“tulee	lihaksi”	ryhmien	sisäisessä	ja	niiden	välisessä	vuorovaikutuksessa.	

Kulttuuria	ei	saisi	myöskään	ylikorostaa.	(Banks	2001,	147–148).		

	

Virolaiset	ovat	Suomessa	muita	suuria	maahanmuuttajaryhmiä,	venäläisiä	ja	somaleja,	

näkymättömämpi	ryhmä	esimerkiksi	lastensuojelun	virallisessa	kontekstissa.	Lastensuojelun	

käsikirjasta	löytyy	artikkeli	venäläisen	asiakkaan	kohtaamisesta,	mutta	vastaavaa	artikkelia	ei	

ole	kirjoitettu	virolaisesta	asiakkaasta,	vaikka	heitä	on	Suomessa	enemmän.	(Lastensuojelun	

käsikirja	2015a).	Tämä	voi	johtua	esimerkiksi	siitä	historiaan	ja	maantieteelliseen	

läheisyyteen	perustuvasta	oletuksesta,	että	virolaisten	kulttuuri	on	niin	lähellä	suomalaista,	

ettei	erilliselle	artikkelille	virolaisen	asiakkaan	kohtaamisesta	ole	tarvetta.	Kuitenkin	

kulttuurinen	sensitiivisyys	olisi	tärkeää	kaikkien	maahanmuuttajaryhmien	kohdalla.	

	

Tämän	käytäntötutkimuksen	tarkoituksena	on	selvittää,	millaisia	ongelmia	on	niillä	

virolaisilla	perheillä,	jotka	tulevat	lastensuojelutarpeen	selvitykseen	ja	tehdä	virolaiset	

maahanmuuttajaryhmänä	näkyväksi	lastensuojelun	kontekstissa.	Tutkimuksen	tarkoituksena	

on	selvittää,	miksi	virolaiset	maahanmuuttajat	tulevat	lastensuojelutarpeen	selvitykseen	ja	

pureutua	syvemmälle	näihin	syihin	ottaen	samalla	huomioon	virolaisten	kulttuurisen	taustan	

ja	aseman	maahanmuuttajina.	

	

Selvitän	työssäni	lastensuojelutarpeen	selvitysten	yhteenvetojen	perusteella,	millä	perustein	

virolaiset	perheet	tavallisimmin	päätyvät	lastensuojelutarpeen	selvitykseen,	millä	perusteella	
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asiakkuus	tavallisimmin	alkaa	sekä	miten	sosiaalityöntekijät	käsittelevät	dokumenteissa	

kulttuurieroja	Viron	ja	Suomen	välillä.		

	

Tutkimuskysymyksiäni	ovat:	

	

1. Mitkä	ovat	lastensuojelutarpeen	selvitykseen	tulevien	virolaisten	perheiden	

tyypillisiä	ongelmia	ja	kuinka	ne	kytkeytyvät	kulttuuriin	tai	heidän	asemaansa	

maahanmuuttajina?		

2. Miten	kirjauksia	tekevät	sosiaalityöntekijät	tuovat	esiin	virolaisten	erilaista	

kulttuuritaustaa?	

Viimeinen	tutkimuskysymys	on	työyhteisön	toivoma.	Johtava	sosiaalityöntekijä	tosin	

huomautti,	että	lähtöoletuksena	on,	ettei	kulttuurinen	tausta	juurikaan	tule	dokumenteista	

ilmi,	sillä	kirjaamisessa	pyritään	neutraaliuteen.	

Tutkimukseni	tavoitteena	on	tuottaa	uutta	tietoa	virolaisista	maahanmuuttajista	

lastensuojelutarpeen	selvityksessä	työskentelevien	sosiaalityöntekijöiden	työn	tueksi.		

2.	Tutkimuksen	toimintaympäristö	
	

Käytäntötutkimukseni	paikantuu	erääseen	Helsingin	kaupungin	perhe-	ja	sosiaalipalvelujen	

lastensuojelun	yksikköön	ja	siellä	lastensuojelutarpeen	arviointitiimiin.	

2.1.	Lastensuojelutarpeen	selvitys	prosessina	
	

Lastensuojeluasia	tulee	yleensä	vireille	viranomaisen	tai	yksityishenkilön	tekemästä	

lastensuojeluilmoituksesta.	Lastensuojelutarpeen	arvioinnissa	otetaan	vastaan	

lastensuojeluilmoituksia,	joiden	pohjalta	tehdään	lastensuojelutarpeen	selvityksiä.	Lain	

mukaan	viranomaisen	on	päätettävä	seitsemän	arkipäivän	aikana,	johtaako	

lastensuojeluilmoitus	lastensuojelutarpeen	selvitykseen.	Lisäksi	on	tehtävä	sosiaalihuoltolain	

mukainen	palvelutarpeen	arvio.	Jos	selvitys	arvioidaan	tarpeelliseksi,	se	tulee	tehdä	90	

vuorokauden	kuluessa	ilmoituksen	saapumisesta.	Sosiaalityöntekijä	selvittää	arvioinnin	

aikana	työparinsa	kanssa	lastensuojelulain	mukaisten	palvelujen	ja	tukitoimien	tarvetta.	

Lisäksi	hän	arvioi	lapsen	kasvuolosuhteita	sekä	lapsen	hoidosta	ja	kasvatuksesta	vastaavien	

henkilöiden	mahdollisuuksia	huolehtia	lapsesta.	Lastensuojelutarpeen	selvityksessä	osallisina	

ovat	viranomaisten	ja	lapsen	lisäksi	huoltaja	ja	tarvittaessa	muut	lapselle	läheiset	ihmiset.	
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Selvitys	luodaan	luottamuksellisessa	asiakassuhteessa,	jossa	asiakkaan	kuuntelu	ja	tämän	

osallisuuden	varmistaminen	itseään	ja	perhettään	koskevissa	päätöksissä	on	tärkeää.	

Nykyisen	sosiaalihuoltolain	mukaan	asiakkuus	alkaa	vasta	lastensuojelutarpeen	selvityksen	

perusteella.	Lastensuojelutarpeen	arvion	asiakas	ei	siis	ole	lastensuojelun	asiakas.	

(Lastensuojelun	käsikirja	2015b;	Helsingin	kaupunki	2015).	

	

Lastensuojelutarpeen	selvityksestä	tulee	laatia	kirjallinen	yhteenveto.	Yhteenvedossa	

kerrotaan	selvityksen	sisältö	ja	käytetyt	menetelmät	sekä	kuvataan	tehdyt	havainnot	

tiiviistetysti.	Selvityksestä	täytyy	tulla	ilmi	selvityksen	lähtökohdat	ja	kesto,	tapaamisten	

ajankohdat,	osallistujat,	pyydetyt	selvitykset	ja	tehdyt	tutkimukset.		Siihen	tulee	kirjata	myös	

lapsen,	vanhempien	ja	työntekijöiden	näkemys	tilanteesta.	Sosiaalityöntekijä	ottaa	

yhteenvedossa	kantaa	esimerkiksi	siihen,	onko	aihetta	lastensuojelun	asiakkuudelle	

lastensuojelulain	ja	muiden	kriteerien	valossa.		(Lastensuojelun	käsikirja	2015b).	

	

Lastensuojelutarpeen	selvityksessä	käytetyn	kriteeristön	avulla	arvioidaan	esimerkiksi	

lapsen	kehityksellisiä	tarpeita.	Kehityksellisiin	tarpeisiin	kuuluu	fyysinen	terveys,	lapsen	arki,	

päihteiden	käyttö	ja	lapsen	psyykkinen	ja	sosiaalinen	hyvinvointi.	Yksi	psyykkisen	ja	

sosiaalisen	hyvinvoinnin	alakategorioista	on	lapsen	minäkuva.	Minäkuvaan	puolestaan	liittyy	

identiteetti,	joka	voi	tarkoittaa	esimerkiksi	etnistä,	uskonnollista	ja	kulttuurista	identiteettiä.	

(Liite	1).	Keskustelin	arviointitiimin	johtavan	sosiaalityöntekijän	kanssa	siitä,	että	on	

ongelmallista	ohjata	työntekijöitä	häivyttämään	kulttuuria	esimerkiksi	dokumenteista.	Olisi	

lapsen	edun	mukaista,	että	kulttuuri	otettaisiin	jollain	tavalla	huomioon.		

2.2.	Tutkimuksen	osallistujien	roolit	ja	positiot	
	

Tutkimukseeni	osallistui	sosiaalityöntekijöitä	ja	sosiaaliohjaajia	lastensuojelutarpeen	

arviointitiimistä	kirjaustensa	välityksellä.	Lisäksi	tutkimukseni	osallistujina	voi	pitää	

asiakkaita,	jotka	ovat	yhdessä	sosiaalityöntekijöiden	kanssa	tuottaneet	itseään	koskevaa	

tietoa,	joskin	työntekijällä	on	asiakasta	suurempi	valta	päättää,	mitä	keskusteluista	kirjataan	

dokumenttiin.	Eniten	tein	yhteistyötä	lastensuojelutarpeen	arvioinnin	johtavan	

sosiaalityöntekijän	kanssa,	joka	avasi	minulle	dokumenteista	ja	lastensuojelutarpeen	arviosta	

asioita,	joita	en	itse	ymmärtänyt.		
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Oma	positioni	tutkijana	oli	vaikea	omaksua,	koska	minulla	ei	ole	kokemusta	

lastensuojelutyöstä	lyhyttä	K2-harjoittelua	enempää.	Pohdin	välillä,	että	olisi	hyvä,	jos	

hahmottaisin	lastensuojelun	kenttää	ja	sitä,	minkälaisia	ongelmia	on	tavallisesti	perheillä,	

jotka	tulevat	lastensuojelutarpeen	selvitykseen.	Sen	pohjalta	olisin	myös	voinut	paremmin	

arvioida	erityisesti	virolaisten	asiakkaiden	ongelmia	ja	kuinka	niitä	dokumenteissa	

käsitellään.	Toisaalta	minulla	ei	ollut	etukäteen	sidoksia	lastensuojeluun	enkä	ollut	katsonut	

sitä	sosiaalityöntekijän	näkökulmasta,	minkä	vuoksi	osasin	ehkä	tehdä	kysymyksiä,	joita	en	

muuten	olisi	osannut	tehdä	ja	”ihmetellä	asioita	ulkoapäin”.		

3.	Lastensuojelutarpeen	selvitysten	yhteenvedot	tutkimusaineistona	
	

3.1.	Aineiston	kerääminen	ja	analysointi		
	

Arviointitiimin	johtava	sosiaalityöntekijä	keräsi	aineiston,	lastensuojelutarpeen	selvitysten	

yhteenvedot,	vuonna	2015	lastensuojelutarpeen	selvityksen	asiakkaiksi	tulleiden	perheiden	

joukosta.	Lastensuojelussa	perheitä	ei	tilastoida	etnisen	taustan	mukaan.	Perheiden	joukosta	

tutkimukseeni	valikoituivatkin	ne	perheet,	joiden	kulttuuritausta	voidaan	päätellä	

dokumenteista.	Joissain	selvityksissä	virolainen	tausta	oli	tuotu	ilmi	eksplisiittisesti,	joidenkin	

kohdalla	kulttuuritausta	on	päätelty	esimerkiksi	nimen	perusteella,	mutta	heidänkin	

kohdallaan	kansalaisuus	on	myöhemmin	tarkastettu.	Aineistooni	kuuluu	ainoastaan	perheitä,	

joiden	molemmat	vanhemmat	ovat	virolaisia.		

	

Tutkimukseeni	valikoitui	lopulta	viisitoista	perhettä,	joista	muutaman	kohdalla	

lastensuojelutarpeen	selvitys	koski	useampaa	lasta.	Joidenkin	kohdalla	lastensuojelutarpeen	

yhteenveto	oli	hyvin	lyhyt,	muutaman	kohdalla	se	käsitti	jopa	kymmenen	sivua.	Aineisto	

luovutettiin	minulle	sähköpostitse	ilman	tunnistetietoja.	

	

Tutkimus	on	luonteeltaan	asiakirja-analyysi,	ja	siinä	on	käytetty	sisällönanalyyttista	

menetelmää	aineistolähtöisyyden	periaatteella,	mikä	tarkoittaa,	ettei	minulla	ole	ollut	

valmista	teoreettista	viitekehystä,	vaan	tutkimus	on	toteutettu	aineiston	ehdoilla.	(Tuomi	&	

Sarajärvi	2013,	109	–	112).		
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Lisäksi	olen	paikoin	käyttänyt	sisällönerittelyä,	määrällistä	dokumenttien	analyysia,	jossa	

tekstin	tai	dokumentin	sisältöä	kuvataan	kvantitatiivisesti,	esimerkiksi	laskemalla	asian	tai	

ilmiön	esiintyvyyttä.	(Tuomi	&	Sarajärvi	2013,	107–108).	Olen	käyttänyt	sisällönerittelyä	

esimerkiksi	silloin,	kun	on	ollut	tarpeen	laskea	vaikkapa	asiakkuuteen	johtaneiden	selvitysten	

tai	perheväkivaltatapausten	määrää.	

	

Kun	minulle	luovutettiin	lastensuojelutarpeen	selvityksen	yhteenvedot,	kävin	dokumentit	läpi	

yksitellen.	Ensin	katsoin,	kuinka	suuri	osa	selvityksistä	johti	lastensuojelun	asiakkuuteen,	

tämän	jälkeen	aloin	merkitä	eri	väreillä	lastensuojelutarpeen	selvitykseen	johtaneita	syitä	ja	

laskin	niiden	esiintyvyyksiä.	Aineistosta	nousi	selvästi	esille	neljä	erilaista	ongelmatyyppiä:	

ongelmat	koulunkäynnissä,	perheväkivalta	ja	lapsen	hoidon	laiminlyöminen,	vanhempien	

päihde-	ja	mielenterveysongelmat	sekä	taloudelliset	ongelmat.	Lopuksi	merkitsin	vielä	eri	

värillä	dokumenteista	ne	kohdat,	joissa	tuodaan	jollain	tavalla	esille	erilaista	kulttuuritaustaa.	

	

Jotkut	ongelmat	eivät	olleet	perheessä	juuri	lastensuojelutarpeen	selvityksen	hetkellä	

akuutteja,	mutta	niitä	oli	ilmennyt	aiemmin.	Lastensuojelutarpeen	selvityksen	yhteenvedosta	

tulee	ilmi	esimerkiksi	aiemmat	lastensuojeluilmoitukset.	

	

Kirjoitusvaiheessa	hahmottelin	tutkimuskirjallisuuden	pohjalta	kunkin	neljän	”pääongelman”	

yhteyttä	maahanmuuttajien	ongelmiin	yleisesti	sekä	virolaiseen	kulttuuriin	liittyviä	

erityispiirteitä.		

3.2.	Dokumentit	tutkimusaineistona		
	

Lastensuojelutarpeen	arvioinnin	asiakirjat	on	pyritty	tuottamaan	mahdollisimman	

neutraalisti	asiakkaan	kulttuuriin	nähden.	Tämä	tarkoittaa	muun	muassa	sitä,	että	

kulttuurisia	oletuksia	pyritään	välttämään	eikä	perheen	kantaväestöstä	mahdollisesti	

poikkeavaa	kulttuuritaustaa	tuoda	juurikaan	esille.		

	

Aino	Kääriäisen	(2003)	mukaan	dokumentit	kertovat	työn	tarkoitusperistä	tai	ristiriidoista	

asiakkaiden	ja	työntekijöiden	välillä	niukasti.	Asiakirjojen	tyyli	on	asiallinen,	faktoihin	

keskittyvä	ja	ihmiset	redusoituvat	asiakirjateksteissä	ainoastaan	maininnoiksi.	Asiakirjat	

eivät	kerro	koko	totuutta	ihmisten	elämästä,	vaan	lähinnä	siitä,	mitä	sosiaalityöntekijät	ovat	

pitäneet	kirjaamisen	kannalta	oleellisena.	Asiakirjat	sisältävät	paljon	alkuoletuksia	siitä,	että	
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lukija	ja	tekstintuottaja	ymmärtävät	asioita	samalla	tavalla.	(Kääriäinen	2003,	19	–	20).	

Lisäksi	on	huomattava,	ettei	dokumentteja	tietenkään	ole	laadittu	tutkimuksellista	käyttöä	

silmällä	pitäen.	

	

Dokumentit	voivat	olla	tutkimuksen	lähteenä	tai	aiheena.	(Kääriäinen	2003,	15).	Omassa	

tutkimuksessani	dokumentit	ovat	tutkimuksen	lähde,	mikä	voidaan	nähdä	ongelmallisena	

esimerkiksi	niiden	kulttuuri-	ja	aikasidonnaisuuden	tai	subjektiivisten	tulkintojen	vuoksi.	

Perustelen	dokumenttien	käyttöä	tutkimukseni	lähteenä	kuitenkin	sillä,	että	olen	tietoinen	

siitä,	että	dokumentit	eivät	kerro	asiasta	tai	ilmiöstä	objektiivista	totuutta.	On	myös	hyvä	

ottaa	huomioon,	etteivät	dokumentit	ja	keskustelun	sisältö	ole	välttämättä	yhteneväiset.	

Dokumentit	voivat	kuitenkin	antaa	viitteitä	ilmiöistä	ja	sen	erityispiirteistä,	oman	

tutkimukseni	kohdalla	esimerkiksi	maahanmuuttajien	kohtaamista	ongelmista	uudessa	

yhteiskunnassa.	

3.3.	Tutkimuksen	etiikka	
	

Tutkimuksessani	sitouduin	noudattamaan	Tutkimuseettisen	neuvottelukunnan	eettisiä	

ohjeita.	Käytettävästä	tutkimusaineistosta	eli	lastensuojelutarpeen	selvitysten	yhteenvedoista	

häivytettiin	jo	ennen	tutkijalle	luovuttamista	nimet,	henkilötunnukset	ja	osoitteet.	

Anonymiteetin	varmistamiseksi	sitouduin	siihen,	ettei	tutkimuksestani	ole	mahdollista	

tunnistaa	aineistossani	esiintyviä	työntekijöitä	tai	asiakkaita.	Tutkimusaineisto	hävitetään	

tutkimuksen	valmistuttua.		

	

Sirpa	Kuusisto-Niemi,	Sari	Rissanen	ja	Kaija	Saranto	(2011)	ovat	tutkineet	

asiakasdokumenttien	käyttöä	sosiaalityön	tutkimuksessa.	He	muistuttavat,	ettei	

asiakasdokumentaatiota	ole	tuotettu	tutkimuksellisiin	tarpeisiin,	mutta	asiakasdokumenttien	

analysointi	on	tutkimuksen	kannalta	hyödyllistä	ja	se	lisää	osaltaan	sosiaalityön	

vaikuttavuutta	tuomalla	näkyväksi	sosiaalityöntekijöiden	työkäytäntöjä.	(Kuusisto-Niemi	et	

al.	2011,	259,269).		Asiakasdokumenttien	käyttämistä	tutkimuksessa	voidaan	siis	pitää	

eettisenä	siksi,	että	työkäytäntöjen	julki	tuominen	lisää	osaltaan	läpinäkyvyyttä	asiakastyössä.		

	

Kävin	lastensuojelutarpeen	arvioinnin	johtavan	sosiaalityöntekijän	sekä	muun	työyhteisön	

kanssa	keskustelua	tutkimuksestani	läpi	tutkimusprosessin.	Olen	myös	pyrkinyt	tässä	

tutkimusraportissa	kuvaamaan	tutkimukseni	vaiheita	mahdollisimman	läpinäkyvästi.	
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4.	Virolaisten	perheiden	lastensuojelutarpeen	selvitysten	syitä	
	

Aineistoni	koostuu	viidestätoista	perheestä	ja	yhteensä	kahdeksastatoista	lapsesta.	Aineistoni	

lapset	ovat	iältään	0	–	17	–vuotiaita	ja	kouluikäisiä	heistä	on	kaksi	kolmasosaa.	Tyttöjä	

aineistoni	lapsista	oli	kymmenen	ja	poikia	kahdeksan.	Yksikkö,	jota	tässä	luvussa	käsittelen,	

on	perhe,	sillä	kaikkien	tähän	aineistoon	kuuluvien	sisarusten	yhteenvedot	olivat	lähes	

identtisiä,	toisin	sanoen	heidän	ongelmiaan	käsiteltiin	yleisemmin	perheen	ongelmina	(jos	

asiakkuus	päädyttiin	aloittamaan,	se	koski	perheen	kaikkia	lapsia).	Toisaalta	joistakin	

yhteenvedoista	käy	ilmi,	että	perheessä	on	muitakin	lapsia,	mutta	lastensuojelutarpeen	

selvitys	koskee	vain	yhtä	lasta.	

	

Lastensuojeluilmoitusten	syyt	koskivat	neljässä	tapauksessa	joko	lapseen	tai	hänen	

vanhempaansa	kohdistunutta	pahoinpiteilyepäilyä,	neljä	ilmoitusta	häätöä	tai	sen	uhkaa,	

kolme	ilmoitusta	koski	ongelmia	koulussa,	yksi	ilmoitus	vanhemman	kyvyttömyyttä	huolehtia	

lapsestaan	tai	lapsistaan	esimerkiksi	mielenterveysongelman	vuoksi	ja	yksi	ilmoitus	

vanhemman	päihteidenkäyttöä.	Yksi	lastensuojeluilmoitus	oli	tehty	kolmivuotiaan	syötyä	

pesuainetta	vaarallisin	seurauksin	läsnä	olleiden	aikuisten	nauttiessa	alkoholia.	Eräässä	

ilmoituksessa	syitä	oli	kaksi,	sekä	kouluongelmat	että	vanhemman	kyvyttömyys	huolehtia	

lapsesta.		

	

Noin	25	%	(4/15)	arviointiin	tulleista	perheistä	päätyi	lastensuojelun	asiakkaaksi.	

Lastensuojelutarpeen	arvion	johtavan	sosiaalityöntekijän	mukaan	noin	kolmasosa	

selvityksistä	johtaa	asiakkuuteen	heidän	tiimissään.	Virolaiset	eivät	siis	ole	tilastollinen	

poikkeus.	Asiakkuuteen	johtaneista	selvityksistä	kahdessa	oli	kyse	vakavista	koulunkäynnin	

ongelmista,	toisessa	näistä	lisäksi	lapsen	vakavista	raivokohtauksista,	joiden	edessä	äiti	oli	

keinoton.	Yhdessä	tapauksessa	oli	kyse	vakavista	väkivaltasyytöksistä.	Lapsen	äiti	epäili	isän	

pahoinpitelevän	ja	käyttävän	lasta	seksuaalisesti	hyväksi.	Viimeisessä	tapauksessa	oli	kyse	

äidin	mielenterveydestä	ja	elämänhallinnasta,	joka	vaikutti	esimerkiksi	perheen	talouteen.		

	

Seuraavaksi	nostan	esiin	neljä	selvitysten	yhteenvedoista	nousevaa	ongelmatyyppiä.		

4.1.	Koulunkäynnin	ongelmat	
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Aineistoni	lapsista	kouluikäisiä	oli	kymmenen.	Kouluikäisistä	kaikki	kävivät	peruskoulua.	

Heistä	kuuden	kohdalla	oli	lastensuojelutarpeen	selvityksen	yhteenvedossa	merkintä	

kouluongelmista	ja	neljän	kohdalla	juuri	huoli	koulun	sujumattomuudesta	oli	johtanut	

lastensuojelutarpeen	selvitykseen.	Joidenkin	kohdalla	ongelmat	koulunkäynnissä	olivat	osa	

suurempaa	ongelmavyyhteä.	Huolta	koulussa,	lastensuojeluviranomaisissa	ja	joskus	myös	

vanhemmissa	herättivät	esimerkiksi	koulupoissaolot,	koulukiusaamisen	uhriksi	joutuminen	

sekä	kielivaikeudet,	jotka	hankaloittavat	koulunkäyntiä.	Yhden	lapsen	kohdalla	oli	myös	

maininta	äidin	heikosta	kielitaidosta,	joka	vaikeutti	poissaolojen	ilmoittamista	kouluun.	

	

Marianne	Teräs	ja	Elina	Kilpi-Jakonen	(2013)	ovat	tutkineet	maahanmuuttajalapsia	

suomalaisessa	koulutusjärjestelmässä.	Maahanmuuttajat	menestyvät	koulussa	keskimäärin	

kantaväestöä	heikommin	ja	heidän	koulutustasonsa	jää	tavallisesti	matalammaksi.	

Sosioekonominen	asema	vaikuttaa	lasten	koulumenestykseen	niin	kantaväestön	kuin	

maahanmuuttajienkin	kohdalla.	Monilla	maahanmuuttajilla	on	matala	sosioekonominen	

tausta.	Virolaisten	maahanmuuttajien	sosioekonominen	tausta	on	kuitenkin	monia	muita	

maahanmuuttajaryhmiä	korkeampi.		Virolaiset	ovat	Suomen	parhaiten	työllistynyt	

maahanmuuttajaryhmä	ja	heistä	64	%:lla	on	toisen	asteen	koulutus.	Toisaalta	

korkeakoulututkinto	on	vain	19	%:lla	virolaisista,	mikä	on	vähemmän	kuin	minkään	muun	

maahanmuuttajaryhmän	kohdalla.	Esimerkiksi	Venäjältä	tai	entisen	Neuvostoliiton	alueelta	

muuttaneista	49	%	on	suorittanut	korkeakoulututkinnon.	(Teräs	&	Kilpi-Jakonen	2013,	185;	

Työ-	ja	elinkeinoministeriö	2014,	34;	Sutela	&	Larja	2015,	33).	

	

Virolaisten	lasten	koulumenestys	näyttäytyy	tilastojen	valossa	melko	keskitasoisena	muihin	

maahanmuuttajiin	verrattuna.		2000-luvun	alussa	kerätyn	aineiston	mukaan	peruskoulun	

päättäneiden	maahanmuuttajanuorten	keskiarvo	on	keskimäärin	7,9,	kun	virolaisilla	ja	

venäläisillä	se	oli	7,8.	Eroa	keskiarvoissa	ei	näy	myöskään	niiden	välillä,	jotka	ovat	asuneet	

Suomessa	vähintään	peruskoulunsa	ajan	ja	niillä,	jotka	ovat	muuttaneet	Suomeen	

peruskoulun	aikana.		(Teräs	&	Kilpi-Jakonen	2013,	195).	On	mahdollista,	että	virolaisilla	on	

kielensä	tuoman	venäläisiin	nähden	etuoikeutetun	asemansa	vuoksi	venäläisiä	parempi	

keskiarvo,	mutta	virolaisista	ei	ole	kerätty	erillistä	dataa.	Toisaalta	voidaan	pitää	

merkittävänä	sitä,	että	vaikka	virolaisilla	on	kielen	tuoma	etu,	he	kuuluvat	koulumenestyksen	

suhteen	yhdessä	venäläisten	kanssa	ryhmään,	jonka	koulumenestys	on	keskiarvona	mitattuna	

hieman	huonompaa	kuin	maahanmuuttajilla	yleensä.	
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Sosioekonomisen	taustan	lisäksi	myös	moni	muu	maahanmuuttajalasten	koulumenestykseen	

vaikuttava	tekijä	selittää	niin	ikään	valtaväestön	koulumenestystä.		Tällaisia	ovat	ainakin	

koulutusjärjestelmä	ja	työmarkkinat,	jotka	liittyvät	ympäristötekijöihin	sekä	kodin	

koulutusasenteet,	jotka	liittyvät	perhetekijöihin.	Muita	syitä	ovat	esimerkiksi		

maahanmuuttajiin	kohdistuvat	asenteet	,	koulun	ja	naapuruston	ominaisuudet	sekä	etninen	

ryhmä	ja	sen	luoma	sosiaalinen	pääoma.	Koulumenestys	on	tutkimusten	mukaan	heikompaa	

kouluissa,	joissa	on	paljon	maahanmuuttajien	lapsia.	Tämän	on	kuitenkin	oletettu	johtuvan	

siitä,	että	tällaisten	alueiden	sosioekonominen	asema	on	keskimäärin	muita	alueita	matalampi	

eikä	maahanmuuttajalasten	suuresta	määrästä.	On	kuitenkin	myös	todennäköistä,	että	

perheen	ja	sitä	ympäröivän	etnisen	ryhmän	sosiaalinen	pääoma	vaikuttaa	maahanmuuttajien	

lasten	koulutukseen.	Vaikka	vanhemmat	olisivat	koulutusmyönteisiä,	on	mahdollista,	että	

heidän	voimavaransa	eivät	riitä	suojelemaan	lasta	tai	nuorta	hänen	lähiympäristönsä	lasten	ja	

nuorten	koulukielteisyydeltä.	(Teräs	&	Kilpi-Jakonen	2013,	185,	187–188).		

	
Neljän	aineistoni	lapsen	tapauksessa	ongelmia	aiheuttivat	koulupoissaolot,	joita	oli	joidenkin	

kohdalla	jopa	satoja	tunteja	lukukauden	aikana.	Yksi	ei	viihtynyt	koulussa,	koska	pelkäsi	

huutavaa	opettajaa	eikä	halunnut	olla	”vammaisten	luokalla”	(erityisopetuksessa).	Myös	

toisen	lapsen	kohdalla	kouluviihtyvyyteen	näytti	liittyvän	se,	että	oppilas,	joka	oli	vasta	

hiljattain	tullut	Suomeen,	joutui	ikäistään	nuorempien	luokalle.		Kolmessa	aineistoni	

tapauksessa,	jossa	lapsella	oli	paljon	koulupoissaoloja,	vanhemman	asenne	koulunkäyntiin	

vaikutti	piittaamattomalta.	Nämä	vanhemmat	eivät	esimerkiksi	ilmoittaneet	poissaoloista	

kouluun	eivätkä	vaikuttaneet	kovin	kiinnostuneilta	siitä,	käykö	lapsi	koulua	vai	ei.		Tällöin	voi	

olettaa,	että	kodin	koulutusasenteet	vaikuttavat	myös	lapsen	koulunkäyntihalukkuuteen.	

	

Koulupoissaolot	ja	-	vaikeudet	näyttäisivät	varsinkin	aineistoni	teini-ikäisten	kohdalla	

korreloivan	lyhyen	maassaoloajan	kanssa.	Lisäksi	näiden	teini-ikäisten	lasten	oli	mainittu	

viettävän	edelleen	paljon	aikaa	Virossa	ja	kaipaavan	siellä	asuvia	ystäviään.	Heillä	oli	myös	

ollut	vaikeuksia	luoda	ystävyyssuhteita	Suomessa.	Teini-ikäiset	asiakkaat	olivat	tulleet	

Suomeen	nuoruusiän	jo	alettua,	mikä	on	osaltaan	saattanut	tehdä	uuteen	kulttuuriin	

sopeutumisen	ja	kielen	oppimisen	vaikeammaksi.	Esimerkiksi	yksi	aineistoni	15-vuotias	

nuori	oli	muuttanut	Suomesta	Viroon	vain	vuotta	aiemmin	ja	aloittanut	koulun	kesken	

lukuvuoden	vuotta	nuorempien	kanssa.	Tämän	nuoren	sopeutumisprosessi	näytti	vajaan	
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vuoden	jälkeen	hyvin	keskeneräiseltä.	Hänellä	oli	koulussa	muutamia	kavereita,	mutta	hän	ei	

tavannut	heitä	lainkaan	koulun	ulkopuolella	eikä	hänellä	ollut	perhettä	lukuun	ottamatta	

muita	sosiaalisia	verkostoja	Suomessa,	ei	myöskään	harrastuksia.	Vapaa-aikansa	hän	kulutti	

vanhempansa	mukaan	lähinnä	tietokoneella.	Koulunkäyntihaluttomuutta	lisäsi	varmasti	myös	

ilmassa	leijuva	epävarmuus	siitä,	joutuisiko	perhe	palaamaan	takaisin	Viroon,	mitä	lapsen	

vanhempi	piti	mahdollisena.	

	

Perheen	maassaoloaika	ja	lapsen	ikä	maahanmuuton	hetkenä	näyttäytyvät	tärkeinä	

indikaattoreina	lapsen	koulumenestyksen	kannalta.	Ne,	jotka	ovat	muuttaneet	maahan	ennen	

teini-ikää,	oppivat	kielen	todennäköisesti	helpommin	kuin	vasta	teini-ikäisenä	muuttaneet.	

Lisäksi	pitkä	maassa-asumisaika	auttaa	myös	vanhempia	sopeutumaan	uuteen	maahan	paitsi	

koulutuksellisesti	myös	työllistymismahdollisuuksien	kannalta.	Merkittävää	on,	että	

eritahtinen	kotoutuminen	eli	se,	että	vanhempi	tai	vanhemmat	muuttavat	maahan	ensin	ja	

lapset	seuraavat	perässä,	lisää	tutkimusten	mukaan	lasten	stressiä	ja	vaikuttaa	myös	

koulumenestykseen.	(Teräs	&	Kilpi-Jakonen	2013,	189,	195–197).	Myös	oma	aineistoni	

näyttäisi	tukevan	edellistä	tutkimustulosta.	Kaksi	nuorta,	joilla	oli	paljon	koulupoissaoloja,	

olivat	tulleet	Suomeen	vanhempaansa	myöhemmin.	Aineistoni	pohjalta	vaikuttaa	myös	siltä,	

että	mikäli	vanhemmat	eivät	ole	sitoutuneita	jäämään	uuteen	kulttuuriin	eli	he	viettävät	

edelleen	paljon	aikaa	kotimaassaan	ja	puhuvat	takaisin	muuttamisesta,	myös	lapsen	

sopeutuminen	on	hankalampaa	ja	sopeutumisvaikeudet	tulevat	ilmi	esimerkiksi	

koulunkäynnin	vaikeutena.	

	

Neljän	lapsen	kohdalla	mainittiin	erikseen	koulukiusaaminen,	joka	oli	vaikuttanut	

kouluviihtyvyteen	ja	lisännyt	koulupoissaoloja.	Yhden	lapsen	kohdalla	oli	merkintä	siitä,	että	

hän	oli	opettajan	mukaan	myös	itse	kiusannut	luokkatovereitaan.		Kiusaaminen	oli	näiden	

lasten	kohdalla	ollut	heidän	omansa	ja	vanhempien	kertoman	mukaan	haukkumista,	

väkivaltaa	tai	sillä	uhkailua	sekä	ulkopuolelle	jättämistä.	Yksi	kiusatuista	kertoi,	että	hänellä	

oli	kiusaamisen	johdosta	pelkotiloja,	jotka	estivät	menemästä	kouluun.	Kaikki	kiusaamisesta	

kertoneet	lapset	olivat	olleet	Suomessa	melko	vähän	aikaa,	alle	kolmen	vuoden	ajan.	

	

Arto	Soilamo	(2006)	on	tutkinut	maahanmuuttajaoppilaiden	osallisuutta	

koulukiusaamistapauksissa.	Tutkimuksen	mukaan	maahanmuuttajaoppilaat	ovat	

kantaväestöön	kuuluvia	oppilaita	useammin	osallisina	koulukiusaamistapauksissa	niin	
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kiusaajan	kuin	uhrinkin	asemassa.	Maahanmuuttajuus	kasvattaa	siis	riskiä	sekä	kiusaajaksi	

että	kiusatuksi	joutumisen	suhteen.	Soilamon	tutkimuksen	mukaan	akkulturaation	

onnistuminen	maahanmuuttajataustaisen	lapsen	kohdalla	korreloi	voimakkaasti	

koulukiusatuksi	tai	-kiusaajaksi	ajautumisen	kanssa.	Akkulturaatiota	

maahanmuuttajaoppilaiden	kohdalla	haittaavat	liian	suuret	oppilasryhmät	ja	resurssien	

puute.	Opettajan	tulisi	maahanmuuttajaoppilaiden	kohdalla	pyrkiä	kiireettömyyteen	ja	antaa	

mahdollisuus	häiriöttömään	vuoropuheluun.	Kiusaamista	näyttäisi	tapahtuvan	erityisen	

paljon	välituntien	aikana,	jolloin	opettajilla	ei	ole	samanlaista	mahdollisuutta	valvoa	oppilaita	

kuin	tuntien	aikana.	Soilamo	arvelee,	että	maahanmuuttajat	ajautuvat	kiusaajiksi,	koska	

tuntevat	asemansa	valtaväestön	oppilaita	heikommaksi	ja	yrittävät	purkaa	turhautumisensa	

kiusaamalla	oppilasta,	joka	on	vieläkin	heikommassa	asemassa.	(Soilamo	2006,	138–141).	

Aineistoni	lapsista	kaksi	koulukiusaamisesta	raportoinutta	kävi	valmistavaa	luokkaa	

koulussa.	Tällaisilla	luokilla	on	ainoastaan	maahanmuuttajataustaisia	oppilaita.	On	siis	

mahdollista,	että	toiset	maahanmuuttajat	olivat	valikoineet	turhaumansa	kohteeksi	uuden,	

vasta	maahan	muuttaneen	oppilaan.	

	

Soilamo	on	kiinnittänyt	huomiota	siihen,	että	kantaväestöön	kuuluva	lapsi	tai	nuori	kertoo	

kiusatuksi	joutumisesta	useammin	kotona	kuin	maahanmuuttajataustainen	oppilas,	joka	taas	

kertoo	kiusaamisesta	huomattavasti	useammin	opettajalle.		Toisaalta	on	mahdollista,	että	

kieliongelmien	vuoksi	kiusaamisen	kohteeksi	joutunut	maahanmuuttajataustainen	oppilas	ei	

välttämättä	osaa	kertoa	opettajille	kiusaamisesta	ja	vaikka	lapsi	puhuisi	kiusaamisesta	

kotona,	vanhemmat	eivät	ehkä	ota	yhteyttä	kouluun	omien	kielivaikeuksiensa	vuoksi.	

Maahanmuuttajataustainen	lapsi	saattaa	jättää	kertomatta	vanhemmille	kiusaamisesta,	koska	

ei	halua	lisätä	uuteen	kulttuuriin	sopeutumista	yrittävien	vanhempiensa	huolta	enää	

entisestään.	(Soilamo	2006,		139,	142).		Yksi	aineistoni	lapsista	kertoi,	ettei	opettajalla	ollut	

aikaa	hänen	ongelmilleen	eikä	opettaja	puuttunut	kiusaamiseen.	Kiusaamisesta	oli	kuitenkin	

kotona	kertonut	jokainen.	

4.2.	Perheväkivalta	ja	lapsen	hoidon	laiminlyöminen	
	

Aineistooni	kuuluvista	perheistä	yhdeksässä	lapseen	epäiltiin	kohdistuneen	tai	hänen	

epäiltiin	nähneen	vanhempien	välistä	väkivaltaa.		Näistä	seitsemässä	tapauksessa	lapsen	isä	

tai	äidin	miesystävä	oli	käyttäytynyt	väkivaltaisesti	lapsen	äitiä	kohtaan.	Neljässä	tapauksessa	

jommankumman	vanhemmista	epäiltiin	käyttäytyneen	väkivaltaisesti	lasta	kohtaan	ja	
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yhdessä	tapauksessa	epäiltiin,	että	lapsen	kymmenen	vuotta	vanhempi	sisarus	olisi	

käyttäytynyt	lasta	kohtaan	väkivaltaisesti.	Yhdessä	tapauksista	väkivallantekijäksi	epäiltiin	

äitiä,	kolmessa	isää.	Lisäksi	yhdessä	tapauksessa,	jossa	isän	epäiltiin	kohdistaneen	lapseen	

väkivaltaa,	äiti	epäili	hänen	lisäksi	käyttäneen	lasta	seksuaalisesti	hyväkseen.	

	

Aineistoni	tapauksissa	lapseen	kohdistuneet	väkivaltaepäilyt	eivät	olleet	erityisen	vakavia	

eikä	lapsille	jäänyt	pysyviä	vammoja,	joskin	tulee	muistaa,	että	vakavan	vamman	tuottavat	

lasten	pahoinpitelytapaukset	ovat	hyvin	harvinaisia.	Kolmeen	väkivaltatapaukseen	liitettiin	

selvityksessä	vanhemman	päihtymystila	ja	yhden	tapauksen	yllä	leijui	epäilys	siitä,	että	äiti	

olisi	keksinyt	lapsen	isän	väkivaltaisuuden	huoltajuusriidan	vuoksi.	Tässä	tapauksessa	isä	

epäili	äidin	haluavan	vieraannuttaa	isää	lapsesta.	Yhdessä	tapauksessa	opettaja	oli	tehnyt	

lastensuojeluilmoituksen,	koska	lapsi	oli	kertonut	koulussa	hänen	ja	isän	välisistä	tappeluista,	

joissa	lapsi	sai	välillä	lieviä	vammoja.	Lastensuojelutarpeen	selvityksen	yhteenvedossa	

kuitenkin	todettiin	lopulta,	että	ilmoitus	oli	aiheeton	ja	johtui	siitä,	että	opettaja	oli	ehkä	

lapsen	puutteellisen	suomen	kielen	taidon	vuoksi	ymmärtänyt	tapauksen	väärin.	Yksi	

vanhemmista	myönsi	avoimesti	käyttävänsä	lievää	ruumiillista	kuritusta	toisinaan	

kasvatuskeinona.	Hänen	mukaansa	”Virossa	on	tapana	läpsiä	lapsia”.	

	

Lasten	kuritusväkivalta	on	kielletty	Suomessa,	mutta	useimmissa	niistä	maista,	joista	

maahanmuuttajia	tulee	Suomeen,	se	on	edelleen	sallittua.	Euroopan	Neuvostolla	on	kampanja	

”Raise	your	hand	against	smacking”	lasten	kuritusväkivaltaa	vastaan.	Tavoitteena	on,	että	

jokainen	47:stä	jäsenvaltiosta	kieltäisi	lainsäädännön	keinoin	lapsiin	kohdistuvan	

kuritusväkivallan.	Tällä	hetkellä	kuritusväkivalta	on	kielletty	kahdessakymmenessäkahdessa	

jäsenvaltiossa	ja	kuusi	jäsenvaltiota	on	sitoutunut	toimimaan	aktiivisesti	sen	kieltämiseksi.	

Virossa	lasten	kuritusväkivallan	kieltävä	lainmuutos	hyväksyttiin	vuonna	2014	ja	laki	astui	

voimaan	tammikuussa	2016.	Suomessa	vastaava	lainmuutos	on	tehty	jo	yli	kolmekymmentä	

vuotta	aiemmin.	(COE	2016).	Lainmuutoksen	voimaantulon	aikoihin	lähes	puolet	

suomalaisista	piti	lasten	ruumiillista	kuritusta	hyväksyttävänä,	kun	taas	vuonna	2012	

kuritusväkivallan	hyväksyi	vajaa	viidennes	kansalaisista.	Lasten	vanhemmat	myös	käyttävät	

2010-luvulla	huomattavasti	vähemmän	väkivaltaa	lapsiaan	kohtaan	kuin	1980-luvulla.	Tämä	

pätee	niin	lievään	(ravistelu,	tukistaminen,	läimäyttäminen,	piiskaaminen,	selkäsauna)	kuin	

vakavaankin	(nyrkillä	tai	esineellä	lyöminen,	potkiminen,	veitsellä	tai	aseella	uhkailu	tai	

niiden	käyttö)	väkivaltaan.	(Sariola	2012,	5,	12).		
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Maahanmuuttajaperheissä	tapahtuvaa	perheväkivaltaa	on	tutkittu	Suomessa	toistaiseksi	

melko	vähän.	Maahanmuuttajalapsiin	kohdistunutta	väkivaltaa	koskeneen	tutkimuksen	

(Kääriäinen	et	al.	2010)	mukaan	maahanmuuttajaperheissä	vanhemmat	kohdistavat	lapsiin	

väkivaltaa	keskimäärin	useammin	kuin	kantasuomalaisissa	perheissä.	Lisäksi	saman	

tutkimuksen	mukaan	maahanmuuttajalapset	näkevät	enemmän	äitiinsä	kohdistuvaa	

väkivaltaa	kuin	valtaväestöön	kuuluvat	lapset.	Valtaväestöä	runsaamman	väkivallan	syynä	

voidaan	pitää	esimerkiksi	maahanmuuttajien	valtaväestöön	nähden	heikompaa	

yhteiskunnallista	asemaa,	jota	indikoivat	esimerkiksi	työttömyys,	taloudellinen	epävarmuus	

ja	sosiaalinen	eristyneisyys.	Myös	kulttuuriset	tekijät	kuten	sukupuolten	väliset	suhteet	ja	

lasten	kasvatuskäytännöt	saattavat	vaikuttaa	maahanmuuttajaperheissä	tapahtuvaan	

perheväkivaltaan.	(Kääriäinen	et	al.	2010,	171).	Vaikka	väkivalta	olisi	vanhempien	välistä	eikä	

kohdistuisi	lapseen,	pelkkä	väkivallan	näkeminen	voi	traumatisoida	lasta	yhtä	syvästi	kuin	

sen	kokeminen.	(MLL	2015).		

	

Tutkimuksen	mukaan	Suomessa	asuvat	maahanmuuttajalapset	siis	näkevät	myös	

kantaväestöä	enemmän	äitiinsä	kohdistunutta	väkivaltaa.	Syyt	maahanmuuttajanaisiin	

kohdistuvan	perheväkivallan	taustalla	ovat	samansuuntaisia	kuin	lapsiin	kohdistuvan	

väkivallan	kohdalla.	Kulttuurista	toiseen	siirtyminen	on	kriisi,	joka	saattaa	laskea	henkistä	

hyvinvointia,	mikä	nähdään	yhtenä	väkivallan	riskitekijänä.	Merkittävää	on	myös,	että	

Suomeen	muuttaminen	saattaa	muuttaa	perheen	sisäisiä	rooleja.	Maahanmuuttajamiehet	

voivat	kokea	suomalaisen	yhteiskunnan	pyrkimykset	miesten	ja	naisten	väliseen	tasa-arvoon	

uhkaavina.	Lisäksi	vanhemmat	saattavat	joutua	luopumaan	auktoriteettiasemastaan	lapsiinsa	

nähden,	kun	jälkikasvu	oppii	kielen	ja	omaksuu	kulttuurin	vanhempia	nopeammin.	(Ellonen	&	

Korhonen	2005,	167,	185).	

	

Heli	Hyvönen	(2005)	on	tutkinut	Suomessa	asuvien	virolaisäitien	transnationaalisia	tiloja	

haastattelututkimuksen	metodein.	Tutkimuksessa	kävi	ilmi,	että	virolainen	kasvatuskulttuuri	

on	suomalaista	autoritäärisempi,	lasten	odotetaan	käyttäytyvän	kauniisti	ja	tottelevan	

vanhempiaan.	Jotkut	haastatelluista	äideistä	hyväksyivät	edelleen	Suomessa	asuessaan	lasten	

ruumiillisen	kurituksen	osana	kasvatusta.	Lisäksi	esille	nousivat	erilaiset	odotukset	tyttö-	ja	

poikalapsia	kohtaan,	jotka	heijastelevat	varmasti	laajemminkin	miesten	ja	naisten	välistä	

tasa-arvoa	Virossa.	Vastaajien	mukaan	tytöt	opetetaan	jo	pieninä	pukeutumaan	kauniisti	ja	
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miellyttämään	miestä.	Äidit	hoitavat	kodin	ja	lapset,	kun	miehet	vastaavat	toimeentulosta	ja	

heidän	roolinsa	kotioloissa	on	näkymättömämpi.	Tämä	näkyy	myös	siinä,	että	virolaiset	naiset	

pitävät	paljon	yhteyttä	äiteihinsä,	mutta	isät	ovat	etäisiä.	Lisäksi	äitien	haastatteluissa	tuli	

ilmi,	ettei	Virossa	ajatella	yhtä	lapsilähtöisesti	kuin	Suomessa.	Asiat	eivät	tapahdu	lasten	

ehdoilla,	vaan	lapset	kulkevat	”muun	elämän	mukana”.		(Hyvönen	2005,	201–202,	207).	

Virolaisten	suomalaisia	perinteisemmät	käsitykset	sukupuolirooleista	nousivat	aineistostani	

esiin	väkivaltatapausten	lisäksi	myös	erään	perheen	kohdalla,	jossa	perheen	isä	oli	poissa	ja	

äiti	kertoi,	ettei	saanut	lasta	tämän	vuoksi	kuriin.	Äidin	mukaan	lapsi	totteli	ja	kunnioitti	

ainoastaan	isäänsä.		Satu	Perälä-Littunen	(2004)	on	vertaillut	virolaisten	ja	suomalaisten	

käsityksiä	hyvästä	äidistä	ja	isästä.	Virolaiset	liittivät	auktoriteetin	ja	kurin	hyvään	isyyteen,	

kun	taas	suomalaiset	vastaajat	useammin	äitiyteen.	(Perälä-Littunen	2004,	136	–	144).		

	

Kolmessa	aineistooni	kuuluvassa	tapauksessa	vanhemman	epäillään	laiminlyöneen	lapsen	

hoidon.	Ensimmäisessä	tapauksessa	kyseessä	ollut	lapsi	oli	15-vuotias,	jonka	epäiltiin	olleen	

yksin	kotona	useita	päiviä	tai	jopa	pitempiä	aikoja	useamman	kerran,	kun	vanhempi	lähti	

käymään	Virossa.	Toisessa	tapauksessa	taas	oli	huolenaiheena	se,	että	perheen	murrosikäinen	

lapsi	hoiti	nuorempaa	sisarustaan	vanhempien	ollessa	töissä	tai	viettämässä	iltaa.	

Vanhemman	lapsen	epäiltiin	myös	pahoinpidelleen	nuorempaa	sisarustaan.	Molemmissa	

tapauksissa	vanhemmat	väittivät	hankkineensa	ystävän	tai	naapurin	hoitamaan	lastaan	

ollessaan	itse	muualla.	Tätä	ei	kuitenkaan	pystytty	todentamaan.	Jälkimmäisessä	tapauksessa	

vanhemmat	ilmaisivat	epäluottamuksensa	lastensuojelua	ja	suomalaisia	viranomaisia	

kohtaan.	Kolmannessa	tapauksessa	lapsi	oli	syönyt	pesuainetta	ja	saanut	allergisen	reaktion	

ja	intoksikaation	ollessaan	kotona	lievästi	päihtyneen	äidin	ja		sukulaismiehen	kanssa.		

	

Heli	Hyvösen	haastattelemien	virolaisäitien	kertoman	perusteella	kyseessä	saattaa	olla	

kulttuurinen,	lapsilähtöisyyteen	liittyvä	ero.	On	mahdollista,	että	ajatellaan	15-vuotiaan	

selviävän	jo	muutaman	päivän	yksinkin	ja	toisaalta	ajatellaan,	että	murrosikäinen	sisarus	

pystyy	huolehtimaan	pienemmästään	pitkiäkin	aikoja.	Alkoholinkäyttö	lapsen	läsnä	ollessa	

taas	saattaa	liittyä	Heli	Hyvösen	tutkimustulokseen	siitä,	että	”lapsi	menee	muun	elämän	

mukana”.		

4.3.	Vanhempien	päihde-	ja	mielenterveysongelmat	
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Aineistoni	perheiden	vanhempien	voimavarat	näyttäytyivät	vaihtelevina.	Muutamien	

perheiden	elämää	hankaloittivat	vanhempien	päihde-	ja/tai	mielenterveysongelmat.		

	

Vanhempien	päihteidenkäytöstä	oli	huolta	kuuden	perheen	kohdalla.	Näistä	tapauksista	vain	

yhdessä	sosiaaliviranomaiset	olivat	huolissaan	äidin	päihteidenkäytöstä,	loput	koskivat	isän	

tai	isäpuolen	päihteidenkäyttöä.	Joidenkin	vanhempien	päihteidenkäyttöön	liittyi	myös	

väkivaltaista	käytöstä.	Yksi	lastensuojeluilmoitus	oli	tehty	vanhemman	jouduttua	päihtyneenä	

putkaan	ja	toinen	ilmoitus	vanhemman	jäätyä	kiinni	törkeästä	rattijuopumuksesta	sekä	

huumausaineen	käyttörikoksesta.	Molemmissa	tapauksissa	lapsi	tai	lapset	olivat	kotona	

toisen	vanhemman	kanssa,	joka	ei	ollut	päihteiden	vaikutuksen	alainen.	Muissa	tapauksissa	

päihteidenkäytön	epäiltiin	tapahtuneen	lapsen	läsnä	ollessa.		Yhtään	

päihteidenkäyttötapausta	ei	arvioitu	lapsen	tai	lasten	kannalta	erityisen	vakavaksi	ja	

ainoastaan	yhdessä	tapauksessa	vanhemman	päihteidenkäyttö	oli	ainoa	syy	

lastensuojelutarpeen	selvityksen	alkamiseksi.	Päihdeongelmat	olivat	siis	aineistoni	perheissä	

osa	suurempaa	ongelmavyyhtiä.	

	

Suomessa	ja	Virossa	alkoholinkulutus	on	ollut	perinteisesti	runsasta.	Tutkimuksessa	

seurattiin	suomalaisten	ja	virolaisten	alkoholinkäytön	muuttumista	vuodesta	1994	vuoteen	

2006.	Vuonna	1994	alkoholin	riskikäyttäjiä	(korkea	tai	keskinkertainen	riski)	oli	virolaisista	

miehistä	13,0	ja	suomalaisista	14,6	%.	Vuonna	2006	virolaisten	riskikäyttäjien	osuus	oli	23,2	

%	kun	taas	suomalaisten	miesten	kohdalla	lukema	oli		16,8	%.	Naisten	alkoholinkäyttö	pysyi	

Suomessa	ja	Virossa	huomattavasti	miehiä	pienempänä	koko	tarkasteluajankohdan	ajan,	

joskin	Virossa	lukemat	olivat	kaiken	aikaa	Suomea	pienemmät.	Vuonna	2006	virolaisista	

naisista	alkoholin	riskikäyttäjiä	oli	5,7	%	ja	suomalaisnaisista	11,7	%.	(BioMed	Central	2016).	

Virossa	miesten	alkoholin	riskikulutus	kasvoi	siis	kymmenen	vuoden	aikana	huomattavasti	

Suomea	nopeammin.	Tutkimusta	tämänhetkisistä	eroista	ei	ole	saatavilla,	mutta	on	

oletettavaa,	että	virolaisia	alkoholin	riskikäyttäjiä	on	edelleen	suomalaisia	enemmän	ja	heidän	

määränsä	näkyy	myös	lastensuojelussa	Suomenlahden	molemmin	puolin.		Alkoholinkäyttö	

lapsen	seurassa	saattaa	liittyä	Heli	Hyvösen	(2005)	tutkimustulokseen	koskien	virolaista,	

suomalaisesta	poikkeavaa	kasvatuskäytäntöä,	jossa	”lapsi	menee	muun	elämän	mukana”	eikä	

ajattelu	ole	kovin	lapsilähtöistä.	Tällöin	ei	ehkä	oteta	huomioon,	että	lapseen	vaikuttaa	

haitallisesti	se,	että	hän	näkee	vanhempansa	päihtyneenä.	
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Kolmen	perheen	kohdalla	huolta	aiheutti	äidin	jaksaminen.	Yksi	näistä	äideistä	oli	eronnut	

lastensa	isästä,	yhden	mies	oli	vankilassa	ja	yksi	oli	virallisesti	eronnut,	mutta	isä	vietti	

edelleen	paljon	aikaa	äidin	ja	lapsen	luona	eikä	äidin	ja	isän	suhteen	laadusta	ollut	varmuutta.	

Viimeksi	mainitun	perheen	kohdalla	lastensuojeluilmoituksen	varsinainen	syy	oli	äidin	

entisen	miehen	ja	lapsen	isän	sekä	äitiin	että	lapseen	kohdistuva	pahoinpitely.	Kaksi	

uupumisongelmista	kärsivistä	naisista	oli	työttömiä	ja	kolmas	jäi	kuukausien	sairauslomalle	

masennuksen	vuoksi.	Kaikilla	kolmella	äidillä	oli	masennusoireita,	kahdella	heistä	myös	

lääkärin	antama	diagnoosi	ja	lääkitys.	Kahden	äidin	toimintakyky	ja	kyky	huolehtia	lapsista	oli	

psyykkisen	rasituksen	vuoksi	huomattavasti	alentunut,	toisella	raportoitiin	myös	itsemurha-

ajatuksia,	kolmannen	äidin	kohdalla	tilanne	ei	ollut	aivan	yhtä	vakava.	Yhteistä	näille	kolmelle	

äidille	oli	se,	ettei	heistä	kellään	ollut	Suomessa	juuri	verkostoja	ja	he	kokivat	olevansa	yksin	

vastuussa	lapsistaan.	Yksi	äideistä	koki,	ettei	lasten	isä	halunnut	auttaa	lastenhoidossa	eikä	

ilmoittanut	esimerkiksi	kesälomistaan	tai	siitä,	kuinka	pystyisi	niiden	aikana	hoitamaan	

lapsia.	Kahden	äidin	mielenterveysongelmat	helpottivat	lastensuojelutarpeen	arvion	aikana.	

Vakavimmassa	tapauksessa,	jossa	äidillä	oli	itsetuhoisia	ajatuksia,	psykiatrisen	avun	

saaminen	oli	auttanut	merkittävästi.	Lasten	isä	oli	myös	osallistunut	entistä	enemmän	

lastenhoitoon.	Kolmannen	äidin	kohdalla	mielenterveys	ei	kohentunut	lastensuojelutarpeen	

selvityksen	aikana.	Äidin	vointi	yhdessä	muiden	huolenaiheiden	kanssa	(vakavat	taloudelliset	

vaikeudet)	vaikutti	lastensuojelun	asiakkuuden	alkamiseen	perheen	kohdalla.		

	

Maahanmuuttajien	psyykkistä	hyvinvointia	ja	sitä	edistäviä	palveluja	kartoittaneen	raportin	

mukaan	maahanmuuttajien	mielenterveyden	kannalta	keskiössä	ovat	tapahtumat	ja	

olosuhteet	ennen	maahanmuuttoa,	itse	muutto	sekä	sen	jälkeiset	kokemukset	ja	olosuhteet.	

Turvapaikanhakijoilla	ja	pakolaisilla	mielenterveyden	ongelmat	ovat	yleisempiä	ja	

vakavampia	kuin	muista	syistä	muuttaneilla.	Maahanmuuttoon	liittyy	usein	

akkulturaatiostressiä,	joka	tarkoittaa	uuden	yhteiskunnan	ja	kulttuurin	aiheuttamaa	stressiä,	

vaikkakin	usein	vasta	maahanmuuttaneet	tuntevat	itsensä	tulomaansa	väestöä	terveemmiksi.	

Terveydentila	alkaa	heikentyä	vasta	ajan	myötä.	Työttömyys,	taloudelliset	ongelmat	ja	

sosiaalinen	eristyneisyys	lisäävät	maahanmuuttajien	mielenterveysongelmia.	Muita	

riskitekijöitä	ovat	naissukupuoli,	avioero,	leskeys	ja	monet	traumaattisina	koetut	tilanteet.		

Myös	syrjintä-	ja	rasismikokemukset	vaikuttavat	mielenterveyteen	heikentävästi.	(Kerkkänen	

&	Säävälä	2015,	16–17,	21–22).		Aineistoni	psyykkisesti	huonovointisten	virolaisten	äitien	

kohdalla	toteutuivat	monet	edellä	mainituista	riskitekijöistä.	Erityisen	merkittäviksi	nousivat	
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verkostojen	heikkous,	taloudelliset	ongelmat	ja	avio/avoero.	Kaikki	edellä	mainituista	naisista	

olivat	käytännössä	katsoen	yksin	vastuussa	lapsistaan,	mikä	varmasti	lisäsi	heidän	stressiään	

entisestään.		

4.4.	Taloudelliset	ongelmat	
	

Vuonna	2011	maahanmuuttajien	käytettävissä	olevat	keskitulot	olivat	noin	kolmanneksen	

kantaväestöä	matalammat	ja	kaikista	maahanmuuttajista	38	%	eli	köyhyysrajan	alapuolella.	

Kantaväestöstä	köyhyysrajan	alitti	tuolloin	14	prosenttia.	Koska	maahanmuuttajien	tulot	ovat	

kantaväestöä	pienemmät,	he	saavat	usein	tulonsiirtoja.	(VATT-työryhmä	2014,	18	).	

Helsingissä	maahanmuuttajat	ovat	selvästi	kantaväestöä	todennäköisemmin	toimeentulotuen	

asiakkaita.	Vuonna	2010	maahanmuuttajille	kohdistui	toimeentulotukimenoista	jopa	27	

prosenttia,	vaikka	maahanmuuttajien	määrä	oli	tuolloin	vain	8,2	prosenttia.	Erityisesti	ne	

maahanmuuttajat,	jotka	ovat	tulleet	maahan	hiljattain	pakolaisstatuksella,	ovat	

toimeentulotuen	suurimpia	asiakasryhmiä.	Tämä	selittyy	sillä,	että	heille	maksettu	tuki	on	

kotouttamistukea,	jota	eivät	luonnollisesti	käytä	ne	maahanmuuttajaryhmät,	joiden	

maahanmuuton	syyt	ovat	pääosin	työperäisiä,	kuten	esimerkiksi	virolaiset	maahanmuuttajat.	

(Tervola	&	Verho	2013,	84).	Kun	ulkomaalaistaustaisia	pyydettiin	vuosina	2014	–	2015	

toteutetussa	tutkimuksessa	arvioimaan,	kuinka	hyvin	kotitalouden	tulot	riittävät	kattamaan	

menot,	virolaisista	44	%	kertoi,	että	omilla	tuloilla	oli	vaikea	kattaa	menoja.	Muista	EU-tai	

Efta-maista	sekä	Pohjois-Amerikasta	kotoisin	olevista	maahanmuuttajista	vain	26	prosenttia	

piti	tulojaan	riittämättöminä.	(Castaneda	et	al.	2015,	23).	Vuonna	2013	EU-kansalaisista	

eniten	toimeentulotukea	pääkaupunkiseudun	kunnissa	käyttivät	juuri	virolaiset	ja	monilla	

heistä	tarve	turvautua	toimeentulotukeen	oli	toistuva.	Ulkomaalaislain	mukaan	toistuva	

toimeentulotukeen	turvautuminen	on	peruste	oleskeluluvan	perumiselle,	mutta	käytännössä	

toistuvaa	toimeentulotuen	hakemista	ei	valvota.	(YLE	18.11.2013	”Yhä	useampi	

pääkaupunkiseudulla	asuva	EU-kansalainen	hakee	toimeentulotukea).	

	

Vaikka	maahanmuuttajien	työllisyys	paranee	maassaoloajan	myötä,	toimeentulotuen	

saamisriski	ei	kuitenkaan	pienene.	Juuri	työperäistä	maahanmuuttoa	edustavissa	ryhmissä	

toimeentulotuen	tarve	saattaa	päinvastoin	kasvaa	pidemmän	maassaoloajan	jälkeen,	kun	

alkuperäinen	työsuhde	päättyy	eikä	uutta	löydy.	Ilmiöön	liittyy	myös	pienipalkkaisuus	

esimerkiksi	siivousaloilla.	(Tervola	&	Verho	2013,	82).	Maahanmuuttajan	voi	olla	

alkuvaiheessa	vaikea	suhteuttaa	saamaansa	palkkaa	maan	korkeaan	hintatasoon	ja	hän	
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saattaa	pian	huomata,	ettei	palkalla,	joka	Virossa	tuntuu	suurelta,	olekaan	mahdollista	elättää	

itseään	Suomessa,	mikä	ohjaa	hakemaan	toimeentulotukea.		Tästä	on	viitteitä	myös	oman	

aineistossani,	kuten	myös	avio-	tai	avoerotilanteen	synnyttämästä	taloudellisen	tilan	

huononemisesta.	Kaikki	aineistoni	häädetyt	tai	häätöuhan	alla	eläneet	perheet	olivat	

eroperheitä,	joissa	lapset	asuivat	biologisen	äitinsä	kanssa.	Niin	ikään	kahdessa	muussa	

vaikean	taloudellisen	tilanteen	perheessä	äiti	asui	yksin	lapsen	tai	lastensa	kanssa.	

	

Ainestoni	viidestätoista	perheestä	yhteensä	seitsemässä	oli	jonkinasteisia	taloudellisia	

ongelmia.	Yhteensä	viidessä	tapauksessa	oli	kyseessä	häädöstä	tai	sen	uhasta,	kahdessa	

lievemmistä	taloudellisista	ongelmista	kuten	niukasta	toimeentulosta	työttömyyden	vuoksi.	

Neljän	perheen	kohdalla	yhteenvedossa	oli	merkintä	toimeentulotuen	hakemisesta.	

Virolaisten	perheiden	kohdalla	toimeentulon	esteeksi	voi	tulla	maassa-asumisaika.	Jos	EU-

maan	kansalaisella	ei	ole	pysyvää	oleskelulupaa	ja	hän	on	oleskellut	Suomessa	yhtäjaksoisesti	

alle	viiden	vuoden	ajan,	hänellä	on	lain	mukaan	oikeus	vain	välttämättömään	

toimeentulotukeen,	mikä	tarkoittaa	ruokarahaa,	välttämättömiä	lääkkeitä	tai	

matkakustannuksia	kotimaahan.		Kriisimajoitus	kuuluu	toimeentulotuen	alle	ja	sen	saamista	

koskee	sama	viiden	vuoden	sääntö.	(Ulkomaalaistaustaisen	toimeentulotukiohje	2016).	

	

Neljässä	tapauksessa,	jossa	perhe	oli	määrätty	häädettäväksi,	poismuutto	tapahtui	

lastensuojelutarpeen	selvityksen	aikana.	Kolmessa	näistä	neljästä	tapauksista	uuden	asunnon	

hankkiminen	onnistui	lastensuojelutarpeen	selvityksen	aikana,	yhdessä	tapauksessa	perhe	

joutui	palaamaan	takaisin	Viroon,	koska	Suomesta	ei	järjestynyt	majapaikkaa.	Äiti	oli	oleillut	

Suomessa	alle	viiden	vuoden	ajan	eikä	tämän	vuoksi	ollut	oikeutettu	kriisiasuntoon.	Tässä	

viimeisessä	tapauksessa	perheen	äiti	oli	yksinhuoltaja	ja	työelämän	ulkopuolella.		Perhe	oli	

ollut	Suomessa	vain	kahden	vuoden	ajan.	Myös	toisen	perheen	kohdalla	kriisimajoitus	evättiin	

alle	viiden	Suomessa	asutun	vuoden	sekä	pysyvän	oleskeluluvan	puutteen	vuoksi.	Yhden	

perheen	kohdalla	häädön	toteutuminen	jäi	epäselväksi.	Tilanne	ei	ratkennut	

lastensuojelutarpeen	arvion	aikana	ja	selvityksen	myötä	perheessä	ilmeni	muita	ongelmia	

liittyen	vanhemman	mielenterveyteen.	Häätöuhkaan	liittyy	luonnollisesti	usein	myös	muita	

vaikeita	taloudellisia	ongelmia.	Häädetyt	perheet	olivat	pienituloisia,	vaikkakin	vain	kahdessa	

viidestä	tapauksesta	perheessä	oli	työttömyyttä.	Yksi	huoltaja	kertoi	vuokravelan	syyksi	

kokonaisvaltaisen	hammashoitonsa,	johon	rahat	olivat	yllättäen	huvenneet.			
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Tutkimuksen	mukaan	köyhimmät	Suomessa	asuvat	maahanmuuttajat	ovat	usein	juuri	niitä,	

joilla	on	vähiten	suomalaisia	kontakteja,	jotka	saavat	tarvittaessa	vähiten	apua	naapureiltaan	

ja	jotka	tuntevat	itsensä	useimmin	yksinäisiksi.	(Castaneda	et	al.	2013,	35).		

4.5.	Kulttuuritaustan	esiintuominen	lastensuojelutarpeen	selvitysten	yhteenvedoissa	
	

Keskustelin	johtavan	sosiaalityöntekijän	kanssa	etukäteen	siitä,	ettei	kulttuuritaustaa	pyritä	

millään	tavalla	korostamaan	lastensuojelun	dokumentoinnissa.	Tämä	näkyy	myös	

aineistossani.	Vain	kolmessa	yhteenvedossa	kulttuuritaustaa	oli	tuotu	jollain	tavalla	esiin,	

näissäkin	tapauksissa	hyvin	epäsuorasti	tai	asiakkaan	sanoja	lainaten.	Yhdessä	selvityksessä	

kerrottiin	äidin	epäluottamuksesta	suomalaisia	viranomaisia	kohtaan,	mikä	hankaloitti	

yhteistyötä	perheen	kanssa.	Äidin	kerrottiin	myös	todenneen,	että	perhe	lähtee	takaisin	

Viroon,	jos	”Suomessa	on	koko	ajan	joku	hätä”,	millä	hän	ilmeisesti	tarkoitti	viranomaisten	

huolta	perheen	tilanteesta.	Toisen	perheen	kohdalla	yhteenvetoon	on	kirjattu	lause	”äidin	

mukaan	Virossa	on	tapana	läpsiä	lapsia”,	jolla	äiti	puolusteli	ruumiillisen	kurituksen	käyttöä.	

Kolmannessa	tapauksessa	viittaus	kulttuuriin	oli	vieläkin	hienovaraisempi.	Yhteenvedossa	

kerrottiin	äidin	todenneen,	että	”Virossa	tapahtuu	paljon	pesuaineonnettomuuksia”.	

Lastensuojeluilmoitus	oli	tehty,	kun	pieni	lapsi	oli	syönyt	pesuainetta	äidin	ja	sukulaismiehen		

ollessa	päihteiden	vaikutuksen	alaisina.	

6.	Tutkimustulokset	ja	tulosten	hyödyntäminen	
	

Virolaisten	perheiden	ongelmat	näyttäytyvät	tämän	tutkimuksen	perusteella	monitahoisina.	

Erityisesti	erottui	neljä	eri	ongelmaryhmää:	lapsen	koulunkäynnin	ongelmat,	perheväkivalta,	

vanhempien	päihde-	ja	mielenterveysongelmat	sekä	taloudelliset	ongelmat.	Nämä	

ongelmaryhmät	näyttävät	myös	kietoutuvan	toisiinsa.	Jos	perheessä	oli	väkivaltaa,	siellä	oli	

usein	myös	päihdeongelmia.	Lisäksi	monissa	niissä	perheissä,	joissa	oli	taloudellisia	ongelmia,	

oli	lisäksi	päihde-	ja	mielenterveysongelmia,	jotka	näkyivät	esimerkiksi	elämänhallinnan	

vaikeutena.	Taloudelliset	ongelmat,	perheväkivalta,	mielenterveysongelmat	ja	

koulukiusaaminen	ovat	tyypillisiä	ongelmia	maahanmuuttajien	kohdalla	yleisesti.	Monien	

maahanmuuttajille	tyypillisten	ongelmien	sisällä	on	lisäksi	nähtävissä	virolaisille	ominaisia	

erityispiirteitä.	
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Lapsen	koulunkäynnin	ongelmat	oli	ainoa	ongelmaryhmä,	joka	ei	näyttänyt	korreloivan	yhtä	

vahvasti	perheväkivallan	tai	päihde-	ja	mielenterveysongelmien	kanssa.	Sen	sijaan	

koulunkäynnin	ongelmilla	oli	selvä	yhteys	siihen,	että	lapsi	tai	nuori	oli	ollut	maassa	vain	

lyhyen	ajan.	Aineistoni	perusteella	vaikuttaa	lisäksi	siltä,	että	lapsi,	jonka	perheen	tulevaisuus	

Suomessa	ei	näytä	varmalta,	kärsii	helpommin	koulunkäynnin	ongelmista,	mikä	johtuu	

varmasti	siitä,	että	lapsen	on	vaikea	sitoutua	uuteen	maahan	ja	kulttuuriin,	jos	hän	ei	ole	

varma	siitä,	tuleeko	perhe	jäämään	uuteen	maahan.	Näyttää	lisäksi	siltä,	että	vanhempien	

asenteella	lapsen	koulunkäyntiin	on	yhteys	koulunkäynnin	sujumiseen.	Kolmen	oppilaan	

kohdalla	koulupoissaolojen	suuri	määrä	näytti	korreloivan	vanhempien	välinpitämättömän	

asenteen	kanssa.	

	

Perheväkivallan	kohdalla	on	nähtävissä	sekä	virolaisten	suomalaista	kulttuuria	vahvemmat	

sukupuolistereotypiat	että	aina	tähän	vuoteen	asti	sallittu	ruumiillinen	kuritus.	Virolainen	

kasvatuskulttuuri	on	suomalaista	autoritäärisempi	ja	ruumiillinen	kuritus	on	asenteiden	

tasolla	hyväksyttävämpää	ja	varmasti	myös	yleisempää.	On	oletettavaa,	että	ruumiillisen	

kurituksen	kiellon	jälkeen	myös	virolainen	kasvatuskulttuuri	muuttuu	jonkun	verran.	Lasten	

hoidon	laiminlyöminen	taas	saattaa	liittyä	siihen,	että	Virossa	lapsi	”menee	muun	elämän	

mukana”,	kun	taas	Suomessa	ajatellaan	lapsilähtöisemmin.	Virolainen	äiti,	joka	uskoo	pienen	

lapsen	hoidon	murrosikäisen	vastuulle	tai	joka	jättää	murrosikäisen	yksin	kotiin	viikon	ajaksi,	

ei	ehkä	ajattele	jättävänsä	lasta	heitteille,	vaan	heidän	kulttuurissaan	tämä	saattaa	olla	

hyväksyttävämpää	kuin	suomalaisessa.	Myös	päihteidenkäyttö	lapsen	läsnä	ollessa	saattaa	

liittyä	samaan	ilmiöön.	Nämä	ongelmat	ovat	nähdäkseni	yhteydessä	virolaiseen	

kulttuuritaustaan.	

	

Vanhempien,	tämän	aineiston	kohdalla	äitien,	mielenterveys-	ja	jaksamisongelmat	näyttävät	

liittyvän	verkostojen	vähyyteen	uudessa	kotimaassa.	Myös	työttömyys	ja	yksinhuoltajuus	

lisäsivät	kuormitusta.	Vaikka	virolaisten	maahanmuuttajien	kohdalla	kotimaan	verkostot	ovat	

lähellä	ja	helpommin	saatavilla	kuin	kauempaa	tulleiden	maahanmuuttajien	kohdalla,	on	

varmasti	mahdollista	tuntea	yksinäisyyttä,	jos	ihmiskontakteja	on	saatavilla	vain	

viikonloppuisin	ja	lomilla.	Mielenterveys-	ja	jaksamisongelmat	saattavat	olla	yhteydessä	

perheen	statukseen	maaahanmuuttajina.	Tutkimusten	mukaan	maahanmuuttajuus	on	

mielenterveydelle	stressitekijä.	Mielenterveyden	ongelmat	saattavat	lisätä	myös	päihteiden	

riskikäyttöä,	joka	on	virolaisilla	miehillä	hyvin	runsasta	tilastollisesti	arvioiden.	
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Taloudelliset	ongelmat	näyttävät	aineistoni	virolaisten	maahanmuuttajaperheiden	kohdalla	

linkittyvän	kaikkiin	edellä	mainittuihin	ongelmiin:	päihteisiin,	perheväkivaltaan,		vanhemman	

masennukseen	tai	uupumukseen,	elämänhallinnan	puutteeseen	ja	kolmen	lapsen	kohdalla	

myös	kouluongelmiin.	Vain	yhden	perheen	kohdalla	häätötilanne	eli	taloudelliset	syyt	oli	

ainoa	peruste	lastensuojelutarpeen	selvitykselle.	Ongelmien	kasautuminen	on	ymmärrettävä	

ilmiö.	Taloudellinen	ahdinko	johtaa	usein	masennukseen	ja	mielenterveyden	heikkenemiseen,	

mikä	voi	johtaa	edelleen	esimerkiksi	päihteisiin	ja	väkivaltaan.	Taloudelliset	ongelmat	ovat	

maahanmuuttajilla	melko	tavallisia	ja	ne	näyttävät	linkittyvän	muutaman	aineistoni	perheen	

kohdalla	myös	verkostojen	puutteeseen	Suomessa.	Monet	taloudellisista	vaikeuksista	kärsivät	

perheet	kertoivat	yksinäisyydestä.	Monet	pitivät	myös	paljon	yhteyttä	Viroon,	jotkut	kävivät	

Virossa	jopa	viikoittain,	mikä	kertoo	myös	verkostojen	vähyydestä	uudessa	kotimaassa	ja	

ehkä	myös	sitoutumisesta	kotoutumiseen	uuteen	maahan.		

	

Seilaamista	”kahden	maan	ja	kulttuurin	välillä”	voidaan	pitää	virolaisten	Suomeen	

kohdistuvan	maahanmuuton	erityispiirteenä.	Uskon,	että	tämä	vaikuttaa	väistämättä	myös	

siihen,	kuinka	virolaiset	kotiutuvat	ja	sopeutuvat	suomalaiseen	kulttuuriin.		

	

Toivoisin,	että	tutkimukseni	tulokset	hyödyttäisivät	tutkimusyksikköni	lastensuojelutarpeen	

arvioinnin	työntekijöitä	sekä	lastensuojelua	ja	virolaisten	kanssa	työskenteleviä	viranomaisia	

laajemminkin.	Käyn	esittelemässä	valmiin	tutkimusyksikköni	lastensuojelutarpeen	

arvioinnissa	ja	keskustelemme	yhdessä	tuloksista.	

	

Ajattelen,	että	olisi	tarpeen	käydä	keskustelua	siitä,	mitä	tarkoitetaan	sillä,	että	

lastensuojelutarpeen	arvioinnin	kriteeristön	mukaan	lapsen	kulttuuritaustaa	ja	entistä	

identiteettiä	tulee	tukea.	Sensitiivisyys	esimerkiksi	dokumentoinnissa	on	varmasti	perusteltu	

ja	hyvä	asia,	mutta	liiallinen	kulttuurinen	sensitiivisyys,	esimerkiksi	se,	että	kulttuurierot	

kielletään	eikä	niiden	vaikutusta	asiakkaan	ajatteluun	ymmärretä,	on	luonnollisesti	

vahingollista.	Koska	virolaisia	ei	esimerkiksi	turvapaikanhakijoiden	tavoin	perehdytetä	

suomalaiseen	kulttuuriin	”kädestä	pitäen”,	heidän	kotoutumisensa	voi	olla	vaikeampaa	kuin	

on	kuviteltu.	Virolaiset	saattavat	olla	myös	viranomaisten	näkökulmasta	”näkymättömämpi”	

kulttuuri	kuin	esimerkiksi	somalit,	joiden	erilainen	kulttuuritausta	ja	sen	vaikutus	esimerkiksi	

lastenkasvatukseen	tunnistetaan	ja	tunnustetaan.	Virolaista	kulttuuria	pidetään	helposti	
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samanlaisena	kuin	suomalaista,	vaikka	jo	lastensuojelun	kontekstissa	ilmenee	monia	eroja.	

Näistä	mahdollisista	eroista	myös	työntekijöiden	olisi	hyvä	olla	tietoisia.	Kulttuurieroja	voi	

myös	ottaa	rohkeasti	puheeksi	asiakkaan	kanssa	ja	kysyä	asiakkaalta,	mitä	hän	itse	ajattelee	

niistä	tai	kuinka	hänen	kulttuurissaan	toimitaan.	Suoraan	puhuminen	mahdollistaa	sen,	ettei	

toimita	oletusten	pohjalta.	Kulttuurin	huomioon	ottaminen	lisää	ymmärrystä	osapuolten	

välillä	ja	helpottaa	asiakkaan	erilaisten	tarpeiden	huomioimista.	

	

Koen,	että	tutkimuskysymykseni	olivat	tämän	tutkimuksen	kannalta	relevantteja	ja	sain	niihin	

myös	kohtalaisesti	vastauksia	aineistostani.	Ensimmäinen	tutkimuskysymykseni,	joka	liittyi	

lastensuojelutarpeen	arviointiin	tulevien	virolaisten	maahanmuuttajien	tavallisiin	ongelmiin,	

siihen,	kuinka	ongelmat	liittyvät	heidän	asemaansa	maahanmuuttajina	yleensä	ja	erityisesti	

virolaisina	maahanmuuttajina,	nousi	puhtaasti	aineistoni	pohjalta.	Kriittisesti	tulee	kuitenkin	

pohtia	sitä,	ovatko	esiin	nostamani	ongelmat	nimenomaan	virolaisten	maahanmuuttajien	

ongelmia,	vai	lastensuojelutarpeen	arviointiin	tulevien	ongelmia	yleisemmällä	tasolla.	Pohdin	

esimerkiksi	sitä,	voinko	päätellä,	että	alkoholinkäyttö	lasten	läsnä	ollessa	liittyy	virolaisten	

”vähemmän	lapsilähtöiseen	kulttuuriin”	vai	yksinkertaisesti	välinpitämättömyyteen,	joka	on	

varmasti	kulttuurista	riippumaton	ominaisuus.		Tällaisia	kulttuurisia	johtopäätöksiä	olen	

saattanut	tehdä	tässä	tutkimuksessa	hieman	liian	rohkeasti.	Työyhteisön	toivoma	kysymys	

kulttuurin	esiintuomisesta	oli	helppo,	sillä	ennakko-olettamus	siitä,	ettei	kulttuuri	tule	

juurikaan	dokumenteista	esiin,	piti	paikkansa.	
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Vanhem

m
uuden 

taitojen 
puutteellisuus
aiheuttaa suuren riskin 
lapsen

hyvinvoinnille ja 
kehitykselle

PSYYKKISEN 
JA 
SO

SIAALISEN 
HYVINVO

INNIN 
TARJO

AM
INEN

Lapsen
kasvuym

päristö 
on vakaa ja 
turvallinen

Lapsen 
kasvuym

päristön 
vakaudessa ja 
turvallisuudessa on
lieviä puutteita

Lapsen
kasvuym

päristössä 
on

epävakaita tekijöitä

Lapsen
kasvuym

päristössä 
on

paljon epävakaita 
tekijöitä

Lapsen turvallisuus on 
vaarassa

ja kasvuym
päristö 

on epävakaa

VANHEM
M

AN 
VO

INTI JA 
ELÄM

ÄN-
TILANNE

Vanhem
pi voi 

hyvin ja 
eläm

äntilanne
on 

vakaa

Vanhem
m

an
voinnissa ja 
eläm

äntilanteessa 
tekijöitä, jotka 
vaikuttavat lapsesta 
huolehtim

iseen 

L
ieviä

eläm
änhallinnan

ongelm
ia,jaksam

iseen 
vaikuttavia tekijöitä ja 
tekijöitä,jotka vaikuttavat 
lapsesta huolehtim

iseen

E
läm

änhallinnan ongelm
ia, 

jaksam
isongelm

ia tai 
tekijöitä, jotka rajoittavat 
lapsesta huolehtim

ista

V
akavia eläm

änhallinnan
ongelm

ia, vakavia jaksam
isen 

ongelm
ia ja vaikeuksia 

huolehtia lapsesta

VANHEM
M

AN 
PÄIHTEIDEN 
KÄYTTÖ

Kohtuullinen 
käyttö tai ei 
käyttöä

Satunnaista
riskikäyttöä

Toistuvaa
riskikäyttöä

Säännöllistä
ja runsasta 

käyttöä
Runsasta käyttöä ja siihen 
liittyvää vakavaa 
riskikäyttäytym

istä
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