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MAAHANMUUTTAJAÄITIEN 

KOKEMUKSIA 

LASTENSUOJELUSTA 
TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Tutkimuksen toimintaympäristö on Helsingin 
kaupungin pohjoisen alueen  suunnitelmallisen 
sosiaalityön tiimi lastensuojelun avohuollossa. 
Tiimissä työskentelee johtavan 
sosiaalityöntekijän lisäksi kahdeksan 
sosiaalityöntekijää. Käytäntötutkimuksen tarve 
heräsi työyhteisön työntekijöiden kanssa 
yhteisessä keskusteluissa pohdittaessa 
työyhteisön tiedontarpeita ja sosiaalisen 
raportoinnin (SORA) tuloksia.  
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 
lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien 
lasten maahanmuuttajataustaisten vanhempien 
kokemuksia suomalaisesta lastensuojelusta sekä 
tuoda esiin myös sosiaalityöntekijöiden 
ajatuksia maahanmuuttajataustaisten 
vanhempien kanssa työskentelystä. Tavoitteena 
on saada lisää eväitä onnistuneille kohtaamisille 
ja vuorovaikutukselle tarkastelemalla 
monikulttuurisia suhteita haastattelupuheesta. 
Operationalisoin kokemuksen käsitettä 
asiakaslähtöisyyden, osallisuuden, 
vuorovaikutuksen ja luottamuksen käsitteiden 
avulla.  

 

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Tutkimuksen aineistona on neljä 
maahanmuuttajataustaisen äidin haastattelua 
sekä sosiaalityöntekijöiden 
fokusryhmähaastattelu. Aineisto on kerätty 
puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joilla on 
myös teemahaastattelun piirteitä. Analysoin 
aineiston sisällönanalyyttisesti käyttäen apuna 
haastattelurungossa käyttämiäni käsitteitä. 
Apukäsitekehikosta huolimatta analysoin 
puhetta aineistolähtöisesti pelkistämällä ja 
teemoittelemalla esiin nostamiani teemoja. 
 

TULOKSET 
Tutkimuksen tulokset voi tiivistää 
seuraavasti: 
1)  Tutkimuksen äidit kuvailivat olevansa 

melko yksin vastuussa lastenhoidosta ja 
kasvatuksesta. Äidit kokivat, että heidän 
tulee olla vahvoja selviytyäkseen 
suuresta vastuustaan ja antaakseen 
lapsille hyvät kasvuolosuhteet. 
Lastensuojelu koettiin kumppanina ja 
auttajana, jonka puoleen voi kääntyä ja 
joka tukee ja ohjaa perheitä. 

2)  Äidit kokivat voimakkaita tunteita 
työskennellessään lastensuojelun 
kanssa. Eniten nousivat esiin pelko ja 
epävarmuus siitä, että vanhemmat 
menettävät lapset tai heitä ei ymmärretä 
oikein. Äidit kokivat myös kiitollisuutta 
lastensuojelujärjestelmää ja saamaansa 
apua kohtaan. Tulkitsin, että 
maahanmuuttajataustaisilla 
vanhemmille suomalainen 
lastensuojelujärjestelmä oli outo, 
erilainen tai uusi, ja he tarvitsisivat 
enemmän tukea ja ohjausta palveluiden 
pariin ja käsitteiden ymmärtämiseen.   

3)  Sosiaalityöntekijät pohtivat paljon 
vanhempien yhteiskuntaan 
integroitumisen haasteita ja toivat esiin 
myös vaikeuksia ymmärtää 
maahanmuuttajataustaisia vanhempia 
joko kielivaikeuksien tai kulttuuristen 
erilaisuuksien takia. Sosiaalityöntekijät 
kokivatkin vanhempien kielitaidon 
kohentamisen olennaisena tekijänä 
integraation onnistumisessa.   

 

 

 

 

 

IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Luottamuksen luomiselle tulisi olla tarpeeksi 
aikaa. Kun aikaa olisi riittävästi, olisi myös 
paremmat mahdollisuudet varmistaa, että 
käytössä oleva termistö ja ammatilliset käsitteet 
tulisi selkeästi ymmärretyiksi myös asiakkaalle. 
Termien ja tavoitteiden avaaminen vähentäisi 
tämän tutkimuksen tulosten perusteella 
asiakkaiden epävarmuutta siitä, onko heidät 
ymmärretty oikein ja ovatko he ymmärtäneet 
asiat oikein. Tilannesidonnaista kulttuurista 
ymmärrystä voi peilata eroja kunnioittavan 
sensitiivisen etiikan avulla: pyritään luomaan 
toista kunnioittava ja luottamukseen perustuva 
asiakas-/työntekiijäsuhde, parhaassa 
tapauksessa kumppanuussuhde, jossa otetaan 
huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja hänet 
huomioidaan yksilönä. Erot nähdään, jotta 
esimerkiksi jotku marginaalisuuden paikkaan 
liittyvät erityistarpeet tulevat huomioiduiksi. On 
kuitenkin tärkeää tunnistaa myös ihmisyyden 
samanlaisuus. Käytäntötutkimuksen tulosten 
perusteella myös määrätietoinen asiakkaan 
tunteisiin pysähtyminen voisi olla hedelmällistä, 
sillä tulkitsen tunnetyölle olevan 
merkityksellistä maahanmuuttajataustaisten 
vanhempien kanssa työskentelyssä. 
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