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ESIPUHE 

Miia Pitkäsen käytäntötutkimus Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen 
lapsen huostaanotossa avaa uuden oven lastensuojelun työkäytäntöjen ke-
hittämiseen. Ensimmäisen kerran näin voimakkaasti lastensuojelututkimus 
nostaa esiin vanhempien kuntoutumistarpeet. Pääpaino lastensuojelun 
kehittämis- ja tutkimustoiminnassa on viime vuosina ollut lastensuojelun 
lapsilähtöisen ja lapsikeskeisen työotteen vahvistamisessa. Lasten sosiaa-
lityön suuri laiva on kääntynyt hitaasti mutta varmasti kohti lapsen edun 
ensisijaisuutta korostavaa horisonttia. Kun Heikki Waris -instituutissa 
alkoi uuden käytäntötutkimushankkeen suunnittelu vuonna 2009, aika 
tuntui olevan kypsä sille, että lastensuojelututkimuksessa voidaan hyvinkin 
keskittyä myös vanhempien tarpeiden huomioon ottamiseen pelkäämättä 
lapsinäkökulman katoamista. 

Tämä käytäntötutkimus antaa äänen lastensuojelulasten vanhemmille 
ja tekee näkyväksi sen, että liian usein vanhempien tarpeet ovat jääneet 
kohtaamatta niin lastensuojelussa kuin muuallakin palvelujärjestelmässä. 
Jotta lapset voisivat palata takaisin kotiinsa, olisi vanhempien hyvin-
voinnin kohennuttava. Vanhempien kuntoutuminen voi merkitä myös 
sitä, että vanhemmat kasvavat rinnakkaisvanhemmuuteen, joka korostaa 
vanhemman ja lapsen ainutlaatuisen suhteen merkittävyyttä riippumatta 
sijaishoitomuodosta tai siitä palaako lapsi takaisin kotiinsa. 

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, kenen tulisi ottaa vastuu van-
hempien kuntoutumisesta silloin, kun heidän lapsensa on otettu huostaan. 
Tietenkin asiakassuhde voi olla ja sen pitäisi olla kuntouttava, mutta varsi-
naista vanhempien kuntoutumista lastensuojelussa ei tehdä. Kuntoutuminen 
on kuin puu, joka imee ravintoa suhteesta, joka sisältää molemminpuo-
lista arvostamista ja rohkeutta lähelle tulemiseen sekä keskeneräisyyden 
ja pettymysten sietämistä, toteaa Miia Pitkänen. Ennen kaikkea se tuo 
asiakasvanhemman ja työntekijän lähemmäksi toisiaan ja antaa suhteelle 
sisältöä. Ongelmat ovat usein niin vaikeita ja monimuotoisia, että tarve 
moniammatilliselle yhteistyölle on ilmeinen. Yhteistyötä tarvitaan sekä 
peruspalvelujen, neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen kanssa että myös 
erityispalvelujen kuten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. 

Miia Pitkäsen käytäntötutkimushankkeen verkostomaisuus edustaa 
Heikki Waris -instituutissa kehitettyä toimintamuotoa. Tarkoituksemme 
on hakea synergioita yhteistyön ja tiiviin vuoropuhelun avulla. Vastuun 
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paikka! koostuu vanhempien haastatteluaineistosta, joka on koottu osana 
suurempaa hankekokonaisuutta Sijoituksenaikainen sosiaalityö vanhem-
pien kuntoutumisen tukena. Hankkeessa on ollut mukana pilottiryhmiä 
pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijaishuollosta. Tuokin hanke liittyy 
vielä laajempaan kokonaisuuteen: Kehrään eli Lastensuojelun kehittä-
misverkostoon pääkaupunkiseudulla, joka liittyy Etelä-Suomen Lapsen 
ääni -hankkeeseen, joka puolestaan kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön 
kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelmaan.

Kymmenen toimintavuoden aikana olemme kartoittaneet, kehittä-
neet ja tutkineet lastensuojelun asiakkuusprosessia monesta näkökulmas-
ta. Ansionamme pidämme monia uuteen lastensuojelulakiin kirjattuja 
käytäntöjä, joiden ituja voimme nähdä hankkeissamme. Työmme on 
siis ollut vaikuttavaa ja hedelmällistä. Jokainen päättyvä hanke on ikään 
kuin synnyttänyt uuden hankkeen siemenen ja luonut omalta osaltaan 
kysymyksenasettelun seuraavalle hankkeelle. Tämä on ollut eräs suuria 
vahvuuksiamme; voida kehittää sosiaalityötä pitkäjänteisesti ja edellisen 
perustalle rakentuen vaikkakin vaihtuvin tutkijoin ja tutkimusasetelmin 
ja niin että hankkeemme vastaavat osaltaan niihin signaaleihin, joita 
käytäntö viestittää. Käytännön tutkimisen ja kehittämisen välinen raja on 
liukuva, pääasia on että pyrimme luomaan uutta ja olemaan innovatiivisia 
ja rohkeita. Miia Pitkäsen käytäntötutkimus on juuri sitä ja toivon, että se 
osaltansa myös muuttaa maailmaa.

Erja Saurama 
Käytäntötutkimuksen professori
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TIIvISTELmÄ

Tässä tutkimuksessa kerrotaan vanhempien kokemuksia tuesta, lastensuoje-
lutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen sijoituksen aikana. Aineisto muodostuu 
14 vanhemman haastatteluista, joiden lapsi on otettu huostaan.

Tutkimuksessa vahvistui, että vanhempien kuntoutumisen tukeminen 
saa lapsen sijoituksen aikana vähäisen roolin. Lapsen vastuusosiaalityön-
tekijä oli selkeästi lasta varten, ja vanhemmille tarjottu ammatillinen tuki 
ja moniammatillinen yhteistyö oli pirstaleista. Lisäksi avun saaminen 
vaati vanhemmilta runsaasti omaa aktiivisuutta. Kuitenkin vanhemmuus 
oli monille oman kuntoutumisen kantava voima, ja sen emotionaalinen 
merkitys oli suuri.

Lastensuojelutyöllä ja lapsen sijoituksella on merkitystä sille, kokeeko 
vanhempi saaneensa tukea. Vanhempien kuntoutumista vahvisti lapsen 
sijoituksen hyvä eteneminen ja työskentely, jossa vanhempi koki oman ase-
mansa ja roolinsa merkityksellisinä. Tukea vanhemmat kuvasivat saaneensa 
erilaisista palveluista, läheissuhteista ja omaan elämään ja asennoitumiseen 
liittyvistä asioista kuten esimerkiksi oman sitoutumisen vahvistumisesta. 

Vanhemmat kuvasivat omaa vanhemmuuttaan rinnakkaisena vanhem-
muutena sijaishuollon kanssa, jossa lapsen kasvatusvastuu oli sijaishuollolla, 
mutta lapsen ja vanhemman välinen keskinäinen, emotionaalinen suhde 
kuvautui hyvin yksityisenä. Vanhemmille oli tärkeää, että huoltajina he 
saivat mahdollisuuden vaikuttaa tiettyihin lasta koskeviin ratkaisuihin, ja 
rinnakkaisessa vanhemmuudessa korostui toimiva yhteistyö vanhemman 
ja sijaishuoltopaikan välillä. 

Lastensuojelulaki (30. §) edellyttää suunnitelmallista työskentelyä 
myös vanhempien kanssa lapsen sijoituksen aikana. Lastensuojelutyön 
ammatillisten käytäntöjen näkökulmasta keskeistä on vanhemman roo-
lin tarkentuminen ja lapsisensitiivisen vanhemmuustyön vahvistaminen. 
Lapsisensitiivinen vanhemmuustyö tarkoittaa lapsen edun vahvistamista 
niin, että sijoituksen aikana työskennellään myös lapsen läheisten kanssa 
ja tuetaan vanhempia. Vanhemmuuden tukeminen on tärkeää, mutta 
vanhempia tulee auttaa myös muissakin kuin selkeästi vanhemmuuteen 
liittyvissä elämän haasteissa. 

Vanhemmilta kysyttiin myös ehdotuksia siitä, miten lastensuo-
jelupalveluita pitäisi heidän näkökulmastaan kehittää. Vanhemmat 
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toivoivat nykyistä systemaattisempaa tuen tarjoamista ja työskentelyä 
myös vanhemman kanssa.

Lapsisensitiiviselle vanhemmuustyölle ja rinnakkaisen vanhemmuu-
den tukemiselle on rakennettava oma tilansa osana sijoituksen aikaista 
työskentelyä. Lastensuojelun ammattikäytäntöjä on kehitettävä niin, että 
vanhempien tuen saaminen varmistetaan lapsen sijoituksen aikana ja 
lastensuojelun vastuulla on huolehtia myös vanhempien tukemisesta. Kun-
toutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja oikeanlaisia palveluita, 
jotka vastaavat vanhemman tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistyö tehtiin käytäntötutkimuksen menetelmin 
yhdessä asiakastyötä tekevien lastensuojelun työntekijöiden kanssa Sijoituk-
sen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena -hankkeessa. 
Hanke toimi Soccan Heikki Waris -instituutissa vuosina 2009–2011.
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SUmmARY – Supporting parent recovery during 
a placement in substitute care

This study presents parents’ experiences of support, child welfare work 
and parenthood during a child’s placement in substitute care. The material 
consists of interviews with 14 parents whose child has been taken into care.

The study confirms that supporting the recovery of parents is in a 
minor role during the child’s placement. The social worker in charge of 
the child was clearly there for the child, and the professional support and 
multi-professional co-operation offered to the parents was fragmented. 
In addition, the parents had to be very active in order to receive help. 
Nevertheless, parenthood was highly important for the personal recovery 
of many, and it carried great emotional significance.

Child welfare work and child placement are significant in terms of the 
parent’s feeling of support. The parents’ recovery was improved by good 
progress in the child’s placement and by the parents’ important role in the 
work. The parents say that they received support from various services, 
from those close to them and from issues related to their life and attitude, 
such as the strengthening of their commitment. 

Parenthood is described as parallel parenting with the substitute care 
provider. While the responsibility for bringing up the child lies with the 
substitute care provider, the emotional relationship between the child and 
the parent is highly private. It is important to the parents that as guardians 
they have the chance to influence certain solutions related to the child. 
Parallel parenting emphasises viable co-operation between the parent and 
the substitute care provider. 

The Child Welfare Act (Section 30) also requires systematic work with 
the parents during the child’s placement. Central issues from the perspective 
of professional practices of child welfare work are closer specification of 
the parent’s role and strengthening of child-sensitive work with parents. 
Child-sensitive work with parents means strengthening the child’s benefit 
so that the child’s placement also involves working with the people close 
to the child and supporting the parents. While supporting parenthood is 
important, the parents must also be supported in other challenges than 
those clearly related to parenthood.  
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The parents were also asked to provide suggestions for the development 
of child welfare services. They would like to see more systematic provision 
of support and work with parents.

Child-sensitive work with parents and support of parallel parenting 
must be given its own space as part of work during placement. The profes-
sional practices of child welfare must be developed so that child welfare is 
also responsible for supporting parents. Recovery requires multidisciplinary 
co-operation and services that meet the needs of the parent.

The research and development work was carried out by means of prac-
tice research together with child welfare workers involved in client work 
as part of the Supporting parent recovery during a placement in substitute 
care project. The project was carried out at Socca’s Heikki Waris Institute 
in 2009–2011.
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SAmmANFATTNING – Socialarbete som stöd för 
föräldrarnas rehabilitering under placeringen 
utom hemmet

Denna undersökning skildrar föräldrars erfarenheter av stöd de fått, barns-
kyddsarbete och föräldraskap under den tid barnet har placerats utom 
hemmet. Materialet består av intervjuer med 14 föräldrar, vars barn har 
omhändertagits.

Undersökningen bekräftade uppfattningen att föräldrarnas rehabilite-
ring under den tid barnet placeras utom hemmet inte betonas tillräckligt. 
Barnets ansvarige socialarbetare var klart till för barnet och det professio-
nella stödet och det yrkesövergripande samarbetet som föräldrarna hade 
tillgång till gavs av flera olika aktörer. För att få hjälp krävdes dessutom att 
föräldrarna själva var mycket aktiva. Föräldraskapet var ändå för många 
mycket viktigt med tanke på rehabiliteringen och det hade en stor emo-
tionell betydelse.

Barnskyddsarbetet och placeringen av barnet utom hemmet har be-
tydelse för huruvida föräldern upplever sig ha fått stöd. Föräldrarnas re-
habilitering stärktes av att placeringen av barnet utom hemmet framskred 
väl samt av arbete där föräldrarna hade en viktig roll. Föräldrarna uppgav 
att de fått stöd via olika tjänster, av närstående personer och sådant som 
anknöt till deras eget liv och inställning, som t.ex. att det egna engage-
manget blev starkare. 

Föräldraskapet skildrades som parallellt föräldraskap med vården 
utom hemmet. Vården utom hemmet hade ansvaret för barnets fostran, men 
den emotionella relationen mellan barnet och föräldern var mycket privat. 
För föräldrarna var det viktigt att de som vårdnadshavare kunde påverka 
vissa beslut som rörde barnet. I det parallella föräldraskapet betonades ett 
fungerande samarbete mellan föräldern och platsen för vård utom hemmet. 

Barnskyddslagen (30 §) förutsätter ett systematiskt arbete även med 
föräldrarna under placeringen av barnet utom hemmet. Ur synvinkeln för 
yrkespraxis inom barnskyddsarbetet är det centrala att förälderns roll pre-
ciseras och att det barnsensitiva föräldraskapsarbetet stärks. Barnsensitivt 
föräldraskapsarbete betyder att barnets bästa stärks genom att man under 
placeringen utom hemmet även arbetar med närstående personer till barnet 
och stöder föräldrarna. Det är viktigt att stödja föräldrarnas föräldraskap, 
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men de bör även få hjälp i andra utmaningar i livet än enbart sådana som 
klart anknyter till föräldraskapet.  

Föräldrarna ombads även komma med förslag på hur de anser att 
barnskyddstjänsterna bör utvecklas. Föräldrarna önskade mer systematiskt 
stöd än vad som erbjuds för närvarande och arbete även med föräldrarna.

För det barnsensitiva föräldraskapsarbetet och stödet till det parallella 
föräldraskapet bör det skapas eget utrymme som en del av arbetet under 
placeringen utom hemmet. Yrkespraxis inom barnskyddet bör utvecklas 
så att barnskyddet även har ansvaret för att se till att föräldrarna får stöd. 
Rehabiliteringen kräver yrkesövergripande samarbete och tjänster som 
motsvarar förälderns behov.

Forsknings- och utvecklingsarbetet utfördes med praxisforskningens 
metoder tillsammans med anställda inom barnskyddet som gör klien-
tarbete inom ramen för projektet Socialarbete som stöd för föräldrarnas 
rehabilitering under placeringen utom hemmet (Supporting parent recovery 
during a placement in substitute care). Projektet genomfördes vid Heikki 
Waris-institutet vid Socca under åren 2009–2011.
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Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa

1. Johdanto

Soccan - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Heikki Waris 
-instituutissa käynnistettiin lokakuussa 2009 kaksivuotinen käytäntötut-
kimushanke ”Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen 
tukena”. Tutkimushankkeessa on kuvattu ja tarkennettu sijoituksen aikaista 
lastensuojelutyötä vanhempien kuntoutumisen tukemisen näkökulmasta. 
Hanke on kohdentunut vanhempien kokemustiedon kuulemiseen, am-
mattikäytäntöjen kehittämiseen ja vanhempien tuen kuvaamiseen lapsen 
sijoituksen aikana lastensuojelutyöhön liittyvänä ilmiönä.

Tutkimushanke on tehty yhdessä lastensuojelun ammattilaisten kanssa. 
Käytäntötutkimuksessa yhdistyvät käytäntöä koskeva tutkimustoiminta 
ja käytännön kehittämistyö (Saurama & Julkunen 2009). Tutkimushank-
keeseen osallistui neljä tutkimuspilottia, jotka liittyivät lapsen sijoitus-
prosessin eri vaiheisiin. Oulunkylän perhekuntoutuskeskus on Helsingin 
kaupungin vastaanottolaitos, jossa arvioidaan lapsen sijoituksen tarvetta 
sekä tuetaan lasta ja perhettä avohuollon tai kiireellisen sijoituksen aikana. 
Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen pilotissa kehitettiin vastaanotto-
osastojen perhetyötä perheen kokonaistilannetta edistävään suuntaan. 
Helsingin perhehoidon ja Mellunkylän lastenkodin piloteissa tarkennettiin 
sijaishuoltopaikan ja lapsen vastuusosiaalityöntekijän rooleja ja tehtäviä 
sekä kehitettiin vanhempien asiakassuunnitelmaa (Lsl 30. §). Espoon 
laitoshoidon sosiaalityön yksikön pilotissa tarkennettiin sijoituksen lo-
pettamiseen liittyvää prosessia ja perheen jälleenyhdistymisen vaiheeseen 
liittyvää työskentelyä. Vanhempien kokemuksia on kartoitettu hankkeessa 
haastattelututkimuksen avulla, joka liittyi Mellunkylän lastenkodin ja 
Helsingin perhehoidon tutkimuspilotteihin.

Lastensuojelun sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on 
viime vuosien aikana herättänyt kiinnostusta lapset ja lapsilähtöisyys. 
Huolimatta monista lapsilähtöisyyttä vahvistavista kehittämishankkeista ja 
laajasta sosiaalityön keskustelusta lapset kuvautuvat edelleen monissa kohdin 
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välillisinä subjekteina sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä, teksteissä 
ja puheissa (kts. Forsberg ym. 2006, 7; Korpinen 2008). Lapset saavat 
oman paikkansa heitä koskettavassa sosiaalityössä laajemman kontekstin 
välityksellä. Viimeisten vuosien aikana lapsilähtöinen asiantuntijuus on 
kuitenkin merkittävästi vahvistunut käytännön työssä. Tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan lapsen sijoituksen aikaista sosiaalityötä vanhempien 
kuntoutumisen tukemisen näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat:

• Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on oman kuntoutumisen 
tukemisesta lapsen sijoituksen aikana?

• Miten lastensuojelupalveluita pitäisi vanhempien näkökulmasta 
kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin vanhemman kuntoutumisen 
tukemiseen lapsen sijoituksen aikana?

Tutkimus paikantuu perhetutkimukseen ja lastensuojelun ammattikäy-
täntötutkimukseen. Teoreettisina lähtökohtina ovat perheinstituutioon 
liittyen perhesuhteet ja lapsen sijoituksesta aiheutuva vanhemmuuden 
erityisyys. Lastensuojelun ammattikäytäntöjen osalta lähtökohtana on 
vanhempien kuntoutumista edistävän työn sisällöt osana sijaishuollon 
aikaista sosiaalityötä.

Lastensuojelun ydintä on lapsen kehityksen ja terveyden turvaaminen 
ja sitä vaarantavien tekijöiden poistaminen (Bardy 2009, 41). Erityisesti 
avohuollon lastensuojelutyössä on keskitytty rakentamaan lapselle omaa 
paikkaa käytännön työhön liittyvissä kohtaamisissa. Tilan ja paikan 
luominen lapsen äänelle, kokemuksille ja osallistumiselle on ollut laaduk-
kaan lastensuojelutyön kehittymisessä välttämätöntä. Vanhemmuus saa 
lastensuojelun sosiaalityössä paljon merkityksiä. Lapsen tilanne ja tuen 
tarve rakentuvat osana perhesysteemiä, jossa vanhemman ja lapsen välisillä 
suhteilla on keskeinen rakenteensa. Lastensuojelun avohuollon tukitoi-
met kohdentuvat perheeseen ja painottuvat tuen tarpeen mukaisesti joko 
vanhemmuuden sisältöihin, lapsen kanssa työskentelyyn tai hyvin usein 
näihin molempiin. Lapsen sijoituksen myötä lastensuojelutyön sisältönä 
korostuu lapsen edun turvaaminen oikeanlaisen sijaishuoltopaikan ja lapsen 
tarvitseman hoidon ja huolenpidon järjestämisen avulla. 

Huostaanotettujen lasten vanhempien elämäntilanne on usein sekä 
ennen huostaanottoa että sen jälkeen vaikea. Arkeen saattaa sisältyä monia 
päällekkäisiä haasteita, joiden vähentäminen edellyttää monimuotoi-
sia ratkaisuja. (Saarikallio-Torp ym. 2010, 259.) Huostaanotetun lapsen 
vanhemmat tarvitsevat toimeentuloon, työllistymisen edellytyksiin ja 
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terveyteen liittyviä palveluita. Lapsen lastensuojeluasiakkuuteen liittyen 
vanhemmat ovat osallisina sijoituksen aikaisessa työskentelyssä. Lasten-
suojelun ammattilaisten vastuulla on kuulla ja nähdä vanhempien tuen 
tarve. Lastensuojelulaki sisältää myös lähtökohdan vanhempien kanssa 
tehtävästä suunnitelmallisesta työstä sijoituksen aikana (Lsl 30. §). Näen 
vanhempien kuntoutumisen tukemisen lapsen sijoituksen aikana lapsen 
sosiaalityötä vahvistavana osana. 

Tutkijasosiaalityöntekijän työtäni olen tehnyt nimikkeeni mukaisesti 
kaksoisroolissa. Yli kymmenen vuotta lastensuojelun sosiaalityössä ovat 
opettaneet paljon. Ammattillinen identiteettini on saanut kasvaa kaikissa 
niissä kohtaamisissa ja sosiaalityön tilanteissa, joita työvuosiini sisältyy. Las-
tensuojelun ammattilaisena minulle tärkeää on ollut lapsilähtöisyys. Tutkijana 
koin asemani hyvin etuoikeutetuksi. Sain lähestyä omaa työtäni riittävän 
kapeasta näkökulmasta, joka mahdollisti syvällisen tarkastelun. Tutkijana 
sain myös keskittyä kuuntelemaan ja vastaanottamaan asioita, joita minulle 
kokemuksina haluttiin jakaa. Näistä kokemuksista sain myös oppia paljon.

Tutkimushankkeessa muodostettiin vanhempien kuntoutumisen 
tukemiseen liittyvää ammatillista tietoa yhdessä pilottien kanssa. Tutki-
muspilotit osallistuivat hankkeen aikana Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehit-
tämisohjelman osana toimivan Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston 
teematyöpajoihin. Sijoitusvaiheen teematyöpajassa määriteltiin vanhempien 
tukemisen näkökulmasta kuntoutumisen käsitteen sisältöä ja moniammat-
tilisen yhteistyön toimijoita ja työskentelyä. Piloteissa käytännön työstä 
muodostui erilaisia tutkimusaineistoja. Teematyöpajat toimivat yhteisen 
tiedonmuodostuksen foorumina, ja niissä käsiteltiin ja analysoitiin yhdessä 
tutkimusaineistoja. Käytännön työ muuntui tutkimusaineistoiksi pilottien 
ja tutkijasosiaalityöntekijän reflektiotilanteissa. Tutkijasosiaalityöntekijänä 
tehtäväni käytäntötutkimushankkeessa oli hankkeen koordinoinnin lisäksi 
dialogisuuden vahvistaminen sosiaalityöstä nousevan kokemustiedon ja 
ammattikäytäntöjen välillä. Käytäntötutkimusprosessia ja tutkimushanketta 
kokonaisuudessaan kuvataan tarkemmin Kehrä lastensuojelun kehittämis-
verkostohankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan loppuvuodesta 2011.

Tässä raportissa kuvaan vanhempien kokemuksia saamastaan tuesta 
lapsen sijoituksen aikana ja tukeen liittyvien asioiden rakentumista suhteessa 
lapsen sosiaalityöhön ja vanhemmuuteen. Tutkimusraportissa on annettu 
paljon tilaa vanhempien omille kuvauksille. Raportin tärkeimpänä tavoittee-
na on tuoda esille vanhempien omaa ääntä ja valintoja, joihin haastateltavat 
ovat liittäneet omat kokemuksensa saamastaan tuesta. Erityinen kiitos 
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tämän tutkimusraportin sisällöstä kuuluu vanhemmille, jotka halusivat 
jakaa tietonsa ja omat ajatuksensa tutkimukselliseen käyttöön. Olen kiitol-
linen siitä, että vanhemmat kokivat tutkimusaiheen tärkeänä ja halusivat 
haastattelun muodossa osallistua tutkimukseen. Näen ammattikäytäntöjen 
kehittämistyössä palveluiden käyttökokemukset välttämättöminä, ilman 
niitä kehittämistyö voi suuntautua vääriin kohtiin. Vanhempien kokemuk-
sellinen tieto on arvokasta ja ansaitsee tulla kuulluksi.

Sijoituksen aikaisessa työskentelyssä lapsen synnyinperheen asia ei saa 
unohtua tai hukkua resurssipulaan. Suunnitelmallinen työ vanhempien 
kanssa vahvistaa lapsen sijoituksen onnistumisen edellytyksiä ja vähentää 
lapsen huostaanoton aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Uskon vahvasti 
vanhemman sanoihin siitä, että ”kuitenkin lapselle ne omat vanhemmat 
ovat aina omat vanhemmat”. Sijaishuollossa oleva lapsi tarvitsee oman 
kuntoutumisensa tueksi varmuuden siitä, että vanhemmat eivät ole yksin 
ja he saavat tukea. Vanhempien kanssa tehtävä suunnitelmallinen työ on 
yksi vaikuttavan sijaishuollon edellytyksistä.
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2. Vanhempien kuntoutumisen  
 tukemisen lähtökohdat

perhesuhteet ja vanhemmuuden erityisyys
Tutkimusaihe liittyy perhesuhteisiin, joihin lapsen huostaanotto ja kodin 
ulkopuolinen sijoitus aiheuttavat erityispirteitä. Lapsen ja vanhemman 
roolit ja tehtävät paikantuvat perheeseen. Perhe on yhteiskunnallisten 
ja kulttuuristen prosessien tuote, jota pidetään usein itsestään selvänä ja 
luonnollisena ilmiönä. Ihmisiä sitoo yhteen hoiva, huolenpito, läheisyys 
ja erilainen resurssien jakaminen. (Forsberg 2003, 8-9.) Perhe mielletään 
yksityisen alueelle, kotiin, julkisen elämän vastakohdaksi asettuvaksi hete-
roseksuaaliseksi ydinperheeksi. Perheen käsite yksikkönä ei kuitenkaan tun-
nista erilaisten perhemuotojen moninaisuutta. Kun kiinnitetään huomiota 
yksilöiden valintoihin ja lähi-ihmissuhteille antamiin merkityksiin perhe 
näyttää rakentuvan esimerkiksi hoivaa, seksuaalisuutta ja rahaa koskevissa 
yksilöllisissä päätöksissä. Perheen käsite voidaan hajottaa ideologiaksi ja 
eletyksi käytännöksi. Edelleen käsite voidaan pilkkoa sukupuolisuhteiksi, 
sukupolvisuhteiksi, osapuolten välisiksi asumisen järjestelyiksi ja kotitalo-
udeksi. Perhettä voidaan tarkastella myös julkisen ja yksityisen suhteina. 
(Mt. 10-12.) Perhe-käsitteen sisälle paikantuvat monet yksilöille tärkeät 
lähisuhteet, joista lapsiperheissä tärkeäksi nousevat lapsen ja vanhemman 
välinen suhde tai suhteet.

Perheinstituutiolla on vielä 2000-luvun Suomessa vankka asema, ja 
perheen katoamisen sijaan korostuu halu tulla perheiksi. Toisaalta per-
hesuhteet ovat myös monimutkaistuneet. (Sevon & Notko 2008 b, 19.) 
Lapsiperheiden arki näyttäytyy ristiriitaisena. Julkisessa puheessa lapsiper-
heiden arki on sekä kiinnostuksen että huolen kohteena. Huolta kannetaan 
vanhemmuuden katoamisesta, vanhempien uusavuttomuudesta, kiireestä 
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ja väsymisestä sekä kasvun rajojen asettamisen vaikeuksista. Huolissaan 
ollaan myös perheen, lasten ja nuorten ongelmista, jotka heijastuvat pahana 
olona, turvattomuutena ja perheiden huono-osaisuuden lisääntymisestä. 
Vanhempien kasvatusvastuuta pidetään julkisessa puheessa kiistattomana. 
(Helminen 2006, 31.)

Lapsen huostaanoton myötä perheeseen heijastuu vahvoja lastensuo-
jeluinstituution vaikutuksia, jotka määrittävät perhesuhteiden ja arjen 
rakentumista uusista lähtökohdista. Lastensuojelu- ja perheinstituutioiden 
voidaan katsoa rakentuvan toisiinsa nähden ristiriitaisille toimintaperiaat-
teille. Kiistaa instituutioiden välillä syntyy oikeuden ja pyhän ympärille. 
Perheinstituutiossa korostuvat sen rajat ja kiinteys ja lastensuojeluinstituutio 
omaa valtuudet avata perhe ja tarkastella lasta sekä perheen jäsenenä että 
yksilönä. (Saurama 2002, 224.) Lapsen sijoitustilanteessa lastensuojeluinter-
ventio voi kuvautua suhteessa perheeseen särkymisenä (ks. Granfelt 1998, 
117), joka rikkoo kulttuurissa ja yhteiskunnassa vallitsevaa perusoletta-
musta perheestä. Lapsen huostaanotto vaikuttaa perhesuhteisiin. Lapsen 
sijoituksen myötä jokaisen perheenjäsenen on muokattava identiteettiään 
lapsena ja aikuisena lähtökohdista, joissa korostuu sijoituksen aikana 
erilliset arkielämän rakenteet.

Perhesuhteita määrittävät biologiset, sosiaaliset, taloudelliset, moraaliset 
ja emotionaaliset ulottuvuudet usein samanaikaisesti, mutta jännitteisesti. 
Muista ihmissuhteista ne eroavat perheeseen liittyvien velvoitteiden, lojaali-
uden ja vastuiden kautta. Perhesuhteita määrittelevät lait ja muut institutio-
naaliset rakenteet, ja ne ovat kulttuuristen, yhteiskunnallisten, sosiaalisten 
ja yksilöllisten merkitysten ympäröimiä. Perhesuhteissa on voimakkaasti 
kyse hoivasta, huolenpidosta ja vastuusta. Vanhemmuuden vastuuseen 
liittyvät pohdinnat siitä, mikä on vastuullista vanhemmuutta ja milloin on 
kyse vastuun laiminlyönnistä tai välinpitämättömyydestä. (Sevon & Notko 
2008 b, 13, 16.) Näitä vastuullisuuden kysymyksiä käsitellään lastensuojelun 
ammattikäytännöissä paljon. Lastensuojelun lähtökohtiin sisältyy tarve 
puhua vanhemmuuden vastuullisuudesta tietyllä tavalla silloin, kun toimin-
nan lähtökohtana on lapsen oikeus vanhempiinsa, aikuisten huolenpitoon, 
kasvatukseen ja hoivaan. Hoiva voidaan nähdä monimutkaisena kaikkiin 
ihmissuhteisiin liittyvänä, arkeen kiinnittyvänä ja moraalisia kysymyksiä 
sisältävänä ominaisuutena, joka on samalla kertaa sekä asenne että toimin-
taa (Sevon & Notko 2008 b, 17). Asenteena hoiva saa lastensuojelutyössä 
perhesuhteita koskien vahvan aseman. Lapsen oikeus saada vanhemmalta 
hoivaa on vahvasti keskiössä lapsen edun arvioinnissa ja määrittelyissä.
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Perhesuhteiden sisällä rakentuva vanhemmuus on yhteiskunnan yleis-
ten kasvatus- ja moraalikäsitysten ja lainsäädännön säätelemä instituutio. 
Jokapäiväisessä kasvatussuhteessa isä tai äiti eivät kuitenkaan tietoisesti 
edusta lapselle perheinstituutiota, eikä perheellä ole julkisesti määrättyjä 
tehtäviä. Kasvattajana oleminen merkitsee vastuuta toisesta ja vastuuta 
toiselle. Kasvatusta voidaan kuvata ensisijassa kohtaamisen taitona. (Värri 
2000, 144, 147, 151.) Vanhemmuus rakentuu lapsen ja vanhemman välisessä 
suhteessa. Psykologiassa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta voidaan 
tarkastella kiintymyssuhdeteorian avulla, joka voi tarjota kaksi vastakkaista 
tapaa hahmottaa läheissuhteita. Kiintymyssuhdeteorian avulla voidaan 
perustella lapsen ja vanhemman välisen biologisen suhteen merkityksel-
lisyyttä korostamalla suhteeseen liittyvien menetysten traumaattisuutta. 
Tällöin korostuu se, miten tärkeää on tukea vanhemmuutta ja välttää 
läheissuhteiden katkaisua. Toisaalta teoriaa voidaan käyttää muistutta-
maan siitä, että varhaiset kiintymyssuhteet ovat merkityksellisiä yksilön 
kehitykselle ja häiriöt vaurioittavat lapsen minäkuvaa. Tällöin ratkaisuna 
lapsen ongelmiin on toimivamman kiintymyssuhteen mahdollistaminen. 
(Hurtig 2003, 103; Kalland 2001.) Kiintymyssuhdeteoriaa käytetään 
myös lastensuojelutyössä, kun tarkastellaan lapsen ja vanhemman välistä 
suhdetta ja arvioidaan lapsen etua.

Aino Kääriäinen (2009, 108) kuvaa vanhemmuutta hyvin moniulot-
teisena käsitteenä, jolla on yhtäaikaisesti yhteiskunnallinen, taloudellinen ja 
juridinen puolensa. Sitä voidaan tarkastella myös sosiaalisesta, biologisesta 
ja psykologisesta näkökulmasta. 

”Vanhemmuus on myös joukko erilaisia rooleja ja olemisen tapoja, jotka 
arvottuvat ja normittuvat kulloisessakin ajassa ja erilaisissa elämäntilanteis-
sa. Vanhemmuuden monimuotoisuus ja muuttuvuus haastavat vanhemmat 
jatkuvaan prosessiin oman vanhemmuutensa kanssa. Vanhemmuus ei ole 
enää selkeä kulttuurinen rooli isän ja äidin välillä. Se on muotoutunut yhä 
enemmän neuvotellen tuotetuksi käytännöksi, jossa vanhemmuutta raamittavat 
joko keskenään tehdyt tai ulkopuolisen vahvistamat sopimukset. ” (Mts 108.)

Vanhemmuus neuvotellen tuotettuna käytäntönä on keskeinen perhesuh-
teiden erityispiirre lapsen lastensuojelullisen sijoituksen aikana. Lapsen ja 
vanhemman keskinäisen elämän muodosta ja määrästä neuvotellaan lapsen, 
vanhempien ja lapsen vastuusosiaalityöntekijän välillä. Vanhemmuus tulee 
arvioiduksi ulkopuolisten taholta ja ammatilliset määrittelyt usein edellyt-
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tävät sijoitetun lapsen vanhemmalta muutoksia omien elämänolosuhteiden 
järjestämisessä. Lapsen sijoituksesta seuraa vaikutuksia myös vanhemman 
elämänolosuhteisiin. Konkreettisena huostaanotosta seuranneena asiana 
monen vanhemman on lapsen sijoituksen myötä välttämätöntä muuttaa 
pienempään asuntoon, koska lapsen osuus asumistuesta jää pois.

Lapsen elämä sijaishuoltopaikassa voi olla fyysisesti kaukana van-
hempien asuinympäristöstä. Sijoituksen myötä perheen yksityisyyden 
alueelle kuulunut lapsuus ja vanhemmuus ovat myös institutionaalisen 
katseen alla ja ammatillisen arvioinnin kohteena. Perhesuhteet, lapsuus ja 
vanhemmuus rakentuvatkin erityisesti lapsen sijaishuollon aikana. Lapsen 
huostaanotossa ja sijoituksessa on samankaltaisia piirteitä kuin erotilanteis-
sa. Kääriäinen (2009, 109) toteaa, että erossa perhe hajoaa ja samalla sen 
jäsenet joutuvat orientoitumaan uudelleen yhteiskuntaan muuntuneessa 
kokoonpanossa. Parisuhteessa tehty muutos voi aiheuttaa monia muita 
ennakoimattomiakin muutoksia suhteissa ystäviin, sukuun, palveluihin ja 
yhteiskunnan eri sektoreihin. Tilanne edellyttää uudenlaista olemassaolon 
määrittelyä myös vanhempana. (Mts. 109.) Samankaltaista olemassaolon 
uudelleenmäärittelyä vanhempana edellyttää myös lapsen huostaanotto. 
Perhesuhteiden velvoitteissa ja vastuussa tapahtuu muutoksia. Vanhem-
man roolista siirtyy muille vastuu lapsen arjesta, ja vanhemmuuden tulee 
rakentua kokonaan uudenlaisista lähtökohdista, joiden keskiössä ei enää 
ole lapsen ja vanhemman välinen hoiva- ja huolenpitosuhde.

Vanhemmuustyön paikka lastensuojelutyössä
Lastensuojelua voidaan kuvata normaalistamistyönä, jossa vanhempien 
elämäntapaa ohjataan ja kasvatuskykyä arvioidaan kulttuurisessa viiteke-
hyksessä (Saurama 2002, 26). Lastensuojelun paradoksi on sosiaalityön-
tekijän vastuu kokonaisprosessista ja samanaikaisesti perheenjäsenten 
yksilöllisyyden huomioiminen prosessissa (Kaikko & Friis 2009, 87). 
Perheenjäsenten tarpeet ja merkitys kokonaisprosessissa ovat erilaisia ja 
sosiaalityöntekijän ammatillisena haasteena on huomioida yksilöllisiä 
tekijöitä kokonaisprosessia ohjatessaan. Lapsen sijoitustilannetta ohjaa 
erityisesti lapsen etu ja arvioinnissa korostuu vahvasti lapsen näkökulma. 
Vanhemman näkökulmasta sijoitusratkaisu saattaa olla ristiriidassa van-
hemmuuden kanssa. Lapsen huostaanotto voidaan nähdä lapsen oikeutena. 
Huostaanotto on tarkoitettu aina väliaikaiseksi toimenpiteeksi, ja sen 
luonne on viimesijainen. Sijaishuollon aikana vastuusosiaalityöntekijän 
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tehtävänä on huolehtia lapsen sijaishuollon ratkaisuista ja samanaikaisesti 
tukea perheen jälleenyhdistämistä huomioiden lapsen etu ja perheenjäsenten 
yksilölliset tekijät. 

Lastensuojelutyössä keskiössä on lapsen osallisuuden huomioiminen 
kaikissa työskentelyn vaiheissa (ks. Muukkonen 2008). Lapsilähtöistä 
työskentelyä on suora työskentely lapsen kanssa hänen intressinsä, toiveensa 
ja kehitystasonsa huomioiden Lasta voidaan pitää aktiivisena ja osaavana 
yksilönä, joka rakentaa omaa ymmärrystä elämästä ja maailmasta aikui-
sen tuella ja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsilähtöinen 
työskentely vanhempien kanssa merkitsee asioiden käsittelyä lapsen näkö-
kulmasta. Työskentely vanhempien ja muiden lasten läheisten kanssa on 
osa lapsen kanssa työskentelyä. (Välivaara 2008, 79, 81.)

Lapsen osallisuuden toteutumista voi vaarantaa työskentelyn painottu-
minen aikuisiin. Johanna Hurtig (2003, 179) toteaa, että lastensuojelutyön 
ammatti-ideologinen perusta korostaa perhekokonaisuutta, jonka tär-
keimpiä jäseniä ovat vanhemmat. Hurtigin tutkimassa perhetyössä suurin 
tila oli vanhemmilla. Lasten läsnäolo oli lapsen näkökulmaa edustavien 
perheenjäsenen läsnäoloa, jolloin lasten kohtaamisen tila asiakastyössä 
jäi etäälle. Lasten avun tarpeen hahmo jäi yleiseksi keskityttäessä tar-
kentamaan perheen aikuisjäsenten tilannetta. Lasten luotettiin hyötyvän 
vanhempien saamasta avusta ja lasten omien tarpeiden täsmentämistä 
ei tästä syystä pidetty välttämättömänä. Perhetyön käynnistyttyä lasten 
sijaan suojelun kohteena oli usein aikuisen ja ammattilaisten välinen 
työskentelysuhde. (Mts. 193.)

Lastensuojelutyö kohdentuu parhaimmillaan perhekokonaisuuteen, 
jossa lapsella yksilönä ja aikuisella perheenjäsenenä on mahdollisuus tulla 
nähdyiksi, kuulluiksi ja tuetuiksi. Lapsen huostaanotto lastensuojelun vii-
mesijaisena toimenpiteenä erityisesti korostaa lapsen subjektiivista asemaa 
ja oikeutta suojeluun. Huostaanottotilanteessa vanhemmuus voi liittyä 
ratkaisun perusteluihin ja korostaa lapsen asemaa tuen kohteena erillään 
vanhemmistaan. Sijoituksen aikaisessa työskentelyssä ammatilliset ratkaisut 
kohdentuvat lapsen edun varmistamiseen, ja aikuisten osallisuus työsken-
telyssä näkyy vähäisempänä verrattuna avohuollon lastensuojelutyöhön. 
Sijoituksen myötä työskentelyn suunta siirtyy kodista sijaishuoltoon ja 
perheenjäsenten rooli muuttuu. Sijaishuollon aikaisessa työskentelyssä 
vanhempien kanssa korostuu lapsen oikeus omiin vanhempiinsa ja suhteen 
ainutlaatuisuus. Lapsen etuna on vanhemman elämäntilanteen tukeminen 
ja hyväksyntä lapsen sijoitusratkaisua kohtaan. 
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Huostaanottotilanteissa lapsen kasvun ja kehityksen vaarantavat tekijät 
saattavat olla yhteydessä perheenjäsenten mahdollisuuksiin toimia lapsen 
näkökulmasta riittävällä tavalla vanhempina. Sijaishuoltovaiheessa lapsen 
elämään tulee uusia aikuissuhteita, joiden avulla lapsen kanssa voidaan 
käydä läpi tilanteita ja asioita, joista lapsuuteen on seurannut turvattomuutta 
ja epätasapainoa. Lapsi on lähtökohtaisesti saattanut pitää hyvinkin poik-
keuksellista perhetilannetta normaalina ja kestää vanhempien merkittäviä 
laiminlyöntejä esimerkiksi päihteiden käytön seurauksina (kts. Hyytinen 
2007). Sijaishuoltoon tulevaa lasta on kannustettava käyttämään elämänsä 
rakennusaineina omia kokemuksiaan, olivatpa ne hyviä tai huonoja. (Kän-
känen 2009, 236.) Näiden kokemusten täydentämisessä ja työstämisessä on 
vanhemmalla keskeinen rooli, jotta lapsen elämäntarinasta voisi muodostua 
mahdollisimman eheä. 

Virpi Kujala (2003, 12) toteaa, että lapsen sijoitus ei pelkästään tuo 
ratkaisua tilanteeseen, vaan ratkaisevaa on se, mitä sijoituksen aikana 
tapahtuu. Hän toteaa myös biologisten vanhempien jäävän sijoituksen 
tapahduttua vaille huomiota ja tukea. Lapsen sijoituksen onnistumisessa 
oma merkityksensä on vanhempien suhtautumisella ja erityisesti hyväk-
synnällä, jolloin lapsi saa vanhemmiltaan luvan hyötyä sijaishuoltopaikan 
aikuissuhteista ja toiminnan rakenteista. 

Huostaanottotilanteessa lapsen kiinnittyminen sijaishuoltopaikkaansa 
ja lapsen ja vanhemman välisen keskinäisen suhteen tukeminen näkyvät 
joskus ristiriitaisina. Perhehoidossa korostuu, että lapselle täytyy taata 
rauha kasvaa ja lupa kiinnittyä sijaisvanhempiinsa tai -hoitajiinsa. Kotiin-
paluun tavoitteen epärealistinen ylläpitäminen voidaan nähdä lapsen ja 
vanhemman kannalta vaurioittavana, koska lapsen kiinnittyminen uusiin 
hoitajiinsa ei mahdollistu ja uuden kehittyminen estyy. (Tuovila 2008, 
32-33.) Pirjo Tuovila (mt. 46) kuvaa myös lapsen ja biologisen vanhem-
man tapaamisia ristiriitaisena asiana sijaishoidossa, kysyen minkä verran 
täytyy tukea ja ylläpitää joskus hyvinkin poikkeavia kiintymyssuhteita 
biologisiin vanhempiin. Poikkeavuudella Tuovila viittaa kiintymyssuhteen 
asioihin, jotka ovat suistaneet lapsen kehityskaaren raiteiltaan. Näen, että 
joissakin tilanteissa lapsen edun toteutuminen saattaa edellyttää lapsen 
ja vanhemman välisen yhteydenpidon rajoittamista, mutta suurin osa 
sijaishuollossa olevista lapsista pitää yhteyttä vanhempiinsa säännöllisten 
kotilomien avulla. Lapsen kotiutumisen näkökulmasta tärkeää olisi lapsen 
ja vanhemman keskinäisen arjen mahdollistuminen ja siihen tarvittavien 
tukitoimien järjestäminen sijaishuollon aikana. Toisaalta jos on selkeästi 
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nähtävissä, että lapsen tilanne edellyttää pidempiaikaisempaa sijaishuoltoa, 
lapsella ja vanhemmalla on oikeus olla tietoinen ratkaisun perusteista ja 
mahdollisista tukitoimista.

Lapsen suhde omiin vanhempiinsa on aina ainutlaatuinen ja tämän 
huomioiminen myös sijaishuollossa on tärkeä lähtökohta lapsen eheyty-
misen tukemisessa. Sijaishuoltovaiheessa lapsi tarvitsee varmuuden siitä, 
että vanhemmat eivät häviä. Vanhemmat puolestaan tarvitsevat tukea 
siihen, miten käsitellä lapsen sijoituksesta ja sitä edeltävistä olosuhteista 
aiheutuneita kokemuksiaan. Kriisityöskentelyn lisäksi sijoituksen aikana 
nousee keskeiseksi lapsen ja vanhemman välisen suhteen mahdollisuus ja 
sen kehittyminen. Vanhemmilla on oikeus saada tukea omaan kuntoutu-
miseen ja elämäntilanteeseen. Käytännön työskentelynä vanhemmuustyö 
tarkoittaa vanhempien auttamista osana sijoituksen aikaista sosiaalityötä. 
Työskentelyn lähtökohtana on vanhemmuuden merkittävyyden tunnista-
minen yhtenä tärkeänä lapsen sijoitusta ja sosiaalityötä vahvistavana asiana.

Vanhemmuudesta motivoituminen ja kuntouttava 
asiakassuhde
Tutkimuksen keskeisenä käsitteenä on kuntoutuminen. Käsitteen avaaminen 
oli välttämätöntä tutkimustehtävän ja tutkimuspilottien kehittämistyön 
näkökulmasta. Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston teematyöpajassa 
kesäkuussa 2010 lastensuojelun ammattilaiset pohtivat sitä, minkälaisia 
sisältöjä kuntoutumisen käsite saa lastensuojelutyössä. Lopputuotoksena 
syntyi kuntoutumispuu (kuvio 1). Erityisesti kuntoutuminen nähtiin 
asiakkaan ja työntekijän prosessina, jossa korostuu työskentelyn tavoitteel-
lisuus, selkeä rakenne ja yhteiset tavoitteet. Tärkeinä asioina näkyi myös 
prosessin joustavuus ja sitoutumisen merkitys. Kuntoutuminen voidaan 
nähdä muutosprosessina, jonka alkulähtökohtana on asiakkaan motivoi-
tuminen. Työntekijältä asiakkaan muutosprosessin tukeminen edellyttää 
uskallusta sanoittaa jo saavutettuja asioita näkyviksi ja asiakassuhteessa 
rohkeutta mennä riittävän lähelle. Asiakkaan ja työntekijän välisessä 
suhteessa keskeistä on arvostus, tunteiden sisältyminen työskentelyyn, 
henkilökohtainen kohtaaminen ja toimiva vuorovaikutus. 
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Kuvio 1. Kuntoutuminen lastensuojelussa.

Palveluprosesseilta kuntoutuminen edellyttää joustavuutta ja aikaa. Kun-
toutumisen prosessi ei aina etene loogisesti eteenpäin, vaan se voi sisältää 
myös askeleita taaksepäin. Kasvuun tarvitaan rauhaa sekä keskeneräisyyden 
sietämistä. Vanhemman elämässä kuntoutuminen näkyy voimavarojen 
lisääntymisenä, elämänhallinnan ja arjen toimivuuden vahvistumisena, 
terveydentilan muutoksina ja parempina mahdollisuuksina ottaa vastuuta 
omasta ja lapsen elämästä. 

Lastensuojelun ammattikäytännöissä kuntouttavalla sosiaalityöllä ei ole 
tarkennettua omaa sisältöä. Kuntouttavan sosiaalityön tehtävänä on toimia 
asiakasta voimaannuttavilla ja valtaistavilla tavoilla, ja sen tulee perustua 
asiakkaan kuntoutuksellisiin tarpeisiin ja siihen sosiaaliseen kontekstiin, jossa 

Prosessi, joka koskettaa asiakasta ja työntekijää

Työskentely tavoitteellista
Selkeä rakenne

Tavoitteet yhteisiä
Avoimuus

Joustavuus, ei liian ahdas
Sitoutuminen

Työntekijän rohkeus ja innovatiivisuus

Suhteena – ”Puu imee ravintoa suhteesta”
Arvostus

Rohkeus mennä riittävän lähelle toista
Tunteet

Henkilökohtainen kohtaaminen – ihminen ihmiselle
Asiakas ihmisenä, vanhempi aikuisena

Vuorovaikutus ja yhteinen kieli
Rinnalla kulkeminen, turvallinen haastaminen

Asiakkaan oma elinpiiri mukana suhteessa
Tilaa myös innovaatioille

Muutoksena – ”Askeleita  eteenpäin ja taaksepäin”
Motivaatio  prosessiin lähteminen  muutos

Pettymykset kuuluvat prosessiin
Uskallus sanoittaa muutosta, jo tehty näkyväksi ja 

työskentelyn pohjaksi

Osana asiakkaan elämää – ”Parempaa oloa”
Voimavarojen lisääntyminen

Elämän hallinta 
Arjen toimivuus

Fyysinen ja psyykkinen terveys
Itsensä löytäminen 

Eheytyminen
Vastuu omasta ja lapsen elämästä

Kasvuprosessina – ”Puu ei kasva päivässä”
Aidosti asiakkaan prosessi

Katse tulevaisuudessa
Itsestä oppiminen 

Kasvuun tarvitaan rauhaa ja aikaa
Täytyy sietää keskeneräisyyttä

Kuntoutuminen lastensuojelun käsitteenä
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asiakas elää. Kuntoutusprosessin lähtökohtana voi näkyä syrjäytyminen ja 
tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan paraneminen, valtaistuminen ja 
voimaantuminen. Aikuissosiaalityössä kuntouttavan sosiaalityön työmene-
telminä on kuvattu psykososiaalista työtä, palveluohjausta, verkostotyötä ja 
sosiaalista kuntoutusta. (Liukko 2006, 102, 114.) Vanhempien kuntoutumisen 
tukeminen on lastensuojelutyön sisällä erityisesti asiakassuhteeseen paikantu-
vaa auttamista sekä moniammatillista yhteistyötä aikuissosiaalityön, päihde-
työn ja terveydenhuollon kanssa (ks. Liite 1. Moniammatillinen yhteistyö).

Lapsen eläminen ja kasvaminen sijaishuollossa on kokemuksena hyvin 
erityinen kaikille perheenjäsenille. Vanhemmuuteen liittyy vahvoja kulttuu-
risia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, arvoja ja asenteita. Lapsen huostaanotto 
aiheuttaa monia tarpeita perustella ja selittää perheolosuhteita läheisille 
ja ulkopuolisille. Perhe ja erityisesti vanhemmuus voidaan nähdä pyhänä 
sekä yksityisenä, ja auttamisen kohdentuessa pyhälle alueelle (ks. Saurama 
2002, 224) ollaan lähellä auttamiseen liittyviä ristiriitoja. Vanhemmuus ja 
perhe voidaan nähdä vahvasti tabuilla suojattuina yksityisyyden areenoina. 
Tabunkaltainen luonne voi vaikeuttaa auttamisjärjestelmän puuttumista 
vaativissa tilanteissa. Tabuun liittyy kaksijakoisuus. Toisaalta on kyse 
asioista, joita on vaikea lähestyä, käsitellä tai ottaa puheeksi. Toisesta 
suunnasta katsottuna tabuun liittyy pyhä ja ylevöitetty, jolloin siitä tulee 
hyvää ilmentävä ilmiö. Lapsi ei perinteisessä ajattelussa lukeudu samalla 
tavalla pyhäksi ja suojelluksi kuin perhe ja vanhemmuus. (Pohjola 2009, 
86.) Lapsen sijoitukseen liittyy lapsen suojelua korostava elementti, ja 
suhteessa perheeseen interventio voi näkyä puuttumisena, joka kohdistuu 
yksityiselle alueelle. Lapsen sijoitustilanteessa ensisijaista on lapsen autta-
minen ja auttamisjärjestelmässä voi olla epäselvyyttä siitä, kenen vastuulle 
muiden perheenjäsenten auttamisen tulisi kuulua.

Auttamisjärjestelmä on rakentunut sektoreittain, ja elämäntilanteeseen 
liittyvä tuen tarve voi lapsen sijoitustilanteessa olla puolestaan kokonaisvaltaista 
ja ulottua samanaikaisesti eri palveluihin. Asiakkaan näkökulmasta haasteena 
voi olla mahdollisuus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti. Eri palveluissa 
asiakas voi tulla myös avuntarvitsijana määritellyksi erilaisista rooleista ja 
lähtökohdista käsin. Palveluissa vanhemmuutta voidaan määritellä ja sijoittaa 
eri kategorioihin esimerkiksi vanhemman päihteiden käytön perusteella (”huu-
meäiti”). Tällöin vanhemman avunhakemisen asiakaslähtöisiin motiiveihin 
ei ehkä luoteta, ja asiakas voi kokea itsensä leimatuksi. Auttamisjärjestelmässä 
yksilö altistaa itsensä arvioitavaksi, ja asiantuntijat voivat määritellä hänet 
institutionaalista mallitarinaa hyödyntäen. (Väyrynen 2006, 89, 92.) 
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Vanhemmuus voi toimia kuntoutumisessa voimavarana ja motivaation 
lähteenä. Erityisesti päihdekuntoutuksessa vanhemmuutta on kuvattu 
voimavarana muutoksessa ja tärkeänä osana vanhemman minäkuvaa. 
Lapsen takaisin saaminen voi olla lähtökohtana suurelle elämänmuutok-
selle, jossa joutuu pohtimaan päihderiippuvuutta ja omaa identiteettiään 
vanhempana. Vanhemmuus voi toimia yhtenä kantavana elementtinä uuden 
minäkuvan rakentamisessa. (Ruisniemi 2006, 169, 184.) Erityisesti naisilla 
äitiysidentiteetin on havaittu tukevan kuntoutumista (ks. Ojanen 2006, 
135). Huumeita käyttänyt nainen voi raskauden ja lapsen myötä saada 
vanhemmuudestaan uuden merkityksen elämälleen. Äitiyden instituutio 
voi antaa sosiaalisesti hyväksytyn identiteetin yhteiskunnan leimaamalle 
yksilölle, jolloin hän saa aiempaa paremman sosiaalisen statuksen. (Sariola 
2006, 162-163.)

Lastensuojelun ammatillisissa käytännöissä arvioidaan vanhempien 
motivaatiota ja tahtoa kuntoutua. Riitta Hyytinen (2007) toteaa, että 
auttamistyön kannalta ei niinkään kiinnosta se, mihin asiakas ei ole 
motivoitunut, vaan nimenomaan se, mihin hän on motivoitunut, sillä 
siitä lähdetään liikkeelle. Emotionaalisesti arvokas päämäärä vahvistaa 
motivaatiota. Hyytinen kuvaa päihdekuntoutuksessa havaitsemansa toi-
veikkuuden ja motivaation olevan osa samaa asiaa. Asiakkaan aktiivinen 
toiminta synnyttää myönteisiä muutoksia, jotka vievät eteenpäin. Moti-
vaatio vahvistuu ja selkiytyy samanaikaisesti toiveikkuuden kanssa. (Mt. 
174-175.) Lapsen sijoitustilanteessa vanhemmat saattavat kokea toivotto-
muutta perheen jälleenyhdistymisen mahdollisuuksista. Lapsen sijoitus-
tilanne voi vahvistaa vanhemman sitoutumista omaan kuntoutumiseen 
tai toivottomuuden vuoksi heikentää motivoitumista yhteistyöhön ja 
omaan kuntoutumiseen. Pidän tärkeänä sitä, että lapsen sijoituksen aikana 
vanhemmat saavat ammattilaisilta säännöllisesti mahdollisuuksia motivoi-
tumiseen. Vanhemmuuden tulee näkyä myös lastensuojelutyöntekijöille 
emotionaalisesti niin arvokkaana, että vanhemmuudesta motivoitumista 
tuetaan aktiivisesti lapsen sijoituksen eri vaiheissa. 

Kuntoutumisen tukeminen rakentuu asiakassuhteessa. Antti Särkelän 
(2001) mukaan hyvän asiakassuhteen elementtejä ovat hyväksyminen, 
luottamus, välittäminen ja jämäkkyys. Hyvän asiakassuhteen lähtökohtana 
on turvallisen ja kannattelevan ilmapiirin luominen palveluita järjestäviin 
yksiköihin (Hyytinen 2008, 93, 94). Asiakas ei voi kuntoutua ilmapiirissä, 
jossa hänen motivoituneisuutensa ja kuntoutumisen tahtonsa joutuvat 
epäilyksen alaisiksi. Vain luottamuksen myötä asiakkaasta voi tulla työn-
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tekijän kanssa yhteistyökumppani. (Mts. 93, 94.) Lapsen sijoitustilanteessa 
haasteena saattavat olla asiakassuhteen ristiriitaisuudet. Jos vanhemman 
on ollut vaikea hyväksyä lapsen huostaanotoa tai sijaishuollon päätöksiä, 
on erityisen haasteellista vahvistaa asiakassuhteen luottamuksellisuutta. 
Ristiriitaisissa tilanteissa näen tärkeänä avoimuuden ja huolellisen doku-
mentoinnin, jossa myös vanhempien näkemykset on kuvattu, sekä asioiden 
käsittelemisen riittävän useissa tilanteissa. Lapsen sijoituksen näkökulmasta 
haasteellisinta on, jos ristiriitaisuudet jatkuvat sijoituksen aikana. 

Myös vanhemmuuteen liittyvän vastuun ottamisella ja oman toiminnan 
käsittelemisellä on merkitystä kuntoutumisessa. Hyytinen (2007, 189) tote-
aa, että kun vanhempi kykenee tarkastelemaan syyllisyyttään ja ottamaan 
vastuun teoistaan ollaan taitojen äärellä, joita tarvitaan yhteiskunnassa 
selviytymiseen. Vanhemman empatiakyky kehittyy hänen eläytyessään 
lapsen tilanteeseen. Kaoottinen elämä voi jäsentyä läpikäymällä perheen 
ja lasten kokemuksia. Selkeytyminen ja jäsentyminen auttavat kuntoutu-
maan. Häpeää ja syyllisyyttä aiheuttaneen oman toiminnan kohtaaminen 
ja läpikäyminen on vastuun ottamista, ja se tukee kuntoutumista. (Hyyti-
nen 2007,189-190.) Häpeä voidaan määritellä sosiaalisena tunteena, jolla 
säädellään sosiaalisissa suhteissa läheisyyttä ja etäisyyttä, kuulumista ja 
vieraantumista. Häpeä voi koskea koko omaa persoonaa ja syyllisyys taas 
yksittäistä tekoa. (Eronen 2009, 194.) Häpeän ja syyllisyyden tunteiden 
huomioiminen vanhemmuustyöskentelyssä lapsen sijaishuollon aikana on 
tärkeää. Vastuunottaminen vanhempana voi olla vanhemmalle itselleen 
myös emotionaalisesti korjaava kokemus. Työntekijöiden tehtävänä on pitää 
jatkuvasti huolta lapsen säilymisestä työskentelyn punaisena lankana ja 
vahvistaa lapsen todellistumista perheen kuntoutusprosessissa. (Hyytinen 
2007, 189-190.)

Vanhemmuus rakentuu aina suhteessa lapseen, ja lastensuojelutyössä 
lapsen näkökulma on keskiössä, vaikka lapsi itse ei olisikaan tilanteessa 
läsnä. Lapsen kokemusten kohtaaminen ja niiden ottaminen työskentelyn 
kohteeksi on lapsen auttamisen edellytys (Hyytinen 2009). Pohdittaessa 
vanhempien kuntoutumisen tukea lapsen sijoituksen aikaisessa työssä 
tärkeä lähtökohta on lapsen kokemusten näkyväksi tekeminen vanhem-
malle. Hyytinen (2009) toteaa, että kun lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi 
vanhemmilleen, hän tulee todellisemmaksi myös itselleen. Näen tämän 
lähtökohdan tärkeänä myös sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä. Tavoitel-
laanpa sitten lapsen kotiutumista tai hyvää lapsen ja vanhemman välistä 
yhteyttä on, tärkeää tehdä lasta näkyväksi tunteineen, kokemuksineen, 
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tarpeineen ja oikeuksineen vanhemmalle. Tämän rinnalla täytyy huo-
lehtia, että vanhempi itse saa omalle kuntoutumiselleen riittävän tuen ja 
oikeanlaisia palveluita, joissa on tilaa myös vanhemman kokemuksille ja 
tunteille. Sekä lapsen että vanhemman kuntoutuminen ja eheytyminen 
voivat mahdollistua sosiaalityön välityksellä, jos työskentely voi kohdistua 
myös lapsen ja vanhemman välisen suhteen vahvistamiseen.

Lastensuojelulla on kaikissa huostaanottotilanteissa velvoitteena tukea 
lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Viranomaisten ammatillisena haas-
teena on kyetä tukemaan vanhempaa niin, että vanhempi jaksaisi uskoa 
omiin kuntoutumisen mahdollisuuksiinsa. Sijoitetun lapsen vanhemmat 
tarvitsevat oman kuntoutumisensa mahdollistumiseksi asiakassuhteen, 
jossa he kokevat tulevansa autetuiksi. Huostaanotettujen lasten vanhempien 
näkökulmasta auttamisjärjestelmän erityisenä haasteena on eri sektoreille 
suuntautuviin tuen tarpeisiin vastaaminen. Lastensuojelutyön avulla ei voida 
vaikuttaa vanhemman taloudelliseen tilanteeseen tai auttaa terveydentilaan 
liittyvissä tarpeissa. Vanhempien kuntoutumisen tukemisessa erityispiir-
teenä on moniammatillisen työn toimivuus. Oikeanlaisten palveluiden 
järjestyminen edellyttää asiakkaan näkökulmasta yhteisten palveluiden 
kehittämistä esimerkiksi päihdehuoltoon ja lastensuojeluun, vertaistuen 
muotoja ja toimivia yksilöllisiä lastensuojelun palveluita.
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3. Vanhempien kokemuksista  
 kiinnostuminen

Vanhempien haastattelut
Tutkimusaineisto muodostuu 14 vanhemman haastatteluista. Haastatte-
luihin osallistui 8 vanhempaa, joiden lapsi oli haastatteluhetkellä sijoitettu 
perhehoitoon ja 6 vanhempaa, joiden lapsi oli sijoitettu lastenkotiin. Työn-
tekijät kertoivat vanhemmille mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. 
Lastenkodissa haastattelumahdollisuutta tarjottiin kaikkien lasten vanhem-
mille. Perhehoidon sosiaalityöntekijät saivat itse valita kenelle ehdottivat 
tutkimukseen osallistumista. Käytännössä haastattelua ehdotettiin niille 
vanhemmille, joilla aineiston keräämisen hetkellä oli sovittuja tapaamisia 
perhehoidossa. Sain työntekijöiltä niiden vanhempien yhteystiedot, jotka 
ilmaisivat halunsa osallistua tutkimukseen ja sovin haastatteluajasta pu-
helimitse. Haastateltujen lisäksi tutkimukseen suostui kolme perhehoidon 
asiakasvanhempaa, joita en kuitenkaan tavoittanut. Yksi lastenkodin 
asiakasvanhemmista kieltäytyi tutkimuksesta ajankohtaa sovittaessa. 
Tämän peruutuksen syynä oli vanhemman pelko siitä, että tutkimuk-
sessa vanhemmat leimautuvat päihteidenkäyttäjiksi, ja hän ei tuntenut 
kuuluvansa tähän ryhmään. Tutkimus ei ole kuitenkaan painottunut 
päihdekuntoutumiseen (ks. liitteet 2 ja 3). Haastateltavista yhdeksän oli 
naisia ja viisi miehiä. Lapsen huostaanotosta oli kulunut aikaa kahdesta 
vuodesta yli kymmeneen vuoteen. 

Haastattelut kestivät yhdestä kahteen tuntiin ja vanhempi sai itse valita 
missä haastattelu tehtiin. Tein suurimman osan haastatteluista Soccan 
työtiloissa ja kolme haastattelua vanhemman kotona. Haastattelutilanteet 
olivat tutkijan näkökulmasta ainutlaatuisia ja erityisen merkityksellisiä. 
Olin vaikuttunut siitä, miten avoimesti vanhemmat halusivat aivan vie-
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raalle henkilölle jakaa omaan elämäänsä liittyviä tärkeitä ja vaikeitakin 
tapahtumia. Haastattelutilanteet olivat tutkijan kokemina hyvin luottamuk-
sellisia, lyhyessä ajassa sain kuulla paljon vanhempien elämänhistoriasta. 
Haastattelut tapahtuivat kahvittelun merkeissä, ja monet niistä päättyivät 
siihen, että vanhemmat halusivat jakaa kanssani jonkun lapseen liittyvän 
asian: He näyttivät minulle kännykkäkuvan lapsestaan tai kotona tehdyissä 
haastatteluissa lapsen tekemiä piirroksia, huoneen tai esittelivät minulle 
lapsen lemmikin. 

Kaikki haastateltavat olivat vapaaehtoisesti päättäneet kertoa tutki-
muksessa omia kokemuksiaan. Haastateltavat vanhemmat olivat hyvin 
eri-ikäisiä, myös huostassaolevien lasten ikä vaihteli leikki-ikäisestä lähelle 
täysi-ikäisyyttä. Parilla vanhemmalla oli lapsen kotiuttamisen työskente-
lyvaihe käynnissä, joillakin lapsen sijoitusta oli takana lyhyt aika, toisilla 
hyvinkin pitkä. Osalla vanhemmista oli kokemuksia pidemmän ajan 
kuluessa tapahtuneista lasten huostaanotoista ja sijaishuollon järjestämi-
sestä sekä laitos- että perhehoidossa ja myös jälkihuollon työskentelystä. 
Tutkimukseen osallistuneista vanhemmista useamman kanssa kotona asui 
haastatteluajankohtana sijoitetun lapsen sisaruksia. Joillakin oli ollut koko 
sijoitusajan ristiriitoja lapsen sijoitukseen liittyen. Osa oli itse ehdottanut 
lapsen huostaanottoa, osa hyväksynyt ratkaisun ja osa vastustanut päätös-
tä. Vanhempien tilanteet ja kokemukset rakentuivat siis hyvin erilaisista 
lähtökohdista ja haastatteluajankohdan aikainen elämäntilanne vaihteli 
tasapainoisesta elämänvaiheesta tilanteeseen, jossa oli vanhempia huoles-
tuttavia tai mietityttäviä asioita.

Lapsen huostaanotto ja sijaishuollossa kasvaminen on jokaisen van-
hemman kohdalla tarkoittanut isoa muutosta yhteisessä arjessa lapsen 
kanssa ja elämäntilanteeseen on saattanut liittyä ennen lapsen sijoitusta 
isoja haasteita. Näen tutkimusaiheen hyvin sensitiivisenä. Sensitiiviseen 
haastattelututkimukseen liittyy vahvasti eettinen pohdinta tutkimuksen 
alusta sen valmistumiseen asti. Sensitiiviseen haastattelututkimukseen 
osallistuminen vaatii yleensä, että ihminen on työstänyt käsiteltävää asiaa ja 
vaikeistakin asioista on mahdollista kertoa ahdistumatta. Tutkimustiedon 
tuottaminen sensitiivisestä aiheesta ei kuitenkaan koskaan ole informan-
teille neutraalia, ja tutkija ei voi ennalta tietää mitä tunteita ja seurauksia 
omien kokemusten kertominen voi herättää. Myös tutkijalta sensitiivinen 
tutkimusaihe edellyttää herkkyyttä. Tutkijan on hyödynnettävä työkaluna 
omaa persoonallisuuttaan ja erityisesti aineistonkeruutilanteissa on oltava 
vahvasti läsnä koko persoonalla. Sensitiivinen tutkimusaihe haastaa tutkijan 
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rohkeaan inhimilliseen kohtaamiseen. Sensitiivisessä haastattelututkimuk-
sessa helposti myös tapahtuu emotionaalinen kiinnittyminen tutkijan ja 
tutkittavan välillä. (Laitinen & Uusitalo 2007, 318, 322, 325.)

Mietin paljon, miten haastattelutilanteet vaikuttivat vanhempien 
omaan tilanteeseen. Haastattelutilanteissa korostui vahvasti elämään liitty-
vien suurimpien haasteiden kertaamista ja ääneen jakamista. Vanhempien 
kertomasta välittyi paljon tunteita. Sain jakaa surua, syyllisyyttä, häpeää 
ja myös iloa ja onnellisia tuntemuksia. Haastatteluita tehdessäni pohdin, 
voiko kokemusten jakamisesta ja muistelemisesta seurata vanhemmalle 
jotakin kielteistä. Minua pohditutti, etten tutkijan intervention kautta 
vaarantaisi esimerkiksi vasta hyvin alkuvaiheessa olevaa päihdekuntou-
tusta tai mielenterveydentilan kohenemista kysymällä kipeistä asioista 
(kts. Laitinen 2004, 52). Kuitenkaan yhdenkään haastattelun jälkeen en 
jäänyt huolestuneeksi haastattelutilanteen kielteisistä vaikutuksista. Päätin 
jokaisen haastattelun vapaamuotoisempaan jutteluun, jossa nostin esille 
jokaisen vanhemman kertomasta jotakin erityisen toimivalta ja hyvältä kuu-
lostavaa, mikä liittyi vanhemman elämäntilanteeseen tai tapaan toteuttaa 
vanhemmuuttaan. Huomasin monessa haastattelussa, miten tärkeitä nämä 
lopetukset haastateltaville olivat. Moni poistui haastattelusta kiitellen, että 
oli saanut ”purkaa itseään” ja yksi vanhempi kuvasi haastattelutilannetta 
onnistuneena terapiatapaamisena. 

Annoin kaikille haastatteluun osallistuneille yhteystietoni ja painotin, 
että minuun saa olla yhteydessä haastattelun jälkeen, jos tuntuisi tarpeelli-
selta. Kukaan ei ottanut jälkikäteen yhteyttä. Kaikki vanhemmat jättivät 
yhteystietonsa ja halusivat myöhemmin saada tutkimusraportin itselleen. 
Kaikki haastateltavat pitivät tutkimusaihetta tärkeänä, osa epäili osasiko 
antaa ”oikeanlaisia” vastauksia. Kysyin haastattelun päättyessä, miltä haas-
tattelun teemat olivat vaikuttaneet ja kukaan ei kokenut, että teemoista olisi 
puuttunut jotakin tärkeää. Toisaalta vanhemmat itse täydensivät teemoja 
tuomalla niihin tärkeimmät sisällöt, jotka tutkimusaiheeseen liittyivät. 

Olen tehnyt haastattelut kahdenlaisessa roolissa: tutkijana ja sosiaa-
lityöntekijänä. Omaa ammatillisuutta ei ole ollut mahdollista sulkea pois 
omasta ymmärryksestäni, haastattelutilanteissa en kuitenkaan korostanut 
vanhemmille olevani sosiaalityöntekijä. Erään haastattelukerran jälkeen 
vanhempi huomasi tutkimuslupapaperista nimikkeeni tutkijasosiaali-
työntekijä ja totesi, ettei hänen olisikaan tarvinnut selittää asioita niin 
perusteellisesti, koska oletti minun ymmärtävän enemmän kuin pelkästään 
tutkijana olisin tavoittanut sosiaalityötä koskevista kuvauksista. Asetuin 
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jokaiseen haastattelutilanteeseen erityisesti kuuntelijana. Omaan koke-
musmaailmaani ei liity kokemusta lapsen lastensuojeluasiakkuudesta tai 
sijoituksesta, mutta vanhemmuudesta kylläkin. Kukaan haastateltavista ei 
käsitykseni mukaan olettanut, että jakaisin heidän kanssaan omakohtaisen 
kokemuksen lapsen huostaanottamisesta. 

Kokemuksen tutkimisessa pidetään tärkeänä, että tutkija sulkeistaa 
omaa kokemusmaailmaansa tutkimustilanteen ulkopuolelle (Perttula 2008, 
145). Väistämättä kuitenkin tutkijan omat kokemukset ovat mukana tutki-
musprosessissa, koska tutkimustyötä tehdään vahvasti omalla persoonalla 
ja tutkijan oma kokemuksellisuus on edellytys tutkittavana olevan ilmiön 
ymmärtämiselle. Kokemuksentutkija tarvitsee omaa kokemuksellisuuttaan 
ymmärtääkseen tutkimaansa ilmiötä. (Perttula 2007, 21.) Haastattelutilan-
teissa myös omat kokemukseni olivat läsnä. Sosiaalityöntekijyyteeni liittyen 
vanhempien kokemusten paikantuminen lapsen sosiaalityön prosessiin 
tuntuivat ammatillisina ratkaisuina tutuilta. Ymmärsin minkälaisesta 
palvelujärjestelmästä vanhemmat kertoivat. Jokaisen haastateltavan elämän-
tilanne oli erilainen, ja kokemukset rakentuivat erinäköisiksi. Yksilöllisten 
elämäntilanteiden kuvaukset olen yrittänyt vastaanottaa erillään omista 
kokemuksistani, ymmärtämällä minkälaisia tunteita minulle kuvatut 
vanhempien kokemukset ovat itsessäni herättäneet. 

aineisto ja sen analyysi
Tutkimusaineisto muodostui vanhempien kokemuksista, jotka rakentuivat 
suhteessa heidän elämänhistoriaansa. Kokemus on merkityssuhde persoo-
nan tajunnallisen toiminnan ja elämäntilanteen välillä (Perttula 2007, 20). 
Kokemuksen rakenne muodostuu suhteesta, joka liittää tajuavan subjektin 
ja hänen tajunnallisen toimintansa yhdeksi kokonaisuudeksi kohteen (ob-
jektin) kanssa, johon toiminta suuntautuu. Todellisuus merkityksellistyy, 
kun se sisältyy elämäntilanteeseen, ja näin käy kun ihminen asettuu suh-
teeseen todellisuutensa kanssa. Kokemus voidaan nähdä ymmärtävänä ja 
merkityksellistyvänä suhteena tajuavan ihmisen ja elämäntilanteen välillä. 
Kokemuslaadut voidaan jaotella tunteiksi, intuitioksi, tiedoksi ja uskoksi. 
(Perttula 2008, 116, 119, 123.) Elämäntilanne on osa kokemuksen raken-
netta, ja kokemus on elämäntilanteen ymmärtämistä (Perttula 2007, 20). 

Haastattelutilanteissa vanhempien kokemukset asettuivat suhteeseen 
heidän elämäntilanteeseen ja sain kuulla myös erilaisista kokemuksista kuin 
osasin tutkimustehtäväni perusteella kysyä. Tutkimustehtävän perusteella 
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olen haastatteluissa kysynyt vanhempien kokemuksia kuntoutumisesta ja 
vanhemman omaan elämäntilanteeseen saamastaan tuesta. Haastattelu-
runko oli mahdollisimman väljä (ks. Kääriäinen 2009, 10). Olen kysy-
nyt vanhemmilta, mitä he haluaisivat minulle kertoa saamastaan tuesta 
lapsen sijoituksen aikana. Tutkimuskysymys oli avoin, ja en halunnut 
suunnata tutkimuksen sisältöä ennalta määriteltyyn haastattelurunkoon. 
Tutkimushankkeen alkuvaiheessa vanhempien tukemiseen liittyvinä kes-
keisinä asioina olivat ammatillisissa keskusteluissa esille nousseet lapsen 
vastuusosiaalityöntekijän ja vanhemman välinen asiakassuhde, vanhempien 
asiakassuunnitelma ja moniammatillinen yhteistyö. Nämä olivat tutki-
muskysymyksen ennalta suunniteltuja alakohtia. Toinen tutkimuskysymys 
liittyi lastensuojelupalveluiden kehittämiseen. Kysyin vanhemmilta miten 
lastensuojelutyötä tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin vanhemman 
kuntoutumisen tukemiseen lapsen sijoituksen aikana. Yhteensä nauhoi-
tettua aineistoa kertyi noin 19 tuntia.

Ensimmäisenä tehtävänäni oli litteroida nauhoitetut aineistot teks-
timuotoisiksi. Järjestelin polveilevat haastattelut, joissa ei ollut selkää ja 
tiukasti ennalta määriteltyä kysymysrunkoa, analysoitavaan muotoon luo-
kittelemalla aineistoa sisällön mukaisesti. Luokat muodostuivat vanhempien 
kokemuksista, joiden huomasin toistuvan eri haastatteluissa. Valmiina 
haastatteluteemoista nousevina luokkina olivat vanhempien kokemukset 
omaan kuntoutumiseen saadusta tuesta, vanhempien asiakassuunnitelma, 
suhde lapsen vastuusosiaalityöntekijään, moniammatillinen yhteistyö ja 
lastensuojelutyön kehittämisehdotukset. Muut luokat nousivat haastatel-
tavien kertomina. Vanhempien tukeen liittyvät kokemukset rakentuivat 
vahvasti suhteessa vanhemmuuteen, lastensuojelun sosiaalityöhön ja lapsen 
sijaishuoltoon. 

Aineiston analyysi on ollut vahvasti aineistolähtöistä, ja se on edennyt 
vaiheittain. Olen luokitellut vanhempien kuvaamia kokemuksia sisällön-
analyysin avulla. Sisällönanalyysi tutkimusmetodina sisältää kolmivaiheisen 
prosessin, johon kuuluu aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston 
klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luo-
minen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). Pelkistämisessä informaatiota 
pilkotaan ja tiivistetään osiin ja tutkimukselle epäolennainen karsitaan 
pois. Aineistossa oli melko vähän tutkimukselle epäolennaista, jota olisi 
pitänyt karsia pois. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka 
mukaan koodataan tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Ennen ana-
lyysin aloittamista tulee määrittää analyysiyksikkö, esimerkiksi yksittäinen 
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sana tai asiakokonaisuus, jonka määrittymistä ohjaa tutkimustehtävä ja 
aineiston laatu. (mt. 110-111.)

Aineiston pelkistäminen tapahtui tutkimustehtävän ja aineiston oh-
jaamana. Tavoitteena oli kuvata ja analysoida vanhempien tuen ja kun-
toutumisen sisältöä, ja tästä näkökulmasta luin aineistoa läpi. Analyysiyk-
sikkönä käytin vanhempien kokemuksia saadusta tuesta ja tähän liittyviä 
asiasisältöjä. Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä siitä koodatut 
alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään saman-
kaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 110.) Aloin ryhmitellä aineistoani merkitsemällä eri värisillä kynillä 
tekstiin kohdat, joissa kuvattiin tukea/kuntoutumista, sosiaalityötä, lapsen 
sijaishuoltoa ja omaa vanhemmuutta. Luin näiden ryhmien alle löytämiäni 
asiasisältöjä useita kertoja läpi ja muodostin jokaisesta haastattelusta uuden 
tekstiaineiston, jossa vanhempien kuvaamat asiat oli ryhmitelty aineistosta 
nousevien sisältöjen mukaisesti ryhmiin (kuvio 2 ).

Vanhemmuus

• Vanhemman ja lapsen 
välinen suhde

• Lapsen elämään liittyvät 
asiat, puhe lapsesta

Aineistoluokat

Lapsen sijaishuolto

• Kokemuksia huostaanotosta

• Kokemuksia lapsen 
sosiaalityöstä

• Kokemuksia lapselle 
järjestetystä sijaishuollosta

Tuki /kuntoutuminen + 
sosiaalityö

• Asiat, jotka ovat edistäneet 
hyvää elämäntilannetta

• Millaista tukea ovat 
saaneet, mitä eivät saaneet

• Kokemuksia lapsen 
vastuusosiaalityöntekijän ja 
vanhemman välisestä 
suhteesta

• Moniammatillinen yhteistyö

• Vanhemman 
asiakassuunnitelma

Elämän haasteet ja  
menetykset

Asiakkaan esittämät 
kehittämisehdotukset

Kuvio 2. Aineiston luokittelu vanhempien kuvaamien kokemusten mukaan.

Luokittelussa aineisto tiivistyi ja aloin hahmottaa, minkälaisiin asioihin 
vanhemmat oman tukeensa ja kuntoutumiseensa liittyvät asiat paikansi-
vat. Luokittelusta muodostui pohja tutkimuksen perusrakenteelle. Tein 
luokittelun suorien haastattelusitaattien avulla, en siis vielä tässä vaiheessa 
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nimennyt vanhempien kuvaamia asioita ydinkäsitteillä. Aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissä käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tutkimusteh-
tävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 
empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 
ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112-115.) Etenin sisällön teemoittaisesta 
luokittelusta lähemmäksi vanhempien kuvaamia kokemuksia laatimalla 
ydinkokemuksista yksilökohtaiset merkitysverkostot (Ks. Kääriäinen 2009, 
24-32.). Jatkoin aineiston ryhmittelyä lukemalla jokaista luokkaa kerrallaan 
ja kokosin ison paperin reunoille jokaisen haastateltavan kokemuksista 
ydinasiat, joista muodostui tutkijan tekemä tiivistelmä haastateltavan 
kertomista kokemuksista (kuvio 3.).

Esimerkki tukeen ja kuntoutumiseen 
liittyvistä ydinkokemuksista

• Korvaushoito, johon hakeutui itse

• Opinnot ja ammatillinen tutkinto

• Ero päihteitä käyttävästä kumppanista

•Tuki lapsen vastuusosiaalityöntekijältä

• Oman äidin antama tuki

• Uusi parisuhde, ”kunnollinen mies”

Kuvio 3. Vanhemman yksilökohtainen merkitysverkosto tuen ja kuntoutumisen 
kokemuksista.

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen näkeminen samanaikaisesti yhdellä 
isolla paperilla auttoi luokittelun tekemisessä. Muodostin paperin keskelle 
kaikkien vanhempien kuvauksista uudet ryhmittelyt ja jaottelin tukena 
kuvatut kokemukset käsitteiden alle (kuvio 4.).



36

Vastuun paikka! 

Vanhempien kuntoutumista ja  
elämäntilannetta tukeneet asiat

• Päihdehoito

• Läheissuhteet

• Omaan elämään liittyvät asiat (usko, työ, 
terveydentilan muutokset, oma asennoituminen)

• Lastensuojelutyö

• Muut sosiaalipalvelut

• Muut palvelut

Kuvio 4. Vanhempien kuntoutumista ja elämäntilannetta tukeneet asiat.

Eri ryhmien kohdalla käytin hiukan erilaisia tapoja ydinkokemusten 
ryhmittelyssä. Esimerkiksi kuvatessani vanhempien kokemuksia sosiaali-
työstä tuntui toimivalta jaotella ydinkokemukset myönteisiin ja kielteisiin 
luokkiin. En edennyt kokemusten tutkimuksessa yksittäisistä merkitysver-
kostoista yleisten merkitysverkostojen ja merkitystihentymien luomiseen 
(ks. Kääriäinen 2009, 24, 29-35). Tarkastelin yksityisiä merkitysverkostoja 
sisällönanalyysin avulla, koska kokemusten nostaminen liian yleiselle ta-
solle olisi kaventanut mahdollisuuksia kuvata tutkittavana olevaa ilmiötä 
vanhempien kokemuksista rakentuvien sisältöjen varaan. 

Jatkoin aineiston analyysia abstrahointivaiheessa tarkentamalla van-
hempien kokemuksia käsitteellisellä tasolla. Aineiston abstrahointivaiheessa 
erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon 
perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Aikaisempi aineiston 
luokittelu on osa abstrahointiprosessia. Käsitteellistämisessä edetään al-
kuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin 
käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi &Sarajärvi 2002, 115.) Aineiston 
perusteella olen muodostanut lastensuojelun ammattikäytäntöihin liittyvän 
lapsisensitiivisen vanhemmuustyön käsitteen ja perhesuhteisiin liittyvän 
rinnakkaisen vanhemmuuden käsitteen (ks. luku 6). 



37

Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa

Lapsen sijoitus vanhemman kokemana
Tutkimustehtävänä on ollut tarkastella vanhempien kuntoutumisen tuke-
mista lapsen sijoituksen aikana. Lapsen sijoitus on perheelle haaste, jossa 
jokaisella on omia tuen tarpeita. Tutkimushankkeen lähtökohtana on ollut 
ajatus vanhempien kuntoutumisen tarpeista, jotka rakentuvat suhteessa 
vanhemman elämäntilanteeseen ja lapsen sijoitukseen, jonka tavoitteena 
on perheen jälleenyhdistyminen. Tutkijana en ollut kiinnittänyt omia 
ajatuksiani valmiiksi tiettyihin asiasisältöihin. En voinut ammattillisten 
kokemusteni perusteella tietää vanhempien puolesta, minkälaisista lähtö-
kohdista heidän elämässään tuki ja kuntoutuminen muodostuivat. Tutki-
musaineistolla oli mahdollisuus suuntautua teemoihin, jotka vanhempien 
kokemana olivat tärkeimpiä. Tutkijana sain kuulla, miten lapsen sijoitus 
vanhemman kokemana rakentui ja minkälaisiin asioihin kuntoutumisen 
tukeminen liittyi. 

Haastattelut tarkensivat, että vanhemman oma kuntoutuminen ja 
saatu tuki rakentuu kiinteässä suhteessa sijoitetun lapsen tilanteeseen ja 
vanhemmuuteen. Vanhemmuussuhde oli keskiössä omaa elämäntilannetta 
ja siihen saatua tukea pohdittaessa. Vanhemmat halusivat kertoa lapsen 
sijoituksen jälkeisestä vanhemmuudestaan, lapsistaan ja omasta suhteestaan 
lapseen. Haastatteluun osallistuneista vanhemmista kolme ei ollut asunut 
lapsen huostaanottohetkellä lapsen kanssa. Yhteistä kuvatuille kokemuksille 
oli se, että ne olivat syntyneet suhteessa lastensuojelutyöhön. Jokaisella 
vanhemmalla oli kokemusta oman lapsensa lastensuojeluasiakkuudesta 
ja sijaishuollon järjestämisestä lapselle. Monet haastateltavista halusivat 
tuoda esille lapsen huostaanottotilanteen kokemuksiaan pohtiessaan omaa 
elämäänsä ja tuen saamisen mahdollisuuksia sekä tarpeita. Vanhemman 
kuvasivat tukeen liittyviä asioita myös suhteessa lapselle järjestettyyn si-
jaishuoltoon. Vanhempien kokemuksina kuvautui myös lapsen sijoitusta 
edeltävään tai huostaanoton jälkeiseen elämään liittyviä menetyksiä, 
traagisia tapahtumia ja haasteita, jotka olivat vaikuttaneet vanhempien 
elämään ja tuen tarpeisiin.

Vanhemman kuntoutumisen tukemisen kontekstina oli lapsen sijoitus 
vanhemman kokemana, siihen liittyvä lastensuojelutyö, vanhemmuus ja 
henkilökohtaisen elämän sisällöt. Aineistossa korostui oman tilanteen 
pohtiminen erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa en 
lähestynyt vanhempien kokemuksia isien tai äitien näkökulmista vaan 
vanhemmuutena (ks. Kääriäinen 2009, 14, 101) Näin tarkastelut pai-
nottuvat siihen lähtökohtaan, että haastatelluilla naisilla ja miehillä on 
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oma suhteensa lapseen, joka on lastensuojelulain mukaisesti sijoitettu. 
Aineistosta ei nouse esille erityisesti isyys tai äitiys, tästä johtuen en ole 
lähtenyt tarkasteluissani jäljittämään näiden erityisyyttä. Vanhempien 
omaan kuntoutumiseen ja tukeen liittyen vanhemmuudella on erityistä 
merkitystä, jonka tarkoitusta tutkimus tarkentaa. Vanhempien saamaa 
ja tarvitsemaa tukea ei ole mahdollista tarkastella erillään tästä tärkeästä 
lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta, mutta tässä tutkimusasetelmassa 
ei myöskään ole tarpeellista eritellä naisten ja miesten kokemuksia erityisesti 
isyyteen tai äitiyteen paikantuviksi. Tärkeämmältä vaikuttaa kokemuksissa 
esiin nouseva mahdollisuus toteuttaa omaa vanhemmuutta sijaishuollossa 
kasvavan lapsen kanssa. Myös Kääriäisen tutkimuksessa (mts. 20) eroon 
liittyvistä kokemuksistaan kertoville vanhemmille vanhemmuus oli van-
hemmuutta riippumatta siitä missä roolissa tai suhteessa he olivat lapsiinsa 
ja sukupuolieroja ei nostettu esille eroon liittyvänä erityisenä kysymyksenä

Luvussa 4 kuvaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen van-
hempien kuntoutumisen ja elämäntilanteen tukemista. Lähestyn asioita 
enemmän tuen näkökulmasta, koska kukaan vanhemmista ei pohtinut 
elämäntilannettaan kuntoutumisen käsitteen kautta. Näen vanhempien 
kuvaamat tuen muodot kuntoutumisen välineinä ja asioina, jotka edistivät 
parempaa elämäntilannetta. Vanhemmat kuvasivat tuen muotoina amma-
tillisia palveluita, läheisten tukea ja omaan elämään liittyviä asioita. Luvun 
4 ensimmäisessä alaluvussa kuvaan tuen muotojen lisäksi vanhempien 
kokemuksia lastensuojelutyöstä. Toisessa alaluvussa kuvaan vanhempien 
kokemuksia lapsen sijoituksesta, erityisesti huostaanotosta ja järjestetystä 
sijaishuollosta. Kolmannessa alaluvussa puolestaan tarkastelen vanhem-
muuden kokemuksia. Haastatteluissa esiin tulleita kokemuksia vanhempien 
elämän haasteista olen kuvannut viimeisessä alaluvussa. Luvuissa 5 ja 6 
kuvaan tulosten yhteenvedon lisäksi toiseen tutkimuskysymykseen liittyviä 
vanhempien esittämiä kehittämisehdotuksia, jotta lastensuojelupalvelut 
voisivat vastata paremmin vanhempien tuen tarpeisiin.

Kaikki aineistositaateissa esiintyvät nimet on muutettu, ja olen jät-
tänyt sitaateista tunnistamisen vaikeuttamiseksi pois merkinnät siitä, 
kenen haastateltavan puheesta on kysymys. Aineistonäytteissä sulkuihin 
merkityt asiat, joiden perässä on nimikirjaimet M.P. ovat tutkijan lisäämiä 
tarkennuksia. Peräkkäiset sitaatit, jotka on erotettu rivivälillä, ovat eri van-
hempien. Analyysivaiheessa olen varmistanut alkuperäisestä aineistostani, 
ettei analyysi painotu vain tiettyjen haastateltavien kokemuksiin, vaan 
monipuolisesti koko aineistoon. 
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4. Vanhempien kuntoutumisen  
 ja elämäntilanteen tukeminen

Tutkimuksen lähtökohtana oli kuvata ja analysoida vanhempien kuntoutu-
misen tukemista lapsen sijoituksen aikana. Olen tarkastellut kuntoutumista 
erityisesti tuen näkökulmasta. Tässä laajassa pääluvussa vastaan ensim-
mäiseen tutkimuskysymykseen eli minkälaisia kokemuksia vanhemmilla 
oli oman kuntoutumisen tukemisesta lapsen sijoituksen aikana. 

Ensimmäisessä alakuvussa kuvaan ammatillista ja läheisten tukea voi-
mavarana, toisessa alaluvussa vanhempien kokemuksia lapsen sijoituksesta, 
kolmannessa alaluvussa vanhemmuuden kokemuksia ja viimeisessä alaluvussa 
vanhempien elämän haasteita. Vanhempien kuvauksissa tuen muotojen 
kontekstina olivat lapsen sijoitus, vanhemmuus ja henkilökohtainen elämä.

suojelua lapselle, tukea vanhemmalle

Ammatillinen ja läheisten tuki voimavarana
Vanhempien kuvaukset saadusta tuesta kohdentuivat erilaisiin palveluihin, 
läheissuhteisiin ja omaan elämään liittyviin sisältöihin. Haastattelussa 
kysyin, mitä vanhemmat halusivat kertoa tarvitsemastaan ja saamastaan 
tuesta lapsen sijoituksen aikana. Vanhempien kuvaukset saadusta tuesta 
rakentuivat usein koko haastattelun aikana. Osittain vanhemmista tuntui 
vaikealta kuvata ja nimetä omaan tilanteeseen kohdistunutta tukea. Jot-
kut totesivat suoraan, etteivät ole saaneet koko sijoituksen aikana mitään 
tukea, mutta kuitenkin haastattelun edetessä he kertoivat asioista, jotka 
olivat edistäneet heidän tilannettaan. Analyysissa olenkin suhtautunut 
kokemuksiin tuesta melko väljästi ja pyrkinyt löytämään haastatteluista 
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kaikki ne myönteisinä ja tukevina kuvatut kokemukset, joiden vanhemmat 
kokivat edistäneen heidän tilannettaan (kuvio 5). 

Päihdehoito
•A-Klinikka, korvaushoito, AA-ryhmä, 
hoitojaksot, Irti Huumeista ry
•Oma osuus hoitoon 
hakeutumisessa ja sitoutumisessa
•Tärkeää hyvä ja pysyvä työntekijä

Muut sosiaalipalvelut
•Kuntouttava työtoiminta
•Tuki asunnottomuuteen
•Nuorten projekti

Lastensuojelutyö
• Sosiaalityöntekijän tuki
• Lapsen hyvin mennyt sijoitus
•Vertaistukiryhmä
• Sijoitusta edeltäneet tukitoimet

Muut ammatilliset palvelut
•Terveydenhuolto: avopsykiatria, 

päihdepsykiatria
• Lastenneuvola
•Oma terapia
•Velkaneuvonta
•Diakoniatyö, pelastusarmeija

Oma elämä
•Uskossa oleminen
•Omat päätökset ja asenne
• ”Ryhdistäytyminen”
•Vastoinkäymiset opettaneet
•Työ, opiskelu

Läheissuhteet
•Oma äiti, sisko, entinen 
kumppani, puoliso
• Ystävät
• Irti hankalista ihmissuhteista /ero

Vanhempien 
kuvaamia tuen 

muotoja

Kuvio 5. Vanhempien kuvaamia tuen muotoja.

Ammatillisista palveluista tässä aineistossa yleisimmin kuvattu aikuistyön 
palvelu oli päihdehoito, jota kuvasi 14 haastateltavasta 9 vanhempaa. 
Vanhemmilla oli kokemusta avo- sekä laitospäihdehoidosta, ja lisäksi kaksi 
isää kuvasi lapsen äidin alkoholismia ja siihen järjestettyä päihdehoitoa. 
Päihdehoitoon liittyvissä kuvauksissa esiin nousi vahvasti oma aktiivisuus 
hoitoon hakeutumisessa ja siihen sitoutumisessa, joka joskus oli saattanut 
edellyttää pitkääkin kärsivällisyyttä.

”Mulla on niinkun hirvittävät hoitomäärät ja ilman näitä hoitoja, mä niinkun 
painotan edelleen, et jokainen hoitokerta oli tärkeä ja kaikki nää hoidot on 
pelastanut mut, oli sitten 2 viikkoa tai mul on hyvin lyhyitäkin hoitojaksoja 
oli sitten vaikka vitsit päivä, mut mä olen hakeutunut aina hoitoon itse, et 
mua ei oo pakotettu oikeesti mihinkään hoitoon.”

”Hain ihan ite, mä jouduin käymään 6 käyntiä eka a-klinikalla ja sit joku 
saman verran päihdepsykiatrisella poliklinikalla ja sit ne laittoi mut jonoon 
(korvaushoito, M.P.). Hoitotakuu on 6 kuukautta, mut mä odotin puolitoista 
vuotta, koska mä en ollu niin, mites ne ilmaisi sen, mä en ollu niin vailla tarvetta 
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hoitoon, mulla ei ollu niinkun mikään kiire hoitoon, koska mä pystyin  
käymään koulua (nauraen)”

Päihdehoitoon sitoutumisen osalta korostettiin myös työntekijän pysyvyy-
den merkitystä. Tukena kuvautui myös tieto siitä, että päihdehoitoon olisi 
myöhemmin mahdollista päästä, jos vanhemman tilanne sitä edellyttäisi. 
Päihdehoito saattoi jollekin näkyä myös epäonnistuneena kokemuksena 
oman tuen saamisesta, jos päihdehoito oli tarkoittanut vain lääkityksen 
tarjoamista.

”Se voi olla, että lopettaisin kokonaan käymisen (a-klinikalla, M.P.), jos 
työntekijä vaihtuis. Se tietää kaikki mun asiat.”

”X on hieno hoitopaikka, mä olen ollut 5 kertaa siellä, mä olen käynyt pi-
dennettyy 3 kuukautta ja sen peruskurssin ja kriisihoidon ja sitten jonkun 
jatkohoidon ja nyt menisin kriisihoitoon, jos tarvetta tulee, mut mä käytän 
sen vasta sitten kun se on niin hieno mahdollisuus.”

”Kerran kävin siellä (a-klinikka, M.P.) ja kyllä se latisti. Siin, on tota, että 
käyt verikokeessa, että maksakokeet otetaan, käy ostaan Antabusta, heippa!”

Myös tässä aineistossa päihdehoitoon motivoitumisella ja sitoutumisella 
oli yhteyttä vanhemmuuteen (ks. Sinko & Virokannas 2009). Oma lapsi 
ja vanhemmuus vahvistivat päihdehoitoon ja päihteettömään elämään 
sitoutumista. Vanhemman kokemuksena saattoi kuvautua rakkaus lapseen 
tai jokin yksittäinen hetki, jolloin oma lapsi oli ollut motiivina päihteet-
tömään elämäntilanteeseen pyrkimisessä. 

”No ihan sen takia, että mä rakastan omaa lasta ja mä haluan, et se voi elää 
mun kanssa ja että mä voin olla sille esimerkkinä.”

”Kun mä vein tytön lomilta takas ja se itki, että älä äiti vie häntä, olihan se 
kauheeta. Mä menin kauppaan, olin vienyt tytön ja oli kauheen paha olo ja 
mä kävelin ostoskeskuksessa ja ihmiset katto kun mä itkin ja ajattelin että, 
että ei oo ulospääsyy, mitä mä teen sen lapsen puolesta, että hänellä olis hyvä 
olla. Menin kauppaan ja tuli semmonen, että mä otin niinkun kaljasta jo 
kiinni ja mä pidin siitä kiinni ja rupesin ajatteleen, että auttaaks tää mitään, 
et tää pahentaa tilannetta ja siinä niinku se jäi sitten.”
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Lastensuojelutyöhön liittyvinä tuen muotoina vanhemmat kuvasivat 
sosiaalityöntekijältä saatua tukea ja hänen järjestämiään tukitoimia. Yksi 
vanhempi kuvasi osallistumistaan sijoitettujen lasten vertaistukiryhmään 
ja siitä saadun tuen merkitystä. Kunnissa ja Suomen kasvatus- ja perhe-
neuvontaliitossa on kehitetty sijoitettujen lasten vertaisryhmätoimintoja 
(Kivinen 2009; Kujala 2003). Näiden tavoitteena on ollut, että vanhemmat 
voivat kokea itsensä arvokkaiksi, vaikka lapsi on sijoitettu. Samalla tarjotaan 
mahdollisuus käsitellä sijoituksen aiheuttamaa kriisiä ja vertaistuen avulla 
saadaan vahvistusta vanhemmuuteen. Ryhmämuotoisissa tukimuodoissa 
on havaittu, että vanhemmilla on suuri tarve puhua lapsen sijoitukseen 
liittyvistä kokemuksista (Kujala 2003). Vertaisryhmästä on mahdollista 
työstää lapsen sijoituksen aiheuttamia tunteita ja käsitellä asioita yhdessä. 
Lastensuojelutyöhön liittyvistä yhteisistä tapaamisista kokemukset vaih-
telivat. Joillekin kokoukset näkyivät tärkeinä, toisille puolestaan etäisyys 
saattoi tuntua paremmalta.

”Vertaisryhmässä puitiin kaikki asiat ihan perusteellisesti läpi, että sain ittekin 
puhua. Taakkakin putos oikein harteilta, kun sai puhua, niin ei tarttenut 
märehtiä yksinään noita asioita.”

”Siinä alussa otti oikein aivoon, että taas johonkin kokoukseen, nyt se menee 
ihan, vois vaikka kerran viikossa käydä ihan missä kokouksessa vaan.”

”En mä haluu niin hirveesti, että mun asioihin sekaannutaan, hoidan ne asiat 
sit mieluummin muualla.”

Ammatillisen tuen osalta saattoi olla vaikea eritellä mikä palveluista oli 
vaikuttanut eniten omaan tilanteeseen. Lastenkodin, A-klinikan, lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijän ja vanhempien oman toiminnan merkitys saatettiin 
kuvata yhdessä ratkaisevana. Keskeisenä lastensuojelutyöhön liittyvänä tuen 
muotona näkyi lapsen hyvin edennyt sijoitus. Lapsen onnistunut sijoitus 
näkyi vanhemman omaa elämäntilannetta tukevana asiana. Tulos on 
tärkeä ja korostaa, että lapsen sijoituksen aikaisella sosiaalityöllä ja siihen 
liittyvillä ratkaisuilla on yhteys vanhemman tilanteeseen. Vanhemman 
elämässä on vähemmän huolia, kun lapsella menee sijaishuollossa hyvin.
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”Mun mielestä ne (lastenkoti, a-klinikka, lastensuojelu, M.P) on yhdessä 
tärkeitä, mä olen joskus miettinyt, että jos me oltais tehty toinen ratkaisu ja 
meillä ei olis tätä ammattiapuu, niin me oltais varmaan jossain sillan alla.”

”Se on niinkun semmonen, et tosi iso huoli poissa niinkun omasta elämästä 
kun heillä menee hyvin, taikka se on niinkun vaikea sanoa, että hyvin, mutta 
sanotaan, että suht koht hyvin minun näkemyksestä.”

Muihin sosiaalipalveluihin liittyvinä tukimuotoina mainittiin asunnot-
tomuuteen saadut palvelut, kuntouttava työtoiminta ja nuorille suunnattu 
projekti, josta sai tukea taloudellisen tilanteen, opiskelupaikan ja asunnon 
järjestelyihin. Sosiaalipalveluiden lisäksi ammatillisista palveluista puhu-
essaan vanhemmat kuvasivat kokemuksia hyvästä lastenneuvolatyöstä, 
omasta terapiakontaktista, terveydenhuollon palveluista, velkaneuvonnasta, 
diakoniatyöstä ja pelastusarmeijasta. Nämä kaikki mainittiin tahoina, 
joista he olivat saaneet tukea. 

Ammatillisen työskentelyn lisäksi tuen kuvaukset liittyivät vanhempien 
henkilökohtaiseen elämään. Omalla asenteella, päätöksillä ja ”ryhdistäy-
tymisellä” nähtiin olevan ratkaiseva merkitys asioiden ja elämäntilanteen 
edistymisessä. Joskus myös vastoinkäymiset kuvattiin opettavaisina.

”Vastoinkäymiset on opettanut, mennyt vähän niinkun kantapään kautta 
kunnolla, niin sitä on tullut, saanu siipeensä.”

”Mä rupesin miettiin, että miks ihminen pilaa itsensä (päihteillä, M.P.) ja 
aiheuttaa vahinkoo itselleen. Että eihän se jos äiti nyt viettää tuolla kauheeta 
elämää, niin ei se yhtään muutu, että tyttö pysyy siellä. Että ei se koskaan, 
jos mä en itse ryhdisty, niin ei tyttö pääse koskaan kotiin.”

”No, se on ollut pitkä tie, ensinnäkin tietysti mua auttaa mun usko, mä olen 
uskossa ja sitten mua auttaa se, että mulla oli lääkitys, joka vei sen pahimman 
vaiheen yli. Ja sitten yleensäkin se, että mulle on nyt viime aikoina tullut 
sellainen asenne, että mä en enää murehdi asioita, joille mä en mitään voi. 
Tärkeintä on se, että antaa rakkautta läheisille ihmisille ja sitä kautta sitten 
itsekin voimistuu”

En kysynyt vanhemmilta tarkkoja tietoja heidän nykyisestä elämänti-
lanteestaan, mutta haastattelun aikana monet kuvasivat opiskelujaan, 



44

Vastuun paikka! 

työsuhteitaan tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista. Omaan 
arkeen liittyvinä asioina työ ja opiskelu olivat tärkeässä roolissa. Eteenpäin 
pyrkimistä perusteltiin joskus mallina olemisella omalle lapselle. Vanhempi 
oli saattanut onnistua opinnoissaan ja löytänyt siitä elämäänsä tärkeää 
sisältöä. Oman jaksamisen kannalta mahdollisuus säädellä työn tekemisen 
määrää saattoi näkyä tärkeänä asiana.

”Mä vaan halusin, että mulla on oikeesti ammatti ja kyllä lapselle pitää olla 
niinkun mallina, ihan niinkun sen takia, et pitää päästä niinkun jotenkin 
eteenpäin, et vähän niinkun edes pyrkiä johonkin.”

”Aloin tekeen keikkaa (hoitotyötä, M.P.) ja oon ollu tosi tyytyväinen. Sit 
kun mulla on hyvä olla, sillä kai mä sit hoidan itteeni, niin otan semmosia 
kynnyksiä, että mä otan aina uuden paikan mihin mä menen. Sitten ne soit-
taa aina perään, että tuutko töihin, tuu nyt meille, älä mene sinne. Hirveen 
hyvää palautetta.”

”Mä olin 3 vuotta sairaslomalla, sithän mä menin töihin takaisin, mulla oli 
semmonen työhön paluujuttu ja siihen kuului terapia, mikä terapia se nyt oli. 
Se oli rankkaa, itkua väännettiin siellä, mutta se oli helpottavaa. Sen jälkeen 
tuli semmonen, että se on käytävä läpi ne kaikki.”

Henkilökohtaisessa elämässä tukena näkyivät myös omat onnistumiset ja 
oman tilanteen peilaaminen muihin. Lapsen sijoitukseen liittyvät vaike-
udet saattoivat näkyä vanhemman tilanteessa haasteina. Omien asioiden 
tarkasteleminen erillään lapsen tilanteesta ja suhteessa omaan verkostoon 
näkyi itsehoitona ja vahvisti toipumista.

”Sanon ihan suoraan, että musta on ihanaa, että mä en oo ratkennut ryyppää-
mään, vaikka lapsi tekee tommosii (vaikeudet sijaishuoltopaikassa, koulussa, 
vapaa-ajalla, M.P.). Mä pystyn olemaan ihan niin kuin näin, se on niin kun 
ulkopuolelta minusta. Ei mun tarvi lähteä mählimään, jos se mählii. Et mä 
nyt vaan kuuntelen, että miten se menee, tottakai se sattuu ja oon huolissani, 
mut että mä en niinkun ratkee siihen, ettei se mua auta siinä, jos mä lähden 
läpättään.”

”Multa kysyttiin, että miks sä käyt siinä lähikapakassa, kun sä et tunnu oikein 
edes viihtyvän? Mä sanoin, että kun musta on hirveen kiva mennä kattoon, 
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kun muilla menee vielä huonommin kuin mulla. Silläkin mä olen hoitanut 
itteeni, että siellä tulee ihmiset valittaan mulle, sit mä kuuntelen niitä ja pystyn 
jollain lailla auttamaan, mulla tulee hyvä olo siitä, että muilla menee vielä 
huonommin. Sekin on tietsä jotain semmosta itsehoitoo.”

Yksi tuen kokemuksiin liittyvä luokka muodostui läheissuhteista, joilla 
nähtiin merkitystä oman elämäntilanteen kannalta. Vaikeista ja vaurioittavista 
ihmissuhteista pois lähtemistä kuvattiin merkityksellisenä, ja läheisiltä saatu 
apu ja tuki kuvautuivat tärkeinä. Läheisiltä saatiin huolenpitoa ja hyvässä 
ihmissuhteessa oli mahdollista harjoitella omaa elämää läheisen tuella.

”Mun äiti tosiaan seisoi mun rinnalla, se vei mua hoitohin, se toi mulle kahden 
viikon välein ruokaa.”

”Aina mulla on ollu mies, yleensä aika huonoja miehiä ja sitten mä elän niit-
ten elämää, et nythän mä harjoittelen, kun sain oman kodin, niin sitä omaa 
elämää. Karin kanssa on ollut mahdollisuus.”

Vanhemmat myös kuvasivat kokemuksia siitä, että aina läheisiltä ei ollut 
mahdollista saada tukea. Ihan läheisimmätkään eivät välttämättä kyenneet 
ymmärtämään, miten vaikea tilanne vanhemmalla oli. Vanhemmuus on 
hyvin yksityistä, mutta lapsen sijoituksen vuoksi läheiset voivat arvioida sen 
epäonnistuneeksi. Läheissuhteisiin saattoi liittyä myös häpeän tunteita lap-
sen huostaanottoon johtaneista asioista ja sen hetkisestä elämäntilanteesta. 

”Et ainoo mitä koen, että äidiltä ja isältä mä en ole saanut sitä tukea, mitä 
ehkä luulis, että vanhemmilta sais, niin en oo. Enkä mä heille nyt sit niin 
kerrokaan. Nehän oli monta kertaa, että mikset sä mene jo töihin...”

”Nuorin veli sanoi mulle, että musta ei koskaan tule mitään ja koitin sitten 
sanoa, että kyllä mä vielä näytän sulle, että mitä tuleman pitää. En mä niin-
kun ottanut sitä vakavasti, koska sitähän on jokainen oman elämänsä seppä 
ja saa mitä haluaa.”

”Ihan läheisimmät tietää mikä on ollu meininki, mut olis se kyllä noloa kertoa 
jollekin ulkopuoliselle ihmiselle, koska kyllä se on mun mielestä häpeä asia 
kuitenkin. Jotenkin niinkun ettei oo pystynyt... et joku asia on mennyt lapsen 
edelle, niin mun mielestä se on niinkun hirvee asia.”
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Läheissuhteet saattoivat näkyä myös elämäntilannetta romahduttavina 
asioina, ja joskus läheissuhteista etääntyminen saattoi tuntua hyvältä ja 
välttämättömältä. Riski päihteiden käyttöön saattoi liittyä vahvasti ih-
missuhteisiin ja hyvä ihmissuhde oli suojaava tekijä. Suku saattoi yllättyä 
vanhemman ratkaisusta lähteä ulkomaille, ja vanhemman kokemuksena 
tämän ajanjakso näkyi merkittävänä oman kuntoutumisen kannalta.

”Mun käyttäminen perustui vain mieheen, jos mä nyt alan olemaan narko-
maanin kaa, niin mä alan käyttään, koska mähän elän sen miehen kautta. 
Mut nyt mä elän tavallisen ihmisen kaa, ketä ajaa bussia, hyvä etten ite aja sen 
kaa bussia samaan aikaan kun oon niin läheisriippuvainen. Elän vain miehen 
kautta, niin kato mä löysin, jumalan, joka järjesti mun elämään tämmösen 
hyvän miehen, niin mulla on hyvä elämä.”

”Mä olin yhdessä vaiheessa ihan valmis lähtemään jonnekin hiljentymään, et 
mun teki välillä mieli huutaa ihmisille, että mitä sä vittuilet, antakaa mun olla 
mun ajatusten kanssa, et miks mä en saanut olla mun ajatusten kans ja sithän 
mä lähdin ulkomaille ja mä olin melkein kuukauden ja sukuhan oli ihan, että 
herran jumala miten sä voit. Mä olin, et voi luoja. Se et mä olin siellä, kukaan 
ei kaivannut mua, kukaan ei soitellut perään, kukaan ei pyytänyt mitään, 
kukaan ei odottanut mitään, se teki todella hyvää.”

Vanhemmat kuvasivat saaneensa tukea erilaisista palveluista, läheissuh-
teista ja omaan elämään liittyvistä asioista. Ammatillisen tuen muodot 
näkyivät melko pirstaleisina, ja niissä korostui vanhempien oman aktiivi-
suuden merkitys. Erityisen vähän vanhempien tuen kokemuksissa esiintyi 
taloudelliseen tilanteeseen saatu tuki. Kukaan haastateltavista ei mainin-
nut aikuissosiaalityötä pohtiessaan omaan tilanteeseen saamaansa tukea. 
Huostaanotettujen lasten vanhempien köyhyysongelmat ovat tuntuvia 
(Saarikallio-Torp ym. 2010), ja on yllättävä tutkimustulos, että pohdittaessa 
omaan tilanteeseen liittyvää tukea aikuissosiaalityötä ei mainittu lainkaan. 
Toimeentulotukiasiakkuuden jatkuessa pidempään asiointi tapahtuu usein 
kirjallisesti ja työskentely sosiaalityöntekijän kanssa on vähäistä. Pitäisin 
tärkeänä sitä, että huostaanotetun lapsen vanhempien aikuissosiaalityö 
sisältäisi myös sosiaalityöntekijän tapaamisia ja yhteisiä keskusteluja lapsen 
vastuusosiaalityöntekijän kanssa aikuisen tarvitsemista tukimuodoista ja 
palveluista. Useammalla haastateltavalla oli hankaluuksia asumisen kanssa 
ja kokemuksia asunnottomuudesta. Osalla vanhemmista oli haastatteluhet-
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kelläkin liian pieni asunto lasten kotilomien järjestämiseksi ja asuntoasian 
ratkaiseminen näkyi tulevaisuuteen liittyvänä toiveena. Keskusteluavun 
puuttuminen nousi tuen kuvauksissa esille. Joku vanhemmista sanoikin 
suoraan, että olisi kaivannut erityisesti apua asioiden pohtimiseen yhdessä 
ammattilaisen kanssa.

”Mä olisin tarvinnut ihan niinkun psykologin keskusteluapua, että mä olisin 
voinut rakentaa sitä kokonaisuutta paremmin, että miksi näin on tapahtunut, 
koska mun masennus siinä vaiheessa paheni, siksi, että mää koko ajan olin 
kauheissa itsesyytöksissä joistain vanhoista asioista, että miks mää en tehnyt 
näin ja näin toisin, miks mää yritin jatkaa niin kauan. Ne itsesyytökset vaan 
pyöri mun päässä koko ajan ja se oli loputon kehä, että mä olisin tarvinnut 
niiden käsittelemiseen apua.”

Keskusteluavun lisäksi tärkeää olisi kertoa selkeästi vanhemmille am-
matillisen tuen muodoista, kun lapsi otetaan huostaan. Vanhempien 
kokemuksissa korostui, että nykyisissä työkäytännöissä tuen saaminen 
on paljon vanhempien oman aktiivisuuden varassa. Tuen ja ammatillisten 
palveluiden muodot vaihtelevat lapsen sijoituksen aikana. Parhaimmillaan 
vanhemman oma elämäntilanne voi helpottua läheisverkostolta saadun 
tuen avulla, mutta myös ammatillisilla palveluilla on tärkeä merkitys 
vanhempien kuntoutumisen tukemisessa.

Lastensuojelun sosiaalityö – ”Mitä sieltä olis voinut sit pyytää?” 
Vanhemmat ovat osallisena lapsen sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä. 
Haastatteluissa vanhemmat kuvasivat paljon lastensuojelun sosiaalityötä. 
Lastensuojelutyöhön liittyvä työskentely ja lapsen sijoitukseen liittyvät 
ratkaisut kuvautuivat vanhemman näkökulmasta tukena ja osa haasteina. 
Luokittelin lastensuojelutyöhön liittyviä kokemuksia niille annettujen 
merkitysten mukaisesti myönteisten ja kielteisten asioiden luokkiin sen 
perusteella, minkälaisen merkityksen asia sai vanhemman tuen näkökul-
masta (kuvio 6). 
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• Lapsen edun toteutuminen, on tärkeää 
että lapset pärjäävät

• Lastensuojelukokoukset

• Luottamuksellinen suhde työntekijään

• Vanhemman tilanteeseen liittyvät 
odotukset selvillä

• Lapsen huostaanotto

• Lastensuojelutoimenpiteet ennen 
sijoitusta (tuetut lomat)

• Lastensuojelutoimenpiteet sijoituksen 
aikana (leirit, tuki tapaamisiin, erityisen 
huolenpidon jakso, kokoperhekuntoutus)

• Vanhempien vertaistukiryhmä

• Mahdollisuus vaikuttaa 
lastensuojeluratkaisuihin

Myönteisiä Kielteisiä

• Ei tiedä millaista tukea olisi voinut saada tai 
ei ole tarjottu tukea 

• Sijoituksen jälkeiset palvelut riittämättömiä

• Ammatillisen tuen vähäiset vaihtoehdot

• Työntekijöiden vaihtuvuus

• Dokumenteissa vääriä tietoja

• Erimielisyydet työntekijän kanssa

• Avohuollon työ ennen sijoitusta oli 
vääränlaista tai riittämätöntä

• Lapsen huostaanotto

• Apu ei ollut oikea -aikaista

• Liian vähän työskennelty kotiin

• Kriisi- tai keskusteluapu puuttui

• Sijaishuoltopaikan järjestäminen kesti 
pitkään

• Vanhemman merkitys lastensuojelutyössä 
vähenee kun lapsi sijoitetaan

Kuvio 6. Kokemuksia lastensuojelutyöstä.

Haastatteluun osallistuneiden vanhempien kokemuksissa korostui mah-
dollisuus tarkastella lapsen sijoitusta lapsen edun näkökulmasta. Lapsen 
sijoitukseen ja sosiaalityöhön liittyvistä ristiriidoista huolimatta vanhem-
milla oli paljon hyviä kokemuksia lastensuojelutyöstä. Näen sijoituksen 
tarkastelemisen lapsen näkökulmasta mahdollisena siksi, että haastatellut 
vanhemmat olivat löytäneet oman tapansa olla vanhempina lapsen sijoi-
tuksen aikana ja he pitivät tärkeänä, että sijoituksen avulla lapsen tilanne 
parani. Useampi vanhempi korosti, että lastensuojelun sosiaalityössä lapsen 
etu ja sen varmistaminen ovat työskentelyssä kaikkein tärkeintä. Lapsen 
edun ymmärrettiin edellyttävän arviointia ja pohdinnoissa tuli esille myös 
se, miten vanhemman oikeudet voivat joskus ohjata työskentelyä liian 
voimakkaasti. 

”Se aina se lapsen etu on se ratkaiseva ja kyllä mä näen, että niinhän se pitää 
olla, kyl se niinkun lapsen edun mukaan tarvii.”

”Vanhemmilla on hirveesti oikeuksia. Tässä tapauksessa äiti on se yksinhuol-
taja, niin pitää niinkun hirveesti mennä hänen mukaan kaikessa, vaikka se 
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olis kuinka sillan alla tai jossain. Et sitä on kuitenkin hyysätty ihan hirveesti, 
et aina jos hän vaan sanoo, et nyt hän olis valmis lähteen jonnekin mihin 
tahansa kuntoutus-kesäkartanoihin, niin aina heti järjestyy.”

”Tottakai ne kuulustelee vielä jälkikäteen pitkän aikaa (sijoituksen jälkeen 
M.P.). Täytyyhän sitä seuratakin tottakai.”

Sijoitusta edeltävästä lastensuojelutyöstä vanhemmilla oli sekä myöntei-
siä että kielteisiä kokemuksia. Tukitoimet olivat olleet raskaita ja vaativia. 
Vastasyntyneen vauvan kanssa avopalveluyksikössä käyminen oli tuntunut 
haastavalta ja lapsen sijoituksen vaihtoehtona tarjottu lapsen ja vanhemman 
yhteinen sijoitus vaihtoehdolta, joka oli lapsen huostaanottoa parempi ja 
mahdollisti yhteisen asumisen.

”Mä asuin kaukana ja mun piti siellä käydä kerran viikossa ja sit se oli niin 
pitkä matka, se oli jotenkin niin hirveetä. Mä en ikinä halunnut mennä sinne 
ja sit siellä oli jotain silleen, että sun pitää yksin huoneessa istua lapsen kaa ja 
ne videoi sua ja sit joku psykiatri arvostelee tätä ja sanoo, et joo sä olit liian 
sellainen ja sä teit tän väärin. Olishan niistä voinut oppia, mut ne ei ollut 
oikeesti yhtään kannustavia. Se oli ihan hirveetä.”

”En suosittele (kokoperhesijoitusta M.P.). Se oli vähän pakko mennä, kun 
sossu sano, että joko kokoperhesijoitukseen tai sitten kokonaan huostaanot-
to. Mieluummin meen kokoperhesijoitukseen.  
Mut oliko siitä mitään hyviä seurauksia siitä ajasta? (M.P) 
No ainakin sen mä voin sanoa, että sain olla Siljan (lapsen M.P) kanssa, se 
oli pääasia.”

Ammatillisten palveluiden ajoittuminen perheiden elämään kuvautui 
osittain haasteellisena. Vanhemmat kertoivat, että apua oli vaikea hakea 
ja se ajoittui väärällä tavalla. Lapsen sijoitustilanne näkyi romahdukse-
na, johon olisi tarvittu apua. Avun tarjoaminen ammattilaisten arvion 
perusteella saattoi tuntua tyrkyttämiseltä tai vanhemman syyllistämisel-
tä. Lastensuojelutyön vaikea työtilanne näkyy mahdollisuuksissa tukea 
perheitä oikea-aikaisesti. Näen, että tukitoimien järjestäminen kotiin ja 
mahdollisuus vastata asiakkaiden palveluiden tarpeisiin ennen asioiden 
kriisiytymistä tai päällekkäisten ongelmien kasautumista vähentäisivät 
lastensuojelullisten sijoitusten tarvetta. Käytännön työssä ollaan liian usein 
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vaihtoehdottomassa tilanteessa, jossa työaikaa jää lastensuojelutarpeiden 
selvitysten ja kriisityöskentelyn vuoksi liian vähän suunnitelmalliseen 
avohuollon työskentelyyn.

”Ehkä se alkutilanne justiin ja sitten kun nähtiin niinkun oikeesti miten 
mäkin romahdin, että siinä vaiheessa olis puututtu siihen ja tarjottu jotain 
kuntoutuspaikkaa, en tiedä olisinko mä ottanut vastaan, mutta että olis edes 
yritetty tehdä jotain sen asian suhteen.”

”Silloin kun lapset oli pieniä ja mun ex-mies ryyppäs ja me käytiin perheneuvo-
lassa ja silloin mä tavallaan pyysin apua, niin sanottiin vaan, että koita pärjää, 
eihän täs mitään... Mut sit koen, että kun mä en olis tarvinnut ehkä sillä lailla, 
niin musta niinkun... mistä mä olen hirveen katkera, mä koen, että musta 
on tehty hirvee äiti, et mä olen kauhee. Kun on kuitenkin pahempiakin, et 
mä en ole kuitenkaan koskaan jättänyt mun lapsi yksin, jos mä olen lähtenyt 
jonnekin. Koin, että yritetään vaan löytää joku syy.”

”Mä koin itte silleen, että aina kun mä itte tarttin jotain, niin mä en saanut, 
mut sit kun mä en taas tarvinnu, niin sit sitä taas oikein tyrkytettiin.”

Vanhemman oma ajatus avun tarpeellisuudesta saattoi poiketa ammatilli-
sesta arviosta. Vanhemmat kuvasivat miten tuntui ikävältä, kun todettiin, 
että apua kotiin ei enää voida järjestää ja kuitenkin lapsen sijoituksen jälkeen 
oli tapahtunut paljon myönteisiä muutoksia. Avohuollon työskentelyn 
toteaminen riittämättömäksi oli erityisen raskasta, jos kotiin järjestettyä 
apua ei ollut pyynnöistä huolimatta voitu järjestää.

”Kuitenkin mä tässä nyt oon, enkä mää ryyppää enää, en käytä päihteitä 
enää, niin kuitenkin mä olen niinkun jotenkuten normaalissa järjissäni, et kyl 
mun mielestä olis pitänyt kokeilla sitä (avohuollon työtä vielä kotiin M.P.).”

”Se oli niin pöyristyttävää, että kun lapsi oli sairaalassa tutkimusjaksolla, niin 
sanottiin, että nyt on liian myöhäistä, nyt ei enää auta mitkään avohuollon 
toimenpiteet. Se oli niin järkyttävä toteamus heiltä, kun sitä apua oli yritetty 
hakea aikaisemmin, miksei sitä silloin annettu, että kun sitä olis silloin voitu 
antaa kotiin, että kun nähdään, että lapsi voi huonosti. Lapset jää kyllä jal-
koihin tässä yhteiskunnassa, musta tuntuu.”
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Myös lastensuojelutyöskentelyyn ja prosessin kestoon liittyen kuvattiin 
miten lapsen sijoitus vastaanottolaitoksessa oli kestänyt liian pitkään.Vas-
taanottovaiheen sijoitus oli rankka, koska työskentely suuntautui selkeästi 
lapsen jatkosijoituksen valmisteluun. Vanhempien saama tuki saattoi myös 
liittyä tiettyyn kohtaan tai toimenpiteeseen lapsen lastensuojelutyössä. 
Vanhemman oma paraneminen saattoi vauhdittua, kun lapsen tilanteessa 
tapahtui muutosta.

”Mä olin loppuvaiheessa jo ihan toivoton kun paikkaa ei löydy. Sittenhän 
onneks löytyi 2 paikkaa, sain itse valita, mutta kyllä siinä aika pitkään kesti.”

”Lapsi oli yli puoli vuotta vastaanottolaitoksessa, se oli kauheen raskasta käydä 
siellä, koska mä tiesin, että mä en saa lasta enää takas, vaikka mä kaikkeni 
yritin selittää, että eiks nyt vielä tää hoito, että te näätte, että mä olen hoito-
paikassa, mut kun se oli tehty se päätös, että poika sijoitetaan, niin mulle ei 
annettu enää mahdollisuutta.”

”Tyttö oli suurinpiirtein kuukauden ollut siellä (erityisen huolenpidon jak-
solla, M.P.), niin mulle meni tänne näin, että mun ei tarvi huolehtia, et se on 
siellä nyt ja pysyy, niin siitä lähti se mun paraneminen. Mä sanoinkin niille, 
että mä kiitin niitä, että en tuonut kukkia teille, et todella hyvä, että tällaisia 
paikkoja on olemassa, että mä pystyin paranemaan, että ilman sitä, jos se olis 
ollut tätä koko ajan, niin mä olisin varmaan jo haudassa.”

Joissakin kohdin myös epätietoisuus siitä, minkälaista tukea voisi olla 
tarjolla esti tuen hakemista lastensuojelusta. Oli vaikea saada tukea, jos ei 
tiennyt mahdollisuudesta omaan työskentelyyn. Vanhemmalla saattoi olla 
myös kokemus, että häneltä ei oltu työskentelyn suhteen odotettu mitään, 
ja vanhemman omat odotukset liittyivät lapsen asioihin. Esiin nousi myös 
työntekijöiden vaihtuvuudesta seuranneet kokemukset. Avun saaminen ei 
ole mahdollista ilman hyvää kontaktia työntekijän kanssa. 

”En mä tiiä mimmosta tukee mä olisin sit tarvinnut, en mä oikein osaa... mitä 
sieltä olis voinut sit pyytää tai saada?”

”No, ei multa oikeestaan oo odotettu mitään, mä odotan vaan niiltä, että ne sais 
ton lapsen pysymään aisoissa ja nyt näyttää vähän huonolta, että ne ei saa sitä.”
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”Nää työntekijät on vaihtuneet hirveen monta kertaa, mikä on ikävää. Sä 
joudut saman bliiblaadiipadaapa alusta ja sit jos sä olet luonut hirveen hyvän 
kontaktin, semmosen henkilökohtaisen ja koet, että se on hyvä ja et se ei ole 
kääntynyt sulle vastaan, vaan sä koet, että lastensuojelu on sulle apua antava, 
niin tota sit se vaihtuu työntekijä ja se voi olla erittäin tyly, ettei kemiat käy 
vaikka, niin tää on aika iso juttu. ”

Myös suhteessa lastensuojelutyöhön vanhemmat kuvasivat oman aktii-
visuuden merkitystä. Avoimuus ja itsenäinen hakeutuminen palveluihin 
kuvautuivat tärkeinä. Oma aktiivisuus saattoi olla edellytys avun saamiselle 
ja työntekijöiden vähäinen kiinnostuneisuus tarvittavista palveluista tuntua 
välinpitämättömyydeltä.

”Mä niinkun raskaanakin suojasin sen, että mä halusin heti lastensuojelun, kun 
mä tulin raskaaksi niin mukaan ja ne sanoi, että eihän me nyt vielä tulla, kun 
se lapsi ei ole edes vielä syntynyt ja mä sanoin, että no mut joka tapauksessa 
mä haluun, että te ootte tietoisia.”

”Me otettiin itse lastensuojeluun yhteyttä ja kerrottin, että tilanne on tää 
ja tää, että olisko mahdollista päästä johonkin kuntoutukseen, et me ollaan 
niinkun ite saatu koko tää hoitoprosessi laittaa aluilleen ja niinkun soittaa ja 
ilmoittaa, että keltään ei oo tullut, että hei etteks te ite nää, että tohon tarttis 
nyt jotain kuntoutusta. Niille on ollut niinkun tyyliin ihan sama. ”

Vaikuttamismahdollisuudet edellyttivät oma-aloitteisuutta. Jos lapsen 
sijoitukseen liittyvissä asioissa halusi olla aktiivisesti mukana, se edellytti 
avoimuutta ja luottamusta. Kuormittavassa elämäntilanteessa omaan ak-
tiiviisuuteen ei välttämättä riitä voimavaroja. Työskentelyssä on tärkeää 
huomioida, että vanhemman osallistumismahdollisuudet työskentelyyn 
edellyttävät myös työntekijöiltä aktiivisuutta ja avoimuutta.

”Kyllä mulla itellä on vaikutusmahdollisuudet tähän viranomaissuuntaan-
kin, mä näen, että mulla on, mutta se vaatii aika paljon oma-aloitteisuutta ja 
myöskään välttämättä sieltä ei mulle tiedoteta asioista Viimeaikoina tää on 
muuttunut vähäsen, että ilmeisesti siinä on tullut jotain semmosta luottamusta.”

”Kato kun mä olin heti, mä halusin kaiken tuen ja sit mä myöskin sain 
taloudellisen tuen ja mä tiesin, että lastensuojelua on hyvä käyttää lasten 
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harrastetoiminnassa ja kaikennäköisiä mahdollisuuksia käyttää. Mutta kun 
ihmiset haluaa salata sitä päihdeongelmaa, mä en ole koskaan halunnut salata 
mun päihdeongelmaa, koska se tekee mut kädettömäksi ja kykenemättömäksi 
hoitamaan mitään, niin se tulis joka tapauksessa näkymään hetkessä. Niin, 
mulla ei ole lastensuojelusta mitään huonoa sanottavaa, mikä voi olla vähän 
yllätyskin.”

Kokemuksena tuotiin myös esille se, miten omalla tiedostamisella oli 
merkitystä ja miten vanhemman oma rooli lastensuojelutyöskentelyssä 
muuttui lapsen sijoituksen jälkeen. Lapsen sijoitus on helpompi hyväksyä, 
jos ymmärtää lapsen näkökulmasta oman vanhemmuuden riittämättö-
myyden. Lapsen sijoituksen jälkeen muutos perheen kanssa työskentelyssä 
voi olla suuri. Ennen lapsen sijoitusta työskentely vanhemman kanssa ja 
kotiin järjestetyt tukitoimet ovat usein intensiivisiä, ja sijoituksen jälkeen 
työskentely on usein vähäistä tai se voi loppua kokonaan.

”Mulla on aina ollut tämmöset kohdillaan, johtuen varmaan siitä, että mä 
olen uskossa. Mä olen kuitenkin nähnyt , että mä olen täysin kykenemätön 
hoitamaan mun lasta, että mä en ole tullut katkeraksi siitä, että se on otettu 
pois, vaan mä olen niinkun tajunnut sen. Mä toivoin, että mä en olis käyttänyt 
koskaan enää kun poika syntyi, mutta toisin kävi sit kuitenkin. 

”Totuus on se, että sillon kun sulla on, et se tavallaan se merkitys kyllä menee, 
kun sulla ei ole enää lasta. Jos et sä itte ole aktiivinen, niin ei sua kukaan... Et 
se lapsi on se ykkönen miks huomioidaan, et tavallaan siinä äiti tulee musta-
sukkaseks kun se lapsi on se ykkönen, enkä minä, että mun niinkun vointi ei 
merkitse niin paljon kuin se lapsen vointi. Mut sit toisaalta kyl ne antoi apua, 
et jos äiti voi huonosti niin tietysti lapsikin voi huonosti.”

Lastensuojelun sosiaalityöhön liittyvinä kokemuksina kuvattiin paljon 
toimiviksi koettuja asioita ja toisaalta myös asioita, jotka vanhemman koke-
muksena olivat tuntuneet hyödyttömiltä tai haasteellisilta. Lastensuojelun 
sosiaalityöhön liittyvissä kokemuksissa lapsen etu nähtiin ensisijaisena ja 
tärkeimpänä työskentelyä ohjaavana asiana. Vanhemman osuus lasten-
suojelun sosiaalityössä näkyi epäselvänä ja rakentui paljon vanhemman 
oman aktiivisuuden varaan. Myös vanhemmat ovat osallisia sijoituksen 
aikaisessa työskentelyssä. Lastensuojelun ammatillisissa käytännöissä tälle 
työskentelylle tulisi luoda omat rakenteensa.
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Sosiaalityöntekijän rooli – ”Sehän on lasta varten, ei minua”
Vanhemmat kuvasivat sosiaalityöntekijältä suoraan omaan tilanteeseen 
saatua tukea vähäisenä. Sosiaalityöntekijän tärkeimpänä tehtävänä näkyi 
lapsen asioiden hoitaminen. 

Osa vanhemmista oli kokenut yhteiset keskustelut sosiaalityöntekijän 
kanssa omasta näkökulmastaan hyödyllisinä, myös työntekijän laatimia 
toimeentulotukiohjeistuksia ja asuntopuoltoja kuvattiin tärkeinä. Lapsen 
vastuusosiaalityöntekijän roolia kuvattiin vastuullisena ja työntekijä nähtiin 
vastuunkantajana.

”Hän on niinkun omalla tavallaan eräänlainen vastuunkantaja suurissa ky-
symyksissä, mutta hän joutuu aika paljon varmaan muodostamaan omat 
päätökset kokonaistilanteen pohjalta.”

Tärkeänä sosiaalityöntekijän roolina nähtiin lapsen edun huomioiminen. 
Vanhempien näkökulmasta näkyi tärkeänä se, että työntekijä huolehti lap-
sen näkökulman pysymisestä keskiössä ja tarvittaessa myös puolusti lasta.

”Usein hänessä on se hyvä puoli, että se näkee asiat aina sen lapsen kautta. Hän 
sanoi yhdessä tiukassa paikassa, kun meni negatiiviseksi lapsesta puhumiseksi 
ja mun puhumiseksi, tuli semmoinen syvä hiljaisuus ja sit yks kaks sosiaalityön-
tekijä vaan katto tälleen... No mikäs sen lapsen saa hymyilemään? Kaikki vaan 
paapattaa mikä menee pilalle, no mikä lapsen saa hyvälle tuulelle, mikä sen 
saa hymyilemään, koska se hymyilee nätisti. Tosi huomioivaa mun mielestä.”

”Kyllä mä luotan siihen, että hän tekee varmasti parhaansa, kattoen nyt milloin-
kin kenenkin etuja, mutta kyllä mä uskon silleen, että hän on pätevä työntekijä 
ja ainakin toivon, että ajattelee kuitenkin aina lapsen etua ensimmäisenä.”

Perhehoidon osalta lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävänä on tukea 
lapsen sijoitusta, sijaisvanhempia ja lapsen syntymävanhempia. Vanhempien 
kuvauksissa ei noussut erityisesti esille lapsen vastuusosiaalityöntekijän 
roolin kohdentuminen samanaikaisesti sekä sijaisperheen että lapsen 
synnyinperheen tukemiseen. Vain yksi perhehoitoon sijoitetun lapsen 
vanhempi nosti esille sosiaalityöntekijän kaksoisroolin. Kukaan vanhem-
mista ei pohtinut, miten heille on näkynyt sosiaalityöntekijän tehtävä 
tukea sijaisperhettä.
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”Sosiaalityöntekijällä on vähän niinkuin kaksoisrooli, jossa he joutuu tavallaan 
niinkun poliitikko kertoon eläkeläisille tota ja nuorille toista.” 

Monet haastateltavista kuvasivat sosiaalityöntekijöiden näkymättömyyttä 
tai miten eivät kokeneet työntekijää merkityksellisenä oman tilanteensa 
näkökulmasta. Kotikäyntejä vanhemman luokse ei yleisesti tehty lapsen 
sijoituksen jälkeen. Aineistossa oli mukana yksi vanhempi, jonka kotona 
ei ollut käyty lapsen seitsemän vuotta kestäneen sijoituksen aikana ker-
taakaan, vaikka lapsi oli vieraillut kotilomilla säännöllisesti. Myös sijoi-
tuksen aikana lapsen synnyinperheen kanssa työskentelyn tulisi sisältää 
kotiin tehtyä työskentelyä. Nykyisissä ammattikäytännöissä vanhemman 
kotitilannetta arvioidaan erityisesti vasta lapsen sijoituksen lopettamisen 
vaiheessa. Vanhempien asuinympäristössä toteutetut tapaamiset ovat 
tärkeitä asiakassuhteen ja lasten kotilomien vuoksi. Lapsen sijoituksen 
edetessä sujuvasti yhteisiä neuvotteluja on vain yksi tai kaksi vuoden ai-
kana. Vanhemmat kuvasivat miten neuvottelun jälkeen sosiaalityöntekijä 
hävisi. Vähäinen yhteydenpito heijastui vanhempien kokemukseen siitä, 
että heidän asiansa ei kosketa sosiaalityöntekijää.

”Mitäs mä ajattelen, eihän hän oo missään tekemisissäkään, se on jäänyt. 
Meillähän on ollut pari kertaa ne kokoukset, siellä on ollut semmoinen van-
hempi rouva, niin ihan yhtä tyhjän kans, ihan niinkun voin sanoo, että ihan 
haista paska hommaa, et se puoli on jäänyt. Et sehän on tavallaan niinkun 
lasta varten, ei minua.”

”Se on kerta tai kaksi vuodessa kun me nähdään vaan.”

”Ne ei välitä musta mitään, eikä hoida oikein lapsen asioitakaan, ne on vähän 
semmosii, en tiedä mikä niillä on.”

”Aina kun on kokous ollut, niin se aina häviää, sitten odotetaan seuraavat 
puoli vuotta, seuraava kerta on syksyllä.”

Haastatteluaineistosta oli selvästi havaittavissa, että vanhemmilla oli hyvin 
erilaisia näkemyksiä siitä, sisältyvätkö vanhempien tilanteen tukeminen 
tai sen edistäminen lastensuojelutyöskentelyyn. Pääosin korostettiin, että 
sosiaalityöntekijän tehtävänä on huolehtia lapsen edun toteutumisesta ja 
omat asiat nähtiin erillään lastensuojelun työstä. Kysyin vanhemmilta miten 
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he kokivat oman suhteensa lapsen vastuusosiaalityöntekijään. Vanhemmat 
kuvasivat omaa suhdettaan lapsen vastuusosiaalityöntekijään haastavana 
yhteistyön vähäisyyden vuoksi. Asiakassuhteessa kuvattiin käyneen hyvä 
onni, jos välit olivat toimivat.

”Täytyy sanoa, että mul on ilmeisesti käynyt hyvä tuuri näitten lastensuojeluih-
misten kans, kun kuuntelee tiettyjä juttuja, että lapset vaan huostaanotetaan.”

”Meidän kohdalla sosiaalityöntekijä on auttanut, että on ollut todella hyvä 
onni, et on tämmösii ihmisii ollut.”

Eräälle haastatellulle oli suoraan sanottu, että vanhempien asiat oli selkeästi 
rajattu pois sosiaalityöntekijän työnkuvasta kun lapsi siirtyi sijaishuoltoon. 
Yhteistyön tavoite saattoi olla vanhemmalle epäselvänä. 

”Sitten kun asiakkuus siirtyi (sijaishuoltoon, M.P.) niin sain vastauksen, että 
minä en ole sinun sosiaalityöntekijäsi, minä olen vain perheen (sijaisperheen, 
M.P.) sosiaalityöntekijä, niin sit oli vaan, että no mitäs tässä näin.”

”On ollut kitkaa, mutta ehkä se on justiinsa se, kun en ole koskaan oikein 
ymmärtänyt, että mitä varten se on, että miks se haluaa mua nähdä, jos ei sit 
kiinnosta mikään mitä mä sanon, mutta se kuuluu asiaan.”

Parhaimmillaan vanhemman ja vastuusosiaalityöntekijän suhde tuki 
vanhempaa. Osalla vanhemmista oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä lapsen 
sosiaalityöntekijän kanssa ja hyvän asiakassuhteen sisällöistä. Luottamusta 
ja välittämisen vastavuoroisuutta kuvattiin tärkeinä asioina hyvässä asia-
kassuhteessa. Hyvässä asiakassuhteessa työntekijä saattoi tuntua tutulta 
ja hyvältä ihmiseltä.

”Se luottamushan siinä on kaikista tärkein. Ei ihminen pysty puhuun mitään 
jos ei se luota.”

”Hyvä työntekijä, mikä siinä on tärkeää? No siinä on sen asian välittäminen, 
että mä niinkun näen sosiaalityöntekijästä, että hän välittää minusta, niin 
kyllä määkin välitän hänestä.”
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Lapsen sijoitustilanteessa vastuusosiaalityöntekijän ja vanhemman väliseen 
asiakassuhteeseen saattaa sisältyä lapsen sijoitusta edeltävään työskente-
lyyn, sijoituksen arviointiin ja valmisteluun liittyviä ristiriitoja. Monessa 
kunnassa lapsen lastensuojeluasiakkuus siirtyy sijoituksen aikaisen sosi-
aalityön yksikköön huostaanottopäätöksen jälkeen ja lapsen vastuusosi-
aalityöntekijä vaihtuu. Joissakin tilanteissa sijoitustilanteen ristiriitoja ja 
eriäviä näkemyksiä ei ole kriisitilanteessa mahdollista käsitellä. Lapsen 
sijoituksen edetessä vanhemman kannalta voi olla tarpeellista palata vai-
keiksi koettuihin asioihin ja keskustella niistä sosiaalityöntekijän kanssa 
hyvän yhteistyön mahdollistumiseksi. Hyvässä asiakassuhteessa korostui, 
että omalla asenteella, avoimuudella ja tavalla asettua työntekijän kanssa 
vuorovaikutukseen oli vaikutusta yhteistyön toimivuuteen. 

”Mä niinkun itsekin yritin ihan aktiivisesti ottaa jonkun tietyn asian esille, 
jos mua huolestutti, että sillä tavalla se vuorovaikutus toimi ihan hyvin.”

”Mulla oli semmonen sosiaalityöntekijä, sit hän tuli meille kerran kotikäyn-
nille, mä laitoin ruokaa ja sanoin, että sit muuten sinäkin syöt ja se sano, että 
ei hän, ei hän kun hän on niinkun työntekijä, niin mä sanoin, että nyt ei auta 
enää työn tekeminen, että nyt sinä syöt.”

”Suurin osa ihmisistä mokaa just sillä lailla, että ne ei kerro rehellisesti tai 
yrittää peittää jotakin, kyllä lastensuojelu oikeesti saa selville sun seulat ja 
kaikki tämmöset. Et mun mielestä se on vaan niinkun ainut mahdollisuus 
miten voi niin todistaa omia sanoja itsestä.”

Sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa yksi vanhemmista kuvasi korkeaksi. 
Työntekijän mukavuutta, myönteistä asennoitumista ja lämminhenki-
syyttä pidettiin ammattitaidon edellytyksenä. Kukaan haastateltavista 
ei arvostellut työntekijän toimintaa epäammatilliseksi. Haastatteluissa 
myös nousi esille se, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtä pidettiin 
vaativana ja raskaana.

”Mä vaistoan helposti, että jos se ihminen on sellainen sanotaanko lämmin-
henkinen, että on sydämellä mukana siinä työssä ja ajattelee toisen parasta ja 
tuossa työssä täytyykin olla sellaisia ihmisiä, että ei siinä työssä pysty muuten 
menestymään.”



58

Vastuun paikka! 

”Meillä on hirveen korkeatasoinen se ammattitaito ja se on niin, no sanotaan 
se, ne ihmiset aika suurelta osalta välittää siitä, että se on raskasta se työ, 
koska välittää niistä lapsista oikeesti ja sit joutuu niinkun kahnauksiin näiden 
vanhempien kans ja välillä joutuu myös siellä oikeudessa vääntään.”

Työskentelyssä vanhemmat halusivat tulla huomioiduiksi erityisesti lapsen 
vanhempina, eivätkä aikuisina, joiden elämäntilannetta tulisi tarkastella 
erillään sijoitetusta lapsesta. Lapsen vastuusosiaalityöntekijältä kaivattiin 
lisää aktiivisuutta suhteessa vanhemman tilanteeseen ja auttamiseen. 
Avun pyytämiseen saattoi olla korkea kynnys tai sen tarvetta oli vaikea 
itse ymmärtää. Työntekijältä myös odotettiin myönteistä palautetta ja 
kannustamista oikeissa kohdissa. Kohtaamisiin toivottiin inhimillisyyttä 
ja vanhemman tilanteen ymmärtämistä.

”Niin onks se sit semmonen, että jos sä tarvit enemmän tukea, niin sä pystyt 
sanoon sille vastuusosiaalityöntekijälle (M.P)? 

Kyllä mä varmaan nykyään pystyn. Aikaisemmin en pystynyt, että kun on 
kerran yksinhuoltajaksi heittäytynyt, niin sitten ollaan, et se on vähän sem-
monen ylpeyskysymyskin varmaan. Ja sit semmonen, että aina pitää tavallaan 
olla rukoilemassa, että jotenkin niinkun vapaaehtoisesti vois tulla enemmän 
sitä apua, tavallaan tarjota, että olen kyllä vähän sitä mieltä. Varsinkin jos 
ei ite tajuu, nythän mä tajuun tilanteeni ihan täysin. Sekin on auttanut, että 
kun ei dokaile niin paljon, niin näkee paljon selvemmin.”

”Ei saa olla liian konemainen, pitäis kuitenkin joku semmonen inhimillisyys 
säilyttää, että tottakai mä ymmärrän hyvin, että tommosta työtä ei voi tehdä 
silleen, että voivoivoivoi tulkaa tänne niin mamma halii, että kyllähän se nyt jo 
vaikuttaa omaan elämäänkin, ettei niitä töitä haluu kotiin viedä. Mutta joskus 
voi hymyillä ja saa antaa sitä positiivista palautetta siinä missä negatiivistakin, 
ettei aina tarvi ettimällä ettiä semmosii huonoja asioita, että välillä voi sanoa, 
että hei vau, huomaatko ite, että tässä on menty eteenpäin, että semmonen 
tietynlainen kannustaminen ehkä on tärkeetä, että ajattelee itse silleen niinkun 
nuorena äitinä, et kun ei oikein ole ponnistuslautaa mistä hypätä.”

Vanhemman asema sijoituksen aikaisessa työskentelyssä oli vanhemmille 
itselleen epäselvä. Vanhemmille oli selvää, että lapsen vastuusosiaalityön-
tekijän tehtävät kohdentuivat lapseen. Vanhemman näkökulmasta haas-
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teina näkyi tarkentamaton rooli asiakassuhteessa ja yhteistyön vähäisyys. 
Tutkimushankkeessa on tullut esille, että lastensuojelutyön sisällä ei ole 
tarkennettu, miten vanhempien kuntoutumisen tukeminen sisältyy sijoituk-
sen aikaiseen sosiaalityöhön, kuka sitä koordinoi ja ketkä sitä toteuttavat. 
Vastuun ja tehtävien tarkentaminen on välttämätöntä, jotta työskentely 
on vanhemmille selkeää. Vanhemmat kuvasivat tärkeinä asioina välit-
tämistä, avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Auttaminen mahdollistuu 
hyvän asiakassuhteen ja kohtaamisten kautta. On tärkeää muistaa, miten 
työntekijän näkökulmasta pienillä asioilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
yhteistyön ja luottamuksen tunteen rakentumisessa. Vanhempi saattoi 
vuorovaikutustilanteesta tulkita työntekijän suhtautumisesta isoja asioita 
omasta asemastaan lapsen vanhempana. 

”Se on ihan mukava ja on hyvä työskennellä sen kaa. Se puhui jo lapselle 
äidistä niinkun silleen ääneen, että sä jäät äidin kanssa tähän ja että Maija ja 
Seppo (sijaisvanhemmat M.P.) lähtee tohon ja mä oon silleen, että ooooohh.... 
Kun mä olen sanonut aina niitä äidiksi ja isäksi ja itteeni vain Marja-äidiksi, 
niin sitten se työntekijä sanoi, että sä jäät Äidin kans tähän, että se ei sanonut 
mitään Marja-äiti. Se sanoi, että se on sun äiti, äidin kans jäät, niin tota mä 
olin, että oho, kun se sanoi näin. Se tuntui hirveen hyvältä mun mielestä, 
siinä mä tajusin, että se on mun puolella se työntekijä, että sen mielestä on 
lapsen etu, että sillä on äiti.”

Näkymätön moniammatillinen yhteistyö 
Monilla vanhemmista oli samanaikaisesti asiakaskontakti lastensuojelun 
lisäksi muihin palveluihin (aikuissosiaalityö, päihdetyö, mielenterveys-
palvelut, työtoiminta). Kysyin erikseen kokemuksia eri tahojen välisestä 
yhteistyöstä, koska kukaan ei itsenäisesti tuonut tätä teemaa esille kuva-
tessaan saamaansa tukea. Näissä kokemuksissa korostui, että jokainen 
palvelunjärjestäjä hoitaa omaa sektoriaan ja keskinäinen yhteistyö on 
vanhemman omalla vastuulla. Kontaktien toimivuus oli mahdollista, jos 
itse oli aktiivinen. Moniammatillisen yhteistyön koordinointi saattoi van-
hemman näkökulmasta olla asia, jonka hoitaminen ei kuulunut hänelle, 
vaikka yhteistyöstä olisi mahdollisesti ollut hyötyä.

”Pitää itte olla hirveen aktiivinen, eihän sulle kukaan järjestä mitään, mutta 
jos sä itte haluat a-klinikan, perhehoidon ja päihdehoitopaikan, sä voit järjes-
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tää verkoston, mutta sun pitää itte laittaa aloite, että sopisko sulle niinkuin 
a-klinikalla, että pidettäis palaveri perhehoidon kanssa. Kyllä nää kontaktit 
toimii, jos sä haluat niiden toimivan.”

”Ollaan me välillä puhuttu siitä, mutta sit taas, että sekin jäis mun hoidetta-
vaksi sopii sosiaalityöntekijöiden kanssa milloin kummallekin passaa ja milloin 
meidän kaikille työntekijöille passais, niin en mä jaksa enää vaivautuu tässä 
vaiheessa, mun mielestä mä olen tehnyt tarpeeksi jo.”

Yhteistyötä kuvatessa korostui sen merkitys luottamuksen näkökulmasta. 
Vanhemmat pitivät tärkeänä, että lastensuojelu sai esimerkiksi päihdehoitoa 
koskevat tiedot. Vanhemmat kuvasivat miten olivat itse pyytäneet, että 
päihdeseulojen tulokset lähetetään lastensuojeluun, jotta vastuusosiaali-
työntekijällä olisi tarkka tieto päihdetilanteesta. Verkoston osalta näkyi 
tärkeänä myös se, että sitä ei järjestetty vain verkoston vuoksi. Järjestetystä 
yhteistyöstä ei välttämättä ollut vanhemman näkökulmasta ollut hyötyä.

”Silloin kun mä olin vähän aikaa ollut päihdehoidossa, niin perhehoidon 
sosiaalityöntekijä tuli sinne ja kysyi, että miten menee ja niin poispäin. Sit mä 
allekirjoitin sellaisen paperin, että kaikki sieltä klinikalta menee lastikseen, 
niinkun ihan kaikki asiat.”

”Kyllä me kokeiltiin semmosta pyöreetä pöytää. Siellä oli mun lääkäri, sitten 
apteekin henkilökunta ja sosiaaliviraston, mutta se oli ihan hyödytön.”

Moniammatillista yhteistyötä koskien tuli esille, että vanhemmalla saattoi 
olla käsitys, että hänen asioiden hoitaminen ei sisälly lastensuojelutyöhön. 
Ammattilaisten yhteinen työskentely oli perusteltua vain lapsen tilanteen 
niin edellyttäessä. 

”Miks ne nyt mun takii pitäis verkostoo, kun kyse on aina enemmän lapsen 
edusta kuin äidin edusta? Sit jos lapsi on tulossa mun luo, niin sit varmaan 
verkosto olis koolla”

Aineistosta nousi esille, että kukaan ei tällä hetkellä koordinoi vanhem-
pien moniammatillista yhteistyötä ja se ei lähtökohtaisesti sisälly lasten-
suojelutyöhön lapsen sijoituksen aikana. Vanhempien oli vaikea kuvata 
eri toimijoiden yhteistyötä, koska käytännössä sitä oli tehty niin vähän. 
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Toteutuneet yhteistyötilanteet näyttivät rakentuvan vanhemman oman 
aktiivisuuden varaan. Kukaan ei esimerkiksi maininnut aikuissosiaalityön 
ja lastensuojelun yhteistyöstä. Kuitenkin kysyttäessä työntekijöiden yhteistä 
todellisuutta pidettiin tärkeänä.

”Se olis mun mielestä tosi tärkeetä, semmonen yhteinen todellisuus, mikä se 
nyt onkaan ikinä, niin se olis pajon selkeempi silleen ja helpompaa, kun ei 
tarttis koko ajan selittää samoja juttuja, moneen kertaan veivata ja vatvoo, kun 
kaikki kuulis saman siinä tai olis edes jonkin verran yhteistyötä.”

Vanhempien oli haasteellista kuvata eri toimijoiden yhteistyötä ja arvioida 
sen tarpeellisuutta, koska eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentumisesta 
ei nykyisissä työkäytännöissä vastaa kukaan ja yhteistyö oli vanhemman 
oman toiminnan varassa. Hankalassa elämäntilanteessa eri toimijoiden 
välisen yhteistyön koordinoiminen voi olla vanhemmalle jopa mahdotonta. 
Monista kontakteista ja tahoista voi myös kuormittua, ja eri neuvotteluihin 
osallistuminen vaatii tarkkaa ajanhallintaa.

”Mua rupee vähän ahdistaan, kun pitää sinne ja ja tänne ja tonne mennä ja 
useampaan paikkaan. Ja sit kun on toi terapiakin (lapsella, M.P.), niin mähän 
vein sitä sinne. Oli se aika stressaavaa. No, nythän ei oo noita lastenkodin 
kokouksia, kun vasta syksyllä seuraava ja sit pitäis olla tän terapeutinkin kans, 
mut ne on ihan ok. Sit tässä on vielä se Hus, sielläkin mun olis pitänyt sen 
yhden rouvan kaa, mut kun ei jaksa taas niinkun niin hirveesti.”

Vanhempien kuntoutumisen tukeminen edellyttää moniammatillisen työn 
vahvistumista. Pelkästään lastensuojelutyön keinoin ei ole mahdollista 
järjestää vanhempien tilanteen edellyttämiä tukitoimia, joista monet koh-
dentuvat päihdetyön ja terveydenhuollon palveluihin. Huostaanotettujen 
lasten vanhemmista monet tarvitsisivat tukea myös toimeentuloon ja työl-
listymiseen. (Ks. Saarikallio-Torp ym. 2010, 236-265.) Tutkimushankkeen 
pilotit määrittelivät yhdessä moniammatillisen yhteistyön rakentumista 
Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston teematyöpajassa keväällä 2011. 
Keskeisinä toimijoina vanhempien tukemisessa lastensuojelutyön rinnalla 
näkyivät päihdepalvelut, terveydenhuollon palvelut, Kela ja työvoima-
palvelut, poliisi, vankila, seurakunta- ja diakoniatyö sekä velkaneuvonta. 
Sosiaalipalveluissa tärkeinä yhteistyötoimijoina olivat aikuissosiaalityö, 
asumispalvelut, kuntouttava työtoiminta, vammaispalvelut, perheneuvola ja 
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maahanmuuttoyksikkö. Järjestöistä vanhempien kuntoutumisen tukemisen 
palvelujen yhteistyötahoina olivat Ensi- ja turvakotien liiton yhdistyksiä, 
Irti huumeista ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Vanhempien 
kuntoutumista tukeva monialainen yhteistyö edellyttää selkeää vastuun-
jakoa, organisointia ja koordinointia. Työskentelyllä on oltava yhteinen 
tavoite, joka rakentuu asiakkaan näkökulmasta. (Ks. liite 1) Lastensuo-
jelutyön vastuulla on vanhempien asian huomioiminen ja palveluohjaus 
tuen tarpeen mukaisten ammatillisten toimijoiden suuntiin. Vanhempien 
asiakassuunnitelma voisi toimia hyvänä työvälineenä moniammatillisen 
työn koordinoimisessa ja eri toimijoiden vastuun jakautumisen sopimisessa.

Vanhempien asiakassuunnitelma 
Lastensuojelulain mukaisesti sijoitetun lapsen vanhemmalle tulisi laatia 
suunnitelma (Lsl 30. §). Kysyin jokaiselta haastateltavalta, oliko hänelle 
laadittu suunnitelma ja mitä vanhempi suunnitelmasta ajatteli. Ne joille 
suunnitelma oli laadittu, kuvasivat sitä myönteisesti. Suunnitelma oli yksi 
kaavake tai paperilappu lastensuojelun monien dokumenttien joukossa. 
Suunnitelman sisältöinä kuvattiin tulevaisuuden suunnitelmia, omia unel-
mia ja elämäntilanteen läpikäymistä. Vanhemmat kokivat, että suunnitel-
man sisällöt olivat ihan oikeanlaisia ja he olivat voineet vaikuttaa niihin itse.

”No lappu, ihan niinkun niitä lappuja ei olis tarpeeks. En mä tiiä, on se varmaan 
ihan hyvä, siinähän lähinnä on se miten sä suunnittelet niinkun tulevaisuutes 
ja omat tulevaisuuden suunnitelmat. On se mun mielestä ihan hyvä, että sit 
niinkun lastensuojelu tietää mitä sä oikeesti haluat tulevaisuudelta.”

Tutkimushankkeessa kehitettiin vanhempien asiakassuunnitelmaa kuntou-
tumisen tukemisen työvälineenä Helsingin perhehoidon tutkimuspilotissa. 
Suunnitelma selkiyttää vanhemmalle, mitä häneltä odotetaan ja miten 
vanhemman omaa kuntoutumista tuetaan. Tärkeinä sisältöinä suunnitel-
massa ovat kuvaus vanhemman elämäntilanteesta, vanhemman näkemys 
omasta suhteestaan lapseen, vanhemmuuden tavoitteet ja yhteydenpito 
lapsen kanssa sijaishuollon aikana. Vanhemman asiakassuunnitelmassa 
kuvataan myös moniammatillista työskentelyä, toimijoita ja tehtävien 
jakaantumista sekä vanhemman tilanteen vahvuuksia ja voimavaroja. 
Suunnitelmassa ei korostu muutostyön arvioiminen. Suunnitelma laa-
ditaan yhdessä vanhemman kanssa kotikäynnillä, toimistotapaamisessta 
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tai yhteistyöneuvottelussa. Pari vanhempaa toi haastattelussa esille, että 
on tuntunut toimivalta, kun oma suunnitelma laaditaan lähellä lapsen 
asiakassuunnitelmapalaveria. Näin on mahdollista tarkentaa asioita vielä 
uudelleen, jos jokin on jäänyt epäselväksi.

”Me käydään aina vähän ennen neuvotteluu, muutamaa kuukautta ennen 
lapsen neuvotteluu juttelemassa ja sit käydään elämäntilannetta läpi.”

Tutkimusaineistossa tuli esille, että suurimmalle osalle haastateltavista 
ei ollut laadittu suunnitelmaa. Osa kuvasi, että suhtautuisi myönteisesti 
suunnitelman laatimiseen, jos sellaista ehdotettaisiin. Muutama ilmaisi, että 
varhaisemmassa vaiheessa sijoitusta suunnitelma olisi tuntunut tarpeelliselta.

”Varmasti on sellasia ihmisiä, että ne tyrmäis tollasen asian heti alussa, mutta 
sehän on päinvastoin rakentavaa, että pääsen eteenpäin ja eihän ihminen voi 
kaikkea tietää, että hyvät neuvot on tarpeen. Jos 10-20 minuuttiakin juttelee, 
niin varmasti tulee sellasia uusia asioita mitä ei oo itse huomannut lainkaan.”

”Ei oo, eikä oo kysyttykkään halukkuutta semmosesta suunnitelmasta. Kato 
kun siinä oli pitkään, että siinä ei ollu kukaan (sosiaalityöntekijää M.P) ja nyt 
tää uusikin taas lähtee, kun on näitä, ei oo ollu mitään.”

”Aikaisemmin se olis ollut järkeekin, nyt tyttö on enää vuoden sijoitettuna ja 
pääsee veks, niin eihän siinä oo mitään ideaa.”

”Niin, minusta siinä tulee taas jotakin riippuvuussuhdetta lisää. En mä mitään 
yksilösuunnitelmaa rupeis laatimaan. Se vois sopia jollekin tommoselle, jolta 
on vasta viety lapsi, mutta kun mähän oon jo vähän niinkun loppupäässä.”

Yhdelle vanhemmalle suunnitelma tuli yllättäen postissa, ja oma asiakassuh-
de lastensuojeluun tuntui epäselvältä. On myös tärkeää, että suunnitelmaa 
ei laadita vain juridisen velvoitteen vuoksi, vaan pitäisi olla myös resursseja 
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

”Se tuli mulle sitä kautta, että mä halusin itse saada järjestetyksi jonkun 
tapaamisen sinne lastensuojelutyöntekijän luokse ja se tapaaminen järjestyi 
niin, että siinä oli tää lastensuojelutyöntekijä ja minä ja sitten pari työntekijää 
lastenkodilta. Siellä sitten keskusteltiin ihan mun asioista, mutta jälkeenpäin 



64

Vastuun paikka! 

ne kirjattiin ylös ja sitten se tuli mulle postissa ja mä olin ihan tietysti ihmeis-
säni, että miten nyt tälleen. Sitten kävi ilmi, että mullakin on nytten joku 
hoitosuhde sinne, mut en mä nyt noteerannut sitä sen enempää, koska mä en 
pidä sitä tärkeenä tai sii miten mä sen...”

”En mä tiedä, joskus kun on ollut jotain, niin kun on kysytty miten voidaan 
auttaa, niin sit ne on sanonut, että ei meill oo resursseja siihen, niin se on 
vähän turhaa. En mä nyt koe millään lailla, että mä tarvin sieltä mitään.”

Parhaimmillaan vanhemman suunnitelma toimisi vanhemman omaan 
tilanteeseen tarvitseman tuen ja siihen liittyvän työskentelyn pohjana. 
Suunnitelmaa olisi mahdollista käyttää myös moniammatillisen työsken-
telyn koordinoimisen työvälineenä, jossa olisi kuvattu vanhempien kanssa 
tapahtuvan työskentelyn jakautumista eri toimijoiden välillä. Tärkeintä 
suunnitelmassa on vanhemman aito mahdollisuus osallistua työskentelyn 
suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelemiseen. Vanhempien asiakassuun-
nitelma ei voi aidosti tukea vanhemman elämäntilanteen edistymistä, 
jos siinä on työntekijän lähtökohdista määritellyt sisällöt. Vanhemman 
elämäntilanteesta käsin rakentuvien sisältöjen edellytyksenä on luottamuk-
sellinen asiakassuhde, jossa vanhemmalla on tarkka käsitys siitä, miten 
hänen asiansa tulevat osaksi työskentelyä ja huomioiduksi lapsen sijoituksen 
aikana. Kriisitilanteessa ja erityisen vaikeassa elämäntilanteessa vanhem-
man valintana saattaa olla yhteistyöstä kieltäytyminen tai pois jääminen 
esimerkiksi vaikean päihderiippuvuuden vuoksi. Työntekijän vastuulla 
on kuitenkin säännöllisesti tarjota uutta mahdollisuutta. Elämänolosuh-
teiden muuttuessa vanhemman oma sitoutuminen voi olla vahvempaa ja 
yhteistyöhön lähteminen on helpompaa, jos vanhemmalla on tiedossa, että 
myös hänen asiansa voi sisältyä lapsen sijoituksen aikaiseen sosiaalityöhön.

Vanhempien kokemuksissa tuesta nousee esille vanhempien kuntou-
tumiseen liittyvien palveluiden vähäisyys ja työskentelyn koordinoimat-
tomuus lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman rooli lastensuojelutyössä 
saa uudenlaisen merkityksen lapsen sijoituksen myötä. Suhteessa lasten-
suojelutyöhön vanhemmat eivät kokeneet rooliaan suoran ammatillisen 
työskentelyn ja tuen kohteina. Myös sijoituksen aikaisessa työskentelyssä 
tulisi huomioida vanhemman tilannetta. Perheen jälleenyhdistymisen 
mahdollisuudet rakentuvat kiinteässä suhteessa sijoitetun lapsen perheeseen 
ja vanhempiin. Vanhempien kokemuksien kautta nousee esille se, että 
vanhemmilla tulisi olla selkämpi rooli sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä 
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ja ammatilliseen palveluvalikkoon tulisi sisältyä myös sijoitetun lapsen 
vanhemmille suunnattuja palveluita. Monet näistä palveluista edellyttä-
vät yhteistyötä lastensuojelutyön, terveydenhuollon ja muun aikuistyön 
välillä. Lapsen vastuusosiaalityöntekijälle voisi kuulua moniammatillisen 
työskentelyn koordinointivastuu.

Lapsen sijoitus haasteena ja mahdollisuuteena

Huostaanotto ratkaisuna
Vanhemmat kuvasivat haastatteluissa kokemuksiaan lapsen sijoitukses-
ta. Monet vanhemmat kertoivat lapsen huostaanottohetkestä ja omasta 
suhtautumisestaan lapsen huostaanottamiseen. Lapsen huostaanottoa 
kuvataan vanhemman näkökulmasta usein lapsesta luopumisena (Kujala 
2003), särkymisenä ja menetyksenä (Väyrynen 2006, 93). Tässä aineistos-
sa vanhemmat tarkastelivat huostaanottoa ratkaisuna, joka vanhemman 
kokemana kuvautui haasteena tai mahdollisuutena (kuvio 7). Osa oli 
vastustanut huostaanottoa, osa hyväksynyt toimenpiteen ja osa oli itse ak-
tiivisesti ajanut ratkaisua. Lapsen sijoituksen edetessä lapsen huostaanotto 
vanhemman kokemana saattoi saada erilaisia merkityksiä.
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Huostaanotto vanhemman kokemana

Mahdollisuus

• Välttämätön

• Oikea ratkaisu

• ”Se oli ainoa keino”

• Seurannut hyviä asioita

• Tiedostettu ratkaisu

• Pysäytys

• ”Siunaus”

• Hyvän muutoksen alku

• Aktivoituminen 

• Motivoituminen

Haaste

• Käsittämätön

• Syyt epäselviä

• ”Eikö muita vaihtoehtoja?”

• Yllätys

• Kriisi

• ”Tunnemaailmallinen kuolema”

• Romahdus

• Päihdekierre

• Asunnottomuus

Kuvio 7. Lapsen huostaanotto vanhemman kokemana.

Huostaanotto oli voinut tapahtua vanhemman kokemana yllätten tai niin, 
että siihen oli jollakin tasolla varautunut. Huostaanotto oli ollut ainoa 
keino vaikeassa tilanteessa tai siihen oli päädytty yhteisessä ymmärryksessä 
lastensuojelutyöntekijän kanssa. Vaikka huostaanottoon oli jollakin tavalla 
varautunut, oli sen toteutuminen iso asia. 

”Kyllä se tuli tietysti yllätyksenä, että ne ei varottanut siitä, että ne kolmannella 
kerralla ottaa sen, et mä luulin, että mä voin tässä aina retkahdella ja kertoo.”

”Ei siin oikein voinut muuta, että se oli ainoo keino”

”Me ollaan lastensuojelun kanssa tehty yhteisymmärryksessä tää, et on tultu 
siihen tulokseen, et tämmönen olis niinkun hyvä.”

”Kyl me se tiedettiin, kun sitä viinaa tuli vedettyä ja se riski oli koko ajan 
olemassa.”
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”Mä hiukan osasin arvata etukäteen, että tämmöstä tulee tapahtumaan, 
että se ei tullut niinkun kirkkaalta taivaalta, mutta kyllä se semmonen kova 
pamaus oli.”

Vanhemman oma tietoinen toiminta oli voinut vaikuttaa lapsen huos-
taanottamiseen. Vanhemman tavoitteena saattoi olla lapsen suojaaminen 
huostaanoton kautta asioilta, jotka olisivat olleet lapselle haitallisia. Tär-
keänä asiana myös näkyi vanhemman mahdollisuus vaikuttaa päätökseen. 
Vanhemman näkemyksellä ja osallistumisella päätöksen valmisteluun 
nähtiin olevan vaikutusta huostaanottoratkaisuun.

”Mä olin varmaan nuori ja typerä, siis mähän olin raittiina ja lapsen isä valitti 
siitä, että hän ei voi olla ollenkaan mukana, että voitaisko mennä yhdessä 
hoitoon. Mä sanoin, et hei mä en käytä mitään. Loppupeleissä me päädyt-
tiin siihen, että mä retkahdan ja mennään yhdessä hoitoon, sit sillä lailla isä 
saa saman kohtelun kuin minä, et se oli tosi fiksu idea. Siis mähän menin 
hoitoon ja isä ei, se ei pystynyt siihen. Sit mä olin sitä mieltä, että ehkä se on 
parempi, et se (lapsi, M.P.) menee perhehoitoon. Ja sit kun siinä oli kaikkee 
muuta, et mun mielestä se päihdeongelma ei ollu se isoin, vaan siinä oli niin 
paljon kaikkee muuta ja niin häiriintynyttä toimintaa, että mun mielestä vaan 
niinkun lapsen ei pitänyt...”

”Mä siellä kokouksessa onneks osasin sanoo, että ei missään tapauksessa käy 
(lapsen asuminen äidin luona, M.P.), et ongelma on juuri siinä, että lapsella 
ei oo sitä turvallista ja systemaattista arkea ja se ongelma on aina ollut, että 
se heitetään eri paikkoihin niinkun paketti.”

Huostaanotto ajoittuu usein hyvin vaikeaan elämäntilanteeseen, jossa 
saattaa olla useampia elämään liittyviä haasteita samanaikaisesti. Van-
hempien kokemuksissa korostuu, miten tärkeää huostaanottohetkellä on 
saada tukea. Asia on vanhemmille usein vaikea ja herättää tunteita, joiden 
käsittelemiseen tarvitsee apua. Lapsen sijoitus on kaikille perheenjäsenille 
usein kriisi. Huostaanottamiseen liittyen korostui kriisiavun tarjoamisen 
tärkeys. Nykyisissä työkäytännöissä kriisityön mahdollisuudet ovat liian 
vähäiset. Lapsen huostaanottamisen hetkellä vanhemmalla ei välttämättä 
ole voimavaroja selvittää, mistä voisi saada apua. 
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”Ehkä mun tapauksessa sosiaalityöntekijän olis pitänyt vähän miettiä, että 
katotaanko aikaa vaikka tohon huomiselle tai jotain pientä kriisiapuu, että 
mihin sä voisit mennä. Et niinkun se, että ensikoti pakkaa sulle 400 grammaa 
jauhelihaa ja puolitoistalitraa Pepsiä mukaan kun sä lähdet, tossa noin, ettei 
tuu nälkä, niin suhteellisen karuu mun mielestä.”

Käytännön työssä kriisityön rakenteet vaihtelevat merkittävästi. Läheskään 
aina vanhemmalle ei lastensuojelusta voida tarjota intensiivistä kriisiapua 
lapsen sijoitustilanteessa. On tärkeää, että lapsen sijaishuoltopaikka käy 
muutostilannetta aktiivisesti läpi vanhemman ja lapsen kanssa ja vanhem-
malle voidaan tarjota mahdollisuutta käsitellä sijoitusta terveydenhuollon 
ja tarvittaessa psykiatrian avopalveluissa. Lapsen vastuusosiaalityöntekijän 
auttamisen lähtökohdat saattavat olla haasteelliset, jos lapsen huostaanotto 
on ollut vastentahtoinen ratkaisu vanhemmalle. Vanhempien kuvaamissa 
kokemuksissa ei noussut esille se, että huostaanoton valmistelleelta sosi-
aalityöntekijältä olisi vaikea ottaa vastaan kriisiapua. Tärkeintä oli, että 
huostaanottoon liittyvään ja sen vahvistamaan kriisitilanteeseen on tarjolla 
ammatillista apua.

Helsingin perhehoidossa on kehitetty kriisi-interventiokokeilu, jossa 
tarjotaan henkilökohtaisia kriisikeskusteluja vanhemmille ja läheisille. Ta-
paamiset ovat voineet käsitellä vanhempien henkilökohtaisiin aiheita kuten 
esimerkiksi perhesijoituksen käytäntöjen tarkentamista, lapsen historiaa, 
vanhemmuuden roolin rakentumista ja vanhemman omaa elämäntilannetta. 
Noin puolet vanhemmista halusi käyttää tarjotun keskusteluajan. Perhe-
hoidossa on myös järjestetty perheleirejä lapsille ja syntymävanhemmille, 
joilla vanhemmat ovat saaneet vertaistukea muilta leireille osallistuneilta 
vanhemmilta. Vanhemmat ovat kokeneet vertaistuen merkityksellisenä 
ja omaa vanhemmuuden roolia selkiyttävänä. Ryhmässä on voinut jakaa 
omia kokemuksia ja kriisin vaiheiden läpikäymisen kautta on muodostu-
nut käsitys, että asioissa on edistynyt. Vanhemmalle on saattanut myös 
tarkentua oma vastuu huostaanottoon johtaneista tapahtumista. Lisäksi 
ryhmässä on voinut tarkastella suhtautumistaan omaan lapseen ja tulla 
tietoisemmaksi omista voimavaroistaan ja niiden toimivasta kohdentami-
sesta. (Mantila ym. 2008, 68-80.)

Lapsen sijoitushetki oli vanhemmalle raskas, mutta myöhemmin 
huostaanotto oli mahdollista nähdä tarpeellisena ja välttämättömänä. Van-
hempien kokemuksissa korostui se, miten huostaanottoa saattoi tarkastella 
lapsen näkökulmasta asiana, joka mahdollisti lapselle vaikeassa elämänti-
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lanteessa hyviä asioita. Sijoituksen myötä lapsessa ja itsessä mahdollistuneet 
muutokset vahvistivat ajatusta oikeasta ratkaisusta. Vanhemmat arvostivat 
asioita, joita sijaishuolto lapselle oli mahdollistanut. Useampi vanhemmista 
kertoi, että huostaanotto oli saattanut pelastaa lapsen elämän.

”Mäkin ajattelin, että siinä ei oo mitään suojaa lapselle, kun lapsi otetaan 
vanhemmilta pois, et eiks ne ihmiset tajuu... Et ne sanoo, et on lapsen edun 
mukaista ja kuitenkin sillä lapsella on tuska, ikävä, kaipaus. Tänä päivänä mä 
olen oppinut sen ymmärtämään, että se on oikee asia, kyllä lapsi siitä toipuu, 
mut sen hetkinen tilanne kun se viedään....”

”En mä ole siitä ollut mitenkään katkera. Sit kun kävin sitä läpi ja huomaan 
lapsessa sen muutoksen ja itsessäni, niin mun mielestä se on ollut erittäin 
hyvä, erittäin hyvä. Et tottakai alkuun oli hirveetä ja kauheeta, mut sit kun 
sä opit sen itse käymään läpi ja miettimään sen. Lapsenkin kans on puhuttu, 
että sä et ole sen takia lastenkodissa, että sä olisit tehnyt jotain tai sä olisit 
ilkee, mut sä olet sen takia, että meidän elämässä on tapahtunut niin isoja 
asioita ja vaikeita ja mä olen voinut huonosti ja sä olet voinut huonosti. Tot-
takai alkuun mietti, että mikä helvetti on, et yks ainoo, joka ei oo laitoslapsi, 
et mikä on, mut sit vaan, että ei sitä voi kaikkee syyllistää itteensäkään, että 
asiat vaan sitten menee.”

”Tällä ihmisellä, joka otti pojan huostaan, niin oli pakkomielle saada poika 
jonnekin. Nyt viimeksi nähtiin hänen kanssa bussissa ja mä sanoin, että 
tänä päivänä mä kiitän, että hän teki sen minkä teki. Tänä päivänä mä olen 
sanonut, että olisko poika enää elossakaan sillä uhoamisella mikä sillä silloin 
oli. Nyt niinkun oikein välttää, pelkää pahuutta, lähtee mielummin juokseen 
karkuun, kun näkee, että joku tappelee. ”

Omat voimavarat saatettiin nähdä riittämättöminä turvamaan lapselle 
turvallisia ja hyviä kasvuolosuhteita. Huostaanotto kuvattiin lapsen näkö-
kulmasta oikeana ratkaisuna ja jopa siunauksena. Omaan vanhemmuuteen 
heijastuvien voimavarojen pohtiminen kertoo vanhemman kyvystä asettua 
lapsen asemaan. Lapsen sijoitukseen liittyvä viha ja tilanteen tuskallisuus 
olivat sivussa, ja huostaanotto näkyi erityisesti lapsen mahdollisuutena. 
Jälkikäteen lapsen huostaanottoa ei ollut mitään tarvetta katua.
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”Kyllä se oli siunaus se huostaanotto siinä tilanteessa. Tänä päivänä mä olen 
vapautunut huumeista niin, että mä en pohdi niitä ja mun ei tee mieli, mutta 
mä en ollut siinä vaiheessa vielä yhtään vetänyt tarpeeks paljon. Mul tuli vielä 
yks uus parisuhde, missä mun mies teki itsemurhan ja me käytettiin yhdessä, 
et tuli vielä kova elämä sen lapsen jälkeen, et sitä kesti vielä vuosia ja mä 
tarkotan, et se olis kasvanut aivan hirvittävässä ympyrässä, joo.”

”Ittellä ei olis riittänyt omat voimavarat, että se oli oikea ratkaisu, koska siinä 
on niinkun lasten elämästä ja tulevaisuudesta kysymys, hyvin tärkeitä asioita.”

”Mä olin tietysti vihainen, kun ne otti sen ja kaduin sitä, että kerroin (aineiden 
käyttämisestä, M.P.) ja tuli raivo ja rupesin käyttämään ja tuska ja kauhea 
ahdistus tottakai. Mut sit mä mietin, et en mä olis pystynyt sitä, mulla oli 
kauhee himo vielä huumeisiin, että mä en olis pystynyt sitä lasta hoitaan.”

”Se oli hyvä, että kaikki meni nopeeta, mulle ei jäänyt hirveesti aikaa miettiä 
vaan piti toimia. Se oli tuskallista, mutta nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin niin 
se oli hyvä, että kyllä mä olen tyytyväinen, en oo katunut ja miks katuisin, 
ei se auttais mitään.”

Lapsen huostaanotto ja sitä edeltänyt vaikea tilanne oli monelle kään-
nekohta. Lapsen huostaanotto näkyi pysäytyksenä ja myös muutoksen 
alkuna. Oma toipuminen saattoi alkaa lapsen sijoitustilanteen rauhoituttua, 
ja oman kuntoutumisen näkökulmasta lapsen sijoitus näkyi muutoksen 
mahdollisuutena.

”Kyllä meitä alkuun vitutti ihan suoraan sanoen ja dokattiin ja taas rau-
hotuttiin ja yritettiin, mutta me ei tultu sen vastaanottolaitoksen ihmisten 
kans yhtään toimeen, en tiiä mikä siinä oli, mutta sitten kun se siirtyi tonne 
(lastenkotiin M.P.) niin ihan kuin taikaiskusta rauhoituttiin ja mä olin niin 
onnellinen, että lapsella on kaikki hyvin, silloin me voitiin itteemme alkaa, 
että mekin saadaan apua.”

”Kyllä mä olen päihteistä pyrkinyt pois ilman sitä huostaanottoakin, mutta 
kumminkin onhan sillä iso merkitys, sillä on todella iso merkitys.”

”Kyl se oli hetken masentavaa ja kauheeta ja kyl siitä tulee tosi huono oma-
tunto, mulla ainakin on omatunto, niin se oli ihan kauhee, että miten mä 
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voin tehdä näin. Mut kyl siitä, että kun joskus jää sit siihen omatunnon tai 
sit yrittää tehdä jotain, niin mä mielummin yritän tehdä jotain.”

”Lähdin siitä sitten joka puolelle hakemaan itse apua.”

Lapsen huostaanottotilanteessa vanhempi saattaa löytää uuden tarkoituksen 
muutoksille, joita avohuollon työskentelyssä on yritetty saavuttaa. Huos-
taanottamisen kohta voi olla ratkaiseva vaihe vanhemman kuntoutumista 
edistävän työskentelyn suunnittelemiselle ja tukitoimien aloittamiselle. 
Haasteena ovat erityisesti tilanteet, joissa työntekijällä jää aikaa vain lap-
sen sijaishuollon järjestämiseen ja sijaishuoltopaikan työskentelymalliin 
ei sisälly perhetyötä tai aktiivista yhteistyötä vanhempien kanssa. Riskinä 
on vanhemman jääminen työskentelyssä ulkopuoliseksi ja muutoksen 
mahdollisuuden hukkaaminen. Vanhemman motivoitumisella yhteiseen 
työskentelyyn on merkitystä myös lapsen sijoituksen näkökulmasta.

Huostaanotto muutoksena
Sen lisäksi, että vanhemmat kertoivat miten olivat kokeneet lapsen huos-
taanottoratkaisun, moni halusi jakaa lapsen huostaanottoon liittyen koke-
muksiaan työskentelystä ja ratkaisun vaikutuksista omaan elämään. Lapsen 
huostaanotto on sekä lapselle että vanhemmalle haasteellinen muutos. 
Huostaanottamisen kohta saatoi kuvautua vanhemman kokemuksena 
kylmänä tilanteena ja lapsen poisottamisena, josta seurasi isoja tunteita. 
Huostaanotto saattoi tuntua myös lopulliselta, ja vanhemman kokemuksena 
kuvautui, miten oikeutta omaan lapseen ei enää ole.

”Et sit vaan taksilla mennään, et se on tosi kylmä tilanne, sit vaan otat lapsen 
syliin ja otat jotain vaatteita sille mukaan ja sit sä vaan annat sen sille ja se 
otetaan pois. Nyt sit vaan sovit tapaamiset ja sä et koskaan saa sitä takas, 
niin siin vaiheessa se halu tavata lasta, kynnys laskee, koska sä tiedät, että 
nyt sä vaan käyt tapaamassa, että nyt etitään perhettä. Tekis mieli varastaa se 
sieltä kodista. Et tää on niinkun mun lapsi ja nyt mä lähden sen kans autolla 
karkuun, jos mä haluun. Jos mä varastan, niin mä joudun vankilaan, että siis 
niinkun tavallaan se on niinkun ryöstö, oman lapsen ryöstö.”

Emotionaalisena kokemuksena lapsen huostaanotto näkyi vaativana. 
Erityisesti äitiyttä kuvataan elämänalueena, jossa epäonnistuminen on 
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traumaattista ja itsearvostusta särkevää. Vanhemmuus tai kyky vanhem-
muuteen on kulttuurisena mallitarinana vahvasti arvo- tai tunnelatautunut. 
Erityisesti äidiksi tuleminen, äitinä oleminen ja äitiydessä epäonnistuminen 
toimii ihmisarvon puntarina. Huostaanotosta seurannut katkeruus, viha ja 
vanhemman itsetuho ovat tietyllä tavalla odotettuja ja luonnollisia vastare-
aktioita äitiyden särkymiselle. (Väyrynen 2006, 94.) Lapsen huostaanot-
tamiseen liittyvät tunteet voivat olla niin isoja, että niiden käsitteleminen 
tuntuu mahdottomalta. Lastensuojelun palvelujärjestelmän tulisi kyetä 
vastaamaan emotionaalisen tuen tarpeisiin lapsen huostaanottohetkellä. 

”(Sijoitetun lapsen, M.P.) sisko huusi, että vitun huorat, että nyt lähtee äidin 
alamäki ja sehän oli ihan totta, että mä tunnemaailmallisesti kuolin silloin 
kun mä sen lapsen sylistä annoin.”

Tässä aineistossa ei korostunut lapsen huostaanottoon liittyvä syyllisyys. 
On tärkeää myös muistaa, että joissakin tilanteissa huostaanotto voi olla 
lapselle ja vanhemmalle helpottava muutos. Lapsi voi kokea, että sijoi-
tuksen myötä mahdollistuu tasapainoisempi arki ja vanhempi helpottua 
siitä, että huonokuntoisena ei tarvitse jaksaa yrittää huolehtia lapsesta, 
vaan voi keskittyä oman tilanteensa korjaamiseen. Huostaanottamisen 
ajankohtaan liittyvä elämäntilanne oli usein hyvin kuormittava, ja lap-
seen liittyvä myönteisyys oli vaikean tilanteen vuoksi saattanut hukkua 
huoliin. Lapsen huostaanottaminen tuntui päätöksenä vaikealta, mutta 
myös oikealta. Yksi vanhemmista kuvasi, miten lapsen vaikea psyykkinen 
sairaus edellytti sijaishuollon järjestämistä: ja vanhempana oli itse pakon 
edessä. Tässä tilanteessa huostaanotto kuvautui vanhemman näkökulmasta 
nöyryyttävänä, mutta lapsen näkökulmasta välttämättömänä muutoksena.

”Mä rupesin ittekin miettiin, että herranjumala, eiks mulla oo mitään posi-
tiivista sanottavaa mun tyttärestä, niinkun lapsesta, mut kun se oli mennyt 
siihen oravanpyörään, niin mä en nähnyt enää mitään, vaan se oli sitä kau-
heeta, et mä koin sen, kun tyttö oli siellä, et se oli vaikee päätös, mutta oikee 
ja hyvä päätös.”

”Se oli mulle niin nöyryyttävä asia, että mä ajattelin mitä ihmisetkin nyt 
ajattelee, mitä ne luulee meistä ja mä en saanut sillä tavalla tietoa, että mulle 
jätettiin ainoaksi vaihtoehdoksi huostaanotto kun muuta ei ollut tarjolla ja 
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mä olin ihan pakon edessä, että ei siinä kertakaikkiaan muuta vaihtoehtoa 
ollut, ei siinä lapsen tilanteen takia ollut muuta vaihtoehtoa.”

Huostaanotto on luonteeltaan viimesijainen lastensuojelutoimenpide, jota 
edeltää usein pitkä avohuollon työskentely. Muutamissa kokemuksissa 
tuotiin lastensuojelutyöskentelyn osalta esille se, että huostaanottoa odo-
tettiin liian pitkään lapsen kustannuksella. Vanhemmalle annettiin liian 
pitkään aikaa muutoksille, joita häneltä odotettiin ja tästä syystä lapsen 
avun saaminen viivästyi.

”Häntähän (lapsen toista vanhempaa, M.P.) varotettiin monta kertaa, että tää 
elämäntyyli mikä oli … Alkoholi teki niinkun hänen kohdallaan sen, mä sen 
monta kertaa pelastin kun tulin kotiin ja mä näin missä kunnossa koti on ja 
missä kunnossa se on. Sit mä monta kertaa pyysin ja yritettiin puhua, että tää 
ei voi jatkua tällä tavalla, että joku päivä tulee ja sitten näitä varoituksia tuli 
jo sosiaalityöntekijöiltä, mutta hekin katteli liian pitkään sitä läpi sormien 
ja sitten se osas ehkä puhua tilanteet aina. Mutta se mikä meillä oli, niin se 
lähti siitä lapsen kuolemasta se meidän alamäki.”

”Niillä on sitä ammattitaitoo kuitenkin mun mielestä ihan riittävästi evaluoida 
sitä, et tuleeks tästä mitään tai loppuks tää juominen oikeesti niinkun sitä on 
luvattu pyhästi. Niillä on sitä ammattitaitoo hyvin korkeella prosentilla arvata, 
että tää ei nyt tähän lopu. Se huostaanotto niin moneen kertaan viivästyi, kun 
se olis päässyt paljon pienempänä, mut aina kun haluttiin sen äidin mukaan 
tehdä, kun se lupas.”

Lapsen huostaanottamisen täytäntöönpanosta vanhemmilla oli erilaisia 
kokemuksia. Osalle työntekijöiden toiminta lapsen huostaanottotilanteessa 
saatoi näkyi epäselvänä ja jopa käsittämättömänä.

”Sinne oli tosiaan tilattu poliisit paikalle ja päivystävä lääkäri, et jos mä saan 
jonkun hulluuskohtauksen, että ne yritti ihan tosissaan siinä mun läsnäollessa 
puhuu sille lääkärille, et mut tarvii johonkin lukkojen taa laittaa ja tuli sellanen 
olo, että musta yritetään jotain hulluu tehä. Mä olin vähän ihmeissäni siinä 
tilanteessa, että mikä tää juttu on, mitä mä nyt oon tehnyt, että näin tehdään.”

”Mä en saanut edes tietoa missä mun lapsi on, menin työntekijän oven taakse, 
koputin oveen ja hän avas ja kun hän näki, veti oven kiinni. Mä sanoin, että 
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oo kiltti ja kerro missä mun lapsi on, niin sitten sain johtavalta tiedon, että 
poika on sairaalassa.”

Huostaanoton toteuttamiseen liittyen vanhemmalla oli mahdollisuus 
vaikuttaa lapsen sijaishuoltomuotoon. Useampi vanhempi kuvasi merkityk-
sellisenä asiana mahdollisuuttaan vaikuttaa lapsen sijoituspaikan valintaan, 
joka vaikeassa elämäntilanteessa saattoi toisaalta tuntua myös rankalta.

”Sain itse valita sitten vanhemmat. Ne tuli, mä olin aika huonossa kunnossa, 
ihan laiha ja psyykkisesti ja kaikin tavoin ihan loppu, vailla omaa minää, 
vailla minkäänlaista omaa tahtoa. Niin siinä vaiheessa tullaan ja sanotaan, että 
sun pitää valita vanhemmat, ne on tässä, otatko vai jätätkö. Tullaan niinkun 
hoitopaikkaan, mikä on katko ja sit sanotaan täs on nyt vanhemmat. Sä oot 
täysin... Minuus on kokonaan viety, sul ei oo hajuukaan, että sä olet edes 
äiti, niin se on aika rankka paikka. Mä ajattelen, että tänä päivänä käytetään 
ihmistä hyväksi, että sillä ei ole mitään ymmärrystä.”

Vanhemman oman elämäntilanteen näkökulmasta lapsen huostaanotto 
saattoi tarkoittaa kielteistä muutosta. Vanhemmuus sisältää kulttuurisia 
rajoja, joiden sisälle äitiyden ja isyyden tulisi mahtua. Kun lapsi on otettu 
huostaan ja sijoitettu kodin ulkopuolelle, etäämmälle vanhemmistaan, 
määrittyy vanhemmuus sosiaalisina merkityksinä eri tavoin. Äitiys tai 
isyys ei enää tarkoita kokonaisvastuuta lapsen arjen rakentumisesta ja 
hyvinvoinnin turvaamisesta, vaan painottuu lapsen ja vanhemman välisen 
keskinäisen tunnesuhteen merkityksille. Uudenlaisen vanhemmuuden 
rakentuminen sisältää monia tasoja. Huostaanoton myötä voi vahvistua 
vanhemman epäonnistuminen sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet. Lasten 
lähdettyä asumaan sijaishuoltopaikkaan voi vanhemman elämäntilanne ja 
esimerkiksi päihteiden käyttö muuttua pahemmaksi (ks. Sinko & Viro-
kannas 2009, 105). Myös tässä aineistossa tuli esille, että sijoituksen myötä 
vanhemman oma elämäntilanne saattoi romahtaa.

”Me oltiin kokoperhesijoituksessa, kun lapset otettiin huostaan. Mä en edes 
tiennyt aiemmin mitään tämmösii suunnitelmii ja sit yhtäkkii siel on poliisit 
ja sossu ja lapset lähtee nytten ja sä pakkaat kamppees ja häivyt täältä. Mä olin 
ihan, että minkä takii mun pitää häipyy, enks mä saa päivää aikaa pakkaa? 
”No koskaan ei voi tietää kuinka aggressiivinen ihminen alkaa käyttäytyä 
tämmösen jälkeen” (sosiaalityöntekijä sanoo, M.P.). Ja mä olin ihan niinkun 
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että okei, ei siin mitään. Lähin siit sit, mut sit taas kun ei oo mitään paikkaa 
mihin mennä ja lasten isä oli vankilassa, et oli niinkun oikeesti tosi yksin.
Sithän mulla alkoi kauhee kamakierre siitä, kun ei siin oikein kauheesti muita 
ratkaisuja tyhmänä minänä nähnyt. Mä kiertelin reppu selässä kavereitten 
luona, milloin mihinki sammui.”

Toinen vanhempi kertoi, että oli saanut mahdollisuuden jäädä asumaan 
kokoperhesijoituspaikkaan lapsen sijoituksen jälkeen kahdeksi kuukau-
deksi, mutta ei pystynyt olemaan siellä, koska lapsen tavarat muistuttivat 
liikaa lapsesta. Hän halusi itse muuttaa oman äitinsä luokse, koska uutta 
asuntoa ei ollut. Myös taloudelliset syyt saattavat pakottaa muutoksiin 
asumismuodossa. Lapsen huostaanottotilanteessa tulisi varmistaa tarvittava 
tuki asumistilanteen järjestämiseen.

”Mä en enää pahemmin siellä sen jälkeen ollut. Silloin kun Jasmi huostaan-
otettiin niin mä lähin melkein saman tien meneen sieltä ite. Mä en pystynyt 
oleen siellä huoneessa kun siellä oli Jasmin sänky.”

Vanhempien kokemuksista nousi esille, miten tärkeää on saada riittävästi 
tietoa lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta sekä sijoituksen jälkeisestä 
työskentelystä. Tietoa kaivattiin myös huostaanottoprosessista ja omista 
oikeuksista. Myös huostaanoton syihin on tarpeellista palata sijoituksen 
edetessä. Kriisitilanteessa on vaikeaa ottaa vastaan tietoja. Selkeä ja konk-
reettinen dokumentointi tarkentavat työskentelyprosessia vanhemmalle.

”Monet vanhemmat ei tiedä sitä mitä huostaanotossa periaatteessa tapahtuu. 
Lyödään semmonen pikkuinen vihko vaan käteen ja sanotaan, että tässä 
niinkun lukee, mutta onhan se paljon muutakin. Mun mielestä pitäis antaa 
vanhemmille selvitys, että miten tää prosessi on. Mulle on ollut hirveen epä-
selvä sekin, kun vanhemmuusarvio tehtiin ja tytön sosiaalityöntekijä sanoi, 
että ajattele sellaista hetkeä, kun jossain vaiheessa tyttö palaa kotiin. Mä en 
ollut koskaan sitä edes kuvitellut, että voi olla niin, et mulle ei annettu siitä 
että, joka vuosi pitää tehdä nää...”

”En mä tiennyt esimerkiksi, että mä voin vastustaa sitä päätöstä, itseasiassa 
mä en ole tänä päivänäkään vielä ihan täysin perillä, että millä syillä niinkun 
otettiin huostaan, mä olen yrittänyt kysyä sitä siltä lastensuojelutyöntekijältä, 
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joka teki sen päätöksen ja tältä perhehoidon työntekijältä ja ne on vaan, et kyl 
ne sieltä papereista löytyy ja se paperi on mulle täysin hepreaa.”

Lapsen huostaanotto ja sijoitus on aina tarkoitettu väliaiseksi. Vanhemmalla 
ei kuitenkaan välttämättä ollut tarkkaa käsitystä perheen jälleenyhdistämisen 
velvoitteesta. Huostaanottotilanteessa kaivattiin konkreettisia tietoja mitä 
vanhemmalta prosessissa odotetaan ja minkälaisia muutoksia sijoituksen 
lopettaminen edellyttäisi.

”Sit kun yritti kysellä, että mitä mä voin tehdä, että tilanne korjaantuu tai, 
että mitä multa vaaditaan, että saan lapsen kotiin... ”No kyllä se varmaan ajan 
kanssa ja kyllä ne siellä papereissa lukee” Ja mä olin ihan, että hei mä tartten 
jotain konkreettista, mihin pääsee kiinni, että voi alkaa rakentaa sitä, niin 
ei oo mitään vastauksii saanut. Jotenkin tuli semmoinen olo, että kukaan ei 
välitä paskaakaan saanko mä lasta takaisin vai en.”

”Kun mä kysyin, että kuinka kauan tyttö joutuu olemaan huostaanotettuna, 
kun mä kysyin, että onks tää niinkun lopullista, niin sitä he vaan niinkun 
toitotti, että pitkäaikainen. Kun mä kysyin sit et onks tää lopullinen, niin 
oltiin hiljaa ja katsottiin toisiaan (sosiaalityöntekijätyöpari kotikäynnillä M.P).”

Vanhemman oman elämäntilanteen näkökulmasta tärkeänä näkyvät 
selkeät ja konkreettiset tiedot siitä, mitä lapsen sijoitus tarkoittaa ja min-
kälaisia muutoksia vanhemmalta odotetaan lapsen kotiutumiseksi. Sosi-
aalityöntekijän vastuulla on avoimesti kertoa, miten sijaishuollon aikana 
arvioidaan perheen jälleenyhdistymisen mahdollisuuksia ja minkälaista 
roolia vanhemmalta sijoituksen aikaisessa työskentelyssä odotetaan. Van-
hemmille tulisi tarjota mahdollisuus jokaisessa lapsen sijoitustilanteessa 
aktiivisesti osallistua työskentelyyn vanhemman roolissa. Vanhemman 
omassa tilanteessa lapsen sijoitus näkyi sekä haasteena että mahdollisuute-
na. Huostaanottohetkellä järjestetty kriisityö varmistaa, että vanhemman 
tilanne ei romahda lapsen sijoitushetkellä. Huostaanottamiseen liittyvien 
isojen tunteiden käsittely ja emotionaalinen tuki on vanhemman oman 
kuntoutumisen näkökulmasta tärkeää.
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Kokemuksia lapsen sijaishuollosta 
Sijaishuollon aikainen sosiaalityö sisältää lapsen sijoitusprosessiin liitty-
vät lastensuojelun toimenpiteet. Lapsen sijaishuoltoa voidaan järjestää 
perhehoitona, laitoshoitona, koulukotisijoituksena tai ammatillisena per-
hekotihoitona. Tavoitteena on, että lapsen asiakasprosessiin sijaishuollon 
aikana liittyy mahdollisimman vähän suuria muutoksia. Toisaalta käytän-
nön työssä liian usein joudutaan tekemään useampia sijaishuoltopaikan 
muutoksia, jotka lapsen arkielämässä tarkoittavat asuinpaikan ja huolta 
pitävien aikuisten vaihtumista. Myös vanhemmille muutokset ovat uusia 
sopeutumisen ja hyväksymisen vaatimuksia. Tutkimustulokset kertovat, 
että sijaishuoltoon liittyvät siirtymät perheestä tai laitoksesta toiseen sisäl-
tävät paljon emotionaalisia kiinnittymisiä, irrottautumisia, liittymisiä ja 
syrjäytymisiä (Tolonen 2009, 148). Myös tässä aineistossa osalla lapsista 
oli useampia sijaishuoltopaikan vaihdoksia, ja vanhemmalla saattoi olla 
kokemusta sekä perhehoidosta että lapsen laitossijoituksesta.

Sijaishuoltoon siirtyminen on kaikille perheenjäsenille iso muutos. 
Perhehoitoa koskien on todettu, että lapsi saattaa sijoitustilanteessa kokea 
vihaa sijaisperhettä ja itseään kohtaan. Lapsi voi idealisoida tai etäännyttää 
biologiset vanhempansa sijoitustilanteessa, ja hän voi kokea sijoituksen 
poisottamisena vanhemmilta. Lapsen tilannetta helpottaa, jos hän pys-
tyy ymmärtämään sijoituksen syyt ja ei koe vanhempien ja sijaisperheen 
suhdetta ristiriitaisena. (Tolonen 2009, 150, 152.) Myös laitossijoituksessa 
vanhemman ja sijaishuoltopaikan välinen hyvä yhteistyö välittyy lapselle 
myönteisenä. Sijoitustilanteessa lapsi voi kantaa huolta myös vanhemmistaan 
ja kotiin jääneistä sisaruksistaan (Känkänen 2009, 233). Sijoitustilanteessa 
lapsella tulisi olla varmuus siitä, että myös perheenjäsenet saavat tukea.

Vanhemmat kertoivat haastatteluissa lapsen sijaishuoltoon liittyviä 
kokemuksiaan, joissa pääosin korostui tyytyväisyys lastenkodin tai sijaisper-
heen työhön. Sijaishuolto nähtiin lapsen mahdollisuuteena. Tyytyväisyyteen 
todennäköisesti vaikutti toimiva yhteistyö vanhempien ja sijaishuoltopaikan 
välillä. Tärkeänä pidettiin, että sijaishuoltomuotoon oli saanut olla itse 
vaikuttamassa. Hyvän sijaisperheen saaminen oli vanhemmille tärkeää.

”Tottakai perhe, se oli mun oma valinta, että kyllä ne perheeseen menee ja 
toivottiin, että saadaan hyvä perhe ja hyvä perhe saatiinkin, että meillä kävi 
ihan tosi suuri onni siinä, ei ole kyllä siitä perheestä pahaa sanaa sanottavana”. 

”Se on hirveen hyvä perhe”
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Sijaisperheen tehtävä nähtiin vaativana ja raskaanakin. Vanhemmille oli 
tärkeää, että sijaisperhe oli turvallinen. Vanhemmat kuvasivat, miten ar-
vostivat sijaisperheen työtä, lapsen mahdollisuutta kasvaa ehjässä perheessä 
ja sijaisvanhempien jaksamista lapsen asioissa. Vanhemmille oli tärkeää, 
että lapsi sai hyvää hoitoa sijaisperheessä, ja he arvostivat sijaisperheen 
mahdollisuuksia tukea lapsen kasvua ja hyvää tulevaisuutta.

”Se on hyvään suuntaan mennyt, sillä lailla, että tuskin olis pystynyt itte, 
että olisko pystynyt niinkun parempaan, täytyy monta kertaa miettiä, että 
tuskin olis pystynyt tommoseen, että niillä on niinkun siis ehjä koti, ne voi 
olla turvassa ja luottaa siihen.”

”Siellä on asiat järjestyksessä ja energiaa. Tämmösen lapsen hoitaminen, se 
vaatii hirveesti vanhemman energiaa, et sä voit sanoo, että tee joku juttu, 
mutta jos sä et pysty valvomaan sitä, niin se on ihan sama mitä sä huutelet 
sieltä. Et se on niinkun raskasta valvoo, et se tapahtuu sit kans.” 

”Ne hoitaa siellä tosi hyvin ja miettii ja se rouva miettii, että miten lapsi 
pärjää yhteiskunnassa. Ne miettii, että sen pitää saada semmoset eväät, et se 
voi yksin pärjätä ja saada töitä.”

Vanhempien kokemukset lastenkodista sijaishuoltopaikkana olivat myös 
pääosin hyvin myönteisiä. Tutkimuspilottina toimineessa lastenkodissa on 
kolme osastoa, jotka sijaitsevat lähekkäin, ja sijaishuoltopaikkaa kuvattiin 
lapsen toisena kotina. Kukaan haastateltavista ei korostanut laitoksen kiel-
teisiä vaikutuksia kasvuympäristönä, vaan osastomuotoinen hoito nähtiin 
lapsen näkökulmasta sopivana sijaishuoltomuotona. Kriittisimmät näke-
mykset liittyivät laitoksen mahdollisuuksiin asettaa riittävän tiukat rajat 
lapselle. Yksi vanhemmista pohti lapsen sijoituksen lopettamisen jälkeen 
lapsen pärjäämistä, ja yksi vanhemmista piti laitoksen toimintaa ”lepsuna”. 

”Mä pidän sitä toisena kotina, todella ihan mahtava paikka.”

”Mun mielestä siellä on vähän liian lepsua, mä sanon ihan suoraan sen. Sit 
se jämäkkyys menee sitten taas semmoseks älyttömäks pilkun nussimiseksi.”

Vanhemmat kuvasivat, miten lastenkodin kanssa oli ollut mahdollista 
löytää yhteinen linja lapsen parhaaksi. Vuorovaikutuksen osalta todettiin, 
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että ristiriitaisissa tilanteissa lastenkodin kanssa pystyi neuvottelemaan. 
Tärkeää oli, että vanhemmille suunnatut odotukset olivat selkeitä. Yh-
teistyössä tärkeänä asiana näkyi oma aktiivisuus ja halu osallistua lapsen 
asioihin, luottamus rakentui aktiiviisuudesta ja kiinnostuneisuudesta 
lapsen asioita kohtaan.

”Niin, jos ne esittää jonkun oman kantansa ja me ollaan eri mieltä, niin sit 
puhutaan se, että sit ymmärtää kumpikin oman kantansa, että mitä tarkotettiin. 
Me ei välttämättä heti ymmärretä miten ne tarkottaa ja sit mennään vähän 
takajaloille ja suutahdetaan siinä, se oli silloin alkuaikoina se... Mutta nyt me 
tiedetään ihan tasan tarkkaan mitä ne odottaa ja haluu meiltä.”

”Me käytiin jo heti alkuun siellä niin tiuhaan, ne luotti meihin niin paljon. 
Me ollaan oltu niin paljon mukana kaikissa lapsen kuvioissa. Johtajakin 
sanoi, että ihan alusta asti on niin ollut tiivistä yhteistyötä, sano, että kyllä 
näkee, että me välitetään pojasta. 
Mikä siihen aktiivisuuteen on vaikuttanut? (M.P.) 
Se on se lapsi. Tietenkin.”

Hyvän yhteistyön merkitys korostui myös perhehoidossa. Vanhemmat 
pohtivat, miten sijaisperhe voi tarjota lapselle paljon ja jopa enemmän kuin 
mihin omat mahdollisuudet olisivat ulottuneet. Elämässä tapahtuneet 
vaikeat asiat eivät olleet sijaisperheen syytä.

”Et eihän mitkään asiat ole sen perheen syytä, että kyllä mä koko ajan olen sen 
silleen ajatellut, että he ei ole syypäitä tähän tilanteeseen, että he kuitenkin 
haluaa tarjota sen oman kotinsa ja oman elämänsä lasten parhaaaksi. Mun 
mielestä ainakin menee tosi hyvin ja aivan mielettömän upea perhe, mielet-
tömän kultainen se perheen äiti, mä olen muutaman kerran miettinyt, että 
on niil varmaan parempikin olla siellä, että paljon enemmän niillä on tarjota 
kuin meillä sit taas jossain pienessä kaupunkikaksiossa.”

Lapsen kasvatuksesta päävastuu on siellä, missä lapsen arki on. Vahem-
pien kokemuksista välittyi, että sijaishuoltopaikalle haluttiin antaa ”kas-
vatusrauha”, mutta yhteisesti jaettu näkemys kasvatuksesta oli tärkeää 
sekä perhehoidossa että laitossijoituksessa. Yhteisesti asetetu rajat ja arvot 
vanhempien ja sijaisperheen välillä näkyivät lapsille johdonmukaisuutena. 
Vanhemmat eivät korostaneet, että sijaisperheen olisi pitänyt kunnioittaa 
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heidän kasvatusperiaatteitaan, vaan lapsen sijoituksen aikana sijaisperhe 
vastaa lapsen arjesta ja kasvatuksesta. Vanhempien kokemuksissa korostui 
luottamus sijaisperheen ratkaisuja kohtaan.

”Meillä on, sanotaanko, että ainakin 95 prosenttisesti sama kuva miten lapsi 
kasvatetaan, että meillä menee sellaset, jos yhdessä tehdään sopimuksia ja 
suunnitelmia, niin ne menee aina tosi hyvin, ollaan samaa mieltä asioista, 
eikä oo semmosta vääntöö ja kääntöö.”

”Lapsia välillä ärsyttää, että minkä takia äideillä on samat säännöt, ettei ole 
kivaa. Sekin tuo paljon semmosta hyvää oloa kun lapsilta tulee, että minkä 
takia te äidit aina... On se lapsenkin maailmassa tärkee, että on ne samat rajat 
vaikka onkin eri seinät. Tietynlaiset rajat ja arvot, ollaan tosi samoilla linjoilla.”

Huostaanoton jälkeen lapsen arki rakentuu sijaishuoltopaikassa, ja van-
hemman tehtävissä tapahtuu iso muutos. Lapsen sijoitus ei kuvautunut 
vanhempien kokemuksissa kuitenkaan vanhemmuudesta luopumisena 
tai vanhemmuuden vastuun siirtämisenä kokonaan sijaishuoltopaikalle. 
Vanhemmat osallistuivat lapsen sijaishuollon järjestämiseen pitämällä 
yhteyttä lapseen ja sijaishuoltopaikkaan. Lastenkotiin liittyen vanhemmat 
toivat haasteena esille työntekijöiden vaihtuvuuden. Kukaan ei maininnut, 
että lastenkotiin sijoitetun lasten kohdalla oma vanhemmuus olisi siirtynyt 
lastenkodille. Yksi vanhempi toivoi lastenkodilta enemmän työskentelyä 
kotiin. 

”En mä koe, että lastenkoti on mun äidin paikkaa vienyt, vaan siellähän on 
vastuu jaettu, eikä oo tullut mitään sellasta missä olis pitänyt riidellä.”

”Mun mielestä olis hirveen kiva, jos niillä olis vaikka joskus mahdollisuus tulla 
käymään meillä kylässä tai vaikka tulisivat lapsen kanssa meille silloinkin, kun 
vaikka lapsella on koti-ikävä, että se vuorovaikutus toimisi myös sillä tavoin 
meille kotiin päin, musta se olis tosi kiva.”

Hyvä yhteistyö sijaishuoltopaikan kanssa tarkoitti vanhemmalle mah-
dollisuutta olla tietoinen lapsen arjesta. Yhteistyöhön kuitenkin liittyi 
tietynlainen etäisyys, se ei ulottunut kovin lähelle vanhemman henkilökoh-
taista elämää. Omien tunteiden käsitteleminen sijaisperheen kanssa tuntui 
vaikealta, ja omat oikeudet vanhempana saattoivat hämärtyä. Muutamien 
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kokemuksissa korostui, miten omaa vanhemman roolia oli pitänyt sijoi-
tuksen jälkeen tarkentaa, sillä vanhemmuuden oikeudet kapeutuvat lapsen 
huostaanotossa. Oikeanlainen tila vanhemmuudelle sijaishuollon aikana 
on tärkeää, jotta vanhemmuuteen liittyvien oikeuksien menettämisestä 
ei aiheudu ristiriitoja, jotka näkyvät sijoitetulle lapselle viranomaisten ja 
vanhempien välisinä kiistoina. 

”Jos puhutaan tosta perheestä, niin sen äidin kans mä en ole uskaltanut täm-
mösii äidin tunteita alkaa edes miettiä, kun se meni niin pienenä niille. Joten 
se äiti on mun mielestä...välillä näkee, että se on mustasukkainen, pelkää ja 
se isä myöskin, koska ne ei ole voineet saada toista lasta, mut sit ne päätyi 
sijaisperheeksi ja välillä hämärtyy tää sijaisperhejuttu mun mielestä niiden 
kohdalla tai sit se hämärtyy mun kohdalla, että minä olen lapsen äiti, ei ne.”

”Jos on ollut jotain epäkohtia, niin kyllä ne on hoidettu ja keskusteltu. Alkuun 
oli vähän semmosii ongelmii sen hoitajan kans, mä sit sanoin, että mä oon 
kuitenkin lapsen äiti, et jumalauta mähän teen ihan mitä vaan. Kyl sit on 
mennyt hyvin, me on päästy yhteisymmärrykseen ja ollaan selvitetty välit.”

Lapsen sijoituksen aikana tulee aktiivisesti työskennellä sijoituksen tar-
peen poistumiseksi. Huostassapidon lopettamisessa keskeistä on lapsen 
edun arvioiminen. Sijoituksen päättyessä lapsen etuna on uudenlainen 
mahdollisuus olla lapsen asemassa omassa perheessään, ja vanhemmalle 
siirtyy kokonaisvastuu lapsen elämästä. (Pitkänen 2008). Tässä aineistossa 
lapsen sijoituksen päättyminen ei näkynyt vanhempien kokemuksissa 
tärkeimpänä tavoitteena. Vanhemmat halusivat varmistua lapsen hyvästä 
tulevaisuudesta ja perheen jälleenyhdistymistä useampi vanhempi pohti 
vahvasti lapsen näkökulmasta, toisaalta osa korosti, että lapsen kotiutuminen 
on ehdoton tavoite. Vanhempi saattoi myös pohtia, että lapsen voisikin 
olla hyvä saada kasvaa sijaisperheessä pidempään, vaikka kotiutuminen 
todettaisiin mahdolliseksi. 

”Kun näen, että niillä on hyvä suhde, niin en tiedä otanko koskaan lasta 
takaisin vai kasvaako se siellä ja mä tapaan sitten.”

”Tämähän mulla on ollut koko ajan tässä ajatuksena, että saadaan asiat hoi-
tumaan ja järki päähän molemmille, kaikille meille. Tottakai se tulee kotiin 
takaisin, kotiinhan se kuuluu.”
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”Vanhimmalla lapsella alkaa nyt koulu, kattoo sitten parin vuoden päästä, että 
haluaako ne sit enää edes tulla kotiin, että sit ne alkaa olla jo niin vanhoja, että 
kyllä niittenkin sana painaa. Kyllä ne tasan tarkkaan tietää keitä me ollaan, 
että me ollaan oikea äiti ja isi, mutta siellä heidän elämä on tällä hetkellä, 
niin kyllä mä oikein hyvin ymmärrän, jos ne sanookin, että haluavat jäädä 
sinne, että kyllähän niitä sit kuitenkin näkis, mä luulen, että niitä näkis vähän 
vapaamminkin sitten. Aiemmin mietti, että ne saa tulla tänään kotiin, mutta 
nyt kun miettinyt, niin ottanut kuitenkin tähtäimeksi, että sitä tarjotaan sitä 
vaihtoehtoo ja sit saa niinkun päättää että ottaako vielä vai eikö ota ja nyt kun 
se etappi tuli täyteen, niin se oikeestaan helpotti, että tässä on nyt nähtävästi 
tapahtunut jotakin niin hyvää, että olis tämä mahdollisuus ja sit niinkun 
realistisesti ajatella, että onks nyt sopiva hetki vai ei ja mun mielestä lasten 
kannalta ei ole. Niin, sekin helpottaa mun mielestä ihan hirveesti omaa oloa.” 

Parilla haastatteluun osallistuneesta vanhemmasta oli parhaillaan käynnissä 
lapsen sijoituksen lopettamisen suunnittelu tai sen valmistelu. Vanhemmat 
pitivät tärkeänä sijoituksen jälkeistä tukea ja pohtivat realistisesti myös 
lapsen uudelleen sijoittamisen riskiä. Lapsen kotiutumisen edellytyksistä 
haluttiin olla varmoja, jotta lasta ei tarvitsisi myöhemmin sijoittaa lapselle 
uuteen ja vieraaseen sijaishuoltopaikkaan. Sijoituksen jatkuminen hiukan 
pidempään nykyisessä sijaishuoltopaikassa näkyi parempana vaihtoehtona. 
Haastatteluun osallistuneilla vanhemmilla oli mahdollisuus pohtia lapsen 
kotiutumista erityisesti lapsen hyvän elämän näkökulmasta. Sijoitustilanne 
on niin vaativa, että tietynlaisen tasapainon löytäminen näkyy arvok-
kaana asiana, jota ei haluta vaarantaa. Tämän tasapainon löytäminen oli 
edellyttänyt vanhemmilta paljon työtä ja vanhemmuuden rakentamista 
suhteessa sijaishuoltopaikkaan. Parhaimmillaan lapsen sijoitus sisältää 
ammatillisen tuen lisäksi vanhemmuutta, joka vahvistaa lapsen tilannet-
ta. Näen vanhempien pohdinnat perheen jälleenyhdistymisestä lapsen 
edun näkökulmasta erityisen vastuullisena vanhemmuutena. Sijoitus on 
ollut haastava kokemus, joka on tarkoittanut muutosta ja edellyttänyt 
sopeutumista uudenlaisiin perherakenteisiin. Perheen jälleenyhdistymisen 
pohdinnassa tuli näkyväksi vanhemman mahdollisuus nähdä sijoituksen 
edetessä huostaanotto ja sijaishuolto lapsen oikeutena ja mahdollisuutena 
hyvään tulevaisuuteen, jota omaan elämään liittyvien syiden vuoksi ei ole 
voinut lapselleen varmistaa.

Lapsen sijaishuoltopaikkaan liittyvissä kokemuksissa korostui asioiden 
tarkasteleminen lapsen näkökulmasta. Vanhemmat arvostivat sijiashuolto-
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paikan tekemää työtä, ja ristiriitaisissakin tilanteissa yhteinen näkemys oli 
ollut mahdollista löytää. Vanhemmat kuvasivat, miten olivat pienemmässä 
roolissa lapsen kasvatuksellisen vastuun suhteen, mutta edelleen vanhempina 
lapselle. Vanhempien kokemuksista välittyi se, että toimiva yhteistyö oli 
rakentunut vanhemman oman toiminnan ja sijaishuoltopaikan välisenä 
asiana, johon lapsen vastuusosiaalityöntekijällä ei ollut vaikutusta. Tällöin 
korostuu vahvasti toimivan vuorovaikutuksen ja luottamuksellisen suh-
teen mahdollisuus. Yhteistyössä keskeisenä vaikuttaa molempien tahojen 
motivoituminen ja sen tunnistaminen, että lapsen sijoitukselle tästä voi 
olla hyötyä. Ammatillisella työskentelyllä voisi olla merkitystä yhteistyön 
mahdollisuuksien luomisessa, ja erityisesti ristiriitojen ilmetessä näitä tulisi 
aktiivisesti ratkaista.

tärkeät lapset ja vanhemmuuden arvokkuus

Vanhemmuuden merkityksestä
Lähtökohtana haastatteluissa oli pyytää vanhempia kertomaan kokemuk-
siaan tuesta, joka liittyi omaan kuntoutumiseen ja elämäntilanteeseen. 
Vanhempien kokemukset kiinnittyivät monelta osin vanhemmuuteen. 
Kaikki vanhemmat kertoivat paljon asioita vanhemmuuteen liittyvistä 
iloista ja haasteista sekä mahdollisuuksista ja rajoista silloin, kun lapsi 
on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Omaan elämäntilanteeseen liittyvää 
kuntoutumisen tukemista ei haluttu pohtia aikuisuuden näkökulmasta, 
kontekstina oli vanhemmuus.

Lapsen huostaanotto on aina perheelle haastava kokemus. Lapsi on 
mahdollisista huostaanottoa edeltävistä vaikeista perheolosuhteista huoli-
matta kiinnittynyt vanhempiinsa ja vanhemmat ovat kinnittyneet lapseen 
(Tuovila 2008, 56). Vanhemmuussuhteeseen voi heijastua syyllistymistä 
lapsen sijoituksesta. Samalla tavoin kuin vanhempi voi syyllistyä huos-
taanotosta (ks. Sinko & Virokannas 2009) voi lapsi käsitellä huostaanot-
tovaiheessa omaa osuuttaan ratkaisuun ja kokea syyllisyyttä. Vanhempi 
voi kokea tulevansa suljetuksi yhteiskunnan ulkopuolelle (ks. Väyrynen 
2006, 93), mutta myös lapsi voi kokea paikkansa uudenlaisessa arkielämän 
huolenpitosuhteessa sijaishuollossa poikkeavana. Ruisniemi (2006, 168) 
kuvaa, että vanhemmalta viedään lapsen huostaanottotilanteessa van-
hemmuuden sosiaalinen identiteetti, jolloin vanhemman on todistettava 
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ominaisuutensa ja kyvykkyytensä muille ihmisille, jotta hänen äiti- tai 
isäidentiteettinsä taas tunnustettaisiin. Vanhempien kokemuksista välittyi 
yleisesti, että heille itselleen vanhemmuusidentiteetti oli merkityksellistä 
ja vanhemmus tärkeää. 

”Sekin pitää ymmärtää, että vaikka äiti on millainen, niin silti sen omat lapset 
on sen omat lapset.”

”Mulla on yhteinen kuva hänestä (lapsesta, M.P) ja minusta. Onhan mulla 
kaikista lapsista kuva, mulla on aina ollut, mä olen kantanut tuolla käyttä-
essänikin niitä.”

”Kaikki mikä on lapsiin liittyvää, niin mä olen naarasleijona, mähän en anna 
periks. Mä saatan antaa pariks päiväks, sit se lähtee. Sen on kyllä lapsetkin 
oppinut, et kyl ne on oppinut luottaan siihen.”

Vanhemmuuden sosiaalisen identiteetin säilyttäminen lapsen sijoituksesta 
huolimatta näkyi tärkeänä. Lapsen kuvan mukana pitäminen oli tapa 
vahvistaa itselle vanhemmuutta, ja lapsen oikeuksien puolustaminen naa-
rasleijonana näkyi tärkeänä tehtävänä. Lapsen huostaanottoa ei kuvattu 
erityisesti lapsen menettämisenä, vaikka joissakin kohdissa vanhemmat 
kuvasivat huostaanottotilannetta lapsen poisottamisena, ja vanhemmuusi-
dentiteetin puolustaminen saattoi tarkoittaa taisteluasennetta.

”Kyllä me se tiedettiin, että me ei lasta missään nimessä menetetä jos me 
vaan tapellaan ja taistellaan ja ollaan mukana sen kanssa. Et se me tiedettiin, 
että se tuntui niin raskaalta, että siihen menee vuosia, et sä sitä viikossa saa.”

Vanhemmuusidentiteettiin liittyen merkityksellisenä asiana nousi esille 
huoltajan juridiset oikeudet. Vanhemman oikeus vaikuttaa lasta koskeviin 
ratkaisuihin näkyi huoltajan roolina, ja lasta koskettaviin asioihin haluttiin 
vaikuttaa lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman näkökulmasta tuntui 
tärkeältä, että hänen juridisena oikeutenaan oli päättää lapsen päiväkoti-
paikasta. Huoltajan roolia myös puolustettiin ja korostettiin tarvittaessa.

”Mä jouduin valitsemaan sen tarhapaikan, kun ne ei saa itte sitä valita kui-
tenkaan, kun mä on olen kuitenkin se huoltaja.”
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”Nyt tänä vuonna on tullut sellainen linja, että ne ei enää välitä siitä mitä 
mä sanon kokouksissa, että ne päättää ite siinä. Mä olen huomannut, että 
on mennyt yli ja mähän olen lapsen huoltaja silti vaikka se on siellä, niin 
sanoin, että muistakaa, että mä olen lapsen huoltaja, te olette vain hoitajia, 
jos mä sanon, että se homma menee näin, niin se menee myös. Se on vähän 
lipsunut tänä vuonna.”

Vanhempien kokemuksissa lapset näyttäytyivät hyvin tärkeinä. Kääriäinen 
on eron jälkeistä vanhemmuutta koskevassa tutkimuksessa havainnut, 
että erotilanteissa lapset näyttäytyivät joillekin vanhemmille suojelua ja 
hoivaa tarvitsevina, ja tämän tarjoaminen oli vanhempien ensisijainen 
tehtävä. Suojelu ja hoiva saattoivat vanhemmille tarkoittaa myös lapsista 
luopumista, mikäli se oli lapsen edun mukaista. Joillekin vanhemmille 
lapset näyttäytyivät ensisijaisesti statussymboleina, lapset tekivät heistä 
vanhempia. Koska vanhemmuus oli tärkeää heidän elämässään, lapset 
täyttivät jonkin tarpeen tai auttoivat vanhempia tulemaan paremmin hy-
väksytyiksi heidän omissa verkostoissaan. Toisille lasten merkitys korostui 
perheen kautta. Lapset tekivät perheen, eikä heistä sen vuoksi voinut luopua. 
(Kääriäinen 2009, 79). Myös tässä aineistossa lapset näyttäytyivät vanhem-
pien kokemuksissa suojelun ja hoivan kohteina. Vanhemmille oli tärkeää 
lapsen sijoituksen onnistuminen ja hyvät elämänolosuhteet sekä suojelun 
ja hoivan mahdollistuminen sijaishuollon kautta. Lasten merkitys korostui 
erillään perinteisestä perheyhteisöstä, mutta kuitenkin perheenjäsenenä, 
jolloin merkityksellisenä näkyi lapsen ja vanhemman keskinäisen suhteen 
jatkuminen vaikka arkielämän rakenteet olivatkin erillisiä. Vanhemman 
oman elämäntilanteen näkökulmasta vanhemmuus näkyi roolina, joka 
koettiin tärkeäksi. Mahdollisuudet vaikuttaa lapsen elämään liittyviin 
ratkaisuihin olivat tärkeitä ja vanhemmuusidentiteettiä vahvistavia. 

Oma elämäntilanne ja vanhemmuus
Vanhemman omalla elämäntilanteella oli vaikutuksia vanhemmuuden 
toteuttamiseen ja sen mahdollisuuksiin. Monella haastateltavalla oli ollut 
vaikeuksia asumisessa, ja osalla oli edelleen liian pieni asunto lapsen ko-
tilomien toteuttamiseen. Vanhemman oma elämäntilanne saattoi asettaa 
rajat mahdollisuudelle huolehtia lasten hyvinvoinnista. Huostaanoton 
hetkellä vanhemmalle, jonka luona lapsi ei ollut asunut vakituisesti, oli 
tarjottu mahdollisuutta ottaa lapset lapset luokseen, mutta omat voimavarat 
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tuntuivat riittämättömiltä. Vastuu lapsista oli iso ja omat mahdollisuudet 
riittämättömät.

”Mä sain vasta kodin, se on niinkun ihana, 34 neliöö ja nyt lapsi tulee ensim-
mäisen kerran käymään mun kotona. Me ollaan nähty aina virastotalossa, se 
aina kysyy, et onks tää sun koti, mä sanon ettei todellakaan.”

”Mulla oli siihen semmonen näkemys, että kun tavattiin tää sijaisperhe, johon 
he oli menossa ja kaikki sisarukset pääsi samaan paikkaan, niin mä olin sitä 
mieltä, että ilman muuta. Mä laskin sen, että omat voimavarat... että mulla 
ei oo mahdollisuutta. Mähän olin ihan burnoutti siinä vaiheessa ja mielenter-
veyden ongelmii ittelläni, että mä en voinut tommosta taakkaa ottaa ittelleni. 
Koska jos siinä tulee sortuma, niin se on liian...”

Vanhemman elämäntilanteen näkökulmasta lapsella oli voinut ollut erit-
täin merkityksellinen rooli, lapsi saattoi näkyä vanhemmalle arvokkaana 
mahdollisuutena. Rankassa elämäntilanteessa raskaaksi tuleminen ja lapsen 
saaminen oli mahdollisuus päihteettömyyteen ja ”normaaliin elämään”. 

”Mä nousin niin pohjasta siihen tilaan (raskaus, M.P.), mä olin niin pyhässä 
tilassa itteni mielestä, vaikka se oli ihan normaali elämää, mutta kato kun 
mä olin ollut siellä hakattavana ja siellä pelossa, niin kun mä nousin sieltä, se 
oli ihan ihmeellistä, että mulla oli puhtaat vaatteet, mä olin kaunis, mähän 
säteilin elämää. Lapsi on tavallaan ollut mun pelastus, mä haluun sanoo sen, 
vaikka se on kova vastuu lapsen kuulla, mutta se pelasti mun elämän siinä 
vaiheessa. Sen takii mun rakkaus tähän lapseen on äärettömän syvä ja mun ei 
tarvi koskaan tuntee syyllisyyttä siitä, että hän olis saanut huumeita kohdussa, 
kun se ei saanut edes tupakkaa.”

Rakkaus lapseen mahdollisti päihteettömyyden raskausaikana, mutta rak-
kaus itseä kohtaan ei riittänyt välttämään lapsen sijoitusta. Päihteettömyys 
raskausaikana oli arvokas asia ja vähensi vanhemman syyllisyyttä. Vaikeassa 
elämäntilanteessa lapsen sijoitus näkyi ratkaisuna, jolle ei ollut olemassa 
vaihtoehtoja vanhemman oman tilanteen vuoksi. Lapsi oli pakko antaa 
pois, koska itsestäkään ei pystynyt pitämään riittävää huolta. Tietoisuus 
omasta osuudesta lapsen sijoituksen tarpeeseen saattoi olla hyvin tarkkaa.
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”Kun kysymys on siitä, että kun mä en rakasta itseäni, mutta mä halusin 
säästää sen lapsen, että vähän niinkun se olis kasvanut, että mä tässä nyt 
kasvatan jollekin lapsen, että se kasvaa terveenä, mutta mä sitten annan pois 
kun en paskaakaan välitä itsestäni, niin lähin heti rykimään, kun se itseinho 
on niin syvä ja se itseinho on myös ulkoinen tekijä, että mä olin lihava, kun 
se syntyi, mä halusin laihtua, no tottakai mä laihduin siihen 60:een vuodessa, 
nelkyt kiloo. Olipa ”kiva”, sitten lapsi perheeseen.”

Omaa elämäntilannetta haluttiin lapsen vuoksi parantaa. Myös omilla 
onnistumisilla ja omalla ryhdistäytymisellä nähtiin vaikutusta muutoksessa, 
jota lapsen kotiutumiseksi tavoiteltiin. Vastuu omasta elämäntilanteesta 
ja siinä tapahtuvista muutoksista oli itsellä. Elämäntilanteeseen liittyvät 
muutostarpeet eivät olleet ratkaistavissa pelkällä asenteella, mutta ryhdis-
täytyminen oli tärkeä askel kohti muutoksia.

”Eihän se jos äiti nyt viettää tuolla kauheeta elämää, niin ei se yhtään muutu, 
että tyttö pysyy siellä, että ei se koskaan, jos mä en itse ryhdistäydy, niin se 
ei pääse koskaan kotiin, Et nyt on vaan se, että kun sais asunnon ja tytön 
lomat rupeis pyöriin.”

Omaan elämäntilanteeseen liittyvistä vaikeuksista myös syyllistyttiin. 
Vanhemmuudessa on monia kohtia, joissa voi kokea syyllisyyttä omasta 
toiminnastaan ja valinnoistaan, omaa toimintaa vanhempana saatettiin 
pitää epäonnistuneena. Vanhemman vastuulla on ollut lapsen hyvinvointi 
ja vanhemmat pohtivat oman toimintanasa vaikutuksia lapseen.

”Kylhän sitä on miettinyt, että miks mä oon, kun näin on käynyt, että mä 
olen huono äiti tai kun lapsi tappoi ittensä, niin mitä mä olen tehnyt väärin, 
sitä syyllistää itsensä...”

”Must tuntuu kauheelta, että kun mä en niinkun mitään muuta kun sitä likkaa 
vaan höösäsin siinä ja se sai mun pään ihan sekaisin ja sit mä aloin juomaan, 
juomaan vielä enemmän kuin mitä mä join yhteen aikaan.”

Vanhempien elämäntilanteeseen oli saattanut sisältyä haastavia asioita, 
joita ei ollut mahdollista jättää kokematta. Asumiseen liittyvät haas-
teet vaikeuttivat lapsen ja vanhemman välistä yhteydenpitoa, ja niihin 
toivottiin muutosta. Haastatteluissa oman elämäntilanteen vaikutuksia 
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vanhemmuuteen kuvattiin hyvin realistisesti. Myönteisen asenteen avulla 
vaikeastakin tilanteesta oli mahdollista päästä eteenpäin, ja lapsi kuvautui 
suhteessa vanhemman omaan elämään tärkeänä, mutta ei toisaalta lasta 
vahingoittavalla tavalla kannattelevana. Vanhemman haastava elämän-
tilanne ei vanhempien kuvauksissa siirtynyt lapsen osaksi. Vanhemman 
omaan elämään liittyvät haasteet näkyivät suhteessa lapseen enemmänkin 
arvokkaana mahdollisuutena tavoitella parempaa elämäntilannetta.

Rinnakkainen vanhemmuus
Lapsen sijoituksen myötä lapsen vanhemmuus saa uudenlaisen sisällön ja 
uusia määritelmiä. Emotionaalisen vanhemmuuden lisäksi puhutaan so-
siaalisesta vanhemmuudesta, jolloin korostuu vanhemmuuden sosiaalinen 
ulottuvuus ja aikuiselle määritelty tehtävä huolehtia lapsesta. Biologinen 
vanhemmuus viittaa lapsen ja vanhemman väliseen juridiseen suhteeseen 
sukulaisuuden perusteella, mutta se ei kovin hyvin kuvaa sijoitettujen lasten 
vanhemmuuden roolia. Etävanhemmuus ja jaettu vanhemmuus tuovat esille 
lapsen ja vanhemman erillisistä asuinpaikoista aiheutuvat rakenteelliset 
vaikutukset ja tilanteen, jossa vanhemmuuteen liittyviä asioita toteuttaa 
useampi henkilö. Konkreettisesti lapsen arjesta huolehtii toinen aikuinen, 
ja vanhemman ja lapsen yhteiselämä rakentuu näistä lähtökohdista, näin 
vanhemmuutta voisi kuvata myös sijaishuoltopaikan ja lapsen vanhemman 
yhteiseksi vanhemmuudeksi. (Kujala 2003.) 

Tässä tutkimuksessa käytän rinnakkaisen vanhemmuuden käsitettä, 
jonka muodostin vanhempien kokemusten perusteella. Rinnakkainen 
vanhemmuus korostaa vanhemman omaa roolia lapsen elämässä sijaishuol-
tomuodon rinnalla. Vanhemmuus ei kuvautunut vanhempien kokemuksissa 
jaettuna tai toisaalta yhteisenä sijaishuoltopaikan kanssa. Kokemuksissa 
korostui vanhemmuuden toteuttaminen ammatillisista lähtökohdista 
mukana olevien aikuisten rinnalla. Vanhemmuus rakentuu lapsen ja van-
hemman välisessä suhteessa ja tämän suhteen merkitystä ei sijaishuollon 
aikana jaettu tai koettu yhteisenä ammatillisten toimijoiden kanssa. Näen, 
että rinnakkaisessa vanhemmuudessa korostuu perhesuhteiden yksityisyys. 
Lapsen ja vanhemman välinen suhde rakentuu sijaishuollon aikanakin 
emotionaalisista ja yksityisistä lähtökohdista, joita ei lapsen huostaanoton 
vuoksi tarvitse jakaa henkilökohtaisen ulkopuolelle.

Myös lapsen näkökulmasta vanhemmuus on yksityistä ja rakentuu 
lapsen emotionaalisina kokemuksina. Lapsen psykologinen vanhempi 
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on se vanhempi, jonka lapsi kokee turvalliseksi ja johon liittyy lapsen ja 
aikuisen välinen tunnesuhde. (Kujala 2003, 47.) Sijoitetulla lapsella voi 
parhaimmillaan olla kahdet psykologiset vanhemmat ja heikoimmillaan ei 
yhtään psykologista vanhempaa. Perhehoidossa on havaittu, että lapsi voi 
kokea sijaisisän läheisemmäksi kuin biologisen isän, ja sijaisäiti varsinkin 
sijoituksen jatkuessa pidempään koetaan biologista äitiä useammin psy-
kologiseksi äidiksi. Parhaiten lasta tukee se, että hän saisi ilman ristiriitoja 
rakentaa myönteistä suhdetta kaikkiin vanhempiinsa ilman kilpailua lapsen 
kiintymyksestä tai suosiosta. (Laurila 2008, 115-116.)

Vanhemmat olivat työstäneet omaa vanhemmuuttaan suhteessa lapsesta 
huolehtimiseen, joka pääsääntöisesti oli sijaishuoltopaikan vastuulla. Koke-
muksissa painottui mahdollisuus toteuttaa omaa vanhemmuuttaan lapsen 
sijaishuoltopaikan rinnalla enemmän kuin vanhemmuuden jakaminen, 
jossa vanhemmuus luovutetaan kokonaan itseltä pois. Vanhemmat myös 
luottivat siihen, että lapselle omien vanhempien merkitys oli huostaanotosta 
huolimatta selvä. Lapsen sijoitus edellytti vanhemmilta asian työstämistä 
ja sopeutumista uudenlaiseen vanhemmuuteen.

”En mä koe, että se on multa pois mitään, että vaikka lapsi on tuolla (lasten-
kodissa, M.P.) ja sillä on ihmisiä ympärillään, et mä en oo ainut ihminen, et 
ei se mun äitiyttä vie mihinkään. ”

”Mä olen ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen mikä nyt on, mutta on se 
iteltäkin paljon työtä vaatinut ja hermoja. Kyllä mä muistan silloin alkuun 
mulla oli hirveen vaikee, kun mä en halunnut, että mun lapset sanoo ketään 
toista äidiksi ja kylhän ne sit melkein heti alkoi sanoon tottakai, kun onhan 
niillä (sijaisperheellä M.P.) omiakin lapsii ja kaikki sanoo äidiksi. Sit kun sitä 
vähän aikaa mietiskeli ja nieleskeli, niin ei se enää samalla lailla... Kyllä nää 
muksut kuitenkin tietää kuka on heidän äiti.”

”Se täytyy niinkun ymmärtää, että se mitä on tapahtunut, niin siinä on hiukan 
se vanhemmuus päässyt hiipumaan, mutta kyllä ne muistaa aina sanoa, vaikka 
niillä on kaksi isää, tuntuu välillä kun siellä on kylässä ja ne huutaa, että iskä 
iskä ja sitten ne tarkoittaakin toista, mutta siihen on oppinut.”

Sijaishuoltopaikan annettiin vastata omasta tehtävästään ja lapsen arjesta.  
Vanhemmalla saattoi olla hyvin realistinen käsitys omista mahdollisuuk-
sistaan kantaa kokonaisvastuuta lapsesta. Omaa vanhemmuutta oli mah-
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dollista toteuttaa rakentavalla tavalla sijaishuollon rinnalla, jos vanhemmat 
kokivat, että lapselle sijoitus mahdollisti hyviä asioita. 

”Se ei oo oikein mun filosofiaakaan, että mä yrittäisin olla jotenkin välissä, 
kun siellä on se perhe, että mä yrittäisin työntää siihen väliin sitä isyyttäni, 
kun se on siellä olemassa ja niinkun häiriinny se keskittyminen kun hän asuu 
ja on siellä perheessä.”

”Ei musta oo siihen, että me oltais ihan vaan kahdestaan tässä näin (kotona 
M.P.) Mulla menee hermot jo tytön kans siihenkin, kun se ei millään viittis 
tehdä, kyllä se sit taas kun on sillä tuulella, niin se tekee, mutta ehkä mä 
päästän sen vähän liian helpolla.”

”Kun näkee kuinka paljon lapset tuolla perheessä saa ja kuinka ihana elämä 
niillä on, niin kyl mä välillä olen Sirpalta (sijaisäidiltä, M.P) pyytänyt, että 
voisit sä ottaa mutkin tänne (nauraa). En mä osaa oikein edes ajatella, että ne 
olis nyt tässä mulla. Mulla on ehkä enemmän sellainen olo että ne on aina 
ollut siellä, että näin se kuuluu olla, etten osaa silleen edes mielikuvituksessa 
miettiä missä me oltais, jos tytöt olis, ettei ne olis koskaan lähtenyt mihinkään.”

Vanhemman näkökulmasta tärkeänä näkyi lapsen sijoituksen toteutuminen 
vanhemman luvalla. Mahdollisuus toteuttaa omaa vanhemmuutta sijaishuol-
lon rinnalla vahvistaa vanhemman hyväksyntää lapsen sijoitusta kohtaan. 
Lapsen mahdollisuus hyötyä sijaishuollosta vahvistuu, jos vanhemmat 
antavat lapselle luvan asettua sijaishuoltopaikkaan ja sijaishuollon aikana 
lapsen ja vanhemman välisen suhteen hyvät sisällöt saavat jatkua ja edistyä. 

”Laitoksen työntekijän kans kerran juteltiin ja se sanoi, että tytöllä on hyvä, 
kun mä olen antanut luvan olla siellä.” 

Rinnakkainen vanhemmuus käytännössä näkyi tietynlaisen tasapainon 
löytämisenä omaan vanhemmuuteen liittyen, vaikkakin monen toiveena 
oli, että voisi vastata lapsen arjesta kokonaan. Vanhemman näkökulmasta 
merkityksellistä oli, että lapsen asiat olivat sijaishuollossa hyvin ja van-
hemman ja lapsen välinen suhde mahdollistui. Vastuu lapsen arjesta oli 
sijaishuoltopaikalla, ja vanhemmuudessa korostui lapsen ja vanhemman 
keskinäisen suhteen emotionaalinen merkitys.
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Vanhemman suhde lapseen
Vahemmat kuvasivat monin tavoin, miten merkityksellisiä lapset heille 
olivat. Sain kuulla paljon toimivia asioita lapsen ja vanhemman välisestä 
suhteesta, ja välttämättä lapsen sijoituksesta ei seurannut vanhemman ja 
lapsen välisen suhteen rakentumiseen erityisiä vaikutuksia. Monen kohdalla 
vanhemmuuteen oli mahtunut erilaisia vaiheita, ja joskus omaan elämänti-
lanteeseen liittyvät vaikeudet tarkoittivat taukoa yhteydenpidossa lapseen.

”Tää yhteys on säilynyt ensimmäisen kerran nyt vasta tän vuosi ja kolme 
kuukautta, mulla oli aina, että mä yhtäkkiä jätin tulematta ja sit oli vuosi 
väliä ja mä ajattelin, mä todella yritin, et mä unohdan pojan, että mulla ei 
oo lasta ollenkaan, et mä unohdan sen. Mä yritin siis käyttäessä ja juodessa, 
mä unohdan...et mä otan yhteyttä kun se pääsee ripille, niin mä käyn sitten. 
Mut ei onnistunut mun kohdalla, et se kynnys olla ottamatta yhteyttä, kun 
se väli jää pidemmäksi, niin et hei tääl on... Mä alotin sen kuitenkin, väkisin 
soitin viime kesänä, et hei tääl on nyt minä ja haluaisin ruveta soittelemaan 
lapselleni, milloin on kokous. Ja nyt se on säilynyt.”

”Mä sanoisin, että se suhde miten me ollaan yhdessä ja miten mä koen sen, 
niin se on hyvin samanlainen, en tunne siinä mitään eroa (sijoitetun lapsen 
sisarukset asuivat vanhemman luona M.P.). Ne kaikki tuntuu samanlaisilta ja 
samanlailla ne muhun nähden käyttäytyy. Nää sisarukset on hirveen läheisiä 
kaikki, vaikka ne asuu näin eri...Ne on tosi läheisiä yhdessä. Sillä lailla en koe 
eroa, mut ero on just siinä, että mä en pysty kasvattamaan Samia.”

Lapset olivat vahvasti läsnä vanhempien elämässä, vaikka asuivatkin muu-
alla, ja vanhemmat kantoivat huolta lapsistaan omassa arjessaan. Erilli-
sistä arkielämän rakenteista huolimatta lapset olivat vanhempien mielessä 
paljon. Vanhemmat pohtivat lapsen pärjäämistä ja toivoivat, että lapsen 
asiat olisivat hyvin.

”Kun niistä on aina se huoli, vaikka ne nyt kasvaa siellä, niin päivittäin käy 
mielessä, että kuinkahan ne nyt pärjää.”

”Kyllä mä päivittäin ajattelen, että onks sillä kaikki hyvin ja sitähän pelkään, 
kun se tekee sellaisia tempauksia, että en mä periaatteessa mikään päivä ole rau-
hallinen, jotenkin alitajunnassa on semmonen, että Jennille tapahtuu jotakin.”
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Vanhemmat myös kantoivat huolta lapsen tulevaisuudesta ja sijoitusta 
edeltävistä lapsuuden kokemuksista. Vanhemmat pohtivat, miten lapseen 
ovat vaikuttaneet monet sijoituspaikkojen vaihdokset ja sijoitusta edeltävät 
kokemukset. Vanhemmat olivat huolissaan siitä, saako lapsi mahdollisuu-
den käsitellä omia tunteitaan ja tarvittaessa ammatillista apua tunteiden 
käsittelyyn. 

”Mun retkahdukset on ollut hyvin nopeita ja mun lapsi ei ole koskaan ollut 
paikalla, että hän ei ole nähnyt sellasta, mutta se mitä lastensuojelupapereissa 
lukee, niin hän näki paljon laitosta ja sitä siirrettiin ympäri. Sitä siirrettiin 
äidiltä laitokseen, äidiltä laitokseen ja ensikodilta, että semmonen kiinnit-
tyminen kotiin tapahtui vasta sitten vuoden jälkeen, se oli yli vuoden kun 
se pääsi kotiin. Sillä on varmasti tunnevaurioita, mä veikkaan, että voi olla 
hyvinkin vaikea murrosikä, mikä aiheutuu just tosta turvattomuudesta lapsena. 
Se sai hirveitä raivokohtauksia kun se siirtyi perheeseen, se on tosi vahva ja 
tollanen tulinen.”

”Mä tiedän, että se on semmonen tyttö, että se pitää aika lailla asioita sisäl-
lään. Sijaisperheen äitin kanssa sanoinkin, että pitäiskö sen käydä jossain 
psykologilla, että kun mä periaatteessa tunnen oman lapseni, että se pitää 
siellä sisällä, sit kun tuleekin liian suureksi se ryöppy...”

Vanhemmat kuvasivat lapsiaan monin eri tavoin haastatteluiden aikana. 
Lapsen edistymistä pidettiin tärkeänä, ja lapsen hyvä elämä kannatteli 
myös vanhemman omaa tilannetta. Lapsen hyvä koulumenestys ja pär-
jääminen päiväkodissa olivat ilon aiheita. Joskus kuvauksista välittyi jopa 
hämmentyneisyys, miten upeasti lapsen elämä oli edennyt. Vanhemmalle 
oli tärkeää lapsen pääseminen eteenpäin elämässään, oman lapsen erityinen 
menestyminen saattoi olla vanhemmalle hyvinkin yllättävää.

”Se on tärkeetä, että he pääsee elämässä eteenpäin.”

”Et on se aika yllätys (lapsen menestyminen ammattilaisurheilijana M.P), 
kun mä kattelin kun näin tietokoneesta, siis mä en tunnistanut omaa tyttöä 
ensimmäisellä kerralla, kun näin sen kuvan, niin ajattelin, että se ei voi olla, 
että sen täytyy olla serkun lapsi ja ei se ollutkaan, se oli oma tyttö.”
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Haastatteluiden aikana vanhemmat kuvasivat omia lapsiaan hyvin myöntei-
sesti. Lapsen luonteenpiirteinä kuvattiin muun muassa vahvuutta, tulisuutta, 
hellyyttävyyttä, reippautta, hauskuutta ja kiltteyttä. Lapsilla oli taitoja 
ja ominaisuuksia, joista vanhemmat iloitsivat. Ulkopuolisten arvostavat 
kommentit lapsesta olivat tärkeitä.

 ”Se on niin ihana, kun se soittaa, mut sit se on välillä kuin tulta ja tappuraa 
kun se on kotona, mut sit niin hellyyttävä kanssa.”

”Opettajakin sanoo, että se on niin kiltti ja ihana poika ja osaava, sosiaalinen, 
kaikki on sen kaiffareita. Se osaa jos se vaan viitsii, niinhän se on kaikilla 
välillä, mutta ihan hyvä todistus kuitenkin, eikä päivääkään pois, eikä myö-
hästy, kun se tykkää opettajasta ja koulusta.”

Vanhempien kokemuksissa korostui vanhemmuussuhteen ainutlaatuisuus, 
lapsen ja vanhemman välinen suhde näkyi merkityksellisenä ja lapset ku-
vautuivat arvokkaina. Vanhemman ja lapsen välisen suhteen kuvauksissa 
painottui enemmän lapsen oikeus vanhempaansa kuin vanhemman oikeus 
vanhemmuuteen, mikä kertoo vahvasta vanhemmuusidentiteetistä. Lapsen 
sijoitukseen johtaneiden syiden vuoksi vanhempi pohti, miten lapsella täytyy 
olla oma oikeus valita missä muodossa hän tätä suhdetta haluaa toteuttaa.

”Mä meinasin jopa adoptoida sen niille (sijaisperheelle, M.P.). Mietin kaikkee, 
että jos mä en selviikään ikinä, mut sit mä ajattelin, että pojalle on äärettömän 
tärkeetä, että äiti, sit kun se tulee johonkin murrosikää, että sillä on tietoisuus 
minkälainen sen äiti on, minkänäköinen sen äiti on. Et tavallaan se tunnemaa-
ilma mikä on särkynyt silloin vauvana, niin se pystyy sen sit peilaamaan, että 
ahaa mun äiti miksi hylkäsit mut. Mä tiedän monia ihmisiä, tällaisia kenellä 
on äiti, niin kun ne etsii juuriansa, niin ne haluu nähdä ne äidit, vaikka se 
äiti olis deekuna tuolla, ne haluu nähdä. Vaikka ne ei haluis ikinä nähdä sen 
jälkeen, kun on kerran nähnyt, niin ne pystyy jatkaan niitten elämää.

Haluan, että lapsella on oikeesti ne juuret tiedossa ja se saa itse valita halu-
aako nähdä äitiä, haluaako hän olla mun kans tekemisissä, en mä tule ikinä 
pakottamaan sitä. Tällanen vapaaehtoisuus rakkaudessa, että ei mua tarvitse 
rakastaa mun lapsenkaan, mä olen sen tänne maailmaan tehnyt, mutta se on 
hänelle vapaaehtoista. Mä olen olemassa hänelle aina, jos hän mua tarvii, mutta 
en mä voi pakottaa ketään ihmistä mua rakastaan muutenkaan. Ei me voida 
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kato omistaa ketään. Tääkin on kauheeta todeta, että ne lapset on meidän 
luona vaan hetken ja sit ne menee pois. Mä nyt jouduin sen antamaan pois, 
mutta mä tajusin silloinkin, et se oli parempi, et se meni pois, koska mä en sitä 
pystynyt. Se olis aivan joku sekopää, kun se olis kasvanut niissä ympyröissä, 
miksi haluta väkisin kasvattaa lapsi semmosissa ympyröissä missä ei ole minkään 
näköistä mahdollisuuttaa kasvattaa, kun ittekin on pihalla kuin lumiukko.”

Lapsen oikeus vanhempaansa voi tarkoittaa myös huolettomuutta van-
hemman tilanteesta. Vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen sisältyi 
myös suojaavia piirteitä vanhemman säädellessä omien tunteiden näyttä-
mistä lapselle, lasta ei haluttu kuormittaa aikuisen asioilla. Vanhemman 
näkökulmasta on tärkeää, että lapsen ei tarvitse huolehtia äidin tai isän 
selviytymisestä. Vanhemman tunteita ja oman elämäntilanteen vaikeuksia 
oli pakko rajata lapsen ja vanhemman kohtaamistilanteiden ulkopuolelle. 
Vanhemman tiukka tunteiden rajaaminen saattoi näkyä lapselle vähäi-
sempänä välittämisessä.

”Mä en uskalla näyttää tytölle tunteita, että kyllä meillä on hirveen lämpöiset 
välit. Se on ollut kauhee paikka, kun mä olen mennyt sinne sijaisperheeseen ja 
ollut siellä kylässä ja sit kun tyttö on lähtenyt saattamaan mua bussipysäkille, 
niin olen purrut huulta, sit se on se itku tullut vasta bussissa, et kun se on 
sanonut, että äiti hän haluu mukaan, ota hänet mukaan.”

”Mä esitän lapselle kauheen reipasta. Se on joskus kysynyt multa, että äiti, 
et sä välitä enää hänestä.”

”Se pelkää sitä, että mulla on joku hätä, mutta ei se sitä kerro. Kun mä kysyn 
siltä puhelimessa, että mitä sä olet tänään syönyt, niin sit se kysyy multa mitäs 
sä oot syönyt äiti tänään ja jotenkin niinkun hirveen, et onks mulla ruokaa. 
Sieltä paistaa läpi hänestä semmonen huoli. Mä olen sanonut, että äitillä ei 
ole mikään hätänä.”

Huostaanotettu lapsi ja vanhemmat tarvitsevat usein ammatillista apua 
myös sijoitusta edeltävien kokemusten käsittelyyn ja suhteen uudelleen 
luomiseen tai vahvistamiseen. Tässä aineistossa korostui lapsien nä-
kyvyys vanhemmilleen. Lapsi oli läsnä vanhemman ajatuksissa hyvin 
paljon ja lapsen hyvä elämä oli vanhemmalle tärkeää. Sekä lapsen että 
vanhemman näkökulmasta keskinäinen suhde on ainutlaatuinen, ja 
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siihen kohdentuva tuki voi vahvistaa koko lastensuojelutyölle asetettujen 
tavoitteiden toteutumista.

Sijoituksen vaikutuksia vanhemmuuteen
Lapsen sijoituksen myötä vanhemman rooli muuttuu. Vanhemmuus 
rakentuu sijaishuollon aikana suhteessa institutionaaliseen järjestelmään, 
jonka toimijoina on perheenjäsenten lisäksi lastensuojelutyön ammattilaisia. 
Vanhemmuuden täytyy rakentua lastensuojelusysteemin asettamissa rajois-
sa, jotka voivat vaikuttaa vanhemman toimintaan ja rooliin. Vanhempien 
kokemuksina tuli esille arkuutta omasta vanhemmuudesta ja kunnioitusta 
sijaishuollon järjestämisestä lapselle.

”Mä olen arka siinä, että mä olen hänen äitinsä, mutta se on altavastaajana 
olemista ja helposti alistun. Mut sit toisaalta, kun mä ymmärrän ne realiteetit, 
ne on hoitaneet lasta vuoden ikäisestä ja mikä vastuu niillä on ollut, kun sillä 
oli paha astma ja se olis kuollut mun käsiin, jos mä olisin käyttänyt. Se olis 
varmaan kuollut kun mää olisin jossain kamoissani siellä pyörinyt, niin mä 
olisin, että mikäköhän nyt sattuu olemaan tai sammuneena kännissä jossain.”

Sijoituksen myötä vanhemmalle voi olla epäselvää, mitkä hänen oikeutensa 
vanhempana ovat suhteessa lapseen. Lastensuojelutyössä on tärkeää käydä 
vanhemman kanssa keskusteluja vanhemman oikeuksista ja sijoituksen ai-
kaisesta vanhemmuudesta. Vanhemman on helpompi löytää oma paikkansa 
lapsen sijoituksen aikaisessa työskentelyssä ja rakentaa vanhemmuusidenti-
teettiään, jos vanhemmuuteen liittyvistä odotuksista ja mahdollisuuksista 
on puhuttu yhdessä. Vanhemman tavoitteena voi olla omien oikeuksien 
tietoinen unohtaminen. Vanhemman kuvauksessa tulee näkyväksi miten 
vaikeaa lapselle on kertoa vanhemman rakkaudesta ja että sijaisperheeseen 
sijoitettu lapsi ei ehkä tunnu enää omalta. 

”Mä en oikeastaan vieläkään tiedä mitkä mun oikeudet on lapseeni, että mun 
pitäisi joskus jutella tän työntekijän kans. Mä olen kauheen varovainen, kun 
on elänyt sellasta elämä, että on alistettu ja yhteiskunta on syrjäyttänyt ja 
itse olet itses hyljännyt, niin tämmönen niinkun tietoisuus mitkä oikeudet 
mulla on äitinä. Mä olen luopunut lapsestani, elikkä vähän tuntuu siltä, että 
ne on äiti ja isi, et mä pidän niitä enemmän äitinä ja isänä kuin itseäni ja mä 
unohdan mun omat äidin oikeudet. Mä puhun nyt unohduksesta, koska tää 
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voi olla hirveen tärkeä tämmönen pohdinta. Niin, unohdan mitkä on mun 
oikeudet äitinä ja miten tärkee oikeesti on lapselle, että hän saa viettää aikaa 
äitinsä kanssa, että mä en niinkun tarpeeksi ole äiti, vaan mä niinkun vähän 
hoidan lasta siit sivusta, et se tulee mun kans sen muutaman tunnin, mä en 
uskalla heittäytyä edes äidiksi, mä pelkään lapselle puhuakkin, että mä rakastan 
sua. Pelkään, että on vähän vieraan lapsen kans kuitenkin, mä en niinkun 
voi olla lapseni kans niinkun se olis oma. Mä kunnioitan niitten vanhempien 
kasvatusta, mä kunnioitan sitä, et ne on antanut sille kodin, niitten sääntöjä 
ja toimin niitten sääntöjen mukaan ja mä monta kertaa unohdan, että se on 
mun poika eikä heidän.”

Uudenlaisen vanhemmuusidentiteetin rakentumisessa vanhemmat tarvit-
sevar rohkaisua ja tietoa vanhemmuuteen kohdistuvista odotuksista ja sen 
mahdollisuuksista. Lapsen huostaanotto ja sijaishuolto ovat ratkaisuja, jotka 
näkyvät myös perheen ulkopuolelle ja tulevat moraalisesti määritellyiksi 
ulkopuolelta. Vanhemmat kuvasivat, miten heidän toiminnastaan ja ta-
pahtuneesta sijoituksesta heijastui heidän vanhemmuuteensa ulkopuolisia 
määrittelyjä niin ammattilaisten kuin läheistenkin tahoilta.

”Lapset oli vastaanottolaitoksessa, niin mä en pystynyt ollenkaan siellä käydä 
kattoon. Et siin oli yksikin syy minkä takii mä vedin jo aamusta itteni niin 
hirveeseen kuntoon, että mä tiedän, että mua ei ainakaan päästetä sinne, jos 
mä yritän mennä, et se oli niin kauhee paikka jotenkin. No siithän musta 
tehtiin äiti, joka ei tippaakaan välitä, no omaa tyhmyyttäni.”

”Joskus tuntuu siltä, että suku on pahin, ainakin mun suku, joka on, no 
ei sättimässä, mutta silleen. Mun isäkin sanoi, että on se nyt kumma, kun 
säkään et oo yhtään lasta saanut hoidettua, että äiti on sentään hoitanut 6 
lasta. Mut en mä viitti tommosii, kylhän se tietysti joskus loukkaa, mutta 
aika on erilainen.”

Lapsen sijoituksella saattoi olla vaikutuksia vanhemman omaan toimintaan. 
Lapsen sijoituksen myötä vanhempi saattoi muuttaa omaa toimintaansa 
lapsen kasvattajana ja painottaa hyvittelemistä. Yksi vanhemmista nosti 
esille, miten myös lapsella on oma vastuunsa muutoksissa ja hyvä lopputulos 
edellyttää molempien onnistumista.
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”Mä tunnen, että mä en saa komentaa. Me oltiin kerran keskustassa ja se teki 
jotain semmosta mitä mä en halunnu ja mä en pystynyt kieltään. Mä en osaa 
sanoa hänelle ei, mitä mä aikaisemmin, että ei todellakaan, mä en osaa sitä 
nyt, mä niinkun haluan antaa sille vaan.”

”Mä olen tolkuttanut, että se on sun omalla vastuulla, et sun pitää... mä hoi-
dan himas päin sen, et mä lopetin ryyppäämisen, et en mä juo enää silleen ja 
se on nähnytkin sen. Kyllähän mä sen ymmärrän ettei se sitä ihan herkästi 
usko, et se hullunmylly on loppu, et se yrittää tavallaan mua syyllistää koko 
ajan niistä asioista, mikä on ymmärrettävää. Mutta se ei pystynyt hoitamaan, 
ei olis tarvinnut kuin se koulu hoitaa ja olla niissä tosi tiukoissa rajoissa.”

Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle tarkoittaa muutoksia vanhemmuudessa. 
Rinnakkaiseen vanhemmuuteen sopeutuminen edellyttää oman roolin 
pohtimista ja vanhemmuuden merkityksen ymmärtämistä lapsen näkö-
kulmasta. Monet vanhemmista pohtivat omaa kasvamistaan vanhempana 
ja lapsen sijoituksen aikana tapahtunutta muutosta, ja tähän kasvuun 
vanhemmat tarvitsevat myös ammatillista apua. Näen lastensuojelutyön 
näkökulmasta tärkeänä vanhemmuuden tukemisen. Vanhemman näkö-
kulmasta ei näyttänyt merkitykselliseltä, mikä taho heitä vanhemmuuteen 
liittyvissä pohdinnoissa tuki. Hyvä yhteistyö sijaishuoltopaikan kanssa tukee 
parhaimmillaan vanhemmuutta, mutta jokaisen huostaanoton kohdalla 
tulisi tarkentaa, kenen tehtäviin vanhemmuuden tukeminen sisältyy ja 
mitä se käytännössä tarkoittaa.

”Kyl nyt viimeisen kahden vuoden aikana niinkun ittekkin huomaa, että on 
kasvanut melkein eri ihmiseksi, että välillä ihmettelee, että herran jumala, 
kun miettii menneisyyttä, että kuin mä olen voinut noinkin tehdä, että eikö 
ole mikään älli sanonut.”

”Kyllä se vaatii ihan sikana omaa pohdintaa ja sitä mä paljon päihdekun-
toutuksessa kävin läpi niitten omien työntekijöiden kanssa ja ne auttoi ihan 
hirveesti niissä ajatuksissa. Tottakai siinä on omat syyllisyyden tunnot, että 
vitsit miten mä olen huono äiti, että mä ajattelenkin näin, että joku muu voi 
olla parempi, että se voi olla aika pelottavaakin monelle.”

”Me ollaan kasvettu vanhempina tässä vuosien aikana vielä paremmiksi.”
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”Oonhan mä joutunut hirveesti miettiin ja pohtiin ja kasvaan. Nyt kun olen 
vuosien jälkeen miettinyt ensimmäistä raskautta, että jos tällä päällä ja näillä 
tiedoilla ja tadoilla, niin, en mä kyllä koskaan ole ollut valmis äidiksi, en 
olis varmaan vieläkään, jos ei olis lapsii. Tottakai sitä on aina omien lastensa 
parasta miettinyt, vaikka mäkin olin 18, kun tyttö syntyi, mutta kuitenkin 
sen verran nuori ja hölmö, ettei niinkun todellakaan mikään aikuinen, et 
olis sillai ollu niin äiti, mutta kyllä mä olen kuitenkin yrittänyt pohtia niiden 
parasta, että mitkä niille on hyvät vaihtoehdot, että niillä on hyvä olla ja kyllä 
mä pitkään sain tehdä töitä itteni kanssa, että mä tajusin, että joku toinen 
ehkä tällä hetkellä antaa parempaa mun lapsille kun mitä mä itse pystyn ja 
päästä sinuiksi sen kanssa.”

Aineistossa korostui vahvasti muutoksen ja vanhemman oman kasvamisen 
mahdollistuminen. Vanhemman elämäntilanteesta ja sijoitustilannetta 
edeltävistä valinnoista oli saattanut seurata lapsen elämään kielteisiä vaiku-
tuksia, mutta sijoituksen myötä suunta oli mahdollista kääntää parempaan. 
Vaikeuksien jälkeen luottamus omaan vanhemmuuteen on tärkeää.

”Kyllä mä uskon, että mä pystyn olemaan lapselle hyvä äiti, vaikka mä oon 
nyt mokannut tosi, aikanaan jotain, mut tietää nyt kuitenkin ettei tee enää 
niitä uudestaan.”

Lapsen huostaanotosta seuraa monenlaisia haasteita vanhemmuuteen. 
Vanhemmuusidentiteettiä on muokattava uudenlaisista lähtökohdista, 
joissa lapsella ja vanhemmalla on erilliset arkielämän rakenteet. Lapsen 
huostaanottamisen myötä vanhemmuus tulee ulkopuolisten määrittelyjen 
kohteeksi niin ammattilaisten kuin usein lähipiirinkin tahoilta. Tuen tar-
peet liittyvät vanhemmuusidentiteetin vahvistamisen lisäksi konkreettisiin 
vanhemmuuteen liittyviin tehtäviin, jotta voi löytää parhaimman tavan 
toimia lapselle vanhempana myös sijaishuollon aikana. Ammattilaisilta 
tämä työskentely edellyttää lapsen sijoituksesta vanhemmuuteen aiheu-
tuvien seurauksien ja sen erityisyyden ymmärtämistä.
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Rohkeutta ja voimia elämänhaasteissa 
Lapsen huostaanottoon ei koskaan tarvitse päätyä, ellei perheen elämään 
liity haasteita, joiden johdosta lapsen on välttämätöntä asua kodin ulko-
puolella. Vanhempien kokemuksina nämä haasteet olivat elämään liittyviä 
yllättäviä tragedioita, suuria menetyksiä ja koskettavia elämäntilanteita. 
Joillekin haasteet olivat seurausta omasta kasvuympäristöstä. Haasteina 
näkyivät päihderiippuvuus, sairaudet, väkivalta ja päällekkäiset kriisit. 
Ihmissuhteisiin liittyen haasteellisina asioina kuvautuivat menetykset ja 
vaikeat ristiriidat. (Kuvio 8.) 

”Rakkaus päihteisiin”

Omat lapsuuden 
kokemukset, vaikea 

perhetilanne
Oman lapsen kuolema, 

läheisen kuolema

Sairaus 
(oma sairaus, lapsen tai 
perheenjäsenen sairaus)

Vaikeudet 
ihmissuhteissa 

(riippuvuus, ristiriidat)

Väkivalta

Vanhempien 
kuvaamia 
elämän 
haasteita

Päällekkäiset kriisit 
elämässä

Kuvio 8. Vanhempien elämään liittyviä haasteita.

Tarkasteltaessa vanhempien kuvaamia haasteita on muistettava, että vastaa-
vasti heidän elämäänsä liittyi paljon onnistumisia ja saavutuksia. Jokaisen 
vanhemman kokemukset olivat erilaisia ja haasteet eri suuruisia, joillakin 
varsin tavanomaisia ja toisilla harvinaisempia. Yleistäen ei voi todeta, että 
jokaisen haastatteluun osallistuneen vanhemman elämään olisi liittynyt 
jotakin hyvin traagista.

Perheen elämään yllättäen tulleet menetykset saattoivat näkyä al-
kupisteenä monimuotoisille vaikeuksille, jotka lopulta johtivat lapsen 
huostaanottamiseen. Vanhempien elämään liittyvät menetykset olivat 
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haastattelutilanteessa vielä vuosienkin jälkeen kuvattavissa hyvin yksityis-
kohtaisesti. Lapsen kuolema on menetyksenä äärettömän iso, ja jälkikäteen 
tarkasteltuna lapsen kuolema saattoi näkyä kohtana, josta perheen elämä 
lähti liukumaan kohti vaikeuksia. 

”Äiti tuli herättään, mä nukuin alakerran sohvalla, kun mulla oli jalka pa-
ketissa, tuli herättään ja sanoi, että tyttö on kuollut, tyttö on kuollut. Mä 
et nyt on tosi kiire ja nopeesti sinne yläkertaan, emmä tiedä miten mä edes 
pääsinkään sinne, kun mulla oli jalka kipsissä ja sauvojen kans menin. Se oli 
omassa sängyssä vatsallaan nukkui ja työnsin käden sen alle ja tunsin heti et 
se on aivan jäykkänä, et nyt on kiire. Äiti juoksi nopeesti naapuriin hakemaan 
apua, sitten tuli lääkäriambulanssi ja normaali ambulanssi ja tää oli myöhästä.
Tyttären kuolemasta lähti meidän alamäki, vaikka me yritettiin puhua siitä, 
että nyt autetaan toinen toisiamme, niinkun tuetaan, mutta ei se onnistunut 
sillä lailla, se jäi vaan puheeksi.”

”Poika tappoi ittensä, et sen jälkeen niinkun meillä alkoi meneen huonosti. 
Tai mulla meni huonosti ja tottakai tytöllä meni huonosti, meillä kaikilla 
meni huonosti.”

Päihteidenkäyttö ja riippuvuuksien hallitsema elämäntilanne aiheuttivat 
monenlaisia seurauksia. Rakkaus päihteisiin saattoi tarkoittaa moraalisesti 
vaikeita valintoja esimerkiksi rikollisuuden suhteen tai toisaalta uudenlaisen 
minuuden löytämistä.

”Kaikki sanoikin mulle, että lähde pois täältä, sä et kuulu tänne, mä olin 
kuitenkin monta vuotta siellä, tein väkisin rikoksia ja kaikkee, ne ei kuulunut 
mulle, oli kamala tehdä niitä, koska mun sydän sanoi... ihan hirveetä elämää, 
mutta mä rakastin amfetamiinii. Mä halusin heti suonensisäisiä huumeita, mä 
olin ihan hullu, mä olin itsetuhoisuudessa täysin hullu. Kaikki oli, että kuka 
nyt suoraan...ja suoraan vaan...tsuk ja se oli siinä. Mä halusin kuolla, mut 
mä sainkin elämän. Amfetamiini tekikin toisen reaktion. Enhän mä tiennyt 
huumeista mitään, mähän olin täysin pelle, kun menin tonne. Se on ihme, että 
olen hengissä, mutta hullu mikä hullu. Mä yritin itsemurhaa amfetamiinilla, 
niin eihän siitä kuole, kun sehän on päinvastoin, mun itsetunto nousi, mähän 
tulin just semmoseks mitä olin aina halunnut olla.”
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Raittiuden myötä oma käsitys vanhemmuuden mahdollisuuksista ja läheis-
ten tuesta näkyi selkeämmin. Huostaanottohetkellä vanhemman mielestä 
lasten olisi pitänyt olla hänellä huumeiden käytöstä huolimatta, vasta 
myöhemmin lapsen sijoitus ja läheisten toiminta oli mahdollista ymmärtää.

”Mä olin sitä mieltä, että kun mä käytin, et mun lasten pitäis olla mun luona, 
et mitä väärää täs on, mä en käsitä. Kun sä käytät niin sä näet sokeesti sen, että 
kaikki lapset pitäis olla mulla ja et miks mun sisko ei oo yhteydessä muhun, 
miks te ootte kaikki hyljännyt mut. Eikä sitä nää, että ei ne nyt hylkää, kun 
ne ei vaan haluu olla rikollisuuden kans, se on niin pelottava maailma, että 
kukaan ei halua tulla sinne ja hullut elämänkumppanit ja kiristetään rahaa 
perheiltä, riippuen nyt mitä käyttää tietysti, et en onneks heroiinii koskaan 
käyttänyt, mä olisin varmaan myyny äitinikin.”

Omaan elämään liittyvä alemmuudentunto saattoi vahvistua jopa päih-
teiden käyttöön liittyvissä yhteisöissä. Lapsen menetys näkyi hintana, 
jonka vanhempi oli päihde-elämästään joutunut maksamaan. Oman 
osuuden tiedostaminen lapsen menetykseen liittyen oli selvää, mutta sen 
ymmärtäminen emotionaalisella tasolla vaativaa. Vanhemman tietoisena 
ratkaisuna saattoi olla jättää asia käsittelemättä.

”Se mun oma alemmuudentunto ja jopa päihdepiireissä alemmuudentunto, että 
mä en ole vielä vetänyt tarpeeksi ja sitten mä vedin todella tarpeeks, sit meni 
kaikki. Tavallaan se hinta on ollut ihan hirvittävän kova, minkä on saanut 
maksaa huumeiden käytöstä, et menettää lapsen. En mä oo yhtään käsitellyt 
sitä, en mä itke lastani, enkä mä tiedä, joskus ne varmaan tulee tunnetasolla. 
Mä nään sitä niinkun ulkopuolisena, ihan suojatakseni myös itseäni.”

Vaikeuksien ja menetysten kasautuminen tekee elämäntilanteesta kuor-
mittavan. Monet päällekkäiset haasteet edellyttävät paljon voimavaroja. 
Lapsen sijoitus asettui kokemuksena elämään liittyvien peräkkäisten ja 
päällekkäisten haasteiden joukkoon.

”Mä olen menettänyt aika paljon tässä parin vuoden sisällä. Mä menetin mun 
asunnon, että nyt mä tällä hetkellä asun mun äidin luona. Mun sisar kuoli 
kolme viikkoa sitten. Sitten mun äiti, niin hän on ollut pahassa autokolarissa, 
niin hän sekos sitten maaliskuussa ja tuli tommosta muistamattomuutta ja 
se paheni”
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”Siin oli silleen, että kun lapsi kuoli, sitten toinen lapsi muutti omaan kotiin, 
kolmas muutti toiselle paikkakunnalle, sitten me erottiin. Tytön lähipiiristäkin 
rupes katoamaan ja tyttö alkoi pelkäämään sitä.”

Elämän haasteina kuvattiin myös erilaisia ihmissuhteisiin liittyviä vaike-
uksia. Ihmissuhteissa saattoi olla vakavia ristiriitoja, joista aiheutui haas-
teita elämäntilanteeseen. Läheissuhteissa saattoi olla myös väkivaltaa tai 
läheisriippuvuutta, jotka vaikeuttivat elämää. Eroaminen omaa tilannetta 
vaikeuttavasta suhteesta näkyi muutoksena parempaan.

”Mä olen aika hyvin aina nähnyt ne mun voimavarat, vaikka mä olen elänyt 
ihan päin persettä koko mun elämäni, kun mä olen niin läheisriippuvainen 
miehistä, niin mun omatkin lapset kasvoi siinä jaloissa. Mä olen ollut ennen 
huumeita jo täysin voimaton ja mun elämänhallinta oli täysin sekaisin, että 
mulla ei oikeastaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin alkoholisoitua 
ja tulla huumeiden käyttäjäksi, mulla ei ollu mitään mahdollisuutta. Mä olin 
erittäin riippuvainen siitä suhteesta, siks mä lapsen menetinkin, en voinut erota 
siitä miehestä, että rakkaus ja läheisriippuvuus, se oli kova siihen ihmiseen. 
Se oli semmonen pelon sekamelska, rakastin huumeita, rakastin tota miestä, 
mä en tiedä, että rakastinko enemmän amfetamiinii vai sitä miestä, et ne oli 
tavallaan yks ja sama asia.”

”Lapsen isä vainos, että sain niinkun aina olla, että mitä niinkun tulee. Mul-
lahan oli sellanen sanontatapa, että pitäis olla silmät selässäkin ja hän vainos 
siihen aikaan, kun lapsi oli kotona, mutta sitten en tiedä mikä sille tuli, silloin 
kun lapsi otettiin pois, niin ei hän häirinny mua millään tavalla enää, että 
ihan niinkuin hän olis halunnut, että äitiltä lapsi pois.”

”Kun mä hain eroa tän alkoholismin kautta, se oli mennyt tavallaan niinkun 
överiksi, se oli ollut 15 vuotta alkoholisti meidän 20-vuotisen naimisissaolon 
aikana. Lopulta kaikki meni vähän niinkun liian pitkälle.”

Yksi vanhemmista kuvasi, miten oma käytös oli ollut väkivaltaista omaa 
lasta kohtaan ja miten rankkaa teon kohtaaminen oli. Vastuu muista esti 
junan alle kävelemisen. Lapsen pahoinpitely ja huostaanotto näkyivät 
pysäytyksenä, ja vanhemmalle oli selvää sijoituksen välttämättömyys.
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”Vetäsin litsarit, niin, että verta lensi ja oliko sitten kouluterveydenhuollon 
kautta tai jotain tämmöstä. Mä en pannut yhtään hanttiin, tajusin sen, että 
nyt se on niinkun tässä. Mä lähdin sillon kotoa, meinasin kävellä junan alle 
siinä kun mä sen tein. Tulin takaisin sitten kumminkin rauhallisesti. Jos se 
juna olis ollut lähempänä, niin mä olisin varmaan mennyt silloin kun mä löin. 
Et oli matkaa metrolle kävellä ja tajusin, että ahaa metro ei enää kuljekaan ja 
itkin ja kävelin, itkin ja kävelin ja tulin takaisin ja totesin, että ei, pakkohan 
tää on hoitaa minkä olet tehnyt ja se on nyt siinä, nyt se hoidetaan. Et vastuu 
muista tuli kuitenkin siinä, että en mä voi jättää niitä.”

Lapsuuskokemukset vaikuttavat monilla tavoin myöhempään elämään. 
Oman perheen läheissuhteissa koetuilla asioilla on vaikutusta myös omaan 
vanhemmuuteen. Yksi vanhemmista kuvasi, miten oman lapsuuden per-
heen uskonnollisuus oli kokemuksena rinnastettavissa päihdeperheessä 
kasvamiseen. Omaan lapsuuteen liittyvä hylkäämisen kokemus saattoi 
näkyä vanhemman omassa elämässä tietynlaisena perintönä, johon oman 
lapsen sijoitus liittyi jatkumona. Lapsen sijoitus näkyy vanhemmalle osana 
sukupolvien välistä ketjua enemmän kuin rakkauden tekona omalle lap-
selle. Uskon, että sijoituksen aikaisella vanhemmuustyöllä on mahdollista 
vaikuttaa sukupolvelta toiselle siirtyvän huostaanottoketjun katkeamiseen.

”Meillä oli päihdeperhe jo ennen kuin mä kunnolla alkoholisoiduin. Mä olin 
yliuskovaisesta perheestä, se oli kuitenkin päihdeperhe, joka oli raitis perhe, 
et siel oli se alkoholistikuvio ihan sama

Meidän äitikin on kasvattanut lapset, meidät kaikki, isi on merkinnyt enem-
män kuin me, niin kato mullehan tämmönen luopuminen omasta lapsesta on 
tavallaan helpompi, koska meistäkin on luovuttu, vaikka me siinä kasvettiin, 
mut me kasvettiin siinä sivussa. Mä olen itse kokenut tän hylkäämisen myös-
kin, onks se sitten niinkään rakkauden teko vai onks se vaan tätä sukupolvien 
välistä ketjua mitä mä olen toistanut tällä tavalla, että se lapsesta luopuminen 
ei nyt oo yhtään hullumpaa, et se nyt menee tosta noin, kun tavallaan mus-
takin on luovuttu.”

Lastenpsykiatrian resurssipula heijastuu lastensuojelutyöhön sijoitettujen 
lasten mahdollisuuksissa saada terapiapalveluita ja psyykkisesti vaikeasti 
oireilevien lasten huostaanottotarpeena. Tässä aineistossa tuli esille, miten 
oman lapsen vakava psyykkinen sairastuminen oli edellyttänyt lapsen 
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sijoittamista. Vanhemman näkökulmasta oli käsittämätöntä, että lapsen 
sairauden vuoksi oli päädyttävä huostaanottamiseen. Lapsen huostaanot-
taminen psyykkisen oirelun vuoksi ei ole lastensuojelutyössä kovin yleinen 
ilmiö, mutta harvinaisenakin erittäin monimutkainen. Lastensuojelun ja 
lastenpsykiatrian tiivis yhteistyö on välttämätönä, jos lapsen huostaan-
oton keskeisimpänä syynä on psyykkinen sairaus. Sijaishuolto ei korvaa 
lapsen terveydentilan edellyttämää hoitoa. Vastuu lapsen hyvinvoinnista, 
sijoituksen onnistumisesta ja sen kestosta on tällöin lastenpsykiatrian ja 
lastensuojelun yhteinen.

”Äitinä tietysti mä olisin toivonut, että lapsi olisi voitu ottaa sairaalaan vaik-
ka pidemmälle sairaalajaksolle, vaikka pariksikin vuodeksi, että olis käynyt 
sairaalakoulua, koska mun mielestä hoidollisena muotona huostaanotto on 
pöyristyttävä asia edelleenkin voin sanoa sen näin vuosien jälkeen, koska se 
loukkaa perheen yksityisyyttä ja sellaisessa tilanteessa kun vanhemmat on 
aina yrittäneet tehdä parhaansa, ettei ole kyse siitä etteikö olisi halunnut aina 
parasta mahdollista lapsilleen, kun ei ole ollu semmoista konkreettista hätää 
siellä kotona. Ainoa syy oli, että lapsi oli sairastunut henkisesti, että sellaisessa 
tilanteessa huostaanotto ei mun mielestä ei ole, eikä saisi olla vaihtoehto, 
mutta näin se valitettavasti Suomessa nykyään on. Lapsi olisi päässyt sinne 
sairaalaan, mutta sinne oli pitkät jonot, yli vuoden jonot. Lääkäri sanoi, että 
tilanne on nyt niin akuutti, että tälle täytyy tehdä jotain, sen takia tämä oli 
ainoa vaihtoehto, että saadaan strukturoitu arki.”

Elämän vaikeudet voivat näkyä varovaisuuteena suunnitella tulevaisuutta, 
mutta toisaalta vaikeuksista selviäminen voi olla voimaannuttavaa. Asia-
kassuhteessa on tärkeää kannustaminen sekä jo saavutettujen asioiden 
sanoittaminen vanhemmalle. Vaikeat elämäntapahtumat saattoivat olla 
sumuisia muistikuvia ja kun tilanne muuttui helpommaksi, oli mahdollista 
nähdä ympärillä olevia asioita kirkkaammin. Vaikeiden tilanteiden jälkeen 
itselle piti antaa oikeus onnellisuuteen.

”En mää uskalla suurin piirtein tätä päivää pitemmälle suunnitella mitään, 
kun tuntuu, että kaikki menee aina päin mönkiä.”

”Mua on aina ihmetellyt kaikki nää sosiaalityöntekijät ja kaikki tämmöset 
ihmiset, että miten mää olen kaikesta selvinnyt, että mä en tiedä... Se sit 
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jotenkin, et kyl se on ollut raskasta, mut sit se on sillä tavalla mennyt, että 
nyt on helpompaa.”

”Kun mä ajattelen, että yli kolme vuotta mä olen elänyt aika sumussa, et ei 
mul oo niinkun mitään, et just kun kysyy vuosilukuu, niin mulla on vähän 
niinkun ne, että mitä mä olen tehnyt ja mitä silloin tapahtui. Nyt on vasta 
vähän ruvennut silleen, että vitsit aurinko paistaa ja tuoksuu ihanalle kesälle, 
näkee tän ympärillä olevan kauneuden. Et välillä tulee vieläkin, että onkohan 
mulla oikeus nauttia, olla onnellinen, et tulee se välillä, mut ei enää niin paljon.”

En pyytänyt vanhempia kuvaamaan elämänhistorian haasteita, mutta 
pohtiessaan omaa tuen tarvettaan ja lapsen sijoitukseen johtanutta elä-
määnsä nämä kokemukset tulivat luonnollisella tavalla esille. Elämän 
haasteet olivat edellyttäneet vanhemmilta rohkeutta ja voimia, ja lapsen 
huostaanotto ja sijoitus asettuivat näiden kuvausten joukkoon. Tunteiden 
muodossa kokemukset olivat tarkoittaneet surua, luopumista, hyväk-
syntää ja joskus jopa tunteiden sulkemista tai ainakin niiden siirtämistä 
parempaan elämänvaiheeseen. Riippuvuus päihteisiin, vaikeudet ihmis-
suhteissa ja menetykset näkyivät monella tavalla elämää vaikeuttavina 
asioina. Vaikeita elämänkokemuksia ei kuitenkaan kannettu taakkana, 
joka estäisi paremman tavoittelemista. Vanhempien kuntoutumisen ja 
tukemisen tarve rakentuu aina suhteessa elämänhistoriaan. Vanhempien 
kuvaukset elämän haasteista kertovat, että elämänhistoria saattaa sisältää 
tunnetasolla erittäin merkittäviä kokemuksia, joilla on vaikutusta siihen 
mistä kaikesta vanhemman tulisi kuntoutua ja minkälaisia tuen vastaan-
ottamisen mahdollisuudet ovat.
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5. Kehittämisehdotuksina  
 tiedottamista, tukea ja  
 herttaisia sosiaalityöntekijöitä

Toinen tutkimuskysymys liittyi palveluiden kehittämiseen. Kysyin jokaiselta 
vanhemmalta, miten heidän mielestään lastensuojelupalveluita voitaisiin 
kehittää tarjoamaan entistä paremmin tukea vanhempien kuntoutumiselle. 
Sosiaalityön kehittämistyössä palvelun käyttäjillä on ajankohtaista tietoa 
niiden toimivuudesta ja kehittämisen tarpeista. Työntekijän näkökulmas-
ta on vaikea arvioida mikä työkäytännöissä auttaa, jos asiakkaan omaa 
kokemusta palvelun toimivuudesta ei kuulla. 

Pohjola (2009) toteaa, että auttamisessa on aina kysymys tilan, paikan 
ja aseman määrittämisestä asiakkaalle. Kuuleminen ja kuulluksi tule-
minen on vasta ensimmäinen askel asiakkaan aseman subjektiluonteen 
rakentumisessa. Asiakkaan mukaan ottaminen palvelujen ja toimintojen 
kehittämiseen (kehittäjäasiakas) tukee asiakkaan mahdollisuutta palvelu-
jen tilaajana. Asiakaslähtöisyyttä voi heikentää asiakkaan määrittyminen 
tabuilla merkityksi toimijaksi. Palvelujärjestelmässä on edelleen vaikea 
hyväksyä asiakkaan näkökulmaa, koska asiakkaan toiminta ja valinnat 
eivät sovi yleisesti hyväksyttyyn ja kapeasti ymmärrettyyn normaliteettiin. 
(Pohjola 2009, 84-86.) Kehittämisehdotusten esittäminen ei ollut vanhem-
mille haastattelutilanteissa vaikeaa. Ehdotukset liittyivät työskentelyyn 
vanhempien kanssa, lapsen ja vanhemman yhteydenpidon tukemiseen, 
lapsen sijaishuoltopaikkaan ja järjestettyihin tukitoimiin (kuvio 9). 
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Sosiaalityö

• Lapsen ja vanhemman välisen 
yhteydenpidon tukeminen

• Järjestetään psyykkisesti sairaalle 
lapselle riittävät tukitoimet kotiin
huostaanottoa ei tarvittaisi

• Vertaistukiryhmiä

Vanhempien esittämiä kehittämisehdotuksia

Vanhemman oma tuki

• Varmistetaan että joku työskentelee 
vanhemman kanssa, ”Ei jätetä ihan tyhjän 
päälle”

• ”Vanhemmalle oma työntekijä, joka auttaisi”

• Kyselylomake vanhempien tarvitsemista 
tukimuodoista, ”Koska moni ei pysty 
puhumaan”

• Sijoituksen syyt ja kotiutumisen edellytykset 
kerrotaan riittävän selkeästi

• Yksilöllisyyden huomioiminen 
työskentelytavoissa ja perheen tarvitsemissa 
tukitoimissa, ”Jokainen perhe on erilainen”

• Kriisiapua saatavilla tarvittaessa

• ”Herttaisia” ja aktiivisia sosiaalityöntekijöitä, 
jotka kannustavat, ymmärtävät ja sanoittavat 
jo saavutettuja asioita

Sijaishuolto

• Lisää hyviä, kodinomaisia ja riittävän 
pieniä sijaishuoltopaikkoja

• Sijaisperheen ja vanhempien yhteistyön 
tukeminen perheterapeuttisen orientaation 
avulla

• Hyvien sijaisperheiden profilointi

Kuvio 9. Vanhempien kehittämisehdotuksia.

Vanhemman omaa tukea koskien pidettiin tärkeänä, että vanhemmat eivät 
jäisi lapsen sijoituksen jälkeen työskentelyn ja tuen ulkopuolelle. Sijoituksen 
aikainen työskentely vanhempien tukemisessa näkyy nykyisissä työkäytän-
nöissä epäselvänä ja hyvin sosiaalityöntekijä- ja sijaishuoltopaikkakohtaisena. 
Tästä johtuen vanhempien kanssa työskentely voi olla hyvin vaihtelevaa. 
Kehittämisehdotuksena esitettiin, että sijoitustilanteessa osoitettaisiin 
selkeästi joku työntekijä, joka voisi auttaa vanhempaa. Vanhemmat koros-
tivat, että heillä olisi halukkuutta sitoutua yhteiseen työskentelyyn, joka 
kohdentuisi vanhemman auttamiseen. Avun järjestäminen itsenäisesti 
tuntui monimutkaiselta ja hitaalta.

”Kun lapsi oli huostaanotettu niin ei mulla ollut enää mitään hätää, mä olisin 
pystynyt keskustelemaan ihan mistä vaan, kun senkin tiesi, että nyt tilanne 
on näin, ne realiteetit siinä, mutta ei mulle tarjottu mitään siinä, mulle vaan 
kerrottiin missä lapsi on milloinkin ja milloin voi mennä tapaamaan, et se 
oli vähän semmosta niinkun.”



109

Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa

”Ettei lyötäis ihan tyhjän päälle, että mee mihin meet ja tee mitä teet, ei oo 
enää mitään välii.”

”Määrättäis joku semmonen ihminen, joka auttaa vanhempii ja joka olis 
yhteistyössä heti siitä alusta lähtien. Sen kanssa vois funtsaa, että mitä jos van-
hemmat tarvii jotain tukee tai apuu jossain asiassa ja että käydään esimerkiksi 
niitä huostaanotto ja sijoitusasioita. Se vois mennä vähän näppärämmin, kun 
että joudut eka miettiin pari vuotta, että mitäs täs tekis ja ite järjestään kaiken 
avun, tuen ja hoidon ja käydä tosi monen mutkan kautta läpi.”

Työntekijän ja vanhemman väliseen työskentelyyn toivottiin ymmärtävää 
lähestymistapaa, työntekijältä aktiivisuutta ja kannustamista. Lapsen sijoitus 
on vanhemmalle iso muutos, ja työntekijältä kaivattiin tsemppaamista, 
jotta itse jaksaisi uskoa mahdollisuuteen lapsen sijoituksen päättymises-
tä. Jos yhteistyö ei näy vanhemman suuntaan toimivana ja sen merkitys 
on epäselvä, nähtiin riskinä jopa lapsen jääminen vanhemman elämästä 
ulkopuoliseksi.

”Mun mielestä silloin ihan alussakin, vaikka meillä nyt oli silleen, että mä 
halusin, että näin käy, mutta jotenkin silti jo siinä alussa kannustettas, että 
hei, ei sun tarvii kun nää asiat tehdä ja kyllä nää vuodet nopeesti ja kyl se 
niinkun, et teet näin ja näin.”

”Tsempata siitä alusta lähtien, ettei tää välttämättä ole loppuelämän näin. 
Mulle ainakin henk koht oli hirvee romahdus, kun lapset vietiin yht’äkkiä, 
kaikki se minkä takia elät niin yht’äkkiä otetaan niin kuin tikkari lapsen 
kädestä, sä et edes voi pistään hanttiin siinä.”

”Jos tulee huono sosiaalityöntekijä, niin sit lapsi jää, en mä viitti ton luona 
edes käydä.”

Tärkeältä tuntui myös, että työntekijä ymmärtää vanhemman tilannetta ja 
lähestyy asioita myös vanhemman näkökulmasta. Vanhemman kuvauksessa 
näkyi, miten ajan myötä oli mahdollista ymmärtää, että lastensuojelutyössä 
etsitään ratkaisuja. Vanhemmalle oli tärkeää, että työntekijä osasi arvostaa 
myös vanhemman jaksamista.
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”Varmaan siinä alkuvaiheessa ainakin vanhemman tukemista enemmän. Mä 
koin sen, että syyllistetään virheestä tai etsitään...mut mä olen oppinut kyllä 
lastensuojelun kautta, että ei se oo sitä, vaan yritetään ettiä sitä ratkaisua, että 
miten autetaan, mutta siihen menee pitkä aika, et tajuu ja se riippuu vähän 
henkilöistä, että kuka siellä on tekemässä näitä. Mutta mä olen ainakin saa-
nut...just se sosiaalityöntekijä sanoi mulle, kun olin ottamassa lapsen lomia 
enemmän, että mieti miten sä jaksat. Annettiin eka kerta lupa, että säkin 
saat kokee olevas heikko, etkä jaksa. Se oli hieno asia. Et en mä ole huono 
äiti vaikken mä jaksais.”

”Sekin pitää ymmärtää, että vaikka äiti on millainen, niin silti sen omat lapset 
on sen omat lapset.”

Lapsen sijoitustilanteessa vanhemman voi olla vaikea keskustella omasta 
tilanteestaan. Vanhemman kehittämisehdotus oli se, että vanhemman tuen 
tarpeiden huomioiminen voitaisiin varmistaa lomakkeella, jossa olisi esitetty 
mahdollisia vaihtoehtoja tukimuodoista. Lomakkeesta voisi helposti katsoa, 
minkälaisia tukimuotoja omaan tilanteeseen kaipaisi. Tärkeänä pidettiin, 
että palveluiden järjestämisessä voitaisiin huomioida yksilöllisesti perheiden 
erilaiset tuen tarpeet. Vanhemmalla oli ymmärrystä tiukasta budjetista, 
ja yksilöllisen tuen tarpeen huomioiminen näkyi tärkeänä, jotta vähäiset 
resurssit kohdentuisivat oikeanlaisiin asioihin. 

”Esimerkiksi jos nähdään, että koko perhe tarvii kuntoutusta tai jotain, tai 
vanhemmat tarvii jotain tietynlaista kuntoutusta, niin ehkä se, että sitä edes 
yritettäis tarjota. Toki kaupungin budjetti on mikä on, ei sil kauheesti voi 
lettuja paistaa, mutta se, että kuitenkin pitäis kattoo tapauskohtaisesti, kun 
kuitenkin halvemmaksi ehkä tulisi kaupungille, että tarjotaan vuoden kunnon 
kuntoutuspaikka, kun sit taas, että laitetaan pitkäaikaiseen sijoitukseen.”

”Näin meillä tehdään ja tämä on käytäntö ja kaikille sama paketti, ei missään nimes-
sä, ei me olla samanlaisia, kenelle on mikäkin tärkeetä ja ottaa ne arvot huomioon.”

Tiedottamiseen lapsen sijoitustilanteessa ja vanhemmilta odotettaviin asi-
oihin kaivattiin selkeyttä. Tärkeänä pidettiin, että lapsen sijoituksen syyt 
käydään riittävän selvästi läpi ja sijoitusprosessista sekä lapsen huostaan-
otosta kerrotaan ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Kehittämisehdotuksena 
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tuotiin esille, että vanhemmille kerrotaan mitä pitää tapahtua ennen kuin 
lapsen kotiutuminen on mahdollista.

”Ehkä ainakin sillee, et ne joilla huostaanotetaan lapset niin, mun mielestä se 
pitäis olla selkee, että mitä sun pitää niinkun tehdä, et sä saat...ja miten kauan 
sun pitää olla raittiina, mitkä sun asiat pitää olla kunnossa, et ruvetaan puhuun 
palauttamisesta, miten kauan siinä menee, kaikki tällaset. Mun mielestä ne 
on monille jääny epäselväksi, myös mulle ehkä vähän. Jotain selkeyttä.”

”Ihan selkokielellä, eikä niin että lastensuojelulain kolmannen pykälän vii-
dennentoista momentin kautta kun hypätään viidenteentoista pykälään ja 
mennää sieltä kiemurrellen taas perustuslakiin, niin ei normaali ihminen tajuu 
siitä yhtään mitään. Tosi typerästi mun mielestä välillä selitetään asioita.”

Vertaistukiryhmää pidettiin hyvänä tukimuotona. Kotiin järjestettäviä 
tukitoimia lapsen sijoitustarpeen poistamiseksi toivottiin lisää. Vanhemman 
kuvauksessa näkyi, miten lapsen sijoitusta ei voitu lopettaa, koska perheelle 
ei voitu järjestää lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tukimuotoja kotiin. 
Vanhemman kehittämisehdotuksena oli riittävän vankkojen avohuollon 
tukitoimien järjestäminen, jotta lapsen kotiutuminen olisi mahdollista. 
Vanhemman kuvauksessa korostui, miten tärkeää on lastensuojelun ja las-
tenpsykiatrian toimiva yhteistyö, jos huostaanottamisen tarve on liittynyt 
lapsen psyykkiseen sairauteen.

”Ne liittyy tähän, että minkä takia Suomessa huostaanotto on vaihtoehto 
psyykkisesti sairaalle lapselle. Sosiaalipuolen työntekijöillä ei ole tarpeeksi 
paljon tietoa, että vaikka he ovat vastuussa myöskin siitä lapsen kotiin tu-
losta ja arvioivat sen, niin heillä ei oo kuitenkaan kykyä tai resursseja kovin 
ammattitaitoisesti suunnitella sitä apua ja tukea sinne kotiin, mitä se sitten 
vois olla siinä vaiheessa kun lapsi sitten kotiutuu. Varsinkin jos kyse on 
psyykkisesti sairaasta lapsesta, niin ei ole tarjota sinne kotiin riittävän vahvoja 
avohuollon tukitoimenpiteitä, joka tekisi arjesta sellaista, että myös se lapsi, 
joka on tarvitsevampi ja psyykkisesti sairas niin saisi sen kaiken tuen, että äiti 
ei kuormittuisi liikaa. Tähän on kaatunut se mun lapsen kotiin tuleminen, 
koska ei tiedetä mikä olis se tuki mitä mä tarvisin, et se on niin.”

Sijaishuoltopaikkojen osalta toivottiin lisää kodinomaisia ja riittävän pieniä 
yksiköitä. Lapsen ja vanhemman yhteydenpidon tukemisesta sanottiin, 
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että laitoksen maksama ruokaraha lapsen kotilomien aikana on liian 
pieni. Yhteydenpitoon voi tarvita myös työntekijältä kannustamista. Ke-
hittämisehdotuksena esitettiin myös vanhempien ja sijaisperheen välisen 
yhteistyön vahvistamista. Ristiriitaisissa tilanteissa voisi apuna käyttää 
terapeuttista lähestymistapaa, jotta lapsen sijoitus voisi onnistua paremmin. 
Myös hyvin menestyneiden sijaisperheiden profilointia ehdotettiin, jotta 
jatkossa voitaisiin rekrytoida perheitä, joilla on parhaimmat edellytykset 
toimia perhehoitajina.

”Vähän niinkun perheterapia, kun ei kahdestaan voi puhua, mut sit tavallaan 
olis että jos yritettäis saada hyväksymään se tilanne, et saatais se lapsen etu, 
että miten voitais tehdä ettei se lapsi joutuis kärsimään vaikka kaikki ei oo 
tyytyväisiä tähän tilanteeseen, miten voitais hyväksyä se.”

”Pitäiskö tehdä tutkimusta minkälaiset sijaisperheet menestyvät tehtävässään, 
kuvata näiden perheiden profiilia, missä asuvat, mitä työtä tekevät...”

Kehittämisehdotukset olivat hyviä ja rakentuivat sen pohjalta, mitä vanhem-
mat olivat itse lastensuojelutyössä pitäneet tärkeänä. Erityisen välttämätöntä 
on huomioida riittävän tiedottamisen tärkeys. Lapsen sijoitustilanteessa 
prosessin, työskentelyn ja odotusten on oltava myös vanhemmille selkeitä. 
Tärkeää on myös, että vanhemmalla on tieto siitä, kuka hänen asioissaan 
voi auttaa ja tukea. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä on lapsen sijoituksen 
avainhenkilö, jonka vastuulla on varmistaa myös vanhemman tilantee-
seen liittyvän tuen huomioiminen. Lapsen näkökulmasta vaikuttavan 
sijaishuollon järjestäminen edellyttää työskentelyä myös lapsen perheen 
kanssa ja tämän työskentelyn suunnittelu ja järjestäminen eivät voi olla 
vanhemman vastuulla. Lastensuojelun työkäytännöissä on tarpeen sel-
keyttää vanhempien tukemisen erilaisia muotoja ja vastuun jakautumista 
eri toimijoiden kesken. Vanhempien esittämät kehittämisedotukset ja 
kokemustieto osoittavat, että vanhemmat tulisi ottaa mukaan parempien 
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
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6. Lapsisensitiivisen  
 vanhemmuustyön tärkeys  
 lapsen sijoituksen aikana

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kasvun voidaan todeta 
ilmentävän osaltaan vakavan huono-osaisuuden lisääntymistä Suomessa. 
Sijaishuoltoon liittyviä lastensuojeluilmiöitä on tutkimuksissa tarkasteltu 
erittäin vähän vanhempien tilanteesta käsin. (Saarikallio-Torp ym. 2010, 
236.) Myöskään lastensuojelun ammattikäytäntöjen ja työskentelyn vai-
kutusten tarkastelu ei ole saanut keskeistä sijaa lastensuojelututkimuksessa. 
Tässä tutkimuksessa näkökulmana lastensuojelutyöhön on ollut huostas-
saolevien lasten vanhempien kuntoutumisen tukeminen. Tutkimushank-
keessa on tarkasteltu tämän työskentelyn mahdollisuuksia osana sijoituksen 
aikaista sosiaalityötä. Tutkimuksen tuloksena nousee esille, että vanhem-
pien kuntoutumisen tukeminen saa lastensuojelukäytännöissä vähäisen 
roolin. Vanhempien kokemukset kertovat, että heidän kuntoutumistaan 
on edistänyt lapsen hyvä sijaishuolto, sijoituksen hyvä eteneminen sekä 
työntekijöiden ja vanhempien keskinäiset kohtaamiset, joissa vanhempi 
on voinut kokea oman asemansa ja roolinsa merkityksellisinä.

Vanhempien kokemuksissa kuntoutumisen tukeminen rakentui vah-
vasti suhteessa vanhemmuuteen ja lapsen sosiaalityöhön sisältyviin asioi-
hin. Vanhemmuus näkyi tärkeänä roolina ja myös motivaation pohjana 
muutokselle. Vanhemmat olivat kuntoutuneet muun muassa hankalista 
ihmissuhteista, päihderiippuvuudeta, sairauksista tai oman lapsuuden 
aiheuttamista vaikeuksista. Elämäntilanteeseen oli saattanut liittyä pääl-
lekkäisiä haasteita ja ennakoimattomia tilanteita, jotka olivat vaikeuttaneet 
perheen yhteistä elämää. Lapsen huostaanotto saattoi kuvautua merkittävänä 
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muutoskohtana, joka jälkikäteen oli mahdollista nähdä välttämättömänä 
ja hyviä asioita mahdollistaneena ratkaisuna. 

Tuen kuvauksissa korostuivat vanhemman oma aktiivisuus ja oma-
aloitteisuus. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä oli selkeästi lasta varten, ja 
vanhemman omaan tilanteeseen saama tuki oli sirpaleista. Kuntoutuminen 
tarkoitti myönteistä muutosta vanhemman elämäntilanteessa. Tärkeinä 
asioina muutoksessa näkyivät lapsen elämään liittyvien hyvien asioiden 
mahdollistuminen sekä vanhemman oma elämänhallinta ja kohentunut 
elämäntilanne, joka sai vahvistua ymmärtävässä ja luottamuksellisessa 
asiakassuhteessa jonkun ammatillisen tahon kanssa.

Vanhempien kokemuksissa korostui vanhemmuuden tärkeys. Van-
hemmuus näkyi tärkeänä roolina ja motivoitumisen lähtökohtana hyvälle 
muutokselle omassa elämässä. Vanhemmuudessa kasvaminen näkyi yh-
tenä osana kuntoutumisen prosessia. Oman elämäntilanteen sisältöjä oli 
mahdollista tarkastella erillään lapsen tilanteesta, koska lapsen arki oli 
sijaishuoltopaikassa. Lapsen suojelu ja huolenpito näkyivät vanhemmille 
tärkeinä. Lapsi kuvautui vanhempien kokemuksissa arvokkaana. Lapsen 
sijoituksen nähtiin mahdollistavan lapselle hyviä asioita, ja lapsen edisty-
minen omassa elämässään oli vanhemmille palkitsevaa.

Vanhemmuuden toteuttaminen näkyi rinnakkaisena sijaishuollon kans-
sa. Lapsen kasvatusvastuu oli sijaishuollolla, mutta lapsen ja vanhemman 
välinen keskinäinen, emotionaalinen suhde oli edelleen ainutlaatuinen ja 
yksityinen. Vanhemmille oli tärkeää, että huoltajina he saivat mahdolli-
suuden vaikuttaa tiettyihin lasta koskeviin ratkaisuihin. Vanhemmuuden 
kuvauksissa korostui realistinen käsitys omista mahdollisuuksista turvata 
lapselle hyvät kasvuolosuhteet. Vaikeassa elämäntilanteessa lapsen etuna 
oli mahdollista nähdä sijoitus, vaikka huostaanottoratkaisu olikin saattanut 
olla kokemuksena erityisen rankka ja tuntua lapsen poisottamiselta. Van-
hemmuus oli sijoituksen aikana muuttunut ja kehittynyt. Rinnakkaisessa 
vanhemmuudessa tärkeänä asiana korostuu toimiva yhteistyö vanhemman 
ja sijaishuoltopaikan välillä, joka tuki myös vanhemman omaa tilannetta. 
Yhteistyössä keskeistä on, miten vanhemmat kokevat suhtautumisen it-
seensä ja ymmäryksen tilanteesta, jonka vuoksi lapsi oli otettu huostaan. 
(Kuvio 10.)



115

Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa

Vanhemmuuden 
toteuttaminen

Sijoituksen 
vaikutukset

• Rinnakkaisuus 
sijaishuollon kanssa

• Kasvatuksellinen 
vastuu siirtynyt 
sijaishuollolle

• Emotionaalinen suhde 
lapseen on yksityistä

• Mahdollisuus 
vaikuttaa päätöksiin

• Käsitys omista 
mahdollisuuksista

• Omien tunteiden 
säätely lapsen 
suojaaminen

•Omat oikeudet 
epäselviä
• Arkuus ja 

varovaisuus omasta 
roolista

•Ulkopuolisten 
määrittelyt 
vanhemmuudesta

•Tärkeänä näkyy 
toimiva 
yhteistyösuhde 
sijaishuoltopaikan 
kanssa  tukee 
vanhemman omaa 
tilannetta

Vanhemmuuden rakentuminen lapsen sijoituksen aikana

Suhde lapseen

• Yhteydenpito 
tärkeää
• Suhteen 
ainutlaatuisuus
• Lapsi on arvokas

• Lapsen huolenpito 
tärkeää

•Huoli lapsen 
tulevaisuudesta, ilo 
onnistumisista
•Herkkyys lapsen 
lähtökohdille –
lapsen oikeus 
vanhemmuuteen

Vanhemmuuden 
merkitys

•Roolina ja 
tehtävänä tärkeä
•Kuntoutumisen ja 
motivaation 
lähtökohtana

•Oman 
elämäntilanteen 
erillisyys lapsesta

•Kasvamisen 
mahdollisuus

Kuvio 10. Vanhemmuuden rakentuminen lapsen sijoituksen aikana

Lapsen huostassaololla on erilaisia vaikutuksia vanhemmuuteen. Aineistossa 
nousi esille, että lapsen sijoituksesta kodin ulkopuolelle seuraa epäselvyyttä 
omista vanhemman oikeuksista sekä arkuutta ja varovaisuutta vanhemman 
roolista. Lapsen sijoituksen myötä vanhemmuus tulee ulkopuolisten mää-
rittelyjen kohteeksi. Tällöin on erityisen tärkeää, että lastensuojelutyössä on 
yhtenäinen näkemys lapsen ja vanhemman välisen suhteen merkityksestä 
ja tarkoituksesta sijoituksen aikaisessa työskentelyssä.

Vanhempien kuntoutumisen tukeminen lapsen sijoituksen aikana 
rakentuu osana sijoituksen aikaista sosiaalityötä. Lapsen sosiaalityötä kos-
kevat ratkaisut valmistellaan ja toteutetaan yhdessä lapsen ja vanhempien 
kanssa. Työskentelyn keskiössä on lapsen edun toteutuminen. Perheen 
jälleenyhdistyminen ja huostassapidon lopettaminen edellyttävät, että myös 
lapsen perheen kanssa työskennellään sijoituksen aikana. Käytäntötutki-
mushankkeessa on pohdittu, minkälainen tila ja mahdollisuus nykyisissä 
työkäytännöissä tälle työskentelylle jää, ja miten vanhemmuustyöskentely 
sisältyy lapsen sosiaalityöhön. Vanhempien kokemuksissa sijoituksen 
aikainen työskentely vanhempien kanssa näkyi sirpaleisena. Vanhempien 



116

Vastuun paikka! 

kuntoutumisen tukemista ei koordinoinut selkesti kukaan, ja siihen liittyvä 
moniammatillinen yhteistyö näkyi vähäisenä. Tutkimuksen tuloksena 
voidaan todeta, että moniammatillisella työllä ei ollut vanhempien koke-
muksissa keskeistä merkitystä. Vanhemmat kuvasivat oman tilanteensa 
suhteessa sijaishuollossa olevaan lapseen ja vanhemmuuteen, jolloin keskiöön 
nousi lastensuojelutyön merkitys. 

Lapsen hyvin onnistuneella sijoituksella näytti olevan merkitystä 
vanhemman omalle kuntoutumiselle. Tuen tarve näkyi vähäisempänä, 
jos lapsen asiat olivat hyvin. Lastensuojelutyön ammatillisten käytäntöjen 
näkökulmasta keskeistä on vanhemman roolin tarkentuminen lapsen 
sijaishuollon aikana. Vanhemmat korostivat, että lastensuojelun vastuu-
sosiaalityöntekijän tehtävä kohdentuu lapsen edun varmistamiseen, ja he 
pitivät sitä tärkeänä. Suhteessa vanhempiin vastuusosiaalityöntekijän rooli 
näkyi epäselvänä. Vanhemmilla oli erilaisia käsityksiä siitä, miten heidän 
asiansa mahtuu lapsen sijoituksen aikaiseen työskentelyyn. Vanhempien 
oma elämäntilanne ja siihen tarvittava tuki sai pienen tilan sijoituksen 
aikaisessa työskentelyssä.

Lapsisensitiivisen vanhemmuustyön käsite sisällyttää lapsen sijoituk-
sen aikaiseen työskentelyyn tärkeänä osana vanhempien kuntoutumisen 
tukemisen. Käytännön työnä lapsisensitiivinen vanhemmuustyö tarkoittaa 
lapsen edun toteutumisen vahvistamista kohdentamalla sijoituksen aikana 
työskentelyä myös lapsen läheissuhteisiin ja vanhempien tukemiseen. Lap-
sisensitiivisessä vanhemmuustyössä yhdistyvät lapsen oikeus suojeluun sekä 
lapsen ja vanhemman välisen suhteen ainutlaatuisuus. Lapsisensitiivisessä 
vanhemmuustyössä huostaanotto nähdään erityisesti lapsen oikeutena. Lap-
sen huostassapidon aikana vanhemmuus toteutuu suhteessa lastensuojelun 
institutionaaliseen tehtävään suojella lasta. Sijaishuollon järjestäminen on 
ollut lapsen näkökulmasta välttämätöntä, ja vanhemmuus toteutuu suhteessa 
lapsen etuun. Lapsisensitiivisen vanhemmuustyön lähtökohtana on myös 
lapsen ja vanhemman välinen keskinäinen suhde, jonka merkittävyyttä 
lapsen sijoituksen ei tulisi vähentää. Sijoituksen aikainen vanhemmuustyö 
kohdentuu rinnakkaisen vanhemmuuden tukemiseen ja aikuisen tuen 
tarpeiden tunnistamiseen ja auttamiseen. Vanhemman elämään liittyvät 
haasteet saattavat olla monimuotoisia ja myös kuntoutumisen mahdollisuus 
edellyttää monialaista yhteistyötä ja yhteisten palveluiden järjestämistä 
lastensuojelun ja aikuistyön välillä. (Kuvio 11.)
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Lopputulos

• Lapsen sijoitus saa 
vanhemman tuen

• Vanhemmuus voi vahvistua

• Lapsen sosiaalityön 
tavoitteet voivat sijoituksen 
aikana toteutua paremmin 

• Perheen 
jälleenyhdistyminen voi 
aikaistua tai mahdollistua

Lapsisensitiivinen vanhemmuustyö sijoituksen aikana

Vanhemmuustyö

• Tukea vanhemmuuteen

• Tukea omaan 
elämäntilanteeseen

• Tuen tarpeiden tunnistaminen 
• Vanhemman rooli tarkemmaksi

• Asiakassuhde, josta voi saada 
tukea: ymmärtäminen, 
luottamus, hyväksyntä

• Moniammatillinen yhteistyö 
aikuistyön ja lastensuojelun 
välillä

•Jaettu vastuu
•Lapsen 
vastuusosiaalityöntekijä 
koordinoi

Lähtökohdat

• Huostaanotto lapsen 
oikeutena

• Lastensuojelulaki 30. §: 
vanhemman 
asiakassuunnitelma

• Lapsen ja vanhemman 
välisen suhteen ainutlaatuisuus

• Vanhemmuuden uudelleen 
muotoutumisen tarve lapsen 
sijoituksen myötä

Kuvio 11. Lapsisensitiivinen vanhemmustyö sijoituksen aikana

Vanhemmuustyössä keskiöön nousee kysymys lastensuojelun vanhem-
muuskuvasta. Riitta Granfelt (1998, 176) on pohtinut, minkälainen on 
sosiaalityön äitiyden kuva ja onko siinä tilaa erilaiselle äitydelle sekä hauraan 
ja särkyneen äitiyden vahvistamiselle. Granfelt toteaa, että särkynyt äitiys 
voi olla kypsää, sensitiivisesti lapsen maailmaan eläytyvää äitiyttä, joka voi 
eheytyä ja vahvistua riippumatta siitä, palaako lapsi äitinsä luo asumaan vai 
ei. Tämän tutkimuksen osalta voi nostaa esille kysymyksen lastensuojelun 
sosiaalityön vanhemmuuskuvasta ja pohtia, korostuuko siinä vanhemman 
tehtävistä vastaaminen ja minkälaisen tilan saavat vanhemmuuden emoti-
onaaliset merkitykset sekä lapsen ja vanhemman välisen suhteen merkitys.

Vanhempien kokemusten perusteella voi todeta, että lapsen huostaan-
oton jälkeen vanhemmuuden uudelleen määritteleminen ja sen toteutu-
misen mahdollisuuksista vastaaminen oli vanhempien omalla vastuulla. 
Vanhemmuuden kuvauksissa painottui herkkyys lapsen maailmaa kohtaan. 
Myös tässä aineistossa vanhemmuus saattoi eheytyä, vaikka vanhemmat 
eivät sijoituksen vuoksi huolehtineet lasten arjesta (ks. Granfelt 1998). 
Vanhempien kokemuksissa vanhemmuudella oli paljon merkitystä oman 
kuntoutumisensa pohjana ja erityisen tärkeänä näkyi lapsen ja vanhemman 
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välisen suhteen mahdollisuus. Vanhemmuuden emotionaalinen merkitys 
oli suuri. Lapsen sijoituksen aikaisessa työskentelyssä vanhemmuuden 
merkityksen tulisi näkyä juuri tästä näkökulmasta. Lähtökohtaisesti lasten-
suojelun sosiaalityössä vanhemmuuskuvan keskiössä painottuu vanhempien 
velvollisuus huolehtia lapsen hyvistä kasvuolosuhteista, turvallisuudesta 
ja huolenpidosta. Lapsen sijoituksen aikana sijaishuoltopaikan vastuulla 
on lapsen arkinen huolenpito ja lapsen ja vanhemman välinen suhde 
saa toisenlaisen painotuksen. Vanhempana toimimista (vrt. parenting) 
enemmän saa korostua vanhempana oleminen (vrt. parenthood), jolloin 
vanhemmuuden ulottuvuutena painottuu lapsen ja vanhemman suhde 
(ks. Schmitt & Piha 2008). 

Lapsisensitiivinen vanhemmuustyö voisi parhaimmillaan rakentua 
lapsen ja vanhemman välisen suhteen tärkeydelle ja sen vahvistamiselle. 
Lapsen sijoitusta ovat edeltäneet elämän isot haasteet, jotka ovat saattaneet 
jopa vaurioittaa lapsen ja vanhemman suhdetta. Eheytymisen lähtökohta 
voi löytyä lapsen ja vanhemman välisen suhteen ainutlaatuisuudesta, ja 
tilan sekä tuen antamisesta suhteen korjaamiseen ja vahvistamiseen. 

Sijoituksen aikainen vanhemmuuskuva näyttää nykyisissä työkäytän-
nöissä vanhempien kokemusten perusteella rakentuvan samoista lähtökoh-
dista, jotka korostuvat avohuollon lastensuojelutyössä. Vanhemmuuden 
huolenpitotehtävien tärkeys saa ensisijaisen arvon. Huolenpitotehtävä on 
lapsen sijoituksen aikana sijaishuollolla ja vanhemmuuden merkitys muuttuu 
tässä suhteessa vähäisemmäksi. Voidaan myös kysyä, onko lastensuojelun 
vanhemmuuskuva erilainen avo- ja sijaishuollossa ja tapahtuuko jossakin 
kohdassa muutos vanhemmuuskuvan painotuksissa ja mihin suuntaan. 
Avohuolon tukitoimet kohdentuvat usein lapsen kotiin, vanhempana 
toimimiseen ja perheen yhteiseen arkeen. Lapsen edun edellyttäessä sijais-
huollon järjestämistä työskentelyssä painottuu vanhemmuuden arviointi ja 
sen riittävyyden mittaaminen lapsen näkökulmasta. Sijaishuollon aikana 
vanhemmuustyöskentely voi jäädä jopa työskentelyn ulkopuolelle, jolloin 
lapsen edun toteutuminen ei voi vahvistua tästä näkökulmasta. Näiden 
lähtökohtien rinnalle lapsisensitiivinen vanhemmuustyö nostaa lapsen ja 
vanhemman välisen suhteen emotionaalisen merkityksen, ja tästä syystä 
työkäytäntöjä tulisi vanhemmuustyössä vahvistaa arviointia korostavista 
lähtökohdista emotionaalisen tuen painottamiseen. Vanhempien kuntoutu-
misessa on tärkeää tunnistaa myös kuntoutumiseen liittyvä velvollisuuksien 
ja oikeuksien suhde (ks. Juhila 2011). Lapsisensitiivinen vanhemmuustyö 
korostaa lapsen ja vanhemman oikeutta yhteiseen, molempien elämänti-
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lannetta tukevaan suhteeseen sijaishuollon aikana. Kyse ei ole pelkästään 
vanhemman velvollisuudesta kuntoutua hyväksi vanhemmaksi, joka pys-
tyy vastaamaan lapsen hyvinvoinnista. Sijoituksen aikana lapsen edun 
toteutumista on mahdollista vahvistaa lapsen läheissuhteiden kautta. 
Suunnitelmallinen työskentely vanhempien kanssa edellyttää ilmiön tär-
keyden ymmärtämistä. 

Lastensuojelutyön sisällä on pohdittava, mikä merkitys lapsisensitii-
visellä vanhemmuustyöllä voi olla sijaishuollon vaikuttavuuden näkökul-
masta ja minkälainen tila sen toteuttamiselle nykyisillä työkäytännöillä ja 
resursseilla on. Lastensuojelutyön ammattikäytäntöjen osalta tulee tarkentaa 
vastuusosiaalityöntekijän roolia suhteessa vanhemmuustyöhön. Lastensuo-
jelulaki (30. §) edellyttää suunnitelmallista työskentelyä myös vanhempien 
kanssa lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman kuntoutuminen ei mahdol-
listu pelkästään lastensuojelupalveluilla, mutta osana lapsen sosiaalityötä 
vastuusosiaalityöntekijä voi tukea vanhempaa kuntoutumisprosessissa. 

Tässä tutkimuksessa vanhempien kokemuksista nousi esille luotta-
muksellisen ja ymmärtävän asiakassuhteen merkitys. Lapsen sijaishuolto-
paikalla oli keskeinen vaikutus vanhemman omaan tilanteeseen. Tiivis ja 
toimiva yhteistyö sijaisperheen tai lastenkodin kanssa tuki vanhemman 
omaa kuntoutumista ja vahvisti vanhemmuutta. Vanhemman hyvä elä-
mäntilanne voi merkittävästi vahvistaa lapsen sijoituksen onnistumista 
ja lapsen edun toteutumista. Vanhemmuudessa on lapsen näkökulmasta 
aina jotakin korvaamatonta:

”Kuitenkin lapsille ne omat vanhemmat on aina omat vanhemmat. Lapsel-
lehan se on hirveetä, jos omat vanhemmat vaan katoaa elämästä, mut vois 
hyvinkin kuvitella, että tommosessa tilanteessa mitä meilläkin on, siis meillä 
oli tosi avuton ja mahdoton olo, että mitä hittoa tässä tekee, niin ei moni jaksa 
oikeesti vaan vuosikausii taistella. Kyl siinä helposti ihminen vaan pikkuhiljaa 
luovuttaa, et ei tää auta mitään, ei sekään ole lapsen kannalta hyväksi, vaikka 
sille onkin ne sijaisvanhemmat määrätty, mutta ei ne ikinä voi korvata, kukaan 
nainen ei voi korvata omaa äitiä pienen lapsen sydämessä ja ajatusmaailmassa.” 
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7. Pohdinta

Vanhempien kokemuksina kuvautui paljon tärkeitä asioita vanhempien 
tukemisesta lapsen sijoituksen aikana. Kokemukset olivat muodostuneet 
vuosien kuluessa, mikä mahdollisti lapsen huostaanoton ja tuen muotojen 
tarkastelemisen suhteessa omaan elämänhistoriaan. Omaa roolia ja saatua 
tukea pohditiin suhteessa lastensuojelutyöhön. Lastensuojelun työkäy-
täntöjen osalta kukaan vanhemmista ei kertonut, että työskentelyssä olisi 
tapahtunut muutosta lastensuojelulain uudistumisen myötä. 

Vanhempien kokemuksista muodostui rikas aineisto, jonka avulla 
oli mahdollista kuvata lapsen huostaanottoa ja sijoitusta vanhempien tu-
kemisen näkökulmasta. Haastattelutilanteissa ymmärsin, että käytännön 
sosiaalityössä jää liian vähän aikaa vanhempien kokemuksiin pysähtymi-
selle. Oli koskettavaa huomata, miten ulkopuolisiksi vanhemmat itsensä 
määrittelivät lapsen sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä. Tässä aineistossa 
vanhemmuus kuvautui arvokkaana asiana ja lapsen sijoitus mahdollisuutena 
lapselle. Monet vanhemmista olivat tehneet pitkään töitä löytääkseen tämän 
tärkeyden. Lastensuojelutyöhön suhtauduttiin lapsen sijoituksen osalta 
arvostavasti. Vanhempien oman työskentelyn osalta kriittisyys korvautui 
luopumisella. Työskentelyn ei edellytetty ulottuvan vanhemman omaan 
tilanteeseen, vaan lapsen asian hoitaminen näkyi tärkeimpänä. Vanhem-
pien kokemuksissa korostui se, että tukea tarvittaisiin enemmän ja tyhjän 
päälle ei saisi jättää. Tärkeänä kehittämisehdotuksena oli oma työntekijä, 
joka auttaisi ja olisi kiinnostunut vanhemman asioista.

Vanhempien kuntoutumisen tueksi on tärkeää kehittää lastensuojelun 
ammattikäytäntöjä. Huostaanotetun lapsen vanhemmat tarvitsevat tukea, 
ja työlle on järjestettävä tilaa ja aikaa. Lastensuojelun ammattikäytännöissä 
keskeistä on rinnakkaisen vanhemmuuden olemassaolon tunnistaminen 
lapsen sijoituksen aikana. Tärkeää on myös vanhempien tarvitsemien tu-
kimuotojen löytäminen, tarvittava palveluohjaus ja moniammatillisen yh-
teistyön järjestäminen. Lapsisensitiivistä vanhemmuustyötä tulee vahvistaa 
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osana sijoituksen aikaista työskentelyä. Tätä työtä ei ole mahdollista tehdä 
tahtomisella, se edellyttää aikaa, resursseja ja kohtaamista huostassaolevan 
lapsen vanhemman kanssa. Ilman vanhempien tukemista lapsen sijoitusaika 
pidentyy ja perheen jälleenyhdistyminen ei toteudu. Huostassaoleva lapsi 
tarvitsee tiedon siitä, että perheenjäsenet saavat tukea. Lapsisensitiivisessä 
vanhemmuustyössä vanhempien tukeminen ei ohita lapsen etua, vaan 
vahvistaa sitä. Lapsella on oikeus vanhemmuuteen ja vanhemmilla tukeen 
huostaanotosta huolimatta ja erityisesti sen vuoksi. 

Vanhempien kokemukset kertoivat, että tuen saaminen on liian paljon 
oman aktiivisuuden varassa. Lapsen huostaanoton hetkellä perhe tarvitsee 
kriisityötä ja sijoituksen aikana tukea vanhemmuuteen ja kuntoutumiseen. 
Sijaishuoltopaikan kanssa on sovittava työskentelystä vanhempien kanssa. 
Perhehoidossa on huomioitava, että sijaisperhe ei voi huolehtia vanhem-
muustyöstä, vaan se on järjestettävä perheille erikseen. Lapsen huostaan-
ottamisen hetkellä on tärkeää sopia vanhempien kuntoutumistahojen 
yhteistyöstä. Huostaanotetun lapsen vanhemmalla tulisi olla erityisasema 
aikuissosiaalityön, päihdetyön ja terveydenhuollon palveluissa ja mahdol-
lisuus suunnitelmalliseen monialaiseen yhteistyöhön lapsen sijoituksen 
aikana. Murrosikäisten lasten sijoitukset ovat lisääntyneet viime aikoina 
merkittävästi, ja vanhemmuustyön kehittäminen erityisesti tästä näkökul-
masta on tärkeää. Toinen erityisryhmä ovat maahanmuuttajavanhemmat, 
jolloin vanhemmustyössä tarvitaan myös kulttuuriosaamista. Lapsen 
huostaanotto on rankka toimenpide. Ristiriitojen, akuutin päihde- tai 
mielenterveysongelman vuoksi yhteistyö vanhemman kanssa voi joskus olla 
mahdotonta. Lastensuojelutyön vastuulla on kieltäytymisestä huolimatta 
tarjota säännöllisesti vanhemmalle mahdollisuutta yhteiseen työskentelyyn. 

Heikki Waris -instituutin käytäntötutkimuksessa vanhempien kun-
toutumisen tukemista on tarkasteltu lastensuojelutyön näkökulmasta. 
Tutkimuksen johtopäätöksenä näkyy, että vanhempien tukeminen rakentuu 
monelta osin lastensuojelutyön sisällä. Lastensuojelun ammattikäytäntöjä 
on kehitettävä ja tarkennettava vanhempien tukemisen näkökulmasta. 
Myös moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on välttämätöntä, jotta 
vanhempien kuntoutuminen on mahdollista. Lastensuojelun vastuulla 
on huolehtia vanhempien tukemisen mahdollisuudesta lapsen sijoituksen 
aikana. Kuntoutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja oikeanlaisia 
palveluita, jotka vastaavat vanhemman tarpeisiin. Huostaanotto on vaativa 
lastensuojelun toimenpide, joka edellyttää ammatillista vastuuta erityisesti 
lapsen hyvästä elämästä ja sen rinnalla myös vanhempien tukemisesta.
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Järjestöt
• Omaiset mielenterveyden 

tukena ry
• Irti huumeista ry
• Pienperheyhdistys

Ammatillisia 
toimijoita 

vanhempien 
kuntoutumisen 

tukemisessa lapsen 
sijoituksen aikana

Turvakoti, ensikoti, Jussi -työ, 
Lyömätön linja

Kela ja työvoimapalvelut

Seurakunta ja diakoniatyö

Velkaneuvonta

Päihdepalvelut
• A-klinikka
• Laitoskuntoutuspaikat
• Nuorisoasema

Lastensuojelu
• Lapsen 

vastuusosiaalityöntekijä
• Sijaishuoltopaikka

Muut sosiaalipalvelut
• Aikuissosiaalityö
• Asumispalvelut
• Kuntouttava työtoiminta
• Perheneuvola
• Neuvontapalvelut
• Vammaispalvelut
• Maahanmuuttoyksikkö

Terveydenhuollon palvelut
• Aikuispsykiatria
• Nuorisopsykiatria
• Terveysasemat, sairaala

Kuvio 12. Moniammatillisen yhteistyön toimijat ja sisältöjä.  
Laadittu Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston teematyöpajassa keväällä 2011

Työskentelyllä on
yhteinen tavoite

• Tarvittavan tiedon 
välittyminen edesauttaa 
yhteisen todellisuuden 
rakentumista

• Vanhemmuuden teema on 
yhteinen

• Dialogisuuden ja 
tietämyksen lisääminen

Vanhempien kuntoutumisen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö

Asiakkaan verkostot
ja osallisuus

• Asiakkaan näkökulma on 
keskiössä
• Avoimuus on tärkeää

• Ajantasainen dokumentointi: 
muistiot ja suunnitelmat 
asiakkaan kanssa laadittuja
• Asiakkaalla tieto mitä 

kukakin ammatillinen toimija 
tekee

•Vanhemman tarpeiden ja 
odotusten ymmärtäminen 

Organisointi ja 
koordinointi on tärkeää

• Selkeä vastuunjako eri 
toimijoiden välillä
• Jokaisella oma 

asiantuntijuus, yhteinen 
monialainen asiantuntijuus

•Toisen osaamisen 
kunnioittaminen

•Moninäkökulmaisuuden 
hyväksyminen

Kuvio 13. Vanhempien kuntoutuksen tukeminen ja moniammatillinen yhteistyö.
Laadittu Kehrä lastensuojelun kehittämisverkoston teematyöpajassa keväällä 2011
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Tiedote tutkimuksesta 
Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukena

Hei

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Heikki Waris -instituutissa käynnistyi 
lokakuussa 2009 tutkimushanke Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutu-
misen tukena. Hankkeessa tutkitaan miten lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten 
vanhempia voidaan tukea sosiaalityön keinoin. Tarkoituksena on kehittää lastensuojelun 
työtä vanhempien tiedon avulla paremmin kohtaamaan vanhemman tuen tarvetta lapsen 
sijoituksen aikana.

Tutkimus toteutetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojelutyöryhmissä. Olet 
saanut tämän infokirjeen lapsesi asioita hoitavalta lastensuojelutyöntekijältä. Haluaisitko 
osallistua tähän tutkimukseen kertomalla kokemuksistasi? Osallistumisesi tutkimukseen 
on täysin vapaaehtoista, ja sinulla on mahdollisuus jäädä tutkimuksesta pois missä tahansa 
vaiheessa ilmoittamalla asiasta hankkeen tutkijasosiaalityöntekijälle Miia Pitkäselle tai 
lastensuojelutyöntekijälle. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei 
vaikuta oman lapsesi lastensuojeluasian hoitamiseen. Tavoitteena on, että tutkimuksessa 
vanhemmilta saatu palaute vaikuttaa yleisellä tasolla lastensuojelun kehittymiseen. 

Kaikki tutkimustiedot ovat salassapidettäviä, ja ne hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan tutkimusraporttina, missä yksittäiset tutkimukseen 
osallistujat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimukseen osallistuneilla on mahdollisuus 
osallistua tutkimustulosten käsittelyyn ennen julkaisua.

Ystävällisin terveisin
Miia Pitkänen
tutkijasosiaalityöntekijä
Heikki Waris -instittuutti
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA
PL 7409, Käenkuja 3aB, Helsinki
miia.pitkanen@hel.fi
p. 310 24488 tai 040 176 6579
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SUOSTUMUS HAASTATTELUUN

Haastattelu on osa Soccan - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen hanketta, 
jossa tutkitaan miten sijoituksen aikainen sosiaalityö tukee vanhempien kuntoutumista 
ja minkälainen tuki vanhempien näkökulmasta lapsen sijoituksen aikana on tärkeää. 
Haastattelu on täysin luottamuksellinen ja aineisto analysoidaan ilman haastatteluun 
osallistuneen tunnistetietoja. Aineisto myös säilytetään ja hävitetään luotettavasti. Haastat-
teluiden tulokset julkaistaan tutkimusraportissa, johon voit halutessasi tutustua ennen sen 
julkaisua. Tutkimusraportista ulkopuoliset eivät pysty tunnistamaan yksittäisen henkilön 
vastauksia. Haastattelu voidaan tehdä sinulle sopivimmassa paikassa.

Haastattelun saa keskeyttää milloin tahansa ja tutkimuksesta saa jäädä pois milloin tahansa 
ilmoittamalla asiasta tutkijasosiaalityöntekijä Miia Pitkäselle tai lastensuojelutyöntekijälle.

Haastattelussa esiin nousseet asiat ja tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta lapsenne 
lastensuojeluasian hoitamiseen.

Suostun tulemaan mukaan haastateltavaksi

haastattelun saa nauhoittaa  kyllä ____  ei _____

Haastattelua saa käyttää Miia Pitkäsen väitöskirjan aineistona

          kyllä ____  ei _____

Paikka ja aika   Allekirjoitus ja nimen selvennys

Lisätiedot:
Miia Pitkänen
tutkijasosiaalityöntekijä, Heikki Waris -instittuutti
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA
PL 7409, Käenkuja 3aB, Helsinki
miia.pitkanen@hel.fi
p. 310 24488 tai 040 176 6579
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