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professori  Antti  Kariston  vetämässä  ryhmässä  oli  väitöskirjansa  kanssa
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Liettuassa  tarjosivat  antoisia  keskusteluita  ohjaajien  ja  tutkijakoulutettavien

Tuula Kaitsaaren, Anu Muurin, Jukka Sankalan, Pia Skaffarin, Tanja Tauron  ja

Sanna Väyrysen kanssa.

Lisäksi  Tampereen  yliopiston  sosiaalityön  jatkokoulutusseminaari  tarjosi

tärkeän  foorumin  papereiden  käsittelylle.  Kiitos  Tuija  Eronen,  Riitta  Laakso,

Satu  RantaTyrkkö,  Susanna  Helavirta,  Leena  AutonenVaaraniemi,  Erna

Törmälehto,  Jessica  Sundström  ja  monet  muut  ryhmään  osallistuneet.  Suuret

kiitokset kaikille ryhmille rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä!

Kiitän  myös  Tampereen  yliopistoa  ja  yhteiskuntatieteiden  maisteri  H.

Weijolan  rahastoa,  Alfred  Kordelinin  säätiötä,  Huoltajasäätiötä,  Nordisk

Samarbeidsråd  for  Kriminologi:ta,  Suomalaista  konkordialiittoa,  Suomen

kulttuurirahastoa  sekä  Tampereen  kaupungin  tiederahastoa  saamistani

apurahoista.  Niiden  turvin  olen  voinut  tehdä  tutkimusta  ja  osallistua

kansainvälisiin konferensseihin.

Olen  tutkimusta  tehdessäni  tarttunut  useasti Heli Karjalaisen  teokseen Aika

on. Karjalainen  (1982, 6263) kirjoittaa: ”Kaikella on määräaika,  ja  aikansa on

joka asialla taivaan alla. Elämä on kokonaisuus. Se on ketju,  jonka yhtä osaa ei

voi poistaa  rikkomatta samalla koko ketjua. Kaikella on aikansa. Tällä hetkellä

emme aina ymmärrä miksi jokin asia tai tilanne on näin. Vasta myöhemmin kun

näemme  sen  suuremman  kokonaisuuden  osana,  tajuamme  miten  kaikki  toimii

yhdessä.” Ajatus on kannustanut minua tutkimuksen eri vaiheissa. Olen opetellut

sietämään keskeneräisyyttä. Jotain olen ehkä oivaltanutkin. Onneksi en ole ollut

oppimisprosessissa yksin. Tutkijakollegoiden lisäksi elämän ketjussa ovat olleet

vahvasti  mukana  vanhempani  Henna  ja  Heikki  Iivonen  sekä  apppivanhemmat

Ulla  ja  Seppo  Korpinen  sekä  rakkaimpani  Tapio,  Roope,  Joona  ja  Tuukka.

Kiitos!

Tampereella 14.5.2008
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TIIVISTELMÄ

Johanna Korpinen

Istuntoja  institutionaalisen  katseen  alla:  lastensuojelun  suulliset  käsittelyt

hallintooikeudessa

Tampere: Tampereen yliopisto, Sosiaalipoltiikan ja sosiaalityön laitos,

väitöskirja 2008.

Tämä  on  etnografinen  tutkimus  hallintooikeudessa  järjestettävistä

lastensuojelun suullisista käsittelyistä. Selvitän eri osapuolten tapoja tuoda esiin

omaa  asiantuntijuuttaan  lastensuojeluasioissa.  Tässä  aineistossa  suulliseen

käsittelyyn  päätyneet  asiat  liittyvät  huostanoton  alistuksiin  ja  valituksiin,

valituksiin lapsen sijaishuoltoon sijoittamista tai muuttamista koskevassa asiassa

ja  valituksiin  yhteydenpidon  rajoittamisesta.  Olen  kiinnostunut  siitä,  millaista

tietoa  sosiaalilautakunnan  edustajat,  vanhemmat,  lapset  ja  muut  tilanteeseen

osallistuvat  henkilöt  tuottavat  suullisissa  käsittelyissä  ja  kuinka he perustelevat

tätä  tietoa.  Aineisto  on  kerätty  kolmen  eri  hallintooikeuden  suullisessa

käsittelyssä (21) vuosina 19981999  ja 20022003.

Lähestyn  tutkimustani  institutionaalisen  katseen  käsitteellä.  Lastensuojelun

suullinen käsittely  järjestetään  suljetuin  ovin  ja  tilaisuus ei  ole monien muiden

oikeudenkäyntien tavoin yleisölle avoin. Siellä käsiteltävät asiat ja puheenvuorot

heijastavat  yhteiskunnallisesti  yhteisesti  hyväksyttyjä  arvoja  ja  käsityksiä

riittävästä  vanhemmuudesta  ja  hyvästä  lapsuudesta.  Suulliset  käsittelyt  ovat

institutionaalisia  kohtaamistilanteita,  joissa  eri  osapuolet  puhumisen  lisäksi

katsovat  ja  havainnoivat  toisiaan.  Suullisen  käsittelyn  tilajärjestelyt  osoittavat

valtasuhteita. Tuomioistuinkäsittelyssä on kuitenkin useita katsomisen suuntia ja

kohteita.

Olen  kuvannut  suullisia  käsittelyitä  näytelminä.  Suulliset  käsittelyt  ovat

institutionaalisia  vuorovaikutustilanteita,  joissa  oikeuden  näyttämölle

kokoontuvat  henkilöt  ajavat  asiaansa  etukäteen  tiedossa  olevien  rooliensa

mukaisesti. Oikeudenkäynneissä on näytelmien tavoin selkeä aloitus, keskikohta,

väliaika  ja  loppu.  Tuomarit  ovat  katsojakunta,  joiden  edessä  esitysryhmän
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jäsenet  eli  asianosaiset  ja  lastensuojeluviranomaiset  esittävät  oikeuden

näyttämölle sopivan tulkinnan suulliseen käsittelyyn johtaneista tilanteista.

Sosiaalisen ja oikeudellisen suhteita on lastensuojelussa tutkittu vähän. Myös

hallintooikeuksien  toimintaa  käsittelevät  empiiriset  tutkimukset  puuttuvat

Suomesta.  Tämä  lisää  tutkimuksen  kiinnostavuutta.  Aihe  on  myös

yhteiskuntapoliittisesti  ajankohtainen.  Hallintotuomioistuin  on  vuodesta  2008

alkaen ensiasteen päätöksentekijä tahdonvastaisissa huostaanotoissa.

Tutkimus  jakautuu  kolmeen  empiiriseen  lukuun.  Kuvaan  lastensuojelu

viranomaisten  esiin  nostamia  vanhempien  ongelmia  ja  vanhempien  kuvauksia

parisuhteesta. Lastensuojeluasiakkiden tyyppikuvausten sijaan korostan jokaisen

henkilön  yksilöllistä  tilannetta.  Toisessa  empiirisessä  luvussa  tutkin  lasten  ja

nuorten osallistumista suullisiin käsittelyihin ja aikuisten roolia tässä prosesissa.

Jaoin  lapsia koskevat kertomukset suoriin  ja välittyneisiin kertomuksiin. Suorat

kertomukset  ovat  nuorten  itsensä  kertomia.  Aineistossa  kolme  nuorta  otti  osaa

suulliseen  käsittelyyn.  Suullisissa  käsittelyissä  on  tavallisempaa  kuvata  lapsia

välittyneesti.  Välittyneissä  kertomuksissa  aikuiset  kuvaavat  lasta  ja  lapsen

elämän olosuhteita.

Tutkimuksen  viimeinen  empiirinen  luku  koskee  tiedon  todentamista.

Suullisissa käsittelyissä tuotettava tieto perustuu vuorovaikutustilanteisiin, joissa

eri  osapuolten  näkemykset  kilpailevat  oikean  tiedon  statuksesta.  Tiedon

todentamisessa on tärkeää osoittaa oman näkökulman vahvuudet  ja vastapuolen

esittämien  seikkojen  heikkoudet.  Lastensuojeluviranomaiset  kuvaavat  tietoa

todentaessaan  menneisyyden  ongelmia,  vanhemmuuden  puutteita,  avohuollon

tukitoimia  ja  lapsen  tilannetta.  Eri  lähteistä  hankittu  tieto  kuvataan  loogisesti

etenevänä  tilannekuvauksena,  jota  tukevat  asian kannalta olennaiset  tietolähteet

kuten  asiakirjamerkinnät,  mahdolliset  asiantuntijalausunnot,  todistajat  ja

sosiaalityön  asiantuntemus.  Vanhemmat  kuvaavat  tietoa  todentaessaan

nykyarkea,  vanhemmuussuhteita,  avohuollon  tukitoimia  ja  tukiverkkoa.

Vanhempien  keinot  todentaa  tietoa  perustuvat  pääasiassa  eikirjalliseen

aineistoon. He kyseenlaistavat, syyttävät ja kritisoivat eri instituutioissa toimivia

lastensuojeluviranomaisia ja heistä tehtyjä tulkintoja.

Sosiaalityön  asiantuntijuutta  suullisissa  käsittelyissä  on  tiivistää  tietoa

hallittavissa  olevaan  muotoon.  Vanhempien  asiantuntijuutta  on  esittää
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lastensuojeluviranomaisten  tuottaman  tiedon  rinnalle  erilainen  kertomus  ja

osoittaa  asioilla  olevan useita puolia. Myös  lapsilla  ja  nuorilla on paljon  tietoa

omasta  elämästään.  Lasten  asiantuntijuus  näyttäytyi  aikuisten  ehdoilla

puhumisena.  Aikuisilla on valtaa tulkita lapsen kertomaa eteenpäin lapsen edun

mukaisesti  tulkittuna.  Se  on  keino  suojella  lasta,  mutta  saattaa  jättää  lapsen

näkemykset myös sivuun tai kokonaan kertomatta.

Avainsanat:  asiantuntijuus,  hallintooikeuden  suullinen  käsittely,

institutionaalinen  katse,  institutionaalinen  vuorovaikutus,  lastensuojelu,  tiedon

todentaminen
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ABSTRACT

Johanna Korpinen

Sessions  Under  the  Institutional  Gaze:  Child  Protection  Oral  Hearings  in  the

Administrative Courts

University of Tampere, Department of Social Policy and Social Work

This is an ethnographic study on the oral hearings in child protection held in the

Finnish administrative courts. I examine the different parties' ways of bringing to

bear  their own expertise  in child protection  issues.   A case must go before  the

administrative  court  if  a  12yearold  child  or  his  or  her  parents  oppose  taking

into care. Parents and 12yearold children may also appeal  against restriction of

access or change of residential care. I am interested in what kind of information

the  representatives  of  the  social  welfare  board,  children,  parents  and  other

persons involved in  the situation produce  in oral hearings and how they  justify

this information.  The data was collected in the oral hearings (21) of the Finnish

administrative courts in 19981999 and 20022003.

I  approach  my  study  on  the  concept  of  the  institutional  gaze.  The  oral

hearings are held  behind closed doors and are not open to the public as are many

other trials. There the matters dealt with reflect the socially accepted values and

ideas  of  adequate  parenting  and  good  childhood.  The  oral  hearings  are

institutional  encounters  in  which  the  different  parties  talk  and  observe  each

other. The physical surroundings of the oral hearings are indicative of the power

relations.

I  have  described  oral  hearings  as  plays.  The  oral  hearings  are  institutional

encounters  in  which  those  on  stage  act  according  to  their  known  roles.  In  the

trials there is a clear beginning, middle, interval and end as in plays. The judges

are an audience to whom the members of the performing group, in other words

the  parties  and  child  welfare  authorities,  present  a  suitable    interpretation  of

situations which have led to an oral hearing.

The  relationship  between  social  and  legal  in  child  protection  has  not  been

studied  very  much.    Moreover,  there  are  no  empirical  studies  concerning  the

practices  of  administrative  courts  in  Finland.  Therefore  this  research  is
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important.  The  subject  is  also  important  sociopolitically.  The  administrative

courts became decisionmakers of the first instance at the beginning of 2008.

The  study  is  divided  into  three  empirical  chapters.  First,  I  describe  the

problems of the parents as raised by the child welfare authorities and the ways in

which parents describe their pair relations. Instead of giving type descriptions of

the clients,  I emphasise every person's  individual  situation. Second,  I study the

participation of the children and adolescents in the oral hearings and the adults'

role  in  this  process.  I  divided  the  stories  of  children  into  direct  and  indirect

stories. The direct stories are told by the adolescents themselves. In the data three

adolescents  were  present  in  an  oral  hearing.  It  is  more  common  to  describe

children  through  indirect  stories.    In  the  indirect  stories  the  adults  describe  the

child and the conditions of the child's life.

Thirdly, I studied the verification of the information by the different parties.

The  information produced  in oral hearings  is based on  the  social  encounters  in

which the different parties' views compete on the right status of information. It is

important to show the strengths of one’s own point of view and the weaknesses

of  the  arguments  evinced  by  the  opposite  side  in  the  verification  of  the

information. The information evinced by the child welfare authorities is based on

the parents’ problems in the past, the failure to provide adequate parenting, open

care  measures  and  the  child's  situation.  It  is  backed  up  by  information  from

different  sources,  such as  social work documentation, possible expert opinions,

witnesses and expertise of social work. The information is presented as logically

proceeding  snapshots  of  people’s  lives.  When  parents  substantiate  information

they talk about normal everyday life, parental relations, open care measures and

their  support network. The parents’ verification of  information  is based mainly

on  nonwritten  material.  They  challenge,  blame  and  criticise  the  child  welfare

authorities and the interpretations the authorities have made about them.

The expertise of social work in oral hearings is to condense information into

manageable form. The expertise of parents is to present a different story next to

the  information produced by the child welfare authorities and to show that one

situation  can be  interpreted  in  several  ways. The children  and  adolescents  also

have a lot of information about their own lives. However, the children seemed to

produce information on adult conditions. The adults have the power to interpret
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the  child's  story  in  the  best  interests  of  the  child.  This  is  a  way  to  protect  the

child but may also ignore the child's views or leave them totally unreported.

Key  words:  expertise,  oral  hearing,  administrative  court,  institutional  gaze,

institutional interaction, child protection, verification of information
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1. Johdanto

Tämä  tutkimus  käsittelee  lastensuojelun  suullisia  käsittelyitä  kolmessa  eri

hallintooikeudessa.  Tutkimuksessani  selvitän  eri  osapuolten  tapoja  tuoda  esiin

omaa  asiantuntijuuttaan  lastensuojeluasioissa.  Olen  kiinnostunut  siitä,  millaista

tietoa  sosiaalilautakunnan  edustajat,  vanhemmat,  lapset  ja  muut  tilanteeseen

osallistuvat  henkilöt  tuottavat  suullisissa  käsittelyissä  ja  kuinka  he  tätä  tietoa

perustelevat.

Pidän  suullisia  käsittelyitä  yksittäisinä,  tiettyyn  aikaan  ja  paikkaan

kiinnittyvinä vuorovaikutustilanteina. Suullisissa käsittelyissä tehtävät päätökset

ja vuorovaikutustilanteet ovat kuitenkin osa laajempaa lastensuojeluinstituutiota,

jota  kansallinen  ja  kansainvälinen  lainsäädäntö  säätelevät.  Lainsäädäntö  ja  sen

tulkinnat  lastensuojeluintervention  oikeutuksesta  puolestaan  heijastavat

yhteiskunnassa  vallitsevia  arvoja,  odotuksia  ja  ymmärrystä  siitä,  mitä

vanhemmilta  voidaan  odottaa  lasten  huolenpitoon  liittyvissä  kysymyksissä  ja

missä  menee  julkisen  vallan  puuttumisen  raja.  Tuomareilla  on  suullisissa

käsittelyissä  oikeus  käyttää  heille  kuuluvaa  institutionaalista  valtaa  ja  ratkaista

yksityisten  kansalaisten  ja  hallintoviranomaisten  välisiä  kiistoja.  Tuomareiden

katseiden  alla  sosiaalilautakuntien  edustajat  ja  vanhemmat  perustelevat  omia

näkemyksiään lastensuojeluintervention oikeutuksesta ja pyrkivät vakuuttamaan

myös  tuomareita  oman  näkökulmansa  oikeellisuudesta.  Lähestyn  tutkimustani

institutionaalisen  katseen  käsitteen  kautta.  Viittaan  käsitteellä  lastensuojelun

institutionalisoituneisiin  käytäntöihin,  joiden  puitteissa  eri  viranomaiset  ja

kansalaiset toimivat ja joista myös tehdään päätöksiä eri foorumeilla.

Michael Foucault (1980, 225–228) on tutkinut erilaisia institutionalisoituneita

valvovan  katseen  käytäntöjä.  Foucaut´lla  katse  liittyy  ihmisten  hallintaan  ja

ojentamiseen  asiantuntijavallan  ja  yhteiskunnallisten  rakenteiden  kautta.

Foucault  kuvaa  yhtenä  esimerkkinä  ns.  institutionaalisen  katseen

toimintaperiaatteesta  ympyrän  muotoiseksi  rakennettua  vankilarakennusta,

Panopticonia,  jossa vankien  sellit  ovat vartijoiden  jatkuvan  tarkkailun alaisena.

Vangit  eivät  voi  nähdä  vartijoita  ja  he  eivät  tiedä,  koska  vartijan  katse  heihin

kohdistuu.  Tässä  tutkimuksessa  en  sitoudu  katseen  foucault’laiseen  tulkintaan,
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vaikka myönnän käyttämäni institutionaaliseen katseen sisältävän useita ihmisten

hallintaan ja kontrolliin liittyviä piirteitä.

Näen  institutionaalisen  katseen  laajemmin  kuin  Foucault.  Lastensuojelun

suullinen käsittely  järjestetään suljetuin ovin,  eikä  tilaisuus ole monien muiden

oikeudenkäyntien  tavoin  yleisölle  avoin.  Siellä  käsiteltävät  asiat  ja  päätökset

heijastavat  julkisten  instituutioiden  ja  yksityisten  kotien  yhteiskunnallisesti

yhteisesti  hyväksymiä  arvoja  ja  käsityksiä  vanhemmuudesta  ja  lapsuudesta.

Suojelun  kohteena  olevat  lapset,  heidän  vanhempansa  ja  todistajat  tekevät

havaintoja  ja  perustelevat  niistä  tekemiään  tulkintoja  suullisissa  käsittelyissä

kulttuurisesti sopivilla tavoilla, kuten lastensuojeluviranomaisetkin. Kysymys ei

ole  ainoastaan  lastensuojelun  viimesijaisten  tehtävien  toimittamisesta  tai

asiantuntijavallan  yksipuolisesta  kohdistumisesta  asiakkaaseen,  vaan

vuorovaikutuksellisesta  toiminnasta,  jossa  yksityinen  kansalainen  voi

puolustautua häntä vastaan kohdistuvia pakkotoimenpiteitä kohtaan.

Suulliset  käsittelyt  ovat  institutionaalisia  kohtaamistilanteita,  joissa  eri

osapuolet  puhumisen  lisäksi  konkreettisesti  katsovat  ja  havainnoivat  toisiaan.

Yksityiset  asianosaiset,  lastensuojeluviranomaiset  ja  todistajat  istuvat  etukäteen

määrätyillä paikoilla usein korokkeella  istuvan  tuomariston edessä. Kateederilta

on  hyvä  näköyhteys  salissa  istujiin.  Toisin  kuin  Panopiticonissa,  tuomioistuin

käsittelyissä  on  useita  katsomisen  suuntia  ja  kohteita.  Myös  valtaa  käyttäviä

tuomareita katsotaan ja tarkkaillaan.

Hallintooikeuksiin  päätyvät  lastensuojeluasiat  koskevat  pääasiassa  lasten

huostaanottojen  alistuksia  ja  valituksia1.  Kuntien  sosiaalilautakuntien  tulee

alistaa  lapsen  huostaanottoa  koskeva  päätös  hallintooikeuteen,  jos  lapsen

huoltajat tai 12vuotias lapsi ovat vastustaneet huostaanottoa tai heitä ei ole voitu

kuulla  (LSL  683/1983,  17  §).  Asianosaisilla  on  aina  myös  oikeus  valittaa

sosiaalilautakuntien  tekemistä  päätöksistä.  Valitus  voi  koskea  lapsen

huostaanottoa,  sijaishuoltoon  sijoittamista,  huostassapidon  lopettamista  tai

1  Hallintooikeudet  olivat  vuoteen  2007  saakka  alistus  ja  valitusviranomaisia.  Vuoden  2008
alusta voimaan tulleessa lastensuojelulaissa (417/2007) tilanne muuttui. Hallintotuomioistuin on
nyt  ensiasteen  päätöksentekijä.  ”Jos  lapsen  huoltaja  tai  12  vuotta  täyttänyt  lapsi  vastustaa
huostaanottoa  tai  siihen  liittyvää  sijaishuoltoon  sijoittamista  taikka  jos  kuuleminen  on  jätetty
suorittamatta muusta kuin 42 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, asian ratkaisee hallintooikeus
13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan hakemuksesta lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian” (LSL 417/2007, 43 §).
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yhteydenpidon  rajoittamista.  Hallintooikeudet  voivat  järjestää  suullisen

käsittelyn, mikäli se on tarpeen asian selvittämiseksi tai asianosaiset sitä vaativat

(HLL 586/1996, 37 § ja 38 §).

Lastensuojeluasioissa  huostaanottoa  koskeva  menettely  on  ollut  ja  on

edelleen  pääasiassa  kirjallista.  Vaikka  suullisten  käsittelyiden  järjestäminen  on

ollut  mahdollista  jo  ennen  hallintolainkäyttölain  voimaantuloa  kaikissa

hallintotuomioistuimiin  liittyvissä  asioissa,  järjestettiin  niitä  melko  vähän

(Tarukannel & Jukarainen 1999, 50). Vuonna 1995 järjestettiin 26 lastensuojelun

suullista kuulemista, vuonna 2000 niitä oli 93 ja vuonna 2004 jo 115 (Heino ym.

2006,  23).  Suulliset  käsittelyt  näyttäisivät  olevan  selvästi  lisääntymässä,  sillä

vuonna 2006 niitä järjestettiin 333 ja vuonna 2007 jo 388 (SiitariVanne 2008).

Suullisten  kuulemisten  yleistyminen  on  tuonut  uuden  ulottuvuuden  sekä

sosiaalityöntekijöiden,  hallintotuomareiden  että  asiakkaiden  väliseen  vuoro

vaikutukseen.  Suullinen  kuuleminen  on  lisännyt  kirjallisen  dokumentoinnin

lisäksi  suullisesti  esitettyä  tietoa  tuomioistuimessa. On myös  viitteitä  siitä,  että

asiakkaat  käyttävät  aikaisempaa  useammin  laillisia  avustajia  omien  asioidensa

ajamisessa (Mutka 1998, 99). Avustajia käytetään paljon suullisissa käsittelyissä.

Laillisten  avustajien  valitukset  hyväksytään  yleisemmin  kuin  muiden  tekemät.

(Heino ym. 2006, 27).

Lähtiessäni  toteuttamaan  suullisia  käsittelyitä  koskevaa  tutkimusta  vuonna

1998 minulle olivat tärkeitä kysymykset siitä, mitä hallintooikeuden suljettujen

ovien  takana  tapahtuu  ja  millaista  asiantuntijuutta  lastensuojeluasioissa

arvostetaan. Vielä  kymmenen vuotta  sitten  hallintooikeuksista puhuttiin vähän

ja  niitä  koskeva  tieto  oli  sirpaleista  ja  kirjaamatonta.  Edelleenkin  puuttuvat

hallintooikeuksien  lastensuojelua  koskevaa  toimintaa  ja  käytäntöjä  käsittelevät

tutkimukset.  Mirja  Kajavan  (1997)  tutkimus  tosin  sijoittuu  lääninoikeuksiin.

Kajavan  kiinnostuksen  kohteena  olivat  lasten  kasvuolosuhteet,  eivät

lääninoikeuden  käytännöt.  Hallintooikeuksien  toimintaa  lastensuojelussa  on

kuvattu  osana  koko  hallintooikeusprosessia  (esim.  Kallioinen  2004).  Myös

Stakesin  kokoama  tieto  hallintooikeuksien  tekemistä  päätöksistä  on  ollut

nykyisin  systemaattista  ja  säännöllistä  (Heino  ym.  2006).  Lasten

asianosaisasemaa,  paikkaa  ja  oikeuksia  tuomioistuimissa  ovat  Suomessa

tutkineet  oikeustieteilijät  (esim.  KurkiSuonio  1999;  Auvinen  2006;  Huhtanen
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2001,  Gottberg  2005,  Hirvelä  1997a,  1997b).  Aiheesta  on  myös  käyty

epävirallisempaa keskustelua  (esim. Aaltonen 2004, Mäenpää 2001, Kankainen

2000). Vaula Haaviston (2002) aikuiskasvatuksen alaan kuuluva tutkimus tuottaa

alioikeuksien  vuorovaikutustilanteista  varsin  kiinnostavaa  tietoa.  Kuitenkin

yhteiskuntatieteellinen,  empiirinen  tutkimus  lastensuojeluasioiden  käsittelystä

tuomioistuimessa  puuttuu.  Tutkimukseni  kautta  karttuu  tietämys  siitä,  mitä  ja

miten  lastensuojeluasioista  oikeudessa  puhutaan  ja  mitä  erityistä  oikeudellinen

konteksti tuo institutionaalisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Valitsemani  etnografinen  lähestymistapa  antaa  lähtökohdan  lähes

neitseellisen  tutkimuskohteen  toiminnan  ja käytäntöjen kuvaamiseen.  Tutkimus

on  institutionaalista  etnografiaa  (Miller  1994,  281).  Institutionaalisissa

etnografioissa yhdistyvät arkipäiväisten vuorovaikutustilanteiden havainnointi ja

kiinnostus  ihmisten  kieleen  ja  luonnollisissa  tilanteissa  tapahtuvaan  vuoro

vaikutuksen  analysointiin.  Institutionaalinenn  etnografia  sopii  tuomioistuimien

tutkimukseen  monestakin  syystä.  Ensinnäkin  menetelmä  mahdollistaa

monipuolisen  aineiston  keräämisen.  Aineiston  analyysivaiheessa  saatoin

hyödyntää  eri  tavoin  kerättyjä  aineistoja  ja  yhdistää  niitä  toisiinsa.  Toiseksi

tuomioistuimien  toimintakäytännöt  eroavat  tavanomaisista  vuorovaikutus

tilanteista. Esimerkiksi  ennalta  määrätty  asioiden  käsittelyjärjestys,  muodolliset

puhuttelutavat  ja  avustajien  käyttö  ovat  tuomioistuinkäsittelyille  tyypillisiä

toimintamuotoja,  mutta  ovat  kenttää  tuntemattomalle  vieraita.  Etnografisille

tutkimuksille  tyypillinen  tutkimuskohteiden  pidempiaikainen  havainnointi  sopii

tämän  vuoksi  hyvin  tuomioistuinten  tutkimiseen.  Kolmanneksi

vuorovaikutustilanteita  ja  niissä  tuotettua  puhetta  on  helpompi  ymmärtää  ja

tulkita,  kun  on  itse  ollut  paikalla  kuuntelemassa  ja  aistimassa  vuorovaikutus

tilanteen tunnelmaa.

Tutkimukseni  etenee  seuraavasti.  Luvussa  kaksi  kuvaan  lastensuojelun  eri

toimijatahoja ja institutionalisoituneita käytäntöjä. Luvussa kolme siirrän tutkijan

katseeni  tuomioistuimiin.  Käsittelen  lyhyesti  hallintotuomioistuimien

historiallista  taustaa  ja  nykytilannetta  lastensuojeluasioiden  käsittelijöinä.

Tuomioistuimet  hankkivat  lasta  koskevaa  tietoa  erilaisilla  keinoilla.  Tähän

liittyen  kuvaan  sekä  suomalaisia  että  kansainvälisiä  käytäntöjä  sekä  pohdin

erilaisten mallien soveltuvuutta lapsen mielipiteen selvittämisessä. Luvussa neljä
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kuvaan  tutkimuskysymykseni,  tutkimusaineiston  ja  sen  analyysin  sekä

tutkimuksen  metodologisia  ja  teoreettisia  valintoja.  Luku  viisi  vie  lukijan

oikeuden näyttämöille. Kuvaan kolmea havainnoimaani hallintooikeutta niiden

tilallisten  merkitysten  kautta.  Luvut  kuusi,  seitsemän  ja  kahdeksan  ovat

tutkimukseni  empiiriset  pääluvut.  Luvussa  kuusi  kysyn,  mitä  sosiaalisia

ongelmia  lastensuojeluviranomaiset  nostavat  esiin  suullisissa  käsittelyissä,

kuinka  vanhemmat  kuvaavat  parisuhdettaan  ja  mitkä  reunaehdot  määrittävät

heidän  kertomisen  tapojaan.  Luvussa  seitsemän  tutkimus  kohdistuu  lapsiin  ja

nuoriin.  Kysyn,  kuinka  lasten  ja  nuorten  osallistumismahdollisuudet  tukevat

heidän  omaa  asiantuntijuuttaan  käsiteltävässä  asiassa,  mitä  erityistä

vuorovaikutustilanteiseen tulee nuorten osallistuessa niihin ja mikä on aikuisten

rooli  tässä  prosessissa.  Luvussa  kahdeksan  tarkastelunäkökulmani  laajenee

keinoihin  todentaa  lastensuojeluviranomaisten  ja  vanhempien  tietoa.  Kyse  on

siitä,  miten  eri  osapuolet  suullisissa  käsittelyissä  perustelevat  näkemyksiään  ja

mitä  keinoja  he  perustelussa  käyttävät.  Johtopäätösluvussa  on  aika  sulkea

näyttämö,  kuvata  tutkimuksen  keskeiset  tulokset  ja  pohtia,  millaista

asiantuntijuutta eri osapuolet tietoa todentaessaan tuottavat sekä mitä ne kertovat

suomalaisen lastensuojelun institutionalisoituneista käytännöistä.



22

2. Lapset, vanhemmat ja lastensuojelu

2.1. Lastensuojelu institutionaalisena toimintana

Kaikissa  yhteiskunnissa  tulee  eteen  tilanteita,  joissa  lasten  saama  hoito  ja

huolenpito eivät vastaa yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä tai  lapsi ylittää hänelle

asetetut  rajat  ja  tilanteiden  ratkaisemiseksi  tarvitaan  lastensuojelullisia  keinoja

kohdistaa  yksityiseen  perheeseen  interventio.  Joskus  tilanteet  päätyvät

tuomioistuimiin,  joille  on  annettu  valtaa  ratkaista  yksityisten  kansalaisten  ja

viranomaisten  välisiä  kiistoja.  Lastensuojelun  institutionalisoituneet

toimintatavat  ja  puuttumisen  kriteerit  vaihtelevat.  Lastensuojelun  käsite  saa

merkityksensä  siinä  toimintaympäristössä,  jossa  sitä  käytännössä  toteutetaan

(Hearn  ym.  2004).  Lastensuojelu  voi  olla  tiukasti  lasten  laiminlyönteihin  ja

pahoinpitelyihin  keskittyvää  reaktiivista  toimintaa,  jossa  kynnys  puuttua

yksityisen  perheen  elämään  on  korkea  tai  enemmän  ennaltaehkäisevää,  mutta

myös  yksityisten  perheiden  elämään  tiukemmin  puuttuvaa.  (Weightman  &

Weightman 1995).

Lastensuojelu säätelee lasten, vanhempien ja valtion välisiä suhteita. Valtion

kynnys  puuttua  perheiden  yksityisyyteen  kuitenkin  vaihtelee  ajan  ja  paikan

mukaan. Jos Suomessa aikaisemmin lastensuojelun puuttumista aiheuttivat äitien

siveettömyys  tai  punaleskeys  (Forsberg  1998,  33),  kohdistuu  julkinen  katse

aikaisempaa useammin vanhempien sosiaalisiin ongelmiin, mutta myös suoraan

suojelun  tarpeessa  olevaan  lapseen.  Jacques  Donzelot  (1980)  kuvaa  jo  nyt

vakiintuneita  lastensuojelun  institutionalisoitumiskehityksen  alkuaikoja

sosiaalisen esiintuloksi. Sosiaalista edustavasta sosiaalityöstä tuli välittäjä valtion

ja  yksityisen  perheen  välille.  Sosiaalityö  mahdollisti  valtion  yhteiskunnallisen

järjestyksen ylläpidon ja kontrollin, mutta myös ylläpiti vaikutelmaa etäisestä ja

neutraalista  valtiosta,  joka  ei  puutu  perheiden  autonomiaan  (Parton  1998,  12).

Sosiaalityöntekijöiden  roolista  institutionaalisen  vallan  käyttäjinä  ja  perheiden

tukijoina on useita erilaisia ja keskenään kilpailevia näkemyksiä.

Lorraine  Fox  Hardingin  (1991)  tutkimuksessa  käydään  läpi  anglo

amerikkalaista  lastensuojelua  koskevaa  ideologista  ja  käytäntöihin  kiinnittyvää
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keskustelua.  Neljässä  mallissa  tiivistyvät  ideologiset  näkemykset  siitä,  kuinka

lasten,  vanhempien  ja  valtion  väliset  suhteet  on  järjestetty.  Anglo

amerikkalaisesta  näkökulmasta  huolimatta  jaottelua  voi  lukea  myös

yleisemmällä  tasolla. Jaottelu  tiivistää hyvin  lastensuojelussa  rinnakkain eläviä,

mutta  toisilleen  usein  vastakkaisia  näkökulmia  ja  keskusteluja  lastensuojelun

roolista yksityisten perheiden ja valtion välisten suhteiden sääntelyssä.

Malleista minimalistinen  näkökulma  korostaa  perheiden  yksityisyyttä.

Valtion  ja  perheiden  väliset  suhteet  nähdään  etäisinä.  Näkemys  perheestä  on

perinteisen patriarkaalinen  ja korostaa miesten valtaa naisiin  ja aikuisten valtaa

lapsiin. Valtiopaternalistinen näkökulma puolestaan edustaa lähes vastakohtaista

tulkintaa perheen ja valtion välisistä suhteista. Siinä korostuu valtion rooli lapsen

ja  vanhemman  oikeuksien  määrittelijänä.  Suuntauksen  kannattajat  näkevät

valtion oikeudeksi suojella  lapsia vanhemmilta, mikäli vanhemmuuden kriteerit

eivät vastaa yhteisesti asetettuja kriteereitä.

Biologisten  vanhempien  näkökulma  viittaa  nimensä  mukaisesti  vanhempien

oikeuksia  korostavaan  näkökulmaan.  Valtion  ja  perheiden  suhdetta  ei  nähdä

etäisenä,  vaan  perheillä  on  sitä  kohtaan  monia  odotuksia.  Mallin  kannattajat

pitävät  yhteiskunnallisen  epätasaarvon  ja  luokkajaon  aiheuttavan

lastensuojelullisia  ongelmia.  Erilaisilla  tuilla  ja  palveluilla  voidaan  kuitenkin

poistaa  luokkaeroja  ja  parantaa  pärjäämistä  yhteiskunnassa.  Perhettä  pidetään

kokonaisuutena, jossa vanhempien tarpeet ovat korostuneesti esillä.

Lasten  oikeuksia  ja  vapauksia  korostava  suuntaus  eroaa  edellä  mainituista

malleista  siinä,  että  lapset  nähdään  itsenäisinä  ihmisinä,  joilla  tulisi  aikuisten

tavoin  olla  oikeus  autonomiaan.  Niinpä  lapsella  tulisi  olla  oikeus  esittää  omat

mielipiteensä ja toiveensa, ei ainoastaan saada suojelua. Lapsen haavoittuvuuden

ja  riippuvuuden  sijaan  korostuvat  näkemykset  tämän  kyvykkyydestä  ja

vahvuuksista.  Äärimmäisyyksiin  vietynä  tämä  tarkoittaisi  koko

lastensuojelujärjestelmän romuttamista, koska tarave kontrolloida ja ohjata lapsia

väistyisi  heidän  saavuttaessaan  aikuisten  oikeudet.  Maltillista  linjaa  edustava

näkemys korostaa lapsen mukaan ottamista ja tärkeyttä kuulla häntä päätettäessä

hänen asioistaan.

Fox  Hardingin  (1991)  paikantamia  malleja  olisi  mahdollista  pitää

lastensuojelun  ideologiaa  ja  ajattelua  kuvaavana  kronologisena,  jopa
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kansainvälisenä  kuvauksena.  Se  etenee  1800luvun  minimalistisesta

järjestelmästä  kohti  valtiopaternalismia,  muuttuu  vähitellen  hyvinvointi

valtiolliseksi  toiminnaksi  ja  siirtyy  lopulta  lasten  subjektiuden  aikakauteen.

Osittain kehitys meneekin näin. Patriarkaaliset piirteet ovat vähentyneet. Naisten

lisääntyneiden  oikeuksien  rinnalla  myös  lapsen  oikeuksia  koskeva  ajattelu  on

saanut  kannatusta,  aina  kansainvälisiä  sopimuksia  myöten.  (Alanen  2001).

Kronologisen  ajattelun  sijaan  näen  suomalaisen  lastensuojelun  sosiaalityön

käytäntöjen ja nykykeskustelun heijastavan kaikkia edellä kuvattuja ideologioita

ja  ajattelutapoja.  Vaikka  suomalaisen  lastensuojelun  hyvinvointia  korostavat

piirteet  tulevat  lähellä  valtiopaternalistista  ajattelua,  lastensuojelulle  on

tyypillistä  monitulkintaisuus  ja  eri  mallien  rinnakkainen  soveltaminen.

Lastensuojelun  arkea  on  mahdotonta  typistää  yhteen  malliin  tai  ideologiaan,

vaan lastensuojelu kiinnittyy aikaan, kulttuuriin ja paikkaan.

Tämä  tulee  konkreettisesti  esiin  esimerkiksi  lastensuojelun  suullisissa

käsittelyissä,  joissa  näkemykset  lastensuojelun  puutumisen  kynnyksestä

vaihtelevat.  Asiakkaan,  sosiaalityöntekijän  ja  lapsen  näkemykset  siitä,  koska

viranomaisten  on  oikea  aika  puuttua  perheen  tilanteeseen,  millainen

sijaishuoltopaikka  vastaisi  parhaiten  lapsen  tarpeita  ja  miten  biologisten

vanhempien  ja  sijaisvanhempien  suhteet  tulisi  järjestää,  vaihtelevat.

Erimielisyyttä  näkee  myös  esimerkiksi  huostaanottoa  koskevassa

yleisönosastokirjoittelussa. Riitta Jallinoja (2006, 205–206) kuvaa vuosina 1999–

2003  käytyä  Helsingin  Sanomien  yleisönosastokirjoittelua  huostaanotosta.

Huostaanoton  perusteista  kiistelivät  biologista  vanhemmuutta  ja

sijaisvanhemmuutta  puolustavat.  Biologisten  vanhempien  mielestä  Suomessa

lapsia  otetaan  liian  varhain  huostaan.  Sijaisvanhemmat  puolustivat  lapsen

oikeutta  kiintyä  hänestä  huolehtiviin  aikuisiin  silläkin  uhalla,  että  suhde

biologisiin vanhempiin kärsii.

Vaikka  toisilleen  vastakkaiset  ideologiset  näkemykset  elävät  käytännöissä

rinnakkain,  eri  maiden  lastensuojeluorientaatioista  on  mahdollista  löytää

perustavanlaatuisia  eroja,  jotka  ovat  yhteydessä  valtioiden  harjoittamaan

hyvinvointipolitiikkaan.  Yksi  tapa  luokitella  lastensuojelun  erilaisia

orientaatioita  on  kuvata  maita  hyvinvointisuuntautuneiksi  tai

suojelusuuntautuneiksi  (Harder  &  Pringle  1997,  149;  Pösö  2007,  Protecting
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children 2003). Margit Harderin ja Keith Pringlen (1997, 150) mukaan Suomessa

ja  Tanskassa  hyvinvointisuuntautunut  orientaatio  näkyy  muun  muuassa

universaaleissa  kaikille  lapsiperheille  suunnatuissa  palveluissa.  Ennalta

ehkäisevät  palvelut  puuttuvat  Englannista  ja  Irlannista  ja  näissä  maissa

lastensuojelun  toimet  kohdennetaan  tiukemmin  erityisesti  lasten

hyväksikäyttötapausten  selvittämiseen  (emt.  149).  Hyvinvointisuuntautuneihin

maihin  kuuluvat  esimerkiksi  Suomi,  Ruotsi,  Saksa  ja  Hollanti  (Protecting

children 2003, 27). Lastensuojelun käsite on näissä maissa laaja. Sosiaalipalvelut

ja  etuudet  on  suunnattu  laajalle  väestöryhmälle  ja  painopiste  on

ennaltaehkäisevissä  ja  vapaaehtoisissa  toimissa.  Suojelupainotteisissa  maissa,

kuten Englannissa  ja Yhdysvalloissa,  lastensuojelun keskeisiä  kysymyksiä  ovat

lasten ja vanhempien oikeudet. Valtion ja yksityisten perheiden välinen suhde on

etäinen.  Lapsiperheille  suunnatut  palvelut  ja  etuudet  ovat  minimalistisia,  ja

lastensuojelun  puuttumisen  kynnys  korkea.  Kun  kynnys  ylittyy,  toimet  ovat

luonteeltaan  viimesijaisia  ja  yleensä  tahdonvastaisia.  Suojelupainotteisissa

malleissa tuomioistuinlaitoksen rooli lastensuojeluasioiden käsittelijänä on myös

yleensä  hyvinvointipainotteisia  maita  korostuneempi.  Harder  ja  Pringle  (emt.)

tähdentävät  mallien  olevan  allttiitta  muutoksille.  Suojelu  ja  hyvinvointi

suuntauneiden  orientaatioiden  mukaiset  painotukset  voivat  vaihdella  eri

aikakausina.

Kiinnostavaa on, että  lastensuojelusta on samanaikaisesti mahdollista  löytää

monia  yhteisiä  kansalliset  rajat  ylittäviä  piirteitä,  keskustelunaiheita  ja

toimintakäytäntöjä,  mutta  myös  monia  erottavia  tekijöitä,  jotka  antavat  aiheen

kysyä voidaanko lastensuojelusta sen yleisessä merkityksessä edes puhua (esim.

Hearn ym. 2004). Lastensuojelua voidaan toteuttaa erilaisista ideologioista käsin,

ja sen institutionalisoituneet käytännöt kuvastavat  laajemminkin yhteiskunnassa

vallitsevia  käsityksiä  siitä,  mikä  on  normaalia  tai  patologista  ja  missä

puuttumisen  kynnys  kulkee.  Se,  mikä  koetaan  toisessa  maassa  oikeaksi

auttamisen  keinoksi,  voidaan  toisessa  maassa  nähdä  liiallisena  puuttumisena

perheiden  yksityisyyteen.  Vertaileva  tutkimus  ruotsalaisesta  ja  englantilaisesta

lastensuojelusta  tiivistää  asian  seuraavasti:  ruotsalaisten  tapa  ymmärtää  ja

toteuttaa  lastensuojelua  koettaisiin  Englannissa  sietämättömäksi,  mutta  myös

englantilaisen  mallien  soveltaminen  Ruotsiin  herättäisi  vastarintaa  (Weightman
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&  Weightman  1995,  76).  Ruotsissa  kansalaiset  odottavat  saavansa

yhteiskunnallisia  palveluita  ja  etuuksia.  He  käyttävät  niitä  mielellään.

Brittiläisessä yhteiskunnassa valtiolta odotetaan vähemmän. Julkisilla palveluilla

on huono maine eikä niiden käyttöä arvosteta yhteiskunnallisesti.

2.2 Lastensuojelun institutionalisoituneet käytännöt
Suomessa

Vuonna  1936  Suomessa  astui  voimaan  ensimmäinen  lastensuojelulaki.  Ennen

lain  voimaantuloa  lastensuojelu  oli  osa  köyhäinhoitoa  ja  avun  piiriin  pääsivät

etupäässä orvot ja vanhempiensa hylkäämät lapset. Turvattomat lapset sijoitettiin

elätehoitoon  tai  kasvatuslaitoksiin  (Haatanen  1992,  93).  Vuoden  1936  laissa

luotiin  huostaanottosäädökset.  Nyt  julkisen  tahon  oli  mahdollista  tarvittaessa

ottaa  lapsi  huostaan2.  Valtiollisen  lastensuojelun  käytännön  toteutuksesta

vastasivat  kunnat  ja  sosiaalilautakunnat.  Sosiaalilautakunnat  koostuivat

poliittisin  perustein  valituista  maallikkojäsenistä  muiden  kunnallisten

lautakuntien  tapaan.  Ensimmäisen  lastensuojelulain  aikaa  on  kuvattu

valtiopaternalistiseksi  (Pulma  1987,  198;  Forsberg  1998,  32).  Osana

sosiaalihuoltoa  lastensuojelu  oli  yksilöllistä,  tarveharkintaista  ja  kontrolloivaa.

Johtavana ajatuksena oli suojella lapsia huonoilta vanhemmilta.

Lain  henkeä  kritisoitiin  kapeaalaiseksi  ja  rajoittuneeksi,  ja  vuoden  1983

lastensuojelulaissa (LSL 1983) näkökulma lasten ja perheiden ongelmiin laajeni.

Tiukasta  suojeluhenkisestä  lastensuojelusta  siirryttiin  lasten  hyvinvointia  ja

lapsen  etua  korostavaan  aikakauteen.  Kunnat  olivat  edelleen  velvollisia

järjestämään  sosiaalihuoltolain  17  §:ssä  (710/1982)  mainitut  sosiaalipalvelut,

joihin sosiaalityö ja lastensuojelu myös kuuluivat. Kuntien tulee huolehtia siitä,

että lastensuojelu vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa olevaa tarvetta.

2  Nykymuotoisen  huostaanoton  edeltäjänä  voi  tosin  pitää  vuoden  1898  holhouslakia.
”Holhouslaki  teki  mahdolliseksi  saada  laiminlyödyn  lapsen  tuomioistuimen  päätöksellä
erotetuksi  vanhemmistaan,  samalla  kun  se  sääti  holhoojan  määräämisestä  sitä  tarvitsevalle
alaikäiselle.  Tuomioistuin  voi  holhouslautakunnan  esityksestä  kieltää  vanhemmilta
kasvatusoikeuden,  jos  he  ovat  törkeästi  väärinkäyttäneet  sitä  valtaa,  joka  heillä  on  lapsen
suhteen,  tahi  muuten  pahoin  laiminlyöneet  vanhemman  velvollisuuksiaan,  taikka  siveettömällä
tai  pahantapaisella  elämällään  tai  ilmeisellä  kykenemättömyydellään  lasta  kasvattamaan
panevat sen kasvatuksen alttiiksi”(Ståhlberg 1931, 402).
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Lastensuojelun käsite vuoden 1983  laissa on aikaisempaan  lakiin verrattuna

laaja. Se kattaa  sekä  rakenteellisia,  ennaltaehkäiseviä että  perheyksilökohtaisia

toimia  nuorten  ja  lapsiperheiden auttamiseksi. Ensisijainen auttamismuoto  ovat

avohuollon  tukitoimet,  esimerkiksi  taloudellinen  tuki,  terapiapalvelut,  tuki

henkilötoiminta,  lapsen  harrastusten  tukeminen  ja  perhetyö.  Ne  saattavat  olla

osittain  päällekkäisiä  kaikille  lapsiperheille  suunnattujen  palveluiden  kanssa.

Esimerkiksi  lasten  päivähoitoa  käytetään  myös  lastensuojelullisena  tuki

toimintana.  Vasta  kun  toiminta  saa  enemmän  kontrollin  piirteitä,  lastensuojelu

viimesijaisessa  merkityksessään  tulee  esiin.  Viimesijaisuus  yhdistetään  usein

huostaanottoon (Peltonen 2003, 137). Lapsen huostaanotto tulee kysymykseen:

1.  jos  puutteet  lapsen  huolenpidossa  tai  muut  kodin  olosuhteet
uhkaavat  vakavasti  vaarantaa  lapsen  terveyttä  tai  kehitystä  taikka
jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä
päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon
tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään, ovatko pilkut
suoraan lakitekstistä?

2. jos 4 luvussa tarkoitetut toimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai
mahdollisia  taikka  jos  ne  ovat  osoittautuneet  riittämättömiksi,  ja
onko tämä jasanakin suoraan lakitekstistä?

3.  jos  sijaishuollon  arvioidaan  olevan  lapsen  edun  mukaista.
(Lastensuojelulaki 1983/683, 16 §)

Huostaanotettu  lapsi  lapsi  sijoitetaan  sijaishuoltona  joko  perhehoitoon  tai

laitoshoitoon.  Sijaishuollon  päättymisen  jälkeen  lapsella  on  myös  oikeus

jälkihuoltoon (34 §). Jälkihuollon tukitoimet ovat osittain samoja palveluita kuin

avohuollon tukitoimet. Kuntien velvollisuus on vastata lastensuojelun tarpeisiin

riittävällä  tasolla  ja  huolehtia  erilaisten  ennaltaehkäisevien  tukitoimien

järjestämisestä.

Vuoden 1983 lastensuojelulakia on pitkään kritisoitu ja siihen on kohdistunut

useita  muutosvaatimuksia.  Lakia  on  pidetty  vaikeaselkoisena  ja  liian  yleisenä

(Mikkola  2004,  77).  Toiveita  on  ollut  saada  laki  ”selkeämmäksi,  konkreetti

semmaksi  ja  täsmällisemmäksi  niin,  että  se  kertoisi  yhteistyökumppanille,

lapselle, perheelle ja päätöksentekijälle (Sinko 2005a, 5). On myös ollut toiveita

yhtenäistää  työkäytäntöjä.  Yhtenäisten  toimintamallien  on  uskottu  edistävän

kansalaisten  oikeusturvan  toteutumista.  Myös  lapsen  näkymättömyyttä

lastensuojelun asiakkaana on kritisoitu (esim. Hurtig 2003). Vuoden 1983 lain 10
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§:n  mukaan  lapsen  etua  selvitettäessä  on  otettava  huomioon  tämän  omat

toivomukset ja mielipide. Käytännössä työtä on tehty useammin aikuisten kesken

kuin  yhdessä  lasten  kanssa  ja  lapsia  kuunnellen.  Lisäksi  sosiaalityöntekijöiden

roolia  sekä  huostaanoton  valmistelijana  että  lapsen  edun  ajajana  on  pidetty

pulmallisena. Lapsen huomioiminen  ja  lapsen osallisuuden parantaminen  oman

asiansa  käsittelyssä  ovatkin  uuden  2008  voimaan  astuvan  lain  (417/2007)

keskeisiä tavoitteita.

Lapselle  on  nykyisin  mahdollista  määrätä  edunvalvoja,  jos  epäillään

vanhempien  kykyä  käyttää  lapsen  puhevaltaa.  Edunvalvojan  määrääminen  on

ollut mahdollista jo vuoden 1983 lain aikana. Edunvalvojia on määrätty lapselle

harvoin  eikä  käytännössä  lastensuojeluun  perehtyneitä  edunvalvojia  ole  ollut

edes  saatavilla.  Käynnissä  oleva  vuosille  2005–2009  ajoittuva  edunvalvoja

hanke3  luo mallia suomalaiselle edunvalvojatoiminnalle. Yksi merkittävä uuden

lain kohta koskee myös lapsen lähiverkoston nykyistä parempaa kartoitusta, kun

lapsen  sijoittamista  kodin  ulkopuolelle  harkitaan.  Hyvinvointimallin  laaja

alaisuudesta huolimatta lähiverkosto on otettu huomioon sattumanvaraisesti. On

myös  ilmennyt  selvää  haluttomuutta  sijoittaa  lapsia  sukulaisten  luokse.  Yksi

ongelmakohta  on  koskenut  lapsen  tilanteen  tutkimista  vanhempien  sitä

vastustaessa.  Nyt  lastensuojelulaki  (417/2007)  antaa  tutkimiseen

mahdollisuuden.  Viranomaiset  voivat  hakea  hallintotuomioistuimelta  lupaa

lapsen  tutkimiseen,  jos  tutkiminen  on  välttämätöntä  lastensuojelun  tarpeen

selvittämiseksi ja huoltaja kieltää tekemästä tutkimusta.

Kritiikkiä  on  kohdistunut  myös  tahdonvastaisten  huostaanottojen

päätöksentekomalliin.  Sosiaalilautakuntia  kohtaan  kohdistuvalla  kritiikillä  on

pitkä  historia,  sillä  jo  1960luvulla  kritisoitiin  sosiaalilautakuntien  valtaa

suorittaa vapaudenriistoja  tuomioistuinten  tapaan  (Suonoja  1992,  482).

Sosiaalilautakuntien  ei  ole  ensiasteen  päätöksentekijöinä  katsottu  täyttävän

Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  vaatimuksia  oikeudenmukaisesta  oikeuden

käynnistä.  Vaatimusta  siirtää  päätöksenteko  tuomioistuimeen  on  perusteltu

kansainvälisellä lainsädännöllä. Lisäksi on epäilty kunnallisten luottamuselinten

asiantuntijuutta  päätöksentekijöinä  lastensuojeluasioiden  lisääntyessä  ja

muuttuessa  aikaisempaa  monimutkaisemmiksi.  On  väitetty,  että  kunnat  ovat

3 (http://www.sosiaaliportti.fi/fiFI/Lastensuojelunedunvalvonta/)

http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunedunvalvonta/
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taloudellisiin  seikkoihin  vedoten  jättäneet  tekemättä  huostaanottoja.

Historialliseksi  jäänteeksi  (Sinko  2005a,  38)  kuvattua  lautakuntatoimintaa

kohtaan  on  esitetty  kovaa  kritiikkiä,  vaikka  toisaalta  empiiristä  tutkimusta  tai

selvitystä lautakuntien toiminnasta ei ole juuri tehty.

Uuden  lastensuojelulain  valmisteluvaiheessa  on  keskusteltu  runsaasti  siitä,

tulisiko  huostaanottoja  koskevat  ratkaisut  tehdä  hallintooikeuksissa,  kuntiin

perustettavissa moniammatillisissa asiantuntijatyöryhmissä vai käräjäoikeuksien

yhteydessä  toimivissa  perheoikeuksissa.  Eduskunta  päätyi  kannattamaan

hallituksen  esitystä  (HE  252/2006),  joka  ehdotti  hallintooikeuksia  ensiasteen

päätöksentekijäksi.  Eduskunta  kuitenkin  hyväksyi  ponnen  (309/2006),  jossa  se

edellyttää hallitusta seuraamaan uuden päätöksentekojärjestelmän toimivuutta ja

tarvittaessa vielä muuttamaan nyt tehtyä ratkaisua4.

”Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee 13 §:n
1  momentin  mukaan  määräytyvä  viranhaltija  lapsen  asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian, jos huoltaja tai 12
vuotta  täyttänyt  lapsi  ei  vastusta  huostaanottoa  ja  siihen  liittyvää
sijaishuoltoon  sijoittamista.  Edellä  mainittu  viranhaltija  tekee
päätöksen myös silloin, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta 42
§:n  3  momentissa  mainituista  syistä.  Jos  lapsen  huoltaja  tai  12
vuotta  täyttänyt  lapsi  vastustaa  huostaanottoa  tai  siihen  liittyvää
sijaishuoltoon  sijoittamista  taikka  jos  kuuleminen  on  jätetty
suorittamatta muusta kuin 42 §:n 3 momentissa mainitusta syystä,
asian  ratkaisee  hallintooikeus  13  §:n  1  momentin  mukaan
määräytyvän viranhaltijan  hakemuksesta  lapsen asioista  vastaavan
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian.” (LSL 417/2007, 43§.)

Päätöksentekotahon  muutos  on  monella  tapaa  historiallinen  ja  nähtäväksi  jää,

mitä  se  merkitsee  lastensuojelun  käytännöille.  Uusi  laki  kasvattaa  hallinto

tuomioistuinten  roolia  päätöksentekijänä,  mutta  edelleenkin  laki  näyttäisi

nojaavan  pitkälle  sosiaalityöntekijöiden  ammattitaitoon  ja  myös  avohuollon

tukitoimiin lasten ja perheiden auttamisessa.

Lastensuojelulaki  (417/2007)  velvoittaa  kiinnittämään  erityistä  huomiota

lapsen  tai  nuoren  mielipiteisiin  ja  toivomuksiin  (5  §).  Myös  vuoden  1983

4”Eduskunta  edellyttää,  että  hallitus  seuraa  lapsen  huostaanottoa  koskevan  päätöksenteon
toimivuutta  ja  että  hallitus  tarvittaessa  ja  mahdollisimman  ripeästi  valmistelee  ehdotuksen
sellaisen  lastensuojelua  tehostavan  päätöksentekomenettelyn  käyttöönotosta,  että  päätöksen
tahdonvastaisesta  huostaanotosta  tekee  moniammatillinen  toimielin,  joka  perustettaisiin
esimerkiksi  kunta  ja  palvelurakenneuudistuksesta  annetun  lain  6  §:ssä  tarkoitettujen
kuntayhtymien yhteyteen.
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lastensuojelulaissa todetaan, että lapsen etua selvitettäessä on otettava huomioon

lapsen omat toivomukset ja mielipide (10 §). Vuoden 1983 lastensuojelulakia on

luonnehdittu  lapsiystävälliseksi,  mutta  lasten  huomioiminen  sosiaalityön

arkisissa  käytännöissä  ei  ole  toteutunut  siinä  laajuudessa  kuin  laki  olisi

mahdollistanut.  On  esitetty,  että  lain  henki  oli  aikaansa  edellä  ja  että

sosiaalityöstä puuttuivat käsitteet ja teoreettinen ymmärrys työskentelystä lapsen

kanssa (Sinko 2005a, 5). Joskus lakeihin tehdyt muutokset näkyvät vasta vuosien

päästä  (Mahkonen  1991,  170–175),  mikä  on  varsin  yleistä  lainsäädännössä.

Tulkitsen nykyisen  lapsimyönteisemmän näkemyksen olevan seurausta monista

kansallisista  ja  kansainvälisistä  muutoksista  niin  lapsia  koskevassa  yhteis

kunnallisessa tutkimuksessa, sosiaalityön käytännöissä kuin lainsäädännössäkin.

2.2.1 Lastensuojelun murros

2000luvun lapsipoliittista keskustelua tarkasteleva raportti tuo esiin suomalaisen

yhteiskunnan  lapsia  ja  lapsiperheitä  koskettavia  ongelmia  (Bardy  ym.  2001).

1990luvun  laman  seuraukset  näkyvät  edelleen  lapsiperheiden  arjessa:  tuloerot

ovat kasvaneet  ja  lapsiperheiden  toimeentulo on  heikentynyt verrattuna  muihin

kotitalouksiin. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tärkeä kulmakivi,  lasten päivä

hoito,  näyttäisi  myös  kärsineen  laman  seurauksista.  Päiväkotien  ryhmäkoot  ja

erityistä  tukea  tarvitsevien  lasten  määrä  ovat  kasvaneet,  mutta  henkilökunnan

mahdollisuudet  antaa  yksilöllistä  aikaa  lapsille  ovat  heikentyneet.  Sama

kehitystrendi  koskee  myös kouluja.  Yhä  useampi  lapsiperhe  elää  köyhyysrajan

alapuolella, mikä on lisännyt perheiden riippuvuutta sosiaaliturvasta  (Bardy ym.

2001,  57).  Myös  lastensuojelun  asiakasmäärät  ovat  kasvaneet.  Tilastollisesti

tarkasteluna  erityisesti  avohuollon  asiakkaiden  määrät  ovat  nousseet  huimasti:

111  prosenttia  vuodesta  1992  vuoteen  20015  (Heino  &  Pösö  2003,  584).

Huostaanottojen lasten kokonaismäärä on kasvanut 2–6 prosentin vuosivauhtia ja

5 Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden ja huostaanotettujen lasten määrien kasvun syistä ei ole
tarkkaa  tietoa.  Kasvun  on  usein  tulkittu  olevan  seurausta  lasten  ja  nuorten  lisääntyneestä
pahoinvoinnista.  Kuitenkin myös  tilastojen  tuottamiseen  liittyy ongelmia.  Tilastoinnin perusteet
ovat kirjavia, tilastotietoja antavien kuntien lukumäärät vaihtelevia.Myös lastensuojelun ulkoiset
ehdot, kuten raha voivat muokata asiakastietojen tallentamista tai asiakastyön sisältöjä (Heino &
Pösö 2003, 586587). Myös näkökulman valinta vaikuttaa siihen, kuinka lukuja tulkitaan. Lapsen
näkökulmasta huostaanotto voi parantaa elämän laatua paranemista, ei huonontaa sitä. (Heino
ym. 2006, 7).
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vuonna 2006 huostaanotettuja  lapsia oli  yhteensä  9 532. Näistä huostaanotoista

noin 20 prosenttia oli tahdonvastaisia (Tilastotiedote 2007).

Kuvausta lasten ja lapsiperheiden ahdingosta voisi jatkaa, vaikka kolikolla on

myös  kääntöpuolensa.  Kaikki  lapset  ja  lapsiperheet  eivät  voi  huonosti.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion hedelmät eivät näyttäisi jakautuneen tasaisesti

kaikkien  lasten  ja  lapsiperheiden  kesken  (Tainio  2007).  Sen  sijaan,  että  laman

seurauksena  leikattuja  lapsiperheille  tarkoitettuja  etuuksia  olisi  ryhdytty

korjaamaan  tai  kunnissa  olisi  vastattu  hätään  lisäämällä  perheille  tarkoitettuja

tukipalveluita  esimerkiksi  kotipalveluina  tai  pienentämällä  päiväkotien  ja

koulujen  lapsiryhmiä,  tiukka  linja  näyttää  edelleen  jatkuvan.  Rikkaassa

Suomessa  puhutaan  päivittäin  rahapulasta.  Julkinen  katse  kohdistuu  entistä

useammin yksilöihin eikä esimerkiksi pahoinvointia tai eriarvoisuutta tuottaviin

rakenteellisiin  tai  taloudellisiin  tekijöihin.  On  tullut  tarve  löytää

syrjäytymisvaarassa  olevat  lapset  ja  perheet  riittävän  varhain  (Heikkilä  ym.

2003,  15).  Varhainen  puuttuminen  on  2000luvun  lastensuojelua  muovaava

diskurssi  ja  mainitaan  myös  uuden  lastensuojelulain  (417/2007)  4  §:ssä:

Lastensuojelun  on  pyrittävä  ehkäisemään  lapsen  ja  perheen  ongelmia  sekä

puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Varhaisen puuttumisen idea

ei  itsessään  ole  uusi,  vaan  on  ollut  osa  universalistista  sosiaalipolitiikka  jo

pitkään  (Laitinen  &  Nyholm  1995).  Uutta  on  kuitenkin  varhaisen  puuttumisen

ideologian  muutos.  Varhainen  puuttuminen  ei  enää  merkitse  universaaleja

kaikille  lapsiperheille  tarkoitettuja  palveluita,  vaan  viittaa  tiettyihin  etukäteen

määriteltyihin riskiryhmiin (Korpinen & Pösö 2007, 56).

Julkisen  katseen  kääntyminen  riskiryhmiin  on  suuri  ideologinen  muutos,

jonka  seurauksia  on  vaikea  ennakoida.  Varhaisella  puuttumisella  voi  olla

hyvätkin  mahdollisuudet  kohdistaa  apua  sitä  eniten  tarvitseville  osana

pohjoismaista mallia,  jossa universaalit palvelut  ja etuudet ovat  leikkauksistaan

huolimatta  edelleen  olemassa.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  kriteerit  avun

saamiseksi  tiukkenevat  tai  universaaleja  palveluita  muutetaan  enemmän

harkinnanvaraisiksi,  kun  riskiryhmät  kasvavat  liian  suuriksi.  Esimerkiksi

Englannissa  lapsiperheillä on heikot mahdollisuudet saada tukea  tilanteeseensa,

sillä  niukat  resurssit  on  varattu  lastensuojelun  kriteerein  määritetyille

riskiryhmille (Hetherington 1998, 79).
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Riskien  tunnistaminen  on  johtanut  Englannissa  lastensuojelun  käytäntöjen

tiukkaan  ohjeistamiseen,  mikä  puolestaan  on  rajannut  tarkasti  lastensuojelun

sosiaalityöntekijöiden  harkintavaltaa  ja  toimenkuvaa.  Vaikka  suurin  osa

lastensuojelun  kohtaamista  ongelmista  liittyy  lasten  huolenpidon  puutteisiin,

sosiaalityöntekijöiden on  havaittu  toimivan  tilanteissa  aktiivisesti vasta, kun he

saavat  konkreettista  näyttöä  lapsen  pahoinpitelystä  tai  seksuaalisesta

hyväksikäytöstä.  (Iwaniec  ym.  2004,  423).  Mistä  käytäntö  kertoo?  Dorota

Iwaniecin  ym.  (2004, 433) mukaan  toiminta voi  johtua  tuomioistuinten  tiukkaa

vastakkainasettelua  korostavista  käytännöistä.  Sosiaalityöntekijät  ovat

haluttomia  viemään  lastensuojelutapauksia  oikeuteen,  mikäli  he  eivät  ole

varmoja näytön pitävyydestä. Tuomioistuinten vaatimus faktoista on ristiriidassa

usein  terapeuttisesti  orientoituneiden  psykologien  tai  sosiaalityöntekijöiden

kanssa  (King  &  Trowell  1992).  Pitävän  näytön  esittäminen  lapsen  hoidon

laiminlyöntiä koskevissa tapauksissa on vaikeaa, jos lapsessa ei ole konkreettisia

merkkejä  kaltoinkohtelusta.  Vaikka  tuomioistuinten  toiminnan  lähtökohtana  on

kohdella  eri  osapuolia  oikeudenmukaisesti,  vaatimukset  varman  ja  lopullisen

näytön  esittämisestä  voivat  lastensuojelutapauksissa  olla  ristiriitaisia.  Ne

saattavat  merkitä  lapsen  tilanteen  muuttumista  huonompaan  suuntaan  sinä

aikana, kun oikeudellinen menettely määrittää puuttumisen astetta.

2.2.2 Lastensuojelun oikeudellistuminen

Lastensuojelun  oikeudellistumista  on  pidetty  tyypillisenä  maille,  joiden

lastensuojeluorientaatio painottaa suojelua ja korostaa yksilöiden oikeuksia. Sen

sijaan  lastensuojelun  hyvinvointimallia  toteuttavissa  maissa  tuomioistuinten

roolia  on  pidetty  erilaisena:  etäisenä  ja  vähemmän  vastakkainasettelua

korostavana.  Tuomioistuinkäsittelyiden  käytäntöjä  on  näissä  maissa  kuvattu

joustavammiksi  ja  epävirallisemmiksi  (Protecting  Children  2003,  18).

Tuomioistuinten  ja  lastensuojelun  yhteiselo  ei  näytä  sujuvan  ongelmitta

hyvinvointiorientoituneissakaan  maissa.  Ruotsalainen  tutkimus  (Barnet  i

rättsprocessen  1995)  osoitti,  että  lääninoikeuksien  ja  kamarioikeuksien  juristit

ymmärsivät  huonosti  sosiaalilautakuntien  asiakirjojen  tekstejä.  He  eivät

ymmärtäneet  ilmaisuja  “verkostokokous”  tai  “äidin  ja  lapsen  vahva  suhde”  tai

tulkitsivat  ne  väärin.  Suomessa  vastaavan  ovat  huomanneet  Matti  Mikkola  ja
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Jarkko  Helminen  (1994).  Heidän  mukaansa  lääninoikeuden  edustama

oikeudellinen  ajattelu  edellyttää  päätöksenteon  kohteena  olevan  lapsen  ja

perheen  tilanteesta  riittävän  reaalisia  ja  konkreettisia  todisteita,  mutta

sosiaalityöntekijät ovat haluttomia tuottamaan perheistä niitä (emt. 165).

Juristien  ja  lastensuojeluviranomaisten  välisessä  kommunikaatiossa  voi

syntyä  väärinkäsityksiä,  vaikka  lastensuojelun  institutionaalinen  malli  olisi

hyvinvointipainotteinen.  Jos  lastensuojelun  painopiste  on  ennaltaehkäisevissä

toimissa  ja  perustuu  sosiaalityöntekijöiden  laajaan  harkintavaltaan,  tuomio

istuinten  rooli  ei  ole  yhtä  korostunut  kuin  maissa,  joissa  painopiste  on  viime

sijaisessa  lastensuojelussa.  Kuitenkin  myös  Suomessa  puhe  lastensuojelun

oikeudellistumisesta on lisääntynyt (esim. Pösö 1997; Mutka 1998; Sinko 2001,

2005b).

Lauri  Tarasti  (2002,  575)  on  määritellyt  oikeudellistumisen  oikeudellisen

sääntelyn  vahvistumisella  yhteiskunnassa.  Oikeudellistuminen  voi  ilmetä

säännösten  määrän  kasvuna,  oikeudellisen  sääntelyn  kohteena  olevien  asioiden

lisääntymisenä ja oikeudellisten ratkaisuperusteiden voimistumisena ristiriita ja

ongelmatilanteissa.  Oikeudellistuminen  ei  koske  ainoastaan  sosiaalityötä,  vaan

myös  monia  muita  elämänalueita,  kuten  urheilua.  Oikeudellistumiskehitystä

kuvataan usein kriittisesti ja hyvästä oikeudellistumisesta puhutaan harvoin (Tala

1988).  Myös  sosiaalityössä  oikeudellistumista  on  pidetty  uhkana  omalle

asiantuntijuudelle.  Tutkimustieto  lastensuojelun  oikeudellistumisesta  on  silti

vähäistä.  Ulla  Mutkan  (1998)  väitöskirja  on  niitä  harvoja  teoksia,  joissa  puhe

sosiaalityön  oikeudellistumisesta  perustuu  empiiriseen  tutkimukseen.

Kokeneiden  sosiaalityöntekijöiden  haastatteluihin  perustuvassa  tutkimuksessa

oikeudellistumisteema  nousi  esiin  useita  eri  kertoja.  Haastateltavat  kertoivat

aikuisasiakkaiden  käyttävän  aikaisempaa  useammin  laillista  avustajaa

asioidessaan  sosiaalityöntekijöiden  kanssa.  Pelättiin,  että  avustajien  käyttö

johtaisi  lasten  asioiden  jääntiin  takaalalle,  kun  vanhempien  asianajajat  ovat

kiinnostuneita  lähinnä  aikuisten  eduista.  Tämä  osaltaan  lisäsi  pelkoa,  että

oikeudellistuminen vaikuttaisi negatiivisisesti lastensuojelun käytäntöihin (esim.

Mutka 1998, 100; Kankainen 2000, 395).

Päivi  Sinko  (2005b)  on  aktiivisesti  tuonut  Suomeen  keskustelua

lastensuojelun juridisoitumisesta. Sinko määrittää juridisoitumisen laajaalaiseksi
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prosessiksi,  jossa  juridiikka  alkaa  ottaa  tilaa  sosiaalityön  sisällä  ja  määrittää

sosiaalityön  käytäntöjä,  kieltä  ja  asiantuntijuutta.  Sinkon  väitteet  perustuvat

enemmän  teoreettisiin  pohdintoihin  juridisoitumisesta  ja  sen  vaikutuksista

suomalaiseen lastensuojeluun kuin empiirisesti kerättyyn tutkimustietoon.

Lastensuojelun  oikeudellistumiskeskustelun  yhteydessä  on  otettu  usein

kantaa  lasten  tahdonvastaisia  huostaanottoja  koskevaan  päätöksenteko

menettelyyn,  jos  päätökset  siirtyisivät  kuntien  sosiaalilautakunnilta

tuomioistuimiin.  Tuomioistuinten  roolin  kasvun  on  epäilty  lisäävän  juristien

osuutta  lastensuojeluasioiden  ja  ongelmien  käsittelijöinä  ja  määrittäjinä  (esim.

Pösö  1997,  151).  Uusi  laki  (LSL  417/2007)  lisää  hallintotuomioistuimien

päätösvaltaa  lastensuojelussa.  Hallintotuomioistuimet  toimivat  jatkossa  sekä

tahdonvastaisten  huostaanottojen  ensiasteen  päätöksentekijöinä  että  lapseen

kohdistuvan  tutkintapyynnön  hyväksyjinä.  Tuomioistuin  voi  myös  antaa

väliaikaisen  määräyksen  lapsen  olinpaikasta,  ennen  kuin  asiassa  tehdään

lopullinen  ratkaisu  (83  §).  Lisäksi  tuomioistuin  voi  järjestää  kirjallisen

valmistelun  ohella  rajoitetun  suullisen  käsittelyn  selvittääkseen  asianosaisten

vaatimuksia  (84  §).  Kaikki  edellä  mainitut  toimet  lisäävät  lastensuojelun

sosiaalityöntekijöiden  asiointia  hallintotuomioistuimen  kanssa.  Todennäköisesti

yhteistyö  asiakkaiden  avustajien  kanssa  lisääntyy.  Leo  Nyqvistin  (2003,  20)

käsityksen  mukaan  asiakkaiden  asianajajien  käyttö  ei  vielä  itsessään  oikeuta

kuvaamaan nykykehitystä lastensuojelun oikeudellistumiseksi, vaan tulisi puhua

juristisoitumisesta.  Jos  kuitenkin  oikeudellisten  ratkaisutapojen  tai  lakimiesten

käytön  kasvu  on  oikeudellistumisen  yksi  tunnuspiirre,  kuten  Jyrki  Tala  (1998)

esittää,  myös  asianajajien  lisääntynyt  käyttö  voisi  kertoa  lastensuojelun

oikeudellistumisen  lisääntymisestä.  Mikäli  näin  on,  oikeudellistumisen  voisi

tulkita lisäävän myös lastensuojeluasiakkaiden oikeusturvaa.

Lastensuojelun  hyvinvointimallia  toteuttavassa  Suomessa  oikeudellistumis

kehityksen  vaikutukset  käytännön  sosiaalityöhön  eivät  kuitenkaan  välttämättä

merkitse sitä, että ”oikeudellinen katse” (Parton 1998, 17) alkaisi määrittää työn

sisältöjä  samalla  tavalla  kuin  esimerkiksi  Englannissa  tai  että  tuomioistuimet

eivät  arvostaisi  sosiaalityön  asiantuntijuutta.  Muutoksista  huolimatta  uusi

lastensuojelulaki  korostaa  lastensuojelun  hyvinvointimallille  tyypillistä

ymmärrystä  lastensuojelusta  laajaalaisena  toimintana,  joka  perustuu  sosiaali
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työntekijöiden ja muiden sosiaalialan osaajien ammattitaitoon ja harkintavaltaan.

Vuorovaikutuksen lisääntyminen erilaista asiantuntijuutta edustavien henkilöiden

kesken on haasteellista  ja voi parhaimmillaan  luoda uusia  toimintamalleja sekä

lisätä lastensuojelullisten ilmiöiden parempaa yhteiskunnallista ymmärrystä.

2.3 Lasten asiat päätöksen kohteina

Lastensuojelu  institutionaalisena  toimintana  tähtää  Suomessa  yleisellä  tasolla

kaikkien lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseen. Ensisijainen keino

auttaa  ja  tukea  ongelmien  kanssa  kamppailevia  vanhempia  ja  lapsia  perustuu

avohuollon  tukitoimien  hyödyntämiseen.  Viranomaiset  voivat  ottaa  lapsen

huostaan ja sijoittaa hänet kodin ulkopuolelle, mikäli avohuollon tukitoimet eivät

riitä, puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti

vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen

edun  mukaista.  Puuttuu  tarkka  empiirinen  tieto  siitä,  missä  avohuollon

tukitoimien ja huostaanoton välinen raja kulkee. Mitä vaikeampia ongelmia, sitä

pidemmälle  lastensuojelun  viimesijaisissa  keinoissa  todennäköisesti  edetään.

Huostaanotettujen  lasten ongelmien vaikeusasteet  vaihtelevat eikä ole olemassa

keskimääräistä  huostaanotettua  lasta.  Jokaisen  lapsen  tilanne  on  yksilöllinen  ja

omanlaisensa  (Hall  & Slembrouc 2001,  158;  van  Nijnatten  & Hofsteden  2003,

110).  Huostaanottoon  johtaneita  syitä  perustellaan  kuitenkin  usein  samoilla

asioilla.  Eri  maiden  hyvinvointiorientaatioilla  on  toki  vaikutusta  intervention

perusteisiin  ja  niihin  asioihin,  jotka  kiinittävät  lastensuojeluviranomaisten

huomion.

Suomessa  lastensuojelun  puuttumista  tilanteeseen  selitetään  usein

vanhempien liiallisella päihteidenkäytöllä, vanhempien keskinäisillä ristiriidoilla

ja heidän mielenterveysongelmillaan. Huostaanottoja perustellaan yleisesti myös

lapsen  tai  nuoren  psyykkisellä  sairaudella  ja  nuoren  päihteiden  väärinkäytöllä

(Heino  ym.  2006,  16–17).  Lastensuojelun  tarvetta  aiheuttavien  tekijöiden

nimeäminen ”pääsyiden” mukaan saattaa merkitä sitä, että jotkut ongelmat jäävät

syrjään  tai  vaille  huomiota.  Esimerkiksi  lapsen  tai  nuoren  rikollista

käyttäytymistä  nimetään  harvoin  huostaanoton  perusteeksi,  vaikka  on  viitteitä

siitä, että  rikoskäyttäytyminen vaikuttaa huostaanottopäätöksiin  (Kuula, Pitts &
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Marttunen  2006,  327).  Suomessa  lastensuojeluongelmia  kuvataan  harvoin

insestistä  tai  pahoinpitelystä  johtuviksi,  vaikka  myös  meillä  esiintyy  lasten

seksuaalista hyväksikäyttöä  ja pahoinpitelyä  tai altistumista väkivallalle  (Dufva

2001; Laitinen 2004). Meillä on ollut tapana puhua perheongelmista (esim. Pösö

1995,  Forsberg  1998,  280;  Hearn  ym.  2004,  37).  On  tosin  viitteitä  lapsiin

kohdistuvan  väkivallan  aikaisempaa  paremmasta  tunnistamisesta.  Esimerkiksi

Tampereella  lastensuojeluviranomaisia  on  koulutettu  tunnistamaan  lasten

kaltoinkohtelu ja heidän käytössään on käsikirja Kädestä pitäen – turvaa lapselle.

Käsikirja  antaa  viranomaisille  yksityiskohtaisia  ohjeita,  miten  toimia

kaltoinkohtelutilanteissa6.

Perheongelmista  puhuminen  on  ongelmallista,  sillä  perheongelma  ei  aina

erottele  lastensuojelun  tarpeessa  olevaa  lasta  riittävässä  määrin  aikuisesta.

Lastensuojelusta saatetaan puhua myös perhetyönä, vaikka käytännössä tehdään

työtä äitien kanssa (Kivinen 1994, 118119). Perheen ongelmista puhuminen on

ymmärrettävää siinä mielessä, että oli kyse sitten kenen tahansa perheenjäsenen

ongelmasta,  heijastuu  ongelma  kaikkien  perheenjäsenten  elämään.  Mitä

vaikeampi  tilanne,  sitä  enemmän  se  vaikuttaa  myös  lapsen  arkeen  ja

selviytymiseen.  Lapsen  asemaa  koskeva  keskustelu  ja  lapsilähtöisen  ajattelun

kasvu  1990luvulta  alkaen  on  kuitenkin  muuttanut  kuvaa  siitä,  kuinka  lapsen

kanssa voi ja tulisi työskennellä (Muukkonen & Tulensalo 2004; Möller 2004).

Kun  ongelmien  vaikutusta  arvioidaan  ja  selvitetään,  on  niin  lastensuojelu

viranomaisilla,  lapsella,  lapsen vanhemmilla, sisaruksilla kuin sukulaisillakin  ja

mahdollisesti muilla lapsen elämään osallistuvilla omat käsityksenä siitä, kuinka

asiassa  tulisi  kulloinkin  edetä,  jotta  tilanne  voisi  ratketa  lapselle  parhaalla

mahdollisella  tavalla.  Eri  näkökulmien  yhtäaikainen  huomiointi  ja  työskentely

sekä  lapsi  että  aikuisasiakkaiden  kanssa  tarkoittaa,  että  lastensuojelu  tarvitsee

useita erilaisia menetelmiä ja näkökulmia, jotta eri osapuolten näkemyksillä olisi

tilaa  tulla  esiin.  Eri  osapuolien  runsaslukuisuus  ja  lastensuojelussa  rinnakkain

elävien  näkökulmien  erilaisuus  merkitsevät  myös,  että  asioiden  riitautuessa

tarvitaan  jokin  osapuolista  riippumaton  taho,  jolla  on  valtaa  tehdä  kiistoja

koskevia  päätöksiä.  Suomessa  tämä  valta  kuuluu  alueellisille  hallinto

tuomioistuimille.

6 http://www.tampere.fi/tiedostot/5aksjES9z/kadesta_pitaen.pdf

http://www.tampere.fi/tiedostot/5aksjES9z/kadesta_pitaen.pdf
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Hallintooikeuksien  tekemät  ratkaisut  lastensuojeluasioissa ovat  lisääntyneet

viime  vuosina. Vuonna  2004  ratkaisut koskivat  661:tä  lasta.  (Heino  ym.  2006,

13). Seuraavassa taulukossa kuvaan hallintooikeuksien päätösten ja ratkaisujen

kohteena olevien lasten määrän kehitystä vuosina 1995–2004. Päätökset koskivat

lapsen huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista, huostassapidon lopettamista ja

yhteydenpidon rajoittamista.

Taulukko 1. Hallintooikeuksien päätösten ja ratkaisujen kohteena olevien lasten
määrän kehitys vuosina 1995–2004. (Heino ym. 2006, liitetaulukko 1, 42)

Vuosi Päätöksiä Lapsia

1995 312 405

1996 332 441

1997 316 411

1998 321 421

1999 316 392

2000 352 453

2001 326 407

2002 395 501

2003 526 697

2004 499 661

Hallintooikeudet vahvistivat useimmiten kuntien toimielimien tekemät alistusta

koskevat  päätökset  (Heino  ym.  2006,  25).  Vuonna  2004  hallintooikeudet

vahvistivat  95  prosenttia  alistetuista  päätöksistä.  Valituksista  hylättiin  eli

pidettiin  voimassa  sosiaaliviranomaisen  valituksenalainen  päätös  noin  80

prosenttissa  tapauksista. Valitusten hylkäämisprosentti  on kasvanut  (Heino  ym.

2006,  25).  Lastensuojeluviranomaisten  kannalta  kehitystä  voi  tulkita

positiivisena osoituksena päätösten hyvästä valmistelusta. Huostaanoton  tai  sen

jatkamisen kriteerit ovat useimmiten täyttyneet ja perustelut ovat täyttäneet lain

asettamat  vaatimukset.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  valitusten  suuri
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hyväksymisprosentti  kertoo  myös  vaikeudesta  ottaa  lastensuojelun  riski.

Tuomioistuimeen  päätyneiden  ratkaisujen  takana  on  usein  pitkään  jatkunut

lastensuojeluasiakkuus.  Yli  puolet  lapsista  oli  ollut  avohuollon  asiakkaana

vähintään kolme vuotta ennen asian päätymistä hallintooikeuden ratkaistavaksi.

(emt. 18). Nuoret ovat saattaneet olla avohuollon asiakkaita lyhyemmän aikaa, ja

heidän  sijoitusprosessinsa  saattaa  edetä  nopeastikin.  Joka  neljäs  12  vuotta

täyttänyt  oli  ollut  lastensuojelun  asiakkaana  vain  vuoden  ennen  hallinto

oikeuden  ratkaisua.  Kuitenkin  noin  40  prosenttia  samanikäisistä  oli  ollut

avohuolloon aiakkaana yli neljä vuotta. (emt. 18).

Lastensuojeluasioissa  hallintooikeuksien  tekemien  ratkaisujen  kohteina

olevat lapset ovat useimmiten joko alle kolmevuotiaita lapsia tai yli 12vuotiaita

murrosikäisiä  nuoria  (Heino  ym.  2006,  43).  Samat  ikäryhmät  ovat  myös

suurimmat  lastensuojelun  avohuollon  asiakkaina  olevista  lapsista  (Heino  2007,

24).  Kiinnostava  havainto  liittyy  lasten  aktivoitumiseen  omien  näkemystensä

ilmaisemisessa. 160 lasta ilmaisi vastustavansa huostaanottoa vuonna 2004, kun

vastaava  luku  oli  kymmenen  vuotta  aikaisemmin  55.  Vastustamiseen  riittää

ilmoitus  huostaanottoa  valmistelevalle  sosiaalityöntekijälle,  joka  kirjaa  lapsen

vastustuksen  päätökseen.  Lasten  lisääntynyttä  aktivoitumista  lisääntymista  on

varmastikin mahdollista selittää murrosikäisten nuorten asiakkuuksien kasvulla.

Lapset  kuitenkin  valittavat  päätöksestä  harvoin.  Vain  41  lasta  laati  valituksen

joko  yksin  tai  yhdessä  vanhempiensa  tai  avustajansa  kanssa.  Yleensä  lapsen

vanhemmat valittavat yksin. (Heino ym. 2006, 2122).

Lasten  aktivoitumisesta  asioidensa  ajamisessa  olisi  tarpeellista  saada

enemmän  tietoa.  Heinon  ym.  (emt.)  tutkimuksessa  ilmenee,  että  huostaanottoa

vastustaneet  lapset  on  yleisimmin  otettu  huostaan  alkoholin  ja  huumeiden

väärinkäytöstä. Tarkkaa tietoa asiasta valittaneista lapsista ei ole. Valitusasioissa

oikeusavustajan  käytöllä  näyttäisi  olevan  merkitystä  suullisten  käsittelyiden

järjestämiseen.  Myös  tämä  vaatisi  lisää  tutkimusta  niin  lasten  kuin  aikuisten

kohdalla.
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3. Lasten ja vanhempien asiat
tuomioistuimessa

Eri  tuomioistuimet  käsittelevät  monenlaisia  lasten  asioita.  Lapsen  kuulemisen

käytännöt  tuomioistuimissa  vaihtelevat.  Lapsen  läsnäoloon  ja  rooliin

institutionaalisessa kohtaamistilanteessa vaikuttavat käsiteltävän asian luonne ja

lapsen  oikeudellinen  asema.  Niin  Suomessa  kuin  muissakin  länsimaissa  lapset

ottavat  harvoin  osaa  oikeudenkäynteihin.  Lasten  kuulemiseksi  on  sen  sijaan

luotu erilaisia käytäntöjä, joissa aikuiset tuottavat lasta koskevaa tietoa.

Luku  alkaa  hallintotuomioistuimien  taustojen  ja  nykyisten  toimintamallien

lyhyellä esittelyllä. Sitten selvitän lapsen oikeudellista asemaa Suomessa, koska

sillä on merkitystä  lasta  koskevan  tiedon  tuottamisen  tapoihin  ja  lapsen  rooliin

oman  asiansa  käsittelyssä.  Tämän  jälkeen  siirryn  kuvaamaan  eräiden  maiden

käytäntöjä  lasta koskevan  tiedon  tuottamisessa  tuomioistuimia varten  ja  sivuan

tutkimuksia,  joissa  on  selvitetty  lasten  näkökulmasta  järjestelmien  toimivuutta.

Luvun lopussa vedän yhteen luvun keskeisiä kysymyksiä.

3.1 Hallintooikeudet lastensuojeluasioiden
päätöksentekijöinä

Vuodesta  1809  alkaen  ylimpänä  hallintoviranomaisena  ja  korkeimpana

tuomioistuimena  toimi  senaatti,  joka  jakautui  talous  ja  oikeusosastoihin.

Senaatin  talousosastolla  oli  yleinen  toimivalta  hallinto  ja  hallitusasioissa.

Vähitellen  alettiin  vaatia,  että  hallintooikeudelliset  asiat  käsiteltäisiin

riippumattomissa  tuomioistuimissa.  Vuonna  1918  perustettiinkin  korkein

hallintooikeus hoitamaan osaa senaatin talousosastolle aikaisemmin kuuluneista

tehtävistä  (KM  1997:4,  2630)  Lastensuojeluasioiden  käsittely  kuului  vuoden

1936  lastensuojelulain mukaan sosiaaliministeriölle  ja vuodesta 1968 eteenpäin

sosiaalihallitukselle.  Sosiaalihallituksessa  alistusasiat  käsiteltiin  vuoteen  1976,

jonka  jälkeen  lääninhallituksista  tuli  alistusviranomaisia.  Lääninhallituksen

päätöksestä  saattoi  silti  edelleen  valittaa  sosiaalihallitukseen  (Lastensuojelulaki
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52/1936,  17  §). Vuonna  1984  voimaan  tulleessa  lastensuojelulaissa  (683/1983)

alistusasiat tulivat lääninoikeuksien vahvistettaviksi7.

Lääninhallituksiin  perustettiin  vuonna  1955  kollegiset  lääninoikeudet

käyttämään  lääninhallitusten  lainkäyttövaltaa.  Kollegion  puheenjohtajana  toimi

maaherra,  joten  tuomioistuimet  eivät  olleet  hallinnosta  riippumattomia

tuomioistuimia.  Vuonna  1974  lääninoikeuslakia  muutettiin  niin,  että

lääninoikeuden  puheenjohtajana  toimi  yksinomaan  lääninneuvos  eikä  enää

maaherra.  Lääninoikeuden  jäsenet  olivat  kuitenkin  edelleen  lääninhallituksen

virkamiehiä.  Vuonna  1989  lääninoikeudet  irrotettiin  hallinnollisesti

lääninhallituksista  ja  niistä  muodostettiin  itsenäisiä  ja  riippumattomia

tuomioistuimia.  (KM  1997:4,  2630)  Hallintooikeuslain  (430/1999)  voimaan

tulon  myötä  1.11.1999  lääninoikeudet  muuttuivat  alueellisiksi  hallinto

oikeuksiksi. Alueellisia hallintooikeuksia on  yhteensä  yhdeksän  ja ne  toimivat

Helsingissä,  Turussa,  Hämeenlinnassa,  Vaasassa,  Kouvolassa,  Kuopiossa,

Oulussa,  Rovaniemellä  sekä  Ahvenanmaalla.  Ylimpänä  asteena  toimii  korkein

hallintooikeus.  Hallintooikeuksien  toiminta  riippumattomina  tuomioistuimina

on varsin nuorta, vaikka lääninhallitusten historia juontaa juurensa 1600luvulta.

Hallintooikeuksien toimintaperiatteita

Hertta Kallioisen (2004, 77) mukaan hallintolainkäyttö muodostaa oikeusturva

järjestelmän,  jonka  tarkoituksena  on  ratkaista  hallinnon  alalla  syntyneitä

oikeusriitoja  sekä  varmistaa  hallintoviranomaisten  päätösten  laillisuus  ja

oikeudenmukaisuus.  Hallintooikeuksissa  käsiteltävistä  asioista  suurimman

ryhmän  muodostavat  veroasiat,  sosiaali  ja  tervydenhuollon  alaan  kuuluvat

valitukset  sekä  rakentamiseen  ja  ympäristöön  sekä  kunnallista  itsehallintoa

koskevat ratkaisut (emt. 85). Hallintolainkäytön tärkeimpänä tehtävänä pidetään

oikeussuojan  jälkikäteisantamista.  Tämä  toteutuu  korjaamalla  hallinnossa

tapahtuneet  virheet  ja  ratkaisemalla  hallinnossa  syntyneitä  oikeusriitoja

(Tarukannel  &  Jukarainen  1999,  31).  Hallintolainkäyttö  on  pääasiallisesti

7”Muutos  johtui  YK:n  yleiskokouksen  16.12.1966  hyväksymän  kansalaisoikeuksia  ja  poliittisia
oikeuksia  koskevan  yleissopimuksen  9  artiklan  määräyksestä,  jonka  mukaan  hallinnollista
vapaudenriistoa koskevat asiat on saatettava  tuomioistuimen käsiteltäväksi” (HE 1983:13, 27).
Suomi ratifioi päätöksen vuonna 1976.
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kirjallista  ja  pohjautuu  valituksenalaiseen  päätökseen,  asiakirjaliitteisiin,  asian

osaisten valituskirjelmiin sekä viranomaisten vastauksiin (Kallioinen 2004, 79).

Hallintooikeudessa  määräämisperiaate  ja  virallisuusperiaate  ohjaavat

menettelyllisiä  vastuita  ja  tehtäviä  oikeudenkäynnissä  (Mäenpää    2005,  84).

”Määräämisperiaate  tarkoittaa,  että  asianosainen  voi  käyttää  määräysvaltaa

oikeudenkäynnin  vireillepanossa  ja  asian  käsittelyssä”  (emt.  85).  Virallisuus

periaatteen  mukaisesti  hallintotuomioistuimilla  on  mahdollisuus  ja  myös

velvollisuus  toimia  omaaloitteisesti  ja  asianosaisen  prosessitoiminnasta

riippumatta.  Tuomarit  voivat  virkansa  puolesta  hankkia  lisäselvitystä  siinä

laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä

vaativat  (emt.).  Tuomareilla  on  myös  velvollisuus  huolehtia,  että  prosessin

kohteena  oleva  asia  tulee  selvitetyksi  ja  asianosaisten  oikeusturva  toteutuu

(emt.).

Asiassa  voidaan  järjestää  myös  kirjallista  prosessia  täydentävä  suullinen

käsittely. Suullisista käsittelyistä säädetään hallintolainkäyttölain (586/1996) 37

§:ssä.  Sen  mukaan  asian  selvittämiseksi  toimitetaan  tarvittaessa  suullinen

käsittely.  Suullinen  käsittely  on  järjestettävä,  jos  yksityinen  asianosainen  sitä

pyytää8.  Sen  voi  jättää  järjestämättä,  jos  se  on  asian  laadun  vuoksi  tai  muusta

syystä ilmeisen tarpeeton (HLL 38§).

Hallintooikeudessa  esittelijät  vastaavat  lastensuojeluasian  kirjallisesta

valmistelusta.  He  ottavat  osaa  suulliseen  käsittelyyn  ja  kirjoittavat

päätösesityksen,  mutta  eivät  ota  osaa  päätöksentekoon.  Hallintooikeuslain  12

§:n  mukaan  (430/1999)  hallintooikeus  on  päätösvaltainen  kolmijäsenisenä,

jollei  laissa  toisin  määrätä.  Lastensuojeluasioissa  hallintooikeudessa  asian

käsittelyyn  ja  ratkaisemiseen  osallistuu  asiantuntijajäsen.  Asiantuntijäsenten

tulee  olla  ylemmän  korkeakoulututkinnon  suorittaneita,  lastensuojeluun

perehtyneitä henkilöitä (8 §).

8  Havainnoimissani  suullisissa  käsittelyissä  istunnot  järjestettiin  suurimmaksi  osaksi  äitien
pyynnöstä  (14).  Neljässä  tapauksessa  isät  olivat  pyytäneet  suullista  käsittelyä.  Vanhempien
yhteisestä pyynnöstä suullinen käsittely pidettiin kaksi kertaa ja nuoren omasta pyynnöstä yhden
kerran. Suulliset käsittelyt koskivat pääsääntöisesti huostaanottojen alistuksia ja valituksia sekä
valituksia huostassa pidon jatkumisesta. Muutamia tapaus liittyi yhteydenpidon rajoittamiseen ja
valitukseen sijaishuoltoon sijoittamisesta.
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Hallintotuomioistuimet  ovat  voineet  järjestää  suullisia  käsittelyitä  jo  ennen

hallintolainkäyttölain  voimaantuloa,  mutta  niitä  on  pidetty  harvoin  (Mäenpää

2005, 413; Tarukannel & Jukarainen 1999, 50). Erään haastattelemani hallinto

oikeustuomarin  mukaan  lastensuojelun  suulliset  käsittelyt  ovat  lisänneet

asianosaisten  mahdollisuuksia  saada  valitus  hyväksytyksi:  ”et  niistä  mentiin

sitten  aikamoiseen  harppaukseen  siitä,  kun  ryhdyttiin  siihen  ajatukseen,  että

ihminen  voi  nää  tosiseikastotkin  riitauttaa  niin,  ja  osoittaa  meille,  että

viranomaisen päätös perustuukin vääriin tietoihin asiasta” (Haastattelu 5, s. 4).

Haastattelussa  tuomari  kertoi  tuomioistuinten  muuttaneen  lastensuojelu

viranomaisten  ratkaisuja nykytilanteeseen verrattuna harvoin.  Jos viranomainen

oli  tehnyt  selvästi  havaittavan  virheen,  jätti  tuomioistuin  päätöksen

vahvistamatta.  Sen  sijaan  viranomaisen  esittämän  tiedon  oikeellisuudesta

kiisteltiin tuomarin mukaan harvoin.

Lastensuojeluasioissa  suulliset  käsittelyt  ovat  lisääntyneet  nopeasti.  Vuonna

2002  suullinen  käsittely  järjestettiin  noin  17  prosentissa  hallintooikeuteen

päätyneistä  lastensuojeluasioista  (Heino  ym.  2006,  23).  Eija  SiitariVanteen

(2008)  mukaan  vuosina  2007  ja  2008  suullisten  käsittelyiden  keskimääräiset

osuudet lastensuojelussa olivat jo 36 ja 38 prosenttia.

Useimmiten suullinen käsittely järjestetään vanhempien pyynnöstä. Suullinen

käsittely järjestetään usein, jos vanhemmat käyttävät oikeusavustajaa (Heino ym.

2006,  27).  Lastensuojeluasioissa  puututaan  varsin  vahvasti  yksityiseen  perhe

elämään, mikä saattaa selittää vanhempien halukkutta käyttää avustajaa.

Suullisten  käsittelyt  tarjoavat  hallintooikeuksille  mahdollisuuden  saada

lisäselvitystä  käsiteltävistä  tapauksista  sen  kirjallisen  aineiston  tueksi,  jota  eri

osapuolet  ovat  hallintooikeuteen  käsiteltävästä  asiasta  etukäteen  lähettäneet.

Hallintooikeuden  tuomareiden  mukaan  suulliset  käsittelyt  nimenomaan

täydentävät  kirjallista  prosessia  (Kallioinen  2004,  105).  Niiden  järjestämistä

voidaan Ervastin ja Kallioisen (2003, 88) tutkimuksen mukaan perustella eräiden

tuomareiden  mielestä  myös  siksi,  että  ne  käytäntönä  edesauttavat  asianosaisten

tyytyväisyyttä  oikeudenkäyntimenettelyyn.  Tuomareiden  mukaan  asianosaisten

luottamus  oikeudenkäyntimenettelyyn  voi  lisääntyä,  kun  he  esittävät  asiansa

suullisesti,  vaikka  päätös  ei  asianosaisten  näkökulmasta  katsottuna  olisikaan

myönteinen.
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3.2 Lapsen oikeudellinen asema tuomioistuimessa
Suomessa

Oikeudellinen sääntely on kautta aikojen ollut merkityksellistä niin vanhempien

ja heidän lastensa suhteiden järjestämisessä kuin myös lasten omien oikeuksien

ja  lastensuojelun  kannalta.  Suomea  on  muiden  Pohjoismaiden  rinnalla

luonnehdittu  jopa  lasten  oikeuksien  edelläkävijämaaksi  (Therborn  1993,  256

257).  Jo  perustuslakimme  lähtee  siitä,  että  perusoikeudet  kuuluvat  lapselle.

Perustuslain kuudennen artiklan mukaisesti  lapsia on kohdeltava  tasaarvoisesti

yksilöinä  ja  heidän  tulee  saada  vaikuttaa  itseään  koskeviin  asioihin.  Lapsen

oikeudellisesta  asemasta  säädetään  vuonna  1984  voimaan  tulleessa

lastensuojelulaissa (683/1983) sekä laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

(361/1983),  jotka  ovat  sosiaalihuollon  erityislakeja.  Myös  sosiaalihuoltolaissa

(710/1982)  ja  laissa  sosiaalihuollon  asiakkaan  asemasta  ja  oikeuksista

(812/2000) on lastensuojelun kannalta merkittäviä säännöksiä.

Kansallisen  lainsäädännön  ohella  kansainväliset  ihmisoikeussopimukset

säätelevät  lapsen asemaa  ja oikeuksia. Lasten kannalta niistä  tärkein on Lasten

oikeuksien  sopimus,  joka  tuli  meillä  lainvoimaiseksi  vuonna  1991.  Sen  12

artiklan mukaan  lapsella,  joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä,  on

oikeus  vapaasti  ilmaista  nämä  näkemykset  kaikissa  häntä  koskevissa  asioissa.

Lapsen  näkemykset  on  otettava  huomioon  hänen  ikänsä  ja  kehitystasonsa

mukaisesti.  Lapselle  on  annettava  erityinen  mahdollisuus  tulla  kuulluksi  häntä

koskevissa oikeudellisissa  ja  hallinnollisissa  asioissa. Kuuleminen voi  tapahtua

joko  suoraan  tai  asianomaisen  toimielimen  välityksellä  kansallisen

lainsäädännön mukaisesti.

Lapsia  ja  perheitä  koskeva  lainsäädäntö  kuuluu  sekä  yksityis  että

julkisoikeuden  piiriin.  Yksityisoikeudellisissa  asioissa  on  kyse  lapsen  ja  hänen

vanhempansa tai huoltajansa välisestä oikeussuhteesta, kuten lapsen huollosta ja

tapaamisoikeudesta,  isyydestä  ja  elatuksesta  (Huhtanen  2001).  Yksityis

oikeudellisista asioista päättävät yleiset alioikeudet. Lastensuojelussa sen sijaan

kyse  on  hallintopäätöksistä,  joiden  osapuolina  ovat  kunnan  sosiaalihuollon

järjestämisestä  vastaavat  viranomaiset,  lapsen  huoltajat  ja  lapsi  itse.  Vaikka

juridisesti  lastensuojelu  ja  huoltokiistoista  päätetään  eri  tahoilla,  monet  lasten
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kiistat nivoutuvat toisiinsa. Auvisen (2006, 527) tutkimuksessa tuomioistuimissa

käsitellyistä  huoltoriidoista  noin  10  prosentissa  tapauksista  lapsi  oli  otettu

huostaan. Lasta koskevia oikeudellisia kiistoja saattoi olla samaan aikaan vireillä

kaksi, toinen käräjäoikeudessa ja toinen hallintooikeudessa.

Lähtökohtaisesti  lasten  kasvatus  ja  huolenpito  sekä  edunvalvontavastuu

kuuluvat  vanhemmille.  Mikäli  lapsen  etu  kuitenkin  on  uhattuna,  on

viranomaisten  velvollisuus puuttua  asiaan,  valvoa  lapsen  etua  ja  viime  kädessä

ottaa lapsi huostaan. Lapsilla on myös oikeus ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti

osallistua  itseään  koskevaan  päätöksentekoon.  Lasten  huolto  ja  tapaamis

oikeusasioista  päätettäessä  keskeisenä  periaatteena  on  turvata  lapsen

mahdollisuus pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Lapsi ei ole kuitenkaan

asianosainen  huoltooikeudenkäynnissä,  vaan  asianosaisiksi  lasketaan  hänen

lailliset huoltajansa9. Huoltajat käyttävät lapsensa puolesta puhevaltaa, mikä voi

johtaa riitatilanteissa ristiriitaisiin ja vastakkaisiin näkemyksiin lapsen edusta.

Oikeus  voi  halutessaan  pyytää  sosiaaliviranomaisia  selvittämään  lasten  ja

vanhempien  olosuhteita.  Sosiaalityöntekijä  valvoo  tällöin  lapsen  etua,  koska

selvitys  tehdään  arvioimalla  tilanteessa  lapsen  etua  (Aaltonen  2004,  64).

Huoltolain  11  §:n  mukaan  oikeudenkäynnissä  lapsen  omat  toivomukset  ja

mielipide  on  selvitettävä,  mikäli  se  on  mahdollista  lapsen  ikä  ja  kehitystaso

huomioon  ottaen.  Huoltolain  15  §:n  mukaan  lasta  voidaan  kuulla  oikeudessa

vain, jos kuuleminen on painavista syistä välttämätöntä, jos lapsi suostuu siihen

eikä siitä aiheudu lapselle haittaa. Käytännössä lasten kuuleminen on harvinaista

(Auvinen 2006, 441). AnnaKaisa Aaltosen (2004, 60) mukaan  tuomioistuinten

tekemät  tapaamisoikeuspäätökset  ovat  pitkään  perustuneet  kaavamaisiin

ratkaisuihin.  Kuitenkin  viime  vuosina  myös  tuomioistumissa  on  ryhdytty

kiinnittämään enemmän huomiota  lasten yksilöllisten  tarpeiden huomioimiseen.

Koska lapsi ei ole huoltooikeudenkäynneissä asianosainen, lapselle voi Auvisen

(2006, 116) mukaan määrätä  edunvalvojan vain  poikkeustilanteissa. Huoltajilla

on  nykykäytännön  mukaisesti  oikeus  tulkita  lapsen  etua  omasta,  mahdollisesti

puolueellisesta,  näkökulmastaan.  Vanhempien  näkemysten  puolueeton  arviointi

9  Lapsen  isyys  ja  elatusprosesseissa  lapset  sen  sijaan  ovat  asianosaisia  ja  oikeutta  käydään
heidän nimissään (KM 1995, 12). Asianosainen voi itse käyttää puhevaltaa, esittää vaatimuksia,
vastata tai käyttää avustajaa (Aaltonen 2004, 64).
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ja lapsen edun valvonta sen sijaan kuuluvat sosiaalitoimelle ja tuomioistuimelle

(emt. 105).

Maija  Auvisen  (2006)  tutkimus  sosiaalitoimesta  huoltoriitojen  selvittelyssä

tuottaa  arvokasta  tietoa  lapsen  mielipiteen  selvittämisestä  käräjäoikeuksissa.

Käräjäoikeuksiin  lähetetyissä  sosiaaliviranomaisten  asiakirjoissa  tiedot  lasten

kuulemiseen  liittyvistä  yksityiskohdista  olivat  Auvisen  mukaan  ylimalkaisia

(emt.  411).  Niistä  puuttui  esimerkiksi  tietoa,  keitä  oli  ollut  kuulemistilanteessa

läsnä tai kuinka lasta oli informoitu kuulemisesta. Jos lasta ei ollut voitu kuulla,

selvityksestä puuttui usein myös muita lapsen tapaamisessa esiin tulleita asioita.

Auvisen  (2006,  418)  mukaan  vaikuttikin  siltä,  että  viranomaisten  oli  vaikea

erottaa  kuuleminen  lapsen  mielipiteen  selvittämisestä.  Selitys  on  varsin

mahdollinen,  joskin  lapsen  mielipiteiden  puuttuminen  voi  johtua  myös  muista

syistä.  Sally  McNamee,  Adrian  James  ja  Allison  James  (2005)  havaitsivat

brittiläisten  lasten  edunvalvojien  toimintaa  koskevassa  tutkimuksessaan,  että

lasten  ääni  puuttuu  tai  on  varsin  niukkaa  tuomioistuimia  varten  kirjatuissa

asiakirjoissa.  Tärkein  syy  häivyttää  lapsen  ääni  oli  kuitenkin  suojella  häntä

vanhempien reaktioilta, ei niinkään vaikeus kuulla tai erottaa lapsen ääntä.

Toisin  kuin  huoltoriidoissa  lastensuojeluasioissa  lapsi  on  aina  asianosainen.

Lastensuojelulain  (683/1983)  10  §:n  mukaan  lapsen  omat  toivomukset  ja

mielipide on lapsen etua selvitettäessä otettava huomioon. Tämä koskee kaikkia

lapsia  iästä  riippumatta.  Lapsen  mielipiteen  selvittäminen  on  lastensuojelun

sosiaalityöntekijöiden  vastuulla.  Sosiaaliviranomaisten  pitää  myös  kuulla  12

vuotta  täyttäneitä  lapsia.  Kuuleminen  on  virallinen  tilaisuus,  jossa  lapselle

varataan  tilaisuus  tutustua  huostaanottoa  koskevaan  aineistoon.

Kuulemistilaisuudessa  lapsella  on  oikeus  kertoa  mielipiteensä,  joka  myös

kirjataan asiakirjoihin. 12vuotiailla lapsilla on myös oikeus vaatia 13 §:ssä (LSL

683/1983) tarkoitettuja sosiaalipalveluja ja muita tukitoimia.

Päätös tulee alistaa hallintooikeuden vahvistettavaksi, jos 12 vuotta täyttänyt

lapsi  tai  tämän  huoltaja  vastustaa  huostaanottoa10.  Raija  Huhtasen  (2001)

10 Alle 12vuotiaan lapsen vastustus ei kuitenkaan johda päätöksen alistamiseen mikäli huoltajat
ovat  huostaanoton  kannalla  ja  huostaanottoa  kutsutaan  tällöin  vapaaehtoiseksi.  Huhtanen
esittääkin,  että  tämä saattaa  loukata  lapsen  itsemääräämisoikeutta  ja  kysyy olisiko  lakia  syytä
muuttaa niin, että myös alle 12 vuotias voisi käyttää puhevaltaa omassa asiassaan, mikäli lapsi
siihen kehitystasonsa puolesta kykenee (Huhtanen 2001, 215; 217).
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mukaan  tämän perusteella voidaan esittää  lainsäädännön  tunnustavan 12 vuotta

täyttäneen  lapsen  itsemääräämisoikeuden  ja  pitävän  lasta  kelvollisena

käyttämään tätä oikeutta koskevaa puhevaltaa. Hallintooikeudessa sosiaalityön

tekijöiden vastuulla on ajaa lapsen etua ja heidän tulisi saattaa lapsen tai nuoren

näkemykset  hallintooikeudelle  tiedoksi.  Sosiaalityöntekijöiden  rooli  oikeus

prosessissa on kuitenkin moninainen  ja keskittyy  lapsen edun kannalta parhaan

lopputuloksen  määrittämiseen,  ei  lapsen  oman  mielipiteen  tai  näkemyksen

ajamiseen. Lapsen  edun valvomisista oikeudenkäynneissä niin  sanotun uskotun

miehen  välityksellä  on  pohdittu,  mutta  vuoden  1995  komiteamietinnössä  (KM

1995)  uuden  järjestelmän  rakentamista  ei  suositeltu.  Sen  sijaan  nähtiin

tarpeelliseksi  lisätä  sosiaaliviranomaisten  resursseja  ja  parantaa  ammatillisia

valmiuksia edistää lapsen etua.

Sosiaalihuollon  asiakaslain  (2000/812)  10  §:n  mukaan  alaikäiselle  asiak

kaalle  voidaan  määrätä  edunvalvoja,  jos  huoltaja  ei  kykene  puolueettomasti

valvomaan  lapsen  etua11.  Hakemus  edunvalvojan  määräämisestä  tai  ilmoitus

edunvalvonnan  tarpeessa  olevasta  lapsesta  tehdään  joko  maistraattiin  tai

käräjäoikeuteen.  Edunvalvojan  määrääminen  on  useimmiten  liittynyt  lapsen

seksuaaliseen  hyväksikäyttöön,  lapsen  pahoinpitelyihin  tai  huostaanottoihin

(Rautio  &  Lapinleimu  2005).  Paula  Raution  ja  Otso  Lapinleimun  selvityksen

mukaan  edunvalvojia  on  lastensuojeluasioissa  käytetty  vähän.  Kyselyyn

vastanneet  kunnat  perustelivat  edunvalvojien  käyttämättömyyttä  useimmiten

sillä,  että  heille  ei  katsottu  olevan  tarvetta.  Myös  tiedonpuutetta,  työpaineita  ja

sopivien  edunvalvojien  puutetta  käytettiin  perusteluina  sille,  että  lapsille  ei

haettu edunvalvojaa.

Lasten  osallistumista  suullisiin  tuomioistuinkäsittelyihin  ei  ole  erikseen

selvitetty  eikä  tietoa  lasten  osallistumisen  määristä  suullisiin  käsittelyihin  ole

toistaiseksi olemassa. Lasta koskeva tieto välittyy hallintooikeuksiin pääasiassa

lapsen  huoltajien  ja  sosiaaliviranomaisten  kautta  joko  suullisesti  ja  kirjallisesti

(jos asiassa  järjestetään suullinen käsittely)  tai pelkästään kirjallisesti. Hallinto

oikeustuomari  Marjatta  Mäenpään  (2001,  1140)  kokemuksen  mukaan  lapsen

näkökulma  tulee  kuitenkin  nykyään  aikaisempaa  paremmin  esiin

11  Uudessa  lastensuojelulaissa  (417/2007)  säädetään  edunvalvojan  määräämisestä  lapselle  jos
katsotaan ettei huoltaja kykene valvomaan puolueettomasti lapsen etua asiassa (22 §).
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sosiaaliviranomaisten  asiakirjoissa.  Hän  selittää  tämän  johtuvan  siitä,  että  yhä

useampi sosiaalityöntekijä on saanut lapsikeskeisen lastensuojelutyön koulutusta.

Näin  saattaa  hyvin  ollakin,  mutta  on  todettava  myös  yleisen  kulttuurisen

ymmärryksen  lisääntyneen  lapsia  koskevien  asioiden  käsittelyssä.  Se  mikä  nyt

näyttää ongelmalta  tai puutteelta, ei ollut  sitä vielä  jokin aika sitten  (Loseke &

Best 2003, 4).

Hallintooikeuksilla  on  myös omia  toimintamalleja kuulla  lasta  tai  selvittää

hänen mielipiteensä  (Heino  ym.  2006,  33).  Asiantuntijajäsenet  saattavat  kuulla

lapsia  joko  yksin  tai  yhdessä  joidenkin  hallintotuomareiden  kanssa  joko

tuomioistuimessa  tai  sen  ulkopuolella.  Joissakin  hallintooikeuksissa  lasten

kuulemisia videoidaan,  joskus  lasta  lähestytään kirjeitse  ja  toisinaan  lapsi ottaa

osaa suulliseen käsittelyyn vaihtelevissa kokoonpanoissa (Mäenpää 2001).

Uusi  lastensuojelulaki  (417/2007)  antaa  hallintotuomioistuimelle  aikaisem

paa  tarkempia ohjeita  lapsen kuulemistilanteisiin. 86 §:n mukaan  lasta voidaan

henkilökohtaisesti  kuulla  hallintooikeudessa  tai  korkeimmassa  hallinto

oikeudessa,  jos  lapsi  sitä  pyytää  tai  siihen  suostuu.  Alle  12vuotiasta  lasta

voidaan kuulla,  jos se on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi eikä siitä aiheudu

lapselle  merkittävää  haittaa.  Lasta  on  mahdollista  kuulla  myös  yhden  tai

useamman  tuomioistuimen  jäsenen  haastatellessa  lasta  joko  suullisessa

käsittelyssä tai muussa sopivassa paikassa. Väljä ohjeistus jättää edelleen paljon

harkintavaltaa  yksittäisille  tuomioistuimille.  Uudessa  laissa  mainitut  lapsen

kuulemisen keinot näyttäisivätkin olevan jo olemassa olevia käytäntöjä ja tulevat

nyt  myös  lakiin  kirjatuiksi  periaatteiksi.  Tämä  ei  poista  lasten  kuulemisen

tapojen  kirjavuutta,  mutta  tekee  kirjavuudesta  oikeudellisesti  perusteltua

toimintaa.

3.3 Lapsi oikeudessa – kansainvälisiä käytäntöjä

Kartoittaessani  lastensuojelun  alaan  kuuluvia  tutkimuksia  lapsista  ja

oikeudenkäynneistä,  huomasin,  että  niitä  oli  vaikea  löytää.  Löysin  joitakin

tutkimuksia,  joissa  oli  kartoitettu  lasten  osallistumisen  kokemuksia  lasten

suojeluasioiden  käsittelyssä  ja  selvitetty  lasten  edustamisen    käytäntöjä  (esim.

Sandberg & Tisdall 2005, Bilson & White 2005, James ym. 2004, Ruegger 2001;
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Masson  &  Winn  Oakley  1999,  Masson  2003).  Onnistuin  myös  löytämään

tutkimuksia,  joissa  tarkastelunäkökulmat  liittyivät  lapsen  mielipiteen  ja

näkemysten  huomioimiseen perheoikeudellisissa  tilanteissa.  (esim.  Sandberg  &

Tisdall  2005,  May  & Smart  2004,  Smart  ym.  2001,  Cashmore 2003,  Aaltonen

2004,  Auvinen  2006).  Lapsitodistajuus  on  ollut  usean  eri  tutkimuksen  aiheena

(esim.  Gamst  2005,  Schaaf  ym.,  2002,  Santtila  1999,  Hirvelä  1997a,  1997b,

Mellor &  Dent 1994). Myös nuoria  rikoksentekijöitä  koskevaa  tutkimusta  olisi

ollut  mahdollista  kartoittaa,  mutta  rajasin  aiheen  tämän  tutkimuksen

ulkopuolelle12.

Havaitsin  tutkimuskatsauksen  perusteella,  että  lapsen  edun  ensisijaisuus

hallitsee  niin  perheoikeudellisia  kuin  lastensuojelullisiakin  oikeusprosesseja.

Lasten  oikeudenkäynteihin  osallistumiseen  suhtaudutaan  yleensä  epäilevästi.

Judith  Timmsin  (2001)  mukaan  epäilyä  on  usein  perusteltu  väitteillä  lapsen

muistin  epäluotettavuudesta,  lasten  helposta  johdateltavuudesta  ja  lasten

kykenemättämyydellä erottaa tosi ja fantasia. Oikeudenkäyntejä on myös pidetty

lapsille  vahingollisina  (Hunt  ym.  1999,  171).  Aikuisten  on  katsottu  voivan

edustaa lasta ja ajaa tämän etua oikeudellisissa kysymyksissä.

Kun lapsi todistaa yleisessä tuomioistuimessa, aikuiset eivät voi puhua hänen

puolestaan.  Lapsen  etu  ei  myöskään  ohjaa  tuomioistuimen  antamaa  ratkaisua.

Tuomioistuin  kohdistaa  huomionsa  lapsen  todistajanlausuntoon  ja  sen

luotettavuuteen13,  ei  lapsen  etuun  asiassa  (Hirvelä  1997a,  15).  Todistelun

12 Suomessa Matti Kaivosojan (1996) tutkimus nuorten pakkoauttamisen kokemuksista tuo esiin,
että huostaanotetut ja vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivät nuoret ovat tunteneet tulleensa
ohitetuiksi. Eniten he moittivat oman mielipiteen kuulemista,  tiedottamista  ja valitusprosessissa
avustamista (emt. 131). Nuorilla rikoksentekijöillä oli selvempi kuva oikeuksistaan.
13  Kysymys  kertomusten  luotettavuudesta  on  keskeinen,  kun  puhutaan  puhuttaessa.
Luotettavuuden arvioimiseksi on kehitelty erilaisia menetelmiä. Suomessa Pekka Santtila (1999)
on  tutkinut  kansainvälisesti  tunnettua,  Saksassa  1950luvulla  kehitettyä    CBCAmenetelmää.
Menetelmän avulla arvioidaan lapsitodistajien lausuntojen totuudellisuutta. Menetelmä perustuu
19 kriteerin arviointiin perustuva menetelmä kiinnittää lapsen puheessa huomiota muun muassa
kertomuksen  loogiseen  rakenteeseen,  yksityiskohtien  runsauteen,  puhetapaan  ja  asioiden
toistuvuuteen.  Menetelmän  mukaan  kertomuksen  yksityiskohtien  määrästä  voidaan  päätellä,
puhuuko  lapsi  totta  vai  ei.  Sen  sijaan  lapsen  voidaan  tulkita  valehtelevan,  mikäli  hän  yrittää
tietoisesti välttää korjauksia  tai kieltää unohtaneensa asioita. Sänttilän  tutkimuksessa arvioitiin
lapsen  iän,  verbaalisen  valmiuden  ja  haastattelijan  tyylin  vaikutusta  kertomusten
luotettavuuteen.  Tutkimukseen  osallistuneet  lapset  saivat  kertoa  haastattelijalle  todellisen  ja
kuvitellun  tilanteen,  minkä  jälkeen  kertomukset  luokiteltiin  CBCAkriteereiden  mukaan.
Kertomuksista 66 prosenttia luokiteltiin oikeiksi tai vääriksi (emt. 31). Santtilän mukaan tätä ei
voida  pitää  hyvänä  tuloksena  eikä  menetelmää  pitäisi  sellaisenaan  käyttää  arvioitaessa
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kohteena  on  syyllisyys  tunnusmerkistön  mukaiseen  tekoon  (emt.).  Lapsen

todistajuutta  koskeva  tutkimus  on  pääasiassa  psykologista  tutkimusta,  joka  on

kiinnostunut eriikäisten lasten kyvyistä tuottaa oikeudellisesti luotettavaa tietoa

menneistä  tapahtumista  ja  tilanteista.  Lasten  todistajaasemaan  liittyvissä

tutkimuksissa selvitetään myös lapsen muisti, ikä ja rikosoikeudellisesti kestävät

tavat selvittää asioita lapsen kanssa. (esim. Santtila 1999, Hirvelä 1997a, Schaaf

ym.  2002).  Aiheen  kiinostavuudesta  huolimatta  rajaan  lapsen  todistajuuteen

liittyvät  kysymykset  tämän  tutkimuksen  ulkopuolelle.  Kuvaan  seuraavaksi

joitakin  lastensuojelun  ja  perheoikeuden  lasten  kuulemisen  kansainvälisiä

käytäntöjä  sekä  tuon  esiin  tutkimuksia,  joissa  on  selvitetty  lasten  kokemuksia

heidän  asioidensa  käsittelystä  tuomioistuimissa.  Katsaus  painottuu  anglo

amerikkalaisiin maihin.

Lapsen asianosaisasemasta huolimatta  lapselle määrätään Suomessa harvoin

edunvalvoja  tai  oma  laillinen  avustaja  tuomioistuinkäsittelyyn  (Mäenpää  2001,

1139;  Rautio  &  Lapinleimu  2005;  Heino  ym.  2006,  27).  Sen  sijaan  useissa

angloamerikkalaisissa  maissa  on  tapana  määrätä  lapselle  lastensuojeluasiassa

sosiaaliviranomaisista  ja  muista  asianosaisista  riippumaton  edustaja,  jonka

tehtävänä  on  välittää  tuomioistuimille  lapsen  hyvinvointiin  yleisesti  tai  lapsen

näkemykseen  erityisesti  liittyviä  näkemyksiä  (Bilson  &  White  2005).

Edunvalvojamalli  on  käytössä  Englannissa,  Walesissa,  Skotlannissa,  Pohjois

Irlannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa (emt.).

Kansainvälisesti ehkä tunnetuin lapsen edunvalvontamalli löytyy Englannista

ja  Walesista  (Bilson  &  White  2005,  223).  Lastensuojelun  asiakkaana  olevalle

lapselle  on  ollut  mahdollista  määrätä  edunvalvoja  jo  vuodesta  1975  lähtien.

Pakolliseksi  edunvalvojan  määrääminen  tuli  lastensuojelulakiin  tehdyn

muutoksen yhteydessä vuonna 1989 (Bilson & White 2005, 223). Englantilaisen

todistajanlausuntojen luotettavuutta. Santtilan viittaa Rubyn & Brighamin (1997) tutkimukseen,
jonka mukaan menetelmä on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa kuitenkin varsin suosittu
tuomioistuimien  arvioidessa  lapsitodistajien  lausuntojen  todenperäisyyttä.  Lapsen  ikä  tulisi
Santtilan  mukaansa  ottaa  nykyistä  paremmin  huomioon  arvioinnissa.  Esimerkiksi  7–8vuotiat
lapset  mainitsivat  tositarinoissa  vähemmän  vuorovaikutuksellista  kuvausta  ja  enemmän
epätavallisia  yksityiskohtia  kuin  menetelmän  mukaan  voitaisiin  hyväksyä.  Toisin  kuin  monissa
sosiaalitieteellisissä  tutkimuksissa,  ei  Santtilan  tutkimuksessa  kuitenkaan  pohdita  lapselta
saatuun  tietoon  liittyviä  eettisiä  kysymyksiä.  Kiinnostavaa  on  kuitenkin  tutkimuksen
lähtökohtainen  oletus  siitä,  että  lapsilta  voidaan  saada  relevanttia  tietoa  ja  tätä  tietoa  on
mahdollista käyttää oikeudellisia ratkaisuja tehtäessä.
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käytännön  erikoisuus  lienee  niin  sanottu  tandemjärjestely,  jossa  lapselle

määrätään  kaksi  edustajaa  lastensuojeluun  liittyviin  oikeudenkäynteihin.  Kun

lastensuojeluasia  laitetaan vireille oikeusasteessa,  tuomioistuimen tulee määrätä

lapselle edunvalvoja14  (children’s guardian),  joka on riippumaton  lastensuojelu

viranomaisista,  mutta  koulutukseltaan  useimmiten  sosiaalityöntekijä.  Lapsen

edunvalvojan  tehtäviin  kuuluu  osoittaa  lapselle  laillinen  avustaja  (solicitor).

Avustaja edustaa oikeudessa lasta ja kertoo sille  lapsen mielipiteen asiasta. Hän

myös neuvottelee eri vaihtoehdoista lapsen edunvalvojan kanssa ja voi ottaa tältä

vastaan  toimintaohjeita.  Mikäli  lapsi  on  riittävän  kehittynyt,  avustaja  voi  ottaa

ohjeita vastaan suoraan lapselta. Lapsen edunvalvoja puolestaan ohjaa avustajaa

ja  tutkii  tapausta  sekä  kertoo  oikeudelle  lapsen  mielipiteen  asiasta  ja  oman

arvionsa  lapsen  tilanteesta.  Edunvalvoja  myös  valmistelee  oikeutta  varten

kirjallisen raportin.

Järjestelmä perustuu näkemykseen, että oikeus saa kahdelta erilliseltä lapselle

nimetyltä  edustajalta  monipuolista  tietoa  tämän  hyvinvointiin  liittyvistä

kysymyksistä ja omasta mielipiteestä. (Masson 2003, 5). Tarkoituksena on, että

avustaja ja lapsen edunvalvoja toimivat yhteistyössä  lapsen asiassa ja kumpikin

osapuoli  hyötyy  toistensa  ammatillisesta osaamisesta  (Masson  & Winn  Oakley

1999, 61).

Judith Massonin ja Maureen Winn Oakleyn (1999) tutkimuksessa on arvioitu

järjestelmän  toimivuutta  lasten  näkökulmasta.  Tutkimuksessa  oli  mukana

yhteensä 20 lasta ja nuorta,  jotka olivat  iältään 8–16vuotiaita. Puolet heistä oli

12 vuotta täyttäneitä tai vanhempia. Lapsen edunvalvojat tapasivat lapsia yleensä

kotona  tai  sijaishuoltopaikassa  koulun  jälkeen.  Lapsista  suurin  osa  kertoi

tietävänsä,  miksi  heitä käytiin  tapaamassa. He  myös  sanoivat voivansa  luottaa,

että  edun  valvojat  kertovat  oikeudelle  heidän  näkemyksensä  käsiteltävästä

asiasta. Lapsen edunvalvojat tekivät paljon yhteistyötä muiden viranomaisten ja

esimerkiksi  todistajien  kanssa.  Lasten  ja  nuorten  tapaaminen  oli  vain  yksi  osa

heidän  työtään.  Lasten  edunvalvojien  ja  avustajien  näkemykset  olivat  yleensä

yhdensuuntaisia:  he  saattoivat  esimerkiksi  tavata  lapsia  yhtä  aikaa  ja  olivat

selvillä toistensa näkemyksistä.

14 Aikaisemmin edunvalvojasta käytettiin nimitystä guardian ad  litem, nykyään häntä kutsutaan
nimellä children’s guardian.
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Lapsille  määrätyt  lailliset  avustajat  tapasivat  edunvalvojien  tapaan  lapsia

näiden kodeissa. Tapaamisia oli kuitenkin harvemmin eikä avustajien toiminta ja

rooli ollut kaikille lapsille selvä. Parhaiten avustajien rooli avautui lapsille, jotka

olivat  itse  osallistuneet  oikeudenkäyntiin  ja  nähneet,  mitä  avustaja  siellä  teki.

Jotkut  avustajista  pitivät  lasten  kanssa  keskustelua  vaikeana  eivätkä  kaikki

avustajat  eivät  tavanneet  lapsia  lainkaan,  vaan  neuvottelivat  asiasta  lapsen

edunvalvojan  kanssa.  Lapsen  edunvalvoja  oli  eräänlainen  välittäjä  lapsen  ja

avustajan välillä.

Vaikka  edunvalvojien  ja  avustajien  työ  lasten  kanssa  tähtää  oikeuden

käyntiin,  lapset  osallistuivat  oikeudenkäynteihin  harvoin.  Edunvalvojat

suhtautuivat  yleisesti  kielteisesti  lapsen  osallistumiseen  oikeudenkäynteihin.

Myös  monet  tuomarit  ja  vanhemmat  vastustivat  lasten  osallistumista

tuomioistuinkäsittelyihin  (Hunt  ym.  1999,  171).  He  perustelivat  osallistumisen

rajoittamista  ilmapiirin  vihamielisyydellä.  Jotkin  vanhemmat  ajattelivat,  että

tilaisuuteen  osallistuminen  saattoi  enemmän  sekoittaa  kuin  hyödyttää  lasta.

Vanhemmat  pitivät  oikeudenkäyntejä  lapsille  tylsinä  tilaisuuksina. Tosin  jotkut

vanhemmat  olivat  asiasta  eri  mieltä,  ja  pitivät  lasten  osallistumista  hyvänä

asiana.

Massonin  ym.  (1999,  110–111)  tutkimuksessa  avustajat  suhtautuivat  lasten

osallistumiseen  oikeudenkäyntiin  positiivisemmin  kuin  lapselle  määrätyt

edunvalvojat  (children’s  guardian).  Laillisen  koulutuksen  saaneille  avustajille

oikeudenkäynnit  ovat  vuorovaikutustilanteina  tutumpia  kuin  esimerkiksi  usein

sosiaalityötaustaisille  edunvalvojille.    Tämä  saattaa  selittää  suhtautumiseroja.

Edunvalvojat ja avustajat ymmärsivät oikeuteen menemisen kuitenkin laajasti: se

tarkoitti  niin  tyhjässä  oikeussalissa  vierailua  lapsen  kanssa,  läsnäoloa

istuntorakennuksessa  oikeudenkäynnin  aikana  kuin  myös  oikeudenkäyntiin

osallistumista (emt., 109). Näkemykset heijastavat Britannian oikeusministeriön

antamia ohjeita lapsen edun mukaisesta toiminnasta (emt. 109).

Lasten  ja  nuorten  mielipiteet  osallistumisesta  vaihtelivat:  osa  lapsista  oli

varsin  halukkaita  näkemään,  mitä  oikeudessa  tapahtuu  ja  puhumaan  tuomarin

kanssa,  jotkut halusivat vain  lukea edunvalvojan kirjoittaman raportin, kun  taas

osa  lapsista  ei  missään  tapauksessa  halunnut  olla  tekemisissä  koko  oikeus

laitoksen kanssa (Masson 2003). Lasten osallistumisen rajoitukset saivat aikaan
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sen, että jotkut lapset tunsivat vieraantuneensa prosessista, osan kiinnostus koko

asiaa kohtaan lopahti ja osa piti edunvalvojaa varsin etäisenä henkilönä (emt.).

Lasten  osallistumisen  keinoja  tulisikin  Massonin  ja  Winn  Oakleyn  (1999)

mukaan  lisätä,  jotta  lasten yksilölliset  tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomi

oon. Edunvalvojien ja asianajajien tärkeä tehtävä olisi informoida lasta prosessin

vaiheista  ja  tuottaa  tietoa,  jonka  perusteella  lapset  ja  nuoret  voisivat  harkita

osallistumisensa  astetta  ja  tietää,  mitä  kulloinkin  oltiin  tekemässä.  Nykyinen

järjestelmä  näytti  lasten  silmissä  toimivan  pääasiassa  aikuisten  ehdoilla  eikä

ottaen huomioon  lasten  tarpeita  (emt. 156). Avustajan  rooli oli monille  lapsille

epäselvä  ja  tuki  enemmän  lapsen  edunvalvojan  toimintaa  kuin  lapsen

mahdollisuutta tuoda julki omat näkemyksensä asiasta (emt. 145146).

Maria  Rueggerin  (2001)  haastattelututkimus  47  lapsen  kokemuksista

edunvalvojien  toiminnasta  antaa  melko  myönteisen  kuvan  edunvalvontamallin

toimivuudesta.  Lapset  olivat  pääasiassa  tyytyväisiä  saamaansa  palveluun.  He

kritisoivat  informaation  puutetta.  Lapset  eivät  aina  olleet  tienneet,  että

vanhemmat  saavat  tietää keskusteluiden  sisällöistä. He pelkäsivät  tai häpesivät,

kun  asia  heille  selvisi.  35:ltä  tutkimukseen  osallistuneelta  lapselta  ei  ollut

tiedusteltu  heidän  halukkuuttaan  osallistua  oikeudenkäynteihin  (emt.  142).

Lapsista  17  ilmaisi  tutkijoille  toivoneensa  mahdollisuutta  ottaa  niihin  osaa  ja

kertoa  näkemyksistään  suoraan  tuomareille,  vaikka  heillä  ei  ollut  mitään

valittamista  oikeuden  tekemästä  päätöksestä.  Oikeudenkäyntiin  halusivat

osallistua kaikki yhdeksän lasta, joilta oli asiaa kysytty. Lopulta vain yksi heistä

saapui tuomioistuimen pääkäsittelyyn. Hänkin päätti  lopulta jäädä odotusaulaan

istunnon  ajaksi15.  Muut  kahdeksan  ottivat  joko  osaa  epäviralliseen

tuomioistuimessa  järjestettävään  istuntoon  (directions  hearing)  tai  vierailivat

oikeustalossa. Yksi lapsista puhui tuomarin kanssa tämän virkahuoneessa (emt.).

Tutkimustulokset  antavat  Rueggerin  (2001,  143)  mukaan  aihetta  pohtia

uudestaan  lasten  osallistumismahdollisuuksia  oikeudenkäynteihin.  Nykyiset

käytännöt  saattavat  vieraannuttaa  lapsen  oman  asiansa  käsittelystä,  mikä  on

Rueggerin  (2001)  ohella  myös  Massonin  ja  Oakleyn  (1999)  tutkimuksen

15 Rueggerin (2001, 142) mukaan lapsi ei rohjenut mennä  odotusaulaa pidemmälle. ”Despite of
having  prior  agreement  to  sit  in  the  proceedings,  when  the  day  arrived  she  could  not  bring
herself to go any further than the waiting room.”
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keskeinen  tulos.  Tutkimus  englantilaisten  lasten  ja  nuorten  kokemuksista

avioeroprosessista (Smart ym. 2001) vahvistaa edellä mainittua tutkimustulosta.

Tutkimuksessa  tuodaan  esiin  lasten  toive  heidän  mielipiteidensä  paremmasta

huomioimisesta, mutta korostetaan myös lasten erilaisuutta. (emt. 122) Erilaisuus

liittyy  ennen  kaikkea  siihen,  että  samanikäisillä  lapsilla  on  erilaisia  tarpeita  ja

toiveita  osallistua  heitä  koskevien  asioiden  käsittelyyn.  Lapsen  osallistumisen

kyvykkyyttä ei voi määritellä esimerkiksi pelkästään tämän iän perusteella.

Skotlannissa  sekä  lastensuojeluasioita  että  nuorten  rikoksentekijöiden

tilanteita  on  vuodesta  1971  lähtien  käsitelty  niin  sanotuissa  lapsen

kuulemistilaisuuksissa  (children’s  hearing)16.  Nykyisestä  käytännöstä  säädetään

the  Children  (Scotland)  Act  laissa  vuodelta  1995.  Kyse  ei  ole  tuomioistuin

käsittelystä,  vaan  maallikoiden,  vanhempien  ja  lastensuojeluviranomaisten

välisestä  kokoonpanosta.  Haluan  kuitenkin  esitellä  järjestelmää,  sillä  siinä  on

piirteitä  niin  suomalaisesta  sosiaalilautakuntatyöskentelystä  kuin  myös

läheisneuvonpidosta17.  Kuulemistilaisuuksissa  hyödynnetään  paikallista

lastensuojelun  osaamista  ja  maallikkoasiantuntemusta  ja  vasta  toissijaisesti

haetaan ratkaisua tai muutoksenhakua tuomioistuimien kautta. Kuulemistilanteita

on  kehitetty  kaikkien  asianosaisten  kohtaamispaikkana  ja  niissä  on  erityisesti

huomioitu ulkopuolisen arvioitsijan tekemä selvitys lapsen mielipiteestä ja edun

arvioinnista.

Lapsen  kuulemistilaisuus  järjestetään,  mikäli  lapsen  tai  nuoren  tilannetta

selvittänyt niin sanottu reporter pitää tarpeellisena käyttää tahdonvastaisia toima

eikä  lasta voida muilla  keinoin auttaa. Kuka  tahansa henkilö voi ottaa  yhteyttä

reportteriin  ja  pyytää  tätä  selvittämään  lapsen  tilannetta.  Reporter  ei  ole

paikallinen  sosiaaliviranomainen  vaan  tästä  riippumaton  henkilö.  Kuulemis

tilaisuudessa on läsnä kolme maallikkojäsentä, lapsi itse, huoltajat ja selvityksen

tehnyt  henkilö  (reporter).  Myös  muita  tärkeitä  henkilöitä,  kuten

sosiaalityöntekijä, opettaja, lapsen tai vanhemman tukihenkilöitä, voi olla läsnä.

16  Lisää  tietoa  lapsen  kuulemistilaisuuksista  löytyy  www  sivuilta  http://www.childrens
hearing.co.uk(infofamilies.asp
17  Läheisneuvonpito  on  Uudesta  Seelannista  peräisin  oleva  asiakaslähtöinen  työmenetelmä.
Läheisneuvonpidossa  lastensuojelun asiakkaana oleva  lapsi  tai nuori, hänen perheenjäsenensä
ja  muu  tukiverkostonsa  sekä  tilanteesta  vastuussa  olevat  viranomaiset  kokoontuvat  yhdessä
pohtimaan keskeisiä huolenaiheita ja myös päättämään sekä suunnittelemaan ratkaisuja lapsen
ja nuoren auttamiseksi (esim. Reinikainen 2007, 13).

http://www.childrens-
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Mikäli  kuulemistilaisuuden  maallikkojäsenet  katsovat  tarpeelliseksi,  lapselle

voidaan  määrätä  edunvalvoja.  Edunvalvoja  tekee  aina  kirjallisen  raportin

tilanteesta, mutta voi osallistua myös itse kuulemistilanteisiin. Hän tekee työtään

muun työnsä ohessa. Työstä maksetaan pientä korvausta (Hill ym. 2002). Joskus

lapselle voidaan myös määrätä kuulemistilaisuuteen laillinen avustaja.

Kuulemistilaisuuden  keskeisenä  periaatteena  on  selvittää  lapsen  mielipide

tilanteestaan  ja  pohtia  sopivia  keinoja  auttaa  lasta  ja  perhettä.  Mikäli  lapsi  tai

lapsen huoltajat ovat eri mieltä käsittelyn perusteista  tai  lapsi ei ymmärrä niitä,

asia  etenee  tuomioistuimeen.  Tuomioistuimet  käsittelevät  myös  kuulemis

tilaisuudesta tehdyt valitukset. Tuomioistuimilla on myös oikeus määrätä lapselle

edunvalvoja,  josta  käytetään  Skotlannissa  nimeä  safeguarder,  ja  oikeudellinen

avustaja  (curator  ad  litem),  ellei  sitä  ollut  lapselle  vielä  määrätty.  Tuomarit

käyttävät  tätä  mahdollisuutta,  jos  lapsi  on  liian  nuori  kertoakseen

näkemyksistään,  hän  tarvitsee  apua  mielipiteidensä  julkituomisessa  tai  eri

osapuolten näkemykset asiasta ovat ristiriitaisia (Hill ym. 2002, 4).

Vaikka  kuulemistilaisuuksia  on  pyritty  kehittämään  lapsiystävällisiksi  ja

epävirallisiksi,  ei  vuorovaikutustilanteena  toisilleen  vieraiden  henkilöiden

kokoontuminen  saman  pöydän  ääreen  keskustelemaan  perheiden  yksityis

elämään  liityvistä  kysymyksistä  ole  helppoa  aikuiselle  eikä  lapselle.  Lasten

näkökulmasta  katsottuna  järjestelmässä  on  paljon  kehitettävää.  Järjestelmää

arvioineiden kahden nuoren mukaan18 lapsi tuntee olonsa varsin pieneksi kolmen

aikuisen  seurassa:  ”You  feel  small  with  three  adults”.  Nuoret  kiinnittivät

huomiota  fyysiseen  tilaan,  jossa  istunnot  pidettiin.  He  toivoivat  odotustiloihin

kirkkaampia  värejä  ja  nuorille  sopivaa  tekemistä,  kokoussaliin  he  toivoivat

pienempiä pöytiä korvaamaan  isot  kokouspöydät,  joissa  kaikki  istuvat  kaukana

toisistaan. Lapset halusivat myös  itse päättää  istumapaikastaan. Paras paikka ei

aina  ollut  vanhempien  vieressä.  Lapset  toivoivat,  että  taukoja  pidettäisiin

riittävän tiheästi, koska hermostuessa voi tulla tarvetta käydä vessassa tavallista

useammin. Aikuisten  tulisi muistaa  tämä, koska  lapset  eivät  välttämättä kehtaa

pyytää  taukoja.  Jotkut  lapset  pitivät  ikävänä,  että  eivät  olleet  tavanneet

edunvalvojaa  etukäteen.  Kyse oli  kuitenkin  heidän  elämästään.  Jotkut  toivoivat

18 Tiedot perustuvat työryhmäesitykseen, joka pidettiin Scottish Children’s Hearing System at a
Crossroads seminaarissa Skotlannissa Glasgow’ssa 23.25.9 2003.
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tapaavansa  myös  kuulemistilaisuuden  maallikkojäseniä  ennen  tilaisuutta.

Aikuisten  tulisi  lasten  mukaan  muistaa  käyttää  selviä  ilmaisuja  ja  tavallista

puhekieltä,  koska  lapset  eivät  aina  kehdanneet  sanoa,  etteivät  ymmärtäneet

jotakin, vaikka heiltä olisi sitä kysytty.

Lapsen  kuulemiseksi  luotujen  vaihtoehtojen  runsaus  mahdollistaa  erilaisia

keinoja saada esiin lapsen ääni. Jotta näitä vaihtoehtoja voitaisiin konkreettisesti

hyödyntää,  on  aikuisten  sekä  haluttava  kuulla  lasten  näkemyksiä  että  oltava

kiinnostuneita kuulemaan niitä. On myös näkemyseroja  lasten osallistumisen  ja

mielipiteen  selvittämisen  malleista.  Joillekin  aikuisille  lapsen  osallisuus

merkitsee  lapsen  edun  mukaisten  näkemysten  esiin  nostamista,  kun  taas  toiset

puhuvat  lapsen oman mielipiteen ajamisen tärkeyden puolesta (vrt. Sandberg &

Tisdall 2005).

Myös  Norjassa  kaikilla  seitsemän  vuotta  täyttäneillä  lapsilla,  mutta  myös

riittävän  kehittyneiksi  arvioiduilla  sitä  nuoremmilla,  on  vuodesta  2004  alkaen

ollut  oikeus  tulla  kuulluksi  sekä  perheoikeuteen  että  lastensuojeluun  liittyvissä

kysymyksissä  (Sanberg  &  Tisdall  2005).  12  vuotta  täyttäneiden  lasten

näkemyksille tulee myös antaa paljon painoarvoa huoltoon ja tapaamisoikeuteen

liittyvissä  tapauksissa.  Lapset  ja  nuoret  eivät  ole  perheoikeudellisissa  asioissa

asianosaisia, vaikkakin tuomioistuin voi harkintavallan mukaan määrätä lapselle

avustajan  tai  muun  edustajan,  joka  voi  kertoa  tuomioistuimelle  lapsen

näkemyksiä, olla läsnä oikeuden istunnoissa ja muun muassa esittää kysymyksiä

todistajille.  Lapselle  tai  nuorelle  tulisi  määrätä  avustaja  erityisissä  tilanteissa.

Tällaisia  tilanteita  ovat  esimerkiksi  vanhempien  väliset  vakavat  erimielisyydet.

Järjestelmä on ollut käytössä vasta vähän aikaa eikä siitä kertyneitä kokemuksia

ole  vielä  ehditty  kartoittaa  (Sanberg  &  Tisdall  2005,  8).  Sandberg  ja  Tisdall

viittaavat kuitenkin Hodnen (2005) tutkimukseen, jossa tuodaan esiin kolme eri

syytä,  miksi  lasta  ei  aina  kuulla.  Ensinnäkin  lapsilla  on  aina  oikeus  kieltäytyä

mielipiteensä  ilmaisusta  eikä  heitä  voida  siihen  pakottaa.  Toiseksi  lapsen

vanhemmat voivat esittää tuomioistuimessa lapsen mielipiteen ja se hyväksytään

sellaisenaan.  Lapselta  ei  erikseen  tiedustella,  onko  hän  samaa  mieltä.

Kolmanneksi  tuomioistuin  voi  päättää,  ettei  ole  lapsen  edun  mukaista  kysyä

tämän näkemystä asiasta.
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Norjassa  lapsen  asianosaisasema  vaihtelee  eri  lastensuojeluasioissa.  Lapsen

asianosaisuus  ja  oikeus  saada  oma  oikeudellinen  avustaja  lastensuojeluasioissa

kytkeytyvät toisiinsa. Jos lapsi on lastensuojeluasioissa asianosainen, hänellä on

myös  oikeus  saada  käyttöönsä  valtion  kustantama  oikeudellinen  avustaja.

Asianosaisia  ovat  aina  15vuotiaat  lapset,  mutta  eivät  yleensä  sitä  nuoremmat.

Jos  lapsi  kuitenkin  halutaan  sijoittaa  lastensuojelulaitokseen  vakavan

käyttäytymisensä vuoksi, on hän asianosainen  iästään riippumatta. Käytännössä

sijoitukset  koskevat  12  vuotta  täyttäneitä  lapsia.  Sijoitus  ei  tarkoita  lapsen

huostaanottoa  eikä  vanhempien  oikeuksiin  kajoamista.  Lapselle  myönnetty

asianosaisuus  perustuu  siihen,  että  lapsen  ja  vanhempien  välisten  intressien

katsotaan  tässä  tilanteessa  eriävän  toisistaan,  joten  lapsella  tulee  olla  oma

laillinen avustaja ajamassa hänen näkemyksiään. (Sandberg & Tisdall 2005, 67)

Muissa lastensuojeluasioissa lapset eivät ole Norjassa asianosaisia eikä heillä

ole oikeutta lailliseen avustajaan. Lääninoikeus voi kuitenkin määrä niin sanotun

puhemiehen  tuomaan  esiin  lapsen  näkemyksiä  asiassa.  Puhemiehen  kuuluu

esitellä  asia  lapsen  näkökulmasta.  Tämän  lisäksi  puhemiehen  pitää  antaa

tilanteesta  oma  henkilökohtainen  arvionsa.  Puhemiehen  käyttö  vaihtelee

lääninoikeuksien  välillä,  mutta  on  harvemmin  käytetty  alle  7vuotiaiden  lasten

tapauksissa. (emt.)

3.4 Yhteenvetoa

Olen  tässä  luvussa  paikantanut  niin  suomalaisia  kuin  kansainvälisiäkin

käytäntöjä  tuottaa  lasta  koskevaa  tietoa,  kun  asia  päätyy  tuomioistuimen

käsittelyyn.  Lapsen  kuulemisen  ja  lapsen  mielipiteen  selvittämisen  käytännöt

ovat  erilaisia  riippuen  siitä,  onko  kyse  yksityisoikeudellisesta  vai

julkisoikeudellisesta  asiasta.  Vaikka  eri  maiden  käytännöt  vaihtelevat,

perheoikeuteen liittyvien kiistojen menettelytavoissa on monia yhteisiä piirteitä.

Lapsi  ei  ole  niissä  yleensä  asianosainen,  ja  lapsen  huoltajat  puhuvat  niissä

alaikäisen  lapsensa  puolesta.  Jos  lapsen  huoltajat  eivät  pääse  yksimielisyyteen

lapsen  huoltoon  ja  tapaamisoikeuteen  liittyvistä  kysymyksistä,  tuomioistuin

tekee  asiassa  päätöksen  ja  voi  halutessaan  pyytää  sosiaaliviranomaisilta

selvitystä lapsen tilanteesta.
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Julkisoikeuden  alaan  kuuluvassa  lastensuojelussa  käytännöt  vaihtelevat

enemmän,  vaikka  lapsi  on  asiassa  asianosainen.  Angloamerikkalaisissa  maissa

lapselle  määrätään  usein  edunvalvoja  tai  muu  edustaja  tuomioistuinkäsittelyä

varten.  Joskus  lapselle  voidaan  määrätä  myös  avustaja  (Bilson  &  White  2005,

233).  Suomessa  edunvalvojia  ei  toistaiseksi  ole  käytetty  lastensuojeluasioissa

harvoja  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  12vuotias  lapsi  tai  nuori  on  voinut

halutessaan käyttää  tai hänelle on voitu määrätä avustaja. Lapsen huoltajilla on

lastensuojeluviranomaisten  rinnalla  oikeus  puhua  alaikäisen  lapsensa  puolesta.

On kiinnostavaa, että Suomessa lapselle todellakin määrätään useammin avustaja

kuin  edunvalvoja.  Esimerkiksi  Yhdysvalloissa,  Englannissa  ja  Walesissa  on

päädytty  siihen,  että  lapsen  kannalta  paras  ratkaisu  on  määrätä  lapselle  sekä

edunvalvoja  että  laillinen avustaja,  jotta kumpikin henkilö voi keskittyä omaan

tehtäväänsä.  Edunvalvoja  voi  toimia  lapsen  asiassa  myös  yksin,  kun  taas

avustajat toimivat lähes aina yhteistyössä edunvalvojien kanssa (Masson & Winn

Oakley 1999, Haralambie & NysseCarris 2002, 106).

Eri  maiden  käytäntöjä  on  silti  vaikea  tulkita  tai  ymmärtää,  jos  niitä

tarkastelee  irrallaan  siitä  yhteiskunnallisesta  ympäristöstä,  jossa  päätöksiä

valmistellaan  ja  tehdään.  Suomea  on  luonnehdittu  lastensuojeluorientaatioltaan

hyvinvointipainottuneeksi  maaksi  (Harder  &  Pringle  1997,  149;  Pösö  2007,

Protecting children 2003). Lastensuojelu nähdään laajaalaisena toimintana, jossa

puuttumisen  kynnys  on  matalampi  kuin  suojeluorientoituneessa  Englannissa.

Englannissa  lastensuojelu  on  enemmän  keskittynyt  lapsen  ongelmien  ja

mahdollisten riskien tunnistamiseen ja suojeluun, kun taas ennaltaehkäisevä työn

resurssit  ovat  huonommat.  Rachel  Hetherington  (1998,  78)  viittaa  sekä  omaan

tutkimukseesa  että  muihin  tutkijoihin  esittäessään  englantilaisen  lastensuojelu

diskurssin  painottuvan  oikeudellisesti.  Tuomioistuimet  ovat  tärkeitä

tahdonvastaisten  päätösten  toimeenpanijoita.  Tämä  puolestaan  saattaa  selittää

sen,  miksi  Englannissa  ja  myös  muissa  angloamerikkalaisissa  maissa  lapsen

edustamiseen  liittyvät  käytännöt  tuomioistuimissa  ovat  kehittyneet,  jos  ei

parempaan, niin ainakin järjestäytyneempään suuntaan kuin Suomessa.

Englantilaisen  mallin  vahvuus  on  lapsen  yksilöllinen  huomiointi.

Edunvalvojajärjestelmä antaa lapselle kanavan ilmaista näkemyksiään. Kuitenkin

myös  englantilaisia  käytäntöjä  on  syytetty  aikuiskeskeisyydestä  ja
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paternalistisesta  ajattelusta  (Masson  2003,  80;  Lowe  2001,  137138).  Lasta  tai

vanhemman  tuottamaa  tietoa  ei  ole  arvostettu,  sillä  lastensuojeluviranomaiset

ovat  pitäneet  omaa  tulkintaansa  asian  oikeana  ja  oleellisena  tietona.

Edunvalvojamalli  ei  myöskään  saa  kaikkien  lasten  varauksetonta  suosiota,

vaikka  he  näkevät  siinä  myös  monia  hyviä  puolia.  Käytännöt  vieraannuttivat

joitakin lapsia oman asiansa käsittelystä (Ruegger 2001, Masson & Winn Oakley

1999).  Hyväkään  toimintamalli  ei  siis  näyttäisi  takaavan  lapselle  kokemusta

osallisuudesta.  Toimivan  mallin  lisäksi  tärkeää  on,  mitä  lapsen  ja  aikuisen

välisessä  vuorovaikutuksessa  tapahtuu.  Jos  aikuinen  on  valmis  avoimeen

vuorovaikutukseen  lapsen  kanssa,  lopputulos  saattaa  tukea  lapsen  osallisuutta

asiansa käsittelyssä. Vahva  lapsen  edun  tulkinta  aikuisen  toimintaa ohjaamassa

sattaa syrjäyttää lapsen omat näkemykset ja toivomukset.

Suomessa  ja  muissa  hyvinvointiorientoituneissa  maissa  lastensuojelu  on

suuntautunut suojelupainotteista mallia enemmän auttamaan ja tukemaan kaikkia

perheenjäseniä.  Vahva  ideologinen  näkemys  koko  perheen  auttamisesta

merkitsee myös sitä, että lapsi ei välttämättä nouse esiin työn kohteeksi samalla

tapaa kuin suojelupainotteisissa maissa (Khoo ym. 2003, 522). Tilanteet päätyvät

harvemmin  tuomioistuinkäsittelyyn.  Niin  Suomessa  kuin  Ruotsissakin

lastensuojelua koskevat tahdonvastaiset päätökset tehdään hallintooikeuksissa ja

niissä  esitettävä  suullinen  tieto  täydentää  kirjallista  prosessia  (Hollander  ym.

2007,  374.).  Tämä  saattaa  myös  selittää,  miksi  meillä  Suomessa  lapsen

edunvalvojia  käytetään  vähän  eikä  järjestelmää  ole  aktiivisesti  kehitetty  lasten

näkökulmaa paremmin huomioivaan suuntaan.

Lastensuojelun  työtä  ovat  suunnanneet  vahva  kirjallinen  perinne

lastensuojeluasioiden  käsittelyssä  ja  perheorientoitunut  näkemys  lasten

suojelusta.  Tutkimuskatsauksen  perusteella  on  kuitenkin  todettava,  että  lapset

osallistuvat  harvoin  oikeudenkäynteihin  sekä  hyvinvointi  että  suojelu

orientoituneissa  maissa.  Vuorovaikutustilanteina  oikeudenkäynnit  ovat

perinteisesti  olleet  aikuisten  kohtaamisten  näyttämöitä.  Nykyiset  hallinto

oikeuden käytännöt  näyttäisivät  kuitenkin  tässä  suhteessa  olevan  muuttumassa.

12vuotiaat lapset kutsutaan jo nyt pääsääntöisesti suullisiin käsittelyihin. Meillä

on  toistaiseksi  keskusteltu  vain  vähän  lasten  osallistumisen  haitoista  tai

hyödyistä,  mutta  näytää  siltä,  että  suomalaiset  hallintooikeustuomarit
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suhtautuvat  lasten  osallistumiseen  myönteisemmin  kuin  englantilaiset  tuomarit

(esim.  Mäenpää  2001).  Kiinnostavaa  on  nähdä,  kuinka  suomalainen

edunvalvojamalli  lähtee  käyntiin,  määrätäänkö  lapselle  aikaisempaa  useammin

edunvalvoja  ja  mitä  se  merkitsee  hallintooikeuden  suullisten  käsittelyiden

näkökulmasta.
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4. Instituutiota tutkimassa etnografian
keinoin

4.1. Institutionaalinen vuorovaikutus

Lastensuojelussa  toimitaan  useissa  erilaissa  vuorovaikutustilanteissa  niin

asiakkaiden  kuin  eri  ammattiryhmien  edustajienkin  kanssa.  Vuoro

vaikutustilanteet  rakentuvat  hyvinkin  epävirallisista  kohtaamisista  tarkasti

määriteltyihin  ja  virallisiin  neuvotteluihin  tuomioistuimissa.  Tuomioistuimen

vuorovaikutustilanteet  eroavat  tavanomaisista  keskustelutilanteista  siinä,  että

niitä ohjaavat erityiset prosesessuaalliset säännöt ja menettelytavat (Atkinson &

Drew 1979, 6; Holstein 1993, 59).

Tutkimukseni  kiinnittyy  institutionaalisten  vuorovaikutustilanteiden

tutkimukseen  ja  siinä  erityisesti  Erwin  Goffmannin  (esim.  1967,  1971)

tutkimuksista  saamiini  vaikutteisiin.  Erwin  Goffman  (1971,  141–142)  vertaa

arkisia vuorovaikutustilanteita näytelmiin, joissa ”vallitsee yksi epävirallinen tai

taustasidonnainen käyttäytymiskieli ja toinen kieli niitä tilaisuuksia varten, joissa

esitys  tuodaan  näyttämölle”.  Tutkimukseni  pääpaino  on  tutkia  näyttämöllä

tapahtuva  vuorovaikutustilanteita.  Vaikka  vuorovaikutustilanteita  hallitsevat

etukäteen  asetetut  päämäärät,  niitä  sääntelevät  myös  sanattomat  sopimukset

(emt.  11).  Ihmisten  välisissä  kohtaamisissa  kasvojen  säilyttäminen  ja

itsekunnioituksen  ylläpitäminen  on  Goffmanin  (1967)  mukaan  oleellista.

Kasvojen  säilyttäminen  edellyttää  tasapainoilua  siinä,  mitä  vuorovaikutus

tilanteessa  voi  ja  kannattaa  kertoa.  Joskus  kasvojen  säilyttäminen  voi  liittyä

konfliktilanteiden välttelyyn. Goffman (1967, 47) kuitenkin väittää, että yhdessä

tilanteessa  epäkohteliaaksi  tulkittava  käytös  voi  jossakin  erityisessä  tilanteessa

olla  odotettua.  Tuomioistuimessa  kasvojen  säilyttämiseen  liittyvät

käyttäytymissäännöt  eivät  kaikilta  osin  ole  mahdollisia  eivätkä  edes

vuorovaikutuksen päämäärä. Kyse on kiistatilanteesta,  jossa  yleinen  toimintapa

on  kertoa  vuorovaikutustilannetta  seuraaville  tuomareille  itselle  suosiollisia

asioita ja kiinnittää huomiota vastapuolen heikkouksiin (emt. 24).
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Goffman (1967, 149156) vertaa vuorovaikutustilanteita pelitilanteisiin, joita

edeltää huolellinen etukäteisvalmistautuminen. Niin peleissä kuin myös ihmisten

keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa tulee eteen yllättäviä käänteitä ja tilanteita,

joita  ei  voi  etukäteen  tietää.  Peliin  osallistujilta  vaaditaan  hyvää  pelisilmää  ja

rohkeutta  tehdä  siirtoja,  joita  he  eivät  ole  etukäteen  suunnitelleet  tekevänsä  tai

vastaavasti jättää toisia siirtoja tekemättä. Joskus pelaajien on tarpeellista pelata

suurilla  panoksilla  ja  ottaa  riskejä,  toisinaan  pienet  panokset  voivat  olla

järkevämpiä  lopputuloksen  kannalta.  Pelien  tavoin  myös  tuomioistuin

käsittelyillä on selvät alku ja loppu, jotka johtavat päätökseen.

Tarkastelen  tässä  tutkimuksessa  hallintooikeuden  suullisia  käsittelyitä

institutionaalisina  vuorovaikutustilanteina,  joissa  oikeuden  näyttämölle

kokoontuvat  henkilöt  ajavat  asiaansa  oikeudessa  etukäteen  tiedossa  olevien

rooliensa  mukaisesti.  Ammattilaisen  ja  asiakkaan  roolit  sekä  viralliset  säännöt

tekevät  vuorovaikutustilanteesta  institutionaalisen  (Peräkylä  1996,  94).  Arja

Jokisen,  Eero  Suonisen  ja  Jarl  Wahlströmin  (2000,  16)  mukaan

institutionaalisuus vuorovaikutuksessa tarkoittaa sitä, että siinä ”toteutuvat tietyt,

enemmän  tai  vähemmän  ennalta  määrätyt,  yhteiskunnalliset  ja  ammatilliset

tehtävät ja että toimijat asettuvat näiden tehtävien mukaisesti tiettyihin asemiin ja

toimivat näiden asemien mukaisesti tai vähintään niiden suuntaisesti”. Tukeudun

tutkimuksessani tähän institutionaalisen vuorovaikutustilanteen määritykseen. Se

kuvaa  hyvin  valitsemaani  tutkimuskohdetta  ja  kohteessa  tapahtuvaa

vuorovaikutusta.

Suulliset  käsittelyt  ovat  päämääräsuuntautuneita  vuorovaikutustilanteita

(Thornborrow  2002,  2),  joissa  ennalta määrätyillä  rooleilla on  tärkeä merkitys.

Olen koonnut yhteen hallintooikeuden suullisten käsittelyiden  institutionaalista

vuorovaikutusta kuvaavia piirteitä, joita kuvaan tekstissä yksityiskohtaisemmin.

– Päämääräsuuntautuneisuus
– Ennalta määrätyt roolit
– Kaavamaisuus
– Vastakohtaisuus
– Todistajat
– Kysymysvastaus
– Päätös
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Oikeudenkäyntien  perusluonteeseen  kuuluu  vastakohtaasetelma,  jossa  eri

toimijat  puolustavat  näkemyksiään  ja  yrittävät  horjuttaa  vastapuolen  keskeisiä

argumentteja (MacMahon 1998, 84; Staller & Kirk 1998, 106107; Drew 1992,

470;  Conley  &  O’Barr  1990).  Vahva  vastakkainasettelua  korostava

adversiaalinen  ajattelu  koskee  kuitenkin  enemmän  amerikkalaista  riitaasian

käsittelyä  kuin  suomalaista  järjestelmää  (Ervasti  2004,  428).  Kun  hallinto

oikeuden  suullisissa  käsittelyissä  käsitellään  lasten  ja  vanhempien  välisiin

suhteisiin  liittyviä  kiistoja,  yksityinen  asianosainen  ja  julkinen  viranomainen

eivät  ole  muodollisesti  toistensa  vastapuolia.  Tästä  huolimatta  suullisista

käsittelyistä voi tulla riitaisia ja ne saattavat korostaa vastakkainasettelua.

Suullisessa  käsittelyssä  julkista  viranomaista  edustavat  usein  johtava

sosiaalityöntekijä  ja  sosiaalityöntekijä19.  Suullisissa  käsittelyissä  sosiaalityön

tekijä  on  viranomaisen  roolissa  ja  hän  edustaa  omaa  kuntaansa.  Hän  on

tuomioistuimessa paikalla vallankäyttäjänä  ja on  useimmiten myös valmistellut

ja  koonnut  huostaanottoa  tai  muuta  hallintooikeudessa  käsiteltävää  asiaa

koskevat  asiakirjat.  Suullisessa  käsittelyssä  yksityistä  asianosaista  edustavat

lapsen  biologiset  vanhemmat  ja  huoltajat.  Myös  12vuotiaalla  lapsella  on

mahdollisuus  ottaa  osaa  suulliseen  käsittelyyn.  Asiakkaan  rooli  on  siellä

moninainen.  Hänellä  on  mahdollisuus  esiintyä  sekä  aktiivisena  toimijana  että

oman asiansa asiantuntijana, mutta hän on myös yhteiskunnallisen kontrollin  ja

katseen alaisena.

Todistajien  käyttö  oikeudenkäynneissä  konkretisoi  puoliin  jakautumista

(Drew  1992,  473).  Todistuspuheenvuorojen  kautta  asianosaiset  yrittävät  saada

tuomareita  vakuuttuneiksi  oman  näkökulmansa  paremmuudesta.  Hallinto

oikeudessa  todistajat  ovat  paikalla  joko  ammattiasemansa  tai  sukulais  tai

ystävyyssuhteittensa  perusteella.  Ennen  todistuspuheenvuoroaan  todistajat

vannovat valan tai antavan vakuutuksen ja sitoutuvat kertomaan asiasta totuuden

mitään  salaamatta.  James  Holstein  (1993,  89)  mukaan  todistajien  valat  ja

seremoniaalinen kielenkäyttö, kuten arvoisa puheenjohtaja, sekä puheen taltiointi

19  Useimmiten  sosiaalityöntekijä  tai  johtava  sosiaalityöntekijä  olivat  läsnä  oman
sosiaalilautakuntansa  edustajina.  Oli  kuitenkin  tapauksia,  joissa  sosiaalityöntekijä  toimi
todistajana.
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korostavat  tuomioistuinkäsittelyiden  erityisyyttä  verrattuna  tavanomaisiin

vuorovaikutustilanteisiin.

Institutionaalisia  vuorovaikutustilanteita  on  luonnehdittu  epäsymmetrisiksi

kohtaamisiksi,  joissa  eri  osapuolten  roolit  vaikuttavat  keskustelun  etenemiseen

(Mäkitalo 2005, 432; Thornborrow 2002, 4; Drew & Heritage 1992, 47). Näissä

tilanteissa  asioiden  selvittely  etenee  tyypillisesti  kysymyksillä  ja  vastauksilla.

Esimerkiksi  lääkärin  vastaanottoja  ja  oikeudenkäyntejä  on  luonnehdittu

tilanteiksi,  joissa kysyjän  ja vastaajan  roolit ovat  jakautuneet epäsymmetrisesti.

Anssi  Peräkylän  (2001,  71)  mukaan  lääkäreiden  ja  potilaiden  välisissä

vuorovaikutustilanteissa  on  kuitenkin  eroavaisuuksia.  Ne  vaihtelevat

epäsymmetrisistä  tilanteista  symmetrisiin  kunkin  tilanteen  mukaan.  Haaviston

(2002)  tutkimuksessa  alioikeusuudistuksesta  käy  ilmi,  että  myös  riitaasioissa

vuorovaikutus voi olla epämuodollista  ja vapaamuotoista. Alioikeusuudistuksen

jälkeen vuorovaikutteisuus  ja  dialogisuus ovat  lisääntyneet  sekä  ammattilaisten

että asianosaisten osalta (emt. 123124, 286).

Tuomioistuinkäsittelyissä  kysyjän  ja  vastaajan,  erityisesti  todistajan,  roolit,

ovat  perinteisesti  jakautuneet  korostuneen  epäsymmetrisesti  (Drew  1992).

Todistajat  ovat  paikalla  vastaamassa  heille  esitettyihin  kysymyksiin,  mutta  he

eivät  saa  tarkentaa  kysymyksiä  tai  esittää  vastakysymyksiä.  Todistajat  voivat

käyttää  dokumentteja muistin  tukena,  esimerkiksi  päivämäärien  tarkistamiseen,

mutta  periaatteena  on,  että  he  vastaavat  kysymyksiin  suullisesti,  eivät

esimerkiksi etukäteen kirjoittamillaan vastauksilla. Muut paikallaolijat eivät saa

auttaa  todistajaa  vastaamisessa  eivätkä  osallistua  kysymysten  tekoon  muulloin

kuin  omalla  vuorollaan.  Ensimmäisenä  kysymykset  tekee  se  osapuoli,  joka  on

kutsunut todistajan paikalle.

Kysymyksillä ja vastauksilla etenevä vuorovaikutus koskee myös muita kuin

todistuspuheenvuoroja.  Toisin  kuin  asiakasneuvottelussa,  joissa  sosiaali

työntekijä  useammin  kysyy  kuin  vastaa  (esim.  Forsberg  1998,  244),

tuomioistuinkäsittelyssä  myös  sosiaalityöntekijät  saattavat  joutua  kysymysten

kohteeksi.  Muut  tarkastelevat  heidän  tulkintojaan,  lausuntojaan  ja  päätöksiään.

Anthony  MacMahon  (1998,  80–84)  kuvaa  tutkimuksessaan  amerikkalaisten

lastensuojelutyöntekijöiden  voimattomuuden  kokemuksia  tuomioistuimessa
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tilanteessa,  jossa  he  joutuvat  kysymysten  kohteeksi  vailla  mahdollisuutta

puolustautua tai esittää vastaargumentteja.

John Conleyn & William O’Barrin (1990, 56, 172) mukaan yksi yleisimmistä

tuomioistuimessa  asioivien  maallikoiden  tyytymättömyyden  aiheista  liittyy

siihen,  että  heiltä  puuttuu  mahdollisuus  kertoa  tarinansa  loppuun.  Jos

oikeudenkäynti  tapahtuu  epävirallisemmin,  paranevat  mahdollisuudet  kertoa

tarina.  Hallintooikeuden  suullisia  käsittelyitä  voi  tulkintani  mukaan  pitää

epävirallisempina  ja  vapaampina  vuorovaikutustilanteina  muihin  oikeuden

käynteihin verrattuina. Niissä puheenjohtaja antaa asianosaisille mahdollisuuden

kuvata laajasti ja yksityiskohtaisestikin omaa tilannettaan, kunhan kuvaus liittyy

jollakin tavalla käsiteltävään aiheeseen.

Institutionaaliset  vuorovaikutustilanteet  ovat  luonteeltaan  erilaisia.  Joskus

kyse on  yksittäisestä  tai muutamia kertoja kestävästä  tapaamisesta asiakkaan  ja

instituution  edustajan  välillä.  Toisinaan  asiakkaan  ja  viranomaisen    suhde  voi

kestää  useita  vuosia,  joskus  jopa  läpi  sukupolvien.  Jälkimmäiset  tilanteet  ovat

lastensuojelulle tyypillisiä (Forssén 1993, 107).

Tuomioistuinkäsittelyiden  vuorovaikutustilanteet  tähtäävät  päätöksen

tekemiseen.  Päätös  ei  aina  tarkoita,  että  asian  käsittely  päättyisi.  Tuomio

istuimessa  näytelmän  osapuolet  tietävät,  että  päätös  voi  päätyä  myös

korkeamman oikeusasteen tarkasteltavaksi, jos joku asianosaisista valittaa asiasta

eteenpäin. Vaikka valitusta korkeimpaan hallintooikeuteen ei tehtäisi, voittajan

ja  häviäjän  määrittäminen  vuorovaikutuspeleissä  ei  ole  yksinkertaista.

Lastensuojeluasiakkuus  harvoin  päättyy,  vaikka  tuomioistuin  päättäisi  olla

vahvistamatta  huostaanottoa  tai  jatkamatta  sijoitusta  sijaishuollossa.  Usein

asiakkuus jatkuu jälkihuoltona. Myös institutionaaliset istunnot viranomaisen ja

asiakkaan välillä jatkuvat, vain kohtaamisten reunaehdot muuttuvat.

4.2. Tutkimustehtävä

Tutkin,  kuinka  hallintooikeuksien  suullisissa  käsittelyissä  paikalla  olevat

osapuolet  tuovat  asiantuntijuuttaan  puheessaan  esille.  Tutkimukseni  sijoittuu

kolmen  hallintooikeuden  suullisiin  käsittelyihin,  joita  tutkin  institutionaalisina

vuorovaikutustilanteina.  En  kuitenkaan  lähde  liikkeelle  etukäteen  annetuista
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asiantuntijuuden määrityksistä, vaan olen  liikkeellä  aineistolähtöisesti  ja  tutkin,

millaista asiantuntijuutta eri osapuolet tuottavat vuorovaikutustilanteessa omista

lähtökohdistaan. Asiantuntijuus ei näin ollen ole jotakin ulkopuolelta tilanteeseen

tuotua  ammattiin  liittyvää  asiantuntijuutta,  vaan  rakentuu  vuorovaikutus

tilanteessa  ja  on  vastavuoroista20.  Asiantuntijuus  tulee  omassa  tutkimuksessani

lähelle  tiedon  käsitettä.  Tutkimuskysymykseni  kuuluukin,  mitä  tietoa  eri

osapuolet  sillä  hetkellä  käsiteltävästä  lastensuojelutapauksesta  tuovat  esiin  ja

miten he perustelevat ja käyttävät tietoaan suullisessa käsittelyssä.

Tutkimuksen  pääkysymys  jakautuu  kolmeksi  alakysymykseksi.  Lasten

suojeluviranomaisten puuttuminen yksityisen perheen elämään tahdonvastaisilla

toimenpiteillä  on  radikaali  toimi.  Lastensuojeluviranomaisilla  on  kuitenkin

velvollisuus ottaa lapsi huostaan, jos tämän hyvinvointi ja terveys ovat uhattuina,

huostaanotto on  tämän edun mukaista eivätkä muut  tukitoimet ole mahdollisia.

Tällöin  viranomaisten  katse  kohdistuu  usein  vanhempiin  ja  lasta  uhkaaviin

ongelmiin.  Vuorovaikutustilanteet  rakentuvat  paljolti  ongelmien  ympärille,  kun

osapuolet  perustelevat  suullisessa  käsittelyssä  omia  näkökulmiaan.  Kysynkin

tutkimuksessani,  mitä  huostaanottoon  johtaneita  ongelmia  lastensuojelu

viranomaiset  nimeävät  suullisissa  käsittelyissä  ja  mitkä  reunaehdot  määrittävät

heidän tapojaan kertoa ongelmista.

Koska lastensuojelussa on kyse ennen kaikkea lapsista, on perusteltua myös

tietää,  millaista  tietoa  lapsista  kerrotaan,  miten  kerronta  tehdään  ja  mikä  on

lapsen rooli suullisessa käsittelyssä oman asiansa asiantuntijana. Lähestyn lasten

asiantuntijuutta  osallisuuskäsittellä  (esim.  Hart  1992,  1997;  Thomas  2002;

20  Tukeudun  asiantuntijuuden  määrittelyssä  Engeströmin  ym.  (1992,  13–15)  näkemykseen
asiantuntijuudesta.  Heidän  mukaansa  asiantuntijuutta  määrittää  kolme  lähtökohtaa:
asiantuntijatyön moniäänisyys, yhteistoimintamalli ja itseään uudistava luonne. Asiantuntijuuden
moniäänisyys  viittaa  erilaisiin  asiantuntemuksen  tyyppeihin,  jotka  voivat  lähteä  hyvin
käytännönläheisestä,  käsityömäisestä  asiantuntijuudesta  tiukkaan  rationaalisbyrokraattiseen
asiantuntijuuteen.  Yhteistoimintamalli  liittyy  siihen,  että  asiantuntijat  ovat  riippuvaisia
työyhteisöstään ja muiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Asiantuntijatyössä esiintyviä häiriöitä
ja epäonnistumisia sen enempää kuin onnistumisiakaan ei voi selittää yksittäissuorituksina, vaan
ne  ovat  osa  laajempaa  kokonaisuutta.  Engeström  ym..  toteavat,  että  “asiantuntijuus  on
sosiaalisesti  hajautettua  ja  tulee  näkyviin  ihmisten  välisessä  vuorovaikutuksessa”.
Yksittäissuorituksien  tarkasteleminen  toimintajärjestelmän  kokonaisuutta  vasten  voi  kuitenkin
paljastaa jotakin oleellista koko järjestelmästä. Asiantuntijuuden itseään uudistava luonne viittaa
siihen,  että  kerran  saavutettu  asiantuntijuuden  taso  ei  riitä,  vaan  vaatii  jatkuvaa  itsensä
kehittämistä ja oppimista.
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Oranen  2007).  Selvitän  tutkimuksessa,  miten  nuoret  osallistuvat

vuorovaikutustilanteisiin  ja  toisaalta,  kuinka  aikuiset  kuvaavat  lapsia  sekä  mitä

kaikki  edellä  sanottu  kertoo  lapsen  mahdollisuuksista  osallistua

tuomioistuinkäsittelyyn ja lastensuojeluprosessiin.

Ongelmien  nimeäminen  johtaa  tuomioistuinkäsittelyssä  väistämättä

vastakkaisten  näkökulmien  esiintuontiin  ja  perusteluun.  Suullinen  käsittely  on

kilpailevien  näkemysten  näyttämö,  jossa  kysymykset  oikeasta  ja  väärästä

tiedosta  sekä  tulkinnasta  konkretisoituvat.  Tämä  sai  minut  tutkijana

kiinnittämään huomiota keinoihin, joita lastensuojeluviranomaiset ja vanhemmat

käyttävät  tietoa  todentaessaan.  Vastakkain  ovat  ammattilaisten  ja  vanhempien

näkemyserot  ja  tulkinnat  lastensuojelun  tarpeesta  ja  ongelmien  luonteesta.

Tiedon  todentamisen  käsite  myös  vastaa  käsitystäni  tiedon  luonteesta  ja

asiantuntijuudesta.  Samasta  asiasta  on  mahdollista  esittää  useita,  myös

ristiriitaisia  tulkintoja,  jotka  ovat  tosia  eri  näkökulmasta  katsottuina.  Siksi  on

perusteltua  selvittää,  miten  suullisissa  käsittelyissä  eri  osapuolet  perustelevat

omaa näkökulmaansa ja todentavat omaa tietoaan.

4.3. Tutkimuksen menetelmä, aineisto ja analyysi

Tutustuessani  etnografisiin  tutkimuksiin  ja  etnografiaa  metodina  käsitteleviin

teoksiin  (esim.  Grönfors  1985,  Conley  &  O’Barr  1990;  Kortteinen  1992,

Holstein  1993;  Pösö  1993,  Alasuutari  1994,  Hammersley  &  Atkinson  1996;

McMahon  1998,  Forsberg  1998,  Creswell  1998)  viehätyin  etnografisen

tutkimuksen  käytännönläheisyydestä,  kentälle  menemistä  ja  siellä  olemista

kuvaavista tarinoista ja innostavasta kirjoittamistavasta21. En halunnut ainoastaan

21 Etnografinen tutkimusperinne pohjautuu vieraita kulttuureja tutkivaan antropologiaan sekä ns.
Chicagon  koulun  kaupunkielämää  koskevaan  tutkimukseen  (Emerson  1983,  2–9;  Eskola  &
Suoranta 1998,  104–105;  Forsberg  1999,  68).  Antropologisesti  suuntautuneissa  etnografioissa
tutkijan  oletettiin  viettävän  pitkähköjä  aikoja  itselleen  vieraassa  kulttuurissa  ja  raportoivan
totuudenmukaisesti  tietyn  ryhmän  ja  kulttuurin  arvoista  ja  todellisuudesta  tutkittavien  omin
silmin  (Emerson  1983,  19;  Vanhala  2005,  38).  Sen  sijaan  sosiologisesti  suuntautuneet
etnografiset  tutkimukset,  johon  myös  tämä  tutkimus  kuuluu,  sijoittuu  yleensä  tutkijan  omaan
yhteiskuntaan  ja  niiden  tavoitteena  on  tehdä  ymmärrettäväksi  tietyn  ryhmän  tai  instituution,
kuten  esimerkiksi  huumehoitolaitoksen,  asuntolan  tai  koulukodin,  toimintaa  suhteessa  tutkijan
asettamiin  tutkimuskysymyksiin  (ten  Have  2004  6;  Pösö  2004;  Vanhala  2005,  38;  Weckroth
2006).
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haastatella  suullisiin  käsittelyihin  osallistuneita  henkilöitä  tai  tutustua

tuomioistuinten päätöksiin,  sillä  päätöksistä välittyvä  tieto  kertoo kokemukseni

mukaan  (Heino  ym.  1997)  vain  vähän  suullisten  käsittelyiden  arkisista

käytännöistä  ja  vuorovaikutustilanteista.  Olin  kiinnostunut,  millaista  tietoa  eri

osapuolet  tuottavat  vuorovaikutustilanteessa  ja  kuinka  tiedon  tuottaminen

tapahtuu.  Etnografisen  tutkimusten  tavoin  minulla  oli  halu  nähdä  ja  kokea

tutkimuskohteeni  tunnelmaa  ja  havainnoida  kohteessani  tapahtuvaa  vuoro

vaikutusta.  Tapani  lähestyä  etnografiaa  olikin  alussa  metodinen  ja  pohdin

esimerkiksi  omaa  paikkaani  aineistonkerääjänä  ja  tutkijana:  olenko  osallistuva

havainnoija  vai  havainnoinko  ilman  varsinaista  osallistumista  (Grönfors  1985,

87; Hammersley & Atkinson 1996, 1).

Tutkimusprosessin  aikana  metodiset  kysymykset  teknisinä  ratkaisuina

menettivät  merkitystään.  Tilalle  nousivat  pohdintani  siitä,  kuinka  tulkitsen  sitä

mitä  näen,  mikä  on  oma  roolini  tutkimusprosessissa  ja  kuinka  teen  näkyväksi

lukijoille havaintoja,  joita pidän  tärkeinä  ja  jotka mielestäni kuvaavat  suullisen

käsittelyn käytäntöjä mahdollisimman oikein. Kuulin ja näin monia kertomuksia

ihmisten  elämästä  eri  henkilöiden  esittäminä.  En  kuitenkaan  voinut  tilanteita

havainnoidessani  tietää,  mitä  ihmiset  kokivat  tai  ajattelivat.  Tulkitessani

vuorovaikutustilanteita olen ollut tietoinen siitä, että joku muu olisi voinut tulkita

tilannetta  eri  tavoin.  Yhdyn  Sarah  Pinkin  (2001,  18)  näkemykseen  siitä,  että

etnografia  on  enemmän  kuin  pelkkä  metodi.  Kysymys  on  monitieteisestä

metodologiasta  ja prosessista  tiedon  tuottamiseksi  ja  tiedon esittämiseksi. Siinä

tutkijan  omat  kokemukset  ovat  ensiarvoisen  tärkeitä.  Tutkija  ei  voi  väittää

tuottavansa  objektiivista  kuvausta  todellisuudesta,  mutta  hänen  tulisi  kuitenkin

pyrkiä  mahdollisimman  lojaaliin,  tutkimuskohteelle  oikeutta  tekevään

kuvaukseen.

Tutkimukseni  kuuluu  tutkimusperinteeseen,  jota  on  luonnehdittu

institutionaaliseksi  etnografiaksi  (Miller  1994,  281).  Institutionaalisissa

etnografioissa  yhdistyvät  arkipäiväisten  vuorovaikutustilanteiden  havainnointi,

kiinnostus  ihmisten  kieleen  ja  luonnollisissa  tilanteissa  tapahtuvaan

vuorovaikutuksen  analysointiin.  En  kuitenkaan  Gale  Millerin  (emt.)  tavoin  ole

kiinnostunut puheen keskusteluanalyyttisesta tulkinnasta, vaan tutkimusintressini
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on  enemmän  siinä,  kuinka  eri  osapuolet  esittävät  ja  todentavat  tietoa

vuorovaikutuksessa muiden kanssa kielellisesti.

Douglas  Maynardin  (1989,  127)  mukaan  institutionaalisia  vuorovaikutus

tilanteita  on  mahdollista  lähestyä  kolmella  eri  tavalla.  Ensinnäkin  on

etnografiaan  pohjautuvia  tutkimuksia,  joissa  havainnointi  ja  haastattelu  ovat

keskeisiä  tiedon hankinnan muotoja. Toiseksi on olemassa kielen  tutkimukseen

painottuvia  tutkimuksia,  joissa  aineisto  hankitaan  nauhoittamalla  keskusteluita.

Kolmanneksi  on  tutkimuksia,  joissa  yhdistyvät  kaksi  edellä  mainittua

tutkimusmetodia.  Niissä  tutkija  hyödyntää  etnografisin  keinoin  hankittua

havainnointiaineistoa  ja  nauhoitettuja  keskusteluita.  Erilaiset  aineistot

täydentävät  toisiaan  aineistoa  analysoitaessa.  Tutkimuksessani  on  kyse

jälkimmäisestä  vaihtoehdosta.  Olen  havainnoinut  suullisia  käsittelyitä,  tehnyt

haastatteluita  ja  hyödyntänyt  suullisten  käsittelyiden  litteroituja  nauhoituksia.

Tutkimuksen alkuvaiheessa suunnittelin hankkivani tutkimusaineistoa pääasiassa

havainnoimalla.  Tutkimuksen  edetessä  kiinnostukseni  sanatarkkoja

keskustelutilanteita  kohtaan  lisääntyi.  Hallintooikeuden  käytäntö  nauhoittaa

suulliset  käsittelyt  mahdollisti  sanatarkkojen  keskustelutilanteiden  taltioinnin

suurimmasta  osasta  aineistoa22.  Mikäli  olisin  hankkinut  aineistoni  vain

ääninauhoja  kuuntelemalla,  olisi  aineisto  ja  sen  tulkinta  ollut  varsin  erilaista

verrattuna siihen, että olen hankkinut aineistoa eri menetelmiä hyödyntäen. Olen

voinut  olla  paikalla  kuuntelemassa  ja  näkemässä  vuorovaikutustilanteisiin

osallistuvia  henkilöitä  ja  konkreettisia  puhetilanteita  sekä  aistimassa  istuntojen

ilmapiiriä. Olen myös kysellyt  eri henkilöiden ajatuksia  tauoilla  joko ennen  tai

jälkeen istuntojen tai erikseen järjestetyissä haastattelutilanteissa.

22  Vaikka  hallintooikeus  itse  äänitti  suulliset  käsittelyt  ja  useimmiten  pääsin  kuuntelemaan
nauhat  jälkikäteen,  kirjoitin  myös  melko  paljon  suoria  keskustelupätkiä.  Pelkäsin,  että
nauhoitukset epäonnistuvat enkä jälkikäteen enää muistaisi, mitä ja miten asioista puhuttiin. En
rajannut havainnointikohdettani sisällöllisesti tiukaksi, koska ajatukseni oli, että yksi laadullisen
tutkimuksen  tärkeimmistä  tehtävistä  on  nostaa  esiin  aineistolähtöisesti  merkittäviä  asioita.
Alasuutarin (1994, 74) sanoin: ”laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista kerätä aineistoa,
joka  tekee  mahdollisimman  monenlaiset  tarkastelut  mahdollisiksi.”  Tarkoitukseni  oli  myös
kiinnittää  erityistä  huomiota  ihmisten  ilmeisiin,  eleisiin  ja  liikehdintään,  sillä  ajattelin  niiden
olevan  merkityksellisiä  vuorovaikutustilanteita  havainnoidessani.  Käytännön  syistä  en
kuitenkaan  voinut  havainnoida  ilmeitä  siinä  määrin  kuin  olisin  halunnut,  sillä  istuin  aina
istuntosalien  takaosassa  enkä  nähnyt  kaikkien  osapuolien  kasvoja.  Näin  tuomareiden  ilmeet
kaikkein parhaiten, mutta niiden analysointia tai taltiointia en pitänyt mielekkäänä. Tuomari ei
voi olemuksellaan tai kysymyksillä osoittaa omaa mielipidettään asiassa (Garfinkel 1967, 109),
mikä selittää ulkoisen olemuksen asiallisuutta ja eleettömyyttä.
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James  A.  Holsteinin  (1993)  tutkimus  mielenterveyspotilaiden  pakkohoito

oikeudenkäynneistä  on  etnografia  institutionaalisessa  vuorovaikutuksessa

tuotetuista  laillisesti  ja  psykiatrisesti  vakuuttavista  päätöksistä.  Tutkimus  on

vaikuttanut  omaan  tapaani  tehdä  ja  ymmärtää  etnografista  tutkimusta.

Tuomioistuimet  tarjoavat Holsteinin mukaan hyvät mahdollisuudet havainnoida

tulkinnallisia  tilanteita  asioista,  joita  tavallisessa  arjessa  pidämme  itsestään

selvinä ja joita ei sen tähden yleensä tarvitse perustella (emt. 34). Tutkimuksensa

alkuvaihetta  Holstein  kuvaa  etnografioille  tyypilliseksi  selvitysvaiheeksi,  jossa

tutkija  yrittää  ymmärtää, mitä  tutkimuskohteessa  tapahtuu. Hän havainnoi  sekä

oikeudenkäyntejä  että  odotustiloja,  joissa  teki  myös  epävirallisia  haastatteluita.

Vähitellen  syntyi  päätös  kirjata  sanatarkasti  tuomioistuimessa  käytäviä

keskusteluita. Holstein ei saanut lupaa nauhoittaa oikeudenkäyntejä, mutta hänen

tutkimuksessaan  on  useita  esimerkkejä  siitä,  että  myös  havainnoimalla  on

mahdollista saada tarkkaa keskustelutilanteita kuvaavaa aineistoa.

Holstein  kuvaa  tutkimusmenetelmäänsä  käytännön  etnografiaksi  (emt.  36).

Käsite  on  peräisin  Jaber  Gubriumilta  (1998,  23–39)  ja  viittaa  näkemykseen,

jonka mukaan tutkija ei voi asettua tutkimuskohteensa ulkopuolelle kuvatakseen

kielen  ulkopuolista  todellisuutta23,  vaan  todellisuus  luodaan  tutkijan  ja

tutkimuskohteen välisessä vuorovaikutuksessa. Holsteinin  (1993)  tutkimusta on

sittemmin kuvattu myös uudeksi etnografiaksi. Siinä tutkijan paikka ja ymmärrys

tutkimuskohteesta  eroavat  perinteisestä,  vanhasta  etnografiasta,  jossa  tutkijat

ovat  pyrkineet  kuvaamaan  tutkimuskohteensa  mahdollisimman  totuuden

mukaisesti.  (Gubrium  &  Holstein  1997).  Pidän  luontevana  liittää  tutkimukseni

uusiksi  etnografioiksi  luonnehdittujen  tutkimusten  joukkoon.  Oman  tutkimus

kohteeni  tavoin  ne  kohdistuvat  instituutioihin  ja  niissä  rakennettuihin

tulkintoihin todellisuudesta (esim. Forsberg 1998, 69; Juhila & Pösö 2000, 178;

Vanhala 2005; 39; Weckroth 2006, 30).

23  Naturalistisen  tulkinnan  mukaan,  johon  luen  perinteiset  etnografiset  tutkimukset,  tutkijoiden
piti mennä kentälle  ihmisten pariin  ilman  vahvoja ennakkokäsityksiä  tai  teorioita. Tutkimuksen
tarkoitus  oli  antaa  yhteisön  ja  kulttuurin  elämäntavasta  ja  uskomuksista  kokonaisvaltainen
kuvaus.  Vaikka  tutkijan  tuli  päästä  mahdollisimman  lähelle  tutkittavia,  hänen  täytyi  pitää
välimatkaa  tutkimuskohteeseensa,  sillä  tutkija  ei  saanut  vaikuttaa  siihen  mitä  ”luonnollisessa
ympäristössä”  tapahtui.  Hänen  tuli  olla  mahdollisimman  neutraali  ja  minimoida  oma
vaikutuksensa  sekä  havaintoja  tehdessään  että  tutkimusta  kirjoittaessaan.  Muistiinpanojen  tuli
kuvata  mahdollisimman  autenttisesti  sitä  mitä  ihmiset  sanoivat,  kokivat  ja  kertoivat.  (Emerson
1983, 19; Gubrium ja Holstein 1997, 6, 7, 3438).



70

Näkemykseni  ja  tulkintani  etnografiasta  osoittaa  metodin  valinnan  olevan

aina  yhteydessä  tutkimuksen  teoreettisiin  valintoihin.  Nojaudun  tässä

tutkimuksessa  sosiaaliseen  konstruktionismiin,  joka  pohjautuu  ymmärrykseen

todellisuuden luomisesta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Burr 1995). En

kuvittele  aineiston  kautta  saavani  kuvaa  siitä,  mitä  suullisissa  käsittelyissä

oikeasti tapahtuu tai kuka puhuu totta, vaan tutkijana olen kiinnostunut tavoista,

joilla ihmiset luovat ja tekevät tulkintoja tapahtuneista. Näkökulma ei sulje pois

tosiasiaa,  että  lastensuojelu  toimii  todellisten  ongelmien  kanssa.  Ongelmat

vaativat  kuitenkin  tunnistamistaan  ja  usein  myös  nimeämistään.

Institutionaalisessa  vuorovaikutustilanteessa  toiminta  tapahtuu  useimmiten

kielellisessä vuorovaikutuksessa puheen tai kirjallisten dokumenttien välityksellä

(Suoninen  1999,  103).  Jos  lastensuojeluun  tyypillisesti  kuuluvien  huolien  tai

ongelmien  aiheita  ei  nimetä  ja  kuvata,  ei  niihin  voida  myöskään  puuttua.

Ongelmien  nimistä,  syistä  tai  vakavuuden  asteista  ei  useinkaan  vallitse

yksimielisyyttä,  vaan  tuomioistuimessa  käydään  kamppailua  erilaisten

tulkintojen pätevyydestä.

4.3.1 Aineisto

Tutkimusaineiston kerääminen ajoittuu kahteen vaiheeseen: vuosiin 1998–1999

sekä 2002–2003. Vuoden 1998 keväällä pyysin lupaa päästä seuraamaan joitakin

suullisia  käsittelyitä  yhdessä  eteläisessä  lääninoikeudessa.  Olin  tullut

tutkimussuunnitelmani kanssa siihen vaiheeseen, että tutkimuksen toteuttamiseen

liittyvät  suunnitelmat  tarvitsivat  tuekseen  konkreettista  tietoa  suullisten

käsittelyiden käytännöistä ja etenemisestä. Vaikka tunsin suullisten käsittelyiden

päätösten  sisältöjä  ja  rakennetta  (Heino  ym.  1997),  en  tuntenut  suullisten

käsittelyiden  arkea  eikä  aiheesta  ollut  aikaisempaa  tutkimusta.  Minua  odotti

tuntematon,  toistaiseksi  ”valloittamaton  kenttä”,  johon  tutustumiseksi  ja  jonka

kuvaamiseksi  pidin  etnografisia  metodeja  käyttökelpoisina  keinoina  kerätä

aineistoa.  Oletin  tutkimusluvan  saamisen  kestävän  pitkään,  mutta  lupa  tuli

suureksi  yllätyksekseni  muutamassa  päivässä.  Suullisten  käsittelyiden

havainnointi  alkoi  jo  viidentenä  päivänä  hakemuksen  jättämisestä!  Paul  ten

Haven  (2004,  117)  esittämä  uhkakuva  viranomaisten  haluttomuudesta  päästää

tutkijoita havainnoimaan instituutioiden arkea ei   kohdallani toteutunut. On silti
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todettava,  että  en  saanut  lupaa  päästä  seuraamaan  tuomareiden  keskinäistä

vuorovaikutusta  ja  sitä,  miten  he  käytännössä  tekevät  päätöksen  lastensuojelu

asiassa,  vaikka  seuraaminen  oli  ollut  yksi  tutkimukselle  asettamistani

tavoitteista.

Lupaasiat sujuivat vaivattomasti myös myöhemmin hakiessani tutkimuslupia

kahteen muuhun hallintooikeuteen. Vaikka suullisten käsittelyiden havainnointi

hallintooikeuksissa  on  poikkeuksellista  tutkimustoimintaa,  tutkimuslupia

myönnetään  runsaasti  asiakirjoja  ja  päätöksiä  koskeviin,  lähinnä

oikeustieteellisiin,  tutkimuksiin.  Lupaasioiden  helppous  liittyi  tulkintani

mukaan  siihen,  että  perinne  tutkimuslupien  myöntämiseen  oli  olemassa  ja

tuomioistuimilla  oli  selvät  toimintaperiaatteet  niiden  myöntämiseen.

Tutkimusluvista  päätti  hallintopäällikkö,  joka  korkean  virkaasemansa  vuoksi

voi tehdä päätökset itsenäisesti. Tämä varmasti nopeutti päätöksentekoprosessia.

Hallintooikeuden  tutkimuslupaan sisältyi ehto,  että asianosaiset hyväksyvät

tutkijan  läsnäolon  suullisissa  käsittelyissä.  Hallintotuomioistuin  ei  asettanut

erityisiä  menettelyohjeita  luvan  pyytämiseen.  Aluksi  suunnittelin  pyytäväni

lupaa asianosaisilta  etukäteen puhelimitse. Olin kerran  yhteydessä  lakimieheen,

joka  lupasi  puhua  asiasta  päämiehelleen.  Käytännössä  luvan  pyytäminen

etukäteen olisi kuitenkin ollut hankalaa ja langennut salassapitosääntöjen vuoksi

hallintooikeuksien  tehtäväksi.  Koska  ensimmäinen  lupahakemus  hyväksyttiin

nopeasti, en ollut ehtinyt erityisemmin suunnitella, kuinka lupaasioiden kanssa

menettelisin. Käytännöt pyytää lupa olivat yhteydessä siihen, missä tilassa odotin

suullisen  käsittelyn  alkamista.  Jos  olin  odotusaulassa,  esittelin  itseni  ja  pyysin

vanhemmilta  lupaa  saada  olla  läsnä  oikeudenkäynnissä.  Välillä  myös  pyysin

lupaa  sosiaalilautakunnan  edustajilta,  mutta  tutkimuksen  edetessä  pyysin  lupaa

yleensä vain vanhemmilta, koska tulkitsin vanhempien luvan riittävän. Jos odotin

suullisen  käsittelyn  alkamista  yhdessä  hallintooikeustuomareiden  kanssa

istuntosalissa, puheenjohtaja kysyi suullisen käsittelyn aluksi asianosaisilta luvan

läsnäololleni.  Yleensä  vanhemmat  antoivat  siihen  luvan.  Vaihtelevat

”odottamisen käytännöt”  hyödyttivät  minua  tutkijana,  sillä  saatoin  havainnoida

eri rooleissa toimivien henkilöiden tapaa valmistautua suulliseen käsittelyyn. En

kuitenkaan  itse  aina  aktiivisesti  valinnut  odotuspuolta,  vaan  instituution
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toimintaperiaatteet  ja  eri  henkilöiden  näkemyserot  ratkaisivat,  miltä  puolelta

istuntosaliin kulloinkin astuin. Tätä kuvaavat seuraavat kaksi esimerkkiä.

 ”Puheenjohtaja oli  kahvitilassa  sanonut  kutsuvansa minut  sisään
muiden kanssa. Esittelijä oli sitä mieltä, että parempi tulla heidän
mukaansa.  Puheenjohtaja  sitten  sanoikin,  että  voin  mennä
valmiiksi  istumaan,  asiasta  ei  kannata  tehdä  liian  isoa
numeroa.”(Havainnointi 11).

”Kysyin  puheenjohtajalta  tulenko  yhdessä  heidän  kanssaan  vai
menenkö  odottamaan  odotushuoneeseen.  Hän  käski  minun  tulla
mukaansa,  totesi  muiden  pian  luulevan  minua  todistajaksi.
Kysyttäessä  lupaa  läsnäololleni,  äiti  kysyi,  käyvätkö  nimet  ilmi.
Vastasin,  että  ei  missään  tapauksessa.  Sain  luvat  kaikilta
asianosaisilta.” (Havainnointi 19)

Vanhempien avustajat osoittivat usein suurta kiinnostusta tutkimustani kohtaan.

Välillä  kävi  niin,  että  tutkimuslupaa  pyytäessäni  avustajat  kääntyivät

päämiestensä puoleen ja esittivät heille, miksi tutkimukseen on hyvä osallistua ja

mistä  tutkijana olen kiinnostunut.  Avustajien verbaalinen  lahjakkuus  oli  välillä

häikäisevää  ja  toivoinkin,  että  minulla  olisi  ollut  nauhuri  mukana  voidakseni

taltioida heidän puheensa. Niissä olisi ollut ainesta useaan eri tutkimukseen.

Vain  kaksi  kertaa  vanhemmat  kieltäytyvät  osallistumasta  tutkimukseen.

Yhdellä  kerralla  he  kieltäytyivät  odotusaulassa  ja  toisella  kertaa  jo  odotin

istuntosalissa. Kieltäytymisen hetkinä koin  suurta pettymystä, mutta olen usein

jälkikäteen  ihmetellyt,  miksi  kieltäytymisiä  tuli  niin  vähän.  Kuvittelin  niitä

tulevan  paljon  enemmän.  Kerran  kävi  niin,  että  sain  äidin  avustajalta  luvan

osallistua  suulliseen  käsittelyyn.  Myöhässä  paikalle  saapuneelta  äidiltä

tiedusteltiin vielä uudestaan, saako tutkija olla mukana käsittelyssä. Äiti vastasi

”aina mun kohdalla käy niin”, mutta antoi kuitenkin minun jäädä (Havainnointi

7).  Mietin  kuinka  monta  kertaa  äidille  oli  sattunut  tilanteita,  joissa  tutkija  oli

tullut  paikalle  seuraamaan  hänen  asioidensa  käsittelyä.  Äidin  toteamus  ei

kertonut ilahtuneisuudesta, vaan osoitti kyllästymisen tai jopa vastenmielisyyden

tunteita  tutkijan  läsnäoloa  kohtaan.  Toisaalta  myöntyminen  saattoi  olla  osoitus

siitä,  että  hän  oli  tottunut  viranomaisten  kanssa  asioidessaan  alistumaan

menettelyihin,  jotka  eivät  olleet  hänelle  mieluisia.  Jäin  paikalle,  sillä  asian

käsittely  jatkui  siitä,  mihin  se  oli  jäänyt  eikä  kukaan  antanut  ymmärtää,  että
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minun tulisi poistua. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan ja vaikka suullisen käsittelyn

edetessä vaikutti  siltä,  että  en  läsnäolollani  häirinnyt  äitiä,  en voi  sitä  varmasti

tietää.

Suullisten  käsittelyiden  havainnointien  lisäksi  tein  10  sosiaalityöntekijöiden

ja lääninoikeuden jäsenten haastattelua syksyn 1998 aikana24. Haastattelin myös

kaksi  kertaa  lasten  vanhempia  heidän  kodeissaan.  Haastattelut  tein  saadakseni

lisää  tietoa  siitä,  mistä  suullisissa  käsittelyissä  on  kyse  ja  kuinka

sosiaalityöntekijät  ja  vanhemmat  kokivat  oman  esiintymisensä  suullisessa

käsittelyssä25.  Tuomareista  haastattelin  esittelijöitä  ja  puheenjohtajia26.

Etnografisessa  tutkimuksessa  puhutaan  usein  siitä,  kuinka  tutkija  hankkii

tutkimusaineistoa  eri  menetelmillä  (Hammersley  &  Atkinson  1996)  ja  tunsin,

että  oma  havainnointipaikkani  istuntosalin  perällä  antoi  melko  kapean  kuvan

lastensuojelutapauksista.  Aloittelevana  tutkijana  pohdin  myös,  vastasiko  siihen

asti  kertynyt  tutkimusaineisto  etnografisille  tutkimuksille  asetettuja  odotuksia

moninaisesta aineistosta (Alasuutari 1999, 84), jolla voin antaa holistisen kuvan

tutkimuskohteestani.  Loppuvuodesta  1998  hain  tutkimuslupaa  yhteen

lääninoikeuteen  ja  ehdin  havainnoida  muutaman  suullisen  käsittelyn  vuoden

1998 lopussa ja 1999 alussa ennen jäämistä vanhempainlomakaudelle.

Tauon jälkeen aloitin tutkimusaineiston keräämisen uudestaan syksyllä 2002.

Ttutkimuskohteekseni  oli  tullut  hallintooikeus,  sillä  1.11.1999  lähtien

lääninoikeudet  muuttuivat  alueellisiksi  hallintooikeuksiksi.  Muutoksella  ei

kuitenkaan  ollut  vaikutusta  suullisten  käsittelyiden  käytäntöihin  enkä  näe

24 Vuonna 1998 haastattelin viittä sosiaalityöntekijää, neljää tuomaria ja kahta äitiä sekä äidin
puolisoa. Kahdessa haastattelussa oli läsnä kaksi haastateltavaa.
25  Sosiaalityöntekijöiltä  kysyin  haastattelun  aluksi  tunnelmia  suullisen  käsittelyn  jälkeen.  Olin
kiinnostunut  heidän  valmistautumisestaan  suulliseen  käsittelyyn  ja  siitä,  miten  he  tunsivat
voineensa  tuoda  esiin  omaa  näkemystään  tuomioistuimessa.  ,  Kyselin  myös  työnjaosta  eri
osapuolien  kesken.  Puhuimme  tiloista  ja  asioimisesta  laillisten  avustajien  kanssa.  Mikäli
hallintooikeuden  päätös  oli  tiedossa,  olin  kiinnostunut  kuulemana,  miten  sosiaalityöntekijät
tulkitsivat  päätöstä  ja  kuinka  asiassa  oli  edetty  tai  aiottiin  edetä.  Vanhempien  haastatteluden
teemat olivat lähes samoja.
26  Tuomareiden  haastatteluissa  kysyin  muun  muassa  hallintooikeuden  roolista
lastensuojeluasioiden  käsittelijänä,  suulliseen  käsittelyyn  valmistautumisesta,  asioista,  joihin
tuomari kiinnittää suullisessa käsittelyssä huomiota, näkemyksiä asiantuntijajäsenistä, huomioita
prosessin  eri  vaiheista,  lisäinformaation  hankkimisesta,  omasta  asiantuntijuudesta,  tiloista  ja
myös tuomarin tunnelmia edellisestä suullisesta käsittelystä, jos olin itse ollut paikalla.
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tarpeelliseksi  jatkossa  erotella  aikaa  ennen  ja  jälkeen  muutoksen  vaan  puhun

yleisesti hallintooikeuksista.

Keräsin lisää havainnointiaineistoa kolmesta hallintooikeudesta syksyn 2002

ja  kevään  2003  välisenä  aikana.  Päätökseni  valita  kyseiset  kolme  hallinto

oikeutta  tutkimukseen  liittyi pitkälle niiden maantieteelliseen sijaintiin. Halusin

myös  nähdä,  erosivatko  suullisten  käsittelyiden  käytännöt  eri  hallinto

oikeuksissa.  Kokemukseni  mukaan  erot  eivät  olleet  suuria  enkä  pitänyt

tarpeellisena laajentaa aineistonkeruuta muille paikkakunnille. Haastattelin vielä

joitakin  hallintooikeuden  jäseniä  ja  yhtä  sosiaalityöntekijää,  mutta  en  enää

tuntenut  havainnointiaineiston  olevan  aineistona  riittämätön.  Pidin  aineistoa

sellaisenaan sopivana ja riittävänä kuvaamaan eri osapuolten tapaa tuottaa tietoa.

Kaikkiaan  tein  yhteensä  16  haastattelua.  Jälkikäteen  arvioituna  myös

asiantuntijajäsenten haastatelu olisi tuonut tärkeää ja kiinnostavaa tietoa hallinto

oikeuksien  toiminnasta.  Asiantuntijajäsenten  roolista  on  vähän  tietoa,  mutta

heillä  on  ilmeisen  tärkeä  rooli  lastensuojeluasioista  päätettäessä.  Aihetta  olisi

syytä tutkia.

En  tauon  jälkeen myöskään  jatkanut vanhempien haastatteluja. Vanhempien

ja  sosiaalityöntekijöiden  haastattelut  olivat  hyvin  avartavia  ja  tuottivat  paljon

lisäinformaatiota  tapauksista.  Ne  osoittivat,  että  institutionaalisissa

vuorovaikutustilanteissa  tuotettu  tieto  on  valikoitunutta  ja  tuotettu  tiettyä

tarkoitusta varten. Vahvistui varmuuteni, että havainnointimuistiinpanot yhdessä

litteroitujen  tekstien  kanssa  ovat  juuri  oikeanlaista  aineistoa  institutionaalisen

vuorovaikutuksen tutkimiseen.

Tutkimukseni perustuu seuraavanlaiseen aineistoon:

1. havainnointimuistiinpanoja 21 suullisesta käsittelystä (247 sivua,
puhtaaksikirjoitettuja, muut koneella paitsi 3 tapausta käsin kirjoitettu)

2. litteroituja tekstejä 16 suullisesta käsittelystä, yhteensä kaksi täyttä
mapillista. Nauhoitukset ovat hallintooikeuden tekemiä.

3. sosiaalityöntekijöiden (6) haastatteluita 5 kpl
4. hallintooikeuden jäsenten haastatteluita 9 kpl
5. vanhempien haastattelut 2 kpl
6. valokuvia (noin 50 kpl)
7. hallintooikeuksien tekemät päätökset 21 kpl
8. esitteitä ja lomakkeita.
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Havainnointitunteja  istuntosalissa  kertyi  noin  60.  Pidän  havainnointi

muistiinpanoja  ja  suullisten  käsittelyiden  litteroituja  tekstejä  pääaineistoina.

Etnografisissa  oppaissa  ja  tutkimuksissa  on  tapana  kuvata  usein  varsin

seikkaperäisesti  havainnointimuistiinpanojen  kirjoittamistilanteisiin  liittyviä

haasteita  (esim.  Grönfors  1985,  129–143).  Pidin  melko  helppona

muistiinpanojen kirjoittamista istuntosaleissa, koska suurin osa läsnäolijoista teki

aktiivisesti  muistiinpanoja  tai  oli  ainakin  varautunut  tekemään  niitä.

Asianosaisten  kasvot  suuntautuivat  kohti  tuomareita  eivätkä  minua.  Se  sijaan

odotusauloissa  tai  tauoilla  en  tuntenut  kirjoittamista  luontevaksi,  vaan  yritin

painaa  kiinnostavat  asiat  mieleen  ja  kirjoittaa  niistä  myöhemmin.  Tein

muistiinpanot  istuntosaleissa  vihkoon  ja  hyödynsin  junamatkat  havainnointi

muistiinpanojen  täydentämiseen  ja  puhtaaksikirjoittamiseen.  Välillä  käytössäni

oli  kannettava  tietokone  ja  kirjoitin  junamatkan  aikana  lisää  havaintoja.

Seuraavana päivänä siirsin käsin kirjoittamani muistiinpanot samaan tiedostoon.

Haastattelut  muodostavat  kiinnostavan  kokonaisuuden  ja  niiden  avulla  olen

saanut  monia  näkökulmia  suullisiin  käsittelyihin.  Haastattelut  ovat  osaltaan

auttaneet  ymmärtämään  tutkimaani  aihetta  ja  avanneet  erilaisia  näkökulmia  ja

lähestymistapoja  suullisiin  käsittelyihin  ja  lastensuojelun  kenttään.  Vaikka  en

analysoi  haastatteluja  yksityiskohtaisesti  omana  itsenäisenä  aineistona,

hyödynnän  niissä  esiin  nousseita  teemoja  ja  asioita  tutkimuksen  eri  vaiheissa.

Haastatteluiden pituudet vaihtelevat tunnista kahteen tuntiin. Syksyn 1998 aikana

tekemäni  haastattelut  ovat  äänityksen  huonon  laadun  vuoksi  olleet  hankalia

litteroida. Haastatteluiden  alut  ovat  olleet  selviä, mutta  jostain  syystä  nauhojen

laatu kärsi  loppua kohden.  Litteroitua haastatteluaineistoa  kertyi  kaikkiaan 176

sivua. Yhden tuomarin ja vanhemman sekä tämän avopuolison haastatteluita en

heidän  toivomuksestaan  äänittänyt.  Alkuperäinen  suunnitelmani  oli,  että

haastattelisin  eri  rooleissa  esiintyneitä  henkilöitä  jokaisen  suulliseen  käsittelyn

jälkeen,  kysyä  heidän  kokemuksistaan  suullisesta  käsittelystä  ja  verrata

kokemuksia  keskenään.  Luovuin  ajatuksesta  melko  pian.  Kahden  vanhemman

haastattelu ei täysin vastannut niitä odotuksia, joita olin haastattelulle asettanut.

Sen  sijaan, että olisin  saanut heidät puhumaan kanssani  suullisesta käsittelystä,

he  olivat  enemmän  motivoituneita  pohtimaan  jo  tulevaa  ja  lasten  mahdollista
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palautusta kotiin. Sinänsä havainto on kiinnostava ja kertoo suullisen käsittelyn

olevan vain pieni osa lasten ja vanhempien elämää.

Toinen  mielestäni  kiinnostava  havainto  liittyi  sosiaalityöntekijöiden  ja

tuomareiden haastatteluihin. Huomasin melko nopeasti, että sosiaalityöntekijöitä

ei  ollut  vaikea  saada  puhumaan  kokemuksista  ja  tunteista,  joita  suullinen

käsittely  oli  heissä  herättänyt.  Sen  sijaan  tuomareiden  kanssa  en  aina  päässyt

samalle aaltopituudelle. Joko suulliseen käsittelyyn liittyvät käytännöt olivat niin

tuttuja, että tuomareiden oli vaikea pukea sanoiksi suullisen käsittelyn herättämiä

tuntemuksia  ja  arkisia  käytäntöjä  tai  sitten  en  osannut  tutkijana  asettaa

kysymyksiäni siten, että ne olisivat olleet tuomareiden näkökulmasta katsottuna

relevantteja.  Eräs  tilanne  on  jäänyt  erityisesti  mieleeni.  Jutellessani  yhden

tuomarin  kanssa  lastensuojeluasioista  yleensä,  kommentoin,  kuinka  vaikeaa

kunnissa voi olla löytää oikeanlaisia tukitoimia perheiden auttamiseksi. Tuomari

vastasi  kommenttiini  hieman  tuohtuneena  jotenkin  siihen  tapaan,  että  ”aina  te

sosiaalipuolen  ihmiset  puhutte  tuista”.  Puhe  kääntyi  rahaan,  mutta  kesti  jonkin

aikaa, ennen kuin ymmärsin tuomarin tulkinneen tukipuheeni rahalliseksi tueksi,

vaikka  olin  tarkoittanut  erilaisilla  tukimuodoilla  käytännön  auttamiseen  ja

tukemiseen  liittyviä  palveluita.  Tilanteessa  oli  jotakin  erityistä,  sillä  muistan

mielessäni tuohtuneeni siitä, että tuomari oli antanut puheelleni merkityksiä, joita

en  ollut  itse  tarkoittanut.  En  kuvitellut  rahalla  ratkaistavan  ihmissuhteisiin

liittyviä  ongelmia.  Jälkikäteen  kuitenkin  tunnistin  oman  kielenkäyttöni

epätarkkuuden ja sen, miten monimerkityksisiä sanat voivat olla.

Tutkimuksen alussa tutustuin joidenkin tapausten asiakirjaaineistoihin ennen

suullista  käsittelyä  tai  sen  jälkeen.  Halusin  nähdä,  millaisia  asiakirjat  ovat.

Hallintooikeustuomareista jotkut myös erityisesti kehottivat minua tutustumaan

niihin etukäteen. ”Tutustumisvaiheen” jälkeen päätin kuitenkin seurata suullisia

käsittelyitä  tutustumatta  asiakirjoihin  ennalta.  En  halunnut  asiakirjojen  kautta

luoda  itselleni  etukäteen mielikuvia  tulevasta  tapauksesta. Riitta  Laakso  (1998,

12)  päätyi  vastaavanlaiseen  ratkaisuun  tutkiessaan  huostaanotettujen  lasten

vanhempien  kokemuksia  huostaanotosta.  Hänen  kokemuksensa  mukaan

oikeuden  pöytäkirjoissa  oli  ainoastaan  kielteisiä  seikkoja  perheestä,  mikä  olisi

väistämättä vaikuttanut hänen käsityksiinsä tutkittavista vanhemmista.
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Esitteistä ja lomakkeista olen lähinnä tarkistanut tietoja, vaikka niiden avulla

olisi ollut mahdollista lähestyä tuomiolaitosta instituutiona, joka tekee päätöksiä

ja käyttää valtaa. Valokuvia olen hyödyntänyt analysoidessani hallintooikeuden

tilaratkaisuja. Joitakin kuvia on myös tutkimuksen liitteenä. Niiden avulla lukija

voi  kurkistaa  suullisten  käsittelyiden  näyttämöille  ja  sijoittaa  mielessään

osapuolet  omille  paikoilleen.  Havainnoimieni  käsittelyiden  päätökset  eivät

myöskään  ole  tässä  tutkimuksessa  analyysin  kohteena.  Tietoinen  valintani  on

ollut  jättää  kertomatta,  millaisen  päätöksen  oikeus  asiassa  lopullisesti  teki.

Tämän  tutkimuksen  tarkoitus  on  kertoa,  miten  asioita  hallintooikeuden

suullisissa  käsittelyissä  todennetaan,  ei  arvioida  eri  osapuolten onnistumisia  tai

epäonnistumisia  tai  hallintooikeuden  tekemiä  päätöksiä.  Päätösten  analysointi

olisi tehnyt tutkimuksesta liian laajan. Se vaatisi oman erillisen tutkimuksensa.

Vaikka  monet  havainnoimistani  asioista  ovat  sellaisia,  että  myös  muut

läsnäolijat  olivat  paikalla  kuulemassa  ja  näkemässä  niitä,  minä  olen  kuitenkin

valinnut  sen,  mistä  ja  mitä  kirjoitan.  Emerson  ym.  (1995,  5)  kirjoittavat  siitä,

kuinka  erilaiset  kuvaukset  samoista  tilanteista  ovat  mahdollisia  ja  laadulliselle

tutkimukselle  luonteenomaisia.  Jotta  myös  muut  pystyvät  arvioimaan

tutkimuksen  luotettavuutta,  tulkintani  nähdystä  ja  tapahtuneesta  tulisi  kirjoittaa

selvästi  näkyviin.  Tämä on  haaste,  jota  olen  yrittänyt  tutkimusta  kirjoittaessani

pitää mielessä.

4.3.2 Analyysi

John  Van  Maanen  (1995,  3)  on  kuvannut  etnografiaa  tarinan  kertomisen

instituutioksi.  Tarinan  kertominen  edellyttää  kirjoittamista  ja  kirjoittaminen

puolestaan aineiston analyysiä.  Laadullisen ja eritoten etnografisen tutkimuksen

suuri  haaste  ja  kenties  myös  mysteeri  on,  kuinka  nämä  vaiheet  nivoutuvat  ja

liittyvät  toisiinsa. Miten voin  toimia siten, että voin  tutkijana ”luoda aineistoon

selkeyttä  ja  tuottaa  uutta  tietoa  tutkimusaiheesta”?  Tämähän  on  Eskolan  ja

Suorannan  (1998,  138)  mukaan  laadullisen  aineiston  analyysin  tarkoitus.

Etnografisen tutkimuksen aineiston analyysia on ollut tapana kuvata prosessina,

joka  alkaa  heti  jo  aineiston  keräämisvaiheessa  (esim.  Weckroth  2005,  40).

Tutkimuksen lähtökohdat, tutkimuskysymykset ja tutkijan oma tausta vaikuttavat

siihen,  mitä  hän  näkee,  mihin  hän  kiinnittää  katseena  ja  mitä  puolestaan  jää
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tutkimuksen  ulkopuolelle.  En  havainnoidessani  miettinyt  aktiivisesti  tulkintaa

vaan suuntasin huomioni kaikkeen, mitä suullisessa käsittelyssä tapahtui ja mikä

vaikutti kiinnostavalta. Heti  suullisen käsittelyn  jälkeen pohtiessani, miksi  joku

sanoi  jotakin  tai  mitä  tilanteessa  tapahtui,  tein  lisää  tulkintoja  kuulemastani  ja

näkemästäni. Mietin useasti omaa rajallisuuttani tutkijana ja toivoin, että yhden

silmäparin  sijaan  suullisia  käsittelyitä  olisi  ollut  havainnoimassa  edes  kaksi

ihmistä.  Olisi  ollut  kiinnostavaa  suullisen  käsittelyn  jälkeen  verrata  kahden

tutkijan tulkintoja ja havaintoja tapahtuneesta sekä miettiä, mitä kuultu ja nähty

tarkoittaa.

Keskityin  havainnoimaan  eri  osapuolten  rooleja  ja  tapaa  tuottaa  tietoa.

Alkuperäinen  tavoitteeni  osoittaa  eri  ryhmien  puheesta  välittyvää  sosiaalista  ja

oikeudellista  asiantuntijuutta  kuvaavaa  puhetta  sekä  niiden  käyttämiä  retorisia

keinoja  muuttui  aineistoa  kerätessäni.  Oikeudenkäyntiaineisto  antaisi  hyvät

mahdollisuudet  tutkia  puheen  retorisia  keinoja.  Olin  kuitenkin  enemmän

kiinnostunut  puheen  sisällöistä  kuin  retoristen  keinojen  tutkimisesta.  Vaikka

roolien  mukainen  toiminta  kiinnosti  edelleen,  havaitsin  roolien  ja  puhetapojen

vaihtelevan eri ryhmien kesken. Oikeudellisuus ei lastensuojeluasioissa ollutkaan

lakitekstiin  tai  oikeudellisiin  periaatteisiin  liittyvää  puhetta,  eikä  sosiaalinen

asiantuntijuus vain lastensuojelun käytäntöjä tai lapsen ja vanhempien suhteiden

arviointia.  Tiedon  tuottamisessa  ja  argumentoinnissa  oikeudellisuus  ja

sosiaalinen  asiantuntijuus  olivat  kaikkien  asianosaisten  käytössä.  Kiinnitin

huomioni  jo  aineistoa  kerätessäni  arjesta  nousevaan  tietoon,  argumentointiin

normaalin  ja  einormaalin  välillä  sekä  eri  osapuolten  tapoihin  kuvata

menneisyyttä, nykyhetkeä  ja tulevaisuutta. En vielä siinä vaiheessa ymmärtänyt

havaintojani  sellaisiksi,  että  edellä  mainitsemistani  tulisi  myös  tutkimukseni

keskeisiä  teemoja.  Suuren  aineistomäärän  edessä  tulin  välillä  myös  sokeaksi

omille  havainnoilleni. Niistä  tuli  itsestäänselvyyksiä,  joita  en osannut  arvostaa.

Vasta  kun  pääsin  rauhassa  tutustumaan  aineistooni,  vertaamaan  ja  arvioimaan

havaintojani  sekä kertomaan  löydöksistäni  tutkijayhteisössäni,  huomasin  arvon,

joka tekemilleni havainnoille kuului.

Vaikka  analyysi  sai  alkunsa  jo  tutkimusta  suunnitellessani  ja  kerätessäni

aineistoa,  intensiivisempi  analyysivaihe  alkoi  vasta,  kun  olin  saanut  kaiken
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aineiston kerättyä, järjestettyä ja ääninauhat litteroitua27. Intensiivivaiheessa luin

useaan  kertaan  läpi  aineistoa,  järjestelin  sitä  ja  etsin  kokonaisuuksia,  joiden

kautta  voisin  lähteä  tarkastelemaan  aineistoa  yksityiskohtaisemmin.  Koko

tutkimuksen  analyysin  kannalta  on  ollut  merkittävää,  että  ymmärrän  suulliset

käsittelyt  päämääräsuuntautuneina  vuorovaikutustilanteina,  joissa  eri  ryhmien

tavoitteet  ja  keinot  määrittävät  heidän  tapaansa  kuvata  omaa  todellisuuttaan.

Kuulin  ja  näin monia  eri  henkilöiden esittävän kertomuksia  ihmisten  elämästä.

En kuitenkaan voinut tietää, mitä ihmiset siinä tilanteessa tunsivat tai ajattelivat.

Analysoidessani vuorovaikutustilanteita olen ollut  tietoinen siitä, että  joku muu

voisi  tulkita  tilanteita  eri  tavalla  ja  löytää  eri  merkityksiä.  Tulkinnan

subjektiivisuudesta  huolimatta  olen  pyrkinyt  olemaan  tutkimuskohteelleni

mahdollisimman lojaali (Pink 2001, 23). Vaikka en voi antaa todenmukaista tai

objektiivista  kuvausta  todellisuudesta,  olen  tavoitellut  tulkinnassani  oikeuden

mukaisuutta  ja  rehellisyyttä.  Analyysia  johti  tavoitteeni  kuvata  ja  tulkita

suullisissa  käsittelyissä  usein  esiintyviä  teemoja  eri  näkökulmista  ja

tutkimukseen  osallistuvia  ihmisiä  ymmärtäen  ja  kunnioittaen  sekä  huomioiden

konteksti,  jossa  vuorovaikutus  tapahtui.  Pösö  (2004,  34)  on  todennut  John

Loflandiin  (1971,  4,7)  viitaten  tutkimuksen  tavoitteeksi  todenmukaisuuden

tavoittamisen.  Tutkijan  on  tavoitteeseen  pyrkiessään  kerrottava,  mitä  hän

hyvässä  uskossa  ajattelee  tapahtuneeksi.  Tutkimuksessa  tulisikin  olla  riittävä

määrä  tutkimuskohteen  kuvausta  ja  suoria  lainauksia  aineistosta,  jotta  myös

muut  lukijat  voivat  vakuuttua  tutkijan  tekemien  tulkintojen  oikeutuksesta.

Olenkin pyrkinyt tutkimuksessani noudattamaan tätä ohjetta.

Kahta suullista käsittelyä lukuun ottamatta litteroin ääninauhat itse. Nauhoja

kuunnellessani  ja  niitä  kirjoittaessani  sain  hyvän  tuntuman  jo  kertaalleen

havainnoimiini tapauksiin, vaikka litterointiin kuluikin runsaasti aikaa. Litteroin

käydyt keskustelut sanatarkasti, mutta  tauot otin huomioon vain,  jos pidin niitä

erityisen  merkittävinä.  Sen  sijaan  huomioin  nauramista,  itkua  tai  huokauksia.

Jätin  litteroidusta  aineistosta  välillä  pois  osuuksia,  joissa  toistettiin  jo  useaan

kertaan  todettuja asioita. Myös valat  ja vakuudet  jätin  litteroimatta. Tein tämän

27 Aineiston keruu ajoittuu kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäisen kenttäjakson jälkeen tein lyhyen
yhteenvedon  siihenastisista  havainnoistani,  kuvasin  suullisen  käsittelyn  kulkua  ja  analysoin
joitakin aineistootteita.
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ajan  säästämiseksi.  Aluksi  kirjasin  myös  henkilöiden  nimiä  ja  paikkakuntia,

mutta  niiden  muuttaminen  jälkikäteen  oli  työlästä.  Niinpä  keksin  peitenimet

yleensä jo etukäteen ja kirjasin ne suoraan tekstiin. Olisi ollut myös mahdollista

olla käyttämättä nimiä, kuten laadullisessa tutkimuksessa on tehty tutkimukseen

osallistuneiden  suojaamiseksi  (esim.  Nyqvist  2001,  69).  Pidin  suullisen

käsittelyn  kulun  ja  vuorovaikutuksen  kuvaamisen  kannalta  tärkeäksi  keksiä

peitenimiä  sekä  henkilöille  että  paikkakunnille,  sillä  pelkäsin  itse  sekoittavani

henkilöiden  roolit  ja  tehtävät  aineistoa  litteroidessani  ja  siihen  myöhemmin

palatessani. Yhdessä suullisessa käsittelyssä saattoi olla paikalla runsaasti väkeä.

Lisäksi  puheessa  saattoi  esiintyä  useita  nimiä,  vähintään  kuitenkin  lasten  ja

heidän  sisarustensa  nimet.  Tuomioistuinkäsittelyssä  nimillä  on  myös  oma

erityinen  tehtävänsä.  Etu  ja  sukunimien  käyttö  osoittaa  valtasuhteita  ja  tekee

näkyväksi  tilaisuuden  virallista  luonnetta.  Yritin  valikoida  nimet  siten,  että  ne

eivät  antaisi  vihjeitä  tunnistaa  henkilöitä,  mutta  otin  kuitenkin  huomioon

henkilöiden  ikää  ja  etnistä  taustaa28.  Olen  muuttanut  muut  erityistiedot,  kuten

sairaudet,  henkilön  äidinkielen  tai  muut  erityisen  tunnistettavat  asiat.

Paikkakunnat  olen  lopullisessa  tekstissä  nimennyt  yksittäisin  kirjaimin.  Myös

päivämäärät  olen  poistanut.  Lastenkodeista  päädyin  käyttämään  kahta

peitenimeä,  Rajalaa  ja  Tukelaa,  vaikka  jälkikäteen  kuulin  myös  sen  nimisten

lastenkotien  olemassaolosta.  Kyseiset  nimet  eivät  kuitenkaan  viittaa  todellisiin

paikkoihin.

Aineiston järjestämisessä hyödynsin  litteroitujen  tekstin osalta Atlas.titieto

koneohjelmaa. Atlas.ti on grounded theoryyn perustuva apuväline organisoida ja

analysoida  laadullista  tutkimusaineistoa.  En  sitoudu  grounded  theoryn

periaatteisiin,  vaan  ohjelma  on  toiminut  tutkimusaineiston  järjestämisen  ja

koodauksen tukena. Viedessäni aineiston Atlas.tiohjelmaan olin jo hahmottanut

aineistoani  siellä  esiintyvien  laajempien  teemojen  mukaan.  Etsin  aineistosta

kohtia,  joissa  puhuttiin  menneestä,  nykyhetkestä  ja  tulevaisuudesta,  isyydestä,

28  Etnisten  vähemmistöjen  osuus  aineistossani  on  hyvin  pien,  enkä  ole  tässä  tutkimuksessa
kiinnittänyt  huomiota  etnisiin  kysymyksiin  joitakin  poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Perustelen
ratkaisuani  salassapitoon  liittyvillä  kysymyksillä  ja  tapausten  pienellä  määrällä.  Pidän
maahanmuuttajalasten  ja  perheiden  lastensuojeluasiakkuuteen  liittyviä  kysymyksiä  tärkeinä.
Merja Aniksen (2006, 69) mukaan kyse on pienestä, mutta kasvavasta ryhmästä Suomessa. Onkin
todennäköistä, että myös hallintooikeuksien ratkaistavaksi tulee yhä useammin tapauksia, joissa
on edustettuna erilaisia vähemmistöryhmiä.
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äitiydestä, ongelmista  ja  lapsista,  joko lasten itsensä kertomina tai välittyneesti,

lasten  suhteista  vanhempiin  ja  sijaishuoltopaikkaan,  vanhempien  keskinäisistä

suhteista  ja  suhtautumisesta  sijaishuoltopaikkaan,  normaalista  ja  patologisesta.

Koodasin  ohjelmaan  kohdat,  joissa  puhuttiin  näistä  teemoista.  Sen  jälkeen

tulostin  koodin  mukaiset  aineistootteet  ja  jatkoin  niiden  jatkotyöstämistä  ja

tarkempaa  analysointia  työläällä,  mutta  itselleni  sopivalla  tavalla  kirjaten  ja

merkiten  aineistoa  eriväristen  kynien  ja  liimalappujen  avulla.  Oli  helpompaa

hahmottaa  aineisto  visuaalisesti  paperilta  kuin  tietokoneruudulta.  Atlas.ti:n

rivinumeroiden  avulla  tekstikohdat  oli  kuitenkin  helppo  löytää  aineistosta  ja

siirtää  tekstiin.  En  lähtenyt  analyysissa  liikkeelle  grounded  theoryn  mukaisesti

lähiluvun  ja  temaattisen  koodauksen  kautta  kohti  abstraktia  käsiterakennetta,

joka  lopulta  johtaisi  aineistosta  nousevaan  teoriaan  (esim.  Moilanen  2001).

Aineiston  järjestäminen,  jäsentely  ja  teemoittaminen  merkitsivät  pikemminkin

sen  hyväksymistä,  että  lastensuojelu  taipuu  huonosti  selvärajaisiin  ja

yksiselitteisiin  selityksiin  tai  tulkintoihin  ja  on  luonteeltaan  enemmän  hämärää

kuin selkeää (esim. Heino 1997).

Olen käyttänyt havainnointiaineistoja litteroitujen nauhoitusten rinnalla sekä

analyysin apuna että analyysin kohteena. Havainnointiaineistoja   en kuitenkaan

siirtänyt  Atlas.ti:hin.  Osittain  aineisto  menee  päällekkän  litteroidun  aineiston

kanssa.  Havainnointimuistiinpanoista  löytyy  oma  tutkijan  ääneni  ja  tulkintani,

toisin  kuin  litteroidusta  aineistosta,  joka  on  sanatarkkaa  vuorovaikutuksen

kuvausta.  Olen  suullisessa  käsittelyssä  kiinnittänyt  huomiota  muun  muassa

tunnelmaan,  suullisen  käsittelyn  etenemiseen  vaihe  vaiheelta,  ihmisten

käyttäytymiseen,  eleisiin,  keskeisiin  teemoihin,  lapsesta  puhumisen  ja  lapsen

kuvaamisen  tapaan,  todistajien  esiintymiseen  ja  heidän  keskeisiin

argumentteihinsa sekä avustajien ja tuomareiden toimintaan. Myös tilaan liittyvät

merkitykset olivat tärkeitä, varsinkin tutkimuksen alkuvaiheessa. Edellä mainitut

asiat  ovat  olleet  myös  analyysin  kohteena  kirjoittaessani  aiemmin

mainitsemistani teemoista, mutta havainnointimuistiinpanojani en ole koodannut

tarkasti  vaan olen teemoitellut niitä yleisemmin.

Aineiston  analyysi  ei  ole  vain  koodausta,  teemojen  etsimistä,  teemojen

pilkkomista  pienemmiksi  paloiksi  ja  lopulta  niiden  tulkintaa  ja  esittämistä

kirjallisessa  muodossa.  Etnografian  kirjoittaminen  on  ”älyllistä  työtä”
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(Hammersley & Atkinson 1996, 240), jossa eri vaiheet nivoutuvat ja lomittuvat

toisiinsa.  Lukeminen  on  kokemukseni  mukaan  elinehto  analyysin  tekemiselle.

Kun on kyse  laajasta  ja monipolvisesta aineistosta,  joka sijoittuu suomalaisessa

yhteiskuntatieteellisessä  tutkimuksessa  hyvin  vähän  tutkitulle  kentälle,  olen

pyrkinyt  pitämään  silmäni  avoinna  ja  pohtimaan  ilmiötä  monesta  eri

näkökulmasta. Välillä tuskailin, miksi en rajannut katsettani tiukemmin. Se olisi

helpottanut  ja  nopeuttanut  analyysin  tekemistä.  Olisinhan  voinut  keskittyä

ainoastaan  sosiaalilautakunnan  edustajien  tapaan  puhua  ja  kuvata  ongelmia  tai

siihen,  mitä  lasten  vanhemmat  kertovat  arjestaan.  Halusin  kuitenkin  kuvata

kenttää  laajasti,  koska  se  tekee  näkyväksi  lastensuojelun  monipolvisuutta.

Asioiden  käsittely  tuomioistuimessa  ei  tee  ilmiöstä  yksinkertaista  tai  ratkaise

lastensuojelun  tarpeessa  olevien  asiakkaiden  ongelmia,  vaan  konkretisoi

lastensuojelutapauksiin  kuuluvat  kiistat  ja  auttamisen  ja  tulkinnan  vaikeudet.

Yhteen  näkökulmaan  rajoittuminen  ei  olisi  mielestäni  tehnyt  oikeutta

valitsemalleni tutkimusympäristölle.
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5. Oikeuden näyttämöllä

Tässä luvussa kuvaan kolmea havainnoimaani hallintooikeutta niiden tilallisten

merkitysten  kautta.29  Kaikki  havainnoimani  tuomioistuimet  sijaitsevat  Eteläi

Suomessa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. On tärkeä kuvata oikeustaloja

fyysisinä  rakennuksina  ja  tiloina,  koska  tilat  luovat  puitteet  niissä  pidettäville

institutionaalisille  vuorovaikutustilanteille.  Ennen  kuin  tilassa  on  sanottu

sanaakaan,  on  katsojan  mahdollista  nähdä  silmissään  pelikentälle  sijoittuvien

osapuolten  ennalta määrätyt  roolit  ja  asetelman  vastakohtaisuus  sekä  todistajat,

jotka sijoittuvat puolustajan aitioon tukemaan kentälle asettuneita pelaajia.

Hyödynnän  Erwin  Goffmannin  (1971)  kuvausta  näyttämöstä  kuvatessani

oikeustaloja  ja oikeussaleja. Suulliset käsittelyt ovat osa  lastensuojeluprosessia.

Vaikka  asian  kannalta  dramaattisimmat  esitykset  ovat  tapahtuneet  jo  ennen

oikeuskäsittelyä,  suullinen  käsittely  on  tietynlainen  päänäytös,  jossa  esityksen

kannalta  tärkeimmät  seikat  kulminoituvat.  Myös  Leena  Eräsaari  (1990,  75)

kuvatessaan  huoltovirastoja  toteaa  ihmiselämän  varsinaisten  tragedioiden

tapahtuneen  useimmiten  asiakkaiden  kotona,  kadulla,  putkassa  tai

lastensuojelulaitoksessa.  Huoltoviraston  näyttämöllä  vain  tulkittiin  ja  selitettiin

näytelmien  rakennetta,  juonia  ja  kehitystä  (emt.).  Aluksi  vastustin  ajatusta

oikeudenkäynneistä  esityksinä,  koska  esitys  loi  mielikuvaa  leikkimisestä  tai

asian  vähättelystä.  Havainnoidessani  suullisia  käsittelyitä  olen  kuitenkin  tullut

entistä  vakuuttuneemaksi  siitä,  että  suullinen  käsittely  on  näytelmä,  jonka

käsikirjoitus  on  monilta  osin  etukäteen  kirjoitettu.  Siihen  kuuluvat  tietyt,  kerta

toisensa  jälkeen  toistettavat  rutiinit, kuten  tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden

esittely,  todistajien  kutsuminen  sisään  ja  todistajan  valan  tai  vakuuden

toistaminen, ennalta määrätyt istumapaikat sekä määrätynlaisten puheenvuorojen

käyttö  tilaisuuden  alussa,  keskivaiheilla  ja  lopussa.  Tilaratkaisut  vahvistavat

näytelmällisyyttä,  mutta  korostavat myös  tuomioistuimien arvovaltaista  asemaa

ja tehtävää (Mattila 2002, 68).

29  Kuvaan  oikeustaloja,  odotustiloja  ja  istuntosaleja  sosiaalityön  tutkijana.  Minulla  ei  ennen
kentälle  menemistä  ollut  kokemusta  oikeudenkäynneistä  tai  oikeustaloista,  mutta  kuvittelin
suullisten  käsittelyiden  olevan  käräjäoikeuksissa  pidettäviin  oikeudenkäynteihin  verrattuna
epävirallisempia sekä  tiloiltaan että menettelytavoiltaan.
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Myös  Santtu  Turunen  (2002,  379)  esittää,  että  ”väitettä  oikeudenkäynnin

teatterimaisuudesta ei tarvitse laajasti perustella.” Näytelmällisyys ei kuitenkaan

merkitse  sitä,  että asiassa  ei oltaisi  tosissaan  tai että kaikki  sujuisi  aina ennalta

laaditun  käsikirjoituksen  mukaisesti.  Selvä  toimintaperiaate  luo  edellytyksiä

käsitellä  asia  järjestelmällisesti  ja  perusteellisesti.  Näytelmällisyys  takaa

näytelmän  osallistujille  mahdollisuudet  saada  ja  käyttää  puheenvuoroja

tasapuolisesti.  Mitä  useammin  katsoja  on  nähnyt  saman  näytelmän,  sitä

tutummaksi  se  hänelle  muodostuu.  Hyvien  näytelmien  tavoin  myös  oikeuden

käynteihin  voi  sisältyä  yllätyksiä.  Yllätyksellisintä  oikeudenkäynti  lienee

näytelmään ensimmäistä kertaa osallistuvalle hänen roolistaan riippumatta.

5.1 Julkitila ja taustatila

Eräsaari  (1995,  159160)  kuvaa  tutkimuksessaan  julkisten  organisaatioiden

sisäistä  vuorovaikutusta  eräänlaisena  reviirikäyttäytymisenä.  Hän  määrittelee

territorialisuuden  alueena,  joka  asiakkaalla  tai  työntekijällä  on  käytössään

fyysisen organisaation sisällä. Osa tiloista on yhteisiä ja osa vain asiakkaiden tai

työntekijöiden  käytössä.  Territorialisuutta  voi  hänen  mukaansa  tarkastella

polkuina  tai  reitteinä,  joita  ihmiset  toimistoissa  valitsevat.  Osa  poluista  on

tarkoituksellisesti sijoitettu niin, että vain organisaatiossa työskentelevät henkilöt

voivat  niitä  käyttää,  osa  poluista  sen  sijaan  on  opastuskyltein  varustettuja  ja

tarkoitettu  julkisen  tilan  käyttäjille.  Taito  kulkea  polkuva  on  kulttuurisesti

opittua.  Normit sääntelevät ihmisten toimintaa polkujen valinnassa.

Goffmanin  (1971,  119,  126)  käsitteitä  käyttäen  voidaan  puhua  myös

julkialueesta  ja  taustaalueesta.  Julkialueella  viitataan  silloin  näytöksen

esittämispaikkaan ja taustaalueella tilaan, joka on yhteydessä esitykseen, mutta

erillään  julkialueesta.  Taustaalueella  esityksen  herättämä  vaikutelma  saatetaan

tietoisesti  kyseenalaistaa.  Se  on  myös  paikka,  missä  esittäjät  voivat  hengähtää

rauhassa  ulkopuolisten  katseilta.  Taustaalalla  esittäjät  myös  vahvistavat

toistensa  uskoa  näytelmän  sujumiseen.  Julkialue  ja  taustaalue  ovat  aina

suhteessa  toimijaan.  Se  mikä  on  taustaaluetta  toiselle,  voi  toiselle  merkitä

julkista tilaa, joten raja on liukuva.
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Kuviossa  1  olen  jaotellut  hallintooikeuksien  tiloja  tausta  ja  julkialueisiin

sen  mukaan,  kuinka  eri  toimijat  tiloja  käyttävät.  Odotusaula  on  paikalle

saapuvien esitysryhmien oma tila. Avustajille odotusaulat ovat  tuttuja paikkoja,

kun  taas  vanhemmille,  sosiaalityöntekijöille  tai  todistajille  paikka  saattaa  olla

vieras  ja  oman  paikan  löytäminen  tilassa  vaatii  enemmän  totuttelua.  Hallinto

oikeuden  tilat  ovat puolestaan  tuomareiden omaa aluetta,  jossa  työpaikan omat

rutiinit ja tavat säätelevät tapaa liikkua ja toimia. Istuntosali on osittain hallinto

oikeuden tuomareiden omaa  tilaa,  jossa he puivat viime hetken suunnitelmia ja

vaikutelmia,  mutta  kyse  on  myös  julkisesta  tilasta,  kun  näyttämö  avataan  ja

istunto  alkaa.  Istunnot  järjestetään  suljetuin  ovin,  joten  paikka  ei  ole  julkinen

sanan yleisessä merkityksessä.

Taustatila Julkinen tila
Taustatila

Esitysryhmät
(Asianosaiset,
lastensuojelu
viranomaiset,
avustajat,
todistajat)

Esitysryhmät
ja

katsojakunta
Katsojakunta
(Tuomarit)

Odotusaula Istuntosali
Hallintooikeuden

tilat

Kuvio 1. Taustatila ja julkitila hallintooikeudessa

Julkisessa  tilassa  tapahtuva  näytelmä,  oikeudenkäynti,  on  vuorovaikutus

tapahtuma,  jossa  on  kaksi  tai  useampia  esitysryhmiä  ja  katsojakunta,  joka

toteuttaa  omaa  ryhmäesitystään.  Esitysryhmä  on  Goffmanin  (1971,  91)

määritelmän  mukaan  mikä  tahansa  yksilöjoukko,  jonka  jäsenet  tuovat
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näyttämölle  yksittäisen  rutiinin.  Tämä  ryhmä  luo  asianomaisten  yksilöiden

välille  merkitsevän  suhteen.  Merkittävää  on  muun  muassa  se,  että  jokaisen

jäsenen  on  pakko  luottaa  kumppaneidensa  käyttäytyvän  asianmukaisesti,  jotta

ryhmän haluama vaikutelma säilyy koko esityksen ajan. (emt. 94).

Esitysryhmillä tarkoitan tässä tutkimuksessa asianosaisia (vanhemmat,  lapsi,

avustaja)  ja  lastensuojeluviranomaisia  (avustaja,  sosiaalityöntekijä).

Esitysryhmään  luen  kuuluviksi  myös  mahdolliset  muut  istuntoon  osallistuvat

henkilöt, kuten esimerkiksi sijaisvanhemmat ja  todistajat. Katsojakuntana pidän

hallintooikeuden  jäseniä  (kolmea/neljää  juristia  ja  asiantuntijajäsentä).

Katsojakunta  sanana  saattaa  kuulostaa  passiiviselta  toimijalta,  mutta  tässä

tapauksessa katsojakunta on myös toimija. Puheenjohtajan persoonalla ja tavalla

johtaa suullista  istuntoa on varsin ratkaiseva merkitys koko suullisen käsittelyn

kululle.  Hän  on  näytöksen  ohjaaja,  joka  tarpeen  mukaan  puuttuu  käsittelyn

kulkuun.  Toisin  kuin  yleisissä  alioikeuksisa,  hallintooikeuksien  tuomareiden

velvollisuus on huolehtia selvityksen kohteena olevien asioiden selvitettämisestä

(Mäenpää  2005,  85).  Tuomarit  eivät  ainoastaan  kuuntele,  vaan  tarvittaessa  he

voivat  hankkia  selvityksiä  siinä  laajuudessa  kuin  se  on  esitysryhmien

tasapuolisuuden  ja  oikeudenmukaisuuden  puitteissa  mahdollista  (emt.,  87).

Niinpä tuomarit voivat suullisissa käsittelyissä esittää tarkentavia kysymyksiä –

ja mikä tärkeintä, he päättävät.

Olen havainnoidessani kiinnittänyt huomiota siihen, miten ihmiset toimivat ja

mistä he puhuvat eri tiloissa. Odotustilat ovat arkisia paikkoja, joista kaikilla on

kokemusta. Tämä ei kuitenkaan vähennä niiden kiinnostavuutta vaan päinvastoin

tekee  niistä  mielenkiintoisia  havainnoin  kohteita.  Esimerkiksi  Kingin  ja

Trowellin  (1992)  tutkimuksessa  asianajajat  hyödynsivät  ajan  ennen  istunnon

aloittamista  keskinäisiin  neuvotteluihin  ja  viime  hetken  ehdotuksiin  eri

osapuolten  välillä.  Myös  Holstein  (1993,  2829)  kuvaa  odotustilojen  varsin

vilkasta elämää. Siirryttäessä odotustiloista  istuntosaliin ihmisten  tapa toimia ja

puhua  kuitenkin  muuttuu.  Odotustilassa  tapahtuva  toiminta  ei  ole  tarkoitettu

julkisesti esitettäväksi. Goffmania (1971, 141) lainaten ”kaikkialla länsimaisissa

yhteiskunnissa  vallitsee  epävirallinen  käyttäytymiskieli  ja  toinen  kieli  niitä

tilaisuuksia varten, joissa esitys tuodaan näyttämölle.”
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5.2 Suuren, suurehkon ja pienen kaupungin hallinto
oikeudet

Suuren  kaupungin  hallintooikeudeksi  nimeäni  rakennus  sijaitsee  keskellä

betoniviidakkoa  ja  muistuttaa  ulkonaisesti  suurta  virastoa.  Rakennukseen  on

useampia  sisäänkäyntejä  ja  siinä  toimii  myös  lääninhallitus.  Modernin

rakennuksen  sisääntuloaulan  sisämateriaaleina  on  käytetty  punaista  kiveä  ja

lasia. Pääsisäänkäynnistä a oikealla on lasiseinällä erotettu aula, josta on käynti

hallintooikeuden  tiloihin  neljänteen  ja  viidenneteen  kerrokseen.  Suuren

kaupungin  hallintooikeudessa  ei  ollut  istuntosaleja  alun  perin.  Hallintolain

muutoksen  myötä  vuonna  1996  silloisissa  lääninoikeuksissa  alettiin  järjestää

suullisia kuulemisia. Ensimmäiset kuulemiset pidettiin toimistotilojen yhteydessä

vetoisassa  kirjastossa.  Nykyään  istuntosaleja  on  kaksi.  Suurin  osa

havainnoimistani istunnoista pidettiin pienemmässä istuntosalissa.

Suurehkon  kaupungin  hallintooikeus  sijaitsee  uudessa  modernissa

oikeustalossa  joen  rannassa. Oikeustalossa  toimivat  muun  muassa  lääninoikeus

ja käräjäoikeudet. Vaikka hallintooikeuden  tilat  sijaitsevat omassa kerroksessa,

istuntosalit  ja  odotustilat  ovat  yhteisiä  käräjäoikeuksien  kanssa.  Rakennus

valmistui  1990luvun  puolivälissä  ja  on  kolmesta  havainnoimastani  hallinto

oikeudesta  uusin  ja  suurin.  Havainnoimani  suulliset  käsittelyt  pidettiin  aina

samassa salissa kolmannessa kerroksessa.

Pienen kaupungin hallintooikeus on lähellä kaupungin keskustaa ja sijaitsee

käräjäoikeuden kanssa  samassa rakennuksessa. Vaikka käräjäoikeus  ja hallinto

oikeus  sijaitsevat  osittain  samassa  rakennuksessa,  tilat  on  toiminnallisesti

erotettu  toisistaan.  Ennen  menoa  pienen  kaupungin  hallintooikeuteen  olin

käynyt  suuren  kaupungin  hallintooikeudessa  useita  kertoja  ja  vertailin  uutta

havainnointikohdettani  aikaisempiin  kokemuksiini.  Pienen  kaupungin  hallinto

oikeuteen  astuessani  ensivaikutelmanani  oli  kodikkuus.  Vanhan,  kauniin  ja

jykevän  puuoven  takana  ei  ollut  suurta  tyhjää  aulaa  vaan  naulakoita,

neuvontapiste  ja  lehtienlukusali.  Punatiilen  käyttö  teki  tilasta  kodikkaan  ja

paikkaa oli helppo lähestyä.  Istuntosali on alakerrassa, jonne myös seinän kyltti

johdattaa.  Ensimmäisellä  käyntikerralla  saamani  ystävällinen  vastaanotto  heti

ulkoovella vaikutti  epäilemättä kokemukseeni.  Mieshenkilö oli  ovella vastassa
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sekä minua että  suulliseen käsittelyyn  tulevia henkilöitä. Luulin henkilöä  ensin

vahtimestariksi, kunnes sain tietää hänen olevan yksi tuomareista. Tilanne ei ole

sen  jälkeen  toistunut.  En  tiedä,  kuinka  sattumanvaraisesta  tilanteesta  oli  kyse,

mutta muistelen ensimmäistä kertaa hyvillä mielin.

Oikeutta  ja  oikeudenmukaisuutta  on  usein  kuvattu  ylevänä  naisen  hahmona

miekka  ja  vaaka  kädessään.  Naisen  ilme  vaihtelee  neutraalista,  ankarasta  ja

viisaasta  katseesta  joko  kostavaan  tai  anteeksiantavaan  (Harju  2000,  24,  27).

Aivan  kuten  oikeuden  kuvaesityksillä  myös  rakennuksilla  luodaan  oikeuden

istuntopaikalle  arvokkuutta  ja  monumentaalisuutta  (emt.).  Havainnoimani

hallintooikeudet  sijoittuvat  erilaisiin  ympäristöihin  ja  ovat  myös  rakennuksina

erityylisiä.  Suurehkon  hallintooikeuden  tilat  ovat  kolmesta  havainnoimastani

tuomioistuimesta  arvokkaimman  oloiset.  Talon  suunnitellut  arkkitehti  kertoo,

että  ”ihmisille  saattaa  olla  aika  shokki  joutua  oikeudenistuntoon.  Niinpä  hän

halusi  tehdä  talon,  joka  lieventäisi  ahdistusta”  (SaarikoskiTammikallio  1998,

84). Asetelma on  varsin  kiinnostava. Toisaalta  talon  tulisi  lieventää  ahdistusta,

mutta toisaalta ilmentää oikeuden arvovaltaa ja asemaa yhteiskunnassa. On suuri

ero  tulla  kätellyksi  pienen  hallintooikeuden  ovella  henkilökohtaisesti  kuin

kävellä  turvatarkastuksen  läpi  vartijan  tutkiessa  mukana  olevia  laukkuja  ja

päällysvaatteita kaiuttimien kuuluttaessa: "Syyttäjä vastaan Virtanen istuntosaliin

kuusi"  tai  "Italian  kielen  tulkki  istuntosaliin  kolme".  Ulkoisista  eroista

huolimatta  kaikista  tiloista  löytyivät  oikeudenkäynnille  tyypilliset  tilat:

tuomareiden  käyttöön  tarkoitetut  taustaalueet,  odotusaulat  esitysryhmille  ja

istuntosalit esitysryhmille ja katsojakunnalle.

5.2.1 Tuomarit taustaalueella

Tuomareiden  taustaalueeksi  ymmärrän  esitysryhmiltä  suljetut  tilat,  kuten

hallintooikeuden  jäsenten  työtilat,  mutta  myös  oikeudenkäyntisalit,  joita  nyt

kuvaan. Tuomareilla on tapana kulkea istuntosaleihin takakautta.  Istuntosaleissa

on  kaksi  ovea.  Toinen  ovi  johtaa  odotusaulaan  ja  toinen  ovi  hallintooikeuden

tiloihin.  Suurehkon  kaupungin  oikeustalo  on  suunniteltu  siten,  että  kaikkiin

istuntosaleihin  pääsee  salien  välisten  portaikkojen  kautta  piilossa  odotustilan

katseilta.  Myös  suuren  kaupungin  hallintooikeudessa  pieneen  saliin  pääsee

takakautta. Pienen kaupungin hallintooikeudessa  tuomareiden käytössä on oma
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ovi,  mutta  kulku  istuntosaliin  on  osittain  yhteisen  eteisaulan  kautta.  Eri  ovesta

kulkemisella saattaa olla symbolista merkitystä. Se vahvistaa kuvaa tuomareista

itsenäisinä  päätöksentekijöinä.  Se  takaa,  että  tuomarit  eivät  pääse  vahingossa

kuulemaan  tai  näkemään  asian  ratkaisun  kannalta  tärkeitä  asioita  etukäteen.

Kukaan  esitysryhmän  jäsenistä  ei  voi  vaikuttaa  yksittäisen  tuomarin

mielipiteeseen ennen istunnon alkua.

Tunnelma  tuomareiden  taustaalueella  on  usein  innostuneen  odottava.

Keskustelua  käydään  käytännön  järjestelyistä,  kuten  siitä  missä  kukin  istuu  ja

missä  järjestyksessä  asia  etenee.  Suulliset  käsittelyt  ovat  yleistyneet

lastensuojeluasioissa  eikä  kyse  ole  enää  harvinaisesta  tapahtumasta.  Suulliset

käsittelyt  ovat  silti  arkirutiineista  poikkeavia  tilanteita  tuomareille.  Niihin

valmistaudutaan  huolellisesti.  Positiivisen  ilmapiirin  luominen  tuntuu  olevan

tärkeää.  Sopivan  kevyet  jutut,  kuten  kuulemani  kertomus  siitä,  kuinka  jotkut

tuomareista  olivat  tipahtaneet  tuoleineen  alas  ennen  liukuesteiden  asentamista

korokkeelle,  loivat  rennon  tunnelman.  Tosin  en  tiedä,  mikä  vaikutus  omalla

läsnäolollani oli näihin  juttuihin. Saattaa olla, että niitä kerrottiin myös tutkijan

viihdyttämiseksi.  Ero  taustatilan  ja  julkipuheen  välillä  on  kuitenkin  selvä. Kun

näyttämö  avataan  yleisölle,  näytelmä  muuttuu  viralliseksi.  Vitsien  kertominen

loppuu ja sinuttelu vaihtuu teitittelyksi. Tuomareiden on aika suunnata katseensa

esitysryhmiin.

Pääsin  katsomaan  kaksi  kertaa  asiantuntijajäsenen  valanantotilaisuutta

istuntosalissa  ennen  suullisen  käsittelyn  aloittamista.  Kyse  on  juhlallisesta

riitistä,  jossa  valan  antaja  vannoo  tuomarinvalan  pitäen  kättään  Raamatulla  tai

lakikirjalla 30.  Vala  velvoittaa  asiantuntijajäsenen  noudattamaan  samoja

säännöksiä, joita tuomarit noudattavat. Hän on tuomareiden kanssa tasavertainen

30  Tuomari  vannokoon  tämän  valan:  Minä  N.  N.  lupaan  ja  vannon  Jumalan  ja  hänen  pyhän
evankeliuminsa  kautta,  että  minä  parhaan  ymmärrykseni  ja  omantuntoni  mukaan  kaikissa
tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja
[Ruotsin]  lain  ja  laillisten  sääntöjen  mukaan:  etten  koskaan  minkään  varjolla  lakia  vääristele
enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden
taikka  lahjan  ja  antimien  tahi  muun  syyn  takia,  enkä  syytöntä  syylliseksi  taikka  syyllistä
syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta
käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän
tahdon  täyttää  ja  täytän  uskollisesti,  rehellisenä  ja  totisena  tuomarina,  ilman  kavaluutta  ja
juonia,  niin  totta  kuin  Jumala  minua  auttakoon  ruumiin  ja  hengen  puolesta.  Älköön  kukaan
tuomarinvirkaan ruvetko, ennenkuin on näin vannonut. (Oikeudenkäymiskaari 7§)
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päätöksentekijä.  Olin  yllättynyt,  että  tuomarinvalan  vannominen  on  näinkin

konkreettinen toimenpide, jota ilman asiantuntijajäsen ei voi toimia tehtävässään.

Ehkä  kyse  on  myös  oman  ammattikunnan  perinteen  säilyttämisestä.  Valan

vannomalla yksilö tulee osaksi ryhmää,  jolla on valtaa tehdä juridisia päätöksiä

(ks. Goffman 1971, 95). Vaikka taustaalueella tapahtuu ilmeisesti harvoin valan

vannomisia tai vastaavia tilanteita, oli kiinnostavaa nähdä, että oikeudenkäynnin

rituaalit  eivät  ole  vain  julkisesti  esillä  vaan  ne  ovat  osa  tuomioistuinten  arkea

myös istuntojen ulkopuolella.

5.2.2 Esitysryhmät taustaalueella

Odotushuone  on  esitysryhmien  omaa  aluetta.  Asianosaiset,  avustajat,

lastensuojeluviranomaiset  ja  todistajat  kokoontuvat  odotusaulaan  odottamaan

suullisen  käsittelyn  alkua  tai  omaa  vuoroaan.  Havaitsin  avustajien  usein

kättelevän  toisiaan.  Kerran  erehdyin  luulemaan  kunnan  lakimiestä  eri  ammatin

edustajaksi.  Keskustelua  kuunnellut  vanhempien  avustaja  ilmaisi  heidän

kuuluvan  samaan  ”salaseuraan”.  Vaikka  päämiesten  asiat  riitelivät,  asioita

ajaneet juristit tunsivat ammattiensa kautta samanhenkisyyttä.

Suuren  kaupungin  hallintooikeudessa  on  kaksi  erillistä  odotushuonetta.

Isompi on tarkoitettu yhteisesti kaikille suulliseen käsittelyyn tulijoille. Pienempi

huone on nimetty asianajajien huoneeksi. Myös viereinen hissiaula toimii yhtenä

odotustilana.  Kaikille  yhteisesti  tarkoitettu  odotustila  on  erotettu  lasiseinällä

viereisestä  käytävästä.  Keskellä  huonetta  on  pöytä,  jonka  ympärillä  on

pehmustettuja nojatuoleja ja sohva. Lehtihyllykössä on esitteitä, oikeushallinnon

lehtiä  ja  aikakauslehtiä31.  Tilassa  on  myös  kahviautomaatti.  Ikkunasta  näkyy

asemalle.

Suurehkon  kaupungin  hallintooikeudessa  on  paljon  odotustilaa.  Riita  ja

rikosasiat  käsitellään  eri  kerroksissa.  Molemmissa  kerroksissa  on  omat

odotustilat.  Lastensuojelun  suulliset  istunnot  järjestetään  riitaasioiden  tavoin

kolmannessa kerroksessa. Odotusaulassa on ilmoitustaulu, jossa on jokaisen sinä

31 Ottaessani tiloista valokuvia syksyllä 2003 kiinnitin huomiota siihen, että lehtihyllykön viereen
oli ilmestynyt kaksi  iloisenväristä laatikkoa täynnä lasten leluja. Kuulin, että tavarat oli kerätty
henkilökunnalta.  Lelut  oli  hankittu,  koska  turvapaikan  käsittelyä  koskevissa  suullisissa
käsittelyissä on usein pieniä lapsia mukana.
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päivänä  järjestettävän  istunnon  ja  siihen  osallistuvien  tuomareiden  ja

asianosaisten  nimet.  Suullisen  käsittelyn  aihetta  tai  asianosaisten  nimiä  ei

ilmoiteta  julkisesti.  Ilmoituksessa  mainitaan,  että  oikeudenkäynti  pidetään

suljetuin ovin. Maininta on paikallaan, koska käräjäoikeuden  jutut ovat  yleensä

yleisölle  avoimia.  20  istuntosalia  on  sijoitettu  leveän  käytävämäisen  tilan

molemmille  puolille.  Mustat  sohvaryhmät  käytävän  toisella  puolella  tarjoavat

runsaasti istumatilaa. Tilana odotusaula on valoisa ja korkea. Avustajille on oma

huoneensa,  joka  muusta  sisustuksesta  poiketen  on  sisustettu  vanhoilla,

paikallisen asianajoliiton lahjoittamilla, huonekaluilla.

Kuvittelin  etukäteen  eri  osapuolet  odotusauloissa  vaitonaisiksi.  Etukäteis

kuvitelmani ei aina pitänyt paikkaansa. Kuulin keskustelua säästä, parkkipaikan

löytämisen  vaikeudesta  tai  muista  odotustilaan  sopivista  aiheista.  Kerran  jopa

suunniteltiin  häitä.  Joskus  tulin  kertoneeksi  suullisiin  käsittelyihin  liittyviä

käytännön yksityiskohtia, kun niitä minulta suoraan kysyttiin. Todistamaan tullut

henkilö  saattoi  miettiä  omaa  rooliansa  istuntosalissa.  Sosiaalityöntekijät  ja

avustajat  keskittyivät  välillä  tutkimaan  papereitaan  hiljaa  supattaen.  Toisinaan

asianajajat  ylläpitivät  keskustelua  ja  kertoivat  kokemuksistaan  oikeussaleista.

Joukko  saattoi  myös  hajautua  laajemmalle.  Katsekontaktia  saatettiin  tietoisesti

välttää toisen läheisyydestä huolimatta32.

Hallintooikeuksien  odotusaulat  ovat  erilaisia.  Paineet  osallistua  vuoro

vaikutukseen  muiden  läsnäolijoiden  kanssa  vaihtelevat  sen  mukaisesti.

Odotusaulassa  esitysryhmän  esittäjät  voivat  halutessaan  vetäytyä  vieraan

esitysryhmän  katseilta,  mutta  myös  asettua  itse  katselijan  paikalle.  Suuren

kaupungin  hallintooikeuden  odotustilat  ovat  hyvin  ahtaat,  mikä  saattaa  luoda

painetta sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa. Pienen kaupungin hallinto

oikeuden  odotushuone  on  suurehko  huone,  jossa  on  kaksi  pöytäryhmää.

Asianosaiset  ja  lastensuojeluviranomaiset  istuvat  lähes  aina  eri  pöytäryhmissä.

Jakautuminen  kahteen  eri  ryhmään  tapahtuu  ikään  kuin  itsestään.  Suurehkon

32  H10  ”Odotushuoneessa  oli  kaksi  naista  ja  kaksi  miestä,  kun  menin  sinne.  Esittelin  itseni  ja
sain  luvan  tulla  suulliseen  mukaan.  Vanhempi  asianajaja  oli  hyvin  suulas.  Kaksi  naista  ei
sanonut mitään ja yritin keksiä jotakin, millä saisin heitäkin keskusteluun mukaan. En kuitenkaan
tehnyt  loppujen  lopuksi  asian  hyväksi  mitään.  Kuvittelin heidän  jännittävän  tulevaa  tilannetta.
Myöhemmin  kävi  ilmi,  että  äiti  ja  perhekodin  äiti  olivat  pahasti  riitaantuneet  keskenään.
Miksiköhän he olivat samassa odotushuoneessa? Toinen pienempi huone oli kuitenkin vapaa.”
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kaupungin  odotustila  on  suuri  ja  eri  osapuolet  voivat  istua  hyvinkin  etäällä

toisistaan omassa rauhassaan. Tavallista on asettua istumaan lähelle istuntosalia,

jossa suullinen käsittely pidetään.

5.2.3 Esirippu nousee

Sekä  odotusaulan  että  istuntosalin  odotus  päättyy  siihen,  kun  mikrofonin

välityksellä  asianosaisia  pyydetään  istuntosaliin.  Tuomarit  ovat  pitkän  pöydän

takana  valmiina  aloittamaan  istunnon.  Tuomariston  pöydän  takana  istuvat

esittelijä,  puheenjohtaja,  kaksi  tuomaria  ja  asiantuntijajäsen.  Suuren  kaupungin

hallintooikeudessa  todistajalle  tarkoitettu  pöytä  ja  tuoli  ovat  asianosaisten

välissä  vastapäätä  tuomareita.  Kaikki  istuvat  samalla  korkeudella.  Tilana

istuntosali  on  virallinen  ja  yksinkertaisen  tyylikäs.  Seinällä  on  kaksi

muotokuvamaalausta  lääninoikeuden  ylituomareista  ja  ikkunoissa  on  pitkät

verhot. Huone on valoisa,  tekstiileissä on käytetty valkoista, sinistä  ja violettia.

Tuomareista  näkyy  vain  ylävartalo  eikä  heidän  pöydälleen  näe.  Korkea  reuna

suojaa  tuomareiden  papereita  esitysryhmän  katseilta,  mutta  tuomarit  näkevät

edessään istuvien pöydille.

Pienen ja suurehkon kaupungin hallintooikeuden saleissa tuomareiden pitkät

pöydät  sijaitsevat  matalalla  korokkeella.  Pienen  kaupungin  hallintooikeuden

istuntosalissa  sosiaaliautakunnan  edustajien  paikka  on  tuomareista  katsottuna

oikealla  ja  asianosaisten  vasemmalla.  Todistajan pöytä  on  tuomareiden  pöydän

vieressä. Koska todistajien pöytä on siinä missä on, on samalla puolella istuvien

henkilöiden hyvin hankala nähdä todistajan kasvoja, mutta todistajaa vastapäätä

istuvat sen sijaan näkevät hänet hyvin. Asianosaisten pöydät ovat kevyehköjä ja

edestä  avoimia.  Pöydät  eivät  ole  kiinteitä,  vaan  sali  sisustetaan  suullisia

käsittelyitä  varten  erikseen.  Vaikka  istuntosalin  perän  tuolipinoista  ja  salin

edessä olevasta ylösnostetusta valkokankaasta saattaa arvata, että tilaa käytetään

myös  muihin  tarkoituksiin  kuin  suullisiin  käsittelyihin33,  tila  on

parkettilattioineen edustava ja muistuttaa oikeussalia.

33  Hallintooikeuden  osastosihteerin  (haastattelu  17.9.2003)  mukaan  istuntosali  suunniteltiin
alun perin perinteiseksi oikeussaliksi kiinteine pöytineen, mutta käytännöllisyys ajoi ohi ja tilasta
tehtiin  ”monitoimisali”.  Sitä  käytetään  muun  muassa  henkilöstökokouksiin,  taukojumppiin,
hallintooikeuksien yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja pikkujouluihin. Kiinteä tuomareiden koroke
oli kuitenkin asia, josta haluttiin pitää kiinni.
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Suurehkon  kaupungin  hallintooikeuden  istuntosalissa  asianosaiset  istuvat

tuomareista  katsottuna  oikealla,  lautakunta  vasemmalla  ja  todistajat  näiden

välissä. Takaseinustalla oli muutamia irtotuoleja, mutta ei tilaa yleisölle. Tila on

pienehkö  ja  valoisa,  mutta  arvokas.  Tumma  parketti  sekä  mustat  ja  valkoiset

seinät jatkavat talon tyylikästä linjaa. Tuomareiden takana roikkuu seinätekstiili

ja isoista ikkunoista näkyvät viereisen poliisitalon kaltereilla peitetyt ikkunat. Ne

ovat  pienet  ja  saivat  minussa  aikaan  mielikuvan  selleistä.  Oikeustalon

suunnitellut  arkkitehti  on  halunnut  istuntosalien  ikkunoiden  kautta  tuoda

kaupunkinäkymät  katseen  kiinnityskohdiksi  (Laaksonen  1998).  Vaikka

suullisessa  käsittelyssä  ei  tuomita  ketään  kaltereiden  taakse,  suora  näkymä

asianosaisten  pöydästä  kohti  kalteriikkunoita  on  yllättävä.  Kyse  ei  ehkä  ole

aivan  sellaisesta  katseen  kiinnityskohdasta,  joka  arkkitehdilla  oli  mielessä

kaupunkinäkymiä suunnitellessaan.

Tein  ensimmäiset  havaintoni  suullisista  käsittelyistä  suuren  kaupungin

hallintooikeudessa.  Istuntosali  oli  ennakkokäsityksistäni  poiketen  hyvin

virallinen  ja  juuri  sellainen,  jollaisiksi oikeussalit oikeustaloissa olin mieltänyt.

Kiinteät kalusteet ja istuntoon osallistuneiden henkilöiden arvokkaat ilmeet ovat

jääneet  ensimmäisestä  istunnosta  mieleen.  Eräs  sosiaalityöntekijä  kuvasi

istuntosalia käyttäen tvsarjoista omaksumaansa kieltä:

 "Sosiaalityöntekijä:  Se  on  jännittävä  tilanne  ku  saa,  se  oli
ensimmäinen kerta kun mä sosiaalityöntekijänä joudun tämmöseen
paikkaan  kuin  hallintooikeus,  suulliseen  kuulemiseen  ett  ihan  se
niinku  se  fyysinen  miljöö  ja  kaikki  ne  miten  ihmiset  oli  asettunu
sinne  ni  ni  mua  nauratti  kauheesti  et  tää  niinku  jenkki,  siis
amerikkalaisista  sarjafilmeistä  jotka  on  hirveen  tommosia
oikeuspainoitteista  tämmösiä  ihan,  kaikki  ihmisten  puvut,
lakimiehetki  oli  puvut  päällä  ja  sitten  krakat  kaulassa  ja
attaseasalkut kädessä ja sit se korokkeella oleva tuomaristo,  jossa
oli viisi henkee, todistajilla oli oma aitio, mihin piti istuu sitten kun
oli antanu valan."(Haastattelu 13)

Sosiaalityöntekijän  varsin  elävä  kuvaus  paikasta  osoittaa,  että  tila  on  ollut

sosiaalityöntekijälle  merkityksellinen  paikka.  Näyttämön  kuvaus  sisältää  sekä

muistoja  fyysisestä  tilasta  että niistä  tunteista,  joita paikkaan astuminen herätti.

Kuvaus  korokkeella  olevista  tuomareista  ja  todistajan  aitiosta  ovat

sosiaalityöntekijän todellisuutta siitä huolimatta, että tuomarit tosiasiassa istuvat
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samassa  tasossa  kuin  kaikki  muutkin  ja  todistajan  aitio  koostuu  pöydästä  ja

tuolista.  Seppänen  (2002,  68)  esittää,  että  simulaation  ja  hyperreaalisen

aikakaudella  todellisuutta  ei  voi  enää  erottaa  kuvastaan.  Esimerkiksi

etelänmatkan mainoksessa näkyvät aaltoileva turkoosinsininen meri ja puolityhjä

hiekkaranta. Paikan päällä todellisuus voi osoittautua toiseksi; rannat ovat täynnä

muita  lomanviettäjiä  ja  vesi  sameaa,  mutta  siitä  huolimatta  haave  mainoksen

kuvasta  jää  elämään  ja  myös  toivo  siitä,  että  ensi  kerralla  todellisuus  vastaisi

kuvaa.  Kuvan  todellisuus  on  siis  jossain  mielessä  paljon  todellisempaa  kuin

paikan päällä käyminen (emt.). Hieman samalla tavalla sosiaalityöntekijä kuvasi

istuntosalia  televiosarjoista  saamiensa  vaikutteiden pohjalta.  Paikan  näkeminen

tietynlaisena  ja  sen  kuvaaminen  oikeusmaailmaan  kuuluvilla  termeillä  oli  osa

sitä  kuvaa,  jollaisena  sosiaalityöntekijä  paikan  näki.  Paikkojen  katsominen

erilaisten  kokemuksien  kautta  antaa  myös  erilaisia  kuvauksia  tiloista,  kuten

haastatteluote osoittaa.

” Tutkija: No miten se lääninoikeus paikkana ja tilana vaikutti sun
omaan esiintymiseen?
Sosiaalityöntekijä:  No  myönteisesti  se  vaikutti,  että  mä  oon  ollu
joskus  käräjäoikeudessa  haastettuna  lastensuojelun  riitaasiassa
todistajana ja siellä sitten oli semmonen iso hirveen iso oikeussali
(naurahdus),  joka  teki  musta  teki  semmosen  epävarman
vaikutuksen,  mutta  että  tää  oli  must  myönteistä  kun  se  oli
tämmönen  pieni,  pieni  sali,  jossa  istuttiin,  istuttiin  lähellä  ja  oli
helppo ottaa niinku katsekontakti siihen puhujaan et se oli ihan, se
tuntu ihan sillai turvalliselta. (Haastattelu 12)”

Sosiaalityöntekijän  aikaisempiin  kokemuksiin  verrattuna  istuntosali  osoittautui

pienemmäksi  ja  turvallisemmaksi  kuin  hän  ehkä  etukäteen  osasi  odottaa.

Kiinnostavaa  on,  että  molemmat  kuvaukset  ovat  samasta  paikasta.  Kun  toinen

näkee korokkeen, niin toinen puolestaan kiinnittää huomiota tilan pienuuteen ja

katsekontaktin  mahdollisuuteen.  Oikeussalin  näkeminen  ja  kokeminen

tietynlaisena on hyvin henkilökohtainen kokemus. Näyttämön muut  rituaalit  tai

käytännöt  ovat  osa  tätä  kokemusta.  Tiloihin  liittyvät  merkitykset  eivät  ole

yhdentekeviä  ja  oikeustaloissa  niihin  kiinnitetään  erityistä  huomiota  (vrt.

Turunen  2002).  Pientä  istuntosalia  suunniteltaessa  tuomareiden  koroketta  ei

haluttu  rakentaa,  koska  sillä  olisi  vahvistettu  voimakasta  vastakkainasettelua

tuomareiden  ja  asianosaisten  välillä.  Siitä  huolimatta  koroke  on  niin  keskeinen
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osa  oikeussalien  lavastusta,  että  sen  voi  näyttämöä  katsoessaan  nähdä,  vaikka

sitä ei edes olisi olemassa.

5.2.4 Näytelmän avaaminen ja kulku

Puheenjohtaja  käy  läpi  läsnäolijoiden  nimet  ja  aseman,  kun  osapuolet  ovat

löytäneet  paikkansa  istuntosalissa.  Hän  varmistaa,  että  etukäteen  ilmoitetut

todistajat  ovat  paikalla  ja  käy  tarvittaessa  läpi  maksuttomaan  oikeudenkäyntiin

liittyviä käytännön asioita. Puheenjohtaja myös mainitsee, että suullinen käsittely

järjestetään  suljetuin  ovin  ja  että  istunto  nauhoitetaan.  Hän  esittelee  hallinto

oikeuden  jäsenet  ja  kertoo,  minkä  vuoksi  suullinen  käsittely  järjestetään.

Istunnon  avaus  on  osa  institutionaalista  vuorovaikutusprosessia,  jossa

puheenjohtaja selventää ja muistuttaa osapuolia siitä, miksi suullinen käsittely on

järjestetty. Aloittaessaan suullista käsittelyä puheenjohtajat tulevat määrittäneiksi

suullisen  käsittelyn  tilanteeksi,  jossa  päähuomio  on  nykyhetken  selvittämisessä

ja  niissä  muutoksissa,  joita  tilanteessa  on  tapahtunut  asiakirjojen  lähettämisen

jälkeen.

Puheenjohtaja  saattaa  ohjeistaa  suullisten  käsittelyiden  alkupuheenvuoroa

seuraavanlaisesti:”Niin mutta ihan alkuun, täällähän ei todella niitä tarvi toistaa

vaatimuksia  eikä  eikä  näyttöö  mutta  aina  niinkun  alussa  tietysti  ehkä  jonkun

verran täytyy kuulostella sitä, että mikä se  tilanne nyt on, että onko se  jollakin

tavalla muuttunut tän puolen vuoden aikana mitä tässä nyt asiaa jo on jouduttu

kirjallisesti  tässä  pyörittämään  ja  mikä  tilanne  on,  että  käytetään  semmoset

pienet alkupuheenvuorot tässä alkuun”.

Käräjäoikeuksissa  kaikki  päätöksessä  käytettävä  materiaali  on  toistettava

ääneen oikeudessa. Sen vuoksi avustajat  toisinaan varmistavat puheenjohtajalta,

ettei  heidän  oleteta  käyvän  läpi  valituskirjelmää  kokonaisuudessaan.

Alkupuheenvuorojen  pituudet  vaihtelevat  lyhyistä  kahden  lauseen  mittaisista

kommenteista  lähes  puolen  tunnin  selvityksiin.  Pitkät  alkupuheenvuorot  ovat

lähes  aina  lasten  vanhempien  avustajien  pitämiä,  mutta  myös  lautakuntien

alkupuheenvuoroissa  saatetaan  kerrata  lastensuojeluasiakkuuden  alkua,

lastensuojeluilmoitusten määrää ja huostaanottoon johtaneita syitä. On tavallista,

että  puheenjohtaja  olettaa  lautakuntien  alkupuheenvuoro  on  lyhyt  tai  toteava.

Puheenjohtaja saattaa esimerkiksi todeta: ”Haluaako lautakunta pitää tämmösen
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puheenvuoron?  tai  ”Uudistanette  vaatimuksen?”,  johon  sosiaalilautakunnan

edustajan on helppo halutessaan vastata lyhyesti.

Suullisen käsittelyn toimittamisesta säädetään hallintolainkäyttölain 37 ja 38

§:ssä, jossa todetaan, että asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen

käsittely.  Suullisessa  käsittelyssä  voidaan  kuulla  asianosaisia,  viranomaisia,

todistajia  ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä  (37 §). Suullisten

käsittelyiden  rutiinit  ovat  joiltakin  osin  paikallisesti  rakentuneita34.

Oikeudenkäymiskaaaren  (1734/4)  6  luvussa  mainittu  pääkäsittelyn  etenemis

järjestys on tunnistettavissa suullisissa käsittelyissä, vaikka se ei suoraan sääntele

niiden toimittamista.

Pääkäsittelyssä asia käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

1) istunnon alussa tuomioistuimen on lyhyesti yhteenvedon avulla
selostettava, mihin asian valmistelussa on päädytty, sekä
tiedusteltava, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset
edelleen asianosaisten kantaa;

2) asianosaisten on vuorollaan perusteltava kantaansa ja lausuttava
vastapuolen perustelujen johdosta;

3) tuomioistuimen on otettava vastaan todistelu; sekä

4) asianosaisten on esitettävä loppulausuntonsa
(Oikeudenkäymiskaaari 1734/4, 6 luku)

34Puheenjohtajilla oli joissakin  hallintooikeuksissa tapana suullisen käsittelyn aluksi referoida
lyhyesti hallintooikeuden käytössä ollutta aineistoa ja eri osapuolten näkemyksiä, minkä jälkeen
osapuolet saivat esittää kantansa asiaan. Eräällä puheenjohtajalla oli  tapana kutsua  todistajat
istuntosaliin  ennen  suullisen  käsittelyn  alkua  selventääkseen  kaikille  yhteisesti  salassapitoon
liittyviä säännöksiä.
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Pääsääntöisesti  suulliset  käsittelyt  etenevät  alla  esitetyn  kaavion  mukaisessa

järjestyksessä.

Kuvio 2. Suullisen käsittelyn etenemisjärjestys35.

35  Olen  suullisen  käsittelyn  etenemisjärjestyken  kuvauksessa  hyödyntänyt  Holstein  (1993,  60)
kaaviota  pakkohoitooikeudenkäyntien  etenemisestä.  Suullinen  käsittely  noudatti  usein  tätä
järjestystä, mutta ei aina. Havainnoin suullisia käsittelyitä, joissa ei käytetty todistajia. Oli myös
tilanteita, joissa todistajat kuultiin ennen asianosaisten ja lautakuntien puheenvuoroja.

1. Istuntosaliin sisään kutsuminen
2. Käytännön asioiden selvittely

• Asianosaisten ja lautakunnan jäsenten esittely
• Tuomariston esittely
• Maksuttomaan oikeudenkäyntiin ja nauhoittamiseen liittyvät asiat
• “Asiakirjojen vaihto”
• Lyhyt yhteenveto käsiteltävästä asiasta

3. Aloituspuheenvuorot (järjestys voi olla päinvastainen)
• Sosiaalilautakunta kertoo huostaanoton jatkamisen perusteista
• Asianosaiset kertovat oman näkökantansa asiaan
• Tuomaristo esittää mahdollisia tarkentavia tai selventäviä

kysymyksiä osapuolille
4. Todistajien kuuleminen (järjestys voi olla päinvastainen)

• Lautakunta esittää kysymyksiä omalle todistajalle
• Asianosaiset esittävät kysymyksiä lautakunnan todistajalle
• Tuomaristo esittää kysymyksiä lautakunnan todistajalle
• Asianosaiset esittävät kysymyksiä omalle todistajalle
• Lautakunta esittää kysymyksiä asianosaisten todistajalle
• Tuomaristo esittää kysymyksiä asianosaisten todistajalle

5. Tauko
6. Tuomaristo esittää lisäkysymyksiä lautakunnalle ja/tai asianosaisille
7. Loppupuheenvuorot

• Sosiaalilautakunta
• Asianosaiset

8. Päätöspuheenvuoro
• Puheenjohtaja kertoo päätöksen tulevan postitse tietyn ajan

kuluessa
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5.2.5 Rooliasun valinta

Näyttämön  lavastuksen  lisäksi  myös  roolivaatteiden  valinta  on  osa

vuorovaikutuksellista  peliä.  Vaikka  ulkoiset  merkit  suomalaisissa  oikeuden

käynneissä  ovat  niukkoja  eivätkä  tuomarit  käytä  viittoja,  peruukkeja  tai  muuta

ulkoista  asemaa  korostavaa  esineistöä,  oikeudenkäynteihin  liittyy  odotuksia

tietynlaisesta  roolin  mukaisesta  pukeutumisesta.  Tuomareiden  virallinen

pukeutumistyyli on sopusoinnussa esiintymispaikan lavasteiden kanssa ja viestii

heidän auktoriteettiasemastaan ja roolistaan vallan käyttäjänä. Olisi häkellyttävää

tavata  tuomioistuimessa  helleasuun  tai  huppariin  pukeutunut  tuomari  tai

asianajaja.  Sen  sijaan  hupun  alla  kasvojaan  piilotteleva  syytetty  ei  herätä

katsojassa  mielikuvaa  huonosti  pukeutuneesta  henkilöstä,  vaan  kertoo  lähinnä

syytetyn häpeän tunteesta ja haluttomuudesta paljastaa kasvojaan yleisölle.

Suulliseen  käsittelyyn  tulevat  vanhemmat  eivät  ole  suullisessa  käsittelyssä

rikoksista  syytettyinä  vaan  käsittely  järjestetään  useimmiten  heidän  omasta

pyynnöstään.  Niinpä odotin  vanhempien kiinnittävän pukeutumiseensa  erityistä

huomiota,  jotta  heistä  tuomareille  välittyvä  kuva  olisi  mahdollisimman

positiivinen. Näin ei kuitenkaan aina ollut vaan usein pukeutuminen oli arkista.

Vaatteet saattoivat olla jopa rikkinäisiä ja ulkoinen olemus hoitamaton. Kirjasin

havainnointimuistiinpanoihini  useaan  otteeseen  huomioitani  vanhempien

arkisesta  ja  huolettomasta  pukeutumistavasta.  Ihmettelin,  miksi  he  eivät  olleet

kiinnittäneet  siihen  enempää  huomiota  ja  liittyikö  se  jollakin  tapaa  heidän

varattomuuteensa  tai  asian  käsittelyn  vakavuudesta  kumpuavaan

ahdistuneisuuteensa.  Mietin  myös,  oliko  eettisesti  oikein  edes  tehdä  havaintoja

tai  kirjoittaa  toisten  ulkoiseen  olemukseen  liittyvistä  piirteistä.  Tilaisuudessa,

jossa  sekä  tuomarit,  avustajat  että  sosiaalityöntekijät  olivat  läsnä  hyvin

pukeutuneina,  vanhempien  ulkoinen  olemus  kiinnitti  kuitenkin  huomiota36.

Ristiriitaa  omien  havaintojeni  suhteen  kuitenkin  helpotti  erään  tuomarin

36  ”Etukäteen  luulin  vanhempien  pukeutuvan  suullisia  käsittelyitä  varten  keskimääräistä
parempiin  vaatteisiin,  mutta  yllättävää  oli  huomata,  ettei  näin  ole.  Isät  ja  äidit  ovat  ehkäpä
omaksumansa tyylinsä mukaisesti tulleet istuntoon ulkoiluhousuissa, tpaidassa, lenkkareissa tai
nahkarotsi  päällä.  Verrattuna  asianajajiin  ja  tuomareihin,  jotka  ovat  usein  pukeutuneet
virallisesti  pukuun  tai  jakkupukuun,  ero  on  selvä.  Sosiaalityöntekijöiden  pukeutumisesta  on
vaikea sanoa yhtä selvää linjaa, he eivät ole yhtä selvästi housupukutyyppiä kuten asianajajat tai
tuomarit, mutta pukeutuvat kuitenkin siistimmin kuin asianosaiset”. H20
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haastattelutilanteessa  kertoma  asioista,  joihin  hän  kiinnitti  huomiota  suullisissa

käsittelyissä:

”Mutta sitten kyllä se toinen puoli siinä asiassa on usein myöskin,
se noitten asianosaisten habituksen kattominen, että minkälaisia ne
asianosaiset  ovat.  Kyllä  se  niitten  käyttäytyminen,  niin  kyllä  se
jotakin  kertoo,  antaa  jonkin  näköstä  varmuutta  siihen  ratkasuun,
sitten  jompaan  kumpaan  suuntaan,  minkälaisia  ne  ihmiset  sitten
ovat  siellä.  Että  kyllä  se  pukeutuminen  ja  puhetavat  ja  kaikki
tämmösetkin  kertoo  tietysti  ihmisestä  jotakin.  Kun  tämmösessä
aiheessa,  piirissä  liikutaan,  että  miten  se  tuolla  arjessa  sitten
ihminen elää. Kyllä sillä merkitystä, kyllä sillä iso, ehkä merkitystä
on.  Et  sen  takia  mä  katton  esimerkiks  sitä,  että  se  on  hyvin
arvokasta,  se  suullinen  käsittely,  tältä  kannalta  kattoo  vähän.
Musta  olis  aika  kurjaa  tehä  päätöksiä,  etten  mä  näkis  ollenkaan
niitä ihmisiä.” (Haastattelu 5)

Goffmannin  (1967,  33)  mukaan  ihmiset  viestittävät  itsestään  monia  asioita

eleillään ja pukeutumisellaan. Myös puheenjohtajan haastattelu kertoo siitä, että

ulkoiseen olemukseen  liittyvät seikat  ja niistä tehtävät tulkinnat ovat tärkeä osa

vuorovaikutustilannetta.37  Kaikissa  yhteiskunnissa  erilaiset  kommunikoinnin

muodot saavat merkityksensä osana sitä toimintakulttuuria, jossa ihmiset elävät.

Niinpä yksilöiden tapaa toimia tai pukeutua ei tulkita vain yksilön itsensä kautta

vaan  toiminnan  ja  pukeutumisen  tuottamien  yhteiskunnallisten  merkitysten

kautta. Rooliasun valinta on sanatonta viestintää, jolla ihmiset kertovat itsestään

monia  asioita.  Pukeutumisen  perusteella  on  mahdollista  päätellä  ihmisen

ammattia,  varallisuutta,  yhteiskunnallista  asemaa,  henkilökohtaisia  arvostuksia,

terveyttä, sairautta  ja  jopa poliittista  tai uskonnollista suuntautumista tai arjessa

selviytymistä. Pukeutumisen ohella myös kasvojen ilmeet, ruumiin asento, äänen

sävy, fyysinen läheisyys, kosketus ja ulkonäkö kuuluvat sanattomaan viestintään

(Burgoon  ym.  1996,  4).  Ulkoisen  olemuksen  vaikutusta  on  vaikea  tehdä

näkyväksi,  mutta  yhdyn  Seppäsen  (2002,  110)  väitteeseen  siitä,  että  ”ihmiset

kommunikoivat aina ulkomuodollaan, tahtoivatpa he sitä tai eivät.”

Tutkijan  kuullen  ulkoisen  olemuksen  tai  käyttäytymisen  pohdintaa  tapahtui

joitakin kertoja taustaalueella, mutta harvoin asiaa käsiteltiin  julkisesti. Kerran

37  Myös  itse  tutkijana  mietin  omaa  pukeutumistani,  koska  halusin  kunnioittaa  paikalle  tulevia
asianosaisia  ja  tuomareita  asiallisella  pukeutumisella.  Toisaalta  en  kuitenkaan  halunnut
erottautua joukosta liikaa.
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isä itse käytti omaa ulkoista olemustaan todisteensa siitä, ettei hän ollut koskaan

käyttänyt  amfetamiinia:  ”Mä  en  ole  amfetamiinin  käyttäjä,  näkyy  varmaan

ulospäinkin  (H4)”.  Toisella  kerralla  eräs  tuomareista  kertoi  suullisen  käsittelyn

jälkeen  kiinnittäneensä  huomiota  murrosikäisen  tytön  collegepaitaan,  jossa  oli

edessä  teksti  ”No  side”.  He  pohtivat  oliko  tyttö  halunnut  omalla

pukeutumisellaan  viestittää  jotakin  suullisessa  käsittelyssä  läsnä  oleville

henkilöille tai tuomareille.

Odotusaulassa,  esiintyjäryhmien  taustaalueella,  havainnoin  kaksi  kertaa

tilanteita, joissa pukeutumiseen liittyvät kysymykset nousivat esiin. ”Kuulin isän

avustajan  sanovan  isälle,  että  takin  voisi  laittaa  naulakkoon.  Takki  oli  musta

maihinnousutakki.  Koska  isä  ei  reagoinut  kehotukseen,  avustaja  sanoi  hetken

päästä  uudestaan:  "Hei,  ota  takki  pois”,  jonka  jälkeen  isä  laittoi  takin

naulakkoon"  (H  14).  Takin  riisuminen  ei  isän  näkökulmasta  ollut  ilmeisen

tärkeää, vaan vaikutti silti, että isä oli suunnitellut menevänsä istuntosaliin takki

päällä.  Sen  sijaan  avustajalle  takin  pois  ottaminen näytti  olevan  tärkeää.  Takin

riisuminen  viestittää  ainakin  asianosaisen  kohteliaisuutta  tuomareita  kohtaan  ja

osoittaa tietoisuutta sanattomista käyttäytymissäännöistä,  joita eri  instituutioissa

vallitsee. Toisaalta takin pois ottamisella saattoi olla käytännöllinenkin tarkoitus.

Avustaja saattoi olla huolissaan siitä, jaksaako isä istua useita tunteja paikallaan

ulkotakki päällään.

Toisella kerralla murrosikäinen poika mietti, aikoiko äiti vaihtaa ulkokengät

sisäkenkiin.  Äiti  vastasi,  ettei  viitsinyt,  koska  aikoi  käydä  välillä  ulkona

tupakalla.  Vastaus  jatkui  vielä  niin,  että  äiti  ei  aikonut  välittää  siitä,  jos  joku

kiinnittäisi  kenkiin  huomiota,  vaan  se  olisi  katsojan  oma  häpeä.  Samassa

tilanteessa  isä  antoi  pojalle  pussin  taskuun  laitettavaksi,  jos  poikaa  alkaisi

oksettaa  kesken  istunnon.  Äiti  totesi,  ettei  kannattanut  ujostella,  vaan  antaa

oksennuksen  tulla,  jos  siltä  tuntui. Huonon olon  lisäksi kuulin pojan valittavan

väsymystään.  Hän  ei  ollut  nukkunut  kahteen  yöhön,  koska  jännitti

oikeudenkäyntiä (H4).

Kiinnostavaa  on,  että  tilanteessa  poika  väsymyksestään  huolimatta  kantoi

huolta  äitinsä  pukeutumisesta  kysymällä,  aikoiko  tämä  vaihtaa  kenkiä.  Äiti

kuitenkin  torjui ajatuksen  ja päinvastoin  ilmaisi  uhmakkaasti, mitä mieltä olisi,

jos  joku  sattuisi  kiinnittämään  kenkiin  huomiota.  Äidin  rehvakkuus  ja
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mielipiteiden suorasanaisuus oli hänelle ilmeisen ominaista, sillä hän ei arkaillut

mielipiteidensä  esittämistä  myöskään  istuntosalissa.  Odotusaulassa  käyty

keskustelu  kengistä  ja  mahdollisesta  pahoinvoinnista  sai  minut  tutkijana

kuitenkin miettimään, mistä vahva vastarinta johtui ja mitä äiti sillä haki. Oliko

niin,  että  äiti  kenkiä  vähättelemällä  tavanomaisti  suullista  käsittelyä?

Tilaisuuteen ja siellä oleviin henkilöihin, joihin ilmiselvästi liittyi tavanomaisesta

neuvottelutilanteesta poikkeavia piirteitä, ei äidin mukaan tarvinnut suhtautua tai

varautua  mitenkään  erityisesti.  Jos  oksetti,  niin  sitten  vain  piti  ujostelematta

oksentaa.

Sanaton  viestintä  voi  paljastaa  paljon,  mutta  voi  johtaa  katsojan  myös

harhaan  (Seppänen  2002,  103).  Hoitamaton  ulkonäkö  voi  kertoa  suulliseen

käsittelyyn  kokoontuneille  tuomareille,  ettei  henkilö  ole  valmis  tai  kykenevä

ottamaan  vastuusta  lapsen  hoidosta,  jos  energia  ei  riitä  edes  omasta  kunnosta

huolehtimiseen.  Toisaalta  ulkoiselta  olemukseltaan  hyväkuntoinen  henkilö  voi

herättää  myös  vääränlaista  luottamusta.  Olemus  ei  välttämättä  kerro  henkilön

sisäisen ja ulkoisen elämän hallinnasta. Ulkoinen olemus ei yksinään vahvista tai

kumoa sanallista viestintää vaan lähinnä täydentää sitä. Oleellista on, että ihmiset

tulkitsevat toisiaan näkemänsä perusteella.

5.2.6 Näytelmien aiheet

Lavasteet  ja  rooliasut  ovat  osa  näytelmän  kokonaisuutta.  Tärkeimmän  osan

näytelmää niin katsojille  kuin esiintyjille muodostavat kuitenkin ne  asiat,  jotka

ovat  tuoneet  näytelmän  näyttämölle.  Kaikki  näytelmät  käsittelevät  kysymyksiä

ongelmista,  hyvästä  vanhemmuudesta  ja  lapsen  suojelun  tarpeesta.  Silti  ei  ole

pelkoa, että näytelmät olisivat toistensa kopioita. Esityksestä voi nähdä monia eri

versioita: jokainen näytelmä on varmasti erilainen!

Näytelmän  lähtökohtana  on  aina kahden  osapuolen, hallintoviranomaisen  ja

asiakkaan, välinen kiista lapsen huostaanotosta tai tarpeesta jatkaa sitä38. Joskus

aiheen  tuovat  näyttämölle  erimielisyydet  siitä,  miten  usein  ja  millä  tavoin

38  Suullinen  käsittely  liittyi  tässä  aineistoissa  seuraavanlaisiin  tilanteisiin:  alistus  ja  valitus
laspen  huostaanottoa  koskevassa  asiassa  (12),  alistus  (1),  valitus  huostassapidon  jtakamisesta
(6), valitus lapsen sijaishuoltoon sijoittamisesta (1), valitus lapsen sijahuoltoon sijaoittamisesta
(1) ja valitus yhteydenpidon rajoittamisesta (2).
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vanhemmat  voivat  tavata  lastansa  sijaishuollossa.  Lastensuojeluviranomaiset

kertovat  näytelmässä  roolinsa  mukaisesti  niistä  tilanteista,  epäkohdista  ja

ongelmista,  joita  he  ovat  perheen  kanssa  työskennellessään  havainneet  ja

kirjanneet muistiin. Usein vanhemmat lyövät omien ongelmiensa vuoksi  lapsen

hoidon  laimin,  unohtavat  hänen  tarpeensa  tai  saattavat  hänet  kohtuuttomiin

tilanteisiin.  Eri  tahoilta  kertyvä  tieto  lapsesta  ja  vanhemmista  saa

lastensuojeluviranomaiset huolestumaan ja lopulta tulkitsemaan kertynyttä tietoa

siten,  että  he  uskovat  tapauksen  täyttävän  huostaanoton  kriteerit.  Tietoa  lapsen

asioista  ja  hänen  olosuhteistaan,  samalla  myös  hänen  vanhempiensa  arjesta,

tuodaan  näytelmissä  esiin  vaihtelevin  keinoin.  Kyse  on  yhtä  aikaa  sekä  varsin

erityisistä  että  arkisista  asioista.  Suullisen  käsittelyn  näyttämöillä  puhutaan

viranomaisten  antamasta  tulkinnasta  ja  merkityksestä  sellaisille  asioille, kuinka

lapsen  tulisi  pukeutua,  onko  hänellä  leluja  tai  mahdollisuuksia  leikkiä  tai

osaavatko  omien vaikeuksiensa  kanssa kamppailevat  isät  ja  äidit  tulkita  lapsen

olemusta oikein  ja vastata  lapsen  tarpeisiin  sekä mikä vanhemman oma  tilanne

on.  Lastensuojeluviranomaiset  tulkitsevat  tilanteita  oman  asiantuntijaasemansa

mukaisesti  tietoisina  siitä,  että  on  useita  keinoja  ratkaista  elämään  kuuluvia

myötä  ja  vastoinkäymisisä.  Huostaanotto  on  kaikkein  viimeisin,  mutta  joskus

ainoa  keino  katkaista  ongelmavyyhti,  jonka  mittasuhteet  ovat  kasvaneet  lapsen

kannalta liian suuriksi.

Suullisten  käsittelyiden  näyttämöillä  ei  ole  kuitenkaan  kyse  monologiasta,

vaan myös vanhemmat tuovat esiin tulkintansa arjestaan, vanhemmuudestaan ja

lapsensa  tilanteesta.  Suulliset  käsittelyt  järjestetään  useimmiten  vanhempien

pyynnöstä. He tulkitsevat näyttämöllä aktiivisesti omaa arkeaan. Heillä on tarve

puolustautua  viranomaisvaltaa  vastaan  ja  tuoda  esiin  vastakkaisia  tulkintoja

lapsen käyttäytymisestä, ongelmien vakavuusasteista tai nykytilanteesta. Arjesta

nouseva  asiantuntijuus  ja  kritiikki  lyö  kiiloja  viranomaisten  kuvauksiin.

Kiilakohdat  rikkovat  viranomaisten  esittämää  yhtenäistä  arjen  tarinaa  ja

tulkintaa.  Suulliset  käsittelyt  ovat  vuorovaikutustilanteina  kuitenkin  siinä

mielessä  erityisiä  näytelmiä,  että  olipa  näytelmän  lopputulos  mikä  tahansa,

näyttelijät  jatkavat  usein  yhteistyötä  lastensuojelussa  vielä  jatkossakin.

Harvinaista  ei ole  sekään,  että  sama näytelmä  tulee oikeuden näyttämölle vielä

jatkoosana.
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5.2 Hallintooikeudet suullisten käsittelyiden näyttämönä

Havainnoimani  kolme  näyttämöä  muistuttavat  paljon  toisiaan.  Tämä  osoittaa,

että  oikeussalit  järjestetään  noudattamaan  yleisiä  kulttuurisia,  jopa

kansainvälisiä,  normeja.  Näyttämön  lavastuksella  on  oma  tehtävänsä  koko

tilaisuuden  kannalta.  Ensinnäkin  lavastus  henkii  arvokkuutta,  valtasuhteiden

jakautuneisuutta  ja  tuomareiden  puolueettomuutta.  Turunen  viittaa  Jonathan

Rosenbloomin  (Turunen  2002,  377;  ref.  Rosenblom  1998)  tutkimukseen

kuvatessaan  oikeussaleja  niiden  toiminnan  näkökulmasta.  Hänen  mukaansa

oikeussalit  ovat  sopusoinnussa  prosessia  ohjaavien  normien  kanssa.  Niissä

aktiivinen  asianajaja  toimii  areenalla  tuomarin  tai  tuomareiden  istuessa

passiivisina  kuunnellen  ja  katsellen  muita  näiden  yläpuolella.  Yleisölle  on

varattu  tila  salin  perällä,  poissa  toiminnan  kentältä.  Tuomareiden  sijoittuminen

pitkän  pöydän  taakse  muita  ylemmäksi  kertoo  symbolisesti  siitä,  että  tuomarit

käyttävät  sakraalia  valtaa  päätöksiä  tehdessään.  Raamatun  pitäminen  esillä

tuomareiden  pöydän  edessä on  esimerkki  tästä.  Nykyaikana  vaikuttaa  vieraalta

ajatus,  että  lain  ja  lainkäytön  uhmaaminen  olisi  itsensä  Jumalan  uhmaamista.

Lainkäytön  juhlavat  muodot  juontavat  kuitenkin  juurensa  juuri  tällaisesta

ajattelutavasta  (Mattila  2002,  63).  Esimerkiksi  tuomareiden  pöytä  on  alttarin

tavoin  korokkeella  muiden  yläpuolella  ja  kaikki  paikalla  olevat  joutuvat

kohottamaan katseensa  ylöspäin  tuomareita kuunnellessaan  (emt., 69). Yhtäältä

tuomareiden  katsominen  ja  toisaalta  heidän  katseensa  suuntautuminen  kohti

esitysryhmiä  on  tuomioistuinten  institutionaalinen  käytäntö,  joka  osoittaa

valtasuhteita.  Tuomarit  käyttävät  istuntojen  jälkeen  asioista  päättäessäänheille

kuuluvaa institutionaalista valtaa.

Kirjoitin  ensimmäisen  havainnointikerran  jälkeen  muistiinpanoihini:

”Oikeusali  on  juhlavan  tuntuinen  ja  oikeussalin  näköinen”.  Salin  sisustus,

tuomareiden pitkä ja yhtenäinen pöytä, kuten myös keskustelutapa vastasivat sitä

kuvaa,  jonka  olin  oikeussalista  etukäteen  muodostanut.  Kokemukseni  paikasta

kuitenkin  muuttui  ja  jo  kolmannella  havainnointikerralla  kirjoitin:”Todistajan

vakuutus ei ollut enää yhtä vaikuttava kuin kahdella edellisellä kerralla. Taidan

vähitellen tottua rutiineihin.” Ensimmäisellä havainnointikerralla pidin todistajan

valaa  todella  juhlallisena  ja  kylmät  väreet  kulkivat  pitkin  selkääni  sitä
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kuunnellessani.  Olin  kuullut  joiltakin,  että  suulliset  käsittelyt  ovat  rennompia

verrattuna käräjäoikeuksien oikeudenkäynteihin39. He olivat saattaneet olla niin

tottuneita  oikeuden  rutiineihin,  että  eivät  huomanneet  heille  normaalin  arjen

erityisyyttä.

Toiseksi  osapuolien  jakaminen  selviin  toisistaan  erottuviin  ryhmiin  on

tyypillistä  oikeuden  näyttämöille.  Oikeussalien  perinteinen  järjestäminen  –

asianosaisten  pöydät  sijaitsevat  siten,  että  heidän  katseensa  suuntautuu

korkeammalla  istuvaa  tuomaristoa  kohti  –  korostaa  Turusen  (2002,  379–380)

mukaan  vastakkainasettelua  ja  oikeudenkäyntien  dialektista  luonnetta.

Vuorovaikutustilanne  perustuu  oman  näkökulman  vahvistamiseen  ja  sen

toteennäyttämiseen, mutta myös toisen osapuolen kanssa väittelemiseen. Puoliin

jakautuminen näkyi usein, mutta ei aina, jo taustaalueella. Odotustilojen koolla

näytti  olevan  merkitystä  vuorovaikutuksen  kehittymiseen  taustaalueella.

Pienissä  odotustiloissa  eri  osapuolet  istuivat  lähellä  toisiaan  ja  keskustelu  tai

katsekontaktin  ottaminen  saattoi  olla  kulttuuristen  normien  vuoksi  jopa

velvoittavaa.  Pienen  jutustelun  ylläpito  ehkä  jopa  helpotti  odottamista.  Jos

osapuolet  eivät  halunneet  keskustella,  asianajajien  rupattelu40  toi  helpotusta

tilanteeseen.  Toisaalta  etäisyyttä  otettiin  myös  vaihtamalla  paikkoja.  Isoissa

odotustiloissa  kukin  osapuoli  saattoi  valita  istumapaikkansa  itselleen  sopivalta

kohtaa eikä heillä siten ollut velvoitetta keskustella.

Istuntosalissa  ei  ole  mahdollsista  valita  paikkoja  vapaasti  vaan  puolet  ja

paikat on  jaettu etukäteen. Tämä on osa näytelmän kaavaa. Hallintooikeuksien

kesken on eroja siinä, kummalle puolelle tuomareita lastensuojeluviranomaiset ja

asianosaiset asettuvat. Kahdessa hallintooikeudessa asianosaiset istuvat oikealla

39  Kävin  seuraamassa  Tampereen  käräjäoikeudessa  huolto  ja  tapaamisoikeusoikeudenkäyntiä
syksyllä 2003 saadakseni vertailupohjaa omiin havaintoihini hallintooikeudesta. Vaikka yhden
käynnin  perusteella  ei  voi  yleistää,  olin  yllättynyt  siitä  kuinka  rento  ja  jopa  epävirallinen  oli
käsittely  käräjäoikeudessa.  Siihen  verrattuna  hallintooikeuden  oikeudenkäynnit  eivät  olleet
erityisen epävirallisia.
40  Puhelias  asianajaja  kertoi  olevansa  mielistynyt  yksinkertaisiin  menetelmiin.  Hän  kertoi
esimerkin  David  Crockett  yksi  vai  kaksi  t:tä?  ista,  joka  oli  intiaanien  piirittämässä
linnoituksessa.  Loukkuun  joutuneet  ihmiset  miettivät,  kuinka  kaukana  intiaanit  olivat.  David
laittoi  korvansa  maahan  ja  kertoi,  että  intiaanit  olivat  läheisellä  kukkulalla  ja  pari  hevosta
lähestyi  linnoitusta.  Muut  ihmettelivät,  miten  Davidilla  saattoi  olla  niin  hyvä  kuulo,  että  hän
pystyi  pelkästään  maata  kuuntelemalla  kertomaan  näin  yksityiskohtaisia  asioita.  David  totesi
siihen, ettei hän mitään kuunnellut vaan katsoi ainoastaan aidan alta mikä tilanne oli. Tarinan
lopuksi asianajaja myös totesi, että lastensuojelutapauksissa juridisoituminen ei ollut hyvä asia.
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ja  yhdessä  vasemmalla  puolella.  Kuulin  sosiaalilautakunnan  puolta  kerran

nimitettävän  vihollisen  puoleksi.  Vitsinä  ilmaan  heitetty  lausahdus  kertoo

vastakkainasettelun  arkisuudesta  tuomioistuimessa.  Vakiintuneiden  paikkojen

lisäksi  oikeudenkäynneissä  noudatetaan  etukäteen  tiedossa  olevaa

etenemisjärjestystä. Puheenjohtaja voi halutessaan ja tilanteiden mukaan muuttaa

sitä.  Suullinen  käsittely  on  kuitenkin  näytelmä,  jonka  käsikirjoitus  on  monilta

osin  etukäteen  tieodossa.  Käsikirjoitus  luo  selvyyttä  ja  antaa  eri  osapuolille

mahdollisuuden valmistautua näytelmään. Vuorosanoja voi harjoitella tai miettiä

etukäteen.  Tämä  edellyttää  näytelmään  osallistuvilta  henkilöiltä  ennakkotietoja

suullisen  käsittelyn  etenemisestä.  Esitysryhmän  jäsenistä  kaavan  tuntevat

parhaiten  avustajat.  Vaikeinta  valmistautuminen  lienee  näytelmään  ensi  kertaa

osallistuville.

Kolmanneksi  tilat  on  suunniteltu  aikuisille  ja  aikuisten  näkökulmasta.

Skotlantilaista  lasten  kuulemisjärjestelmää  koskevassa  seminaarissa41  teki

kahden  nuoren  kuvaus  kuulemisesta  näkyväksi  sen,  miten  tärkeää  olisi  ottaa

lapset  huomioon  myös  tilojen  suunnittelussa.  Nuoret  aloittivat  kertomuksensa

sillä,  kuinka  odotushuoneiden  ja  kokoushuoneiden  seinien  värit  voisivat  olla

kirkkaampia,  odotustilassa  tulisi  olla  lapsille  ja  nuorille  sopivia  lehtiä  ja

televisio,  jota  nämä voisivat  halutessaan  katsoa.  He myös  toivat  esiin  sen,  että

jotkut  lapset  eivät  halunneet  olla  samassa  odotusaulassa  vanhempiensa  kanssa.

Lapsilla  pitäisi  olla  mahdollisuus  erilliseen  odotustilaan,  mikä  ei  nykyisin

yleensä  ole  mahdollista.  Kokoushuoneen  iso  pöytä  oli  heidän  kokemuksensa

perusteella  pelottava.  He  olisivat  toivoneet  ison  pöydän  tilalle  pieniä

sohvapöytiä.  Myös  pehmustetut  tuolit  olivat  toivomuslistalla.  Nuoret  eivät

myöskään olleet aina ymmärtäneet mitä heistä puhuttiin, mutta eivät uskaltaneet

sanoa  sitä  ääneen,  koska  tilanne  pelotti  heitä.  Nuoret  toivoivat  mahdollisuutta

saada valita istuinpaikkansa vapaasti myös itse tilaisuudessa.

Suomessa  hallintooikeuksissa  lasten  kuulemiseen  liittyvät  käytännöt

vaihtelevat.  12  vuotta  täyttäneet  lapset  voivat  olla  istunnoissa  mukana,  mutta

pääasiassa  suullisissa  käsittelyissä  aikuiset  kokoontuvat  keskenään  pohtimaan

lasten  asioita.  Hallintooikeuksien  suullisten  käsittelyiden  tilat  on  suunniteltu

aikuisille. Ei ajatella, että lapset tai nuoret olisivat tilojen potentiaalisia käyttäjiä.

41 “Childrens’ hearing at Crossroads” Skotlanti, Glasgow 23.25.9.2003.
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Saattaa  olla,  että  tulevaisuudessa  lapset  ja  nuoret  ottavat  osaa  suullisiin

käsittelyihin  enemmän  kuin  nyt.  Jos  näin  käy,  saattaisi  olla  hyödyllistä  ottaa

mukaan  myös  lapsia  pohtimaan,  voisiko  tiloja  tai  vuorovaikutuskäytäntöjä

suunnitella tai muuttaa nykyistä sopivammiksi lapsille.
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6. Vanhemmuuden ongelmat
institutionaalisen katseen alla

6.1 Ongelmakeskeinen lastensuojelu

Yksityisen  perheen  ja  julkisen  vallan  edustajat  kohtaavat  hallintooikeuden

suullisessa  käsittelyssä.  Tuomareiden  katseiden  alla  vanhemmat  ja

lastensuojeluviranomaiset  perustelevat  ja  puolustavat  näkemyksiään  lapsen

huostaanotosta.  Huostaanottoon  johtaneet  vaikeudet  ja  ongelmat  ovat

vuorovaikutustilanteiden  keskeinen  teema  ja  puheenaihe.  Vuorovaikutus

tilanteiden voi sanoa jopa rakentuvan ongelmien varaan. Viranomaiset tähtäävät

ongelmista  puhuessaan  huostaanoton  vahvistamiseen,  kun  taas  vanhemmat

ongelmia  kiistäessään  yrittävät  osoittaa  ongelmatulkinnan  virheellisyyden  ja

tuoda esiin tulkintaa horjuttavia tietoja. Suulliseen käsittelyyn päätyvät tapaukset

eivät  aina  ole  akuutteja  huostaanottotilanteita  vaan  suullisesti  käsitellään  myös

valituksia,  joissa  haetaan  huostaanoton  lopettamista  tai  rajoitetun  tapaamis

oikeuden  muutosta.  Myös  näissä  viranomaisten  tiedon  tuottamista  hallitsee

ongelmakeskeinen puhetapa.

Kuulin  useita  kertoja  asiakkaiden  ja  heidän  avustajiensa  kritisoivan

lastensuojeluviranomaisten  ongelmasuuntautunutta  tapaa  kuvata  vanhempien

elämää.  Kritiikki  perustui  siihen,  että  ihmiselämään  kuuluvat  vaikeudet

koskettavat  meitä  kaikkia.  Niitä  ei  tulisi  irrottaa  arjesta  vaan  tarkastella  osana

laajaa kokonaisuutta, johon kuuluu myös paljon hyvää. Omat havaintoni tukevat

vanhempien huomioita. Lastensuojeluviranomaisilla oli paljon tietoa ongelmista

ja  he  myös  toivat  tietoja  esiin.  Vanhempien  vahvuuksista  sen  sijaan  puhuttiin

vain vähän ja varovasti.

Vaikka  lastensuojelua  voi  tarkastella  myös  laajassa  merkityksessä  kaikkien

lasten  ja  lapsiperheiden  hyvinvointia  edistävänä  toimintana,  tahdonvastainen

puuttuminen perheiden tilanteeseen on hyvin erityistä  ja viimesijaista  toimintaa

(Peltonen 2003, 137). Tämä käy ilmi esimerkiksi lakiin kirjatuista huostaanoton

ongelmakeskeisistä kriteereistä.
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Sosiaalilautakunnan  on  otettava  lapsi  huostaan  ja  järjestettävä
hänelle  sijaishuolto,  jos  puutteet  lapsen  huolenpidossa  tai  muut
kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa  lapsen  terveyttä  tai
kehitystä  taikka  jos  lapsi  vaarantaa  vakavasti  terveyttään  tai
kehitystään  käyttämällä  päihteitä,  tekemällä  muun  kuin  vähäisenä
pidettävän  rikollisen  teon  tai  muulla  niihin  rinnastettavalla
käyttäytymisellään,  jos  4  luvussa  tarkoitetut  toimet  eivät  ole
tarkoituksenmukaisia  tai  mahdollisia  taikka  jos  ne  ovat
osoittautuneet  riittämättömiksi,  ja  jos  sijaishuollon  arvioidaan
olevan lapsen edun mukaista. (LSL 1983/683, 16§)

Huostaanoton  kriteereiden  perustelu  edellyttää  lastensuojeluviranomaisten42

katseen  kiinnittämistä  niihin  vanhempien  vaikeuksiin,  jotka  ovat  erityisen

huolestuttavia  lapsen  hyvinvoinnille.  Tässä  tilanteessa  ongelmien  suora

nimeäminen,  huolenaiheiden  ääneen  sanominen  ja  jopa  toisen  tekojen

tuomitseminen  kuuluvat  vuorovaikutustilanteeseen  tuomioistuimessa.  Vahva

vastakkainasettelu  kumpuaa  tahdonvastaisen  toimenpiteen  perusteluista.

Vastakkainasettelussa  molempien  puolien,  sekä  asiakkaan  että  lastensuojelu

viranomaisen,  roolit  ovat  tärkeitä.  Viranomainen  on  paikalla  työnsä  puolesta,

kun taas isät ja äidit ovat paikalla puolustamassa omaa vanhemmuuttaan. Vahvat

tunteet,  mutta  myös  vakavat  huolenaiheet,  ovat  siis  läsnä,  kun  suullisissa

käsittelyissä puhutaan vanhempien vaikeuksista.

Lastensuojelun  sosiaalityöntekijöiden  ongelmasuuntautunutta  kerrontaa

lapsen  vanhemmista  tulisikin  tarkastella  osana  lastensuojelun  yhteiskunnallista

tehtävää, joka itsessään keskittyy ongelmiin. Sosiaalisten ongelmien nimeäminen

ja  kuvaaminen  kuuluu  sosiaalityöhön.  On  tavanomaista  osoittaa  ongelmallisia

vanhemmuussuhteita  esimerkiksi,  kun  asiakkaana  on  asunnottomia  naisia

(Granfelt 1998, Kulmala & Vanhala 2004, Vanhala 2005), päihdetaustaisia äitejä

(Väyrynen 2007), vankilaan lapsensa kanssa sijoitettuja äitejä (Enroos ym. 2006)

ja lastensuojelun perhetyön asiakkaita (Hurtig 2003). Ongelmien nimeäminen ja

niistä  keskusteleminen  vaihtelee  tilanteittain.  Johanna  Hurtig  (2003,  166)

osoittaa,  miten  vaikeaa  perhetyöntekijöiden  voi  olla  kotikäyntien  aikana  ottaa

kantaa  vanhempien  ratkaisuihin  tai  ongelmiin,  koska  yhteistyösuhteen

42  Sosiaalilautakuntaa  edustavien  henkilöiden  taustat  vaihtelivat,  mutta  yleisimmin  äitien
ongelmista olivat kertomassa  joko kunnan  lakimies yhdessä  johtavan sosiaaliyöntekijän kanssa
tai  johtava  sosiaalityöntekijä  ja  huostaanottoa  valmistellut  sosiaalityöntekijä.  Joskus
huostaanottoa valmistellut sosiaalityöntekijä oli paikalla myös todistajana.
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rakentaminen hallitsee tilannetta. Tapaamisissa virastossa työntekijöiden on sen

sijaan  helpompi  ottaa  puheeksi  vaikeita  asioita.  Anni  Vanhala  (2005,  13–114)

havaitsi  asunnottomien  naisten  tulohaastatteluita  tutkiessaan  sosiaalityön

tekijöiden ongelmapuheen sisältävän monia piirteitä,  joilla työntekijät osoittivat

kunnioittavaa  suhtautumista  asiakkaaseen  ja  tämän  kykyyn  tunnistaa  ja  nimetä

ongelmiaan.  Asiakasta  ei  tuomittu  eikä  hänen  elämänvalintojaan  asetettu

kyseenalaiseksi. Ongelmapuhe oli vuorovaikutteista ja sisälsi paljon perusteluita.

Asiakkuudesta  puhumisen  konteksti  ja  vuorovaikutustilannetta  ohjaavat

tavoitteet  näyttäisivät  olevan  tärkeitä  ongelmapuheita  määrittäviä  tekijöitä.

Ongelman  määrittäminen  kotona,  virastossa,  asuntolassa  tai  tuomioistuimessa

ohjaa,  mitä  ja  miten  ongelmista  voidaan  puhua.  Tässä  luvussa  kuvaan

lastensuojeluviranomaisten  suullisissa  käsittelyissä  esiin  nostamia  vanhempien

ongelmia. Kartoittaessani viranomaisten tuottamia ongelmakuvauksia, kävin läpi

16:n  suullisen  käsittelyn  litteroidut  tekstit  sekä  havainnointimuistiinpanot

kaikista  21:stä  suullisesta  käsittelystä.  Analyysiani  ohjasi  halu  kuvata

ongelmamäärityksiä,  joita  lastensuojeluviranomaiset  itse  aktiivisesti  tuottivat

suullisen  käsittelyn  aikana.  Perustelen  rajausta  viranomaisten  ongelma

määrityksiin  lastensuojelun  yhteiskunnallisen  tehtävän  perusteella.

Viranomaisilla  on  velvollisuus  puuttua  yksityisen  perheen  tilanteisiin,  jos

huostaanoton  kolme  kriteeriä  täyttyvät.  Vaikka  huostaanotto  voi  johtua  myös

lapsesta  itsestään,  tässä  aineistossa  vanhempien  vaikeudet  ja  ongelmat  olivat

huostaanoton  pääasiallisia  perusteita.  Tämän  perusteella  voi  olettaa,  että

viranomaiset nimeävät vanhempien ongelmia myös suullisissa käsittelyissä.

Kävin aineistoa  läpi poimimalla  lastensuojeluviranomaisten puheesta kaikki

ne  kohdat,  joissa  he  nimesivät  tai  kuvasivat  havaitsemiaan  ongelmia43.

Näkökulma  ei  rajaa  pois  sitä  mahdollisuutta,  etteikö  ongelmien  tulkinnoista

voitaisi  olla  montaa  eri  mieltä.  Tutkimuksen  muissa  empiirisissä  luvuissa  olen

43  Analyysissa  huomion  kohteena  oli  sosiaalilautakunnan  edustajien  mainitsemien  ongelmien
tarkastelu.  Yhdessä  hallintotuomioistuimessa  puheenjohtajilla  oli  suullisen  käsittelyn  aluksi
tapana referoida sosiaalitoimen asiakirjoja, ja kuvata niiden kautta asiakkuuden kehittymistä ja
huostaanottoon  johtaneita  syitä.  Pitkän  ja  taustoja  kartoittavan  selityksen  jälkeen
lastensuojeluviranomaiset  eivät  toistaneet  jo  kertaalleen  nimettyjä  ongelmia.  Jos  olisin
analyysissa jättänyt tämän seikan huomioimatta, olisi se mielestäni vääristänyt näkökulmaani ja
antanut kuvan ettei ongelmia mainittu laisinkaan. Niinpä huomioin analyysissäni puheenjohtajan
kuvaamia ongelmia, kuitenkin tiedostaen sen, että kyse on puheenjohtajan tekemistä valinnoista.
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pyrkinyt  kuvaamaan  tasapuolisesti  eri  osapuolten  käsityksiä  siitä,  kuinka

esitettyjä  ongelmia  tulisi  tulkita.  Vaikka  kiinnostukseni  tässä  luvussa  on

ongelmissa,  osoittautui  aineiston  analyysivaiheessa  tärkeäksi  kysymykseksi

mitäkysymysten ohella myös se, miten ongelmista puhutaan.

Luku  etenee  niin,  että  kuvaan  ensin  lastensuojeluviranomaisten  esiin

nostamia  lasten äitien ongelmia. Sitten huomion kohteenani ovat viranomaisten

kuvaamat  isien  ongelmat.  Kolmanneksi  peilaan  vanhemmuutta  parisuhteen

kautta. Lopuksi vedän yhteen luvun keskeiset tulokset.

6.2 Äidit ja ongelmat institutionaalisella näyttämöllä

Analyysini  alkuvaiheessa  havaitsin  äitien  kuvaustapojen  vaihtelevan.  Jo

aineistoa  kerätessäni  hämmästelin  joidenkin  viranomaisten  vaiteliaisuutta  ja

lyhytsanaisuutta. Toisaalta osassa suullisia käsittelyitä lastensuojeluviranomaiset

olivat  aktiivisia,  näyttivät  tuntevan  äidin  elämäntilannetta  hyvin  ja  tuottavan

runsaasti  tietoa  äitien  elämä.  Niukkoja  ongelmakuvauksia  kuunnellessani

mieleeni  juolahti  joskus epäily siitä,  tunsivatko lastensuojeluviranomaiset äitejä

niin  hyvin  kuin  heidän  mielestäni  tulisi  tuntea.  Tämä  havainto  sai  minut

katsomaan  reunaehtoja,  joissa  viranomaiset  tuottavat  tietoa  suullisissa

käsittelyissä.

Asiakirjat  ovat  suullisissa  käsittelyissä  keskeisiä  tiedon  välittäjiä.

Asiakirjojen rooli suullisissa käsittelyissä ei ole yksiselitteinen. Niihin kirjattujen

tietojen  oikeellisuudesta  myös  kiistellään.  Lastensuojeluviranomaiset  lähettävät

asiakirjat  etukäteen  sekä  tuomareille  että  asianosaisille.  Viranomaiset  voivat

olettaa, että kaikki osapuolet ovat perehtyneet niihin etukäteen ja tuntevat heidän

näkökantansa.  Havainnoin  sekä  tilanteita,  joissa  asiakirjoihin  kirjatuista

ongelmista käytiin  runsaasti keskustelua, että  tilanteita,  joissa asiakirjoja  tuskin

mainittiin.

Asiakirjoihin  viittaamisen  lisäksi  lastensuojeluviranomaiset  hyödynsivät

vuorovaikutustilanteita  ongelmien  näkyväksi  tekemisessä.  Usein  äidille  ja

lautakunnan  omille  todistajille  esitetyt  kysymykset  liittyivät  ongelmallisina

pidettyihin  tilanteisiin.  Vaikka  lastensuojeluviranomaisten  rooli  ongelmien

määrittäjinä  ja  huostaanottopäätösten  tekijöinä  on  merkittävä,  on  heidän
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tuottamansa  tiedon  ohella  tärkeää  myös  muiden  yhteistyötahojen  tieto  äitien

ongelmista. Erityisesti  lapsen hoidosta vastaavat  sijaishuoltopaikat nimesivät  ja

kuvasivat  aktiivisesti  äidin  ongelmia.  Eräs  sijaisäiti  esimerkiksi  kuvasi  lapsen

biologiselta  äidiltä  saamiaan  uhkaavia  tekstiviestejä,  mikä  monipuolisti

viranomaisten  tuottamaa  tietoa  äidin  aggressiivisuudesta.  Myös  äitien  itsensä

tuottama  tieto  ja  puhe  omasta  elämäntilanteestaan  saattoi  joissakin  tilanteissa

tukea,  tahattomastikin,  viranomaisnäkökulmaa. Äidin  oma  avustaja  esimerkiksi

tiedusteli  eräässä  suullisessa  käsittelyssä,  oliko  äidillä  vielä  muita

sovittamattomia  rikoksia  kontollaan  jo  edellä  käsiteltyjen  tilanteiden  lisäksi.

Äidin  vastaus  oli  ”ei  muistaakseni  ainakaan”.  Tämän  jälkeen  avustaja  vielä

varmisti, oliko hän tehnyt mitään muita rikoksia viime aikoina, mihin äiti vastasi

reippaasti ”kortitta ajaminen”, minkä jälkeen hän kertoi käyvänsä myös kahden

viikon  välein  huumeseuloissa.  Äiti  havainnollisti  omalla  kertomuksellaan

sosiaaliviranomaisten  huolta  perheen  epävakaista  olosuhteista  ja  rauhattomasta

elämäntilanteesta, vaikka tulkintani mukaan avustajan tarkoitus oli kysymystensä

avulla ollut päinvastainen eli osoittaa elämäntilanteessa tapahtuneita positiivisia

muutoksia. Jos  taas kyse oli  lapsen vanhempien  riitaisista väleistä, vanhempien

keskinäinen vuorovaikutus ja tapa jolla he puhuivat toisistaan tuotti paljon tietoa

viranomaisten huolenaiheista ja teki myös näkyväksi vanhempien kyvyttömyyttä

sopia lapsensa huoltoa koskevista asioista.

Viranomaisten tuottama tieto äideistä ja näiden vaikeuksista oli havaintojeni

mukaan  yksityiskohtaisempaa  ja  runsaampa,  jos  huostaanotosta  oli  kulunut

vähän aikaa  tai  jos  yhteys  äitiin oli  huostaanotosta huolimatta  säilynyt  tiiviinä.

Niukat ongelmakuvaukset liittyivät tilanteisiin, joissa viranomaisten suhde äitiin

oli huostaanoton myötä tullut etäiseksi eikä äitiä ollut viime aikoina tavattu.

Myös  persoonallisilla  eroilla  ja  osallistujien  etukäteistiedoilla  suullisen

käsittelyn  toimintatavoista  voi  olla  vaikutusta  siihen,  miten  suullisissa

käsittelyissä  ongelmia  kuvataan.  Haastattelemani  sosiaalityöntekijät  kertoivat

omasta epätietoisuudestaan siinä, miten oikeudessa toimitaan ja mitä oli järkevää

sanoa  tai  jättää  sanomatta.  Tietoisuus  asiakassuhteen  jatkumisesta  suullisen

käsittelyn  jälkeen vaikuttaa myös  siihen mitä  suullisessa käsittelyssä kerrotaan.

Haastattelemani  sosiaalityöntekijä  totesi  ”että  perhettä  ei  kuitenkaan  voi  jättää
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sillai yksin elämään ja sitten siellähän oli kyllä semmosia asioita ja tietoja, joita

me ei sitten kuitenkaan katsottu viisaaks tuoda esiin” (Haastattelu 10).

Vaikka  huostaanotto  voi  johtua  sekä  lapsen  vanhemmista  että  lapsesta

itsestään,  tässä  aineistossa  huostaanoton  pääasialliset  syyt  liittyivät  äitien

ongelmiin.  Aineistoni  äidit  olivat  lastensa  pääasiallisia  huoltajia.  Suurin  osa

lapsista oli ennen huostaanottoa asunut äitien luona. 29 lapsesta kaksi oli asunut

isänsä  luona  ennen  huostaanottoa  ja  kaksi  molempien  vanhempiensa  luona.

Huostaanoton  jälkeen  äitien  yhteydenpito  lapsiin  näytti  jatkuneen,  toisin  kuin

isillä,  joista  lähes  puolella  yhteys  lapsiin  oli  kadonnut  tai  jäänyt  vähäiseksi.

Kaikki  äidit  yhtä  lukuun  ottamatta  osallistuivat  suulliseen  käsittelyyn.

Poissaolevaa äitiä edusti suullisessa käsittelyssä avustaja. Kolme äitiä ei vaatinut

lapsen  kotiuttamista.  Yksi  heistä  kannatti  huostaanoton  jatkamista,  kaksi  äitiä

tuki entisiä puolisoitaan huostaanoton lopettamisessa.

Olen  taulukkoon  2  merkinnyt  lastensuojeluviranomaisten  kuvaamia  äitien

ongelmamäärityksiä.  Ongelmakuvauksiin  verrattuina  äitien  hyvistä  puolista

kerrottiin  vähemmän.  Hyvistä  puolista  kerrottiin  lähinnä  tapauksissa,  joissa

huostaanoton  akuutein  vaihe  oli  jo  ohitettu  ja  huostaanoton  lakkauttaminen oli

viranomaisnäkökulmasta  katsottuna  realistinen  vaihtoehto.  Silti  näissäkin

tilanteissa  huoli  tulevaisuudesta  ja  huostaanottoon  alun  perin  johtaneiden

ongelmien pohdinta suhteessa tulevaisuuteen oli viranomaisille luontevampi tapa

kuvata  äitiä  kehumisen  sijaan.  Lastensuojelutilanteet  ovat  myös  siinä  mielessä

mutkikkaita,  että  esimerkiksi  yhden  suullisen  käsittelyn  aikana

lastensuojeluviranomaiset  sekä  kehuivat  äidin  kykyä  kasvattaa  nuorempia

sisaruksia  ja  toimia näiden kanssa  johdonmukaisesti, mutta  eivät pitäneet  äidin

vanhemmuutta riittävänä murrosikäiselle nuorelle.

Äitien  ongelmat  näyttäisivät  olevan  samoja,  joita  on  raportoitu  useissa

aikaisemmissa tutkimuksissa. Vanhempien väliset ristiriidat, päihteiden käyttö ja

mielenterveysongelmat  aiheuttavat  lastensuojelun  tarvetta  (Heino  ym.  2006;

Bardy  ym.  2001).  Suullisiin  käsittelyihin  päätyneiden  äitien  ongelmat  liittyivät

useimmiten päihteiden käyttöön  (10),  riitoihin entisen  tai nykyisen puolison  tai

avopuolison  kanssa  (8),  mielenterveysongelmiin  (5),  väkivaltaisuuteen  (6)  tai

epävakaaseen  elämäntilanteeseen,  johon  liittyi  muun  muassa  vankeus

rangaistuksia ja äidin elämäntilanteen, esimerkiksi asuin tai työpaikan, jatkuvaa
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muutosta  (7).  Lisäksi  äideillä  saattoi  olla  sekä  edellä  mainituista  syistä  tai

muutoin elämän vaikeuksista  johtuvaa voimattomuutta huolehtia  lapsista. Tästä

viranomaiset  käyttivät  myös  esimerkiksi  ilmaisuja  riittämätön  vanhemmuus,

perushoivan tai vahvan vanhemmuuden puute (13).

Päihdeongelmaisten  äitien  ongelmat  liittyivät  joko  alkoholin  tai  huumeiden

käyttöön.  Parisuhteen  vaikeudet  liittyivät  pääasiassa  huoltajuuskiistoihin  joko

nykyisen  tai  entisen  puolison  kanssa.  Voimattomuus,  jota  voisi  nimittää  myös

heikoksi  vanhemmuudeksi,  yhdistyy  puolestaan  tilanteisiin,  jossa  viranomaiset

epäilivät  äidin  kykyä  joko  asettaa  rajoja  lapselle  tai  huolehtia  tämän

perustarpeista  ja  turvallisuudesta.  Mielenterveysongelmat  olivat  yksi  osa

lastensuojelun  ongelmavyyhtiä,  mutta  niiden  tarkastelu  jäi  pintapuoliseksi.

Vaikutelmani oli, että ongelmista oli asiakirjoissa kuvauksia, joita ei kuitenkaan

avattu  itse  suullisissa  käsittelyissä.  Havaitsin  väkivaltatilanteista  saman

pintapuolisuuden.  Äiti  on  voinut  käyttää  väkivaltaa  lastaan  tai  puolisoaan

kohtaan  tai  olla  väkivallan  kohteena.  Epävakaata  elämäntilannetta  leimasivat

puolestaan  äidin  vankeusrangaistukset  tai  äkilliset  ja  usein  tapahtuvat

olosuhteiden  muutokset.  Näiden  lisäksi  lastensuojeluviranomaiset  kuvasivat

yksittäisissä  tapauksissa  äitien  ongelmia  seuraavanlaisesti:  äidin

sitoutumattomuus  avohuollon  tukitoimiin,  äidin  puutteellinen  vastaanottokyky

vuorovaikutustilanteessa,  äiti–lapsisuhteen  kylmyys,  lasten  piilottelu  tai  äidin

temperamenttisuus44.  Lisäksi  yhtä  äitiä  epäiltiin  insestiä,  mutta  asiasta  ei  ollut

käräjäoikeuden ratkaisua.

44  Tyhjät  rivit  kahden  äidin  kohdalla  kertovat  siitä,  etteivät  viranomaiset  osoittaneet  äidin
vanhemmuudessa  erityisiä  ongelmia.  Toinen  äideistä  oli  lastensuojeluviranomaisten  kanssa
samaa  mieltä  huostaanoton  jatkamisen  tarpeellisuudesta.  Toisessa  tapauksessa
lastensuojeluviranomaiset katsoivat lapsen kiinnittymisen sijaishuoltoon puoltavan huostaanoton
jatkamista,  vaikka  huostaanoton  alkuperäinen  syy  eli  äidin  päihdeongelma  ei  enää  ollut
huostaanoton perusteena.
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Taulukko  2.  Lastensuojeluviranomaisten  suullisissa  käsittelyissä  esiin  tuomia
äitien ongelmia

Päihde
ongelma

Mielen
terveys
ongelma

Riittämätön
vanhem
muus

Väkivalta Riitaiset
vanhem
muussuhteet

Epävakaa
elämäntilanne
/muutos

1 x x x x
2 x
3 x x x x x x
4 x x
5 x x x x
6 x x x x
7 x x x
8
9 x x
10 x x x
11 x x
12 x x
13
14 x x x
15 x x
16 x
17 x x x
18 x x
19 x x
20 x x
Yht. 9 5 13 6 8 7

Taulukko  konkretisoi  huostaanotettujen  lasten  äitien  moniongelmaisuutta.

Bardyn ym. (2001, 25) tutkimuksessa todetut lastensuojeluasiakkuuteen liittyvät

piirteet,  kuten  yksinhuoltajuus45,  suuri  lapsiluku46,  ongelmien  kasautuminen,

toimeentulon  niukkuus47  ja  parisuhteen  nopeat  muutokset  olivat  myös  monen

tutkimukseen osallistuneen äidin arkipäivää. Taulukko ei kuitenkaan tee oikeutta

45 Pääasiassa äidit olivat yksinhuoltajia (15). Yksi äideistä ei ollut lapsensa huoltaja, yhdellä oli
yhteishuolto lapsen isän kanssa. Kolmesta äidistä  huoltajuuskysymys ei käynyt ilmi.
46 Äideillä oli useimmiten yksi  lapsi  (10), mutta  joukossa oli myös äitejä,  joilla oli kaksi  (5)  tai
useampia lapsia (5).
47  Vaikka  suullisissa  käsittelyissä  ei  käsitellä  toimeentuloa,  niissä  oli  viitteitä  äitien
taloudellisista  vaikeuksista.  Lastensuojeluviranomaiset  kertoivat  joidenkin  äitien  saavan
toimeentulotukea  tai  ruokaapua.  Jotkut  äidit  myös  itse  kertoivat,  etteivät  he  voineet  rahan
puutteen vuoksi vierailla lastensa luona säännöllisesti eikä viikottaisista soittoajoista sopiminen
lapsen kanssa ollut mahdollista, koska heillä ei ollut  varmuutta siitä, oliko heillä varaa soittaa
sovittuna aikana.
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yksittäisten  äitien  tilanteille.  Se  ei  kerro  mitään  ongelmien  vaikeusasteesta  tai

ajankohtaisuudesta  eikä  siitä,  onko  viranomaisten  katse  kohdistunut

ongelmakuvauksissa enemmän menneisyyteen kuin nykyisyyteen.

Haluankin  korostaa  jokaisen  suulliseen  käsittelyyn  osallistuneen  äidin

yksilöllistä  tilannetta  lastensuojelun  äitien  tyyppikuvausten  sijaan.  Vaikka

sosiaalityössä  toimitaan  ongelmien  parissa  ja  lastensuojeluasiakkaiksi

päätyneiden  äitien  tilanteissa  on  monia  yhteisiä  piirteitä,  on  jokaisen  äidin  ja

lapsen  tilanne  omanlaisensa.  Lastensuojelutapausten  erityisyys  ja  tarve

huomioida  jokainen  tapaus  yksilöllisesti  tuodaan  esiin  esimerkiksi  Christopher

Hallin ja Stef Slembroucin (2001, 158) tutkimuksessa, joka koskee vanhempien

osallistumismahdollisuuksia  lastensuojelun  neuvottelutilanteissa.  Heidän

mukaansa jokainen lastensuojelutapaus on itsessään jo niin monimutkainen, ettei

sitä voi käsitellä yleisten toimintaohjeiden mukaisesti (emt. 158). Myös Carolus

van  Nijnatten  ja  Gerard  Hofsteden  (2003,  110)  korostavat  lastensuojelu

asiakkaana olevan äidin ja viranomaisten välisen neuvottelun kulkua koskevassa

tapaustutkimuksessaan jokaisen lastensuojeluasiakkuuden erityisyyttä.

Seuraavissa  aineistoesimerkeissä  kuvaan  lastensuojeluviranomaisten

esittämiä  perusteluita  jatkaa  huostaanottoa  kahdella  ”tyypillisellä”  ongelma

kategorialla.  Tavoitteenani  on  kuvata  konkreettisesti  tilanteita,  joihin  lasten

suojeluviranomaiset  kiinnittivät  katseensa  riittämättömästä  vanhemmuudesta  ja

päihdeongelmasta puhuessaan. Ongelmien kuvaamiseen ja nimeämiseen liittyvä

vaikeus on, että kun kuvaa  jotakin ongelmaa, jäävät  toiset ongelmat pimentoon

tai vähemmälle huomiolle. Jari Aro (2007) ilmaisee rutiinin ja refleksiivisyyden

välistä  suhdetta  mielikuvalla,  joka  sopii  mainiosti  myös  vaikeuteen  kuvata

suullisten  käsittelyiden  ongelmia.  ”Kuvitelkaa  mielessänne  pimeä  näyttämö  tai

areena,  johon  kohdistuu  kirkas  valonheittimen  valokiila.  Valo  siirtyilee

näyttämöllä  ja  poimii  loisteeseensa  erilaisia  näyttämöllä  olevia  objekteja.  Kun

valokiila  osuu  yhteen  objektiin,  se  samalla  siirtyy  pois  toisesta  ja  jättää  sen

pimentoon.  (emt.  50).  Ongelmakuvausilla  tulen  kohdistaneeksi  sekä  oman  että

lukijan  katseen  tiettyihin  ongelmiin,  jotka  ovat  osa  viranomaisten  havaitsemaa

ongelmakenttää,  mutta  eivät  kata  kaikkea  sitä  tietoa,  joka  asiakkaista  on

olemassa. Toisaalta  samassa  tilanteessa ovat myös  lastensuojeluviranomaiset  ja

muut  suulliseen  käsittelyyn  osallistuvat  asianosaiset  ja  tapausta  kuuntelevat
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tuomaritkin.  Tuomarit  eivät  voi  tietää  tai  kysyä  kaikkea.  Tuomareiden  on

muodostettava kertomusten palasista lopulta kokonaisuus ja tehtävä päätös, joka

vastaa  heidän  näkemystään  siitä,  miten  asiat  tulisi  hallinnollisesti  ratkaista.

Seuraavaksi  tuon  esiin  joitakin  äiteihin  liitettyjä  ”ongelmapalasia”  suullisen

käsittelyn näyttämöltä.

6.2.1 Riittämättömät äidit

Lause ”Äidin hoitokyvystä oltiin usealla taholla huolestuneita” (P12, r. 178179)

sisältää  itsessään  paljon  informaatiota  erään  äidin  elämäntilanteesta.  Se  kertoo

useiden  eri  viranomaisten  yhteisesti  jakamasta  huolesta,  ettei  äiti  huolehdi

lapsestaan riittävän hyvin. Lauseen perusteella on myös mahdollista päätellä, että

eri viranomaiset ovat seuranneet äidin tilannetta jo pitkään. Kun pitkään jatkunut

huoli  ilmaistaan  nyt  myös  tuomioistuimessa,  ongelma  on  viranomais

näkökulmasta ilmeisen vakava.

Huoli  on  usein  kuultu  sana  suullisessa  käsittelyssä.  Litteroiduista  teksteistä

paikansin  huolisanan  58  kertaa.  Huolisanaa  käyttivät  myös  muut  kuin

lastensuojeluviranomaiset. Sosiaalitoimen edustajien puheessa huolisanaan liittyi

usein attribuutti,  kuten kokonaisvaltainen, vakava,  suuri,  jatkuva  tai kohtuuton.

Viranomaisten  huolen  ilmaisuun  sisältyy  pelkoa  lapsen  turvallisuuden  ja

hyvinvoinnin puolesta. Pelkän huolen ilmaisu ei ole kuitenkaan riittävä perustelu

tai  selitys,  vaan  vaatii  rinnalleen  konkreettisia  esimerkkejä  huoleen  johtaneista

tilanteista.  Lastensuojeluviranomaisten  huolenaiheet  kumpuavat  asiakkaan

ongelmista.  Seuraavassa  aineistootteessa  kuvaan  yhdellä  esimerkkitapauksella

huolen ilmauksia, jotka liittyvät äidin vanhemmuuteen.

Pj:  Huostaanoton  perusteeksihan  on  esitetty  että  Anja  Korpi  ei
psyykkisen tilansa ja alkoholin käyttönsä vuoksi pysty turvaamaan
Loviisalle ikätason mukaista hoitoa ja kasvatusta, mutta toivon että
että  selventäisitte  ihan  näitä  konkreettisesti  näitä  puutteita  ja
mahdollisia laiminlyöntejä.
Sosiaalityöntekijä:  Tämä  Anja  Korven  tyttären  Loviisan  asia  on
ollu  meillä  vuodesta  (vv)  meidän  asiakirjoista  löytyy  näitä
merkintöjä.  Itse  olen  henkilökohtasesti  tavannu  ensimmäisen
kerran Anjan  (pvm)  ja  lähinnä  sillon oli  tai  ensisijasesti  oli huoli
Anjan sillosesta raskaudesta ja miten Anja jaksaa sen ja sitten kun
oli  kuitenkin  lastensuojeluperheestä  kyse  ja  äiti  oli  sen  edellisen
raskauden  eli  tän  Loviisan  just  syntymään  liittyen  niin  niin  ollu
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huonomassa  kunnossa,  et  hänell  oli  tämmönen  psykoottisuus
merkintä  oli  näissä  näiss  asiapapereissa  ja  tota  tän  Loviisan
kohdalla meillä  on  se  jatkuva  huoli  ollu  siitä,  että  ett  siitä  Anjan
kyvystä  hoitaa  Loviisaa.  Tuntuu,  että  siell  on  aina  joku  toinen.
Siellä  on  joko  meidän  kodinhoitaja  (…).  Tekee  normaalii
kodinhoitotehtäviä, ett siellä on meidän työntekijä tai sitten siell on
Anjan oma äiti ja se tuntuu, ett se oma äitiys siihen Loviisa lapseen
ni  et  se  ei  oo  sellaista,  että  Anja  osais  vastata  lapsen  tarpeisiin.
Meille  on  se  viestittyny  kodinhoitajan  kautta  ja  sosiaalityöstä  se
että että se olis lähinnä kyse siitä, että siinä äidin tehtävissä onkin
isoäiti  ja  sitten  tämä  Loviisa  on  ilmeisesti  hyvin  rakas  Anja
Korvelle, mutta se on niinkun äidin tarpeista käsin oleva se sillai,
ett  se  ei  lähe  siitä,  että  että  tota  et  mitä  lapsi  tarvitsee  ja  osais
vastata  niihin  lapsen  pyyntöihin.  (…)  Samoin  kuin  meillä
perhetyöntekijä  on  käyny  täällä  Anjan  kodissa  niin  niin  jotain
poikkeuksia  lukuun  ottamatta  niin  niin  äiti  ei  oo  hoitanu
aamutoimia  lapsille,  kun  sinne  on  menty  kymmenenkin  aikaa
aamulla ja näin, että siellä on että se on jääny perhetyön tehtäväks
sen  lapsen  aamutoimet:  peseytyminen,  vaipan  vaihdot  oli  sillon
vielä  kyseessä  vaipan  vaihto  ja  ja  tota  tämmöset  ulkoiluun
lähteminen.  Sitten  Anjalla  on  ollu  ihan  ongelmia  tästä  käytännön
olemisessa,  kun  ajatellaan,  että  on  kyseessä  pienten  lasten  äiti,
jolla  on  hyvin  vaikee  suuria  vaikeuksia  esimerkiksi  kaupassa
käymisessä, et nää on kuitenkin semmosia perusasioita mitä lasten
kanssa tehdään: ulkoillaan, käydään kaupassa, hoidetaan lapsista,
lapsen  asioita,  käydään  neuvolassa.  Anja  ei  käyny
kaksvuotisneuvolassa  lapsen  kanssa,  perhetyöntekijä  kävi.
Tämmösiä  perusasioita,  jotka  yleensä  on  äitille  semmosii
tavanomasia tehtäviä, kun on 23vuotias lapsi niin ne on tuottanu
Anjalle vaikeuksia. (P5, r. 68 )

Sosiaalityöntekijä  aloittaa  kuvauksensa  äidin  ongelmista  ja  huolensa  aiheista

kertomalla  äidin  asiakkuuden  historiasta.  Kertomus  jakautuu  kahteen  eri

ajanjaksoon:  lasten  syntymään  ja  nykyhetkeen.  Lasten  syntymä  on  ollut  äidin

jaksamisen kannalta kriittistä aikaa. Sitä on leimannut viranomaisten huoli äidin

jaksamisesta,  erityisesti  huoli  näyttäisi  kohdistuvan  äidin  psyykkisiin

voimavaroihin. Äidin huonoa kuntoa ei kuitenkaan selitellä sen tarkemmin vaan

viranomaisen katse kohdistuu äidin arkeen tässä ja nyt. Nykyhetken tarkastelussa

äidin  menneisyys  on  kuitenkin  tärkeä  osa,  vaikka  näiden  kahden  ajanjakson

välinen yhteys jää osittain epäselväksi. Kertomusta lienee mahdollista kuitenkin

tulkita  siten,  että  äidin  vanhemmuus  on  nyt  parempaa  kuin  äidin  ollessa

huonommassa kunnossa, mutta ei kuitenkaan riittävää.
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Sosiaalityöntekijä  on  saanut  kertomansa  kuvaukset  äidistä  kodinhoitajilta,

mikä  tekee  näkyväksi  lastensuojelua  keskeisesti  ohjanneet  kontrolli  ja

tukitoimet. Äitiyttä tukevista avohuollon tukitoimista on muodostunut vähitellen

kontrollisuhde, jossa hälyttävä tieto äidistä on välittynyt eteenpäin lastensuojelun

sosiaalityöntekijöille.  Ongelmakuvauksessa  äiti  tuodaan  esiin  muiden  tukea

tarvitsevana henkilönä,  joka ei kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin, vaikka tätä

rakastaakin. Koska äidillä on vaikeuksia hoitaa äideille kuuluvia perusasioita, ei

hän  sosiaalityöntekijän  mukaan  kykene  suoriutumaan  pienen  lapsen  hoidosta.

Sosiaalityöhön on välittynyt tietoa siitä, että äiti ei vie lasta neuvolaan, ei vaihda

vaippoja  riittävän  aikaisin  aamulla,  ei  ulkoile  eikä  käy  kaupassa  lasten  kanssa.

Äidin toiminta on monella tapaa hyvään äitiin liitettyjen normien vastaista. Jaana

Vuoren  (2003,  59)  mukaan  puhe  vanhemmuudesta  rakentuu  toistuvasti

normaalin  ja  poikkeavan  erottelulle.  ”Tieto  normaalista  saadaan  peilaamalla

vanhemmuutta  niihin  äiteihin,  isiin  ja  lapsiin,  joilla  on  suuria  psyykkisiä  ja

sosiaalisia ongelmia ja jotka joko omasta halustaan tai ammattilaisten ohjaamina

päätyvät  esimerkiksi  lastensuojelun  tai  psykiatrian  piiriin.  Tavallista

vanhemmuutta  on  vaikea  hahmottaa  muuten  kuin  sen  kautta,  mitä  se  ei  ole”.

Edellä kuvaamani sosiaalityöntekijän tuottama ongelmakuvaus vahvistaa Vuoren

näkemystä.  Lastensuojeluasiakkuutta  kuvattaessa  on  keskeistä  tieto  siitä,  mitä

vanhemmuuden  tulisi olla. Tieto esimerkiksi siitä, ettei äiti  itse ole vienyt  lasta

neuvolaan,  on  ymmärrettävissä  juuri  tätä  kautta.  Yleensä  äidit  asioivat

neuvolassa  henkilökohtaisesti  ja  säännöllisesti.  Neuvolaaikojen  noudattamatta

jättäminen  on  äärimmäisen  harvinaista,  kuten  Marjo  Kurosen  (1999,  278–284)

äitys ja lastenneuvoloiden käytäntöjä koskevassa tutkimuksessa käy ilmi. Mikäli

neuvolaaikoja  ei  noudateta,  työntekijät  tulkitsevat,  että  äidillä  tai  perheellä  on

vaikeita  sosiaalisisia  tai  muita  koko  perhettä  koskettavia  ongelmisa.  Niinpä

sosiaalityöntekijän  kertomus  siitä,  että  äiti  ei  itse  huolehdi  lapsensa

neuvolakäynneistä,  saa  merkityksensä  siitä,  mikä on  tavanomaista  ja normaalia

pienten lasten äitien toimintaa.

Äidin riittämättömyyttä vanhempana perustellaan kuvailemalla arjen rutiinien

laiminlyöntejä.  Lastensuojeluviranomaiset  tuovat  kovien  faktojen  sijaan  esiin

äidin rajoittuneen sosiaalisen ympäristön, vanhemmuuden puutteet ja olosuhteet,

joissa  lapsi  joutuu  elämään.  Robert  Dingwallin  ym.  (1985)  tutkimus



119

lastensuojelun  eri  ammattiryhmien  tavasta  kuvata  ja  tunnistaa  väkivallan

kohteeksi  joutuneiden  lasten  tilanteita  osoittaa  lastensuojeluun  liittyvän

ongelmien  tunnistamiseen,  konkretisoimisen  ja  puhumisen  haasteellisuuden.

Tutkimuksessa käy ilmi, että terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät kiinnittävät

huomioita  erityisesti  kodin  ympäristöön  ja  perheenjäsenten  keskinäisiin

ihmissuhteisiin  arvioidessaan  lapsen  ja  perheen  tilannetta  (emt.  57).  Koska

pahoinpitelystä  tai  lapsen  laiminlyönnistä  on  harvoin  olemassa  konkreettista

näyttöä,  kotikäyntien  yhteydessä  saatu  yleiskuva  arjesta  ja  kodista  tuottaa

informaatiota, jonka valossa viranomaiset arvioivat vanhemmuutta. Arvioinnissa

keskeiseksi osoittautui asiakkaiden ja  työntekijöiden välinen suhde. Siivotonkin

ympäristö  voitiin  antaa  anteeksi,  jos  vanhemmat  suhtautuivat  myönteisesti

työntekijöihin.  Jos  yhteys  viranomaisiin  päin  katkesi,  heräsivät  epäilyt,  ettei

kodin  olosuhteissa  kaikki  ollut  niin  hyvin  kuin  vanhemmat  antoivat  ymmärtää

(emt.  9698).  Näin  oli  myös  omassa  aineistossani.  Kun  yhteys  vanhempien  ja

lastensuojeluviranomaisten välillä meni poikki, huoli lapsen voinnista kasvoi.

Anjan  vanhemmuudessa  havaitut  puutteet  selittävät  lastensuojelu

viranomaisten  epäilyä  siitä,  että  lapsi  ei  saa  osakseen  riittävää  huolenpitoa.

Huolta  lisää  se,  että  äiti  ei  aina  ole  pitänyt  kiinni  sovituista  kotikäyntiajoista.

Myös  lelujen vähäisyys  on yksi kotikäyntien aikana virinnyt huoli,  joka  tuotiin

esiin  suullisen  käsittelyn  aikana.  Lapsen  kotiympäristön  virikkeettömyys

yhdistettynä  kotona  viihtyvään  äitiin,  joka  ei  hoida  äidille  kuuluvia

velvollisuuksia,  ovat  tässä  tapauksessa  lastensuojeluviranomaisille  tärkeitä

tietoja, joiden kautta he ilmaisevat huoltaan.

Anjan  tapauksen  analysointi  osoittaa  kuitenkin  myös  äitiyden  arviointiin

liittyvät  vaikeudet.  Vaikka  Anjan  lastensuojeluasiakkuuden  alkuun  on  liittynyt

psyykkisiä  vaikeuksia  ja  myöhemmin  myös  epäilyjä  äidin  liiallisesta

alkoholinkäytöstä,  eivät  ne  ohjaa  riittämättömän  äitiyden  kuvausta.  Selkeiden

syy— seurauskuvausten sijaan äitiyteen liittyvät ongelmat osoitetaan kuvauksilla

arkisten  velvoitteiden  hoitamatta  jättämisistä.  Niissä  normatiiviset  odotukset

äitiydestä ohjaavat kertomisen tapaa. Säännöllisen päivärytmin korostus on tästä

yhtenä esimerkkinä. Myös äidin yksin pärjäämisen vaatimus on vahvasti  läsnä.

Lasten  isoäidin  tukea  omalle  tyttärelleen  ei  tulkita  mielestäni  pelkästään

positiivisena asiana, vaikka isoäitiä kuvataan ”äidin tehtävissä”.
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6.2.2 Äidit päihteiden käyttäjinä

Äitien  päihteiden  käyttö  oli  lastensuojeluviranomaisten  yksi  keskeinen

huolenaihe.  Yhdeksän  äidin  kerrottiin  olevan  päihteiden  väärinkäyttäjiä.  Heistä

neljän  kerrottiin  käyttävän  huumeita.  Päihdeongelmasta  johtuva  lasten  hoidon

laiminlyönti tarkoitti viranomaisten mukaan esimerkiksi tilanteita, joissa äiti jätti

pienet  lapset  yksin  tai  vanhempien  sisarusten  hoiviin  lähtiessään  juhlimaan.

Lapset  saattoivat  joutua  myös  todistamaan  äitien  päihteiden  käyttöä  kotona.

Joskus lapsia unohdettiin sukulaisten ja naapureiden luokse hoitoon jopa useiksi

päiviksi. Myös elämän kaikkinainen epävarmuus, jatkuva muutos ja jopa henkeä

uhkaavat  tilanteet  leimasivat  päihteitä  käyttävien  äitien  ja  heidän  lastensa

elämää.

Päihdeongelman  olemassaoloa  kuvattiin  ja  konkretisoitiin  yleisesti  sen

vaikutuksilla  äidin  arkeen  ja  kykyyn  huolehtia  lapsesta.  Ehkä  tuomarit  myös

halusivat  päihdeongelmasta  tietoa.  Eräs  puheenjohtaja  totesi  seuraavaa

kuunneltuaan  pitkään  jatkunutta  keskustelua  huumeiden  käytön

aloittamisajankohdasta  ja  seikoista,  jotka  puolsivat  näkemystä  äiti  todellakin

käytti huumeita:

Puheenjohtaja: Tota  tähän  asiaan  täytyy  sanoo  näin,  että  hän  on
itsekin  sen  täällä  kertonut,  että  tota  tietysti  sitä  ei,  hän  on  saanu
siitä  rangaistuksen  että  niinkun  sanotaan  että  me  oikeudessa
lähdetään ilman muuta siitä että hän on niitä käyttänyt sillon sitä ei
täs  tarvi  niinkun  todistella,  että  keskitytään  ehkä  tähän  riittävään
vanhemmuuteen ja sen arvioimiseen. (P16, r. 207 )

Puheenjohtaja  ei  tässä  tilanteessa  selvästikään  halunnut  käyttää  aikaa

huumeongelman  todentamiseen,  vaan  hän  halusi  arviota  siitä,  mitä  vaikutuksia

huumeiden käytöllä on äidin vanhemmuuteen. Puheenjohtajan tarve saada tietoa

äidin  vanhemmuudesta  liittyy  tulkintani  mukaan  Salla  Sariolan  (2006,  140)

sanoin  ilmaistuna  siihen  tosiasiaan,  että  ”pelkästään  huumeiden  käyttö  ei  tee

vanhemmuudesta  huonoa.”  Puheenjohtajan  velvoittamana  sosiaalilautakunnan

osastopäällikkö  jatkaakin  kyselyään  sijaisäidiltä  ja  siirtää  katseensa  äidin  ja

lapsen välisen suhteen tarkasteluun.
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Lautakunnan  osastopäällikkö:  No  jatkokysymys  tähän,  että  tuota
millä tavalla teiän mielestä se näky tämä lapsen, suhteessa lapseen,
että oli käyttäny jotain, tai ei ollu oma itsensä.
Sijaisäiti:  No  mun  mielestä  Anu  oli  joskus  kauheen  kiree  ja
hermostuneen  tuntuinen eikä hän niinkun  jaksanut  ja  sano  itsekin
ettei hän jaksas ottaa nyt vastuuta Annukasta että voinko mä ottaa
ja  sen  mää,  meill  oli  niinkun Anun  kanssa  siitä puhetta  että  mun
mielestä  se on positiivinen asia  että  sää kerrot  koska sä  et  jaksa,
mutta  mä  en  tiennyt  huumeista  että  mä  luulin  vaan  että  se  on
semmosta väsymystä kun mies on komennuksella    ja hän on yksin
keväällä sillon xxxx.
Lautakunnan osastopäällikkö: Sitten  tuota miten  te ajattelette että
mikä on äidin ja Annukan suhde, minkälainen?
Sijaisäiti:  No  mulle  tulee  aina  mieleen  lähinnä  niinkun  että  mä
tiedän  että  Anu  rakastaa  Annukkaa  ja  tiedän  että  Annukkakin
rakastaa  Anua  mutta  mutta  jos  hän  haluu  ruokaa  taikka  jotakin
tämmöstä  hoitotoimenpidettä  niin  kyllä  hän  sillon  turvautuu
minuun.

Päivi  Kähkösen  (1994,  4950)  huostaanotettujen  lasten  asiakirjoja  koskevan

tutkimuksen  mukaan  vanhemmuuden  arviointi  huostaanoton  jälkeen  tapahtuu

tyypillisesti  lastenkodeissa.  Myös  edellä  kuvatussa  esimerkissä  äidin  ja  lapsen

välistä  suhdetta  tarkastellaan  huostaanoton  jälkeen  sijaishuollossa.  Äidin

voimattomuus,  ja  toisaalta myös kyvyttömyys havaita  lapsen  tarpeita  ja vastata

niihin, ovat sijaisäitinä toimivan isoäidin ja sosiaalitoimen yhteisiä huolenaiheita.

Äidin  ja  lapsen  välinen  rakkausliittyi  isoäidin  tulkinnan  mukaan  enemmän

tunteeseen  kuin  sen  konkreettiseen  toteuttamiseen.  Tämä  kuvastaa  myös

vanhemmuuden  arvioimisen  vaikeutta  ja  ristiriitaisuutta  lastensuojelussa.  Äidin

ja  lapsen välinen  suhde  voi  olla  lämmin  ja  siihen  voi  liittyä paljon  positiivisia

tuntemuksia. Tästä huolimatta lapsi voi jäädä paitsi sitä päivittäistä perushoivaa,

joka  myös  on  lämpimän  kiintymyksen  rinnalla  elintärkeää.  Sijaisäidin  mukaan

Anun  vanhemmuutta  ja  koko  olemusta  leimaavat  väsymys,  kireys  ja

hermostuneisuus.

Päihteitä  käyttävän  äidin  vanhemmuuden  arviointi  sisältää  monia  eri

ulottuvuuksia.  Huomion  kohteena  olivat  lapsen  hoitotilanteet  ja  niiden

mahdolliset pulmat mutta myös äidin yhteistyökykyisyys. Jos äiti ei halua tehdä

yhteistyötä,  lastensuojelun  sosiaalityöntekijöillä  ei  ole  mahdollisuuksia

havainnoida  tai  tarkkailla äitiä  tämän kotiympäristössä, mitä kuitenkin pidetään



122

yhtenä keskeisenä kriteerinä vanhemman  ja  lapsen välisen  suhteen  arvioinnissa

(Kähkönen  1994,  49).  Tukimuodot,  joilla  äitiä  voitaisiin  kotona  auttaa,  myös

muuttuvat  helposti  kontrollitoimiksi,  jotka  puolestaan  asettavat  äidin  ja

lastensuojeluviranomaiset  vastakkaisiin  leireihin.  Miksi  antautua  kodinhoitajan

tarkkailtavaksi,  jos  tarkkailu  johtaa  oman  vanhemmuuden  heikkouksien

julkituomiseen ja lapsen huostaanottoon?

Tässä  tilanteessa  lastensuojeluviranomaisten  muilta  viranomaisilta  tai

esimerkiksi  sukulaisilta  saamat  tiedot  osoittautuivat  tärkeiksi.  Aidin

vanhemmuuden arvioimiseen antoivat eväitä esimerkiksi äidin sosiaaliset suhteet

ja  ympäristö,  jossa  äiti  liikkui  joko  yhdessä  tai  lapsensa.  Anuäidin

elämäntilannetta  kuvattiin  suullisessa  käsittelyssä  esimerkiksi  määreillä

ennustamattomuus  ja  lyhytjänteisyys.  Määreet  liittyivät  pääasiassa  äidin  usein

vaihtuneisiin  työpaikkoihin  tai  kesken  jääneisiin  opintoihin.  Kuvaukset  toivat

näkyviin äidin jatkuvasti muuttuvat lapselle haitalliset elämäntilanteet, erityisesti

jos niihin liittyy huumeiden käyttöä.

Ongelmakuvausten  kirjo  näyttäisi  olevan  tyypillistä  myös  muille

havainnoimilleni  tapauksille.  Moninaisimmillaan  ongelmakuvaukset  antavat

monipuolisen  kuvan  äidin  vanhemmuudesta  ja  siitä  sosiaalisesta  ympäristöstä,

jossa  hän  perheensä  kanssa  elää.  Olosuhteiden  kuvaukset  tuovat  yksittäiset

esimerkkitapaukset  osaksi  institutionaalista  huolen  ilmaisun  kenttää,  jolla

lastensuojelussa  toimitaan.  Suppeimmillaan  kuvaukset  jäävät  irrallisiksi

tarinoiksi, joiden yhteyttä itse vanhemmuuden arviointiin voi olla vaikea nähdä.

6.3 Isät institutionaalisella näyttämöllä

Lastensuojelua  luonnehditaan  usein  äitien  kanssa  tehtäväksi  työksi,  jossa  isät

ovat  kokonaan  näkymättömissä  tai  sivustaseuraajan  roolissa  (Scourfield  2003,

104;  Forsberg  1997,  174–175  Kähkönen  1994,  53;  Forsberg  ym.  1994).  Isien

näkymättömyyden  on  katsottu  olevan  seurausta  muun  muassa  äitien  kanssa

tehtävää  työtä  suosivasta  sosiaalityöntekijäammattikunnan  naisvaltaisuudesta

(Scourfield  2003,  61),  mutta  myös  siitä,  että  valtaosa  asiakkaista  on  naisten

yksinhuoltamia  perheitä  (Forsberg  1997,  212).  Tässä  tutkimuksessa  lähestyn

isien  vanhemmuutta  kysymällä,  näkyvätkö  isät  lastensuojeluviranomaisten
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tuottamassa  ongelmapuheessa  ja  jos  näkyvät,  mitä  ongelmia  isistä  kerrotaan.

Biologisten  isien  lisäksi  suulliseen  käsittelyyn  osallistui  neljä  isäpuolta.  Heistä

voi  yleisesti  todeta,  että  lastensuojeluviranomaiset  kiinnittivät  heihin  vähän

huomiota.  Vain  yhden  isäpuolen  ”vanhemmuus”  nousi  enemmän  esille.

Isäpuolten  roolista  ja  paikasta  lastensuojeluperheessä  ei  toistaiseksi  ole  tehty

Suomessa tutkimusta, vaikka ilmiönä asia tunnetaan.

Kun  lastensuojeluviranomaiset  kohdistavat  katseensa  isiin  suullisissa

käsittelyissä, kertomusten sisältöihin vaikuttavat samat tuomioistuinten toimintaa

ja  vuorovaikutusta  muokkaavat  reunaehdot  kuin  äitejäkin:  asiakirjat,  arkea

koskevat  havainnot  ja  asiakkuuden  historia  vaikuttavat  merkittävästi

lastensuojeluviranomaisten  tiedon  muodostukseen.  Noin  puolet  isistä  näytti

kuuluvan  ryhmään,  jota  leimasi  isien  näkymättömyys  tai  hyvin  vähäinen

yhteydenpito sekä lastensuojeluviranomaisiin että omiin lapsiin. Tulkintani isien

näkymättömyydestä  perustuu  tietoihin,  joita  heistä  suullisissa  käsittelyissä

kuulin. Esimerkiksi isyyttä ei ollut koskaan selvitetty, isän kerrottiin poistuneen

ista, kuolleen, hylänneen lapsensa tai hänsetä ei vain ollut mitään tietoa48.  Isien

näkymättömyyden  syyt  jäävät  kysymysmerkeiksi,  mutta  antavat  viitteitä,  että

huonoosaisuus  kasaantuu  ja  perheenmuodostus  on  suunnittelematonsa

lastensuojelun asiakasperheissä (Bardy ym. 2001, 24–25).

Tässä  luvussa  tutkijankatseeni  kohdistuu  erityisesti  suulliseen  käsittelyyn

osallistuneiden  12  isän  vanhemmuutta  ja  ongelmia  koskeviin  viranomais

kuvauksiin. Äiteihin verrattuna isien osallistumisastetta voi pitää pienenä. Osuus

on  kuitenkin  määrällisesti  huomattava,  kun  sitä  vertaa  esimerkiksi  isien

osallistumisasteeseen  lastensuojelun  asiakastapaamisissa  sosiaalitoimistoissa  tai

perhetukikeskuksissa,  joissa  se  on  vielä  paljon  vähäisempää  (Forsberg  1998,

174).  Miten  osallistumisen  runsautta  voisi  sitten  tulkita?  Niin  äideillä  kuin

isilläkin on  selvä  syy  osallistua,  jos heillä on mahdollisuus  saada oma äänensä

kuuluviin ja hakea oikeudelta käsiteltävässä asiassa heidän näkemystään tukevaa

ratkaisua. Osallistumisen runsaus kertoo 12 isän säilyttäneen yhteyden lapseensa.

Tuomioistuinkäsittely  instituutiona  voi  myös  herättää  isissä  erityistä

kiinnostusta.  Virallinen  kutsu  oikeuteen  voi  osoittaa  isälle  konkreettisesti,  että

48  Yhtä  poissaolevaa  isää  edustivat  suullisessa  käsittelyssä  hänen  vanhempansa,  jotka  olivat
asianosaisia.
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hänen läsnäolonsa on toivottavaa. Myös vanhempien keskinäisellä suhteella voi

olla  merkitystä  isien,  toki  myös  äitien,  osallistumiseen.  Joissakin  tilanteissa

suullinen  käsittely  toimi  sovinnon  foorumina,  jossa  entiset  puolisot  tukivat

toistensa  vaatimuksia  ja  hakivat  yhteistä  ratkaisua  lapsensa  asioissa.  Tämän

vastakohtana  olivat  kärjistyneet  huoltoriidat,  jossa  vanhempien  riitelyn  lapselle

aiheuttamat ongelmat olivat  yhtenä huostaanoton perusteena. Hallintooikeuden

suullinen  käsittely  toimi  tällöin  käräjäoikeuksien  ohessa  tai  rinnalla  yhtenä

vanhempien  välisen  riidan  käsittelyn  näyttämönä.  Olen  liittänyt  taulukkoon  3

lastensuojeluviranomaisten kuvaamia isien ongelmamäärityksiä.

Taulukko 3. Suullisissa käsittelyissä esiin tuotuja isien ongelmia

Isät  Päihde
ongelma

Riitaiset
vanhemmuus
suhteet

Yhteyden
pidon
vähäisyys

Riittämätön
vanhemmuus

Epävakaa
elämäntilanne
/muutos

1 x x

2

3

4 x

5 x x

6 x x

7 x

8 x x x x

9 x x

10 x x

11 x

12 x

Yht. 7 3 2 2 4

Vaikka  lastensuojelun  asiakkaina  olevilla  isillä  ja  äideillä  on  monia  yhteisiä

piirteitä,  kuten  ongelmien  kasautumista  ja  toimeentulon  niukkuutta  (Bardy  ym

2001,  25),  lasten  suuri  lukumäärä  ja  yksinhuoltajuus  mielletään  helpommin

enemmän äitien kuin isien ominaisuuksiksi. Kuitenkin aineistoni kolmella isällä

oli kokemusta myös yksinhuoltajana toimimisesta. Äiteihin verrattuna lukumäärä
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on  pieni,  mutta  osoittaa  yksinhuoltajaisien  olevan  tärkeä  lastensuojelun

asiakasryhmä yksinhuoltajaäitien rinnalla.

Taulukkomuodossa  kuvaamani  ongelmat  havainnollistivat  äitien

moniongelmaisuutta ja tekivät näkyväksi asioita, joihin viranomaiset kiinnittävät

katseensa äideistä puhuessaan. Isien kohdalla taulukko näyttää varsin tyhjältä ja

lyhyeltä.  Taulukon  lyhyys  selittyy  isien  pienellä  määrällä.  Ongelmat  ovat

kuitenkin  monelta  osin  samoja  kuin  äideillä.  On  päihteiden  väärinkäyttöä,

riitaisia  vanhemmuussuhteita,  isän  ja  lapsen  välisen  yhteydenpidon  niukkuutta,

riittämätöntä  vanhemmuutta  sekä  väkivallan  uhkaa  ja  elämäntilanteiden

epävakautta.  Myös  isän  ja  lapsen  väliset  suhteet  nousivat  esiin  keskeisenä

teemana.  Esimerkkinä  tästä  on  tilanne,  jossa  isän  ja  murrosikäisen  tyttären

väliseen suhteeseen kiinnitettiin huomiota. Viranomaiset pitivät ongelmallisena,

että murrosikäinen tyttö asuisi kahdestaan isänsä kanssa. En törmännyt äitien ja

poikien suhteen vastaavaan tilanteeseen.

Taulukkoa  voisi  (virheellisesti)  tulkita  siten,  että  huostaanotettujen  lasten

isillä ei ole niin runsaasti ongelmia kuin äideillä, koska ongelmista ei suullisissa

käsittelyissä  puhuta.  Näin  ei  kuitenkaan  ollut.  Jotkut  isistä  kertoivat  avoimesti

vaikeuksistaan. Oli päihteiden käyttöä, insestiepäilyä (jonka isä kuitenkin kielsi),

vanhempien  välisiä  ristiriitoja  ja  vankeustuomioita.  Sen  sijaan,  että

lastensuojeluviranomaiset  olisivat  osoittaneet  isän  ongelmia  tai  kuvanneet  isän

olosuhteita  ja  isän  vanhemmuutta,  monet  isät  näyttivät  jäävän  ”rauhaan”

viranomaisten  ongelmasuuntautuneelta  katseelta.  Tämä  sai  minut  tutkijana

ihmettelemään, mutta myös etsimään selityksiä kyseiselle ilmiölle.

Taulukon  3  neljä  ensimmäistä  riviä  kuvaavat  isiä,  jotka  olen  nimennyt

sivustakatsojiksi. Heillä arjen jakaminen ja eläminen yhdessä lapsensa kanssa on

jäänyt vähäiseksi ja parisuhde lapsen äidin kanssa on loppunut tai siinä on ollut

katkoja  joko  ennen  tai  jälkeen  lapsen  huostaanoton.  Isän  on  pitänyt  yhteyttä

lapseen epäsäännöllisesti. Päävastuu lapsen huollosta on kuulunut lapsen äidille.

Yksi  isistä  ei  asunut Suomessa  ja  yhteydenpitoa  lapseen  haittasi  muun  muassa

yhteisen  kielen  puute.  Kolmen  isän  tekemät  lastensuojeluilmoitukset  olivat

viranomaisten  mukaan  olleet  keskeisiä  huostaanoton  vireillelaiton  kannalta.

Suullisessa  käsittelyssä  kaikki  isät  kuitenkin  vetivät  takaisin  vaatimuksensa

huostaanotosta.  Vaikka  isät  olivat  tehneet  lastensuojeluilmoituksia,  leimasi
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heidän  läsnäoloaan  suullisessa  käsittelyssä  enemmän  kuuntelu  ja  katselu  kuin

aktiivinen  tiedon  tuottaminen.  Kukaan  isistä  ei  esimerkiksi  käyttänyt  omaa

avustajaa.  Isät  asettuivat  omissa  kannanotoissaan  lasten  äitien  kanssa  samalle

puolelle  eikä  heillä  ollut  vaatimuksia  lapsen  suhteen,  vaikka  huostaanotto

olisikin purettu. Yksi sivustakatsojaisistä saapui suulliseen käsittelyyn myöhässä

ja toinen poistui paikalta ennen käsittelyn loppumista.

Isien  sivustakatsomisella  näytti  olevan  vaikutusta  viranomaisten  tuottamiin

isäkuvauksiin.  Ne  olivat  niukkoja  tai  ne  puuttuivat  kokonaan.  Isien  sijaan

lastensuojeluviranomaisten  katse  näytti  seuraavan  lasten  äitejä.  Huomioni

kiinnittyi erityisesti tapaukseen, jossa lasten isä, joka oli myös lastensa huoltaja,

oli  lastensuojeluilmoituksessaan  kertonut  äidin  olevan  väkivaltainen  lapsia

kohtaan.  Sen  sijaan,  että  isälle  olisi  tarjottu  tuki  tai  turvatoimia  tai  isää  olisi

painostettu muuttamaan pois lastensa kanssa väkivaltaisen puolison luota, kuten

äitejä usein kohdellaan (Keskinen 2005, 192–1949), viranomaiset arvioivat äidin

vanhemmuutta.  Viranomaiset  pitivät  huostaanoton  lopettamista  nyt

mahdollisena,  koska  äiti  oli  tarkkailujakson  aikana  osoittanut  kyvykkyytensä

riittävänä vanhempana. Isän vanhemmuudesta ja sen riittävyydestä ei suullisessa

käsittelyssä  ollut  mitään  puhetta.  Kuitenkin  lapset  olivat  muuttamassa  takaisin

vanhempien  yhteiseen  kotiin  huostaanoton  lopettamisen  jälkeen.  Isä  ei  itse

kiinnittänyt  asiaan  mitään  huomiota,  mutta  suullisessa  käsittelyssä  isän

aktiivisuus  lastensuojeluilmoituksen  tekijän  roolista  näytti  vaihtuvan  äidin

tukemiseen ja sivustakatsojan rooliin.

Kaikki  isät  eivät  kuitenkaan  tyytyneet  sivustakatsojiksi. Nimesin kahdeksan

isää  aktiiviseksi  isäksi49.  Aktiiviset  isät  antoivat  sivustakatsojaisiin  verrattuina

itsestään kuvan ”toiminnan miehinä” sekä itse suullisessa käsittelyssä että lapsen

arjessa.  Aktiiviset  isät  käyttivät  runsaasti  puheenvuoroja  ja  heillä  oli  sekä

vaatimuksia  että  vahvoja  mielipiteitä  lapsensa  hoidon  järjestämisestä.  He

ilmaisivat  haluaan  tavata  lapsiaan  säännöllisesti.  Osalla  heistä  oli  kokemusta

lapsen  kanssa  yhdessä  elämisestä  jo  ennen  huostaanottoa.  Isien  kesken  oli

kuitenkin  suuria  eroja  sen  suhteen,  kuinka  pitkään  aktiivinen  vaihe  lapsen

49  Äitejä  en  jaotellut  vastaavasti.  Saman  ryhmittelyn  mukaisesti  17:ä  äitiä  voisi  kuvata
aktiivisiksi    ja   kahta äitiä sivustakatsojiksi. Sivustakatsojaäideistä  toinen oli paikalla  ja  toista
edusti  avustaja.  Kuten  isien  myös  äitien  ryhmittelyyn  tulee  suhtautua  sillä  ajatuksella,  että
luokittelu ei kuvaa pysyvää olotilaa vaan on tilannesidonnaista.
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suuntaan  oli  kestänyt.  Kesto  vaihteli  murrosikäisen  lapsen  isän  pitkään

jatkuneesta  yksinhuoltajuudesta  tilanteeseen,  jossa  isä  useita  vuosia  kestäneen

täydellisen välinpitämättömyyden  jälkeen  halusi  ryhtyä  lapsensa pääasialliseksi

huoltajaksi.  Yhden  aktiiviseksi  luokittelemani  isän  taustalla  olivat  aktiiviset

isovanhemmat.  Kuusi  isää  käytti  laillista  avustajaa,  mikä  osoittaa  isien

huolellista valmistautumista suulliseen käsittelyyn 50.

Lastensuojeluviranomaiset  eivät  aina  tulkinneet  isien  aktiivisuutta

positiiviseksi  asiaksi  eikä  aktiivisuus  myöskään  automaattisesti  lisännyt  isiä

koskevaa kerrontaa. Niukkuus nimittäin leimasi myös aktiivisten isien olosuhde

ja  ongelmakuvauksia.  Osittain  kyse  oli  yhteistyöongelmista  isien  ja

viranomaisten välillä. Eräs lastenkodin omahoitaja ilmaisi asian niin, että ”isä ei

koskaan  hyväksynyt  sijoitusta”.  Niukkuus  voi  myös  liittyä  siihen,  että

sosiaalityöntekijöillä  oli  pääasiallinen  asiakkuussuhde  äitiin.  Päivi  Kähkönen

(1994,  54)  kirjoittaa  seuraavaa:  ”kuva  kohderyhmän  äideistä  muodostuikin

tarkemmaksi  kuin  kuva  isistä  (tai  äidin  kumppaneista),  jotka  monissa

tapauksissa,  vaikkakin  olivat  perheessä  läsnä  ja  vaikuttivat  vahvasti  perheen

elämään,  jäivät  työskentelyssä  varsin  marginaaliseen  asemaan.”  Tähän

havaintoon on myös oman tutkimusaineistoni valossa helppo yhtyä.

6.3.1 Päihteitä väärinkäyttävät isät

Päihteiden  väärinkäyttö  käyttö  oli  lastensuojeluviranomaisten  useimmiten

esiintuoma  isien  ongelma.  Yleisimmin  päihdeongelma  liittyi  alkoholiin.

Ongelman  todeksi  näyttäminen  ja  sen  vaikutukset  isän  kykyyn  toimia

vanhempana  eivät  havainnoimieni  tilanteiden  valossa  olleet  helppoja  tai

yksinkertaisia.  Seuraava  ote  kuvaa  tilannetta,  jossa  lapsen  huostaanotosta  on

kulunut useampi vuosi. Nyt huostaanoton lopettaminen on isän aloitteesta tullut

esille,  mutta  lastensuojeluviranomaiset  vetoavat  muun  muassa  isän  liialliseen

alkoholinkäyttöön.

Pj:  No  millä  tavoin  te  täsmentäisitte  ne  huostaanoton  tarpeen
olemassaolon perusteet?

50  Kahdella  isällä  oli  yhteinen  avustaja  lasten  äidin  kanssa.  Toinen  heistä  oli  aviopari.  Yksi
kertoi tauolla aikoneensa alun perin tulla paikalle avustajan kanssa, mutta aie ei ollut onnistunut
yhteensattumien.
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Johtava sosiaalityöntekijä: Meillä on edelleen se käsitys, että että
vaikkakin isän päihteiden käyttö on on huomattavasti vähäisempää
mitä silloin kun huostassapitoa tehtiin, sitä on edelleen olemassa ja
että  se  ajoittain  on  hallitsematonta.  (10)  Näissä  mä  viittaan
lähinnä lastenkodin muistiinpanoin viimisen kolmen vuoden ajalta.
(P2, r. 7881)

Viranomaisten mahdollisuudet saada tietoa yksityisestä perheestä ovat rajallisia,

erityisesti  sen  jälkeen,  kun  lapsi  on  jo  otettu  huostaan.  Viranomainen  ei  voi

Fergusonin  (2004,  197)  sanoin  ”nostaa  talojen  kattoja  ja  nähdä  mitä  sisällä

tapahtuu” vaan viranomaisten mahdollisuudet saada tietoja perheestä perustuvat

pitkälti  asiakkaiden  tahtoon  tehdä  näkyväksi  omaa  arkeaan.  Tässä  tilanteessa

lastensuojeluviranomaiset  eivät  ole  hankkineet  tai  saaneet  isän  päihteiden

käyttöä  koskevaa  tietoa  päihdeklinikalta,  isältä  itseltään  tai  isän

alkoholinkäytöstä  hermostuneilta  naapureilta,  vaan  lastenkodista.  Lastenkodin

työntekijät ovat kirjanneet lapsen pitkäaikaisen sijoituksen aikana ylös tilanteita,

joissa isä on soittanut laitokseen päihtyneenä tai lapsi on kertonut isän päihteiden

käytöstä kotilomien jälkeen.

Lastenkodin työntekijät ja sosiaalityöntekijät ovat tulkinneet päihtyneen isän

soiton  laitokseen  osoitukseksi  tämän  päihdeongelmasta.  Ajoittainen

hallitsemattomuus,  joka  ilmenee esimerkiksi päihtyneenä  soittamisena,  ei  kerro

isän kyvystä hallita omaa juomistaan, vaan päinvastoin vahvistaa tulkintaa siitä,

että  päihdeongelma  ei  ole  vielä  voitettu.  Lastensuojeluviranomaiset  tulkitsevat

isän  päihteiden  käyttöä  erityisessä  institutionaalisessa  ja  ammatillisessa

ympäristössä (Hall ym. 2006, 24). Lastenkodin käytäntö kirjata ylös päihtyneenä

soittavien  vanhempien  puhelut  kertoo,  ettei  isän  toiminta  soittaa  rakkaalle

lapselleen päihtyneenä mahdu yleisesti hyväksyttyihin normeihin.

Vaikka  huostassapidon  perusteet  liittyivät  isän  päihdeongelmaan,

viranomaisten katse kohdistui tässä tapauksessa myös isällä havaittuihin muihin

vaikeuksiin, kuten yhteistyökyvyttömyyteen ja voimavarojen riittämättömyyteen.

Moniongelmaisuuden osoittaminen  toisaalta vahvisti  viranomaisnäkemystä  isän

elämäntilanteen  vaikeuksista,  mutta  toisaalta  osoitti  myös  vanhemman

olosuhteiden selvittämisen hankaluuden. Se, mikä menneisyydessä oli  selvää  ja

helposti  toteen  näytettävää,  ei  ole  sitä  enää.  Lastensuojelussa  mikään  ei  ole

pysyvää  vaan  lastensuojelua  leimaa  jatkuva  muutos  (Ferguson  2004,  200).  Jos
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päihdeongelmasta  on  runsaasti  näyttöä,  voi  ongelma  jo  itsessään  olla  riittävä

peruste jatkaa lapsen huostaanottoa. Joskus taas ongelman näkyväksi tekeminen

koostuu pienistä palasista,  tilannekuvista (emt. 198),  joiden avulla viranomaiset

yrittävät tuoda esiin huolenaiheitaan.

6.3.2 Riittämätön vanhemmuus

Huostaanotettujen lasten vanhempisuhteita tutkineen Leena Valkosen (1995, 44)

mukaan yhteydenpidon katkeaminen biologisten vanhempien ja lasten välillä on

lastensuojelussa  ”tavallisin  tarina”.  Yhteydenpidon  katkeaminen  isien  ja  lasten

välillä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen perusteella ole itsestäänselvää, sillä noin

puolet  isistä  piti  huostaanoton  jälkeen  yhteyttä  lapsiin.  Sen  sijaan  myös  tämän

aineiston valossa on epätavallinen tilanne, jossa lähes täysin yhteyden lapseensa

kadottanut  isä  aktivoituu  ja  alkaa  rakentaa  suhdetta  lapseensa  uudelleen.

Biologisen  vanhemman  ja  lapsen  välisen  suhteen  henkiin  herättämiseen  liittyy

viranomaisnäkökulmasta  useita  kysymyksiä.  Onko  isän  muutoshalukkuus

pysyvää,  kenen  tarpeista  suhteen  henkiin  herättämisessä  on  kyse,  mitä

vaikutuksia  isän  aktivoitumisella  on  lapseen  ja  tunteeko  isä  oikeasti  lapsen

elämää ja arkea, johon hän haluaa tulla osalliseksi? Seuraava aineistoote kuvaa

lähinnä viimeistä kysymystä.

”Kunnan  lakimies:  erityisesti  tää  arkivanhemmuus  on  vielä  aika
ohkasta. Ja siinähän Petteri Halme musta hirveen rehellisesti toitte
esille sen, että ”on vielä semmosta, ettei oo kauheen paljon ette oo
ehtinyt tai pystyny oleen lapsen kanssa, et se on nyt käynnistyny”.
Tosin myönteisesti tää teijän yhteiselo, mutta se ei oo minusta vielä
riittävää. Elikkä tahtoa on, mutta onko tällä hetkellä vielä niin kun
käytännön  mahdollisuuksia  toteuttaa  sitä  arkista  vanhemmuutta,
jossa  nimeomaan  kestäis  sen  lapsen  pahoinvoinnin,  mitä  hän
väistämättä varmaan tuo, ennen kun rupeaa eheytymään.” (P 14, r.
3288–32959

Lakimiehen suullisen käsittelyn loppuvaiheeseen sijoittuvaan puheeseen sisältyy

kauniisiin sanakäänteisiin kätkettynä näkemys siitä, että isän vanhemmuus ei ole

riittävää.  Isältä  puuttuu  kokemusta  lapsen  kanssa  eletystä  arjesta  ja  sen

haasteista.  Tässä  arkinen  vanhemmuus  liittyy  lapsen  pahoinvoinnin

kohtaamiseen,  ei  niinkään  arkisten  huolenpitovelvoitteiden  hoitamiseen.  Toisin

kuin  äideillä,  kun  huomio  keskittyi  useammin  äidin  kykyyn  huolehtia  (ei
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kuitenkaan  aina)  lapsen  ruoasta,  siisteydestä  tai  virikkeistä,  tässä  tapauksessa

vanhemmuus liittyy lapsi–isäsuhteeseen ja arvioon siitä, kestäisikö suhde lapsen

pahoinvoinnin ilmaisut.

Myöhemmin  lakimies  vielä  jatkaa  toteamalla  ”todella  hyvää  on  se,  että

molemmat vanhemmat on niin kun sanoisko vetävät yhtä köyttä suhteessa tähän

lapseen.”  Isän  ja  äidin  väliset  suhteet  olivat  pitkään  olleet  riitaiset,  mutta  nyt

sopu  oli  löytynyt.  Sopu  toimi  koko  lastensuojelutapauksen  kehyksenä,  jonka

kautta  sekä  vanhemmat  että  viranomaiset  peilasivat  isän  vanhemmuutta.

Viranomaisten  varovainen  suhtautuminen  isän  tilanteen  muutokseen  on

ymmärrettävää  ja  jopa  odotettavaa.  Menneisyyden  tapahtumia  ei  voi  sivuuttaa,

vaikka  nykyhetki  näyttää  hyvältä.  Varovaisuus  liittyy  myös  jo  aikaisemmin

viittaamaani  lastensuojeluilmiöön  eli  jatkuvaan  muutokseen  (Ferguson  2004,

200).  Muutos  voi  liittyä  positiivisiin  tai  negatiivisiin  seikkoihin.  Kun

lastensuojelun  työntekijät  kuvaavat  asiakasta,  ongelmiin  ja  negatiivisiin

seikkoihin keskittyvä kuvaus on tavanomaisempaa.

6.4 Vanhemmuus parisuhteen kautta katsottuna

Lastensuojelun  asiakkaiden  ongelmia  ja  olosuhteita  tarkastellessani  olen

sivunnut  monta  kertaa  parisuhteen  merkitystä  ongelmien  muotoutumisessa,

mutta myös  tavassa,  jolla  asiakkaat peilasivat omaa  suhdettaan menneisyyteen,

nykyhetkeen  ja  tulevaisuuteen. Päivi Kähkösen (1994)  tutkimuksessa parisuhde

osoittautui  tärkeäksi  vanhemmuuden  tarkastelussa.  Joskus  parisuhde  tuki

vanhempana  toimimista,  mutta  vaikea  parisuhde  saattoi  myös  johtaa  lasten

huostaanottoon.

Kävin  läpi  aineistoa  kysyen,  mitä  merkityksiä  parisuhteelle  annettiin

suullisessa  käsittelyssä.  Vaikka  parisuhde  on  yksi  huostaanottoon  liittyvistä

ongelmakategorioista,  tutkin  seuraavaksi  parisuhdepuhetta  enemmän

vanhempien kuin viranomaisten kuvaamina. Perustelen näkökulman vaihtumista

viranomaisten  tuottamasta  puheesta  vanhempien  puheeseen  sillä,  että

vanhempien tuottama puhe konkretisoi parisuhteiden monimerkityksellisyyttä ja

osoittaa  välillisesti  myös  sen,  kuinka  vaikeaa  parisuhdetta  on  arvioida

kokonaistilanteen  kannalta.  Parisuhteissa  tapahtui  muutoksia  tässä  aineistossa
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varsin  yleisesti.  Tunnistin  neljä  erilaista  tapaa  kertoa  parisuhteesta:  uusi

parisuhde,  parisuhteen  päättäminen,  riitaisesta  parisuhteesta  ystävyyteen  ja

riitautunut parisuhde.

Havaitsin vanhempien korostavan uuden parisuhteen positiivisia merkityksiä,

jos he olivat avioituneet uudestaan tai solmineet hiljattain avoliiton. Parisuhteella

normalisoitiin  vanhemmuudessa  ilmenneitä  ongelmia.  Vanhemmat  toivat

parisuhteella  esiin  kyvykkyyttään  solmia  uusia  ihmissuhteita  ja  siten

vakiinnuttaa  elämäntilannettaan  sellaiseksi,  että  myös  lapsen  olisi  hyvä  palata

takaisin  perheensä  luokse.  Vanhemmat  liittivät  puheissaan  hyvään

parisuhteeseen  monia  lasten  hyvinvointiin  ja  huolenpitoon  liittyviä  odotuksia.

Sen  lisäksi,  että  toimiva  parisuhde  loi  yhteyttä  aikuisten  kesken,  uskottiin  sen

tuottavan  hyvinvointia  myös  lapsille.  Vanhemmilta  ei  ollut  hävinnyt  monien

vaikeiden elämäntilanteiden ja ongelmien keskelläkään luottamus parisuhteeseen

ja  sen  tuomaan  mahdollisuuteen  muuttaa  omaa  elämää.  Uuden  puolison  halua

ottaa  vastuuta  huostaanotetusta  lapsesta  korostettiin.  Yhdessä  tapauksessa  jo

pitkään  jatkuneen  parisuhteen  määrätietoinen  hoitamista  ja  sen  aikaansaamaa

parisuhdeongelmien  väistymistä  käytettiin  osoituksena  riittävästä

vanhemmuudesta.  Paljon  yleisempää  oli  kuitenkin  päättää  vanha  parisuhde  ja

aloittaa uusi.

Parisuhteen  päättäminen  olikin  toinen  parisuhdepuheen  yleinen  muoto.

Huostaanoton  tarpeen  osoitettiin  loppuneen,  kun  parisuhdetta  rasittaneet

ongelmat  avio  tai  avopuolison  suhteen  purkamisen  myötä  väistyivät.

Helpottunut elämäntilanne antoi  taas vanhemmalle aikaa olla  riittävä vanhempi

lapselleen.

Kolmas  parisuhdetta  sivuava  puhetapa  liittyi  vanhan  riitaisen parisuhteen

muuttumiseen ystävyyssuhteeksi. Riitaisten välien vanhempien välillä osoitettiin

parantuneen,  kun  parisuhde  oli  päättynyt.  Myös  näissä  tilanteissa  vanhemman

kykyä  huolehtia  lapsestaan  yhteistyössä  toisen  vanhemman  kanssa  pidettiin

osoituksena  riittävästä  vanhemmuudesta.  Isä  saattoi  tarjota  lapselle  tämän

kaipaamaa isän mallia ja äiti puolestaan olla lapselle äitinä.

Neljäs  parisuhdetta  sivuava  puhetapa  olivat  kuvaukset riitautuneiden

vanhempien  vaikeudesta  toteuttaa  vanhemmuutta,  koska  entinen  puoliso

häiritsee.  Häirintämuotoja  olivat  muun  muassa  asiattomat  puhelut,  uhkailu,
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lapsen  ja  vanhemman  välisten  tapaamisjärjestelyiden  tietoiseen  estäminen  ja

tapa,  jolla  toinen  vanhempi  kuvasi  poissaolevaa  vanhempaa  yksipuolisesti  ja

negatiivisesti.

Seuraavien  aineistoesimerkkien  avulla  kuvaan  vanhempien  tapaa  kuvata

parisuhdetta  ja  pohdin,  miten  kuvaustapa  liittyy  riittävän  vanhemmuuden

toteuttamiseen.  Ensimmäinen  esimerkki  kuvaa  uutta  parisuhdetta  ja  sen

positiivisia vaikutuksia äidin elämään.

Todistaja: ja tota Kati minusta kyllä ymmärtää ihan hyvin sen, että
Hannu  ei  voi  hänen  elämäänsä  sitten  niinkun  loppuviimeks
rakentaa,  että  jokainenhan  vastaa  omasta  elämästään  niinkun
kuitenkin  viime  kädessä  itse,  mutta  me  kaikki  tarvitaan  läheistä
ihmistä,  läheisiä  ihmisiä,  että  sillä  tavalla Hannu on  tuonu Katin
elämään  semmosen  tukijalan.  Jotenki  jos  mä  sitä  nyt  näin
kuvailisin,  että  tukijalan  mistä  voi  niinku  turvallisesti  nyt  katsella
sitä maailmaa että omia töppäyksiä taaksepäin ja ja mahdollisesti
valosampaa  tulevaisuutta  ja  omien  asioiden niinku  hallintaa,  että
minä  olen  tässä  nyt  ja  ja  minulla  on  tämmönen  ihminen,  joka
minua tukee ja sen voimin minä ehkä enemmän ja enemmän jaksan,
että on tärkeä rooli kyllä. ( P6 r. 832–840)

Todistaja  on  Katin  lähisukulainen,  joka  kuvaa  Katin  ja  tämän  uuden  puolison

Hannun  välisiä  suhteita.  Katin  aikaisempi  suhde  lasten  isä  kanssa  on  päätynyt

eroon, mutta uusi parisuhde saa sekä Katin että lasten tulevaisuuden näyttämään

valoisammalta. Vaikka lapsia ei tässä otteessa mainita, uusi puoliso on ilmaissut

pitävänsä  lapsista  ja  tulevansa  heidän  kanssaan  hyvin  toimeen.  Perheen

saattaminen yhteen ja yhdessä eläminen tuodaan useaan otteeseen esille äidin ja

uuden puolison yhteisenä haaveena.

Uusi  parisuhde  esitetään  Katin  elämän  kiinnekohtana,  jossa  kulminoituvat

hyvän elämän ja äitiyden perusteet, mikä on varsin tavallista. Maarit Alasuutarin

(2003,  17)  mukaan  hyvän  äitiyden  perustana  pidetään  edelleen  kahden

vanhemman ydinperhettä. Myös turvallisuus, rehellisyys ja oman menneisyyden

tarkastelu  vailla  pelkoa  hylätyksi  tulemisesta  sekä  toiseen  tukeutuminen  ovat

Katin  ja  Hannun  parisuhteen  tukipilareita.  Ajatellaan,  että  hyvän  parisuhteen

seuraukset  heijastuvat  myös  lapsiin  ja  vanhemmuuteen.  Riittävän

vanhemmuuden  toteuttaminen  liitetään  aikuisten  hyvinvointiin.  Katilla  toimiva

parisuhde  toimii  riittävän  vanhemmuuden  ”astiana”,  josta  voi  ammentaa  ja

tarjota hyvää myös lapsille. Tosin Katin vanhemmuus on jo kriisin aikana ollut
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olemassa. Toisessa kohdassa hän esimerkiksi kertoo  lukeneensa  lapsille paljon,

koska  on  pitänyt  lukemista  tärkeänä  lasten  kehitykselle.  Tieto  riittävän

vanhemmuuden  toteuttamisesta  ei  ole  kuitenkaan  ollut  riittävää  vaan  elämän

olosuhteet  ovat  vaikuttaneet  riittävän  vanhemmuuden  konkreettiseen

toteuttamiseen.

Sama  lähtökohta  on  mielestäni  nähtävissä  myös  seuraavassa  esimerkissä,

jossa  parisuhde  päätetään  lapsen  edun  vuoksi.  Riittävän  vanhemmuuden

rakennusaineet  ovat  ikään  kuin  äidillä  olemassa,  kunhan  olosuhteet  muuttuvat

sellaisiksi,  että  ne  voidaan  viedä  käytäntöön  asti.  Avustaja  tekee  kysymyksiä

äidille tämän entisestä miesystävästä Mika Aallosta.

Avustaja:  Missäs  vaiheessa  sitten  päätit  tästä  Mika  Aallon
häätämisestä sieltä asunnosta pois?
Äiti: Siinä kun varsinkin tuli ett Simo, Simosta tuli kyse ett niinkun
Simon  tarvis  lähtee  niin  mä  sillon  päätin,  ett  kyl  se  jo  niinkun
lähtee Mika eikä Simo. Et kun niitten yhteiselo ei tullu, siit ei tullu
yhtään mitään, ne on kun kissa ja hiiri  ja sit se oli semmosta niin
pakonomasta se oleminen että sitt  toisaalta et ku sai niinkun koko
ajan pelätä ett mitä tulee, sen takia.
Avustaja: No,  tulivatkos  täällä  sosiaalitoimessa  tietämään siitä  jo
ennen tätä huostaanottopäätöstä että Mika Aalto on muuttanut pois
ja olet häntä häätämässä pois?
Äiti: Mun mielestäni tuli ja kyä se tuli et mää kyllä niinkun pitkään
tein sitä eroo siinä, mutta mulla oli ihan nää niinkun taloudelliset
syyt siinä, että mää ajattelin, että miten mää pärjään, miten kaikki
siitä  niin  kun  lähtee  menemään,  mutta  vaan  rohkasin  luontoni  ja
ihan näyttää aika hyvältä.
Avustaja:  Onkos,  Mika  Aalto  nyt  käynyt  sitten  muutettuaan  tossa
syyskuun lopussa pois niin yhtään kertaa?
Äiti: Sillon oli käyny sinä aikana siellä ku me oltiin lomalla Simon
kanss,  viikon  lomalla  X:ssä,  niin  sillon  sillon  oli  käyny  siellä,
muuten ei oo käyny.
Avustaja:  Eli  teidän  kotona  ollessaan  ei  oo  käyny  siellä
kertaakaan?
Äiti: Ei. (P8, r.888–900)

Vaikean  parisuhteen  päättäminen  on  ollut  äidille  pitkä  ja  vaikea  prosessi  ja

lopulta johtanut tilanteeseen, jossa joko lapsen tai miehen on lähdettävä. Lopulta

äiti  häätää  Mika  Aallon  pois  asunnosta.  Äidin  puheesta  ilmenee,  ettei  suhteen

päättäminen  ole  ollut  helppoa  eikä  lopullinen  päätös  syntynyt  nopeasta
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mielijohteesta.  Eroa  on  pitänyt  harkita  pitkään.  Äiti  kuvaa  menneisyyteen

kuulunutta arkea parisuhteen vielä jatkuessa käsitteillä pelko, ennakoimattomuus

ja väkinäisyys. Äiti on tiennyt parisuhteen jatkamisen olevan lapselle haitallista,

mutta  taloudellinen  riippuvaisuus  miehestä  on  pidätellyt  päätöstä  suhteen

katkaisemisesta. Lopulta äiti häätää miehen pois ja lopettaa suhteen.

Kolmas  parisuhdetyyppi  kuvaa  tilanteita,  joissa  toisilleen  vihamieliset

puolisot  ovat  tehneet  sovinnon  ja  heillä  on  yhteinen  päämäärä  järjestää  lapsen

tulevaisuus.  Parisuhteen  riitaisuus  ja  katkeruus  ovat  aikaisemmin  vaikeuttaneet

vanhempana  toimimista  ja  aiheuttaneet  lapselle  ongelmia.  Vanhan  parisuhteen

muuttuminen  ystävyydeksi  kuvaa  seesteisempää  elämänvaihetta,  jossa  puolisot

elävät omaa elämäänsä mahdollisesti uuden puolison kanssa, mutta silti toisiansa

vanhempina  tukien.  Seuraava  ote  on  esimerkki  tilanteesta,  jossa  isä  ja  äiti

avustajan  ohjaamina  kuvaavat  nykyisiä  välejään  ja  kykyään  olla  yhteydessä

toisiinsa lapsen asioissa.

Avustaja:  No  tässä  pedattiin  ny  näitä  vuorovaikutustaitoja  sitten
vanhempien välillä. Niin tota millä tavalla te nyt sitte vakuuttaisitte
tai kertoisitte siitä, että tilanne on on niin kun muuttunu että te ette
enää keskenänne riitele?
Äiti: Periaatteessa eihän me olla vielä sillei.
Isä: Ei me olla [riidelty kertaakaan].
Äiti: [Ei me olla niin kun] tavallaan riidelty, koska eihän me olla
ees niin kun juteltu mitään, ettei sitä voi sanoo riitelyks.
Avustaja: Yyyy.
Äiti:  Me  ei  olla  vaan  niin  kun  puhuttu  asioista,  mutta  kai  sitä
ihminen  aikuistuu  ja  kasvaa.  Se  että  meillä  on  huoli  meidän
yhteisestä lapsesta, se tässä on pääasia.
Avustaja:  Niin  onks  se  nyt  sitten  niin  kun  pikemminkin  näin  päin
ollu, että nyt tää tilanne on saanut teidät puhumaan keskenään?
Äiti: Yyy kyllä, näin on, kyllä.
Avustaja:  No,  osaatteko  sitte  vastata  siihen  asiaan,  että  kuinka
usein te nyt sitte keskustelette näistä pojan asioista keskenänne?
Äiti:  No  yleensä  ainakin  sillon,  kun  poika  on  jomman  kumman
luona    sillo.  (7)  Kyllä  sitä  välillä  tulee  muutenkin  soiteltua,  että
että  just  tämmösissä  asiassa  että  toinen  tietää  jonkun  asian  ja
toinen ei, toista ei oo informoitu ollenkaan. (P14, r. 11591176)
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Äiti  reflektoi  omaa  ja  entisen  puolisonsa  menneisyyttä  rehellisen  avoimesti.

Suuttumus  lapsen  isälle  on  kostautunut  pojalle,  joka  on  puolestaan  reagoinut

tilanteessa  voimakkaasti.  Lapsen  huono  olo  saa  kuitenkin  vanhempien  silmät

avautumaan  ja  näkemään  oman  osuutensa  lapsen  pahaan  oloon.  Isän  poissaolo

lasten  elämästä  oli  varsin  tavallista  aineistoni  lapsille.  Epätavallista  sen  sijaan

oli,  että  pitkään  poissaollut  isä  palasi  takaisin  lapsen  luokse.  Vaikka  tässä

tilanteessa  ei  voida  puhua  enää  vanhempien  välisestä  parisuhteesta,  liittyy

vanhempien  väliseen  ystävyyssuhteeseen  myös  monia  hyvän  vanhemmuuden

ominaisuuksia.

Neljäs  aineistoesimerkki  liittyy  riitautuneen  parisuhteen  kuvaamiseen  ja

esitettyihin isän ja pojan välisiin ristiriitaisuuksiin. Avustaja Ojala edustaa äitiä,

joka ei ole läsnä suullisessa käsittelyssä.

Avustaja  Ojala.  Jos  mennään  tuohon  hiihtolomaan  niin  ihan
semmonen kysymys siitä, että tuota oliko poika hiihtolomalla teidän
luonanne?
Isä: Ei ollu.
Avustaja 2: Ei ollenkaan?
Isä: Ei ollu.
Avustaja Ojala: Mistähän se johtuu?
Isä: En tiä, kai se äitelle jätettiin ja äitensähän ei tuo sitä mulle, ku
meillä on välit semmoset.(7)
Avustaja  Ojala:  Tääll  on  tuota  poikaa  kuultu  ja  täällä  todetaan
näin, että ”hän on tyytyväinen tapaamisten määrään ja tapaamiset
sujuvat  yleensä  niin,  että  Voitto  vie  Petrin  ensin  isän  luo,  missä
Petri viettää yhden yön  ja siirtyy sitten äidille,  jonka luona yöpyy
toisen yön.” Mites te tätä kommentoitte?
Isä: Kyllä se on ny pelannu taasen niin, mutta tossa oli vaikeuksia
niin jossain vaiheessa, että Ansa aina manipuloi sen homman että
sille vietäs, että sopii paremmin hänelle, ilmeisesti, mutta se, mulle
ei () mitään. Ilmeisesti kesälomakin oli silleen, en mää tienny että
se on ees ollu Y:ssä. Samoin kuin joululoma, en tierä ees.
 (P15, r. 534555)

Avustaja  Ojala  edustaa  päämiehensä  näkemystä  siitä,  että  Petrin  vähäiset

vierailut  isän  luokse  eivät  ole  lapsen  mielestä  huono  asia.  Avustajan  mukaan

harvat  vierailut  osoittavat  lapsen  olevan  tyytyväinen  nykyiseen  isän

tapaamistiheyteen. Isä itse on sitä mieltä, että kyse ei ole niinkään lapsen omien



136

toiveiden  toteuttamisesta  kuin  lapsen  äidin  tietoisesta  yrityksestä  estää  isän  ja

pojan tapaamiset. Lause ”Ku meillä on välit semmoset” kielii lapsen vanhempien

riitaisesta ja huonosti toimivasta yhteydenpidosta.

Vanhempien  parisuhteiden  muutokset  osoittavat  muutoksen  ja  pysyvyyden

ristiriitaa  lastensuojelussa.  Täydellinen  vihamielisyys  voi  muuttua  asialliseksi

yhteydenpidoksi. Yksinään elävä äiti tai isä voi muodostaa uuden parisuhteen ja

osoittaa  olosuhteiden  tasaantumista.  Vaikeassa  parisuhteessa  pitkään  asunut

vanhempi  voi  katkaista  suhteen  ja  osoittaa  siten  elämäntilanteen  muuttuneen

pysyvästi.  Vanhemmilla  on  selvä  tarve  saada  elämäntilanteensa  hallintaan  ja

sellaiseksi,  joka  täyttää  lastensuojeluviranomaisten  vaatimuksen  hyvästä

elämästä. Tähän liittyviä piirteitä ovat pysyvyys, ennustettavuus  ja hallittavuus.

Uudella  parisuhteella  voi  konkretisoida  tällaisia  asioita,  mutta  rinnalla  kulkee

koko ajan toisenlainen kertomus. Toinen riitaisa vanhempi tai viranomainen voi

tuottaa toista tarinaa, jossa ilmaisee epäuskon elämän todelliseen muutokseen.

Sosiaaliviranomaisten  voi  olla  vaikea  pysyä  vanhempien  elämäntilanteen

ajan  tasalla  (vrt.  Kähkönen  1994,  39).  Viranomaiset  eivät  yleensä  suhtaudu

parisuhteen  muutoksiin  yhtä  innostuneesti  kuin  vanhemmat  toivoisivat.

Viranomaisissa aiheuttivat epäilystä suhteen päättyminen tai eheytyminen, mutta

myös  uuden  suhteen  aloittaminen  tai  kestävyys.  Riitainen  parisuhde  saattoi

viranomaisnäkökulmasta katsottuna olla jopa uskottavin parisuhteen muoto.

6.5 Yhteenveto

Ongelmia  korostava  lähestymistapa  lastensuojelussa  liittyy  lastensuojelu

viranomaisten  perustehtävään,  jossa  keskeistä  työssä  ovat  ongelmien

kartoittaminen ja nimeäminen. Viranomaisilla on velvollisuus selvittää tilannetta,

jos  he  epäilevät,  että  lapset  elävät  oloissa,  jotka  uhkaavat  näiden  kehitystä  tai

terveyttä,. Usein lasten elämän uhkat johtuvat vanhemmuuden ongelmista. Tästä

lähtökohdasta  on  ymmärrettävää,  että  vanhemmuuden  ongelmat  ovat  keskeisiä

myös  suullisissa  käsittelyissä,  joissa  viranomaiset  kuvaavat  ja  esittävät

huostaanottoon liittyviä syitä.

Havaitsin,  että  ongelmakuvaukset  ovat  monikerroksisia  sekä  aikaan  että

paikkaan  sidottuja  tilannekuvauksia  sen  sijaan,  että  lastensuojeluviranomaisilla
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olisi  ollut  esittää  asiakkaistaan  selviä,  yksiselitteisiä  ja  varmoja  ongelma

kuvauksia.  Sosiaalisten ongelmien  näennäisen  selkeyden  taakse  kätkeytyi  suuri

joukko  yksittäisiä,  jatkuvasti  muuttuvia  tapahtumia  ja  tilanteita.

Ongelmakuvaukset  näyttäisivät  kuitenkin  teemoittuvan  tiettyjen  ongelmien,

kuten  päihteiden  käytön,  riitaisten  vanhemmuussuhteiden  ja  mielenterveys

ongelmien varaan.

Hämäryys  ja ongelmien moninaisuus  lastensuojelussa on  tuotu esiin useissa

tutkimuksissa (Ferguson 2004; Heino 1997; Pösö 2005, 2007). Hämäryys liittyy

lastensuojelun  ilmiökenttään  ja  ongelmien  luonteeseen,  joita  on  kuvattu  myös

käsitteellä ilkeä ongelma (Pösö 2005, 4). Ilkeille ongelmille on tyypillistä niiden

vaikea  määriteltävyys,  vaikeus  osoittaa  selvä  alku  tai  loppu  jaameebamaisuus

(emt.)  Olisi  suuri  kiusaus  väittää,  että  ongelmien  määrittelemättömyys  tai

hämäryys  olisivat  yhteydessä  määrityksiä  tekevien  lastensuojeluviranomaisten

ammattitaitoon. Väitän kuitenkin  lastensuojeluun kuuluvan ennustamattomuutta

ja  määrittelyn  vaikeutta.  Määrittelyn  vaikeus  ei  ole  siinä,  että  määrityksiä  ei

tehtäisi  tai  vanhempien  ongelmia  ei  arvioitaisi,  vaan  siinä,  että  ongelmille

annetut merkitykset vaihtelevat ja muuttuvat (Loseke & Best 2003, 4).

Se, mikä lastensuojelun sosiaaliviranomaiselle edustaa nyt ongelmaa ja tulee

tulkituksi  huostaanoton perusteet  täyttäväksi  tapaukseksi,  ei  ole  ollut  sitä  vielä

esimerkiksi vuosi takaperin. Tilanteessa on tapahtanut jotakin, joka antaa aiheen

tulkita  ongelma  uudelleen.  Ongelmalle  tai  ongelmille  annetut  nimet  ovat

saattaneet  pysyä  samoina  koko  lastensuojeluasiakkuuden  ajan.  Vaikka  muutos

kuuluu  lastensuojelutyön  perusluonteeseen  (esim.  Heino 1997, 363),  suullisissa

käsittelyissä  viranomaisen  täytyy  pysäyttää  katseensa  niihin  tilanteisiin,  jotka

hänen  tulkintansa  mukaan  kertovat  pysyvästä  ja  pitkäkestoisesta  ongelmasta.

Huostaanottoon johtaneiden tilanteiden reflektointi  jälkikäteen perustuu osittain

jälkikäteisrationalisointiin.  Viranomaiset  lukevat  asiakkuutta  takaperin  ja

nostavat  siitä  esiin  jo  pitkään  tiedossa  olleita  ongelmia  tai  oireita,  jotka  saavat

selityksenä  ongelmista  uudelleen  tulkittuina  tilanteina.  Tämä  ei  ole  vain

sosiaalityön  toimintapa  vaan  niin  maallikot  kuin  asiantutijatkin  rationalisoivat

normaalistikin  arkea  näin.  Lääketieteellinen  diagnoosi  perustuu  useimmiten

potilaan  kuvaamien  oireiden  tulkintaan  ja  niille  annettuihin  merkityksiin.

Lääkärille on tärkeää tietää, mitä oireita potilas on havainnut, miten pitkään niitä
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on  ollut  ja  missä  tilanteissa  niitä  on  esiintynyt.  Kysymykset  ja  niihin  saadut

vastaukset  ovat  tärkeitä  lääkärin  apuvälineitä  diagnostisessa  päättelyssä

(Raevaara & Sorjonen 2001, 49). Viranomainen voi lastensuojelu vuorovaikutus

tilanteessa kohdata asiakkaan, joka ei halua apua tai ei ole halukas erittelemään

ongelmatilanteitaa  yksityiskohtaisesti.  Ongelmien  tulkinnat  voivat  myös  olla

toisilleen vastakkaisia. Minkä  toinen näkee ongelmana, voi olla  toiselle osoitus

elämään  kuuluvista  ohimenevistä  vaikeuksista  tai  jaksamista  tukevista

rakenteista.  Vanhempien  parisuhteelle  antamat  merkitykset  ovat  tästä  hyvä

esimerkki.

Vanhemmat  itse  käyttivät  toimivaa  ja  kestävää  parisuhdetta  hyvän

vanhemmuuden  peilinä.  Heidän  viestinsä  oli,  että  toimivassa  parisuhteessa

lastenkin  elämä  oli  turvattu.  Huono  parisuhde  puolestaan  vei  voimia

vanhemmuudelta  ja  teki  lasten  elämästä  vaikeaa.  Viranomaiset  eivät  yleensä

juurikaan  luottaneet  vanhempien  haluun  kiinnittyä  uudelleen  joko  uuteen  tai

vanhaan  puolisoon.  Tieto  lastensuojelun  asiakkaiden  muutosalttiudesta

parisuhdeasioissa  antoi  viranomaisille  aihetta  epäillä  retoriikan  uskottavuutta.

Parisuhteen  muutokset  olivat  viranomaisille  epävarmaa  näyttöä,  jonka  varaan

lapsen hyvinvointia  ei voinut  laskea. Viranomaisten katse hakeutui parisuhteen

taakse  kätkeytyviin,  enemmän  piilossa  oleviin  ongelmiin.  Kuitenkaan  edes

viranomaiset  eivät  voineet  sulkea  vanhempien  parisuhteen  muutoksen

mahdollisuutta  pois  kokonaan.  Olihan  mahdollista,  että  juuri  nyt  parisuhteessa

tapahtunut muutos osoittautuikin pysyväksi, ei pelkäksi toiveeksi.

Parisuhdepuhe tuo kuitenkin valoon sen, kuinka  tärkeää  lastensuojelussa on

kuvata isien, äitien ja lasten olosuhteita ja tilanteita sekä yksilöllisesti että osana

perhesuhteita.  Vaikka  äitien  yhteydenpito  lapseen  ja  huolenpito  lapsesta  sekä

ennen  että  jälkeen  huostaanoton  oli  isiin  verrattuna  yleisempää  ja

säännöllisempää,  osoittautui  myös  isien  rooli  tärkeäksi.  Suullisiin  käsittelyihin

osallistui sekä aktiivisia  isiä että äitejä, mutta äideistä puhuttiin  isiä useammin.

Isät  jäivät  helpommin  lapsensa  asiassa  sivustakatsojan  rooliin.  Osittain  tämä

johtui  isistä  itsestään,  mutta  on  myös  hyvä  kysyä,  mikä  lastensuojelu

viranomaisten  toiminnassa  on  sellaista,  joka  saa  heidät  suuntaamaan  katseensa

helpommin äiteihin kuin isiin.
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7. Lapsi hallintooikeuden suullisissa
käsittelyissä

Lastensuojelun  sosiaalityötä  on  kritisoitu  viranomaisten  aikuis  ja  vanhempi

keskeisestä  työtavasta  ja  lasten  sivuuttamista  työkäytännöistä  (esim.  Forsberg

1998, Hurtig 2003). Vaikka  lastensuojelulaki (683/1983) on edellyttänyt  lapsen

mielipiteiden  selvittämistä  lastensuojeluasioissa,  lasten  huomioon  ottaminen

sosiaalityön  arkisissa  käytännöissä  ei  ole  toteutunut  siinä  laajuudessa  kuin  laki

olisi  sen  mahdollistanut.  2000luvulle  tultaessa  sosiaalityössä  on  herkistytty

lasten  kysymyksille  aikaisempaa  enemmän  (esim.  Muukkonen  &  Tulensalo

2004,  Möller  2004).  Kiinnostukseni  kohdistuu  tässä  luvussa  siihen,  miten

suullisissa käsittelyissä tuodaan lapsen näkökulma esiin ja puhutaan lapsista sekä

millaista tietoa lapset itse tuottavat osallistuessaan suulliseen käsittelyyn.

Lasten  osallistuminen  tuomioistuinkäsittelyyn  omia  asioitaan  koskevissa

käsittelyissä on edelleen melko harvinaista niin Suomessa kuin myös esimerkiksi

Englannissa  (Auvinen 2006,  441; Lowe 2001, 142;  Hunt 1999, 170). On  luotu

erilaisia  käytäntöjä  edustaa  lasta,  jotta  tavoitettaisiin  lasten  näkemyksiä.

Tarkastelin  näitä  käytäntöjä  luvussa  3.  Lapsen  edustamiseen  liittyvien

käytäntöjen  kehittäminen  on  tulkintani  mukaan  askel  kohti  lasten  lisääntyvää

osallisuutta.  On  silti  todettava  lapsen  osallisuuden  olevan  monitahoinen  käsite

(esim. Thomas 2002, 175).

Kuvaan  tässä  luvussa  joitakin  lasten  osallisuudesta  tehtyjä  tutkimuksia  ja

pohdin  osallistumisen  ja  asiantuntijuuden  välistä  suhdetta.  Lasten  osallisuus

kytkeytyy  tässä  tutkimuksessa  osaksi  asiantuntijuuden  käsitettä.  Lapsen

osallisuudessa on kyse yhtäältä siitä, kuinka lapsi voi ilmaista institutionaalisessa

vuorovaikutustilanteessa  näkemyksiään  ja  olla  oman  asiansa  asiantuntija  ja

toisaalta siitä, keitä ovat ne aikuiset, joilla on valtaa puhua lapsen puolesta, olla

lapsen  asioiden  asiantuntijoita.  Luvun  empiirisessä  osassa  selvitän  lyhyesti

hallintooikeuksien  kuulemisen  käytäntöjä  suullisessa  käsittelyssä.

Vuorovaikutustilanteina suulliset käsittelyt ovat muiden oikeudenkäyntien tavoin

omanlaisiaan  ja  määrittävät  pitkälle  sekä  aikuisten  että  lasten  osallistumis



140

mahdollisuuksia.  Sitten  käyn  läpi  lasten  ja  nuorten  osallistumisen  tapoja  ensin

suorien ja lopuksi välittyneiden kertomusten kautta. Lopuksi vedän yhteen luvun

keskeisiä johtopäätöksiä.

7.1 Osallisuus tutkimuksellisena käsitteenä

Roger  Hartin  (1992,  1997)  tunnetuksi  tekemä  tikapuumalli  lasten  osallisuuden

eri  tasoista  (the  ladder  of  participation)  on  vaikuttanut  lasten  osallisuudesta

käytävään keskusteluun (Shier 2001, 108; John 1996, 15)51. Mallin tarkoituksena

oli herättää keskustelua aikuisten mahdollisuuksista tukea nuorten osallistumista

erilaisissa kestävän kehityksen hankkeissa eri puolilla maailmaa.

Hartin  mallissa  nuorten  osallisuus  liittyy  hankkeiden  suunnitteluun  ja

päätöksentekoon.  Osallisuutta  käsitellään  yhteisöllisenä  ja  useita  nuoria

koskettavana  toimintana.  Lasten  osallisuus  on  mallissa  vuorovaikutuksellista

toimintaa,  jossa  lapset kokoontuvat  ja päättävät  asioista keskenään mutta  myös

yhteistyössä  aikuisten  kanssa.  Aikuisten  kanssa  yhdessä  toimimisen

korostaminen  näyttäisikin  yhdistävän  monia  lasten  osallisuutta  käsitteleviä

tutkimuksia.  Johanna  Kiili  (2006)  on  selvittänyt  lasten  osallistumisen

reunaehtoja  ja  osallistumiseen  tarvittavia  voimavaroja  lasten  asuinalueen

suunnittelussa.  Tutkimuksen  mukaan  lasten  osallistumista  tukevat  sukupolvien

välinen  ja  lasten  keskinäinen  yhteistyö  (emt.  199).  Johanna  Hurtig  (2006)  on

puolestaan  pohtinut  lapsilta  saadun  tiedon  luonnetta  sosiaalityössä.  Lapset

voidaan  Hurtigin  (emt.,  183)  mukaan  liittää  työskentelyn  osapuoliksi  heitä

osallistavalla  tiedonkeruulla,,  ei  vain  avun  kohteena  oleviksi  autettaviksi.

Johanna Moilanen  (2006) on pohtinut  lasten  ja nuorten mahdollisuuksia päästä

osallisiksi  vanhempien  sukupolvien  elämänkokemuksesta  ja  saada  voimavaroja

omaan  elämäänsä  niin  sanotun  mentoroinnin  avulla.  Osallisuudessa  on  hänen

mukaansa  kysymys  vastavuoroisesta  suhteesta,  jossa  lapsi  ja  aikuinen  ovat

mukana aktiivisina toimijoina ja ystävinä. (emt. 161).

51  Malli  perustuu  Sherry  Arnsteinin  1960luvulla  kehittämään  kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia  kuvaamaan  malliin,  joka  löytyy  osoitteesta
http://www.comminit.com/printversion.cgi?url=http://www.comminit.com/planningmodels/pmod
els/planningmodels129.html

http://www.comminit.com/printversion.cgi?url=http://www.comminit.com/planningmodels/pmod
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Lasten mahdollisuudet osallistua vaihtelevat kuitenkin sen mukaan, mikä on

vuorovaikutustilanteiden  tavoite  ja  asetelma.  Lasten  osallisuudesta  puhuttaessa

onkin  tärkeää  tarkastella  sitä  tilannekohtaisesti  ja  jokaisen  lapsen  omista

lähtökohdista  käsin  (Eskonen  ym.  2006,  42).  Eri  tutkijat  ovat  kehitelleet

osallisuuden  tikapuumallia  paremmin  lastensuojelutilanteisiin  sopivaksi  (esim.

Thoburn ym. 1995, Shier 2001). Thoburnin ym. mallissa  tarkastellaan lasten  ja

muiden  perheenjäsenten  osallistumisen  eri  muotoja  lastensuojeluasiakkuuden

alkuvaiheessa. Shierin mallissa näkökulma on työntekijöissä ja organisaatioiden

rakenteissa.  Malliin  liitetyillä  kysymyksillä  yksittäiset  työntekijät  voivat

tarkastella  omia  työtapojaan  ja  sitä,  kuinka  oman  työyhteisön  sisällä  lapsia

huomioidaan  ja  missä  vaiheessa  työyhteisössä  ollaan  lapsen  osallistumisen

käytännön toteutuksessa.

Seuraavaksi  kuvaan  Nigel  Thomasin  (2002)  kehittämää  ”kiipeily

seinämallia”. Valitsin ”Thomasin mallin”, koska se tarjoaa vaihtoehtoisen tavan

tarkastella  lasten  asemaa  erityisesti  lastensuojelun  päätöksentekotilanteissa.

Thomas  on  tutkimuksessaan  kartoittanut  huostaanotettujen  lasten,  heidän

vanhempiensa  ja  sosiaalityöntekijöiden  kokemuksia  lasten  osallistumisesta

hoitoneuvotteluihin.  Aineisto  on  moninainen  ja  runsas.  Se  koostuu

lomaketutkimuksesta  ja  sekä  sosiaalityöntekijöiden  että  lasten  haastatteluista.

Thomas  (2002,  174)  toteaa,  ettei  lasten  osallisuuden  mittariksi  riitä,  paljonko

lapsi  puhuu  tapaamisen  aikana  ja  miten  muut  huomioivat  lapsen  näkökulman.

Näiden  rinnalla on  tärkeää huomioida  lapsen ymmärrystä käsiteltävästä asiasta,

siihen liittyvistä vaihtoehdoista ja lapsen mahdollisuuksista valita.

Thomas  (2002,  175)  esittää  kaksi  esimerkkiä,  kuinka  vaikeaa  on  mitata

lapsen  osallisuutta.  Jos  lapselle  on  kerrottu,  että  tämän  pitää  olla  tapaamisessa

läsnä  ja  hän  on  tapaamisen  aikana  aktiivinen  ja  käyttää  runsaasti  puheaikaa,

tulisiko  hänet  asettaa  osallisuusasteikossa  korkeammalle  kuin  lapsi,  joka  tulee

tapaamiseen  omasta  halustaan,  mutta  ei  sano  mitään?  Entä  onko  arkisiin

päätöksentekotilanteisiin  osallistuva,  mutta  tulevaisuuden  kannalta  tärkeissä

asioissa  päätettäessä  sivuutettu  lapsi  enemmän  vai  vähemmän  osallinen  kuin

lapsi, joka on mukana virallisissa päätöksentekotilanteissa, mutta jolla ei omassa

arjessaan ole sanasijaa?
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Osallisuuden  analysoimiseksi  Thomas  on  kehittänyt  kiipeilyseinämallin,

jossa  kuusi  pilaria  kuvaavat  osallisuuden  eri  ilmenemismuotoja.  Osallisuuden

kannalta  tärkeitä  elementtejä  ovat  hänen  mukaansa  lapsen  oma  valinta

osallistumisestaan,  lapsen  saama  tieto  tilanteesta  ja  omista  oikeuksista,  lapsen

vaikutusmahdollisuudet  päätöksentekoprosessissa,  lapsen  oman  äänen

kuuluminen  keskustelutilanteissa,  lapsen  saama  tuki puhetilanteessa  ja  lapsen

mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Thomasin  (2002)  ja  Hartin  (1997)  näkemykset  lasten  osallisuudesta  tulevat

lähelle toisiaan. Hartin tikapuumallissa osallisuutta tarkastellaan nuorten ja lasten

ryhmien  avulla  ja  osallisuus  on  vahvasti  sidottu  kansalaisuutta  ja  demokratiaa

vahvistavia  piirteitä  sisältäviin  hankkeisiin.  Thomaksen  kiipeilyseinämalli  sen

sijaan  keskittyy  enemmän  yksittäisten  lasten  mahdollisuuksia  osallistua  melko

virallisessa  toimintaympäristössä.  Mitä  tarjottavaa  näillä  malleilla  on

tarkastelemani tutkimusaiheen kannalta? Entä kuinka osallisuus kytkeytyy osaksi

asiantuntijuuden  käsitettä?  Periaatteellisella  tasolla  löydän  monia  tärkeitä

näkökulmia,  joita  voi  hyödyntää  erilaisissa  toimintaympäristöissä.  Ensinnäkin

mallit  lähtevät  siitä,  että  lasten  ja  nuorten  näkemykset  ovat  tärkeitä.  Toiseksi

lapset  tarvitsevat  aikuisten  tukea  nostaa  näitä  näkemyksiä  esiin.  Jotta  lasten

esittämillä näkemyksillä olisi merkitystä, tarvitaan myös aikuisia, joilla on valtaa

ja halua välittää niitä eteenpäin, jos lapsi tai nuori ei halua tai voi niin itse tehdä.

Kolmanneksi aikuisten on vaikea irtautua asiantuntijaroolistaan ja antaa lapsille

tilaa  ilmaista  ajatuksiaan  ja  tuoda  esiin  asiantuntijuuttaan.  Neljänneksi  lapset

eivät  ole  useinkaan  esteenä  oman  osallisuutensa  toteuttamisessa,  vaan  aikuiset.

Niinpä  lasten  osallisuuden  toteutuminen  vaatii  aikuisilta  totuttujen

toimintatapojen  uudelleen  miettimistä.  Aikuisten  asiantuntijaroolin  rinnalle  on

mahdollista  nostaa  myös  lasten  ja  nuorten  näkemykset.  Viidenneksi  lasten

osallistumisen  tulisi  olla  vapaaehtoista  ja  sen  käytännön  toteuttamiseen

tarvittaisiin erilaisia vaihtoehtoja.

Lasten osallistumisen kysymyksiä pohtiessani olen herkistynyt osallistumisen

moninaisille  kysymyksille.  Olisi  liian  yksioikoista  mitata  tai  arvottaa

osallistumista  sen  mukaan,  kuinka  paljon  lapsi  käyttää  suullisessa  käsittelyssä

puheaikaa.  Osallistumiseen  kokemus  on  monien  tekijöiden  summa,  kuten

Thomasin  (2002)  kiipeilyseinämalli  osoitti.  Tutkimusaineistoni  perusteella  on
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mahdotonta sanoa, miten lapset tunsivat oman osallistumisensa ja voimistiko vai

heikensikö  suullinen  käsittely  omaa  osallisuutta  ja  asiantuntijuutta.  Tähän

tarvittaisiin  tutkimusaineisto,  jossa  lapset  ja  nuoret  itse  kertoisivat  omista

kokemuksistaan  ja  lastensuojeluasiakkuudestaan.  Aineistoni  perusteella  voin

kuitenkin kertoa, miten suulliseen käsittelyyn osallistuneita nuoria huomioitiin ja

kuunneltiiin  sekä  kuvata,  miten  aikuiset  kertoivat  lapsista  suullisissa

käsittelyissä.

Seuraavaksi  selvitän  tämän  aineiston  valossa  lasten  mahdollisuuksia  olla

osallisina  ja  tuottaa  omaa  asiantuntijuuttaan  suullisissa  käsittelyissä52.  Luku

etenee  seuraavasti.  Tarkastelen  ensin  kolmen  nuoren  osallistumista  suullisiin

käsittelyihin53. Olen kiinnostunut siitä, mitä nuoret kertovat itsestään, mitä heiltä

kysytään  ja  mitä  erityistä  vuorovaikutustilanteiseen  tulee  nuorten  osallistuessa

niihin.  Tämän  jälkeen  tutkin  kuvaa,  joka  lapsista  luodaan  välittyneillä

kertomuksilla.  Lopuksi  pohdin  vielä  lapsen  osallisuutta  ja  heidän

mahdollisuuksiaan osallistua suullisissa käsittelyissä.

7.2 Nuoret näyttämöllä

”Minnalle X (pj.) antoi hymyntapaisen. Huomasin puheenjohtajan
olevan tyytyväinen Minnan läsnäoloon. Viimeksi hän sanoi minulle,
että täältä puuttuu lapsi tai lapsen edustaja.”(H 10, s.2)

Tutkijana olen alusta pitäen halunnut selvittää, millainen asema lapsella itsellään

on  suullisen  käsittelyn  aikana  ja  kuinka  lapsi  niissä  huomioidaan.  Olen  myös

ollut innokas näkemään, ovatko istunnot erilaisia, jos niissä on lapsi mukana. Jos

suullisia käsittelyitä sattui saman päivän kohdalle kaksi tai useampia, yritin valita

suullisen  käsittelyn,  jossa  lapsi  tai  nuori  olisi  ollut  paikalla.  Kävi  niin,  etteivät

52 Jaoin tutkimukseni aineiston lapset ja nuoret kahteen ryhmään sen mukaan, olivatko he läsnä
suullisessa käsittelyssä vai eivät. Ensimmäisen ryhmän muodostivat kolme nuorta,  jotka ottivat
osaa  suulliseen  käsittelyyn.  Toiseen  ryhmään  kuuluivat  kuuluivat  kaikki  aineistoni  27  lasta  ja
nuorta,  joita  koskevaa  tietoa  eri  aikuistoimijat  esittivät  lapsia  koskevissa  välittyneissä
kertomuksissa.
53  Olen  tähän  asti  puhunut  lapsista  ja  luvun  pääotsikko  viittaa  lapsiin.    Minusta  on  kuitenkin
luontevampaa puhua tässä yhteydessä nuorista. Suulliseen käsittelyyn osallistuneet nuoret olivat
iältään  1415vuotiaita.  Koska  luku  kokonaisuudessaan  koskee  kaikenikäisiä  lapsia,  olen
valinnut pääotsikkoon lapset.
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nuoret ennakkotiedoista poiketen aina saapuneet paikalle. Kerran eräs äiti kielsi

läsnäoloni suullisessa käsittelyssä, koska lapsi oli itse paikalla. Loppujen lopuksi

kävi niin, että pääsin havainnoimaan kolmea suullista käsittelyä, joissa oli nuoria

paikalla.

Tässä  osiossa  tarkastelen  näitä  kolmea  suullista  käsittelyä.  Meillä  ei  ole

toistaiseksi  tutkimustietoa  nuorten  osallistumisen  tavoista  oikeudenkäynteihin,

vaikka  aihe  on  ajankohtainen  ja  tärkeä.  Aineistootteet  ovat  tässä  osiossa

rinnakkain  ”taulukkomuodossa”,  mikä  mahdollistaa  aineiston  analyysin  ja

vertaamisen paremmin kuin jos otteet olisivat olleet tekstissä peräkkäin.

Havainnoimani tilanteet koskevat joko valitusta huostassa pidon jatkamisesta,

tai huostaanoton alistusta ja valitusta. Paikalle saapuvat nuoret, Minna, Rami ja

Simo,  ovat  1415  vuotiaita  ja  jokaisella  heistä  on  kokemusta

sijaishuoltopaikoista,  joko  lyhyemmältä  tai  pidemmältä  ajalta.  Yksi  nuorista  ei

ole  suullisen  käsittelyn  aikana  sijoitettuna  sijaishuoltopaikkaan.  Vanhempien

runsas  alkoholinkäyttö,  lapsen  hoidon  laiminlyönti  sekä  nuoren  oma  käytös  ja

koulunkäyntivaikeudet ovat huostaanottojen taustalla. Nuorten perhetaustat ovat

myös  varsin  rikkonaisia.  Vanhemmat  ovat  pitäneet  yhteyttä  nuoriin

epäsäännöllisesti.  On  ollut  aikoja,  jolloin  vanhemmat  omien  vaikeuksiensa

tähden eivät ole  tavanneet  lastaan, mutta on myös kausia, kun yhteydenpito on

ollut runsaampaa. Suullisiin käsittelyissä on nuorten lisäksi paikalla jokaisen äiti,

yksi isä sekä yksi isäpuoli. Todistajina toimii lasten kummeja, perhetuttuja sekä

lasten tai perhekotien työntekijöitä.

Nuorten  tilannekuvaus  kaikessa  yleisyydessään  voisi  koskea  lähes  kaikkia

aineistoni  lapsia.  Poikkeuksellista  on  heidän  osallistumisensa  suulliseen

käsittelyyn.  Heidän  osallistumisensa  tavat  vaihtelevat.  Rami  on  aktiivinen  ja

aloitteellinen  toimija,  joka  on  itse  pyytänyt  suullista  käsittelyä  ja  on  paikalla

oman  laillisen  avustajansa  kanssa.  Simoa  voisi  sen  sijaan  luonnehtia

lyhytsanaiseksi tarkkailijaksi, jonka läsnäoloa salissa ei juuri huomaa. Simolle on

määrätty  laillinen  avustaja,  joka  käytännössä  edustaa  myös  äitiä.  Minnaa  on

haastateltu  suullista  käsittelyä  varten  etukäteen,  mutta  hän  saapuu  paikalle

kuuntelemaan  muiden  puheita  ja  kommentoimaan  haastattelusta  kirjoitettua

muistiota.
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Rami, Simo ja Minna istuvat vanhempiensa kanssa samalla puolella salia. He

saapuvat  saliin  ja  lähtevät  paikalta  yhtä  aikaa  vanhempiensa  kanssa.  Kuvaan

seuraavaksi  miten  nuoria  suullisissa  käsittelyissä  huomioidaan  ja  onko  heidän

läsnäolollaan mitään vaikutusta tilanteen etenemiseen.

7.2.1 Nuorten huomiointi suullisen käsittelyn aikana

Ramin suullisessa käsittelyssä on  läsnä useita aikuistoimijoita: Ramin avustaja,

äiti  ja  isäpuoli,  tuomareita,  johtava  sosiaalityöntekijä  sekä  sosiaalityöntekijä

lastenkodista. Ramin laillinen avustaja roolinsa mukaisesti edustaa päämiehensä

näkemyksiä  ja  tuo  niitä  selkeästi  esiin  suullisen  käsittelyn  käytäntöjen

mukaisessa  järjestyksessä. Avustaja  tekee  todistajille kysymyksiä, etsii Ramille

asiakirjoista kohtia,  joihin puheissa viitataan sekä huolehti esimerkiksi taukojen

pyytämisestä  noin  neljä  tuntia  kestäneen  suullisen  käsittelyn kuluessa.  Lopuksi

avustaja  myös  arvioi  käytyä  keskustelua  ja  esittää  Ramin  vaatimukset  vielä

tiivistetyssä  muodossa.  Tuomariston  puheenjohtaja  puolestaan  huomio  Ramia

useita  kertoja  tiedustelemalla  Ramilta,  onko  tällä  jotakin  sanottavaa  tai

kysyttävää  ja  esittää  Ramille  myös  suoria  kysymyksiä,  joihin  Rami  vastaa.

Ramin äiti on aktiivinen kommentoija, joka myös joitakin kertoja tulee poikansa

avuksi  selventämällä kysymyksiä  tai vahvistamalla poikansa  lausuntoja. Äiti  ja

poika  esiintyvät  selkeästi  samalla  puolella  toinen  toistaan  tukien.  Jos  jotakin

eripuraa  tai  eri  näkemyksiä  olisi  heidän  välillään  ollutkin,  sitä  ei  suullisessa

käsittelyssä  tuoda esiin. Yhtenäisyys äidin  ja nuoren kesken korostuu suhteessa

sosiaalityöntekijöihin,  jotka  edustivat  vastakkaista  näkökulmaa  asiassa.

Sosiaalityöntekijöiden  tavat  huomioida  nuorta  olivat  esimeriksi  katsekontaktin

ottaminen  nuoren  kanssa  hänelle  puhuessa,  Ramin  esittämiin  kysymyksiin

vastaaminen  ja  joidenkin  asioiden  sanomatta  jättäminen.  Tämä  kävi  ilmi

haastatellessani  toista  sosiaalityöntekijää.  Hän  totesi  koko  ajan  miettineensä

suullisen käsittelyn aikana mitä kannattaa tuoda esiin ja mitä ei. ”Siinä oli poika

niinku  päähenkilönä,  niin  kyllä  häntä  jotenkin  suojeli,  enkä  mä  tiedä,  että

kyllähän  asiakirjoista  tulee  esille  sitten.”  (Haastattelu  10,s.  4).  Nuoren

huomiointi  merkitsi  joidenkin  asioiden  sanomatta  jättämistä,  joita  aikuisten

kesken  olisi  voinut  sanoakin.  Sosiaalityöntekijä  luotti  tuomareiden  lukeneen  ja
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ymmärtäneen  asiakirjaaineistoon  kerättyjä  episodeja  tavalla,  joka  tuki

viranomaisten näkökulmaa asiassa.

Simon  suullinen  käsittely  Ramiin  verrattuna  on  varsin  erilainen.  Läsnä

suullisessa  käsittelyssä  on  Simon  lisäksi  äiti,  avustaja,  tuomaristo  sekä  johtava

sosiaalityöntekijä.  Simon  laillinen  avustaja  nostaa  esiin  asioita  tai  kysymyksiä,

joita  Simo  yhdessä  äitinsä  kanssa  haluaa  kommentoida  tai  nostaa  esille.

Avustajan  rooli  oli  kiinnostava,  sillä  itse  luulin  koko  suullisen  käsittelyn  ajan

avustajan edustavan äitiä  eikä Simoa. Vasta päätöstä  lukiessani, minulle selvisi

hänen  olleen  nuorelle  määrätty  avustaja.  Suullisessa  käsittelyssä  Simo  ei

kommentoi  tai  kysy  mitään  julkisesti  ennen  kuin  hänelle  selkeästi  ilmoitettiin,

että  nyt  on  hänen  vuoronsa  vastata  esitettyihin  kysymyksiin.  Simo  istuu  hiljaa

äitinsä vieressä lähes kaksi tuntia. Simolta ei kukaan kysy ääneen, haluaisiko hän

esittää  kysymyksiä  tai  kommentoida  käytävää  keskustelua54.  Simon  vastaukset

esitettyihin  kysymyksiin  ovat  lyhyitä  ja  sisältävät  pitkiä  taukoja.  Osan

vastauksista  hän  antaa  päätä  pudistamalla  tai  vaikenemalla.  Vastausten

perusteella  voisi  tulkita  Simolle  olevan  helpottavaa,  ettei  häntä  pyydetä

puhumaan  enempää.  Kun  Ramin  kohdalla  sosiaalityöntekijä  jättää  sanomatta

asioita  Ramia  suojellakseen,  Simon  sosiaalityöntekijän  toimii  eri  tavoin.  Hän

käyttää  tilaisuutta  hyväkseen  ”nyt  ku  tilaisuus  tarjoutuu” ja  ottaa  puheeksi

asioita, joita hän omassa lausunnossaan pitää Ramin käytöksessä ongelmallisena.

Minnan  suullisessa  käsittelyssä  ovat  läsnä  isä,  äiti,  isän  avustaja,

sosiaalityöntekijä,  johtava  sosiaalityöntekijä  sekä  kunnan  lakimies.

Puheenjohtaja huomioi Minnaa monin eri  tavoin. Puheenjohtaja  ilmaisee alussa

tyytyväisyytensä  Minnan  paikalle  saapumisesta  ja  kertoo  Minnalle  kahteen  eri

otteeseen  mahdollisuudesta  poistua  välillä  odotusaulaan.  Minna  myös  käyttää

tätä mahdollisuutta hyväkseen ja on poissa kolmen todistajapuheenvuoron ajan.

Odotusaulassa Minna on kummiensa kanssa. Puheenjohtaja tiedustelee Minnalta

erikseen,  haluaako  hän  kysyä  tai  sanoa  jotain.  Minna  ei  halua.  Runsas  kaksi

tuntia  suullisen  käsittelyn  aloittamisesta  tulee  Minnan  vuoro  kommentoida

aikaisemmin  tehdyn  haastattelun  yhteenvetoa.  Kommentointia  edeltää  lyhyt

tauko,  joka varataan  tekstin  lukemista  varten. Muistion  kommentointi  tapahtuu

54 En tosin tiedä, oliko avustaja sopinut tällaisesta toimintastrategiasta etukäteen Simon kanssa.
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puheenjohtajan Minnalle esittämien apukysymysten kautta ja Minna tarkentaa ja

korjaa joitakin muistioon kirjattuja kohtia.

Minnan rooli suullisessa käsittelyssä liittyy selvästi muistion kommentointiin

eikä hänelle esitetä huostaanottoon liittyen mitään muita kysymyksiä. Minna on

saanut  etukäteen  valita  haluaako  hän  tulla  suulliseen  käsittelyyn  vai  tulla

haastatelluksi etukäteen,  ja Minna on valinnut haastattelun. Suullisen käsittelyn

lopuksi  puheenjohtaja  tiedustelee  Minnalta  tulevista  kevätjuhlista  koulussa.

Normaalista  käytännöstä  poiketen  puheenjohtaja  myös  sinuttelee  Minnaa  koko

suullisen  käsittelyn  ajan.  Myös  Ramin  ja  Simon  kohdalla  puheenjohtajat  ovat

astetta  epävirallisempia  nuorille  puhuessaan.  Kun  Ramia  ja  Simoa  puhuteltiin

etunimillä, heidän vanhempiaan teititeltiin ja puhuteltiin etu ja sukunimillä.

Havainnoimissani  kolmessa  hallintooikeudessa  suulliset  käsittelyt  etenevät

varsin yhtenäisen kaavan mukaisesti. Nuorten läsnäolo suullisissa käsittelyissä ei

näytä  juurikaan  muuttavan  instituutiolle  totuttua  asioiden  etenemisjärjestystä.

Pienet  ystävälliset  eleet  ja  sanat  ovat  niitä  keinoja,  joilla  nuorten  läsnäoloa

huomioidaan. Tosin Minnan ja Ramin tapauksessa puheenjohtaja on aktiivisempi

huomioidessaan  nuoria  verrattuna  tilanteisiin,  joissa  on  läsnä  vain  aikuisia.

Tilanteiden pienistä määristä johtuen on kuitenkin mahdotonta sanoa johtuuko se

enemmän  puheenjohtajien  persoonallisuudesta  vai  onko  kysymys  tietoisesta

toimintastrategiasta.  Simon  ja  Minnan  kuulemisajankohdan  on  puheenjohtaja

tulkintani  mukaan  suunnitellut  etukäteen.  Suullisen  käsittelyn  alkupuolella

Minnan äiti ehdotti, että myös Minnaa voitaisiin kuulla ”vaikka tässä vaiheessa”,

mutta  puheenjohtaja  totesi  ”Hmm,  keskustelemme  jossakin  vaiheessa

myöhemmin  Minnan  kanssa,  mutta  ee,  jos  sulla  on  jotakin,  mitä  haluaisit  nyt

sanoa,  niin  ihan”.  Minna  ei  tartu  tähän  mahdollisuuteen,  vaan  hän  pudistiaa

päätään kieltäytymisen merkiksi. Toisin kuin Minnan kohdalla, jossa kuuleminen

tapahtuu istunnon loppuvaiheessa, eräässä suullisessa käsittelyssä puheenjohtaja

päätti  jo  etukäteen kuulla  nuorta  ensimmäisenä  ja  antaa nuorelle  luvan poistua

tämän jälkeen. Koska en itse päässyt seuraamaan istuntoa loppuun asti, en tiedä

miten  tilanteessa  lopulta  toimittiin  ja oliko nuori  itse halukas poistumaan oman

esiintymisensä jälkeen.
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7.2.2 Nuoret osallisina vuorovaikutustilanteissa

Suulliset  käsittelyt  muiden  institutionaalisten  kohtaamisten  tavoin  etenevät

tyypillisesti  kysymysten  ja  vastausten kautta  (vrt.  Mäkitalo 2005,  432). Tämän

lisäksi  tuomioistuinkäsittelyiden  kaava  ja  menettelytavat  ovat  lain  asettamiin

määräyksiin  ja  perinteisiin  toimintatapoihin  sidottuja.  Puheenjohtajan  rooli,

tuomareiden  läsnäolo  sekä  asianosaisten  ja  laillisten  avustajien  selkeästi  eri

näkökulmista  argumentoiva  puhetapa  sekä  todistajien  käyttö  tuovat  käsittelyyn

oman  leimansa.  Tilanteet  ovat  tyypillisiä  oikeuteen  sijoittuvia  institutionaalisia

vuorovaikutustilanteita.  Aineistoni  kolmen  nuoren  puheenvuorot  ja

mahdollisuudet  olla  osallisena  suullisessa  käsittelyssä  tapahtuvat  oikeudellisten

instituutioiden  vuorovaikutussääntöjen  ja  käytäntöjen  puitteissa.  Aineistoa

läpikäydessäni  yritin erotella  tilanteita,  joissa nuoret  tuottavat  aktiivisesti  tietoa

tilanteista,  joissa nuorille esitetään kysymyksiä  ja odotetaan vastauksia. Näiden

kahden tiedon tuotttamisen erottaminen toistaan ei osoittautunut yksiselitteiseksi

tai  helpoksi.  Simon  kohdalla  asioiden  käsittely  etenee  kaikkien  selkeimmin

kysymys ja vastaus käytännön mukaisesti. Simo kertoo itsestään niukasti. Minna

puolestaan  kommentoi  kirjallista  muistiota,  jonka  asiantuntijajäsen  ja  esittelijä

ovat  haastattelunsa  pohjalta  kirjoittaneet.  Vanhemmat  ovat  valituksessa

pyytäneet  hallintooikeutta  selvittämään  Minnan  mielipiteen  asiassa.

Haastattelussa  Minna  on  saanut  kertoa  itsestään,  koulusta,  kavereista,

harrastuksista,  perheestä,  perhekodista  ja  tulevaisuuden  toiveistaan,  myös

tulevasta  asuinpaikasta.  Rami  on  sekä  kysymysten  kohteena  että  kysymysten

tekijänä.  Rami  käyttää  myös  kommentointimahdollisuutta  hyväkseen

arvioidessaan ja korjatessaan suullisessa käsittelyssä esitettyjä tietoja.

Aineiston  tarkastelu  itsenäisen  tiedon  tuottamisen  näkökulmasta  ei

kuitenkaan  vaikuttanut  toimivalta  ratkaisulta.  Aineistoni  ei  kerro  niinkään

itsenäisestä  tiedon  tuottamisesta  kuin  tilanteiden  tulkinnallisuudesta  ja

riippuvaisuuksista.  Institutionaalisissa  vuorovaikutustilanteissa  puheenvuorot

ovat aina suhteessa siihen mitä on aikaisemmin sanottu tai kirjoitettu. Sen sijaan

nuorten  tapaa  vastata  heille  esitettyihin  kysymyksiin,  tai  kommentoida  jo

puhuttua,  voi  mielestäni  tarkastella  osallisuuden  näkökulmasta.  Nuori  on

osallisena  vuorovaikutustilanteessa  suullisen  käsittelyn  aikana.  Vaikka

osallisuuden aste on rajattu, nuorella on mahdollisuus vaikuttaa mitä hän sanoo
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ja  missä  laajuudessa  kysymyksiin  vastaa.  Vaikka  nuori  ei  itse  määrittelisikään

mistä puhutaan, hän voi vaikuttaa siihen, millaista tietoa itsestään muille tuottaa.

Osallisuuden  aste  voi  vaihdella  suullisen  käsittelyn  aikana  aktiivisesta

passiiviseen.  Aktiivisuus  ei  kuitenkaan  merkitse  ainoastaan  oman  puhetilan

ahkeraa käyttämistä, vaan aktiivisuus omassa asiassa voi ilmetä läsnä olemisena,

kuuntelemisena tai kommentoimalla mitä muut sanovat.

Etsin aineistosta kaikki ne kohdat,  joissa nuoret ovat vuorovaikutustilanteen

toisena  osapuolena  joko  vastaamassa  kysymyksiin  tai  käyttämässä  heille

annettua  puhetilaa.  Minnaa,  Ramia  ja  Simoa  esitellessäni  paikansin  nuorten

puheet  suullisen  käsittelyn  eri  vaiheisiin.  Minnan  ja  Simon  puheosuudet

sijoittuivat  suullisen  käsittelyn  loppuun.  Rami  on  eniten  äänessä  heti  suullisen

käsittelyn  alkupuolella,  mutta  osallistuu  myöhemminkin  asian  käsittelyyn

kommentoimalla  tai  kysymällä.  Paikansin  kolme  nuorten  puhetta  yhdistävää

teemaa.  Ensinnäkin  suullisissa  käsittelyissä  puhutaan  nuorten  asumistoiveista,

tiedustellaan nuorten arviota vanhempien elämäntilanteesta ja vanhemmuudesta,

sekä  kolmanneksi  ollaan  kiinnostuneita  nuorten  omasta  tilannearviosta.

Jälkimmäinen  koski  erityisesti  Simoa  ja  Ramia.  Tarkastelen  aluksi  nuorten

tuottamaa puhetta kaikille yhteisten teemojen, asumisen ja vanhemmuuspuheen,

kautta. Ramin ja Simon kohdalla pohdin lopuksi vielä kuinka nuoret osallistuvat

ja lähtevät arvioimaan omaa tilannettaan sekä tuen tai kontrollin tarvettaan.

7.1.3  Mielipide asuinpaikasta

Kun vanhempien erotilanteessa ratkaistaan lapsen huoltoon ja asumiseen liittyviä

järjestelyitä, pitää lasten mielipiteet selvittää. Lapsia ei kuitenkaan tulisi asettaa

valintatilanteeseen vanhempien välillä  (Smart  ym. 2004, 375; Kankainen 2000,

394).  Huostaanottotilanteessa  ja  lapsen  ollessa  sijaishuollossa,  asuminen  on

konkreettinen  lapsia  ja vanhenpia erotteleva  asia.   Ennakkooletukseni oli, ettei

nuorilta kysyttäisi hallintooikeudessa suoraan heidän asumistoiveistaan.  Näin ei

kuitenkaan ollut. Kaikilta nuorilta  tiedusteltiin asiaa  tai nuoret ottivat  itse asian

esille.  Mielipiteen  selvittäminen  tilanteessa,  jossa  on  paikalla  useita  lapsen

asumisjärjestelyistä  kiinnostuneita  aikuisia,  saattaa  merkitä  nuorelle

valintatilannetta.  Mielipiteen  kysymyinen  asumisjärjestelyistä  ei  ole  neutraali

kysymys.  Kun  asiaa  kysytään  tuomioistuinkäsittelyssä,  jossa  asianosaiset  ja



150

lastensuojeluviranomaiset  pyrkivät  esittämään  asioita  omasta  näkökulmastaan

mahdollisimman  vakuuttavasti,  lapsen  mielipide  tulee  osaksi  aikuisten  tiedon

todentamisen  keinoja.  Väittäisin  myös  nuorten  olevan  tästä  tietoisia.  Nuorelle

esitetty  kysymys  asuinpaikasta  ei  ole  odottamaton  tai  erityinen,  vaan  kysymys

jota  on  odotettu,  pohdittu,  kenties  pelättykin,  mutta  johon  ollaan  valmiita

ottamaan kantaa  jollakin  tavalla. Kuvaan kolmen aineistootteen kautta nuorten

tapaa kertoa ja ottaa kantaa asuinpaikkansa puolesta. Välillisesti voi myös tulkita

nuorten puhuvan huostaanoton  tarpeellisuudesta,  vaikka näissä  aineistootteissa

sitä kysytään vain Simolta.

Aineistoote. Nuorten esittämiä mielipiteitä asuinpaikasta.

Minna Rami Simo
Minna: Ei mulla sitte muuta.
Pj: Ei muuta ollu.
Minna: No sit tuli tää  tää tää

ku tos nyt niinku, että jos
tulee päätös, että mä et
päätös tuleekin että mä jään
asumaan perhekotiin, mut
en mä nyt oikeestaan ees
toivokaan, ni meille tuli isin
kaa yks kerta puheeks, että
se ei oo kivaa, että kun
pitäis hoitaa kissoja, olla
niitten kanssa, jutella isän
kanssa ja sit ku mul on
siellä kotipiirissäkin
kavereitten kaa pitäs jutella
ja keskustella, niin on niin
vähän aikaa siinä sitten,
että että ja sit ku mä meen
tohon kasiluokalle niin
mulle tulee näitä
valtakunnallisia kokeita ja
lukemista, ni sit jää vielä
vähemmän

Pj: Aika paljon töitä tulee
koulussa tosiaan.

Tyttö: Niin, tulee liian vähän
aikaa olla sitten perheen
kanssa.

PJ: Joo, tarkotus, että käytäs
tämmönen, alkukeskustelu
tässä, sitten kuultas
todistajat ja jatkettas
keskustelua. Tota Rami
haluaisitko nyt itse kertoa
tästä tähän huostaanoton
lopettamiseen liittyvistä
asioista yleensä vai
haluatko, että teen
kysymyksiä ehkä aiheita vai
kerro ihan mitä sulla on
sydämellä.

Rami: No, mäkin vaadin että
mä siis mun asuinpaikka
kuuluis olla kotona.

PJ: Joo,o
Rami: Mä vaadin, että mä

pääsen sinne. Nimittäin mä
oon saanu laitoselämästäkin
nyt aivan tarpeekseni. Mun
asuinpaikka on niinku äidin
ja Akun luona

PJ: Joo, niin sä oot kauan ollu
siellä, kahdeksan vuotta vai?

Rami: Niin kahdeksaan
vuoteen mää en oo kotona
asunu.

PJ: Joo, aika paljon olet

Pj: No niin, sitten me voitas
viel Simoa kuulla tässä
asiassa, voiko Maasalo
kysyä Simolta muutamia
kysymyksiä, sitte ehkä
täydennetään.

Avustaja: Tota kerros nyt ihan
ite se että mitä mitä mieltä
sinä olet siitä, että
joutuisit huostaanotetuksi.

Simo: En mää tiä.
Avustaja: Et tiedä. Onko se

sinusta tällä hetkellä sama
asia joudutko sää johonkin
sijaishuoltoon vai vai että
asut X:ssä (kunta)?

Simo: Ei se varmaan ihan
samantekevää oo.

Avustaja: No mikä, haluatko
sinä asua kotona vai vai
mennä johonkin muualle?

Simo: Kyllä se koti ois (puhuu
niin hiljaa, että lopusta ei
saa selvää)(P8, r.1076
1086)
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PJ: Mmm. (4) Entä muuta?
Minna: No, ei tässä ollukaan

muuta.
(P2, r. 10241036)

kuitenkin vieraillut?
Rami: [Kyllä, kyllä]
PJ:[ mutta sehän on tietysti

aivan eri asia.]
Rami: Kyllä mää omasta

mielestäni oon erittäin hyvin
mukana näissä tapahtumissa
ja mä uskon siihen, että
elämä jatkuis ihan
normaalisti vaikka mä
menisin sinne, etten mä olisi
mikään rasite, niin ku
jossain näissä papereissa
lukee. Siitä jaksamisesta.

PJ: Niin lukee
Äiti: Mun mieheni

jaksamisesta.
PJ: kyllä, sittenhän siellä on.

Se ei oo vastakkainen asia
mutta tuli vain mieleeni
tästä, että siinä oli varmaan
Rajalan paperi niin siinä
kerrottiin, että olet ollut
hyvin huolissasi kotiasioista.

Rami: Miss
Pj: Se mä muistan onks se se

Rajalan johtajan lausunto.
Se oli kai nyt se se viime
syksyn asioita se mutta,
kertoisitko siitä jotakin..

Rami: On ollut semmosia
jaksoja, jollon mä oon ollu
tosissaan huolissani ja
miettiny aika paljon että
mikäköhän se tilanne on,
mutta. Mä omasta mielestäni
pystyisin kotona tällä
hetkellä olemaan. Se tilanne
on erittäin hyvä.

(P4, r. 182208)

Minnan  aineistootteesta  käy  ilmi,  että  Minna  on  joskus  isänsä  kanssa

keskustellut niistä asioista, joita Minnan pitäisi ehtiä tehdä kotona. Kotona pitäisi

huolehtia  lemmikeistä,  tehdä  läksyjä,  puhua  isän  kanssa  ja  olla  kavereiden

kanssa.  Nyt  Minnan  asuessa  perhekodissa,  nämä  velvoitteet  eivät  ole  ehtineet
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toteutua  riittävässä  määrin.  Aineistootteesta  ei  voi  suoraan  lukea  mitä  mieltä

Minna itse on näistä  isän luona asumisen sisältyvistä velvoitteista. Ne saattavat

olla  Minnalle  itselleen  tärkeitä,  mutta  voivat  olla  asioita,  joita  Minna  kokee

velvollisuudekseen  kertoa,  koska  tietää  isän  pitävän  niitä  tärkeinä.  Ajan  puute

tulee Minnan puheessa mainituksi kahteen eri otteeseen. Minna olettaa koulusta

tulevan jatkossa nykyistä enemmän tehtäviä ja sen vuoksi muille tärkeille asioilla

jää  entistä  vähemmän  aikaa.  Minna  osoittaa  vastuullisuuttaan  koululaisena

mainitessaan koulunkäynnin olevan tärkeää.

Kiinnostavaa  on  Minnan  tapa  tuottaa  tietoa  niistä  asioista,  jotka  isän  luona

asuminen mahdollistaisi. Rivien välistä voi lukea, että Minna ei saa pitää kissoja

perhekodissa, kun taas isän luona niitä voi hoitaa. Isän kodin lähettyvillä asuvia

ystäviä  ei  perhekodista  ehdi  myöskään  tavata  riittävästi.  Minna  ei  ilmaise

yksiselitteisen selvästi missä hän mieluiten haluaisi asua. Hän ei ”nyt oikeestaan

ees toivokaan” sellaista päätöstä, joka jättäisi hänet asumaan perhekotiin, mutta

ei  sitä  ehdottomasti  myöskään  vastusta.  Asumiseen  ja  perheeseen  liittyvä

pohdinta  on  eri  vaihtoehtojen  ja  asiapuolien  kertomista,  jossa  Minnan  ja  isän

toiveista  kerrotaan  samanaikaisesti.  Asuminen  toimii  yläkäsitteenä,  jonka

konkreettinen  auki  purkaminen  jää  hyvin  yleiselle  tasolle.  Minnan  puhe

asumisesta suuntautuu sekä kotiin, jossa isä ja lemmikit kaipaavat Minnaa, mutta

myös  kodin  ulkopuolelle  ”kotipiiriin”.  Asuminen  näyttäytyy  Minnan  puheessa

aktiivisena  toimintana,  jota  suoritetaan  ja  jossa  ihmissuhteiden  hoitaminen  on

keskeistä. Asumista ei kuvata kotona oleiluna vaan kotiin liittyvien velvoitteiden

hoitamisena.  Puheessa  on  diplomaattinen  sävy,  jossa  omat  toiveet,  halut  ja  eri

vaihtoehdot asumisen järjestelyissä lomittuvat.

Rami  on  asunut  lastensuojelulaitoksessa  lähes  puolet  lapsuudestaan.  Nyt

Rami ilmoittaa saaneensa tarpeekseen laitoselämästä ja vaatii kotiin pääsemistä.

Äiti on myös hetkeä aiemmin vaatinut huostaanoton lopettamista. Rami käyttää

äitinsä tavoin tai esimerkin innoittamana samaa vahvaa ”vaadin” sanaa, mikä on

ehkä  yllättävää  nuoren  sanomaksi,  mutta  myös  tuomioistuinkontekstiin  sopiva

ilmaisu.  Aineistootetta  voisi  tulkita  niin,  että  pitkäaikaisesta  sijoituksesta

huolimatta  laitoksessa  asuminen  on  edustanut  Ramille  väliaikaista  tilannetta.

Ramin  esitettyä  vaatimuksensa  kotiin  pääsystä,  puheenjohtaja  lieventää  Ramin

ilmaisua  muistuttaessaan  usein  tapahtuneista  kotivierailuista.  Rami  ei  lähde
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vahvistamaan tätä näkemystä, vaan tekee selväksi, ettei kotona vierailu ole sama

asia kuin kotona asuminen: ”Niin kahdeksaan vuoteen mää en oo kotona asunu”.

Kahdeksaan  vuoteen  laitoksessa  on  sisältynyt  monia  eri  vaiheita  Ramin

elämässä.  Rami  on  varttunut  pienestä  koululaisesta  murrosikäiseksi  nuoreksi.

Myös Ramin äidin ja isäpuolen elämään on kahdeksan vuoden aikana mahtunut

useita erilaisia vaiheita. Jos Ramin vastauksen edellisestä kahdeksasta vuodesta

vaihtaisi muotoon, ”Niin kahdeksaan vuoteen mun vanhemmat ei oo musta voinu

huolehtia”, muuttaisi se neutraalin ilmaisun asumisesta vanhempien syytökseksi,

mutta  sitä  Rami  ei  tee.  Puheenvuoro  on  varsin  ymmärtävä  ja  maltillinen

suhteessa vanhempiin. Sen  sijaan  laitos  on  turvallinen kritiikin kohde. Laitosta

kritisoimalla  ei  kritisoida  yksittäisiä  henkilöitä,  vaan  koko  lastensuojelu

järjestelmää  ja  sen  puitteissa  toimivia  instituutiota.  Laitoskritiikki  on

tavanomainen  diskurssi  ja  varsin  pienillä  sanoilla  voi  saada  kuulijakunnan

ymmärtämään  mikä  laitoksessa  on  niin  ikävää.  Rami  ei  ole  vielä  ”laitostunut

nuori” kuten Ramin avustaja toisessa kohdin esittää, mutta uhka laitostumiselle

on  todellinen,  jos  sijoitusta  vielä  jatketaan.  Vaikka  Rami  ei  laitoselämää  tässä

otteessa  sen  enempää  erittele,  ”laitoselämä” edustaa  kotona  asuminen

vastakohtaa negatiivisessa mielessä. Rami tuo tämän esiin monta kertaa suullisen

käsittelyn aikana. Seuraava ote on suullisen käsittelyn loppupuolelta.

Rami:  Joo.  Et  mä  oon  aika  vakaasti  päättäny  että  mä  asuisin
kotona  ja  jättäsin  ton  laitoksen  niinkun  taakse,  koska  se  ei
todellakaan ole mun asuinpaikka. Se ei ee siis siellä sanotaan, että
tää on tää on nyt sun koti, mutt ei sitä ei sitä ei voi sanoa kodiks,
koska koti ja laitos on kaks aivan eri asiaa. (P4, r. 19291932)

Kotia  ja  laitosta  ei  Ramin  mielestä  pitäisi  sekoittaa  toisiinsa,  vaikka  jotkut

laitoksessa sanovatkin laitosta kodiksi. Ramin mielestä laitos ei ole todellakaan

hänen  asuinpaikkansa.  Jos  laitos  ei  ole  koti  eikä  asuinpaikka,  mikä  se  on?

Väliaikainen säilytyspaikkako? Miksi on niin  tärkeää  liittää asuinpaikka  ja koti

yhteen?  Onko  niin,  että  Ramin  lähestyessä  18  vuoden  ikää,  laitoksen  ja

lastensuojeluinstituution  rajat  tulevat  vastaan?  Rami  tietää  että  hän  ei  voi  asua

laitoksessa  enää  pitkään.  Lähteminen  laitoksesta  pois  on  pian  edessä  joka

tapauksessa.  Sen  sijaan  äidin  ja  isäpuolen kodin voi olettaa  jossakin muodossa

säilyvän  myös  tulevaisuudessa.  Äidin  ja  isäpuolen  koti  edustaa  Ramille  tässä
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elämänvaiheessa  pysyvyyttä.  Ramilla  on  vielä  vähän  aikaa  mahdollisuus  asua

oikeassa  perheessä  ja  tavallisessa  talossa,  kunnes  hänen  on  aika  itsenäistyä  ja

muuttaa  omaan  kotiinsa.  Kaikki  se  erikoisuus,  mikä  liittyy  laitoselämään,  saa

merkityksensä  suhteessa  muihin  asumisen  muotoihin.  Rami  on  selvillä  mitä

tarkoittaa eläminen laitoksessa  ja  toisaalta, millaista kotielämä siihen verrattuna

voisi parhaimmillaan olla.

Laitoksessa asumisen negatiivisuutta korostaa vanhempien elämäntilanteessa

tapahtunut  positiivinen  muutos.  Ramin  kotona  asuminen  on  nyt tällä  hetkellä

mahdollista, koska päihdeongelma on hallinnassa ja tilanne on erittäin hyvä. Nyt

äidillä ja isäpuolella on kykyä ja halua ottaa vastuusta Ramista, eikä Rami olisi

”mikään  rasite” isäpuolelle  kuten  joskus  ehkä  oli  ollut.  Mainitsemalla

asiakirjoihin kirjatun määreen omasta itsestään, Rami vastustaa hänestä tuotettua

kuvaa ja osoittaa asiakirjojen olevan väärässä tai ainakin vanhentuneen tältä osin.

Laitosta  on  mahdollista  kritisoida,  koska  nyt  Ramilla  on  konkreettinen  paikka,

koti,  jonne  hänellä  on  mahdollisuus  palata.  Laitoksessa  asuminen  on  ollut

välttämätön  osa  menneisyyttä,  mutta  nyt  laitosta  ei  enää  tarvita.  Laitos  on

hoitanut  tehtävänsä  ja  saa  mennä.  Instituutiota edustavien henkilöiden mielestä

laitoselämä  on  merkinnyt  jatkuvuutta,  turvaa  ja  huolenpitoa  Ramille.  Koti

puolestaan  on  ollut  epävarmuuden,  turvattomuuden  ja  laiminlyönnin  näyttämö.

Rami  kääntää  tämän  nyt  toisinpäin  ja  kohdistaa  laitokseen  kaiken  sen

negatiivisen kritiikin,  joka aiemmin on kohdistunut viranomaisten  taholta kotia

ja vanhempia kohtaan.

Simon kohdalla asumisteema tulee puheeksi avustajan esittämien kysymysten

kautta.  Avustaja  aloittaa  kysymyksensä  tiedustelemalla  Simon  mielipidettä

huostaanotosta. Simon ”En mää tiä” vastaus ei  tyydytä avustajaa. Hän muuttaa

kysymystään astetta konkreettisemmaksi kysymällä onko Simolle yhdentekevää

joutuuko  hän  johonkin  sijaishuoltoon  vai  että  hän  asuisi  siinä  kunnassa,  jossa

Simon  äidinkin  koti  sijaitsee.  Sijaishuolto  jossakin  on  avustajalle  selvästikin

huonompi  vaihtoehto  kuin  kunnassa  asuminen.  Avustajalla  näyttäisi  olevan

selkeä ennakkokäsitys siitä ettei sijaishuoltopaikka sijaitse Simon asuinkunnassa.

Kunnassa  asuminen  ei  kuitenkaan  vielä  tarkoita  äidin  luona  asumista.  Vasta

kolmas tarkentava kysymys ”No mikä, haluatko sinä asua kotona vai vai mennä

johonkin  muualle?” konkretisoi  mihin  kysymykseen  avustaja  on  edellisten
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kysymysten  kautta  tähdännyt.  Voidaan  kuitenkin  kysyä  mitä  tietoa  nuorelta

saadaan  tiedusteltaessa  tämän  mielipidettä  asuinpaikasta,  jopa  kunnasta,  kuten

Simon kohdalla tapahtuu. Voidaanko olettaa, että asuinpaikka, koti ja huolenpito

merkitsevät  nuorelle  samaa  asiaa?  Voitaisiinko  nuorelta  asuinpaikkatoiveen

lisäksi  kysyä  mitkä  reunaehdot  tulisi  vähintäänkin  toteutua,  jotta  toive

asuinpaikasta  olisi  myös  konkreettisesti  mahdollista  ja  asuminen  sellaista  kuin

nuori itse sen toivoisi olevan? On turvallista kysyä ”haluatko sinä asua kotona

vai mennä johonkin muualle” mutta jättääkö tällainen kysymys nuorelle mitään

muuta vastusmahdollisuutta kuin ”kotona”?

7.1.4 Vanhemmuuden puolustus

Suullisissa käsittelyissä puhe riittävästä ja riittämättömästä vanhemmuudesta on

keskeinen  teema.  Eletyn  elämän  kokemukset,  mutta  myös  eri  yhteyksissä

esimerkiksi  sukulaisten,  naapureiden,  ystävien,  sosiaalityöntekijöiden  tai

lastenkodin omahoitajien tuottama puhe ja kertomukset lasten vanhemmista ovat

muokanneet  lastensuojelun  piirissä  olevien  lasten  käsitystä  heidän

vanhemmistaan  ja  perheestään.  Lapset  ovat  hyvin  perillä  siitä,  millaista

vanhemmuutta  toiset  aikuiset  tai  lapset  arvostavat.  He  myös  osaavat  arvioida

miten  vanhempien  tulisi  muuttua  tai  millaisen  kuvan  vanhempien  tulisi  antaa

itsestään,  jotta  riittävän  hyvän  vanhemmuuden  kriteerit  täyttyisivät.  Minnan,

Ramin  ja  Simon  ymmärrys  omista  vanhemmista  on  muodostunut  vuosien

varrella kertyneiden kokemusten kautta. Suullisissa käsittelyissä nuoret laitetaan

tai he itse lähtevät arvioimaan vanhempiensa elämäntilanteita ja kykyä huolehtia

heistä. Seuraavat aineistootteet  liittyvät näihin tilanteisiin. Edellä käsittelemäni

asumisteema liittyy läheisesti vanhemmuuteen. Vanhemmuus saa näissä otteissa

merkityksensä lapsen ja vanhemman samassa kodissa asumisen kautta.

Aineistoote. Vanhemmuuden puolustus

Minna Rami Simo
Pj: Joo. Sulla oli Minna

joitakin kohtia, joita olisit
halunnut korjata, niin.

Tyttö: Niin.
Pj: Voisiks sä tässä aluss ihan

PJ: Ja sinä käyt nyt
ammattikoulua?

Rami: Kyllä.
PJ: Koulu on menny hyvin?
Rami:Kyllä

Avustaja: Tuota mites sitten
kun olet tässä nyt tämän
päivän kuunnellu mitä mitä
sinusta on puhuttu ja X: n
sosiaalitoimessa ollaan sitä
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kertoo mitä, mitä muutoksia
tähän haluaisit tehtäväksi?

Tyttö: Mmm. Mä tein tähän
tota muutoksia tota ton äidin
kanss noit juttui, kun
joskushan tota aikuiset ottaa
ryyppyjä suruun, ku tota
joskus kavereilla käy niin
että tulee vanhaks ja elämä
loppuu ni täytyyhän sit ottaa
mut, mutt ei sillee niinkun
kännii vaan sillee suruun
että unohtaa niitä asioita ja
muistelee niitä aikoja ja ni,
mä olin vähän liiotellu tossa,
näitä äitin juttuja ni (4).

Pj: Ni, et sitä kohtaa haluaisit
niinkun niinkun selittää,
että.

Tyttö: Niin, että äitihän on
yleensä semmonen
(huokaus) kauheen siisti ja
huolehtivainen ja pitää
paikat puhtaana ja, yrittää
auttaa ja

Pj: mm
Tyttö: aktiivinen ja toimelias ja

mutt sit se kyselee joitakin
asioita jos ei se ymmärrä

PJ: Mm.
Tyttö: Niinkun isäkin, että ku

sillon ku mä olin pieni ni
ehän mä tiedä ni ne on
oppinu toisilta, että ne
kyselee kauheesti et jos on
tulee uusii kavereita että
kysyy että minkälaisii ne on
ja minkälainen käytös ja
kauan ne saa olla ulkona ja
onko niillä hyvä äiti ja onko
hyvä perhe ja minkälaista
tapaa ja missä pyörii ja näin
? kyselee, että onko se hyvää
seuraa: Yrittää pitää
lapsensa niinku omassa
kotipiirissä ettei mennä

Pj: Millä linjalla olet?
Rami: Rakennusala.
Pj: Jaha, joo. (5) Niin vielä

niistä kotihuolista, mikä se
huolenaihe sul sinulla oli?

Rami: Aa, siis.
Pj: Miten toiset pärjää siellä

vai vai onko?
Rami: Siis näitä mitä mulla on

joskus ollu näitä
PJ: Siis tarkoitan sitä et ku

siellä oli kirjattu, että sä
Rajalassa ollessas niinkun
kannoit huolta kotiasioista,
jos se näin oli, mutta täällä
lukee

Rami: Ai tän kahden viikon
aikana?

PJ: Ei, mä puhun siitä viime
syksystä, aloitetaan,
mennään nyt vähän sinne
niinku menneisyytenkin,
jolla ei ehkä enää nyt oo
niin merkitystä.

Rami: Huolenaiheena, no se oli
semmosta miettimistä vaan,
että mitä siellä tapahtuu.

PJ: Niin
Rami: Mutta, ni
Äiti: Saisinko sanoo tohon

väliin?
PJ: Saatte, joo.
Äiti: Tohon väliin sen verran,

että tää ilmeisesti liittyy
siihen aikaan, jollon me
Akun kanssa vielä juotiin.
Elikä sillon Ramilla oli vielä
aihetta miettiä, että onkohan
äiti ja isä selvin päin ja
miten ne pärjää.

PJ: Jooo
Äiti: Sillon ei ollu edes Liisa

tyttöä vielä. Ett korjaan, että
Rami tarkottaa varmasti
tätä. Ollaanko me kotona
kännissä vai selvin päin ja

mieltä, että sinun äitisi ei
kykene sinusta pitämään
huolta riittävästi, niin mikä
sinun käsitykses siitä
asiasta?

Simo: (5) En mä ossaa selittää
sitä.

Avustaja: No, ensinnäkin niin,
onko teillä kotona joka
päivä lämmin ruoka?

Simo: On.
Avustaja: Esimerkiks mitä?
Simo: No perunoita ja tän

tännään päästään kottiin ett
(epäselvä).

Avustaja: Entäs mitä mitä
aamiaiseksi syöt?

Simo Leipää ja juon kahvia
(epäselvä)

Avustaja: Ja Tarja on
aamiaisen laittamassa aina,
eikö niin.

Simo: Juu.
Avustaja: No mitenkäs sitten

joudutko sinä itse pesemään
vaatteet vai huolehtiiko
sinun äiti niistä?

Simo: Äiti, huolehtii.
Avustaja: Osaatko pestä

muuten vaatteita?
Simo: En mää tiä kuinka
Avustaja: (7) No voi, onko

sinulla jotain semmosia
asioita jotka sinun mielestä
sun äidin pitäis tehdä, mutta
jotka hän on laiminlyöny?

Simo: (8)
Avustaja: Ja olet siis sitä

mieltä että mielummin asut
siellä Kettukadulla kuin
lähdet mihinkään muualle?

Avustaja: Kun tämä menee
nauhalle niin, jos voit
vastata sanomalla.

Simo: Kyllä.
Avustaja: Ei muuta kysyttävää.
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minnekään ? tonne
minnekään jengeihin eikä
mihinkään tommosii.

Pj: Hmm
Tyttö: Ei mulla sitte muuta.
Pj: Ei muuta ollu.
(P 2; 10031025)

ehkä jännitti kotilomille
tuloa ja meidän kuntoa, kun
hän tulee sinne. Mutta
meillä on nyt takana hyvä
vuosi. Liisa on syntyny
xkuun y. Meillä on pitkä
raittius nyt takana ja hyvä
alku niin sen jälkeen
Ramilla ei ole ollut aihetta
huoleen, uskoisin näin. Rami
saa tietysti sanoa jos on ollu
mutta mä

Rami: Ei ole, mä olen erittäin
tyytyväinen

PJ: Joo.
(P 4, 230)

(P 8, 11101137)

Minna, Rami ja Simo osallistuvat vuorovaikutustilanteeseen, jossa eri osapuolet

arvioivat  lasten  ja  nuorten  tilanteita  ja  vanhemmuutta.  Vanhemmuuden  ja

nuorten  tarkastelu  tapahtuvat  aikuisten  ja  institutionaalisten  toimijoiden

lähtökohdista,  jossa huolet  ja vaikeudet ovat kiinnostuksen kohteena. Aktiivisia

vuorovaikutustilanteen osallistujia ovat Ramin äiti, puheenjohtaja ja Simon äidin

avustaja.

Ramin  tapauksessa puheenjohtaja ottaa  aktiivisen  roolin kyselijänä. Hän on

jo  hetkeä  aiemmin  viitannut  lastenkodin  muistiinpanoihin,  joissa  on  kerrottu

Ramin  olleen  huolissaan  kotiasioista.  Ramin  ensimmäinen  niukka  vastaus

kysymykseen  ei  riittänyt  puheenjohtajalle,  koska  hän  otti  aiheen  esille

toistamiseen.  Puheenjohtaja  aloittaa  kysymyksensä  kevyellä  koulunkäynti

aiheella,  jossa  varmistetaan  jo  tiedossa  ollut  asia  Ramin  ammattikoulussa

opiskelusta.  Puheenjohtaja  sivuuttaa  koulunkäyntiaiheen  nopeasti  ja  siirtyy

uudestaan  asiakirjoissa  mainittuihin  kotihuoliin.  Huolen  puheeksi  ottamista  ei

joko  asiakirjoissa  selosteta  riittävän  yksityiskohtaisesti  tai  sitten  puheenjohtaja

haluaa  kuulla  Ramin  itse  kertovan  näistä  huolista.  Rami  vähättelee  kysymystä

viittaamalla  menneisyyteen  ”Siis  näitä  mitä  mulla  on  joskus  ollu  näitä”  ikään

kuin asialla ei olisi enää merkitystä. Puheenjohtaja jatkaa kyselyä, Rami ei heti

osaa  tai  halua  yhdistää  huolipuhetta  tiettyyn  ajankohtaan,  puheenjohtaja
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tarkentaa kysymystä ja lopulta Rami toteaa ”Huolenaiheena, no se oli semmosta

miettimistä vaan, että mitä siellä tapahtuu”.

Ramin  äiti  on  tarkkaan  seurannut  keskustelua  ja  ymmärtää  ilmeisen  hyvin

mitä  puheenjohtaja  ajaa  takaa.  Poikansa  puolesta  äiti  ottaa  esiin  konkreettisia

ongelmakohtia  kuten  juomisen,  kännissä  olemisen,  kotilomiin  liittyvän

jännityksen  vanhempien  kunnosta  ja  lopulta  Liisan  syntymän,  joka  on  selkeä

muutoskohta  vanhempien  päihteiden  käytön  loppumisessa.  Äiti  puhdistaa

pöydän  puhumalla  ongelmista  niiden  oikeilla  nimillä.  Äiti  tarjoaa  Ramille

mahdollisuutta eriävän mielipiteen ilmaisuun, mutta Rami yhtyy äidin tulkintaan

huolen sisällöistä ja niiden kuulumisesta menneisyyteen. Jos Rami olisi väittänyt

muuta, hän olisi samalla tullut kumonneeksi äidin muutostarinan uskottavuuden.

Aineiston kautta ei ole mahdollista päästä Ramin kokemusmaailmaan sisälle,

mutta  arkiymmärryksen  varassa  väitän,  että  vuosikausia  jatkunut  huoli

vanhempien  päihteiden  käytöstä  ei  ole  ainoastaan  menneisyyteen  kuuluva  asia,

vaan  voi  jatkua  pitkään.  Puheenjohtajan  tarttuminen  huoleen  saattaa  liittyä

haluun tarkistaa Ramin kykyä ymmärtää asioiden monimutkaisuutta  ja selvittää

miten  realistiset  käsitykset  Ramilla  on  kotiin  muuttamisesta.  Tähän  viittaa  se,

että  puheenjohtaja  vielä  myöhemmin  suullisen  käsittelyn  aikana  ottaa

huolenaiheen  ja  tiedustelee  miten  Rami  kokisi  ja  toimisi,  jos  perheessä  ollut

päihdeongelma pulpahtaisi pinnalle uudelleen (P4,  r. 649). Rami vastaa: ”Kyllä

se varmasti hermostuttais  ja  tota niin hermostuttais  ja  voi olla  vähän nihkeetä

semmonen. Sitä ajattelis  paljon, mutta  kyllä mä osaan, Meillä on kotona myös

puhelin, niin mä osaan  myös ottaa  sen  luurin  käteen”(P4,  r.655656).  Rami  ei

halua  lähteä  kauheasti  pohtimaan  tätä  mahdollisuutta,  mutta  osoittaa  kuitenkin

toimintakykyä  ja  ymmärrystä  siitä,  että  tällaisessa  tilanteessa  tarvitaan

ulkopuolista apua. Taustalla saattaa myös olla ajatus siitä, että on parempi lähteä

ratkaisemaan  puheenjohtajan  maalailemaa  kauhukuvaa  kuin  aktiivisesti  kieltää

retkahtamisen mahdollisuus.

Simo on lähes kahden tunnin ajan kuunnellut keskustelua, jossa häntä itseään

sekä  äitiä  on  kuvailtu  sosiaalitoimen  taholta  erityyppisten  ongelmakuvausten

kautta.  Simon  koulunkäyntivaikeudet,  tottelemattomuus,  ja  äidin  kyvyttömyys

asettaa  rajoja  lapselleen  ovat  tulleet  esiin  useaan  eri  kertaan.  Simo  saa  nyt

mahdollisuuden kommentoida kuulemaansa ja kertoa mitä mieltä itse on äitinsä
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kyvystä pitää huolta hänestä. Avustaja lähtee avoimella kysymyksellä liikkeelle,

mutta  myös  rajaa  sen  aiemmin  sanottuun  ”sosiaalitoimessa  ollaan  sitä  mieltä,

että  sinun  äitisi  ei  kykene  sinusta  pitämään  huolta  riittävästi,  niin  mikä  sinun

käsitykses siitä asiasta?”. Tulkitsen avustajan odottavan Simolta vastausta, jossa

Simo  kertoisi,  että  edellä  puhuttu  ongelmasävytteinen  tieto  äidistä  ei  pidä

paikkaansa  vaan  äiti  huolehtii  pojastaan  riittävässä  määrin.  Näin  ei  tapahdu.

Simo  sanoo,  ettei  ”ossaa  selittää  sitä”.  Koska  odotettua  vastausta  ei  tule,

avustaja  pilkkoo  kysymyksensä  osiin,  jossa  kulttuurisesti  hyvään  äitiyteen

liittyviä  ominaisuuksia  tarjoillaan  Simolle.  Hän  haluaa  tietää  valmistaako  äiti

joka  päivä  lämmintä  ruokaa  ja  onko  äiti  paikalla  tarjoilemassa  Simolle

aamupalaa. Simo vastaa lyhyesti mutta kuuliaisesti kysymyksiin. Tämän jälkeen

avustaja  esittää  uudestaan  kysymyksen  äidin  velvollisuuksista  tai  niihin

liittyvistä  mahdollisista  laiminlyönneistä.  Simo  vastaa  vaikenemalla,  eikä

avustaja  enää  pilko  kysymystä,  vaan  haluaa  ainoastaan  kuulla  Simon  sanovan

missä  hän  haluaa  jatkossa  asua.  Kun  siihenkään  ei  kuulu  vastausta,  avustaja

osoittaa  oikeudellisen  instituution  tarvitsevan  ääneen  sanomista.  Vastauksen

saatuaan, asia on avustajan osalta loppuun käsitelty.

Kysymyksen asettelu on aikuislähtöistä ja tuottaa niukasti jos lainkaan tietoa

Simon  kokemusmaailmasta  ja  Simolle  tärkeistä  asioista.  Ongelmasuuntautunut

tarkastelu jättää vähän tilaa muunlaiselle vanhempilapsi suhteen erittelylle, joka

kuitenkin  saattaisi  tarjota  Simolle  luontaisempia  tai  ainakin  helpompia  tapoja

vastata  tai  ottaa kantaa.  Vastausten  niukkuutta  ei  voi  selittää ainoastaan  Simon

passiivisuudella  vaan  myös  avustajan  vaikeudella  asettua  Simon  asemaan.

Vaikka kysymysten tekijänä on Simon oma avustaja, avustaja ei osoita sanallista

ymmärrystä tai herkkyyttä nuorta kohtaan. Kysymykset ovat vaikeita ja liikkuvat

hyvin  eri  tasoilla.  Pyykinpesusta  hypätään  suoraan  äidin  laiminlyönteihin.

Vaikutelmaksi  jää ettei avustaja ollut varautunut Simon niukkoihin vastauksiin,

vaan odotti Simon puolelta aktiivisempaa osallistumista ja kerrontaa.

Simon  hiljaisuuden  tulkintaa  voi  tehdä  monista  eri  lähtökohdista  käsin.

Hiljaisuus voi merkitä äidin suojelua. Ei ole helppoa kertoa monimutkaisista  ja

ristiriitaisista asioista yksiselitteisesti  ja  lyhyesti. Suullisen käsittelyn aikana on

käynyt  ilmi,  että Simolla on paljon kokemusta  laiminlyönneistä  ja koko Simon

lapsuutta  on  varjostanut  vaikea  ihmissuhde,  johon  on  liittynyt  väkivaltaisuutta.
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Tässä  tilanteessa  on  varmasti  helpompi  olla  hiljaa,  kuin  lähteä  purkamaan

ongelmavyyhdin jotakin päätä auki. Vaarana on joutua kertomaan enemmän kuin

mihin itse on valmis. Hiljaisuus voi merkitä pelkoa olla jotakin mieltä. Hiljaisuus

voi olla itsesuojelua tai kertoa vihan tunteesta. Hiljaisuus saattaa olla opittu tapa

olla  läsnä  aikuisten  järjestämissä  neuvotteluissa,  jotka  keskittyvät  yleensä

ongelmiin ja joissa oman mielipiteen esittämisellä ei ole ollut mitään vaikutusta

tehtyyn  päätökseen.  Suvi  Raitakari  (2004,  2006)  on  nuorten  tukiasumista

käsittelevässä tutkimuksessaan tulkinnut nuorten hiljaisuuden merkitsevän omaa

puhujaaseman  hallintaa  ja  kritiikiltä  suojautumista.  Simon  kohdalla  kritiikki

kohdistuu äitiin, mikä ei nuoren kannalta ole yhtään sen helpompaa kuin joutua

itse kritiikin kohteeksi.

Minna  on  kolmesta  nuoresta  monisanaisin.  Hän  kuvaa  äitinsä  siistinä,

auttavaisena,  aktiivisena  ja  toimeliaana  lapsensa  asioista  kiinnostuneena

ihmisenä.  Ryyppyjen  suruun  ottamista  tapahtuu,  mutta  niiden  taustalla  on

juomiseen  oikeuttavia  syitä,  kuten  kuolemaa  tai  vanhentumista,  ei  pelkkää

juomista  päihtymystarkoituksessa.  Äidin  ongelmalliseksi  tulkittu  käytös  ja

puhetapa  saavat  suullisessa  käsittelyssä  uuden  muotoilun.  Äidin  asiat  eivät  ole

niin  huonolla  tolalla  kuin  muistiosta  voisi  päätellä,  vaan  kyse  on  Minnan

liioittelusta  tai  väärinymmärryksestä.  Monet  Minnan  tekemistä  selvennyksistä

ovat sellaisia, että niiden voisi päätellä olevan äidin sanoja ja selityksiä. Minnan

oma kokemus äidin juomisesta jää kertomatta, eikä sitä tässä tilanteessa kukaan

erikseen kysy.

Otteesta ei selviä mitä asioita Minna on  isästään haastattelusta kertonut.  Isä

tulee  kuitenkin  kuvatuksi  positiivisena  ja  huolehtivana  ihmisenä,  joka  Minnan

vielä  kotona  asuessa  halusi  tietää  kenen  kanssa  Minna  liikkui,  olivatko

leikkikaverit  hyvästä  perheestä  ja  käyttäytyivätkö  lapset  hyvin.  Jos  kaverit

olisivat  kuuluneet  ”jengeihin”,  Minna  ei  olisi  voinut  liikkua  heidän  kanssaan.

Vastakohtaisuuksien kautta Minna tulee itse luoneeksi omasta perheestään hyvän

perheen  mallikuvaa.  Minnan  kuvaus  ideaaliperheestä  on  ristiriitainen,  koska

huostaanotto  noin  neljä  vuotta  sitten  ei  kerro  siitä,  että  asiat  olisivat  kotona

sujuneet näin seesteisesti. Minna pitäytyy menneiden  tapahtumien kertomisessa

ja  saattaa  olla,  että  hän  tulee  myös  kuvanneeksi  tilannetta,  jonka  toivoo

tulevaisuudessa toteutuvan.
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7.1.5 Nuori tuen ja kasvatuksen kohteena

Seuraavaksi  tarkastelen  Ramin  ja  Simon  arjessa  tapahtuneita  tilanteita,  joissa

tuen  ja  kontrollin  kysymykset  hallitsevat.  Nuorten  ja  aikuisten  välisissä

vuorovaikutustilanteista  muodostuu  usein  tilanteita,  joissa  nuori  joutuu

kasvatuksellisen  puheen  kohteeksi  (Raitakari  2006,  187;  Rönkä  2006,  17).  Se

korostaa  aikuislapsisuhteen  hierarkisuutta  ja  muistuttaa  nuorta  viranomaisten

tälle  asettamista  odotuksista.  Kasvatuksellisella  puheella  voidaan  yrittää

konkretisoida nuorelle huolta,  joka aikuistoimijoilla on nuoren tämän hetkisestä

tilanteesta  ja  tulevaisuudesta.  Toisaalta  kasvatuksellinen  ja  nuoren  tukemiseen

liittyvä  puhe  voi  toimia  viranomaisen  toimenpiteiden  oikeuttajana.  Ohjeet  ja

nuoren tarvitseman tuen laatu tuodaan esiin asioina, joista on jo puhuttu ja joista

nuoren  tulisi  olla  tietoinen.  Kasvatuksellisen  puheen  kohteena  ovat  nuoren

lisäksi muut kuulijat ja erityisesti hallintooikeustuomarit.

Aineistoote. Nuoret tuen ja kasvatuksen kohteena.

Rami Simo
Rami: Niin ja mullakin oli vielä jotain tästä.

Että ku oliks se Aaro ku otit esille, että ku mä
oon vasta 15vuotias, että mä tarvitsen
erittäin paljon tukea. Mä saan Rajalasta totta
kai tukea, mutta mä saan tätä tukea myös
kotoota. Aivan riittävästi. Voin sanoa, että se
on siis kotona, esimerkki äidin ja Akun
kanssa ni se on paljon miellyttävämpää
heidän kanssaan tehdä näitä asioita, jutella
näistä kouluasioista ja kyllä jos mulla jotain
hätää on ja tai jotain pulaa jostain, niin kyllä
mä ne kaikki olen saanu, saanu jos mä ne
olin niinku välttämättä tarvinnu. Samalla
lailla ku Rajalastaki. Et ei se tarkota, ett jos
mä nyt pääsen muuttamaan kotiin, se ei
tarkota sitä, että mä jäisin ilman tukea ja
sitte ku tässä kaivettiin taas esille tää mun
rötös, tää graffitti juttu ni, se on selvitetty,
siitä mä oon itekin erittäin tyytyväinen ja mä
uskoisin, että siitä esimerkki Rajalakin
tyytyväinen ja ei pitäs olla mitään
valittamista tähän asiaan. Ja sen jälkeen, tai

Pj: Onko Raija Takalalla.
Sosiaalityöntekijä: Mä kysyisin Simolta nyt ku

tilaisuus tarjoutuu, salliiko äiti sun
tupakoivan?

Simo: No on se siitä sanonu ettei sun tarttis
polttaa viä noin nuorena, mutt.

Sosiaalityöntekijä: No entäs kaljan
Simo: Se on mun oma asia
Sosiaalityöntekijä: Niin, no mites kaljan

juominen?
Simo: No, kyl mää joskus olen juonu, mut sekin

ku siinä sanottiin et kirkon kohdalla on
joskus kaljakassin kanssa menny niin, se ei
kyllä pidä paikkaa.

Sosiaalityöntekijä: Mut et mitä mieltä sun äiti
on sun kaljan juomisesta, sinun mielestä?

Simo: No se on kanss sanonu saman mitä
tupakasta.

Sosiaalityöntekijä: Joo, entäs mopoilu?
Simo: Mopoo ei oo enää.
Sosiaalityöntekijä: Mitä mieltä äiti oli sun

mopoilusta sillon kun mopo oli
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koko kotikokeilun aikana mä oon siis, niin mä
oon pidättäytyny kaikesta tämmösestä ja mä
jos mulla on siis jotain mä kyllä saan sen
toteutettua tai näin myös kotoota käsin. Et se
ei ole vaan Rajala mikä mua pystyis
auttamaan. Nimittäin mulla on äiti ja
isäpuoli, ketkä pystyy kanssa mua auttamaan.
(P4, 599613)

käyttökuntonen?
Simo: No samaa mitä niistä muistakin, ettei sun

tarttis
Sosiaalityöntekijä: niin
Simo: ajella siä kylällä
Sosiaalityöntekijä: Ei oo hyväks ja äiti on

kieltäny ja siitä huolimatta sää teit niitä
kaikkia. Ei muuta. (P8, 11381153)

15vuotiaan Ramin tilannekatsaus omaan elämäänsä osoittaa kypsyyttä ja kykyä

asettua  omaa  elämäntilannetta  arvioivaan  tilanteeseen.  Rami  näyttäisi

sisäistäneen  kasvatuksen  ja  tuen  tarpeen  omalla  kohdallaan,  tai  ainakin  sen,

millaisia  asioita  nuoren  kannattaa  viranomaisneuvotteluissa  painottaa  tai  ottaa

esille.  Rami  suuntautuu  tuen  tarpeessaan  tulevaisuuteen  ja  tarkastelee  tukea

normaalina nuorten ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen liittyvänä asiana.

Tuki  tarkoittaa  esimerkiksi  keskustelua  kouluasioista  tai  pohdintaa  tarpeellisen

tavaran  hankkimisesta.  Rami  ei  nosta  esiin  erityisiä  ongelmatilanteita,  joissa

vanhempien  tukea tarvittaisiin. Maininnan ”jos mulla jotain hätää on” voi toki

tulkita  ongelmatilanteen  luonnehdinnaksi,  mutta Rami  ei  kerro muille  millaista

hätää hän tällä tarkoittaa.

Lastensuojeluinstituution  edustajan  Aaron  katse  on  sen  sijaan  kohdistunut

Ramin ongelmalliseen käyttäytymiseen, eikä salli Ramin unohtaa menneisyyttä.

Aaron esiin nostama rötös ja oletus sen uusimisesta närkästyttävät Ramia. Hän ei

kiistä tapahtuneita, mutta haluaisi unohtaa jo selvitetyn tilanteen ja lopettaa siitä

puhumisen.  Ramin  katse  kohdistuu  kotia,  vanhempia  ja  tulevaisuutta  kohden

poispäin  instituutiosta  ja  instituution  aikaisista  ongelmatilanteista.  Tämä  voi

selittää Ramin närkästystä ja vihastumista.

Viranomaisten  yritys  käsitellä  asioita  monipuolisesti  ja  realistisesti

menneisyyttä  unohtamatta  tuottavat  Ramissa  vastareaktion.  Elämään

vanhempien  luona  liittyy  positiivisia,  lähes  ihanteellisia  odotuksia.  Instituution

tarjoama  epämiellyttävä  tuki  ja  kontrolli  ovat  kotona  vanhempien  tarjoamina

miellyttäviä. Ramin mielestä vanhemmat osaavat ja haluavat auttaa häntä. Rami

on myös valmis ottamaan vanhempien tuen vastaan. Kiinnostavaa on Ramin tapa

tuottaa puheessaan hyvää vanhemmuutta suhteessa omaan  itseensä. Nuoruuteen
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yleisesti  liitetty  kapinointi  vanhempia  ja  auktoriteetteja  vastaan  kohdistuu

viranomaisiin  eikä  vanhempiin.  Ramin  odotukset  vanhempia  kohtaan  eivät  ole

vähäisiä.  Rami  tuottaa  puheessa  itseään  vanhemmille  ja  tuomareille  sopivaksi

tapaukseksi.  Rami  on  riittävän  kiltti,  sopeutuvainen  ja  halukas  yhteistyöhön.

Ramin  tarinaan  ei  kuulu  murrosikäisen  nuoren  tarinaan  usein  liitettyjä  piirteitä

kuten  halua  irtautua  vanhemmista,  ystäväpiirin  korostamista,  rajojen  kokeilua,

itsenäistymishaaveita  tai  kapinointia.  Instituution  edustajien  aikaisemmin

kertomat esimerkit  rajojen hakemisesta  tai  aggressiivisuudesta Ramin puheessa

ymmärretään  laitoksesta  johtuviksi,  ei  niinkään  Ramin  tavanomaisena  tai

vallitsevana  toimintatapana. Siinä missä  instituution  tapa  tuottaa  tietoa Ramista

on  ongelmasuuntautunutta  ja  valikoivaa,  Ramin  tapa  kertoa  itsestään  on

positiivisten asioiden korostamista.

Kun  Rami  aktiivisesti  puolustaa  omaa  toimijuuttaan  ja  vanhempiaan,  Simo

ottaa hyvin etäisen roolin omassa tilanteessaan. Tulkitsen tämän johtuvan Simon

tilanteen  vaikeudesta,  mutta  myös  sosiaalityöntekijän  tavasta  asettua

vuorovaikutustilanteeseen  Simon  kanssa.  Simon  koulunkäyntivaikeudet  ja

runsaat poissaolot koulusta ovat dokumentoitua faktaa, jota sosiaalityöntekijä on

painottanut  voimakkaasti  suullisen  käsittelyn  alkupuolella.  Kyse  ei  ole

ainoastaan  menneisyyden  ongelmista,  vaan  myös  tämän  hetken  tilanteesta.

Vaikka  koulunkäyntivaikeudet  ovat  Simon  ongelma,  kytketään  ne

sosiaaliviranomaisten  taholta  myös  äidin  ongelmaksi.  Äiti  on  kyvytön

asettamaan  rajoja  lapselleen,  mikä  ilmenee  koulunkäyntivaikeuksina.

Sosiaalityöntekijä  on  erityisen  kiinnostunut  äidistä,  ja  Simon  tehtäväksi  jää

vahvistaa äidin ongelmallinen tilanne. Episodi muistuttaa Aino Kääriäisen (2006,

66)  havaintoa  siitä  kuinka  lapsia  käytetään  lastensuojeluasiakirjoissa

perhetilanteen paljastajina  ja vahvistajina. Simon kohdalla paljastustarina ei ole

hänestä  itsestään  lähtevää,  vaan  siinä  on  ”nyhtämisen  makua”.  Tulkintani

mukaan  Simo  olisi  mieluimmin  hiljaa  kuin  kertomassa  tarinaa  kyvyttömästä

äidistään.  Tilanteesta  ei  ole  helppoa  poispääsyä.  Simolle  on  jo  aikaisemmin

huomautettu vaikenemisesta ja ääneen sanomisen  tärkeydestä. Simolle näyttäisi

tässä vaiheessa selvinneen nopeasti  ja  lyhyesti vastaamisen edut vaikenemiseen

verrattuna.
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Sosiaalityöntekijän  tapa  lähteä  luomaan  vuorovaikutustilannetta  Simon

kanssa  kertoo  työntekijän  ja  Simon  etäisestä  suhteesta. ”Nyt  ku  tilaisuus

tarjoutuu”  kommentti  kertoo,  etteivät  Simo  ja  sosiaalityöntekijä  ole  tavanneet

lähiaikoina  ja  että  tapaamisten  järjestämisessä  on  ollut  vaikeuksia.  Työntekijä

olisi  voinut  valita  kevyen  aloituksen  ja  lähteä  luomaan  vuorovaikutustilannetta

positiivisempaan suuntaan. Näin ei  tapahdu, vaan  sosiaalityöntekijä haluaa heti

kuulla  Simon  kertomana  salliiko  äiti  Simon  tupakoivan  vai  ei.  Simo  vastaa

kysymykseen niukasti mutta rehellisesti. Äiti on kieltänyt, mutta kiellot eivät ole

vaikuttaneet Simon tupakanpolttoon.

Simo jatkaa kysymysten kohteena olemista ja lyhyiden vastausten antamista.

Simo  myöntää  joskus  juoneensa kaljaa.  Samaan  hengenvetoon hän  huomauttaa

asiakirjoihin kirjatun kuvauksen hänestä kantamassa kaljakassia kirkon edustalla

olevan  kuitenkin  virheellinen.  Asia  lienee  Simolle  ilmeisen  tärkeä,  koska  hän

omaehtoisesti  kommentoi  sitä.  Sosiaalityöntekijä  sivuuttaa  kyseenalaistamis

yritykseen eikä ota siihen mitään kantaa. Tärkeää ei hänelle ole niinkään se onko

kaljakassia  kannettu  vaan  mitä  mieltä  äiti  on  kaljan  juomisesta.

Sosiaalityöntekijän puheessa on havaittavissa kasvattava ote. Hän haluaa Simon

tietävän,  ettei  tupakointi  tai  kaljan  juonti  ole  hyväksyttävää  toimintaa,  oli  äiti

asiasta mitä mieltä  tahansa. Simon vastaus kaljanjuontiin on edellisen kaltainen

ja kuva vastuuttomasta äidistä vahvistuu entisestään. Mopolla ajaminen kruunaa

äidin  tilanteen.  Simo  joutuu  kolmannen  kerran  arvioimaan  oman  äitinsä

toimintaa  ja  kykyä  asettaa  rajoja  Simolle.  ”Mopoo  ei  oo  enää” vastaus  on

hienovarovainen  tapa  sivuuttaa  kysymys,  mutta  sosiaalityöntekijä  ei  luovuta

vaan haluaa kuulla Simon omin sanoin kertovan mitä mieltä äiti on mopoilusta.

Sosiaalityöntekijä  päättää  kyselytuokion  tiiviiseen  ja  Simon  kannalta  tylyyn

arvioon, ”Ei  oo  hyväks  ja  äiti  on  kieltäny  ja  siitä  huolimatta  sää  teit  niitä

kaikkia”.

Simon vastahakoisuus ja haluttomuus arvioida omaa ja äidin toimintaa ei ole

yllättävää. Simon tilanne muistuttaa lähes ristikuulustelua. Simo ei pahoittele tai

lupaa  muuttaa  käyttäytymistään,  vaan  alistuu  tilanteeseen  ja  vastahakoisesti

vastaa  esitettyihin  kysymyksiin.  Simon  tapaa  toimia  ja  reagoida  suullisessa

käsittelyssä  voi  tulkita  monin  eri  tavoin.  Kuten  jo  aikaisemmin  Simon

hiljaisuutta tulkitessani tein, pidän Simon toimintaa tietoisena. Sosiaalityöntekijä



165

haluaa vahvistusta  omalle  näkemykselleen,  ja  Simo  haluaa  pitää  kiinni  omasta

toimintatavastaan,  tietoisena  siitä  ettei  se  saa  lastensuojeluviranomaisten

hyväksyntää.  Tässä  tilanteessa  eriävän  näkemyksen  kertominen  olisi  altistanut

Simon  pikemminkin  lisäkysymyksille,  kritiikille  tai  sivuuttamiselle  kuin  oman

henkilökohtaisen näkemyksen kirkastumiselle.

7.1.6 Väliyhteenveto

Luvun  alussa  kerroin  olevani  kiinnostunut  lasten  osallisuudesta  ja  heidän

mahdollisuuksistaan  olla  suullisissa  käsittelyissä  oman  asiansa  asiantuntijoita.

Nuorten  läsnäoloa  suullisessa  käsittelyssä  voi  jo  sinällään  pitää  yhtenä

osallisuuden ilmentymänä,  joskaan nuorten omaa kokemusta osallistumisesta ei

tässä  tutkimuksessa  ole  mahdollista  tavoittaa.  Osallistumalla  suulliseen

käsittelyyn  nuorille  tarjoutuu  mahdollisuus  tuottaa  tärkeää  tietoa.  Nuorilla  on

mahdollisuus  ottaa osaa  suulliseen käsittelyyn  tehtävään varta  vasten  määrätyn

oikeusavustajan  kanssa.  Nuoret  kuulevat  mitä  heistä  sanottaan,  ja  millaisia

tulevaisuuden  vaihtoehtoja  eri  osapuolet  heille  suunnittelevat.  Kuuleminen  ja

näkeminen  eivät  ole  vähäisiä  asioita.  Kuuntelemisen  lisäksi  nuoret  käyttävät

puheenvuoroja,  vastaavat  kysymyksiin  ja  kyseenalaistavat  heistä  tehtyjä

tulkintoja.  Ymmärrettävät  kysymykset,  kiireettömyys,  lupa  olla  hiljaa  ja

mahdollisuus  kertoa  itselle  tärkeistä  asioista  riippumatta  siitä  kuinka  tärkeinä

aikuiset  niitä  pitävät,  toteutuvat  vaihtelevasti.  Oikeudenkäyntiin  osallistuminen

on  vain  pieni  episodi  näiden  nuorten  elämässä.  Osallisuuden  kannalta  vielä

tärkeämpää  voi  olla  kuinka  he  voivat  jatkossa  olla  mukana  päättämässä  ja

suunnittelemassa omaa elämäänsä, olla oman elämänsä asiantuntijoita.

Oikeudessa nuoret toimivat ja puhuvat pitkälle aikuisten ehdoilla. Nuorten on

vaikea  irrottautua  instituutioille  ominaisesta  ongelmasuuntautuneesta

puhetavasta  ja  puhua  muista  kuin  aikuisten  kysymistä  tai  esiin  nostamista

asioista.  Nuoret  tulevat,  tai  heidät  otetaan,  osaksi  ongelmasuuntautunutta

tarkastelutapaa, jossa nuoren omaa toimintaa tarkastellaan suhteessa vanhempien

elämäntilanteeseen.  Myös  Pösö  (1993,  212)  on  koulukoteja  koskevassa

tutkimuksessaan  havainnut,  että  lapsen  ongelmista  puhutaan  usein  perheen

ongelmina tai vanhemmista johtuvina ongelmina.
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Vastaamisen  laajuutta  nuoret  voivat  säädellä.  Nuorten  arviot  ja  vastaukset

kysymyksiin  vanhempien  huolenpitokyvystä  tai  mieluisimmasta  asuinpaikasta

olivat niukkoja ja myös hieman epämääräisiä. Niukkuus oli sekä määrällistä että

sisällöllistä.  Vanhemmuuden  luonnehdinta  jää  yleiselle  tasolle.  Minna  on

nuorista  ainoa,  joka  omaehtoisesti  lähtee  kuvaamaan  äitiä  ja  isää,  osin

menneisyyden muistojen kautta. Minna on tehnyt muistioon korjauksia yhdessä

äitinsä  kanssa  ja  voi  kysyä,  kuinka  omaehtoista  puhetta  Minna  lopulta  tuottaa.

Niukkuuden  ohella  puhetta  leimaa  nuorten  halu  puolustaa  vanhempia.

Vanhempien  puolustaminen  ei  tarkoita  ainoastaan  vanhemmuuteen  liittyvien

hyvien  puolien  korostamista  tai  edes  runsasta  kerrontaa,  vaan  päinvastoin

negatiivisten  asioiden  sanomatta  jättämistä,  kulttuurisesti  hyvän  vanhemman

kuvaamista tai hiljaisuutta.

Kerronnan  niukkuus  koskee myös  nuorten  tuottamaa  tietoa heistä  itsestään.

Vaikka valitsemani aineistootteet ovat vain osa  siitä mistä nuoret puhuivat,  jäi

suullisessa käsittelyssä  saatu  tieto nuorten arjesta vähäiseksi.  Johanna Barkman

(2003,  9596)  on  luonnehtinut  lastenkotilasten  elämäntarinoita  elämänmuutos

tarinoiksi. Eri ikäkausina lapsilla on tarvetta identifioida itsensä eri tavoin. 1014

vuotiaiden lasten tarinoissa korostuvat hänen mukaansa tarve olla arkipäiväisen

normaali.  Tarinoissa  korostuvat  harrastukset,  jotka  ovat  nuorille  tärkeitä.  Sen

sijaan  1518vuotiaiden  tarinat  ovat  kesyttämättömiä  raggaritarinoita,  joissa  on

havaittavissa voimakasta uhmaa ja toivetta päästä takaisin oman perheen luokse.

Esimerkiksi  eräs  tyttö  kuvasi  itsensä  lastenkodin  vangiksi,  yksinäiseksi  ja

onnettomaksi.

Aineistoni  kolme  suulliseen  käsittelyyn  osallistunutta  nuorta  sijoittuvat

ikänsä  puolesta  näiden  kahden  tarinatyypin  välimaastoon.  Kaikkia  nuoria

yhdistää halu kotiin palaamisesta, mutta Rami ilmaisee kaikkien voimakkaimmin

kyllästymisensä  laitoselämään,  mikä  sopii  ”raggaritarinamalliin”.  Simon  uhma

on sanatonta  ja on vaikea sanoa, kehen se kaikkein voimakkaimmin kohdistuu.

Harrastuksista  aineistoni  nuoret  sen  sijaan  puhuvat  vähän,  ainoastaan  Minnan

kissat  kotona  mainitaan.  Ehkä  on  niin,  että  tavallisen  nuoren  tarina

harrastuksineen ei oikein sovi oikeudelliseen ympäristöön,  ja nuorten tarve olla

arkipäiväisen normaali tulee ilmaistuksi asumisteeman kautta.
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Ramin  ja  Simon  käyttäytymisestä  ja  tuen  tarpeesta  puhuttaessa  päästään

teemallisesti  lähemmäs  nuorten  omaa  käyttäytymistä  ja  arkista  elämää.

Puheenaiheet  sivuavat  koulunkäyntiä,  vaikeiden  tilanteiden  selvittämistä,

ikärajaoja,  päihteiden  käyttöä  ja  mopolla  ajamista.  Aiheet  ovat  tuttuja  lähes

kaikille  nuorille,  nuorten  vanhemmille  sekä  nuorten  kanssa  työskenteleville

henkilöille.  Tuttuudesta  huolimatta  myös  näitä  aiheita  käsitellään  Ramin  ja

Simon  suullisissa  käsittelyissä  aikuis  ja  viranomaisnäkökulmasta.

Viranomaisnäkökulma  merkitsee  suullisessa  käsittelyssä  ongelmallisten

tilanteiden  esiin  nostamista,  selkeitä  rajanvetoja  sallitun  ja  kielletyn

käyttäytymisen  välille  ja  menneisyyden  tuomista  osaksi  nykypäivää.  Tämä  on

tyypillistä  instituutioille,  joissa asiakkaan elämäntilanteesta valitaan  instituution

tehtävään  ja  toimintamalliin  soveltuvat  piirteet  riippumatta  siitä  mitä  kohteen

kuvaus  asiasta  itse  ajattelee.  Kun  nuori  joutuu  vuorovaikutustilanteessa

kasvatuksen kohteeksi, hänen mahdollisuutensa olla oman asiansa asiantuntija ja

vastustaa hänestä tehtyjä tulkintoja ovat heikot (ks. Raitakari 2004, 4041).

Suullisessa käsittelyssä vastakkainasettelu on ominainen  tapa esittää asioita.

Sinne  sopii  huonosti  eri vaihtoehtojen arviointi  ja pohdinta. Vastakkainasettelu

tekee asioista mustavalkoisia  ja  tämä asettaa nuoret valintatilanteen eteen. Yksi

valinnan  paikka  liittyy  asumispaikkaan.  Asumiseen  näyttäisi  liittyvän  jotakin

erityistä,  jonka  ilmaiseminen  sanallisesti  on  kuitenkin  vaikeaa.  Arkisessa

kielenkäytössä asumista, kotia, perhettä ja asuntoa voidaan käyttää lähes samassa

merkityksessä.  Esimerkiksi  ”kotiin  menemisellä”  voidaan  tarkoittaa  perheen

yhteiseen asuntoon menemistä ja siellä elämistä. Asuminen, asuinpaikka ja koti

ovat  sijoitetuille  nuorille  selvästi  monimerkityksellisiä  käsitteitä.  Joillekin

sijoitetuille lapsille laitos on ennen kaikkea koti, kuten Maritta Törrönen omassa

tutkimuksessaan osoittaa  (2003,  32),  kun  taas  Ramille  ajatus  laitoksesta  kotina

on  kestämätön.  Asuminen  ei  ole  yksiselitteinen  fyysiseen  tilaan  liittyvä  asia,

vaan  sisältää  huolenpitoon  ja  hoivaan  liittyviä  kysymyksiä  ja  erontekoja  eri

toimijoiden välillä.

Tulkitsen  Minnan,  Ramin  ja  Simon  sisällyttävän  asumiskäsitteeseen  myös

huolenpitoon liittyvän ulottuvuuden.  Inkeri Sava  (2003, 41) on analysoinut Aki

Kaurismäen  ohjaamaa  elokuvaa Mies  vailla  menneisyyttä  ja  kirjoittaa

seuraavasti:  ”Niinpä  Mies  etsii  itselleen  asunnon  ja  luo  sen  kodikseen.  Itsensä
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paikaksi.  Koti  on  paitsi  fyysinen  paikka,  myös  sisäinen  itsen  –  mielen  –  tila.

Elokuvan ”opetuksia” on, että tähän kokemukseen ja olemisen tilaan päästäkseen

ihminen  tarvitsee  toisten  huolenpitoa  ja  tukea.  Lopulta  ihminen  ei  ole

eksistentiaalisesti yksinäinen olento, vain itsensä varassa. Hän on toisiin liittyvä

ja ihminen vain yhteydessä toisiin.”

Savan  (emt.)  ajatus  siitä  ettei  asuminen  ei  ole  vain  fyysinen  paikka,  vaan

mielen tila, sopii mielestäni hyvin kuvaamaan nuorten asumispuhetta ja selittää

osaltaan puheen epämääräisyyttä. Mielen tilaa on vaikea pukea sanoiksi. Lisäksi

Savan huomio kodin  luomisesta  itsensä paikaksi osoittavat  asumisen  sisältävän

monia  merkityksiä.  Kodin  luominen  on  konkreettista  toimintaa,  jota  edeltää

asuntoon  muuttaminen.  Toisaalta  mielen  tilan  ei  tarvitse  kiinnittyä  fyysiseen

tilaan vaan se voi myös kiinnittyä menneisyyden muistoihin tai toiveisiin.

Suullisen  käsittelyn  näyttämöllä  nuoret  tuottavat  puhetta  kulttuurisesti

sopivalla tavalla.   He ovat  tietoisia hyvän vanhmmuuden reunaehdoista  ja heitä

itseään  kohtaan  suuntautuvista  odotuksista.  Nuoret  ja  vanhemmat  ovat  saman

esitysryhmän  jäseniä.  Heidän  on  pakko  luottaa  kumppaneidensa  käyttäytyvän

asianmukaisesti,  jotta  ryhmän  haluama  vaikutelma  säilyy  koko  esityksen  ajan

(Goffmanin  (1971,  94).  Sekä  nuorten  että  vanhempien  pitää  näytellä  samaa

näytelmää  loppuun  asti. Asumisen  ja kodin  rinnastaminen  toinen  toisiinsa ovat

pitkälti  vanhempien  olosuhteista  kiinni.  Sijoitetut  nuoret  eivät  voi  puhua

asumisestaan  itsenäisesti  vaan  aina  suhteessa  vanhempien  haluun,  kuntoon  ja

kykyyn  kantaa  heistä  vastuuta.  Asuminen  kodissa,  perhekodissa  tai  laitoksessa

heijastaa  vanhempien  elämäntilanteiden  muutoksia  ja  suhdetta  nuoriin.  Nuoret

voivat  esittää  laitoskritiikkiä  ja  toiveita  kotiin  muuttamisesta  monissa  eri

yhteyksissä, myös silloin, kun toiveita kotiin palaamisesta ei ole.

Kun  asuinpaikasta  puhutaan  tuomioistuinkäsittelyssä,  se  herättää

kysymyksen,  kuinka  vakavasti  nuoren  mielipide  tulisi  suhtautua  ja  miten  sitä

pitäisi  tulkita.  Nuorten  puhetta  kuuntelevat  aikuistoimijat  tulkitsevat  ja  antavat

merkityksiä puheelle omista  lähtökohdistaan. Kun Minnan isän avustaja tulkitsi

Minnan  yksiselitteisesti  toivovan  kotona  asumista  isän  luona,  Minnan  hyvin

tunteva  sosiaalityöntekijä  kuuli  Minnan  toiveissa  ristiriitaisuutta  ja  epävakautta

(haastattelu 13). Nyt Minna kertoo haluavansa kotiin, mutta niin ei ole aina ollut.
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Tuomioistuinkäsittely  on  hyvin  ristiriitainen  näyttämö.  Sinne  kuuluvat  sekä

eriävät  mielipiteet  mutta  myös  yksiselitteiset  päätökset,  joissa  velvoitetaan  eri

osapuolia  toimimaan  tuomioistuimen  ratkaisun  mukaisesti.  Muistan  erään

suullisen  käsittelyn  jälkeen  jääneeni  keskustelemaan  tuomareiden  kanssa

ratkaisusta,  jossa  huostaanottoa  ei  jatkettu  vaan  lapsi  palasi  takaisin

vanhempiensa luokse. Lapsi oli itse toivonut kotiin pääsemistä. Eräs tuomareista

totesi ratkaisun olevan ”fifty fifty” tilanne. Ratkaisu saattoi olla oikea, mutta jos

niin  ei  ollut,  tulisi  juttu  heille  joskus  vielä  takaisin.  Vaikka  päätös  olisi

lainmukainen,  ei  se  ratkaise  elämään  liittyviä  epävarmuustekijöitä.  Tuomarit

joutuvat  tekemään  ratkaisuja,  joissa  ei  ole  yhtä  ainoata  oikeaa  tai  väärää

toimintatapaa.

Suulliseen käsittelyyn  osallistuneet  nuoret ovat  osallisia  monella  eri  tavoin.

He olivat sekä kuulijoita että puhujia. He kertoivat omista mielipiteistään ja siitä

mikä ratkaisu heidän omasta näkökulmastaan olisi sillä hetkellä paras vaihtoehto.

Nuorten  puheet  liittyivät  ihmiselämän  keskeisiin  asioihin  kuten  asumiseen,

vanhemmuuteen ja tukeen eri elämäntilanteissa. He myös kuulivat eri osapuolten

näkemyksiä  siitä  mikä  heille  olisi  parasta,  mitä  heiltä  toivotttin,  mitä  heiltä  ei

toivottu ja millaisia mahdollisuuksia heidän vanhemmillaan katsottiin olevan nyt

ja  tulevaisuudessa  pitää  huolta  lapsistaan.  Nuorten  osallisuuden

mahdollistamisessa  on  aikuisilla  tärkeä  tehtävä.  Heidän  tulisi  kyetä  katsomaan

asioita  nuorten  näkökulmasta  ja  luoda  nuorille  tiedon  tuottamiseen  sopivat

puitteet.  Puitteet  liittyvät  mielestäni  lapsen  informointiin  eri  mahdollisuuksista

olla  läsnä  esimerkiksi  suullisessa  käsittelyssä,  lapsen  valmistaminen  niihin

kertomalla  mitä  odotuksia  tai  vaatimuksia  osallistumiseen  liittyy  ja  myös

jälkikäteen  varaamalla  aikaa  kaikkeen  suullisessa  käsittelyssä  kuullun  ja

näkemisen purkamiseen ja selittämiseen.

7.3 Välittyneet kertomukset lapsista

Yleisin  tapa  välittää  ja  tuottaa  tietoa  huostaan  otetuista  lapsista  tapahtuu

välittyneiden  kertomusten  kautta.  Välittyneissä  kertomuksissa  aikuiset  kertovat

lapsen asioista toisilleen. Välittyneet kertomukset muodostuvat kertomuksista ja

episodeista,  joissa  kuvataan  lapsen  nykytilannetta,  olemusta  ja  tulevaisuutta,
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lapsen suhteita eri ihmisryhmiin ja erilaisiin sijoitusvaihtoehtoihin. Aineistossani

välittyneitä  kertomuksia  lapsista  kertoivat  muun  muassa  vanhemmat,

sijaisvanhemmat,  sosiaalityöntekijät,  avustajat,  todistajina  toimineet  lasten  ja

perhekotien  työntekijät,  isovanhemmat,  ystävät  ja  sukulaiset.  Välittyneet

kertomukset  ovat  tärkeitä  ja  puoltavat  omaa  paikkaansa  suullisen  käsittelyn

yhtenä  tiedon  tuottamisen  tapana.  Aina  lapsen  fyysinen  osallistuminen  ei  ole

lapsen iän, omien toivomusten tai muiden syiden vuoksi mahdollista. Huoltajilla

on  myös  oikeus  edustaa  lastaan  suullisessa  käsittelyssä.  Sosiaaliviranomaisten

tehtävänä on puolestaan ajaa lapsen etua lastensuojeluasiassa.

Havainnoidessani  suullisia  käsittelyitä  pidin  yllättävänä  sitä,  ettei  puhe

lapsista  ollut  aina  etusijalla  vaan  hyvin  paljon  aikaa  käytettiin  vanhempien

oloushteiden  ja  ongelmien  selvittämiseen.  Kirjasin  useaan  eri  otteeseen

havainnointimuistiinpanoihini,  ettei  lapsesta  kerrottu  juuri  mitään.  Tätä  ehkä

selittää  aineistoni  lasten  ikäjakauma.  Alle  kouluikäisten  lasten  määrä  oli

yhteensä  15,  712vuotiaita  lapsia  oli  kuusi,  kuten  myös  yli  12vuotiaita.  Oli

myös  tilanteita,  joissa  sisarussarjan  jostakin  lapsesta  tuotettiin  suullisen

käsittelyn aikana paljon tietoa, kun taas toisista ei juuri mitään.

En  kuitenkaan  usko,  että  pelkästään  ikä  selittää  lasten  näkymättömyyttä.

Jokaisen lapsen arjesta löytyy kerrottavaa, mikäli aikuinen pitää näkemäänsä tai

kuulemaansa  kertomisen  arvoisena.  Tai  kuten  Hurtig  (2006,  178)  toteaa,

”jokainen  yksilö  on  vuorovaikutuksessa  sosiaalisen  ympäristönsä  kanssa  ja

samalla  pätevä  tuottamaan  kokemuksistaan  tietoa”.  Institutionaalisissa

vuorovaikutustilanteissa  päämäärätietoisuus  ja  ennalta  määrätystä  positiosta

toimiminen  voi  kuitenkin  johtaa  siihen,  että  totutut  puhumistavat  ja  käytännöt

määrittävät vuorovaikutustilannetta ja lapsi jää niissä takaalalle.

Neljässä  eri  suullisessa  käsittelyssä  hallintooikeudesta  käytiin

haastattelemassa  lapsia  joko  ennen  tai  jälkeen  suullisen  käsittelyn.

Haastatteluihin  päädyttiin  ainakin  kahdessa  tapauksessa,  koska  suullisen

käsittelyn  aikana  ei  lapsen  näkemys  käynyt  ilmi  riittävän  selvästi.  Kirjatuissa

päätöksissä  kuitenkin  korostettiin,  ettei  lapsen  mielipiteelle  voi  antaa  asiassa

ratkaisevaa merkitystä, vaikka näkemyksen esiin saaminen oli tärkeää.

Jotta  lapsista  voisi  kertoa  henkilökohtaisia  ja  lapselle  tärkeitä  asioita,  lapsi

pitää  myös  tuntea  melko  hyvin.  Havaitsinkin,  että  jos  lapsesta  kertova henkilö
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tunsi lapsen hyvin ja suhde lapsen ja aikuisen välillä vaikutti läheiseltä, kerronta

lapsesta oli yksityiskohtaisempaa. Jos suhde oli etäisempi, kertojan katse seurasi

lasta  kaukaa  ja  kuvailu  jäi  yleisemmäksi.  Seuraavaksi  tarkastelen,  mihin  eri

aikuistoimijoiden  katse  lapsista  puhuttaessa  kohdistui  ja  miten  lapset  kuvataan

suullisissa käsittelyissä55.

Olen  jaotellut  välittyneet  kertomukset  lapsista  kolmeen  pääryhmään.

Ensinnäkin  on  kuvauksia  lapsen  joko  ongelmallisesta  tai  normaalista

käyttäytymisestä  tai  toiminnasta.  Toiseksi  aineistossani  kuvailtiin  lapsen

olemusta,  luonnetta  tai  oireilua.  Kolmanneksi  oli  kuvauksia  lapsista  suhteissa

toisiin ihmisiin. Myös lastensuojelun tukitoimenpiteitä ja lapsen suhdetta näihin

auttamismuotoihin  kuvattiin.  Vähän  huomioita  saivat  lapsen  harrastukset  tai

lapsen  arki.  Kuitenkin  lasten  mielipide  mieluisimmasta  asuinpaikasta  tuotiin

monesti  esille.  Luokitus  ei  ole  kattava,  mutta  sisältää  yleisimmät  ja  useimmin

käytetyt  lasten  kuvaamisen  tavat56.  Seuraavaksi  kuvaan  tarkemmin  tekemieni

luokittelujen sisältöjä.

7.3.1 Normaali vs. ongelmallinen lapsi

Kysymykset  hyvästä  lapsuudesta,  riittävistä  vanhemmuuden  edellytyksistä,

lapsen  turvallisesta  kehityksestä  ja  kasvusta  ovat  moniulotteisia  kysymyksiä,

jotka  kuuluvat  lastensuojelun  sosiaalityön  tehtäviin.  Asiakkuuden alkumetreiltä

lähtien ympäristöön ja ihmiseen luetaan ominaisuuksia, ne tuotetaan joksikin ja

niille  luodaan  merkityksiä  (Heino  1997,  362).  Normaalisuuden  tuottaminen  ja

tulkinta  ovat  vuorovaikutuksessa  tapahtuvaa  toimintaa.  Annetut  merkitykset

eivät ole staattisia vaan ne saavat merkityksensä  siinä kontekstissa,  jossa niistä

puhutaan.  Tulkinta  normaalista  ja  epänormaalista  tapahtuvat  tietyssä  ajassa  ja

paikassa.  On  eri  asia  keskustella  lapsen  normaalista  tai  einormaalista

käyttäytymisestä  tai  toiminnasta  omien  kollegoiden  tai  perhetuttujen  kanssa,

jossa  kuulijat  todennäköisimmin  jakavat  samoja  normaalisuuteen  liitettyjä

ominaisuuksia, kuin perustella sitä hallintooikeuden suullisessa käsittelyssä.

55  Pääasiallinen  aineistoni  tässä  yhteydessä  koskee  16  suullisen  käsittelyn  litteroituja  tekstejä,
joissa käsiteltiin 20 lapsen asiaa. Lisäksi olen käyttänyt havainnointimuistiinpanoja.
56  Välittyneissä  kertomuksissa  oli  myös  yksittäisiä  kuvauksia  erilaisista  lapsiin  kohdistuneista
toimenpiteistä,  lasten  arjesta,  lapsesta  vastuunkantajana  sekä  positiivisessa  että  negatiivisessa
mielessä sekä lapsesta uhrina.
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Puhetta normaalista tai normaaliudesta tuotettiin lähes jokaisessa suullisessa

käsittelyssä.  Kerran  eräs  tuomareista  kertoi  tauolla  kohta  oksentavansa,  mikäli

hän  kuulee  vielä  kerran  sanan  normaali.  Tilanne  liittyi  erään  vanhemman

tulkintaan  omasta  elämäntilanteestaan,  joka  kuvasi  hänestä  ihmiselämään

kuuluvia  tilapäisiä  vaikeuksia  tai  väärin  tulkittuja  normaalin  elämän  episodeja.

Tuomarille  kertomus  edusti  kaikkea  muuta  kuin  normaalia.  Näkemyserot

kertovat  kuitenkin  siitä,  että  normaalisuuden  käsitteelle  ei  ole  yksiselitteistä

mittaria, vaan kyse on aina tulkinnasta ja vaatii selityksiä ja suhteuttamista siihen

ympäristöön ja kulttuuriin, jossa normaaliudesta puhutaan.

Lapsuutta on pitkään kuvattu prosessina,  joka valmistaa  lapsia aikuisuuteen.

(esim.  Alanen  2005,  35).  Lapsen  kehittymistä  on  tarkasteltu  kehitys

psykologisesta  näkökulmasta  (Rose  1990).  Vaikka  nykyisin  lapsia  koskeva

näkökulma  on  laajentunut,  ja  erojen  sijaan  myös  lasten  ja  aikuisten  yhteisiä

ominaisuuksia tuodaan esiin (Alanen 2005, emt.), kehityspsykologisella tiedolla

on  edelleen  hallitseva  rooli.  Se  ilmenee  puheena  lapsen  normaalista  ja  ei

normaalista  kehityksestä.  Myös  sosiaalityössä  kehityspsykologisella  ajattelulla

on oma paikkansa ja se suuntaa tapaa, jolla lapsia arvioidaan ja heistä puhutaan

myös  suullisissa  käsittelyissä.  Näin  on  siitä  huolimatta,  ettei  itse  teoriaan

dokumentoinnissa  tai  päätöksentekotilanteessa  suoraan  viitattaisikaan.  (Taylor

2004, 226227)

Lapsia koskevissa kertomuksissa lasten normaalisuutta tarkasteltiin suhteessa

epänormaaliin,  mutta  normaalisuuden  määrittely  ei  ollut  yksiselitteistä,  vaan

kertojat  luottivat  paljon  kuulijoiden  ymmärtämiskykyyn  normaalisuuden

tulkinnassa.  Tuttua  sananlaskua  mukaillen  voisi  sanoa,  että  ”normaalius  on

katsojan  silmässä”.  Se  on  subjektiivista,  mutta  kulttuurisesti  värittynyttä  tapaa

katsoa  ja  nähdä  asioita.  Se  on  myös  luottamusta  siihen,  että  muut  läsnäolijat

näkevät  asiat  samalla  tavalla  tai  hyväksyvät  tulkinnan  normaalisuuden

ilmentymäksi tai normaalisuuden rajoissa pysyväksi ilmiöksi. Koska normaaliin

viittaaminen  on  samanaikaisesti  sekä  ilmiötä  kuvaavaa  että  sitä  arvottavaa

toimintaa (Jauho 2003, 45), haetaan erilaisilla normaalisuuden tulkinnoilla myös

vastauksia  siihen,  kenen  ääntä  normaalisuuden  tulkinnassa  voi  ja  kannattaa

kuunnella.  Seuraavat  aineistootteet  kuvaavat  tapaa,  jolla  normaalisuutta

käytettiin argumentoinnin yhtenä keinona suullisessa käsittelyssä.
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Aineistoote. Normaalius argumentoinnin keinona.

1. Einon äiti 2. Simon avustaja ja
todistaja

3. Asiantuntijajäsen ja
johtava
sosiaalityöntekijä

”Äiti: (..)Niin se, että miten
paljon tällainen reagointi
sitten palattua lastenkotiin
on epänormaalia niin tuota
kyllä minä ainakin aattelen
sillä tavalla, että että jos
tämmösestä paikasta missä
lapsi, niin Einon sanojen
mukaan ”Täällä on kiva
olla” elikkä mammalassa.
”Tämä on hyvä paikka”.
Niin se sano. ”Tämä on
hyvä paikka”. Nii
semmosesta paikasta kun
sitten joutuu palaamaan
siihen normaaliin arkeen
mikä on siellä lastenkodissa
niin totta kai lapsi reagoi.
Ikävöihän se. Että minun
mielestäni se ei oo. Se on
tervettä. Että jos hän ei
mitenkään millään tavalla
reagoisi siihen niin sehän
ois epänormaalia. (..)” (P6,
r.10861092)

”Avustaja: No sitten vielä
sellanen, sellanen kysymys
että montako kertaa olette
nähnyt Simon humalassa?'

Todistaja: (6) Pari kertaa.
Avustaja: No montako kertaa

olette nähnyt X:n raitilla
muita kolme
neljätoistavuotiaita
humalassa?

Todistaja: Olen mä vähän
useemman kerran.

Avustaja: Poikkeaako tämä
tilanne teidän mielestä siitä
mitä X:ssä ylipäätään
samanikäiset nuoret tekee.

Todistaja: Ei.”(P8, r. 725733)

”Asiantuntijajäsen: Mm. Sit
täällä sano puhutaan näistä
läheisistä ihmissuhteista, et
miten tää läheisyys näkyy?
Keiden välillä ja millä
tavalla?

Johtava sosiaalityöntekijä: No
esimerkiks se tuli tuota hyvin
selkeesti esille tän X:n
perheneuvolan niist
tutkimuksista.

Asiantuntijajäsen. Entä teidän
omat havainnot?

Johtava sosiaalityöntekijä: No
niinkun mä tossa äsken
sanoin, niin musta se
näyttää aivan normaalilta
äiti, isä ja lapsi suhteelta,
tän suhteelta mikä vallitsee
tääll perhekodissa.

Asiantutuntijajäsen: Ootteko
seurannu Ritvan ja tuota?

Johtava sosiaalityöntekijä: No
kuten sanoin niin en ole
nähny Ritvaa ja Akselia
yhdessä.

Asiantuntijajäsen: Ei muuta
kysyttävää.”(P10, 1372
1381)

Kaikki  edellä  kuvatut  aineistoesimerkit  ovat  välillisiä  kertomuksia  lapsista  ja

niitä  yhdistää  puhujan  antama  tulkinta  lapsen  normaalista  toiminnasta,

olemuksesta tai käyttäytymisestä. Esimerkkejä yhdistää puolustuspositiosta käsin

puhuminen.  Ensimmäisessä  aineistootteessa  Einon  äiti  tulkitsee  lapsen

heijaamisen nukkumaan menon yhteydessä normaaliksi lapsen käyttäytymiseksi,

jolle on selkeä syy. Lapsi on viihtynyt lomalla isovanhempiensa luona, ja ikävöi

nyt  heitä.  Aineistoote  ajoittuu  suulliseen  käsittelyn  loppupuolelle  ja  on  äidin

kommenttipuheenvuoro  sosiaalityöntekijän  todistuspuheenvuorolle,  jonka
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jälkeen  on  kuultu  jo  kolme  muuta  todistuspuheenvuoroa.  Sosiaalityöntekijä

kuvasi  todistajanpuheenvuorossa Einoa ja  tämän sisarusten olemusta  ja fyysistä

sekä  psyykkistä  hyvinvointia  seuraavasti: ”nää  lapset  on  ihan  ikätasosesti

kehittyneitä  lapsia  ee  sillä  tavoin  että on niinkun yö yö yöt  tota Einollahan on

ollu  oikestaan  alusta  lähtien  semmosta  levottomuutta  ja  sitä  on  jatkunut  kyllä

näihin viime päiviin asti. Että hän tuota niin on tommosta heijausta ja että hän

reagoi hirveen helposti niin kaikkiin muutoksiin (P6 r. 192195).”

Äiti  palaa  todistajan  mainitsemaan  muutostilanteen  ja  yksilöi  yhden  niistä

isovanhempien luona vietetyksi lomaksi. Kyse ei ole siis mistään erityisen huolta

herättävästä tilanteesta, vaan tavanomaisesta vierailusta mamman ja papan luona.

Äidin  mielestä  todistajan  tulkinta  Einon  levottomuudesta  perustuu  vääriin

oletuksiin.  Äidin  ilmeisenä  huolena  on,  että  lapsen  käyttäytyminen  voitaisiin

tulkita  jollakin  tapaa äidistä  ja  äidin menneisyydestä  johtuvaksi  asiaksi. Mikäli

näin  olisi,  se  voisi  toimia  yhtenä  perusteena  huostaanoton  jatkumiselle.  Äiti

haluaa  viestittää,  ettei  heijaukselle  tulisi  antaa  liian  suurta  painoarvoa  lapsen

tilannetta arvioitaessa. Sitä ei tulisi  tulkita epänormaalina käyttäytymisenä vaan

osoituksena lapsen ikävästä, joka johtuu paluusta lastenkodin tavalliseen arkeen.

Sen  sijaan  lapsen  reagoimattomuutta  ikävään  voisi  äidin  mielestä  pitää

epänormaalina.

Äidin esittämä tulkinta kaikessa arkisuudessaan kuulostaa varsin oikeutetulta.

Toisaalta  myös  todistajan  kuvaus  Einosta  on  varteenotettava.  Mitään

yksiselitteistä mittaristoa tai tutkimusta, jossa Einon heijaukselle löytyisi aukoton

selitys, ei ole. Vastakkain ovat  äidin  ja  sosiaalityöntekijän  tulkinnat. Einon äiti

näyttäisi viettäneen runsaasti aikaa lastensa kanssa ja tuntevansa lapsensa hyvin.

Sosiaalityöntekijä  katsoo  lapsia  etäämmältä.  Hän  vertaa  lasta  muihin  saman

ikäisiin  lapsiin  ja  arvioi  tämän  kehittyneen  ikätasoisesti.  Ikätasoinen  kehitys

kaikessa  yleisyydessään  viittaa  siihen,  että  lapsen  kehitys  kulkee  ”normaalin

rajoissa”.  Einon  kuvausta  voi  siis  pitää  myös  positiivisena  lapsen  kuvauksena,

jossa  on  havaittavissa  vain  vähäistä  poikkeavuutta.  Sosiaalityöntekijän  tapa

kuvata lasta sekä ”yleisenä  tapauksena” että yksilönä kertoo siitä, miten arkisin

tai  huomaamattomin  sanakääntein  kehityspsykologinen  ajattelu  suuntaa  tapaa,

jolla lapsista sosiaalityössä puhutaan. Se on turvallinen, tuttu ja lyhyt tapa kuvata

lasta, ja harvoin tulkintaa ikätasoisesti kehittyneestä lapsesta kyseenalaistetaan.
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Toisessa  esimerkissä  nuoren  avustaja  ja  todistajana  toimiva  perhetuttu

puolustavat  murrosikäisen  Simon  alkoholikokeiluja  ja  vertaavat  sitä  muiden

samanikäisten  ”normaalien”  suomalaisten  nuorten  toimintaan.  Avustajan  kysy

myksenasettelusta ja todistajan vastauksista voi päätellä, että tässä tilanteessa he

haluvat  kuvata  Simon  tavallisena  nuorena.  Samalla  raitilla  näkee  todistajan

mukaan harva se ilta päihtyneitä nuoria, joiden huostaanottoa ei edes harkita.

Välittynyt  kertomus  Simosta  on  siinä  mielessä  erikoinen,  että  Simo  on

paikalla  kuuntelemassa  kahden  aikuisen  välistä  keskustelua  hänen  päihteiden

käytöstään. Vaikka humalahakuinen juominen nuorten keskuudessa on yleistä, ei

siihen  ole  tapana  suhtautua  aikuisten  taholta  kevyesti  ja  hyväksyvästi,  vaan

pikemminkin  huolestuneena.  Avustajan  ja  todistajan  tapa  kuvata  päihteiden

käyttöä  lähenee  nuorten  argumentaation  keinoja,  joissa  päihteiden  käyttöä

puolustetaan ja normalisoidaan. Esimerkiksi Raitakarin (2006, 123) tutkimukses

sa tukiasumisen piirissä olevat nuoret normalisoivat omaa päihteiden käyttöään.

Sen sijaan aikuiset puhuivat päihteettömyyden tai hallitun käytön puolesta.

Avustajan ja todistajan tapa tuottaa normaalisuutta Simon päihteiden käyttöä

puolustelemalla  rikkoo  normatiivisia  oletuksia,  joita  aikuisille  asetetaan

suhteessa  lapsiin.  Tosin  avustajan  suhdetta  Simoon  ei  voi  pitää  tavanomaisena

lapsiaikuissuhteena.  Lähtökohtaisesti  avustajan  tehtävänä  on  puolustaa

päämiehensä näkemyksiä,  ei  kasvattaa  tai moralisoida  häntä. Avustajalla  ei  ole

mitään velvoitteita tai vastuita Simoon oikeudenkäynnin ulkopuolella, vaan hän

toimii  päämiehensä  edustajana  ainoastaan  oikeudenkäynnissä.  Sen  sijaan

todistajan  suhde Simoon on  läheinen. Hän on  Simon  ystävä, mutta myös  äidin

tukihenkilö, ja sitä kautta vastuussa Simon käytöksestä ja rajojen asettamisesta.

Tässä  tilanteessa  todistaja  ei  kuitenkaan  ota  kasvattajan  roolia,  vaan  hän

todistajan asemassaan vastaa kiltisti avustajan muotoilemiin kysymyksiin, joiden

tarkoitusperä on varsin ilmeinen. Simosta tehdään normaalia nuorta. Tutkijana en

kuitenkaan  voinut  olla  miettimättä,  mitä  Simo  itse  asiasta  ajatteli  puhetta

kuunnellessaan  ja  toimiko  ”päihdevalistus”  Simon  kannalta  parhaalla

mahdollisella tavalla.

Esimerkki  konkretisoi  oivallisesti  sitä  ristiriitaa,  joka  voi  liittyä  lasten  ja

heidän avustajiensa  tai edunvalvojiensa väliseen  toimintaan. Lapsella  tulisi olla

oikeus  tuoda  julki  omat  mielipiteensä  ja  puolustaa  omaa  toimintatapaansa
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riippumatta  siitä  mitä  aikuiset  pitävät  lapsen  edun  mukaisena  toimintana.

Toisaalta  avustajan  mukaan  meneminen  nuoren  argumentointitapaan  voi

heikentää  nuoren  asemaa  päätöksentekotilanteessa.  Vaarana  on,  ettei  lapsen  tai

nuoren  näkemystä  oteta  vakavasti  tai  se  sivuutetaan.  Se  mitä  avustaja  tekee

normaaliksi, voi tulla tulkituksi päätöksentekotilanteessa eitoivotuksi, vaikkakin

ehkä nuorille tavanomaiseksi toiminnaksi.

Kolmas esimerkki normaaliuden tuottamisesta suullisessa käsittelyssä  liittyy

johtavan  sosiaalityöntekijän  tulkintaan  perhekodin  normaaleista  ja  lämpimistä

ihmissuhteista.  Vaikka  lapsen  kuvaus  jää  hyvin  niukaksi,  konkretisoi  se  myös

tapaa, jolla lapsesta voi puhua vähän ja välittyneesti. Episodi liittyy tilanteeseen,

jossa  asiantuntijajäsen  haluaa  saada  lisää  tietoa  sosiaalityöntekijän  tekemistä

tulkinnoista lapselle tärkeistä ihmissuhteista. Johtava sosiaalityöntekijä tukeutuu

vastauksessaan perheneuvolan lasta koskeviin tutkimuksiin. Asiantuntijajäsen ei

tyydy  tutkimuksista  saatuun  tietoon, vaan hän haluaa kuulla  sosiaalityöntekijän

omin  silmin  tekemistä  havainnoista.  Sosiaalityöntekijä  kertoo  perhekodin  äiti,

isä  ja  lapsisuhteen  olevan  normaali.  Normaaliutta  ei  kuitenkaan  selitetä,  vaan

sen  tulkinta  jää  kuulijalle.  Normaaliin  perhesuhteen  voi  liittää  esimerkiksi

seuraavia ominaisuuksia. Ensinnäkin kyse on perheestä, jossa on isä, äiti ja lapsi.

Toiseksi,  kyse  on  pysyvästä  suhteesta.  Kolmanneksi,  (pari)suhteessa  on  vain

pieniä ja tavanomaisia ongelmia, jotka eivät aiheuta lapselle huolta. Neljänneksi,

sukupolvien  välinen  ero  on  selkeä  ja  lapsella  on  mahdollisuus  saada  tukea  ja

rakkautta  hänestä  vastuussa  olevilta  ihmisiltä.  Tekemäni  normaalin  tulkinta  on

varsin häilyvä ja kiistanalainen monessa eri suhteessa. Esimerkiksi avoparien (18

%)  ja  yksinhuoltajien  (17  %)  osuus  lapsiperheistä  on  merkittävä,  vaikka

lapsiperheiden  yleisin  muoto  on  edelleen  avioparin  perhe  (62  %).

(http://www.stat.fi/til/perh/2005/perh_2005_20060601_tie_001.html).

Normalisoinnin  määrittelyyritykseni  kuitenkin  osoittaa,  miten  vaikeaa  on

luonnehtia jotakin ilmiötä tai suhdetta normaaliksi. Normaalipuheen viestittäjä ei

voi myöskään tietää millaisia määrityksiä tai ajatuskulkuja normaali sanan käyttö

kuulijoissa  herättää.  Joskus  se  voi  olla  vakuuttavaa,  mutta  usein  se  voi  kertoa

puhujan vaikeudesta tai jopa osaamattomuudesta pukea sanoiksi asioita, joita hän

liittää normaaliin.

http://www.stat.fi/til/perh/2005/perh_2005_2006-06-01_tie_001.html
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Asiantuntijajäsen  ei  tyydy  sosiaalityöntekijän  tekemään  tulkintaan  suhteen

normaalisuudesta.  Sen  sijaan  hän  haluaa  tietää,  onko  sosiaalityöntekijällä

havaintoja  lapsen  ja  biologisen  äidin  välisistä  tapaamisista.  Tulkitsen

asiantuntijäsen  jääneen  kaipaamaan  normaalitulkinnan  tueksi  havaintoja,  jossa

lapsen ja biologisen äidin välistä suhdetta olisi arvioitu ja havaittu jollakin tapaa

poikkeavaksi.  Koska  omakohtaisia  havaintoja  äidistä  ja  lapsesta  ei  ole,

vuorovaikutustilanne päättyy toteamukseen ”Ei muuta kysyttävää.”

Oikeudenkäynnin  vuorovaikutustyylille  oli  tyypillistä,  että  keskustelut  tai

kyselyt  jätettiin  kesken,  vaikka  yhteisymmärrystä  asiassa  ei  löytynytkään.

Asiantuntijajäsen  ei  esimerkiksi  jatkanut  kysymällä,  miksi  sosiaalityöntekijä  ei

ollut tavannut äitiä ja lasta yhdessä. Se olisi saattanut johtaa keskusteluun niistä

tavoista,  joilla  sosiaalityön  eri  sektoreiden  toiminta  kunnassa  on  järjestetty.

Myöskään  sosiaalityöntekijä  ei  erittele  tai  selitä  oman  toimintansa  syitä  sen

tarkemmin.  Arviot  vastauksista  ja  niistä  tehdyt  tulkinnat  voi  lukea  päätöksestä

myöhemmin, mikäli asialla on tehdyn ratkaisun kannalta ratkaisevaa merkitystä.

Seuraavissa  otteissa  on  edelleen  kysymys  normaalisuuden  vaikeasta

tulkinnasta.  Lastenkodin  omahoitaja kuvaa  yksivuotiaan  Villen ongelmalliseksi

tulkittua  käytöstä  ja  olemusta.  Äiti  kuvaa  Villen  ja  hänen  lähiympäristönsä

elämäntilannetta.

Aineistoote. 1vuotias Ville välittyneissä kertomuksissa.

Instituution kuvaus ongelmallisesta
lapsesta

Äidin kuvaus normaalista lapsesta

Omahoitaja: Nehän tuli x.x. ja tota sanotaan
Villestä niin niin hän vaikutti hyvin
apaattiselta ja vakavan oloiselta pieneltä
pojalta. Kiinteän ruoan syöminen tuotti
hankaluuksia, samoin maidon juominen,
mutta nyt ajan kuluessa voi sanoo, että hän
on piristynyt huomattavasti. Hän nauraa ja
ottaa kivasti kontaktia aikuisiin. Samoin hän
oli aika paikoillaan kun tuli meille, ei
hirveesti liikkunu, mutta nykyään hän
konttaa. Ja samoin hän ei tuottanut paljon
vauvapuhetta, mutta nyt tulee vähän
semmosta vauvapuhetta.( P1, r. 411417)

Äiti: Voiks mä näyttää. Elikkä on väittety, että
lapset voi huonosti kotona, joten tässä on
mun pikkuveli käymässä, täss on mun vanhin
poika ja et mä en harrasta heidän kanss, ja
sitt on väitetty, että mun pienin lapsi ei
hymyile ollenkaan, hän on tässä. Täss on
niinku normaalisti kotona leikitään, täss
ollaan retkellä, täss on molemmat pojat Ei
näytä mun mielestä huonovointiselta ja sit on
väitetty siit levottomasta elämästä, ett se
vaikuttaa lapseen. Mun mielestä toi näyttää
aika rennolt, samaten tässä… (P1, r. 250
256)
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Omahoitajan  tuottama  todistajan  kertomus  alkaa  Villen  saapumisesta

lastenkotiin.  Omahoitajaa  pyydettiin  kertomaan  sijoituksen  alkuvaiheista,  mikä

oli  tyypillinen  aloitus  suullisissa  käsittelyissä.  Omahoitaja  kertoo  havaintojaan

lapsesta  sijoituksen  alkaessa  ja  nyt  muutamia  kuukausia  sijoituksen  jälkeen.

Omahoitajan katse kohdistuu ongelmiin,  jotka hän on Villessä havainnut. Ville

on  apaattinen,  vakava,  liikkumaton,  puhumaton  ja  huono  syömään.  Nyt

sijoituksen myötä Villestä on tullut normaalin yksivuotiaan lapsen oloinen poika.

Ville  nauraa,  ottaa  kontaktia  aikuisiin,  liikkuu,  puhuu  ja  on  pirteän  oloinen.

Omahoitaja  kuvaa  muutosta  lapsen  uuden  ja  vanhan  minän  välillä.

Samanaikaisesti  omahoitaja  tulee  myös  kuvanneeksi  onnistunutta  sijoitus

prosessia.  Omahoitaja  kuvaa  Villeä  ulkopuolisen  tarkkailijan  silmin

”kehityksellisen  katseen”  (Rose  1990)  kautta.  Siinä  tärkeää  on  osoittaa  lapsen

motorisen, kognitiivisen  ja psyykkisen kehityksen poikkeavan normaalin  tämän

ikäisen lapsen kehityksestä.

Kun  Villen  tilanteesta  kysytään  myöhemmin  uudestaan,  omahoitaja  toistaa

aiemmin  sanomaansa  ”mutta  tota  nythän  hän  konttaa  ja  seisoo  tuen  avulla,  en

osaa tohon oikeen sanoo sillä tavalla tässä vaiheessa mitään. Kuitenkin et hän on

menny  eteenpäin  kehityksessä  ja  on  ilonen  poika.  (P1,  r.  499502)”.  Hetkeä

myöhemmin  hän  vielä  toteaa,  etteivät  he  ole  Villestä  enää  huolissaan,  koska

motorinen kehitys on lähtenyt niin hyvään käyntiin.

Lastenkodin omahoitaja käyttää tässä tilanteessa viranomaiselle tavanomaista

kieltä,  jossa  kuvauksen  kohteesta  kylläkin  kerrotaan  monia  erilaisia  asioita,

mutta  itse  ympäristöstä,  jossa  tulkinnat  on  tehty,  ei  kerrota  mitään.  Kuulija  ei

tiedä kuka havainnot on tehnyt, keitä on läsnä ja missä tilassa lasta on tarkkailtu.

Villen  hiljaisuutta  ja  apaattisuutta  voisi  selittää  myös  oudolla  ympäristöllä  ja

vierailla  ihmisillä,  jotka  pelottavat  pientä  lasta.  Ja  tähän  seikkaan  myös  äiti  ja

äidin  avustaja  vetoavat.  He  kyseenalaistavat  normatiivisen  tulkinnan  lapsen

kehityksestä  ja  peräävät  lapsen  kuvaamiseen  enemmän  yksilöllisyyttä  ja

moniäänisyyttä.

Äidin  puheenvuoro  ajoittuu  suullisen  käsittelyn  alkuun  ennen  lastenkodista

pyydetyn  todistajan  puheenvuoroa.  Äidin  välittynyt  kertomus  ei  ole  vastaus

todistajan  nyt  esittämään  puheenvuoroon.  Asiakirjakuvauksissa  lapsia  on

kuitenkin  kuvattu  lastenkodin  asiakirjoista  saaduilla  tiedoilla,  joten  äiti  osaa
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arvata, millaisia asioita heistä tullaan suullisessa käsittelyssä kertomaan. Äiti on

närkästynyt  kuvausten  yksipuolisuudesta.  Hän  tuo  valokuvia  mukanaan

osoittaakseen  lastenkodin  kuvauksen  yksipuolisuuden.  Niissä  Ville  hymyilee,

leikkii  ja  retkeilee  yhdessä  perheensä  kanssa.  Äiti  kertoo  kuva  kuvalta  missä

ympäristössä  Ville  kullakin  hetkellä  on  ja  keitä  muita  ihmisiä  tilanteessa  on

läsnä. Koska kuvat on otettu katsojalle vieraassa ympäristössä, niitä selittämällä

kuville luodaan merkityksiä. Äidin viesti on, etteivät kuvat kerro vain erityisistä

hetkistä, vaan lapsen tavanomaisesta arjesta kotona tai lähiympäristössä.

Kehityksellinen katse sulkee helposti pois muut  tavat kuvata ja nähdä  lapsi,

kuten  myös  Sally  Holland  (2001,  335336)  on  tutkimuksessaan  osoittanut.

Instituutioille  on  ominaista  kirjata  ongelmallisia  tilanteita,  kun  taas  sujuvaan

arkeen  tai  tavanomaisuuteen  ei  ole  tapana  kiinnittää  huomiota,  mikä  johtaa

yksipuoliseen kuvaukseen lapsesta. Se sattaa myös tuoda asiakkaalle  kulttuurista

painetta peitellä esille tuotuja asioita (Goffman 1967, 123, 125).

Jos  lastenkodin  omahoitajan  kuvaus  oli  yksipuolinen,  ei  äidinkään  tapa

normaalistaa lapsen olemusta tai kehitystä kerro moniäänisestä tavasta nähdä ja

tulkita  lasta.  Polarisoitunut  kuva  lapsesta  tietynlaisena,  normaalina  tai

patologisena,  kuvaa  hyvin  suullisten  käsittelyiden  lapsikuvauksia.  En  väitä

tilanteiden  olevan  aina  näin  mustavalkoisia.  Myös  vanhemmat  kertoivat  lasten

ongelmista  ja  lastensuojeluviranomaiset  lasten  hyvistä  hetkistä.  Kuitenkin

viranomaisille  oli  luontevampaa  puhua  oman  positionsa  kautta  ongelma

suuntautuneesti  ja  vanhempien  normaalinäkökulmasta57.  Eri  osapuolten

mahdollisuus  kertoa  ja  perustella  omaa  näkemystään  on  mielestäni  tärkeää.  Se

mahdollistaa  sellaisen  tilannekuvauksen,  jossa  eri  toimijoiden  suhteet  tulevat

näkyviin  ja  elämän  monimutkaisuudet  konkretisoituvat.  On  kuitenkin  syytä

kysyä,  kuinka  hyvin  lapsen  oma  näkemys  tai  mielipide  välittyy  aikuisten

kerronnan  kautta?  Jotta  lapsella  olisi  mahdollista  ottaa  osaa  suulliseen

käsittelyyn  myös  välittyneiden  kertomusten  kautta,  on  hyvä  pohtia,  onko

57  Tein  havainnoin,  että  vanhemmille  saattoi  olla  varsin  vaikea  hyväksyä  viranomaisten
kertomuksia  lapsen  sopeutumisesta  sijaishuoltoon.  Sopeutumistarinat  ovat  myös
normaalitarinoita,  koska  niissä  kerrotaan  lapsen  normaalista  arjesta  tässä  ja  nyt.  Kun  lapsen
kehityksen  katsotaan  normaalistuneen,  lapsi  viihtyy  ja  menestyy  koulussa  tai  lapsen  kerrotaan
pitävän  sijaisvanhemmistaan,  on  se  samalla  uhka  vanhemmille.  Lasten  sopeutumistarinoiden
vastaargumenteissa  vedottiin  esimerkiksi  siihen,  että  lasta  on  manipuloitu,  lapsi  ei  tiedä  mitä
oikeasti tahtoo tai lapsi pelkää kertoa siitä, mitä hän todellisuudessa ajattelee.
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välittyneissä  kertomuksissa  paikkaa  tai  tilaa  lapselle.  Havainnollistan  sitä

seuraavan kuvion 3 kautta.

Ongelma
puhe

Normaali
puhe

Lapsi

Kuvio 3. Lapsi välittyneissä kertomuksissa.

Kuvassa  vasemmalla  on  viranomaisten  tuottama  ongelmapuhe  lapsesta  ja

oikealla  vanhempien  näkemys  lapsen  elämän  normaalisuudesta.  Lapsen  paikka

näiden kahden kertomustyypin alapuolella kuvaa paikkaa, joka lapsella voisi olla

aikuistoimijoiden kertomusten rinnalla, mutta joka usein puuttuu. Havaitsin, että

kun  lapsi  tulee  osaksi  institutionaalista  kertomusta,  lasten  näkemysten

välittämistä  eteenpäin  sellaisenaan  ei  useinkaan  tehdä.  Lapsia  ei  nähdä

osallistuvina lapsina, vaan heidän näkemyksensä jäävät syrjään tai niitä tulkitaan

tai selitetään (Bilson & White 2005, James ym. 2004, 198). Jotta voidaan puhua

lapsen  osallisuuden  toteutumisesta,  lasten  tulisi  voida  kertoa  omia  tulkintoja

omasta  tilanteestaan  tai  saada  ne  muiden  kuulijoiden  tietoon  ulkopuolisten

aikuisten  välittäminä.  Aineistoni  perusteella  vaikuttaa  siltä,  että  aikuis

toimijoiden  totutut  puhetavat  ja  instituutioiden  jäykät  rakenteet  eivät  jousta  ja

anna  tilaa  lapsen kertomukselle. Kun  lapsen kerrottiin  repivän hiuksia päästään

tai kutsuvan sijaisäitiään äidiksi ja biologista äitiään etunimellä, herää kysymys,

miten  lapsi  itse  on  kertonut  tai  kuvannut  asiaa  ja  onko  sitä  häneltä  kysytty?

Aikuiselle  ja  viranomaiselle  on  luontevampaa  selittää  mistä  ilmiö  tai  lapsen
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toiminta  kertoo  ja  miten  tavanomaista  se  on,  kuin  miten  lapsi  itse  asiaa  on

kuvaillut.

Kertomusten yksipuolisuus sai toisinaan asiantuntijajäsenet tai muut hallinto

oikeustuomarit  kysymään  aikuisilta  lasten  tavallisesta  arjesta  ja  elämästä,

varsinkin hieman vanhempien lasten kohdalla. Kysymysten taustalla saattoi olla

mukana myös  tuomariston  halu  tietää, kuinka hyvin  aikuiset  tunsivat  lapsen  ja

tämän  elämäntilanteen.  Kysymykset  liittyivät  esimerkiksi  leikkimiseen,

kavereihin,  harrastuksiin,  yökyläilyihin  lapsen  kavereiden  luona  ja  lapsen

sisarussuhteisiin.

Kysymykset  lapsen  arjesta  monipuolistivat  kuvaa  lapsen  elämästä,  mutta

toisaalta  havaitsin  vastausten  usein  jatkavan  samaa  ongelmattomuus  tai

ongelmalinjaa,  mihin  eri  aikuistoimijat  olivat  puheissaan  muutenkin

suuntautuneet. Jos  lasta kuvattiin tavallisena vanhempiinsa kiintyneenä lapsena,

vastaukset  harrastuksista  tai  ystävistä  olivat  usein  ennalta  arvattavissa:  lapsi

harrasti ja leikki ystäviensä kanssa kuten kuka tahansa normaali nuori.

7.3.2 Lapsen olemus kerronnan kohteena

Lapsia  koskevissa  välittyneissä  kertomuksissa  löysin  useita  kuvauksia  lapsen

olemuksesta,  luonteesta  ja  toiminnasta  toisiinsa  limittyneinä.  Olen  nimittänyt

näitä  erilaisia  kertomisen  tapoja  lapsen  olemuksen  kuvauksiksi.  Olemus  liittyy

lapsen  ulkonäköön,  käytökseen  tai  tapaan  reagoida  tiettyihin  tilanteisiin.

Yksittäisten episodien kuvaamisen kautta kertojat valottivat omia näkemyksiään

ja  tulkintojaan  lapsen  elämäntilanteesta  ja  lapsen  tavasta  reagoida  tai  ilmaista

itseään  näissä  tilanteissa.  Olemuksen  luonnehdintaan  valituilla  esimerkeillä  ja

kuvauksilla on vuorovaikutustilanteessa oma erityinen tehtävänsä, joilla haetaan

tukea  omille  tulkinnoille  ja  näkemyksille  suullisissa  käsittelyissä.  Katseen

kohdistamista  lapsen  olemukseen  voi  käyttää  eri  tarkoituksiin.  Se  voi  olla

viranomaisen  huolen  konkretisoimisen  yksi  apukeino.  Jos  diagnoosia  ei  ole,

lapsen  tilan  todentaminen  ja  konkretisoiminen  uskottavalla  tavalla  ei  ole  niin

yksinkertaista.

Tilanteessa,  jossa  lapsen  olemus  tai  oireilu  herättää  työntekijässä  huolta

lapsen  hyvinvoinnista,  lapsen  olemuksen  kuvailu  on  yksi  tapa  viestittää  omaa
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huolta  eteenpäin.  Olemuksen  kuvausta  voisi  jopa  nimittää  ”epäviralliseksi

diagnoosiksi” lapsen oireillessa tai käyttäytyessä huolta herättävästi. Oletuksena

on  tällöin ajatus siitä, että  lapsen elinympäristöllä  ja  lähisuhteilla on vaikutusta

myös  lapsen  olemukseen  tai  käyttäytymiseen.  Samalla  tavalla  vanhemmat  ja

heidän todistajansa käyttivät  lapsen olemuksen kuvausta huolen hälventämiseen

ja oireiden pois selittämiseen tai niiden erilaiseen tulkintaan. Lapsen olemuksen

tulkinnan kautta aikuistoimijat  selittivät  ja  tuottivat  erilaisten  toimenpiteiden  ja

vaihtoehtojen oikeutusta.

Lapsen  olemuksen  tulkinta  on  kuitenkin  neuvottelun  alaista  toimintaa.

Esimerkiksi  seitsemää  eri  lasta  kuvattiin  herkäksi.  Lapsen  herkkyys  tuli

tulkituksi toisten lasten kohdalla positiiviseksi asiaksi, kun taas joidenkin lasten

kohdalla  siihen  liitettiin  negatiivisia  merkityksiä.  Olemukseen  liittyvän

herkkyyden  tulkinta  saattoi  myös  jäädä  avoimeksi.  Erään  äidin  näkemyksen

mukaan  ”Harri  on  niin  herkkä  lapsi,  ettei  se  semmosia  viidakonlakeja  kestä”

(P13,  r.  18111813).  Viidakonlait  viittasivat  sijaishuoltopaikkaan,  jota  äiti

arvosteli. Lapsen herkkyys oli positiivinen asia äidille, mutta saattoi koitua äidin

mielestä  lapselle  haitaksi,  koska  ”viidakossa”  vaaditaan  kovia  otteita  ja

rohkeutta, jota herkältä lapselta ei voi odottaa.

negat.

posit.

Olemus

OireiluLuonne

Kuvio 4. Lapsen olemus kerronnan kohteena
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Suuri kertojien määrä  tuottaa monia kertomuksia  ja osoittaa,  että  yhden  lapsen

sama  olemus  voi  tulla  tulkituksi  monin  eri  tavoin.  Kun  toinen  kuvaaa  lasta

masentuneeksi  ja pelokkaaksi,  toisen  silmissä  sama  lapsi  saattaa olla hauska  ja

rento.  Vaikka  arkiymmärrys  kertoo  ihmisen  olemuksen  ja  tunnetilojen

päivittäisistä  vaihteluista,  suullisissa  käsittelyissä  kerrotuilla  kuvauksilla

yritettiin mielestäni kuvata lapsen olemukseen liittyvää pysyvämpää tilaa. Kyse

ei ole  satunnaisesta  ilon  tai  ahdistuksen hetkestä, vaan  jostakin  sellaisesta,  jota

voi tulkita katsojan näkökulmasta riippuen luonteenpiirteeksi tai pitkäkestoiseksi

oireiluksi.  Monien  eri  henkilöiden  katseiden  kohdistuminen  lapseen  tuottavat

tulkinnallisia,  eipysyviä  ja  muuttuvia  lapsen  olemuksen  kuvauksia.  Kuvio  4

kertoo lapsen olemuksen tulkinnallisuudesta ja liikkeessä olemisesta.

Kolmion  sisällä  olevat  nuolet  kertovat  lapsen  olemukseen  liittyvien

kuvausten  jatkuvasta  liikkeestä  ja  näkökulmaeroista.  Lapsen  luonteen,

olemuksen ja oireiden kuvaukset liittyvät toisiinsa limittyneinä ja niille annettava

tulkinta vaihtelee negatiivisesta positiiviseen. Kuvausten kertojien suhde lapseen

on  tärkeää  lapsen olemusta kuvatessa. Kuvaukset vaihtelivat yksityiskohtaisista

yleisiin kertomuksiin. Lapsen olemuksen kuvaus muodostaa yhden tärkeän osan

kokonaisuudesta, jossa lapsen ja vanhemman keskinäisiä suhteita ja huolenpidon

tasoa  tarkastellaan.  Tässä  normaalin  ja  poikkeavan  olemuksen  välinen  suhde

konkretisoituu jälleen kerran. Lapsen olemuksessa havaitut poikkeavuudet saavat

merkityksensä  suhteessa  siihen,  mitä  kertoja  pitää  normaalina  (Dingwall  yms.

1985, 56). Havainnollistan kuvioita seuraavien aineistootteiden kautta.

Sami on kaksivuotias huostaanotettu poika, jonka olemusta kuvaa ensin pojan

isä  ja  sitten  pojan  sijaisäiti.  Samin  isä  tapaa  poikaansa  useimmiten  omien

vanhempiensa kotona. Seuraava episodi kuvaa yhtä tällaista tapaamista.

Asiantuntija:  Mitäs  tota  miltä  se  Samin  olotila  on  tuntunu,  voiko
hän hyvin teiän mielestänne?
Isä: Kyllä ihan hyvin, hän on ollu sopeutuvainen heti alkaa niinku
meilläkin niinko tota niin touhuumaan ku isän ja äitin luona ollaan
tota tavattu niin, hyvinvoiva ettei oo mitään semmosii niinku jääny
mitää,  niin  et  tuntuu  et  o  terve  ja  innokas  ja  leikkisä,  hänen
kanssaan on mieluisa niinku tehä, et hän niinku itte niinku jo vähän
niinku  näyttelee  mitä  pitäis  tehdä  ja  missä  on  kaapin  paikka  et
niinku et.(P 7, r.451457).
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Sijaisäidin  kertomus  liittyy  Samin  olemuksen  yksityiskohtaiseen  kuvaukseen

eräästä  illasta,  kun  hän  on  hakemassa  Samia  takaisin  kotiin  isovanhempien  ja

isän luokse suuntautuneen vierailun jälkeen.

Sijaisäiti:  (..)kukaan ei kyll varmaan pysty  tosiaankaan sanomaan
sitä, että Sami voi huonosti ei henkisesti eikä fyysisesti täll hetkell,
päinvastoin  hän  voi  todella  hyvin.  Ja  aina  kun  hän  on  ollu  näis
tapaamisissaan  kun  mehän  haetaan  hänet  kotiin,  niin  hän  on
semmonen  levoton,  hän  hirveesti  vaatii  sylihoitoon  sen  jälkeen  et
mää  olen  kerran  ajanut  Samin  kanss  Karhuloilta  kotiin  sillain  et
mä olen yhden käden kans ajanu ja toisell pitänyt hänt takapenkillä
kädest kiinni koko matkan kotiin asti. Et kun hän vikisee ”äiti, äiti,
äiti, äiti” ja tota noin niin sit kun ollaan päästy kotiin niin hän on
koko  ajan  vaan  halunnu  olla  sylissä,  hänt  on  tarvinnu  pitää  ko
pientä  apinaa  et  hän  hakee  kenen  tahansa  syliin  vaikk  toisten
sisarusten  syliin  ja  sit  se  on  sanotaan  tilanteet  rauhottunu  illan
mittaan.(..)(P7, 593602)

Isän  kertomuksessa  Sami  kuvataan  terveenä,  innokkaana  ja  leikkisänä

pikkupoikana,  jolla  on  omaa  tahtoa  ja  kykyä  ilmaista  omia  toiveitaan.  Isän

kommentti  ”hyvinvoiva  ettei  oo  mitään  semmosii  niinku  jääny  mitään” viittaa

käsitykseni  mukaan  Samin  varhaislapsuuteen.  Vanhempien  rankasta

elämäntilanteesta  huolimatta  isä  ei  havaitse,  että  sillä  olisi  ollut  pysyvää

vaikutusta Samin elämään  tai olemukseen vaan Sami on kasvanut  ja kehittynyt

hyvin.  Sami  ei  kuvauksen  mukaan  ujostele  tai  vierasta  isäänsä  tai

isovanhempiaan,  vaan  ryhtyy  heti  touhuamaan  tutussa  ja  turvallisessa

ympäristössä.  Kuvaus  on  hyvin  lyhyt,  mutta  viestittää  isän  näkemystä  lapsen

hyvistä  suhteista  isovanhempiin  ja  isään.  Tapaamiset  sujuvat  hyvin  ja  sitä

konkretisoidaan  kuvaamalla  lapsen  positiivista  olemusta  ja  toimintaa.  Isä

toivookin,  että  tapaamisten  kestoa  ja  määriä  voitaisiin  jatkossa  lisätä.

Kertomuksen  yhtenä  funktiona  on  kuvata  tapaamisten  sujuvuutta  välittyneellä

lapsen olemusta kuvaavalla kerronnalla.

Sijaisäidin  tekemät  havainnot  Samin  olemuksesta  ja  oireiluista

isovanhempien  luona  tapahtuneiden  vierailujen  jälkeen  viestivät  sijaisäidin

huolta  Samista.  Oireet  eivät  kuvaa  hänestä  innokasta  ja  leikkisää  lasta,  joka

nauttii  olostaan.  Päinvastoin  Samin  olemus  kertoo  hätäännyksestä,  läheisyyden

kaipuusta  ja  rauhoittumisen  tarpeesta.  Toisiin  tarrautuminen  ja  kiinnipitäminen
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pienen  apinan  tavoin  eivät  sijaisäidin  mukaan  kerro  lapsen  tavanomaisesta

olemuksesta, vaan on poikkeuksellista. Tämän voi tulkita johtuvan tapaamisista.

Niissä  on  jotain  mikä  vaikuttaa  lapsen  olemukseen  negatiivisesti.  Kertomalla

oman  näkemyksensä  vierailujen  aiheuttamista  reaktioista  lapsessa,  hän

perustelee  samalla  kantaansa  siihen,  miksi  lapsen  tapaamisia  vanhempien  ja

sukulaisten luokse ei tulisi lisätä.

Lapsen  olemuksen  ja  oireiden  yksityiskohtainen  kuvaus  on  varsin  tehokas

tapa viestittää syitä, miksi itse on asianosaisena päätynyt olemaan mieltä jostakin

asiasta.  Vaikka  olemuksen  kuvaukset  ovat  subjektiivisia  kertomuksia,  niiden

avulla  voi  suunnata  kuulijoiden  katsetta  tärkeisiin  yksityiskohtiin  ja

tilannekuvauksiin,  joiden  kautta  jokaisella  on  mahdollista  rakentaa  kokonais

kuvaa  lapsen  tilanteesta.  Tässäkin  tilanteessa  kielikuva  lapsesta,  joka  roikkuu

apinan tavoin aikuisessa kiinni, pysähdyttää ja luo mielikuvaa hätääntyneestä ja

turvaa hakevasta lapsesta.

Välittyneiden  kertomusten  kertojat  asettuivat  erilaisiin  asemiin  oman

positionsa  ja  toimenkuvansa perusteella.  Isän  ja  sijaisäidin kuvauksia  voi  pitää

maallikkokuvauksina,  joissa  suhde  lapseen  suuntaa  katsomisen  ja  kertomisen

tapaa.  Isä  on  tilanteessa  altavastaajan  asemassa  verrattuna  sijaisäitiin  oman

vaikean  päihdetaustansa  vuoksi.  Toisaalta  molemmilla  henkilöillä  on

henkilökohtaisia  intressejä  mukana  ja  kertojan  suhde  lapseen  esitetään

myönteisessä valossa.

Seuraavissa  esimerkeissä  perhekuntoutusyksikön  työntekijä  ja  äiti  kertovat

11vuotiaasta Millasta.

Lakimies:  Joo.  Onko  Milla  oireillu,  voidaanko  sanoa  että  hän  on
niinku oireillu X:ssä (perhekuntoutusyksikkö)?
Todistaja:  Joo.  Milla  on  oireillut  hyvinkin  paljon,  että  Milla  on
hyvin  semmonen  vetäytyvä,  vetäytyvä  ja  yksin  viihtyvä  ja  sitte
hänelle tuli viime aikoina sitä, että hän tota nyppii kulmakarvoja ja
hiuksia päästä. Repii niitä.
Lakimies: Mitä te ootte aatellu, että se tarkottaa?
Todistaja:  No  se  on  se,  se  on  varmaan  sitä,  että  Milla  on  niin
ahdistunut ja ja tähän varmasti sitten on suurena syynä tämä juuri
tämä vanhempien eripura. (P12, 969975)
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Asiantuntijajäsen:  Sitten  tota  vielä  kuinkas  pitkäaikanen  kokemus
tästä lastensuojelutyöstä ja laitoksesta.
Todistaja: 33 vuoden kokemus.
Asiantuntijajäsen: Mites te sanoisitte miten yleistä on tai tavallista
nyt  siinä  (..)  koska  teillä  on  siellä  niin  näin  voimakas  oire  kun
Millalla on?
Todistaja:  Aika  harvoin  on.  En  ole  pitkään  aikaan  nyt  tota
tommosta oireilua nähny.(P 12, r. 10261031)

Äiti: Milla on ollu pienestä pitäen semmonen syrjään vetäytyvä ja
hiljanen,  hiljasempi  laps  ja  tykkää  askarrella  ja  tehä  kaikkee
hiljasta  yksinään  että  tulee  toimeen  ryhmässäkin,  mutta
enimmäkseen  touhuu  semmosta  hiljasta  tekemistä  ja  lukee  paljon
omassa huoneessa. (P 12, r.326329)

Millan  vetäytyneisyys,  yksin  oleminen  ja  karvojen  repiminen  on  herättänyt

perhekuntoutusyksikön  työntekijöiden  huolta.  Millan  käytös  tulkitaan

vanhempien  eripurasta  johtuvaksi  oireeksi.  Karvojen  repiminen  on  33  vuotta

lastensuojelutyötä tehneen työntekijän kokemuksen mukaan harvinaista ja Millan

oireilua  voi  tulkita  sen  tähden  myös  erityisen  vakavaksi.  Asiantuntijajäsenen

kysymys  työuran  pituudesta  liittyy  tulkintani  mukaan  olemuksesta  annetun

arvion  luotettavuuden  mittaamiseen.  Työntekijä  oli  uransa  aikana  ehtinyt

havainnoida ja tulkita monia lapsia, mitä voi pitää arvion luotettavuutta lisäävänä

tekijänä.  Tietämisen  ja  katsomisen  välinen  suhde  lapsen  olemusta  tulkittaessa

osoittautuu  tärkeäksi. Tämä voi myös  selittää  sitä miksi  viranomaisten  tekemiä

lapsen olemuksen kuvauksia on paljon verrattuna arkisten, ei huolta herättävien,

tilanteiden  kuvaamiseen.  Niiden  tulkinta  ja  selittäminen  eivät  tuottaisi  tässä

tilanteessa  sellaista  todistusaineistona,  jolla  olisi  asian  kannalta  oleellista

merkitystä. Kertomuksia valikoidaan sen mukaan, millaista  tietoa kertoja näkee

tärkeänä  välittää  eteenpäin.  Yllättävää  tässä  otteessa  on  kuitenkin  välittyneen

kertomuksen  aikuiskeskeinen  tulkinta.  Työntekijä  ei  kerro,  mitä  Milla  on  itse

kertonut karvojen  repimisen syyksi  ja mihin asioihin Milla haluaisi elämässään

muutosta, vaan hän kertoo oman tulkintansa siitä.

Sama  koskee  myös  Millan  äidin  kertomusta.  Kuulija  saa  tietoa  Millan

luonteesta  ja  siitä,  että  Milla  pitää  kirjojen  lukemisesta.  Yksin  olo  ei  merkitse

jouten  oloa  vaan  täyttyy  monenlaisesta  touhuilusta.  Millan  hiljainen  luonne
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määrää äidin käsityksen mukaan lapsen olemusta eikä sitä tulisi  tulkita oireeksi

jostakin.  Äidin  katse  etsii  ja  löytää  Millan  normaalia  ja  luonteenomaista

käyttäytymistä  kuvaavia  tilanteita  ja  näiden  kuvausten  kautta  hän  hakee  omaa

näkemystä  tukevia  esimerkkejä,  jotka  murtavat  viranomaisten  ongelma

suuntautunutta  tulkintaa.  Millan  äidillä  on  lapsen  huoltajana  oikeus  edustaa

lastaan  suullisessa  käsittelyssä  ja  hän  vastaa  useisiin  Millaa  koskeviin

kysymyksiin  alkaen  henkilökohtaisen  hygienian  hoidosta  päättyen

kaverisuhteisiin.  Millan  oma  näkemys  näistä  asioista  jää  kuitenkin  kuulematta.

Saattaa olla, että sitä on kysytty ja se on tiedossa, mutta sitä ei kerrota suoraan.

Lapsen  olemuksen  moninainen  ja  kontekstiin  sidottu  tulkinta  saattaa  antaa

arkisen  ja  sattumanvaraisenkin  kuvan  siitä,  mitä  lapsesta  kerrotaan  tai  jätetään

kertomatta.  Vuorovaikutustilanteessa  puhuminen  ja  kertominen  ovat  suhteessa

siihen,  mitä  muut  kertovat  tai  kysyvät  tai  mitä  on  tapana  yleensä  kertoa.

Toisaalta asiat, jotka etukäteen vaikuttavat selviltä ja perustelluilta ja kertomisen

arvoisilta  asioilta,  voivat  suullisen  käsittelyn  kuluessa  tulla  ymmärretyksi  eri

tavoin  kuin  mihin  kertoja  on  varautunut.  Tulkintani  mukaan  tämä  tekee

suullisista käsittelyistä ennakoimattomia ja voi selittää niihin liittyvää jännitystä

ja pelkoa.

Lapsen  olemuksen  kuvaukset  ovat  erityisen  alttiita  arvostelulle.  Vaikka

olemuksen  kuvauksissa  päästiin  lähelle  lasta  ja  kuvaukset  toivat  lapsen  esiin

näyttämölle pois kulisseista, jää olemuksen kuvauksiin paljon tulkinnallisuutta ja

avoimia  kysymyksiä.  Tämä  koskee  molempia  osapuolia  ja  konkretisoi

lastensuojelussa  toimimisen  vaikeutta.  Kun  lapsen  olemusta  voidaan  ja  pitää

tarkastella  eri  näkökulmista,  se  tuottaa  samalla  monia  vastakkaisia  kilpailevia

näkemyksiä  ja  tulkintoja.  Lapsen  olemukseen  liittyvä  kuvaus  sosiaalityössä  on

myös  ristiriitainen  asia.  Toisaalta  lastensuojeluviranomaiset  ja  lastensuojelussa

toimivat työntekijät, kuten lastenkotien omahoitajat, ovat alansa asiantuntijoita ja

heillä  on  paljon  tietoa  lapsista  ja  lapsuudesta.  Lasten  olemusta  kuitenkin

kuvataan  arkisen  kielen  keinoin,  koska  sosiaalityössä  ei  ole  lapsen  olemuksen

vakavaa oirehdintaa kuvaavaa omaa nimikkeistöä kuten  lääketieteessä. Ne ovat

kuitenkin  alttiimpia  kritiikille  kuin  lääketieteelliseen  diagnoosiin  liittyvät

kuvaukset.
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Lapsen olemuksen kuvauksessa kerronnan kohteena on lapsi, mutta kertomus

saa  merkityksensä  osana  sitä  ympäristöä,  jossa  lasta  kuvataan.  Kun  lapsen

olemusta kuvataan lapsivanhempi suhteessa, lapsen kotona, sijaishuoltopaikassa

tai vaikkapa koulussa, kertojan tarkoituksena on samalla viestittää lasta hoitavien

tai  hoitaneiden  ihmisten  kyvykkyydestä  vastata  lapsen  huolenpidosta.

Vanhemmuuden  arviointi  tulee  tätä  kautta  hyvin  lähelle  lapsen  olemuksen

kuvausta.  Myös  Dingwall  yms.  (1985,  184191)  puhuvat  samasta  ilmiöstä

tutkimuksessaan.  Pahoinpitelyn  kohteeksi  joutuneiden  lasten  oloa  ja  tilannetta

arvioitiin suhteessa lasten vanhempien elämänhallintaan ja kyvykkyyteen toimia

vanhempana.  Tämä  myös  selittää  miksi  suullisissa  käsittelyissä  vanhempien

olosuhteita  selvitettiin  hyvin  laajasti.  Lapsen  olemuksen  kuvaukset  tarvitsevat

kontekstin, jonka kautta niitä voi tarkastella ja suhteuttaa siihen kokonaiskuvaan,

jonka eri osapuolet haluavat tilanteesta antaa.

7.3.3 Lapsi suhteissa

Lapsi  suhteissa  kertomukset  olivat  ongelma  vs.  normaali  ja  olemuskuvausten

ohella yleisiä tapoja kuvata lapsia välittyneesti. Tämä on varsin ymmärrettävää,

sillä  huostaanoton  yksi  konkreettisimmista  vaikutuksista  liittyy  lapsen

ihmissuhteisiin.  Huostaanoton  vahvistamisen  tai  purkamisen  myötä  jotkut

ihmissuhteista  katkeavat  tai  muuttuvat  etäisemmiksi  samalla  kun  uusia

ihmissuhteita  syntyy  tai  niitä  luodaan  ja  vahvistetaan58.  Lapsen  ihmissuhteista

puhuminen  ja niiden kuvaaminen on kuitenkin monisyinen  ja haastava  tehtävä.

Toisaalta  kyse  on  konkreettisista  asioista  kuten  siitä  missä  lapsi  asuu  ja  kuka

turvaa hänen päivittäiset hoivan ja huolenpidon tarpeensa. Toiminnan kuvausten

kautta  voidaan  ihmissuhteiden  läheisyyttä  konkretisoida.  Toisaalta  kyse  on

näkymättömästä  psykologisesta  suhteesta  (Valkonen  1995,  4),  jonka

todentaminen on vaikeaa tai ainakin tulkinnallista. Ei ole olemassa yksiselitteistä

mittaristoa  tai  teoriaa,  jonka  puitteissa  ihmissuhteiden  syntyä  ja  syvyyttä

voitaisiin  mitata.  Lastensuojelulasten  kokemuksia  ihmissuhteista  ei  voi

58  Lapsella  on  oikeus  sijaishuollossa  ollessaankin  tavata  vanhempia  ja  muita  hänelle  läheisiä
henkilöitä ja pitää heihin yhteyttä (LSL 24 §).
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myöskään  yhdenmukaistaa,  vaikka  monet  ulkoiset  tekijät,  joilla  on  vaikutusta

ihmissuhteiden muotoutumiseen, ovat samankaltaisia (emt. 99).

Kun  lapsen  suhteista  kertoi  lapsen  vanhempi  tai  vanhemman  pyytämä

todistaja,  painopiste  oli  lapsen  ja  vanhemman  ja  mahdollisesti  lapsen  ja  tämän

sisarusten  välisten  läheisten  suhteiden  osoittamisessa  konkreettisen  toiminnan

kautta. He kertoivat yhdessä vietetyistä lomista, lapsen osoittamasta kaipauksesta

vanhempaa  kohtaan,  lapsen  ja  vanhemman  toisilleen  osoittamista  läheisyyden

osoituksista, mutta myös ongelmatilanteista, joissa lapsen ja vanhemman välinen

auktoriteettiasema  konkretisoitui.  Vaikutti  siltä,  että  vanhemman  kykyä  asettaa

rajoja  ja  rajoituksia  lapselle  pidettiin  lapsivanhempi  suhteen  kannalta

merkityksellisenä. Kertomukset olivat tunnelatautuneita, mikä ilmeni esimerkiksi

itkuna,  mutta  myös  kielessä,  jolla  suhdetta  kuvattiin.  Erityistä  lapsi  suhteissa

kertomuksissa  olikin  lapsilta  kuultujen  suorien  sitaattien  runsas  käyttö.  Lapsen

omia sanoja käyttämällä vahvistettiin biologisen vanhemman kertomusta. Hyvin

usein  lapsen  kertomaa  käytettiin  perusteena  huostaanoton  purkamiselle  tai

rajoitettujen tapaamisten lisäämiselle.

Yksinkertaistaen  voisi  todeta,  että  kun  lapsivanhempi  suhdetta  pidettiin

läheisenä,  huostaanoton  tai  rajoitettujen  tapaamisten  taustalla  olleet  ongelmat

tulkittiin vähäisiksi tai menneisyyteen kuuluviksi asioiksi. Lapsen läheinen suhde

toimi  ikään kuin  todistuksena siitä,  että vanhemman puutteet eivät voineet olla

kovin merkittäviä, jos lapsi nyt kaipasi biologista vanhempaansa ja halusi tämän

luokse asumaan. Saman logiikan mukaisesti vanhempien tai vanhemman vaikeat

ongelmat  antaisivat  aiheen  olettaa  lapsen  ja  biologisen  vanhemman  välisen

suhteen  etäiseksi  ja  huostaanoton  jatkamisen  oikeaksi  ratkaisuksi.  Viimeksi

mainittuja kuvauksia vanhemmat eivät suullisissa käsittelyissä luonnollisestikaan

tuoneet  esille.  Tosin  riitaisessa  tilanteessa  toista  vanhempaa  voitiin  moittia  ja

vähätellä lapsen kiintymystä tähän henkilöön59.

Sosiaalityön  argumentointi  lähti  enemmän  lapsen  tosiasiallisen  huollon  ja

perusturvallisuuden  turvaamisesta  kuin  siitä,  kehen  aikuiseen  lapsi  oli  sillä

hetkellä eniten kiinnittynyt. Vanhempien kiintymys ei riittänyt perusteeksi jättää

huostaanotto  vahvistamatta,  jos  lapsen  tarpeista  ei  välitetty  ja  lapsi  joutui

59  Lasten  isien  kohdalla  oli  mainintoja  suhteiden  katkeamisista.  Näiden  suhteiden  etäisyys  ei
tässä kontekstissa ollut merkittävää, koska etäisyyttä ei kyseenalaistettu.
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vanhempien  ongelmien  sijaiskärsijäksi.  Lapselle  tärkeiden  ihmissuhteiden

turvaaminen  tuli  esiin  esimerkiksi  siinä,  että  vanhempien  vierailuita

sijaishuoltoon  toivottiin  ja  pitkiä  taukoja  tapaamisissa  pidettiin  lapsen kannalta

ongelmallisina. Toki lapsen ihmissuhteistakin puhuttiin ja joissakin tilanteissa ne

olivat  huostaanoton  kannalta  kynnyskysymyksiä.  Erityisesti  sijaishuolto

paikkojen  työntekijät  kuten  omahoitajat  tai  perhekotien  työntekijät  kertoivat

lapselle  tärkeistä  ihmissuhteista  ja  kiinnittymisestä  sen  hetkiseen

sijoituspaikkaan.  Lisäksi  he  arvioivat biologisten  vanhempien  ja  lapsen välisen

yhteyden  läheisyyttä.  Tämä  tapahtui  esimerkiksi  kuvaamalla  vanhempien

tapaamiskäyntien määriä  ja  niiden  sujumista  sijaishuoltopaikassa.  Sijaishuollon

työntekijät  kertoivat  myös  lapsen  tulevaisuuden  toiveista  ja  siitä  miten  tätä

toivetta tulisi tulkita. Kuvaukset lasten toiveista esitettiin usein monitulkintaisina

ja vaikeina asioina, joskin läheinen suhde sijaisperheen ja lapsen välillä tulkittiin

usein osoitukseksi siitä, että lapsen sijoitusta ei tulisi muuttaa, vaan lapsen tulisi

saada  rauhassa  jatkaa  hyvin  alkanutta  tai  jatkunutta  elämäänsä  turvallisessa

ympäristössä.

Kuunnellessani  tutkijana  lasten  ja  eri  aikuistoimijoiden  välisten  suhteiden

kuvauksia,  koin  suurta  ristiriitaa  siinä,  kenen  kertomus  lapsen  suhteista  on

uskottavin  ja  miten  kuvauksia  tulisi  tulkita.  Toisinaan  koin  suurta  sympatiaa

vanhempia  kohtaan,  kun  taas  toisinaan  lähes  puhkuin  kiukusta  ja  olin

viranomaisten  ”puolella”.  Monta  kertaa  kysyin  itseltäni,  ovatko  lapset  todella

sanoneet haluavansa ehdottomasti isän tai äidin luokse ja missä tilanteessa se on

tapahtunut?  Mietin  onko  lapsi  kokenut  olevansa  vapaa  kertomaan  kaikista

toiveistaan  ja  hänelle  tärkeistä  ihmissuhteista  vai  ovatko  kysyjän  ennakko

oletukset  määränneet  annetun  vastauksen. Samalla kun kaipasin  lasten ääntä  ja

heidän  mielipiteidensä  ääneen  sanomista,  pelkäsin  lapsen  mielipiteiden  saavan

liian ratkaisevan aseman päätöksenteossa.

Lapsisuhteissa  kertomusten  ristiriita  oli  erityisesti  siinä,  että  lapsen  oman

äänen  ja  näkemyksen  esittämisestä  tuli  tulkintani  mukaan  usein  aikuistoimijan

omaa  henkilökohtaista  näkemystä  tukevaa  puhetta.  Lapsen  osallistuminen

keskusteluun välittyneiden kertomusten kautta ilman, että lapsella olisi todellisia

vaihtoehtoja vaikuttaa,  mitä hänen kerrotaan  joskus kertoneen,  tekee  tilanteesta

osallisuuden  näkökulmasta  katsottuna  vaikean.  Seuraava  esimerkki  lapsi
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vanhempi  suhteesta  konkretisoi  tapaa,  jolla  lapsen  kertomusta  voitiin  käyttää

vanhemman kerronnan  tukena. Tarinan  päähenkilö on 11vuotias  Atte,  joka on

ollut pitkään sijoitettuna perhekotiin. Mariaäiti haluaisi  tavata Attea useammin

ja vapaammissa oloissa kuin tähän asti. Puheenvuoron pitäjä on äidin avustaja.

Avustaja: Attea on  kuultu  tähänkin  tilaisuuteen,  tosin  kirjallisesti,
vähän epäsuorasti ja välillisesti, mutta kuitenkin ja ja Atte itse on
kertonut  Marialle  ja  halustaan  tavata  äitiänsä  enemmän  ja  oli
Maria  on  tästäkin  prosessista  kertonut  pojallensa  Atelle.  Atte  on
ollut huolissaan siitä, että” miten meille sitten käy jos me hävitään
tämä  juttu”  eli  kyllä  tää  nyt  kuvastaa  sen  lapsiäiti  suhteen
kiinteyttä  joka  tapauksessa  kun  lapsi  on  jo  huolissaan  omasta
äidistään,  että  että  jos  jos  ei  sitten  tapaamisoikeuksiin  tulekaan
laajennusta, mitä he molemmat toivovat.(P3, r.388394)

Avustaja  vetoaa  puheenvuorossaan voimakkaasti Aten omaan  mielipiteeseen  ja

tämän  haluun  tavata  useammin  äitiä.  Tarve  ja  halu  tapaamisten  lisäämiseen

esitetään  molemminpuoleisena,  ei  äidin  yksipuolisena,  vaatimuksena.  Avustaja

ei  kerro  tarkemmin  missä,  kuka  ja  kuinka  Aten  kuuleminen  on  tehty,  mutta

rivien  välistä  on  luettavissa,  että  kyse  ei  ole  viranomaisen  suorittamasta

kuulemisesta.  Äiti  on  saattanut  kysellä  Aten  mielipidettä  kertoessaan  tulevasta

oikeudenkäynnistä.  Äidin  avustaja  tulkitsee  Atern  huolen  läheiseksi  lapsiäiti

suhteeksi.  Aten  näkemys  esitetään  faktana  ja  lapsen  todellisena  mielipiteenä,

mutta on kiinnostavaa,  että  lapsen huoli  äidistä  saa näin positiivisen  tulkinnan.

Joku  toinen voisi  tulkita  lapsen huolta äidistä  liiallisena vastuunkantamisena  ja

osoituksena esimerkiksi lojaliteettiristiriidasta. Toisaalta lapsivanhempi suhteen

kiinteyden osoittaminen on tavattoman vaikeaa. Kuinka löytää oikea tapa kuvata

suhdetta, jotta se ei vaikuta liian etäiseltä eikä liian läheiseltä.  Lyhyt aineistoote

havainnollistaa myös kertomusten vahvaa vastakkainasettelua. Atte ja Mariaäiti

ovat  tässä  kertomuksessa  samalla  puolella  joko  mahdollisina  voittajina  tai

häviäjinä.  Myös  seuraava  aineistoote  kuvaa  vastakkainasettelua,  jossa  lapsen

suhdetta ja kiintymystä äitiin ja sijaisperheeseen kuvaa äidin avustaja.

Avustaja: Vaikka Akseli on hyvin sopeutunut sijaiskotiin ei hän ole
kiinnittynyt  sinne  sillä  tavalla  kun  väitetään,  Akselille  äidin
tapaaminen on  ollut  tärkeätä  ja  tulee  esiin  näistä  asiakirjoista  ja
myös  se,  että  äidin  ja  lapsen  suhde  on  hyvä  ja  tapaamiset
säännöllisiä  ellei  estyneet  sijaisperheen  toimesta  ja  lisäksi  Akseli
on  ilmaissut  äidille  haluaan  asua  äidin  luona  useasti  ja  kaipaus
näkyy  jopa  perheneuvolan  testeistäkin  niin  voidaan  todeta  ettei
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suhde äitiin ole tullut etäisemmäksi vaan se on hyvinkin läheinen ja
syvä, joten suhde sijaisperheeseen ei ole muodostunut kiinteäksi ja
pysyväksi,  eli  kotiuttaminen  olisi  ollut  lapsen  edun  mukaista  eikä
missään  tapauksessa  vastoin  lapsen  etua  eli  yhteenvetona
huostassa pitoa jatketaan perusteettomasti (P10, r. 195204)

Kahdeksanvuotias  Akseli  on  ollut  sijoitettuna  perhekotiin  noin  kolmen  vuoden

ajan. Ssosiaalilautakunta on jatkanut huostaanottoa, koska Akselin ja perhekodin

perheenjäsenten  välisten  läheisten  ihmissuhteiden  katkaisun  katsottiin  olevan

selvästi vastoin  lapsen etua. Lapsen  ihmissuhteet olivat  tässä  tapauksessa myös

sosiaalityön  keskeisiä  perusteita  huostaanotolle. Äiti  vastustaa huostaanottoa  ja

haluaa  Akselin  takaisin  luokseen  asumaan.  Äidin  keskeisimmät  argumentit

liittyvät  omassa  elämäntilanteessa  tapahtuneeseen  muutokseen,  lapsen  ja  äidin

välisen läheisen suhteen osoittamiseen sekä lapsen omaan mielipiteeseen asiassa.

Argumentointi  lähtee  siitä,  että  lapsi  ei  voi  olla  yhtä  aikaa  syvästi  kiinnittynyt

sekä  äitiin  että  sijaisperheeseen.  Tästä  näkökulmasta  katsottuna  myös  lapsi  on

puolensa valinnut, vaikka viranomaiset tai sijaisperhe muuta väittäisivät.

Niinpä  lapsen  suhteita  sijaisperheeseen  vähätellään.  Äidin  näkemyksen

mukaan sopeutumista ja kiinnittymistä perhekotiin ei tulisi sekoittaa keskenään.

Sen  sijaan  kuulijoiden  huomio  kiinnitetään  lapsen  mielipiteeseen.  Avustajan

kertoman mukaan lapsi on äidille ilmaissut useasti haluavansa asua tämän luona.

Lausunnossa viitataan myös perheneuvolassa tapahtuneeseen kuulemiseen, jossa

hallintooikeuden  asiantuntijajäsen  oli  haastattelut  lasta  suullista  käsittelyä

varten.

Sosiaalilautakunnan  ja  perhekodin  vanhempien  näkökulmasta  katsottuna

Akselin  mielipide  ei  ole  näin  yksiselitteinen.  Vaikka  äidin  ja  lapsen  suhdetta

pidetään  tärkeänä,  he  osoittavat  Akselin  omalla  toiminnallaan  kiinnittyneen

myös  sijaisperheeseen.  Akselin  kerrotaan  kutsuvan  perhekodin  äitiä  äidiksi  ja

omaa  biologistaan  äitiään  etunimellä,  mikä  on  heidän  näkemyksensä  mukaan

yksi  konkreettinen  asia,  joka  kuvastaa  lapsen  kiinteää  suhdetta  sijaisäitiin  ja

sijaisperheeseen.  Sijaisperheen  isän  tulkinta  on,  että  lapsen  ja  äidin  välinen

säännöllinen  yhteydenpito  on  ollut  mahdollista  sijaisperheen  aktiivisuuden

ansiosta. Lapsen kiinnittyminen äitiin ei ole hänelle myöskään välittynyt tavalla,

josta äiti nyt kertoo.
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Sijaisisä: Sitte toi mistä ilmenee ettei ole kiintyny sijaisperheeseen
ja ett hän on kiintyny erikoisesti äitiinsä. Miten tämä käytännössä
esiintyy? Sitte  kun esimerkiks haetaan hänt  tapaamisest  ni,  ni  tää
mitenkään tämä lähtötilanne ei ole semmonen  tietojeni mukaan et
se  olis  hirveen  dramaattinen,  Akseli  yleensä  ku  mä  menen
hakemaan  niin  hän  kattoo  ikkunasta  et  ”ahaa  auto  tuli,  näkyy
parkkipaikalle”  ja  kun ovi  ovikello  soi,  tiedän, hän  lähtee autolle
välittömästi (P10, r.319323)”

Sijaisisän  tekemä  tulkinta  Akselin  kiinnittymisestä  äitiin  perustuu  omin  silmin

tehtyihin  havaintoihin  ja  niistä  tehtyyn  tulkintaan.  Lähdön  ongelmattomuus

kertoo hänelle siitä, ettei Akseli oli niin kiinnittynyt äitiinsä niin syvästi kuin äiti

itse  antaa  ymmärtää.  Päinvastoin,  helppoa  lähtöä  takaisin  sijaisperheen  luokse

voi  pitää  hänen  mielestään  osoituksena  sijaisperheen  ja  Akselin  läheisistä

suhteista.  Lapsen  sijaishuoltoon  lähtemisen  vaikeus  tai  helppous  oli  yksi  tapa,

jolla lapsen suhdetta eri toimijoihin konkretisoitiin ja josta tehtiin tulkintoja. Tätä

voisi  pitää  arkipäiväisenä  kiintymyssuhdepuheena,  jossa  lapsen  osoittaman

käytännön toiminnan kautta lapsen suhteisiin liitetään merkityksiä.

Minua yllätti aineistossani, että vain harvoissa tilanteissa lapsen ja biologisen

vanhemman  suhdetta  olisi  erityisesti  tutkittu.  Yhdessä  tapauksessa  lapsen  ja

äidin  välistä  vuorovaikutusta  oli  seurattu  sairaalan  tutkimusjaksolla.  Yhdessä

tapauksessa lastenpsykiatri arvioi lapsen sekä isän välistä vuorovaikutusta, mutta

isä kaipasi kunnon tutkimuksia, koska hän epäili arvion luotettavuutta. Arvioon

vaikutti  toki  myös  lapsen  sekä  isän  aikaisempi  historia.  Lasten  ja  vanhempien

välisen  vuorovaikutuksen  toimivuudesta  oli  myös  lastenkotien  arvioita.

Kahdessa  tapauksessa  lapsen  ja  äidin välistä vuorovaikutussuhdetta oli  arvioitu

valvotuissa tapaamisissa.

Vaikka  lapsi  suhteissa  kertomuksia  oli  aineistossani  runsaasti,  yllätyin  ns.

”maallikkoasiantuntijuuden”  määrällisestä  runsaudesta  verrattuna  ns.  asian

tuntijalausuntoihin60. Huomio voi kertoa siitä, että lapsen ihmissuhteisiin liittyvä

kerronta  ja  konkretisointi  tapahtuvat  luonnollisimmillaan  lapsen  arjessa,  ei

irrallisena  asiantuntijan  suorittamana  tutkimuksena  tai  toimenpiteenä.

Esimerkiksi yksi sijaisisä kertoi puhelleensa lapsen kanssa suullisesta käsittelystä

60  On  todettava  aineiston  olevan  varsin  rajallinen.  Lastensuojelutilanteet  ovat  erilaisia,  ja
asiantuntijalausunnot  voivat  olla  joissakin  tilanteissa  hyvinkin  tarpeellisia  ja  usein  käytettyjä.
Asiaa olisi syytä selvittää lisää.
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ja siihen liittyvistä asioista harrastuksesta kotiinpaluureissulla: ”se on tapahtunu

viime tai edellis viikolla, mä olin hakemassa häntä sählyharrastuksestaan ja mä

kyselin, että miten sulla on menny täällä meillä ja miltä susta tuntuu, ja mikä on

hyvää  ja  mikä  on  huonoa  ja  tämmösii  pojan  tuntoja  kyselin,  koska  täs  on

kuitenkin ollu tää oikeudenkäynti, niin tää on tietyllä tavalla kyllä varmasti, tää

on  ollu  kaikkien  mielessä.  Se  on  vähän  näkyny  puheissa  ja  ajatuksissa  itse

kullakin.  (P  14,  r.21952201).  Kertomus  jatkui  sillä,  että  poika  kertoi

ikävöivänsä  äitiään.  Esimerkissä  sijaisisä  kertoo  lapsen  viestin  kuulijoille

sellaisena  kuin  hän  se  on  itse  kuullut,  vaikka  hän  itse  ei  pitänyt  pojan

kotiinpaluuta mahdollisena.

Toisaalta  eri  osapuolten  ristiriidat  ja  eriävät  tulkinnat  lapsen  suhteista

puoltavat  tutkimuksia,  joissa  mahdollisimman  tasapuolisesti  selvitetään  lapsen

kannalta  tärkeitä  ihmissuhteita.  Tosin  aineistossani  myös  näitä  asiantuntijoiden

tulkintoja pidettiin ongelmallisina ja niistä oltiin montaa eri mieltä. Kiinnostavaa

oli  kuitenkin  havaita,  että  myös  ns.  maallikkopuheenvuorot  perustuivat  pitkälti

sellaisiin argumentoinnin tapoihin, joita käytetään psykologisessa vanhemmuus

tutkimuksessa.  Psykologisessa  vanhemmuustutkimuksessa  voi  Valkosen  (1995,

411) mukaan erottaa ns. tarve ja suhdekoulukunnat, joiden molempien taustalla

vaikuttaa  psykoanalyyttinen  tapa  nähdä  ja  tulkita  lapsen  ja  vanhempien  välisiä

suhteita.  Yksinkertaistaen  voisi  todeta,  että  tarvekoulukunnan  suuntauksen

edustajat pitävät  lapsen  todellisena psykologisena vanhempana sitä,  joka vastaa

lapsen tarpeisiin. Koska ihmissuhteiden pysyvyydellä ja jatkuvuudella katsotaan

olevan  merkitystä  lapselle,  huostaanottojen  pitkäaikaisuuden  katsotaan  olevan

lapsen edun mukaisia. Ns. suhdekoulukunnan edustajat puolestaan pitävät lapsen

ensimmäistä samastumisen kohdetta lapselle tärkeänä. Sen mukaan lapsi kiintyy

”huonoihinkin” vanhempiin  ja menettäessään  yhteyden biologisiin vanhempiin,

lapsi  menettää  myös  osan  itsestään.  Tämän  perusteella  huostaanottoja

suositellaan lyhytaikaisiksi.

Valkosen (1995, 9699) tutkimuksissa kävi ilmi, että perhehoidossa olleiden

nuorten  kokemukset  heille  merkityksellistä  vanhemmuussuhteista  vaihtelivat.

Suurin  osa  nuorista  oli  ikävöinyt  ”huonoja”  vanhempiaan.  Kuitenkin

suurimmalle  osalle  nuorista  sijaisvanhemmat  olivat  psykologisen  vanhemman

asemassa.  Nuorille merkittävää  oli  hyväksytyksi  tuleminen  ja  aikuisen  vastuun
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ottaminen.  Kiinnostava  tutkimustulos  oli,  että  nuoret  olivat  kokeneet

vanhempien  huostaanoton  vastustuksen  myönteisenä  asiana,  vaikka  itse

pitivätkin huostaanottoa siinä tilanteessa välttämättömänä. Vastustaminen kertoi

vanhempien  välittämisestä  ja  helpotti  yhteydenpitoa  myöhemmässä  vaiheessa.

Tästä näkökulmasta katsottuna tiukka vastakkainasettelu ja oman vanhempilapsi

suhteen  puolustaminen  suullisessa  käsittelyssä  voi  sisältää  monia  sellaisia

merkityksiä, mitä ei siinä tilanteessa voi ymmärtää tai edes tietää etukäteen.

Aineistoni  perusteella  voi  todeta,  että  biologiset  vanhemmat  mielellään

perustelivat huostaanottojen lyhytaikaisuutta samankaltaisilla argumenteilla kuin

suhdekoulukunnan edustajat. ”Äiti on aina äiti” argumentilla perusteltiin suhteen

tärkeyttä.  Sosiaalityön  näkökulmasta  katsottuna  avohuollon  tukitoimia  voi

perustella myös suhdekoulukunnan näkökulmasta. Jos avohuollon tukitoimilla ei

kuitenkaan  saavutettu  asetettuja  tavoitteita,  argumentaatio  näyttäisi  helposti

siirtyvän  tarvekoulukunnan  puolelle,  jossa  ihmissuhteiden  pysyvyys  nähdään

keskeisenä.  Kiintymyssuhdeteoria  onkin  varsin  joustava  lapsen  käyttäytymistä

kuvaava  teoria,  jolla  voi  näkökulmavalinnasta  riippuen  perustella  lähes  mitä

tahansa (Taylor & White 2005, 941).

Lasten  näkemyksistä  kertominen  välittyneiden  kertomusten  kautta  on

tavanomainen  tapa  tuottaa  tietoa  lapsista  tuomioistuinkäsittelyitä  varten  sekä

perheoikeudellisissa  että  lastensuojelullisissa  tilanteissa  (Lowe  2001).

Välittyneiden kertomusten kautta aikuiset kertovat ja kuvaavat  lapsen tilannetta

toisille  aikuisille,  ja  ennen  kaikkea  tuomareille,  omaa  näkökulmaansa

vahvistavalla  tavalla.  Välittyneet  kertomukset  lapsista  tuovat  lastensuojelun

asiakkaana  olevan  lapsen  suullisen  käsittelyn  näyttämölle.  Ensinnäkin,  aikuiset

kiinnittivät  katseensa  lapsen  joko  ongelmalliseksi  tai  normaaliksi  tulkittuun

käyttäytymiseen  tai  toimintaan.  Toiseksi,  katse  kohdistui  lapsen  olemukseen,

luonteenpiirteisiin  tai  oireiluun.  Kolmanneksi,  lapset  nähtiin  ja  kuvattiin

erilaisten ihmissuhteiden kautta.

Instituutioiden  suojelun  ja  kontrollin  kohteena  olevista  lapsista  on  ollut

tapana  kirjata  sosiaalityön  dokumentteihin  ongelmia  (Forsberg  ym.  2006,  8;

Kääriäinen  2006,  65).  Suulliset  käsittelyt  ovat  osa  institutionaalista  prosessia,

johon  myös  dokumentointi  kuuluu.  Niinpä  ei  ole  yllättävää,  että  sosiaali

viranomaisten puheessa  lasten ongelmat olivat kerronnan ja huomion kohteena.
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Osa  lapseen  liittyvistä  ongelmista  oli  selkeästi  osoitettavia.  Tällaisia  olivat

esimerkiksi  koulun  kirjaamat  poissaolotilastot  tai  lääkärin  diagnosoima

masennus.  Suurin  osa  ongelmalliseksi  luokitellusta  käyttäytymisestä  tai

olemuksesta ovat sen sijaan tulkinnallisempia. Tällaisia ovat esimerkiksi  lapsen

levottomuus,  arkuus,  hämmennys,  lojaliteettikriisi,  aggressiivisuus,

takertuminen, vakavuus tai pelko.

Normaalin  ja  einormaalin  välistä  rajaa  tehtiin  hyödyntämällä

kehityspsykologista  ajattelua  ja  ymmärrystä  siitä  mitä  lapset  tietyn  ikäisinä

osaavat  ja  millaisia  heidän  tulisi  olla.  Poikkeava  käyttäytyminen  tai

kehittymättömyys  sai  merkityksensä  suhteessa  siihen  miten  lapset  tavallisesti

siinä  iässä  toimivat  ja  osaavat.  Myös  kiintymyssuhdeteorian  kautta  haettiin

selityksiä lapsen käyttäytymiselle tai toiminnalle.

Vanhemmat  vastustivat  viranomaisten  yksipuolista  tilannekuvausta  ja

kertoivat  toisenlaisesta  ja  tavallisesta  arjesta,  jossa  lasten  elämä  oli  paljon

parempaa  kuin  mitä  viranomaiset  antoivat  ymmärtää.  Viranomaisten  katse

kohdistui heidän näkemyksensä mukaan kapeaan osaan lasten ja perheen elämää.

Lapsen  käytöstä  ja  olemusta  tulkittiin  positiivisesta  viitekehyksestä  käsin.

Lapsen  suhteet  vanhempiin  ja  sisaruksiin  olivat  näissä  kuvauksissa  tärkeitä.

Lapsen osoittama kaipaus ja läheinen suhde vanhempiin todennettiin käyttämällä

esimerkiksi  suoria  sitaatteja,  joissa  lapset  todistivat  kiintymystään  vanhempaa

kohtaan.  Se  mikä  viranomaisten  kuvauksissa  kuvattiin  poikkeavana,  tuli

vanhempien ja heidän todistajiensa kertomuksissa kuvatuksi normaalina.

7.3.4 Väliyhteenveto

Olen  edellä  kuvannut  tapoja,  joilla  lapsista  kerrotaan  suullisissa  käsittelyissä.

Nimesin kertomukset välittyneiksi kertomuksiksi, koska niissä aikuiset kertovat

lapsen  elämästä  ja  lapsen  toiveista.  Aineistossa  lapsia  koskevat  välittyneet

kertomukset ovat kolmenlaisia: on lapsia koskevia normaali ja ongelmatarinoita,

kuvauksia lapsen olemuksesta sekä lapsisuhteissa kertomuksia.

Normaali  ja  ongelmatarinoissa  aikuisten  suhde  lapsiin  määritti  pitkälle

tapaa,  jolla  lapsista kerrottiin. Normaalitarinoita kertoivat  lapsen vanhemmat  ja

huoltajat,  jotka  tukeutuivat  kertomuksissa  arjesta  kumpuaviin  kertomuksiin.
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Niissä  lasten olemusta  ja käyttäytymistä verrattiin muihin samanikäisiin  lapsiin

tai  osoitettiin  huolta  herättävien  episodien  olevan  poikkeuksellisia  muutoin

normaalissa  arjessa.  Normaalin  määrittelyissä  luotettiin  pitkälle  kuulijoiden

ymmärtämiskykyyn  normaalisuuden  tulkinnassa.  Normaalin  kuvausten  tärkeä

tehtävä  on  kumota  ja  problematisoida  viranomaisten  ongelmasuuntautuneita

kuvauksia.

Ongelmasuuntautuneissa  kuvauksissa  keskiössä  on  lapsen  olemuksen,

käyttäytymisen  tai  kehityksen  ongelmat.  Tämä  kuvastaa  pitkälle  viranomaisten

tapaa kiinnittää huomiota ja kirjata ylös vaikeuksia ja huolta herättäviä episodeja,

jotka  antavat  aiheen  ryhtyä  lastensuojelutoimenpiteisiin.  Kuvaukset  lapsista

ennen huostaanottoa olivat niukkoja, mutta  lapsen sijoituksen myötä kuvaukset

lapsista  lisääntyivät.  Lasten  arjesta,  harrastuksista  tai  toiveista  osasivat  kertoa

parhaiten  sijoituspaikan  henkilökunta,  mutta  ongelmasuuntautuneisiin

kuvauksiin  verrattuna  hyvistä  hetkistä  kerrottiin  vähän.  Lasten  ongelmia

kuvatessa  esitettiin  myös  tulkintoja  siitä  mistä  ongelmat  voivat  johtua,  mutta

tapana ei ollut kertoa lapsen omia tulkintoja tai arveluita ongelmalliseksi tulkitun

käyttäytymisen syistä.

Lapsen  olemuksesta  kertominen  kietoutuu  normaali  ja  ongelmapuheeseen.

Lapsen olemuksen kuvauksia yhdistää lapsen ulkonäön, käytöksen, kehityksen ja

reagointitapojen  kuvailu.  Kertojan  suhde  lapseen  osoittautui  tärkeäksi  lapsen

olemusta  kuvatessa.  Nimitin  lastensuojeluviranomaisten  lapsen  olemuksen

kuvailua  epäviralliseksi  diagnoosiksi,  koska  siinä  lapsen  huolta  herättävää

käytöstä  tulkittiin  lastensuojelun  ammatillisen  asiantuntemuksen  kautta.  Huoli

lapsesta konkretisoitiin kertomalla tilanteita, joita ei voitu pitää tavanomaisina.

Vanhempien tai sukulaistodistajien kertomukset tuottivat vastakkaista tarinaa

lapsen  olemuksesta.  Lapsen  huolta  herättävän  olemuksen  selitettiin  johtuvan

luonteenpiirteistä.  Sijaishuoltopaikassa  kuvatun  oireilun  selitettiin  johtuvan

huostaanotosta eikä lapsen elämänolosuhteista ja olemukseen liittyvät kuvaukset

tuottivat kuvaa hyvin perheensä keskellä viihtyvästä lapsesta.

Olemuksen  kuvauksissa  lapset  pääsivät  näyttämölle  aikuisten  kertomusten

kautta.  Kertomuksiin  liittyi  kuitenkin  paljon  tulkinnallisuutta  ja  avoimia

kysymyksiä. Menneisyyteen ajoittuvia kertomuksia kuuntelevat tuomarit ja muut

paikallaolijat  joutuvat  jatkuvasti  pohtimaan  mikä  kertojan  suhde  lapseen  on,
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kuinka hyvin kertoja tuntee lapsen todellisuutta, millaisia intressejä kertojalla on

suhteessa lapseen ja mikä olisi lapsen kannalta paras vaihtoehto tulevaisuudessa.

Lapsi  suhteissa  kertomukset  jatkavat  ristiriitaisten  ja  eriävien  näkemysten

tarinaa.  Viranomaiset  eivät  juurikaan  kyseenalaistaneet  tai  kieltäneet  lapsen

kiintymystä  omiin  vanhempiinsa.  Päinvastoin  kuvaukset  lapsen  pettymyksestä,

kun  vanhempi  ei  lupauksistaan  huolimatta  ollut  saapunut  tapaamiseen,  olivat

yleisiä.  Lapsen  kiintymystä omaa  vanhempaansa  kohtaan  ei  kuitenkaan  pidetty

sellaisena  perusteluna,  joka  olisi  kumonnut  huostaanoton  tarpeen.  Sen  sijaan

vanhempien  kertomuksissa  oli  useita  kuvauksia  siitä  miten  vaikeaa  lapsen  oli

palata takaisin sijaishuoltopaikkaan. Lapsen omia sanoja käytettiin vahvistamaan

biologisen vanhemman kertomusta.

Välittyneet  kertomukset  tekevät  näkyväksi,  ettei  lapsella  ole  suullisessa

käsittelyssä tilaa tai paikka kertoa omista näkemyksistään ja toiveistaan sellaisen

aikuistoimijan  kautta,  jolla  ei  olisi  asiassa  omia  intressejä.  Kuvaukset  lapsista

tulevat osaksi aikuisten kertomuksia,  ja  lapsen oma mielipide asiassa voi  jäädä

kysymättä tai kertomatta, mikäli se ei tue aikuisen näkökulmaa asiassa. Jos lasten

osallisuutta  halutaan  lisätä,  merkitsee  se  ainakin  sitä,  että  lapsella  tulisi  olla

nykyistä  paremmat  mahdollisuudet  kertoa  joko  suoraan  tai  välittyneesti  omista

toiveistaan.  Se  lisää  tulkittavien  kertomusten  määrää,  mutta  antaa  myös  tilaa

lapselle hänen niin halutessaan saada äänensä kuuluviin aikuisten rinnalla.

7.5 Yhteenveto

Tuomioistuin  on  yksi  niistä  näyttämöistä,  joissa  lastensuojelun  kiistat  ja

tulkinnallisuudet  konkretisoituvat.  Yksi  keskeisistä  kiistoista  koskee  lapsen

tuottaman puheen tulkintaa, sitä millaista painoarvoa ja tilaa lapsen näkemyksille

tulisi ylipäätään antaa sekä sitä kenellä on oikeus puhua lapsen puolesta. Lapsen

osallisuutta  ei  tulisi  tarkastella  irrallisena  ainoastaan  lastensuojeluun  liittyvänä

asiana, vaan siihen kulminoituu monia perustavanlaatuisia kysymyksiä.  Kuinka

lasten  ja  heidän  huoltajiensa  välisiä  suhteita  säädellään  nykyyhteiskunnassa?

Millaista  painoarvoa  lasten  tuottamalle  tiedolle  annetaan  perheiden  sisällä  ja

erilaisissa julkisissa instituutioissa?
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Lapsen  osallisuuteen  vaikuttava  rakenteellinen  ja  lakiin  sidottu  keskeinen

asia  liittyy  lasten  ja  vanhempien  välisten  suhteiden  säätelyyn.  Huoltajilla  on

oikeus  päättää  lapsen  hoidosta,  kasvatuksesta,  asuinpaikasta  ja  muista

henkilökohtaisista  asioista  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  annetun  lain

mukaan  (361/1983).  Se  antaa  lapsen  huoltajille  paljon  oikeuksia  ja

velvollisuuksia  suhteessa  lapsiin.  Vaikka  lapsi  olisi  otettu  huostaan  ja  osa

huoltajan tehtävistä olisi annettu sosiaalilautakunnalle, on lapsen huoltajilla silti

edelleen  oikeus  käyttää  puhevaltaa  lapsensa  puolesta.  15vuotiailla  lapsilla  on

oikeus  käyttää  puhevaltaa  huoltajiensa  rinnalla61.  Kun  huoltajat  suullisissa

käsittelyissä  kertovat  lapsestaan,  toimivat  he  lainmukaisesti  omaa  huoltajan

tehtäväänsä toteuttaen.

Sosiaaliviranomaisten  toimintaa  säädetään  myös  useilla  eri  laeilla.  Niissä

määritellään viranomaisten velvollisuudesta puuttua lapsen ja huoltajien väliseen

suhteeseen.  Lapsen  etua  selvitettäessä  on  otettava  huomioon  lapsen  omat

toivomukset  ja  mielipide,  perehdyttävä  lapsen  kasvuoloihin  sekä  arvioitava

miten  eri  lastensuojelutoimet  todennäköisesti  vaikuttavat  lapsen  kehitykseen

(LSL 683/1983, 9 §).

Huolimatta  siitä,  että nykyinen  lapsilainsäädäntö velvoittaa  sekä vanhempia

että viranomaisia lapsen huomioimiseen ja lapsen mielipiteiden esiin tuomiseen,

lastensuojelussa  toimitaan  usein  niin,  että  aikuiset  neuvottelevat  ja  puhuvat

lasten  puolesta,  ei  lasten  kanssa  tai  tuoden  lasten  näkemyksiä  julkituoden.

Lapsen  osallisuuden  näkökulmasta  tarkasteltuna  tämä  on  ristiriitainen  asia.

Kuinka  huoltaja,  joka  usein  omalla  toiminnallaan  on  aiheuttanut  lapsen

huostaanoton  tarpeen,  voi  käyttää  lapsen  puhevaltaa  oikeudessa,  jossa

samanaikaisesti  selvityksen  kohteena  on  vanhemman  kyky  toimia  lapsensa

tosiasiallisena huoltajana? Ristiriitainen asetelma syntyy myös jos huostaanottoa

vastustavan  lapsen  tai  nuoren  sosiaalityöntekijä  ajaa  oikeudessa  lapsen  etua,

mutta  on  virkansa  puolesta  velvollinen  avustamaan  lasta,  joka  vastustaa

huostaanottoa.

61 Tilanne muuttui vuonna 2008. Lastensuojelulain  (417/2007) 21 §:n mukaan kaksitoista vuotta
täyttäneellä  lapsella  on  oikeus  käyttää  huoltajan  tai  muun  laillisen  edustajan  ohella  erikseen
puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.
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Kun  huoltajat  ja  sosiaalityöntekijät  toimivat  juridisten  velvoitteidensa

mukaan oikeudessa ja joko käyttävät puhevaltaa lapsen puolesta tai ajavat hänen

etuaan, tarkoittaa se erilaisten tarinoiden kertomista lapsista. Stainton Rogers &

Stainton  Rogers  (1992,  19)  toteavat  lapsuuden  yhteiskunnallista  muutosta

koskevassa  tutkimuksessaan  meidän  elävän  maailmassa,  joka  luodaan

kertomusten kautta. Kertomukset voivat olla lyhyitä tai pitkiä, faktaa tai fiktioita,

mutta  yhtä  kaikki  kertomukset  ovat  tapa,  jolla  todellisuutta  luodaan.

Kertomukset  ovat  yksilöllisiä,  mutta  myös  kiinteästi  sidoksissa  kulttuuriseen

tapaan  kertoa  tarinoita  lapsista.  Patricia  O’Connorin  (2002,  203)  mukaan

tarinoita  on  kolmenlaisia:  on  tarinoita,  joita  ihmiset  haluavat  kertoa,  tarinoita

joita ei voi kertoa ja  tarinoita,  jotka  täytyy kertoa. Jaottelu kuvastaa hyvin niitä

sisältöjä,  joita  aikuiset  lapsista  kertovat,  mutta  myös  aikuisten  omaa  positiota

suhteessa lapseen. Aineiston perusteella havaitsin, että viranomaislähtöinen tapa

lähestyä lapsia perustuu lasten, mutta ennen kaikkea vanhempien menneisyyden

arviointiin. Perheenjäsenten elämästä saadut  tilannekuvat  (Ferguson 2004, 198)

jäsentyvät  vähitellen  kokonaiskuvaksi,  jossa  tiivistyy  ongelmalähtöinen  kuvaus

perhetilanteesta  ja  niiden  mahdollisista  tai  jo  havaituista  riskeistä  lapseen.

Tarinat,  joita  tällöin  täytyy  kertoa,  liittyvät  tilanteisiin,  joissa  lapsen  käytös,

viiveet  normaalissa  kehityskulussa  tai  muut  huolta  aiheuttaneet  elämäntilanteet

konkretisoidaan. Kuvio muodostuu tällöin seuraavanlaiseksi:

Normaali
puhe

Ongelma
puhe

Kuvio 5. Menneisyysorientoitunut viranomaispuhe lapsesta.
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Huoltajien  ja  vanhempien  puhetta  lapsista  kuvastaa  viranomaispuheelle

vastakkainen  tarina,  jossa  lapsen  ja  perheen  elämästä  kerrotaan  monia

positiivisia  ja  viranomaisille  tuntemattomia  tilanteita.  Tällöin  kertomukset

suuntautuvat sekä nykyhetkeen että tulevaisuuteen. Tulevaisuus esitetään täynnä

positiivisia mahdollisuuksia.  Tulevaisuusorientoituneessa normaalisuuspuheessa

(Kuvio  6)  lapsi  kuvataan  perhesuhteiden  kautta  vanhempiaan  ja  sisaruksiaan

ikävöivänä  lapsena,  jonka  normaaliin  arkeen  perheessä  kuuluu  yleisesti

hyväksyttyjä  tapoja  elää  ja  olla.  Lapsien  kaverisuhteet,  lomat  ja  kotona  oleilu

ovat osa näitä kuvauksia.

Normaali
puhe

Ongelma
puhe

Kuvio 6. Tulevaisuusorientoitunut vanhemmuuspuhe lapsesta.

Tilannekuvaukset  valitaan  tarinan  kokonaiskuvaan  sopiviksi  ja  toisiaan

täydentäviksi  episodeiksi.  Lapsen  osallisuutta  on  olla  mukana  tarinoissa

kuvaamassa  tilanteita  tai  hetkiä,  jotka  sopivat  tarinan  kokonaiskuvaan.  Kun

sosiaaliviranomaisten  katse  kohdistuu  ongelmiin,  lapsesta  kerrotaan  ongelmia.

Kun  katse  kohdistuu  arjen  hyviin  hetkiin,  lapsen  elämästä  etsitään  tätä

täydentäviä kuvauksia. Nuoren ottaessa osaa suulliseen käsittelyyn, tuomareiden

on mahdollisuus tehdä omakohtaisia havaintoja nuoresta ja tämän vanhemmista

ja heidän keskinäisistä suhteistaan. Suullinen käsittely luo myös mahdollisuuden

dialogiin  eri  osapuolten  välillä  (Mäenpää  2005,  414).  Tuomarit  voivat  esittää
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kysymyksiä  ja  hakea  vastauksia  epäselviin  tilanteisiin.  Näin  hallinto

oikeustuomarit  myös  toimivat.  On  silti  todettava  suullisen  käsittelyn  olevan

vuorovaikutustilanteena  haastava  paikka  nuorelle  kuvata  omaa  elämäänsä

muutoin kuin kulttuurisesti sopivilla tavoilla.

Aineistossani  suullisiin  käsittelyihin  osallistuneet  nuoret  asettuvat

pääsääntöisesti  vanhempiensa  puolelle.  Nuorten  on  vaikea  irrottautua

instituutioille ominaisesta ongelmasuuntautuneesta puhetavasta  ja puhua muista

kuin aikuisten kysymistä tai esiin nostamista asioista. Nuoret sen sijaan tulevat,

tai  heidät  otetaan,  osaksi  ongelmasuuntautunutta  tarkastelutapaa,  jossa  nuoren

omaa  toimintaa  tarkastellaan  suhteessa  vanhempien  elämäntilanteeseen.

Institutionaaliset  vuorovaikutustilanteet  voivat  tilaratkaisuiltaan  ja  totuttujen

toimintakäytäntöjen  puitteissa  vahvistaa  tai  heikentää  lapsen  tai  nuoren

mahdollisuuksia  ottaa  osaa  tilanteeseen  haluamalla  tavalla.  Kyse  ei  ole

kuitenkaan vain suullisen käsittelyn menettelytavoista, vaan lapsen osallisuus ja

mahdollisuus  vaikuttaa  tai  saada  tietoa  omista  asioistaan  liittyy  koko  siihen

lastensuojeluprosessiin, joka on edeltänyt suullista käsittelyä.

Ongelmallisen  ja  normaalin  tilanteen  kuvaukset  tuottavat  suulliseen

käsittelyyn  jännitteitä.  Etukäteen  selvinä  pidetyt  asiat  voidaan  riitauttaa,  ja

epäselvistä  asioista  voi  löytyä  selkeyttä,  joka  kumoaa  etukäteisasetelmat.

Jännitteisyyttä  voi  mielestäni  selittää  sillä,  että  viranomaiskuvauksissa

korostuvat  ongelmalliset  tilannekuvaukset  asetetaan  vanhempien  taholta

kyseenalaisiksi esittämällä arjen episodeja ja muuttuneita elämäntilanteita, joista

viranomaisilla  ei  ole  tietoa. Kuvauksilla normaalista  arjesta  yritetään heilauttaa

viranomaisten antamaa tulkintaa lapsien huonosta olosta tai hoidosta.

Yksipuolista kuvausta kritisoimalla vanhemmat hakevat oikeutta  itselleen  ja

lapselleen  sekä  tilaa  erilaisen  arjen  tulkinnalle.  Vanhempien  rinnalla  lasten

kummit, naapurit ja sukulaiset kertoivat lapsen suhteista ja hyvistä hetkistä suvun

ja  perheen  keskellä.  Koska  hallinnon,  ja  erityisesti  oikeuden,  näkökulmasta

kertomusten  ja  havaintojen  tulisi  olla  selkeitä,  arjen  kuvaukset  rikkovat

viranomaistulkintaa ja antavat aiheen kysyä, kuinka selvä selväksi esitetty tapaus

loppujen lopuksi, on ja millaista painoarvoa nyt esitetylle uudelle  tiedolle  tulisi

antaa.  Havainnollistan  hallinnon  ja  perheiden  sekä  lasten  arjen  kuvaamiseen

vaikeutta  ja  ristiriitaisuutta  seuraavan kuvion 7 avulla. Kuvion  lähtökohtana on
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Fergusonin (2006) ajatus siitä, että lastensuojelutyötä tehdään sekä pysyvyyttä ja

selkeyttä korostavien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten rajojen puitteissa että

arjessa jatkuvan muutoksen keskellä.

A A

Asiakkaiden arki

Lastensuojeluviranomaisten
tulkinta asiakkaasta

Kuvio 7. Arjen kuvausten kaksi tulkintaa.

Kuviossa  horisontaalinen  suora  kuvaa  lastensuojeluviranomaisia  ja  hallintoa,

jotka  tulkitsevat  asiakkaidensa  elämäntilanteita.  Viranomaisten  katse  pysähtyy

tiettyihin  elämän  osaalueisiin,  joista  tehdään  merkintä  asiakastietorekisteriin.

Neliön  sisään  piirretty  A  symboloi  tilannekuvauksia,  joita  sosiaalityöntekijät

asiakkaistaan  tekevät  (Ferguson  2004,  198).  Asiakkaiden  arkea  kuvataan

mutkittelevalla viivalla, joka on kuitenkin täynnä tapahtumia ja  tilanteita,  joista

viranomaiset  eivät  tiedä  mitään  ja  joista  ei  ole  mahdollista  myöskään  kertoa

mitään.

Yksi  jännitteisyyttä  luova  tekijä  liittyy  muutokseen  ja  lähimenneisyyteen.

Suulliset  käsittelyt  alkoivat  usein  puheenjohtajan  tiedustelulla  siitä,  oliko

tilanteessa  tapahtunut  jotakin  sellaista  muutosta,  joka  olisi  syytä  saattaa

tuomareiden tietoon. Sosiaalilautakunnan edustajat harvoin muuttivat kantaansa.

He  olivat  kiinnittäneet  katseensa  muuttumattomiin  seikkoihin.  Sen  sijaan

vanhemmat esittivät monasti, että asiassa oli  tapahtunut merkittäviä muutoksia,

jotka  tulisi  huomioida  käsittelyn  aikana  ja  päätöstä  tehtäessä.  Riitaiset

vanhemmat olivat sopineet riitansa, isä oli saanut työpaikan, äidin puoliso perui

kaiken  mitä  oli  aikaisemmin  kertonut  sosiaaliviranomaisille  lapseen
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kohdistuvasta pahoinpitelystä,  lapsi oli muuttanut kantaansa missä hän haluaisi

asua, lapsen sisarus oli muuttanut toisen vanhemman luokse jne.

Äkilliset  muutokset  vanhempien  elämäntilanteissa  eivät  sosiaali

viranomaisten  lukkoon  lyömää  kantaa  usein  heilauttaneet.  Niihin  suhtauduttiin

epäillen.  Lasten  mielipiteissä  tapahtuneisiin  muutoksiin  suhtauduttiin

ymmärtäen,  mutta  ymmärrys  johti  usein  tulkintaan  lojaliteettiristiriidoista.  Jos

lapsi  on  kertonut  äidille  tätä,  isälle  tuota  ja  sijaisvanhemmille  vielä  jotakin

muuta,  lapsen  mielipiteen  jatkuva  muutos  vain  vahvisti  käsitystä  siitä,  ettei

lapsen  mielipiteen  varaan  voinut  ratkaisua  laskea.  Kyynisyys  ja  epäily

muutoksen  mahdollisuudesta  saattoivat  konkreettisesti  merkitä  sitä,  että  lapsi

vanhempi  suhdetta  ei  lähdetty  tutkimaan,  jos  asiaa  oli  esimerkiksi  vuosi  sitten

selvitetty. Hieman vanhentunutta psykologin  lausuntoa saatettiin käyttää  lapsen

mielipiteestä  kerrottaessa  ja  jos  lapsen  kanssa  oli  juteltu  puoli  vuotta

aikaisemmin siitä, missä hän haluaisi asua, asiaa ei tarkistettu suullisen käsittelyn

lähestyessä.  Arvio  muutoksen  ja  pysyvyyden  välisestä  suhteessa  perusteltiin

ammattitaidolla,  kokemuksella  tai  vetoamalla  muiden  lapsiasiantuntijoiden

arvioon siitä, että muutos voisi laukaista lapsessa jotakin pysyvästi vaurioittavaa.

Jatkuva  muutoksessa  eläminen  oli  sosiaaliviranomaisten  näkökulmasta

katsottuna  lapselle  uhka  ja  riski.  Hankalaa  on,  ettei  yksiselitteistä  arvioita  ja

tulkintaa siitä, missä yksittäisen lapsen raja ja muutoksen sietokyky kulkee ole.

Se,  mikä  kehityspsykologisen  tiedon  varassa  ei  pitäisi  olla  mahdollista,  voi

arkielämässä  osoittautua  mahdolliseksi  (Dencik  1989,  156).  Ihmisten  kanssa

toimittaessa ei ole olemassa yksiselitteistä mittaristoa tai teoriaa, jonka puitteissa

ihmissuhteiden  syntyä  ja  syvyyttä  voitaisiin  loppuun  asti  mitata.  Tämä  myös

mahdollistaa  sen,  että  lapsesta  voitiin  puhua  vastakkaisista  näkökulmista  käsin

käyttäen  normaalin  ja  einormaalin  olemuksen,  toiminnan  tai  kehittymisen

kriteereitä.  Se  mikä  yleensä  on  itsetuhoista  käytöstä,  ei  ole  sitä  juuri  tässä

tapauksessa.  Vaikka  lapset  yleensä  kävelevät  tietyn  ikäisinä,  poikkeuksia

suuntaan tai toiseen löytyy. Lapsi on arka ja hiljainen, mutta niin on äitikin ollut

lapsena. Nuori ei ole aggressiivinen, mutta tarvittaessa puolustaa itseään. Lapsen

olemuksen  ja  elämän  kuvaukset  eivät  tuota  selkeää  ja  yksiselitteistä  kuvaa

lapsesta, vaan sen sijaan pirstaleisen ja kilpailevien tulkintojen kavalkadin, josta

eri osapuolet yrittivät rakentaa johdonmukaisen ja vakuuttavan kertomuksen.
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Muutoksen  mahdollisuus  on  totta  sekä  hyvässä  että  pahassa.  Muutos

vanhemman  elämäntilanteessa  voi  merkitä  monia  asioita  lapsen  elämässä.  Kun

vanhemman  elämäntilanteet  muuttuvat  usein  ja  nopeassa  tahdissa,  muutoksesta

voi  tulla  uhka  lapsen  hyvinvoinnille  ja  kehitykselle.  Toisaalta  sosiaalityössä

muutos  on  usein  myös  toivottu  ja  ääneen  sanottu  päämäärä.  Lastensuojelun

sosiaalityössä  muutoksen  vaatimus  voi  lastensuojelun  sosiaalityössä  näyttäytyä

ristiriitaisena  asiana.  Toisaalta  vanhempien  tulisi  muuttua,  mutta  toisaalta  liian

nopea  muutos  ei  ole  uskottava.  Vanhempien  elämäntilanteessa  tapahtuneet

muutokset voivat johtaa myös erilaisiin ratkaisuihin eri lasten kohdalla

Edellä  kuvaamaani  muutoksen  ja  pysyvyyden  välinen  ristiriita  on

lastensuojelun  arkea.  Kuinka  tähän  kuvioon  voi  sovittaa  lapsen  osallisuuden?

Lasten osallistumista  suullisiin käsittelyihin ei voi  tarkastella  irrallisena  asiana,

vaan  tärkeää  olisi  kiinnittää  huomiota  rakenteisiin  jotka  ylläpitävät  nykyistä

käytäntöä.  Jos  yksittäisen  lapsen  ääni  ja  toiminta  tulisi  esiin  lastensuojelu

prosessin  eri  vaiheissa,  myös  tuomioistuimessa  lasten  osallistuminen

välittyneiden  kertomusten  kautta  voisi  monipuolistua.  Nuorten  osallistuminen

suullisiin  käsittelyihin  on  mahdollisuus,  jota  osa  nuorista  hyödyntää  jo  nyt.

Nykyiset  käytännöt,  jossa  lapsesta  puhutaan,  mutta  lapsi  voi  harvoin  vaikuttaa

siihen  mitä  hänestä  sanotaan,  kuvastavat  toimintamallia  ja  ideologiaa,  jossa

aikuiset tietävät loppujen lopuksi mikä lapselle on parasta. Aikuiset ovat edelleen

portinvartijoita,  joiden  käsissä  on  valtaa  tulkita  lapsen  sanomaa  ja  välittää  sitä

halutessaan eteenpäin.
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8. Tiedon todentaminen

8.1 Tieto, näyttö ja totuus

Kaikissa  havainnoimissani  suullisissa  käsittelyissä  perheiden  asiakkuus

sosiaalitoimeen  ja  lastensuojeluun  oli  ollut  pitkäkestoista  sekä  vaihtelevaa.

Perheitä ja  lapsia oli  tuettu useilla avohuollon tukitoimenpiteillä, osalla  lapsista

sijoitukset  lastenkotiin  tai  sijaisperheeseen  olivat  kestäneet  jo  pitkään.

Sosiaalitoimen  asiakirjoihin  oli  kertynyt  runsaasti  kirjallista  aineistoa,  joista

suulliseen  käsittelyyn  valikoitui  pieni  osa,  joka  sekin  erään  avustajan  sanoja

lainatakseni näyttäytyi ”isona pinona selvityksiä”.

Myös  vanhemmat,  isovanhemmat  tai  muut  tilannetta  läheltä  seuranneet

henkilöt olivat vuosien varrella kerryttäneet tietoa  lastensuojeluasiakkuudesta ja

siihen  liittyneistä  tukitoimista  sekä ongelmatilanteista. Vaikka valtaosa  tiedosta

oli oman henkilökohtaisen elämän eri vaiheisiin liittyvää muistin ja kokemuksen

varaan  rakentuvaa  tietoa,  he  toivat  myös  kirjallista  tai  muuta  visuaalista  tietoa

suulliseen  käsittelyyn  oman  kerronnan  tueksi.  Joillakin  heistä  oli  mukana

kirjallisia  muistiinpanoja  lasten  tapaamiskertojen  ja  kotikäyntien  sekä

perhetyöntekijöiden  kotikäyntien  lukumääristä,  valokuvia  tai  videoita  lasten  ja

vanhempien  välisistä  tapaamisista  sekä  lääkärintodistuksia  joko  omasta  tai

lapsen terveydentilasta.

Kaikkea  eri  osapuolten  suullisessa  käsittelyssä  tuottamaa  sekä  etukäteen

hallintooikeuteen  lähettämää  tietoa  voikin  kutsua  näytöksi.  Näyttö  käsitteenä

saa  eri  merkityksiä  kontekstista  ja  tieteenalasta  riippuen.  Näyttöön  perustuva

tieto,  näytön  hankkiminen  ja  sen  arviointi  ovat  keskeisiä  käsitteitä

oikeudellisessa  ympäristössä,  mutta  toisaalta  käytössä  myös  arkisessa

kielenkäytössä. Myös sosiaalityössä ja tutkimuksessa perätään entistä useammin

näyttöön  perustavaa  tietoa.  Aineistossani  sanaa  ”näyttö”  käyttivät  sekä

vanhemmat,  sosiaalityöntekijät,  avustajat  että  hallintooikeuden  jäsenet
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yksittäisistä  asioista  puhuessaan.  Puheenjohtaja  saattoi  suullisen  käsittelyn

lopussa vedota näytön esittämisen lopettamiseen62.

Ongelmalliseksi  asian  tekee,  että  näyttöön  perustuva  tieto  ei  ole

yksiselitteistä.  Näytön  arvioinnissa  keskeistä  on,  että  se  tapahtuu  vuoro

vaikutuksessa  muiden  kanssa.  Tilanteista  riippuen  jokin  asia  tai  tieto  saa

painavamman  aseman  kuin  toinen.  Sitä  ei  voi  kuitenkaan  tietää  etukäteen.

Näyttöön perustuvan  tiedon hankkimisen  lastensuojelun sosiaalityössä sanotaan

korostuvan  tahdonvastaisten  huostaanottojen  yhteydessä  (Sosiaalityön

kehittämisryhmän… 2003,  39;  Raunio  2004,  174).  Kyösti  Raunio  viittaa  Tarja

Pösöön  (1996)  esittäessään,  että  lastensuojelulliset  toimenpiteet  vaativat

brittiläiseen  tapaan  tarkkaa  tutkimusta  ja  oikeudellisesti  kestävää  näyttöä.

Näyttöön perustuva  tieto suomalaisessa sosiaalityön keskustelussa on kuitenkin

retorisesti  uusi  asia.  Yksiselitteistä  ymmärrystä  millaista  näytön  tai  tarkan

tutkimuksen tulisi olla, ei ole. Asiaa monimutkaistaa myös, että näyttö tarkoittaa

eri  konteksteissa  eri  asiaa.  Huostaanottoa  ja  huoltoa  koskevissa  asioissa

näyttökynnys  on  Päivi  Hirvelän  (1997,  216217)  mukaan  erilainen  kuin

rikosasioissa, kuten insestisyytteissä. Rikosasioissa keskeistä on tunnusmerkistön

mukainen  teon  selvittäminen  ja  todistelun  kohteena  on  syyllisyys

tunnusmerkistön mukaiseen tekoon. Lapsen huoltoa ja huostaanottoa koskevissa

tapauksissa  sen  sijaan  lapsen  olosuhteiden  ja  edun  selvittäminen  sekä  niiden

toteennäyttäminen  suhteessa  lapsen  saamaan  huoltoon  on  keskeistä.  Hirvelän

mukaan tilanteessa, jossa seksuaalista hyväksikäyttöä ei ole rikosoikeudellisessa

mielessä  näytetty  toteen,  voivat  kodin  olosuhteet  olla  riittävä  peruste  lapsen

huostaanotolle (emt.)

Näyttöön  perustuva  tieto  on  kiinteästi  sidoksissa  eri  asiantuntijaryhmiin.

Näytön  vakuuttavuutta  punnitaan  sen  mukaan,  kuinka  luotettavalta  taholta  sitä

esitetään.  Hirvelän  (1997,  182)  mukaan  oikeus  voi  määrätä  asiantuntevia

todistajia  insestioikeudenkäynteihin.  Asiantuntijoiden  tieto  ja  käsitys  asiasta

perustuvat  kunkin  tieteenalan  omiin  kokemussääntöihin.  Insestitapauksissa

62 Pj: Näytön vastaanottaminen  loppuu nyt sitte  tähän  ja voisitte kyllä kumpikin osapuoli vielä
pitää  semmosen  loppupuheenvuoron,  jossa  esittelisitte  tätä  näyttöö  joka  tähän  on  saatu,  että
täähän  meiän  prosessi  on  semmonen,  että  sekä  tää  asiakirjoissa  oleva  näyttö  että  tässä
suullisessa annettu näyttö niin molemmat vaikuttaa  sitte  siihen  lopputulokseen,  kun meill  ei oo
erillistä pääkäsittelyä. Tää on yks kokonaisuus. Jos Siltala alottas. (P11: l6 r. 757 )
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psykologia  on  tieteenalana  vakiinnuttanut  oman  asemansa  luotettavan  näytön

esittäjänä.  Myös  riitaisissa  lastensuojelutapauksissa  psykologisella  ja

psykiatrisella tiedolla on tärkeä rooli (Enroos 2006, 129).

Näytön,  tiedon  ja  totuuden  välinen  suhde  onkin  tätä  taustaa  vasten  varsin

kiinnostava.  Kun  tilannetta  tarkastelee  perinteistä  oikeustieteellistä  näkemystä

vasten,  asioiden  loogisuus,  ristiriidattomuus,  vakuuttavuus,  uskottavuus  ja

selvitettävyys  ovat  tärkeitä  käsitteitä.  Oikeuden  antamien  päätösten  ajatellaan

olevan oikeudenmukaisia, yksiselitteisiä  ja  samoja kaikille  (Black 1989). Myös

lastensuojelutapauksissa  mahdollisimman  totuudenmukaisen  näkökulman

saaminen  on  keskeinen  tavoite.  Oikean  ja  tosiasiatietoon  perustuvan  tiedon

olemassaolo  ja  sen  löytäminen  lastensuojelutapauksissa  ja  hallintooikeus

ympäristössä  herättävät  monia  kysymyksiä.  Katsojakunnan  ja  esitysryhmien

jäsenten  tulee  esityksen  eri  vaiheissa  ottaa  huomioon  esimerkiksi  se,  miten

tosiasia  määritetään?  Millainen  tieto  kelpaa  näytöksi,  jos  lapsessa  ei  ole

laiminlyönnistä  kertovia  ulkonaisia  merkkejä?  Kenen  tietoon  tulisi  luottaa

arvioitaessa vanhemmuutta? Jos tiedot ovat ristiriitaisia, kenen tieto ratkaisee?

Tässä tutkimuksessa käytän tutkimuksellisena käsitteenä tiedon todentamista

enkä  näyttöä.  Suullisissa  käsittelyissä  tuotettava  tieto  perustuu  vuoro

vaikutustilanteisiin,  jossa  eri  osapuolten  näkemykset  kilpailevat  oikean  tiedon

statuksesta.  Tiedon  todentaminen  kuvastaa  suullisen  käsittelyn

vuorovaikutuksellista  luonnetta  paremmin  kuin  näytön  esittäminen,  jossa  tieto

ikään  kuin  asetetaan  muiden  nähtäväksi  itsenäisenä  ja  objektiivisena

kokonaisuutena.  Tiedon  todentamisessa  oma  näkökulma  tulee  tehdä

konkreettisesti näkyväksi ja osoittaa se todemmaksi kuin muiden tuottama tieto.

Tiedon  todentamisessa  tärkeää  on  reflektoida  toisten  kertomuksia  ja  osoittaa,

miksi oma näkökulma olisi ratkaisun kannalta varteenotettavin vaihtoehto.

Tiedon  todentamisen  käsite  vastaa  käsitystäni  tiedon  luonteesta.  Samasta

asiasta  on  mahdollista  esittää  useita,  ja  myös  ristiriitaisia  tulkintoja,  jotka  eri

näkökulmasta  katsottuina  ovat  tosia.  Vanhemman  kokemus  omasta  kyvystään

hoitaa  lasta  voi  olla  yhtä  tosi  kuin  sosiaalityöntekijän  vastakkainen  näkemys

asiasta. Tiedon todentamisen kautta eri osapuolet tuottavat asiasta sellaista tietoa,

jonka  perusteella  hallintooikeus  voi  tehdä  perustellun  ratkaisun  eri  osapuolten

näkökantoja  vertaamalla  ja  hyödyntämällä.  Suullisessa  käsittelyssä  esitettävä
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tieto  perustuu  osapuolten  kokemuksiin  ja  havaintoihin,  mutta  ”lopullista”

totuutta,  jonka  joku  voisi  asiassa  löytää,  ei  ole.  Eri  osapuolet  rakentavat

puhetilanteiden  kautta  suullisten  käsittelyiden  arkea  ja  myös  tuottavat  ja

rakentavat  merkityksiä  kulloinkin  käsiteltävissä  olevista  asioista.  Niinpä  jotkut

tiedot  tulevat  suullisessa  käsittelyssä  todemmiksi  kuin  toiset  riippumatta  siitä

kuinka asiat tosiasiassa ovat.

8.2 Tiedon todentamisen keinot

Prosessin  eteneminen  etukäteen  määrätyn  struktuurin  mukaisesti  auttaa  eri

osapuolia  valmistautumaan  tilanteeseen.  Toisin  kuin  esimerkiksi  huolto  ja

tapaamisoikeudenkäynneissä,  joissa  sosiaalityöntekijöille  esitetään  kysymyksiä,

suullisissa  käsittelyissä  oletetaan  eri  osapuolten  osallistuvan  aktiivisesti

käsittelyn  eri  vaiheisiin.  Tämä  kuitenkin  edellyttää  suulliseen  käsittelyyn

osallistuvien henkilöiden tuntevan tavat, joilla käsittelyyn voi ja tulee osallistua.

Käsittelyn  kulku  on  joustava,  mutta  myös  kaavaan  sidottu.  Puheenjohtajan

ohjeistamana  suullinen  käsittely  etenee  tietyssä  järjestyksessä,  jota  kaikki

osapuolet  ovat  velvollisia  noudattamaan.  Kuitenkin  esimerkiksi  todistajien

pyytäminen  hallintooikeuden  suullisiin  käsittelyihin  lähtee  instituution  omista

tiedon todentamisen tarpeista. Todistajat voidaan velvoittaa saapumaan paikalle,

ja heidän  tulee antaa  joko  todistajan vala  tai vakuutus vahvistukseksi siitä, että

kaikki mitä sanotaan on myös totta. Valan tai vakuuden päätteeksi puheenjohtaja

toteaa,  että  ”Tämän  valan  nojalla  ja  todistajan  aseman  nojalla  teidän  on  siis

velvollisuus täällä puhua totta.”

Kirjalliset  lausunnot  ja  dokumentit  sekä  kaikki  tieto,  jota  osapuolilla  on

mahdollisuus  esittää,  lähtevät  olettamuksesta,  että  tiedolla  olisi  merkitystä

päätöksen  tekevän  instituution  kannalta.  Kaikkea  mahdollista  tietoa  ei  ole

mahdollista  esittää,  ja  tärkeää  on  valita  omaa  näkökulmaa  parhaiten  tukevat

argumentit.  Todentaminen  vaatii  jotakin  hyvin  konkreettista  ja  asian

kiinnittämistä  tiettyyn  kontekstiin,  aikaan  ja  paikkaan.  Hallinto

oikeusympäristössä  vaatimukset  tiedon  esittämistavasta  poikkeavat  yleisten

tuomioistuinten  toimintatavoista.  Suullisen  käsittelyn  jälkeen  ennen

päätöksentekoa  on  mahdollista  toimittaa  lisää  materiaalia  tai  hallintooikeudet
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voivat  itse  sitä  hankkia.  Vaikka  etukäteen  toimitetun  aineiston  sisältöjä  ei

tarvitsisi  toistaa  hallintooikeuden  suullisessa  käsittelyssä,  niin  kuitenkin  usein

tehdään. Suullisessa käsittelyssä jää silti monia tärkeitä asioita lyhyen maininnan

varaan.  Muiden  oletetaan  tuntevan  etukäteen  toimitetun  aineiston  sisältö  ja

toisinaan lyhyt viittaus asiaan tai esimerkiksi asiakirjaan riittää.

Tiedon  todentaminen ei  riipu pelkästään konkreettisista  tiedollista  seikoista,

vaan  tiedon  pätevämmäksi  tai  paremmaksi  osoittaminen  on  myös

vuorovaikutuksessa  tapahtuvaa  toimintaa.  Niinpä  sellaiset  tekijät  kuten

henkilöiden  läsnäolo  suullisessa  käsittelyssä  tai  sieltä  poistuminen  ennen

tilaisuuden  päättymistä,  tiedollinen  valtaasema,  ulkoinen  olemus,

vuorovaikutukselliset  taidot sekä kyky  toimia  tilaisuuteen sopivalla  tavalla ovat

osa tiedon todentamisen prosessia.

Tiedon  todentamisen analyysini  on  tutkimuksessani  edennyt  siten,  että  olen

etsinyt  aineistosta  kohtia,  joissa  eri  osapuolet,  vanhemmat  sekä

sosiaalilautakunnan  edustajat,  perustelevat  tekemiään  ratkaisuja  tai

johtopäätöksiä asiassa. Suullisessa käsittelyn käytäntö  liittyy keskeisesti  siihen,

että  kullakin  osapuolella  on  mahdollisuus  nostaa  esiin  omaa  näkökantaansa

keskeisesti  tukevat  selvitykset  ja  tietolähteet  ja  niiden  kautta  perustella  omaa

käsitystänsä asiassa. Olen nostanut aineistosta esiin kunkin osapuolen keskeisiä

argumentteja  ja  tietolähteitä  ja  sen  jälkeen  olen  ryhmitellyt  niitä  laajemmiksi

kokonaisuuksiksi. Taulukossa 4 on tiivistetty sosiaalilautakuntien ja vanhempien

oleellisena tuottama tieto sekä miten tätä näkökulmaa tuetaan ja puolustetaan.
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Taulukko 4. Tiedon todentamisen kohteet ja keinot

Mitä Miten

Sosiaalilautakunnan

edustajat

(esimerkiksi johtava

sosiaalityöntekijä

yhdessä avustajan

kanssa)

• Menneisyyden

ongelmat

• Puutteet

vanhemmuudessa

• Tarjotut tukitoimet

• Lapsen tilanne

• Asiakirjoihin ja

asiantuntijalausuntoihin

viittaaminen

• Todistajien pyytäminen

• Sosiaalityön

ammattitaidon esiin

nostaminen

Vanhemmat

(isä tai äiti joko yksin

tai yhdessä avustajan

kanssa)

• Nykyarki

• Vanhemmuussuhteet

• Avohuollon tukitoimiin

sitoutuminen ja

lähiverkoston tuki

• Kyseenalaistaminen,

järjestelmän kritisointi

ja syyttäminen

• Todistajien pyytäminen

• Nykyhetken

kuvaaminen

Oman  tiedon  esittäminen  ja  sen  puolustaminen  ovatkin  tiedon  todentamista

konkreettisimmillaan.  Tietolähde  ja  asian  sisältö  ovat  asian  kaksi  eri  puolta,

mutta  esimerkiksi  äidin  päihteidenkäyttö  ja  se  millaista  tietoa  äidin  päihteiden

käytöstä  on  muille  esittää,  ovat  aineistossani  toisiinsa  limittyneinä.  Tiedon

todentamista  teemoittaessani  olen  huomioinut  kohdat,  jolla  omaa  näkemystä

puolustetaan, sekä mahdollisen tietolähteen,  joka tukee tätä näkemystä. Kuvaan

ensin  sosiaalilautakunnan  esiin  nostamia  tieodon  todentamisen  keinoja.  Sen

jälkeen siirryn tarkastelemaan vanhempien tiedon todentamisen tapoja.

8.3 Sosiaalilautakuntien edustajien tiedon todentamisen
kohteet ja keinot

”Tällä  kertaa  olin  hyvissä  ajoin  paikalla  ja  odotushuoneessa  oli
sosiaalityöntekijä  lastenkodista  X.  Sosiaalityössä  toiminut  30
vuotta ja oli ensimmäinen kerta ”läänissä”. Oli puhelias ja puhui
siitä  kuinka  sosiaalityön  asiantuntijuus  on  vaikeasti  puettaviksi



212

sanoiksi.  Ei  ole  röntgeniä,  jolla  voisi  kuvata  ja  diagnostisoida
tilanteen.  Totesi,  että  täällä  läänissä  käsittely  on  korkeampaa
matematiikkaa.  Vakuutteli  sitä,  että  sosiaalityöntekijät  ovat
lastensuojelun  asiantuntijoita,  mutta  heidän  käyttämänsä  kieli  on
laveaa,  eikä  asioita  voida  selittä,  vaikka  tuntuma  tilanteeseen  on
vahva. (H3, s.1) 63

Tutkimusaineistoa  läpikäydessäni  havaitsin,  että  lastensuojelun  suullisissa

käsittelyissä kysyttiin sosiaalilautakunnilta yhä uudelleen ja uudelleen sitä mihin

tietoon esitetyt  väitteet perustuvat, mitä konkreettista näyttöä  siitä on  esittää  ja

mistä tieto on hankittu. Kysymyksen tekijöinä olivat ennen kaikkea vanhemmat

yhdessä avustajiensa kanssa, mutta myös hallintooikeuden jäsenet. Vastauksena

ei koskaan ollut ”en tiedä”. Sen sijaan oman näkökulman perusteluna käytettiin

usein  hyvin  pitkällä  ajalla  kertynyttä  tietoa  lapsesta,  vanhemmista  ja  heidän

keskinäisistä  suhteistaan  tai  ongelmista,  jotka  olivat  johtaneet  lapsen

huostaanottoon.  Sosiaalityöntekijän  esittämä  kuvaus  sosiaalityön  hämäryydestä

ei  toistunut  suullisessa  käsittelyssä.  Sen  sijaan  hän  kykeni  kertomaan

omakohtaisista  puhelinkeskustelujen  ja  kotikäyntien  yhteydessä  kertyneistä

havainnoista, jotka koskivat muun muassa vanhempien alkoholinkäyttöä.

Havaitsin  tutkimusaineistoa  jaotellessani,  että  sosiaalilautakunnan  edustajat,

olivat  he  sitten  johtavia  sosiaalityöntekijöitä,  sosiaalityöntekijöitä  tai  avustajia,

kiinnittivät  huomiota  menneisyyden  ongelmiin,  vanhemmuudessa  ilmeneviin

puutteisiin,  perheille  tarjottuihin  tukitoimiin  sekä  lapseen.  Nämä  tiedon

todentamisen kohteet ovat lähes yhteneväisiä huostaanoton kriteereiden kanssa.

8.3.1 Menneisyyden ongelmat

Nykytilanteen arvioinnissa asiakkuuden menneisyyden kuvaus on tavanomainen

sosiaalityön  keino  puolustaa  tehtyjä  päätöksiä  suullisissa  käsittelyissä.

Asiakkkuuden  kuvauksissa  asiakirjamerkinnät  ja  tiedot  perhettä  kohdanneista

vaikeuksista ovat keino osoittaa, miksi  tilannetta ei voida seurata pidempään ja

mikä  olosuhteissa  tukee  huostaanottoa  tai  sen  jatkamista.  Menneisyydellä

argumentoimisen  kautta  sosiaalityön  yksi  keskeisimmistä  tehtävistä,

kokonaiskäsityksen  luominen  perheen  tilanteesta,  konkretisoituu.  Yksi

63 Aineistootteiden lopussa H viittaa havainnointimuistiinpanoihin, P litteroituihin teksteihin, s.
sivunumeroihin  ja r. rivinumeroihin.
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lastensuojeluilmoitus  naapurilta,  toinen  päiväkodista,  kolmas  koulusta  ja  neljäs

huolen ilmaus perhetyöntekijältä vuosien varrella tulevat kirjatuiksi sosiaalityön

asiakirjoihin.  Lopulta  niistä  ja  muusta  lastensuojeluun  kertyneestä  tieodosta

muotoutuu aineisto, jonka perusteella konkreettinen päätös lasten huostaanotosta

tulee  tehdyksi.  Vuosien  varrella  kertyneen  aineiston  tulkinta  liittyy  varsin

arkipäiväiseenkin  tapaan  antaa  merkityksiä  asioille,  jotka  toistuvasti

epäonnistuvat tai eivät tuota tulosta. Avohuollon tukitoimenpiteet ovat tästä yksi

hyvä esimerkki, kuten seuraavassa otteesta käy ilmi.

Sosiaalityöntekijä:  Mä  oisin  voinu  lisätä  vielä  sen,  että  tääll
vuosien  varrella  näitä  avohuollon  tukitoimia  runsaasti  tarjottu
perheelle ja varsinkin perhetyö ja perheneuvolaa ei oo saatu ikinä
kunnolla alotettua, perhetyö on alkanut kolme kertaa perheessä ja
perhe ei oo ikinä ollut sitä halukas ottamaan vastaan ja se on joka
kerta jouduttu sitten lopettamaan. Ei muuta.( P12:17.txt, r.224 )

Menneisyydestä  puhuminen  suullisessa  käsittelyssä  liittyy  sekä  lapsiin  että

lapsen äitiin  ja  isään. Vanhempien kohdalla menneisyydestä puhutaan erilaisten

ongelmien kuten päihteiden käytön  tai mielenterveysongelmien kautta.   Lapsen

saama  hoito  ja  huolenpito  on  ongelmien  takia  heikentynyt,  minkä  seurauksena

lasten  turvallisuus  on  ollut  konkreettisesti  uhattuna.  Lasten  kohdalla

menneisyydestä  puhuminen  liittyy  sekä  näihin  ongelmatilanteisiin  ja  niistä

aiheutuneisiin  konkreettisiin  puutteisiin  hoivassa,  mutta  ennen  kaikkea  lasten

altistumiseen  jatkuville  epävarmuustekijöille,  väliaikaisiin  sijoituksiin  tai

kiireellisiin  huostaanottoihin.  Niinpä  huostaanoton  rajan  vetäminen

konkretisoitui  sosiaalityöntekijöiden  puheessa  toisinaan  toteamukseen  ”lapsi  ei

voi  enää  odottaa”,  mikä  viittasi  juuri  näihin  menneisyyden  tapahtumiin,  jossa

työntekijän pitkäikainen kokemus asiakkaasta oli keskeinen tiedon todentamisen

keino.

Seuraavassa  esimerkissä  äiti,  Anja  Korpi,  kertoo  lähimenneisyyden

tapahtumasta,  jossa  Anjan  isä  on  ollut  osallisena.  Tarina  ulottuu  Anjan

nuoruuteen  saakka  ja  otteesta  käy  ilmi,  että  Anja  on  oman  avustajansa  kanssa

käynyt läpi asiaa jo aikaisemmin. Panu on Anjan murrosikäinen poika.

Pj:  Pidämme  tässä  vaiheessa  tauon  ja  sen  jälkeen  käydään
loppukeskustelu.  Sopiiko  näin?  Sitä  ennen  kuitenkin  tuli  mieleen
tässä  yksi  kysymys  Anja  Korvelle.  Äitinne  mainitsi  jostakin
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tilanteesta, jossa teidän isänne olis ollu asumassa teidän luonanne
joitakin päiviä. Ymmärsinkö nyt sitten oikein tuon?
Äiti: Joo, Panu päästi sen sisälle.
Pj: Niin.
Avustaja: Kuinkahan se sattu jos muistelet?
Äiti: Hetkinen siit on kaks kuukautta sitte.
Pj: Millon tää tilanne oli?
Äiti:  Joskus  pari  kuukautta  sitte.  Se  änkes  meille  ja  tuli  sotkeen
meiän elämää.
Pj: Ja tää on ollu Loviisan huostaanoton jälkeen?
Avustaja: Mun muistaakseni se oli kyllä ennen sitä, ennen sitä.
Äiti: No ku se on ollu kaks kolme kertaa meill, ängenny.
Avustaja: Ainaki yks tapaus oli semmonen, ett se oli ennen, oliko se
viime syksynä, mulla on semmonen mielikuva?
Äiti:  Joo,  oli,  oli.  Se  oli  se  yks.  Se  oli  ennen  kun  Loviisa  otettiin
multa pois.
Avustaja: Laskiko se Panu hänet sillon sisään?
Äiti: Laski joo.
Avustaja: Missä sun isä asuu normaalisti?
Äiti: X:ssä.
Avustaja: Onko hän alkoholisti?
Äiti: O.
Avustaja: Miten hän käyttäyty siellä sinun luona sitten?
Äiti: Uhkaavasti.
Avustaja: Oletko sä joutunu aina pelkäämään isääsi?
Äiti: Olen.
Avustaja: Onko isä ollu väkivaltanen sua kohtaan?
Äiti: Aina hakannu.
Avustaja: Millä lailla?
Äiti: Kepeillä ja remmeillä ja ketjuilla (itku kurkussa)
Avustaja: Selvin päin vai juovuksissa?
Äiti: Sekä että (itku kurkussa).
(…)
Avustaja: No onko  isä ollu väkivaltanen nyt ku sä oot aikuinen  ja
on käyny sun luona?
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Äiti:  No  kerran  se  kävi  keskellä  P:tä  (kaupunginosa)  ja  haukkui
mua huora ja huutaa täysii siällä kännipäissään ja kaikkee ympäri
kyliä, ett mä teen kuolemaa ja kaikkee tämmöstä.
Avustaja: No miten hän, kun hän oli kuitenki pari kolme päivää sun
luona siellä P:ssä niin miks hän ei lähteny pois vai?
Äiti:  Emmä  tiedä,  sitte  ku  se  oli  myöhemmin  mun  luona  ni  mä
sanoin,  ett  joo  ja  mutsi  oli  mukana  ni,  muistaakseni  sillon  mä
sanoin, ett mulla on tarpeeki muutenkin harmia, ett lähe sä vetään
täältä. Mut en mä yksin ois uskaltanu sille sanoo. (…)
Sosiaalityöntekijä: Mutta puheenjohtaja.
Pj: Joo
Sosiaalityöntekijä: Tähän isän vierailuun niin voinko huomauttaa,
tai tuoda esiin yhden asiakaskertomustekstin?
Pj: Joo.
S:  x.x.xxxx  (pvm)    asiakirjoissa  löytyy  meille  tullu  ilmotus  näistä
isän  käynneistä,  joissa  ilmotetaan,  että  ”Anja  ryyppäsi  isän
kanssa”  ja  sillon  Loviisa  juoksi  pakkasella  ulkona  sisävaatteissa
sukkasillaan. Pitääkös se paikkansa?
Äiti: Ei pidä. (P5:L13.txt, r. 1152 )

Sosiaalityöntekijä  lähestyy  äidin  kertomusta  viranomaisen  roolissa  tiedon

kerääjänä,  dokumentoijana  ja  tulkitsijana.  Sosiaalityöntekijän  viimeisessä

lauseessa  tiivistyvät  lastensuojelun  keskeisiä  tiedon  todentamisen  keinoja:

asiakirjat, lastensuojeluilmoitukset sekä tarkat päivämäärät. Äidin itku kurkussa

kerrottu  tarina ei vakuuta sosiaalityöntekijää. Uhritarinan sijaan rakentuu  tarina

äidistä  ”kanssarikollisena”,  joka  isänsä  kanssa  juopotellessaan  unohtaa  äidin

vastuunsa.  Sosiaalityöntekijän  varsin  lyhyt,  asiallinen  ja  lopuksi  vähän

kyyninenkin  äidille  osoitettu  kysymys ’Pitääkös  se  paikkansa?’  korostavat

sosiaalityöntekijän  oman  organisaation  lähtökohdista  käsin  lähtevää  tiedon

todentamisen tapaa. Sosiaalityöntekijän huoli kohdistuu Loviisaan ja siihen, että

äidin alkoholinkäyttö on  johtanut hänen tietojensa mukaan tytön laiminlyöntiin.

Sosiaalityöntekijän  tulkinta  ja  tieto  äidin  tilanteesta perustuu  toki myös muihin

tietolähteisiin ja huolen ilmauksiin, joita on tullut eri viranomaisten kautta hänen

tietoonsa. Äidin  liialliseen  alkoholinkäyttöön  liittyneet  epäilyt  ja  ilmoitus  äidin

ryyppäämisestä oman  isänsä kanssa yhdessä muodostavat  sellaisen kuvan äidin

menneisyydestä, jota sosiaalityöntekijä pitää huolestuttavana lapsen kannalta. Se
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myös  antoi  viranomaisten  mielestä  aihetta  ryhtyä  toimenpiteisiin  lapsen

huostaanottoa varten.

Seuraavassa  otteessa  sosiaalilautakunnan  pyytämä  todistaja,  joka  toimii

kahden  lapsen  omahoitajana  lastenkodissa  (Rajalassa),  kertoo  siitä  miten

menneisyyden  tapahtumat  tulevat  tulkituiksi  vanhempien  (Pietilöiden)  hakiessa

lasten huostaanoton purkua. Lastenkodin omahoitajien tai sosiaalityöntekijöiden

kirjaamat  merkinnät  asiakirjoihin  olivat  tärkeitä.  Lastenkodin  työntekijät  olivat

sosiaalilautakuntien kaikkein eniten käyttämiä  todistajia64. Seuraavassa otteessa

todistajana on lähihoitaja lastenkodista.

Tuomari: Joo, nyt  tää on se minkä te saitte äsken vasta käsittelyn
alussa.  Mä  en  oikeestaan  tästä  paperista  muuta  kysy  mutta,  että
ihan  tää  viiminen  lause,  mitä    mikä  viesti  mitä  tää  tarkottaa
vanhempien menetys olisi  lapsille  ikävää, mitä  tää pitää sisällään
tää viimisen kappaleen ihan viimisen kommentin merkitys.
Todistaja:  Minusta  varsin  lyhyestä  niinkun  ajasta  kuitenkin
kysymys, että et jos niinkun ajatellaan vuosi taaksepäin niin sillon
meistä  tuntu,  että  tilanne oli  aika  rauhallinen  ja  sitten  sitten  tota
tuli  xkuussa oli  jo  me  todettiin  Rajalasta,  että  vähän  juomista  oli
taas kuvioissa ja ja ja vauva synty ja siinä oli Rajalasta pyydettiin
sairaalaan edustaja neuvottelemaan, ne halus siellä selvittää, että
voiko  tätä  vauvaa  päästää  kotiin  sairaalasta  ja  ja  tekivät  sillon
päätöksen,  että  vauva pidetään  pyhien  yli  sairaalassa  ja  keväällä
oli.  Ja  sillon  oli  tietenkin  huoli  tästä  vauvasta,  että  jaksavatko
Pietilät hoitaa sitä. Meillä oli muistissa, että vuonna xxxx syntyny
tytär  oli  jouduttu  sijottamaan perheeseen  ja  kaksi  lasta oli  meille
sijotettu  että.  Keväällähän  tuli  sitten  ihan  hyvä  asia  että  perheen
voimavarat  oli  vähissä  ja  ne  hakeutu  hoitoon  X:ään.  Se  oli  hyvä
asia. Ja tää huoli mikä tässä niinkun tähän on kirjotettu niin se et
aina kun perheellä on mennyt paremmin niin niitä  lomia on voitu
lisätä ja lapset on voinu käydä enemmän. Sit on taas valitettavasti
ollu  niitä  aikoja,  jollon  lomia  on  jouduttu  vähentämään.    Ja  on
myös ollu, no niistä on onneksi pitkä aika, että on ollu hyvin vähän,
et  lapset on ollu hyvin vähän  tekemisissä vanhempiensa kanssa ja
sillonhan on suuri huoli, että mitä vanhemmille kuuluu ja missä ne
ovat ja näin on painanu heitä. (P4: L12.txt, r. 1488  )

Todistaja  pääsee  suullisessa  käsittelyssä  selittämään  lastenkodin  muistiin

panoihin  kirjattua  lausetta ”vanhempien menetys olisi  lapsille  ikävää”, mikä  ei

aukene  hallintooikeuden  tuomarille.  Todistajan  näkemyksen  mukaan

64 Sosiaalilautakunnilla oli 11 eri suullisessa käsittelyssä yhteensä 17 eri todistajaa, joista 7 oli
lastenkodista.
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huostaanoton  lakkaaminen  johtaisi  pian  uuteen  huostaanottoon,  mikä  ei  olisi

lapsille  hyväksi.  Omahoitajan  kuvauksesta  ilmenee,  että  hänellä  on  vuosien

varrella  kertynyt  runsaasti  tietoa  perheen  lapsista  ja  vanhemmista.  Lasten

mahdollisuudet  viettää  kotilomia  ovat  riippuneet  siitä,  kuinka  vanhemmat  ovat

hallinneet  juomistaan.  Tilanteen  ollessa  hyvä,  lapset  on  lastenkodista  voitu

päästää kotiin. Joskus yhteydenpito  lasten ja vanhempien välillä on ollut varsin

vähäistä, mikä on aiheuttanut lapsille suurta huolta.

Vanhempien  hoitoon  hakeutuminen  on  todistajan  näkökulmasta  katsottuna

positiivinen  asia,  mutta  ei  riittävä  vakuuttamaan  häntä  päihteiden  käytön

lopettamisesta.  Hyvät  ja  huonot  jaksot  ovat  vuosien  varrella  muokanneet

omahoitajan  kokemusta  vanhempien  päihdeongelmasta.  Menneisyyden

kokemukset  tulevat  omahoitajan  kuvauksessa  tärkeiksi  nimenomaan  lasten

näkökulmasta  katsottuna.  Kaikki  perheen  lapset  yhtä  lukuun  ottamatta  on

sijoitettu  sijaishuoltoon.  Todistajan  on  vaikea  uskoa  vanhempien  tilanteen

pysyvään  muutokseen.  Tämä  tulee  esiin  myös  toisessa  tilanteessa,  jossa  äiti

kysyy  todistajalta,  luottiko  tämä vanhempiin  ja päihteiden käytön loppumiseen.

Todistajan  on  vaikea  sanoa  suoraan  mielipidettään  ja  hän  toteaa  luottavansa

”tiettyyn rajaan asti.”

Vaikka  todistaja  kertoo  omasta  henkilökohtaisesta  näkemyksestään,  hän

viittaa menneisyyteen myös  kollektiivisesti, ”Meillä  oli  muistissa”,  lastenkodin

työntekijöiden  yhteisenä  kokemuksena.  Omahoitajan  kuvaus  huolesta,  joka

lastenkodissa  liittyy vanhempien päihteiden käyttöön,  on  tässä otteessa kuvattu

varsin maltillisesti, jopa varovaisesti ”Vähän juomista oli taas kuvioissa”. Vähän

juominen tässä tapauksessa on varsin erilaista vähän juomista kuin mitä yleisesti

voisi  kuvitella.  Vähän  juominen  tässä  tilanteessa  viittaa  siihen,  että  juomisesta

saattaa helposti  tulla paljon  juomista pahoin  seurauksin. Rajan vetäminen  sille,

millä  käsitteillä  ja  kuvauksilla  vanhemmista  puhuu  tällaisessa  tilanteessa,  on

varsin  haastavaa.  On  tärkeää  ilmaista  oma  arvionsa  selkeästi,  mutta  silti  on

pidettävä  mielessä  mahdollisuus,  että  tällä  kertaa  vanhempien  arvio  omasta

tilanteesta osuu oikeaan.

Menneisyydestä puhuttaessa huomion kiinnittyminen ongelmiin on seurausta

siitä, että lastensuojelun sosiaalityö liittyy nimenomaan tilanteisiin, joissa lapsen

kasvun  tai  kehityksen  katsotaan  olevan  vaarassa.  Tällöin  ongelmat  tulee
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yksilöidä,  jotta  asioihin  voidaan  puuttua  ja  oikeita  tuki  tai  kontrollitoimia  voi

ylipäätänsä  antaa.  Aineistossani  menneisyyden  ongelmat  liittyivät  hyvin  usein

vanhempien  päihdeongelmiin,  jotka  puolestaan  johtivat  puutteisiin

vanhemmuudessa.  Lasten  yksin  jättäminen,  perushoivan  ja  rajojen  asettamisen

puute  sekä  vanhempien  väliset  vakavat  ristiriidat  olivat  tyypillisiä  toisiinsa

kietoutuneita menneisyyteen liittyviä ongelmia. Menneisyyteen liittyviä toisiinsa

kietoutuneita  ongelmia  arvioidessa  sosiaalityöntekijöiden  puhe  oli  paljon  ns.

vanhemmuuspuhetta.

8.3.2 Puutteet vanhemmuudessa

Hannele  Forsbergin  (1998,  194)  mukaan  ”sosiaalitoimiston  lastensuojelun

kiinnostusta  vanhemmuuteen  voi  kuvata  olemassa  olevan  vanhemmuuden

valvontana ja arviointina.” Valvonta tapahtuu tarkkailemalla vanhempien arkista

hoito  ja  huolenpitovastuun  toteutumista.  Vanhemmuuden  arviointi  voi  olla

varovaista ja huomaamatonta, mutta myös varsin intensiivistä ja tietoista mikäli

sosiaalityöntekijällä on vakava huoli  lastensuojelullisesta  tilanteesta (emt. 195).

Vanhemmuudesta  tehtyjen  tulkintojen  esittely  sekä  kronologisesti  etenevien

erilaisten  avohuollon  tukitoimenpiteiden  kuvaaminen  ovat  myös  sosiaalilauta

kunnan  edustajien  keskeisiä  argumentteja  suullisissa  käsittelyissä.

Vanhemmuuden puutteet  tulivat puheissa esiin  lasten kasvattamiseen  liittyvissä

kysymyksissä,  arkeen  kuuluvien  jokapäiväisten  asioiden  laiminlyönteinä  tai

perushoivan  puutteena,  ja  vanhempien  haluttomuutena  ottaa  vastaan  apua  tai

neuvoja. Myös kodin  virikkeettömyys,  vanhempien  kyvyttömyys  sopia  asioista

sosiaalityöntekijöiden  tai  sijaishuollon  ihmisten  kanssa,  vanhempien  vastuusta

vetäytyminen,  pitkäjänteisyyden  puute  ja  yhteydenpidon  vähäisyys  sijoitettuun

lapseen  olivat  esitettyjä  esimerkkejä  vanhemmuuden  puutteista.

Vanhemmuudessa  ilmenevät  puutteet  sosiaalilautakunnan  puheessa  voisi

tiivistää  niin,  että  kysmys  on  hyvän  vanhemmuuden  kriteereiden  asettamisesta

sekä  toisaalta  niiden  laiminlyöntien  osoittamisesta.  Vanhemmuuden

kyseenalaistaminen ja sen vertaaminen kulttuurisesti hyväksyttyyn mallitarinaan

tulevat tätä kautta myös osaksi suullisen käsittelyn käytäntöjä (esim. Kulmala ja

Vanhala 2004, 99).
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Seuraavassa  otteessa  tulee  selkeästi  esiin,  että  pitkään  kestäneen

lastensuojeluasiakkuuden  aikana  sosiaaliviranomaisten  tietoon  oli  tullut  paljon

ilmoituksia,  joissa  äidin  tapaa  toimia  lasten  kanssa  pidettiin  huolestuttavana  ja

huoli  perheen  lapsista  kasvoi  eri  tahoilla.  Nuori  osoitti  koulussa  voivansa

huonosti  ”oirehtimalla  voimakkaasti”.  Tilanne  päättyi  lopulta  siihen,  että  äiti

katkaisi kaikki kontaktit viranomaisiin päin ja koitti selvitä yksin ilman apua.

Avustaja  (kunnan):  Pyydämme,  että  valitukset  hylätään  elikkä
Milla  Kettula  otettiin  kiireellisesti  huostaan  ja  sen  jälkeen  x.x.
(pvm)  lautakunnan  päätöksellä  huostaan  ja  syynä  oli  kodin
olosuhteet, jotka vaaransi vakavasti Millan kehitystä ja terveyttä ja
tälläsiä  tekijöitä  oli  siellä  nämä  Millan  vanhempien  väliset
ristiriidat,  jotka oli  jatkuneet useita vuosia  ja  tästä niinkun oli on
siellä päätöksessä asiantuntijoiden lausunto ja että nää keskinäiset
ristiriidat  on  vaikuttaneet  Millaan  eikä  ole  hänen  kehitykselle
hyväksi.  Perheessä  on  muutakin  ollu,  väkivaltaa  ja  ja  paljon
äkillisiä  muutoksia,  jotka  on  vaikuttanu  lapseen  voimakkaasti.
Lapsi  sitten  täss  tilanteessa  syksyllä  xxxx  oirehti  voimakkaasti
koulussa  ja  koulusta  tehtiin  kaksi  lastensuojeluilmoitusta,  myös
lapsen  isä  ilmaisi  huolensa  Millasta  x.x.  xxxx  (pvm).
Lastensuojelutyötä  perheen  kanssa  on  tehty  pitkään  vuodesta  xx
jollon  he  tulivat  X:ään  (kunta)  eli  ja  ja  ensimmäinen
lastensuojeluilmoitus  tuli  sillon  vuonna  xx.  Sillon  päiväkodista
ilmotettiin huolestuneisuus äidin  tavasta kohdella  lapsia  ja  tämän
jälkeen  on  tullu  useampia  ilmotuksia,  jotka  on  siellä  päätöksessä
selostettu.  Äidin  hoitokyvystä  oltiin  usealla  taholla  huolestuneita.
(…) Ee äidin katsottiin myöskin ristiriitatilanteissa asettavan oman
etunsa lapsen edun edelle ja tästä niinkun on osotuksena tämmöset
useat  nopeat  muutokset  lasten  elämässä,  jotka  ei  katsota  olevan
heidän etunsa mukasia ja varsinkin niinkun Millan vieminen tässä
tilanteessa  pois  tästä  tutusta  ympäristöstä  ei  ollu  hänen  etunsa
mukaista.  Ja  lapsen  joutuminen  myöskin  fyysisen  väkivallan,
kiroilun,  huutamisen  kohteeks  niin  tulee,  ei  sitä. (P12:l7.txt,
r.166 )

Vanhemmuudessa  ilmenevät  puutteet  ovat  tässä  esimerkissä  vanhempien

keskinäisiin  väleihin  liittyviä  ristiriitoja,  lasten  kokemaa  henkistä  ja  fyysistä

väkivaltaa sekä erityisesti äidin kykenemättömyyttä huomioida lastensa tarpeita.

”Äidin  hoitokyvystä  oltiin  usealla  taholla  huolestuneita”  viittaa  myös  vahvaan

kollektiiviseen huolen  ilmaisuun  ja siihen, että  sosiaaliviranomaiset eivät olleet

yksin  huolensa  kanssa.  Toisaalta  lause  viittaa  myös  siihen,  että  äiti  lasten

pääasiallisena  huoltajana  oli  myös  se,  johon  huoli  kohdistui,  kun  taas  äidin

elämänkumppanin rooli  jää etäisemmäksi, vaikka kyse oli myös tämän lapsista.
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Otteessa  viittaus  isään  koskee  äidin  entistä  puolisoa.    Huolen  kohteena  oli

ensisijaisesti  äidin  hoitokyky,  mikä  kuvaa  sosiaalityössä  yleistä  tapaa puhua  ja

toimia perheen kanssa äidin kautta. Toki äidin tukeminen tähtäsi lasten tilanteen

parantamiseen,  mutta  kuten  Johanna  Hurtig  (2004)  tutkimuksessaan  kuvaa,

lasten huomiointi jää perhetyössä usein taustalle äidin ollessa huomion kohteena.

Tässä  esimerkissä  kuvaus  kodin  tilanteesta  tapahtuu  ulkokohtaisen

havainnoitsijan  ominaisuudessa.  Laillisen  koulutuksen  saanut  avustaja  kertoo

muiden  tekemistä  huomioista,  lastensuojeluilmoituksista  ja  toimenpiteistä.  Hän

arvioi  loogisesti  asioiden  etenemistä  välimatkan  takaa  rajaten  selkeästi  itsensä

niiden  ulkopuolelle.  Lastenpsykiatrin  lausunto  nuoresta  on  myös  osaltaan

tukemassa havaintoja siitä, että kyse ei ole tavanomaisesta vanhempien välisestä

ristiriidasta,  koska  ne  vaarantavat  vakavasti  Millan  terveyttä  ja  kehitystä.

Lyhyestä otteesta käy ilmi, että lastenpsykiatrin  lausunto kuvataan asiantuntijan

esittämänä  ”erityisenä”  näkemyksenä.  Lastenpsykiatrin  lausunto  ikään  kuin

vahvistaa  sitä  näkemystä,  jota  sosiaalityössä  on  jo  useiden  vuosien  aikana

tosiasiassa  tiedetty  (vrt.  Heikkinen  2004).  Sosiaaliviranomaisten  tekemä

lastensuojelutyö ei  tässä otteessa konkretisoidu. Suullisen käsittelyn aikana käy

kuitenkin  ilmi,  että  perhetyö  ei  useista  yrityksistä  huolimatta  ollut  koskaan

alkanut (äidin ja lasten) perheessä kunnolla., koska äiti ei ollut siihen suostunut.

Nuoren saama tuki muun muassa terapian kautta ja nuorempien sisarusten hoito

päiväkodissa ovat kuitenkin olleet osa tukiverkkoa, jolla lapsia ja äitiä on yritetty

auttaa.

Rajanveto  hyväksyttävässä  ja  eihyväksyttävässä  vanhemmuudessa  on  tässä

otteessa  fyysisen  ja  henkisen  väkivallan  suhteen  hyvin  selvä.  Sitä  ei  voida

hyväksyä.  Äidin  oman  edun  asettaminen  etusijalle  ja  useat  muutokset  lasten

elämässä  ovat  sellaisia  asioita,  jotka  sosiaaliviranomaiset  ovat  tulkinneet

ongelmallisiksi.  Myös  parisuhteen  ongelmat  ovat  olleet  rankkoja  monien

oikeusprosessien  ja  moneen  suuntaan  esitettyjen  syytösten  vuoksi.

Kronologisesti  esitetty  tilanteen kehittyminen useita vuosia kestäneen seurailun

jälkeen  on  vakuuttava.  Esimerkiksi  lasten  fyysisen  väkivallan  kokemisesta  oli

sosiaaliviranomaisilla  konkreettista  näyttöä  jo  pitkältä  ajalta.  Suullisissa

käsittelyissä esitetyt kertomukset vanhemmuudessa ilmenevistä puutteista tulevat

esitetyiksi  osana  menneisyyden  tarinaa.  Monet  perheitä  koskettaneet  ongelmat,
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kuten  parisuhteessa  ilmenevät  ristiriidat,  muuttuvat  riittävän  pitkän  tarkkailun

seurauksen  ongelmavanhemmuudeksi,  jota  ei  enää  voida  tukea  sosiaalityön

avohuollon  tukitoimenpiteillä.  Suullisten  käsittelyiden  luonteeseen  kuuluu,  että

tehdyt  havainnot  vanhemmuudesta  saavat  merkityksensä  siinä  vuorovaikutus

tilanteessa jossa ne esitetään. Se mikä ei vielä vuosi tai kaksi vuotta aikaisemmin

todistanut  vanhempien  kyvyttömyydestä  huolehtia  lapsista,  voidaan  jälkikäteen

katsottuna tulkita sellaiseksi.

Hyvän  tai  riittävän  vanhemmuuden  kriteerit  ja  oletukset  ovat  kulttuurisesti

ohjautuneita  (Böök  2001,  13).  Sosiaalilautakunnan  edustajien  puheenvuoroissa

hyvän  vanhemmuuden  kriteereinä  pidettiin  vanhemman  ja  lapsen  välisen

vuorovaikutuksen,  rajojen  asettamisen  sekä  yhteydenpidon  tärkeyttä.  Myös  se

kuinka vanhemmat kykenivät  toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa  tuli

arvioiduksi  osana  vanhemmuutta.  Oletuksena  näytti  olevan,  että  vanhempi

kykenee  aikuisen  roolissa  suhtautumaan  lapsen  sijaishuoltopaikkaan

positiivisesti  ja  lasta  tukien,  vaikka  se  olisikin  vanhemmalle  raskasta.  Vahva

vihamielisyys  esimerkiksi  sijaishuoltopaikkaa  kohtaan  voitiin  tulkita

vanhemman  kypsymättömyydeksi  ja  heikoksi  vanhemmuudeksi.    Huolettoman

lapsuuden ajstus oli yksi vanhemmuuden arvioinissa käytetty kriteeri. Toteamus

”lasta leimaa kohtuuton vastuu vanhemmista” oli ajatuksellisesti varsin yleinen,

ja  sitä  käytettiin  osoittamaan  vanhemmuuden  puutteita.  Vaikka  huomiota

toisinaan  kiinnitettiin  kodin  ulkoisiin  olosuhteisiin,  esimerkiksi  siihen  oliko

lapsella  ikätasoaan  vastaavia  leluja  tai  muita  virikkeitä,  eivät  kodin  siisteyteen

liittyvät  seikat  olleet  havainnoiduissa  tilanteissa  olennaisia  vanhemmuutta

arvioitaessa.

Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä kertoo seuraava

ote, jossa perhetyöntekijä kertoo omista havainnoistaan Lauraäidistä ja Annasta

(6 v.). Liisa on kaksivuotias pikkusisko.

Todistaja:  Öö  siell  kotona  harjotellaan  yhdessä  oloa,  että
vuorovaikutus  Annan  ja  äidin  kohdalla  ei  tällä  hetkellä  vielä  ole
kaikista paras mahollinen, mihinkä me ollaan sillon neuvotteluissa
xkuussa  pyydetty,  mä  oon  pyytäny  äidille  apua,  ett  me  mentäs
perheneuvolaan,  ett  äiti  kävis  omia  asioitaan  perheneuvolassa
vielä  tarkemmin  omaa  vanhemmuuttaan  ja  omaa  lapsuuttaan,  ett
sillo,  mä  toivoin  että  Laura  olis  sillon  sitä  kautta  saanu  tukea
vanhemmuuteensa ja omien asioittensa läpikäymiseen, katsoin, että
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en oo  tarpeeks hyvä siinä,  tarpeeks hyvä  tuki  ja  tota Anna  tykkää
olla  kotonaan  jollain  lailla Anna  pelkää äitiä,  vielä,  et  semmosta
on  ihan  selkeetä  pelkoo,  ett  ei  uskalla  kertoo  asioistaan
täydellisesti  äidille.  Äiti  opettelee  Annan  kanssa  oloa  ja  sitä
semmosta  läheisyyttä  ett  semmosta  suhdetta  äidillä  ja  Annalla  ei
vielä ole, semmosta lämmintä suhdetta, kuten esimerkiks on äidillä
ja  Liisalla.  Ett  äiti  ei  niin  sillä  lailla  vielä  pysty  Annaa
koskettelemaan  tai  halaamaan  tai  suukottelemaan  kun  esimerkiks
Liisaa.(P11:l6, r. 220 )

Todistaja arvioi äitiä sitä kautta kuinka läheinen ja lämmin suhde tällä on omaan

tyttäreensä.  Lapsen  tarve  tulla  kosketetuksi  ja  tuntea  olonsa  turvalliseksi  äidin

kanssa  on  perhetyöntekijän  mielestä  olennaista.  Nyt  äiti  kykeni  osoittamaan

hellyyttä  vain  toiselle  lapselleen.    Perhetyöntekijän  näkökulma  hyvään

vanhemmuuteen  oli  arkista  ja  käytännönläheistä.  Pehetyöntekijä  kertoo  tarinaa

äidistä joka halaa ja pussaa vain nuorempaa, on pelottava ja kohtelee sisaruksia

epäoikeudenmukaisesti.  Isosisko  jää  osattomaksi  äidin  hellyyden  osoituksista,

joihin  pikkusisko  on  oikeutettu.  Varsin  lyhyen  esimerkin  kautta  piirtyy  kuva

ongelmallisesta  äitiydestä.  Perhetyöntekijän  ratkaisu  äidin  ongelmiin  löytyy

perheneuvolasta,  koska  tavanomaisilla  keinoilla  äitiä  ei  voi  hänen  mielestään

auttaa.  Toisessa  kohtaa  todistaja  toteaa,  että  ”hänellä  on  aikaa  kypsyä

äitiyteen”(r.459).  Kuvaus  äitiyteen  kypsymisestä  on  jollakin  tavalla  varsin

lohdullinen,  koska  olettamus  menneisyyden  huonosta  äitiydestä  ei  ole

kuvauksessa ainoa vaihtoehto, vaan tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma myös

tuottaa  mahdollisuuksia.  Toisaalta  muutos  parempaan  ei  tapahdu  todistajan

näkemyksen mukaan helposti, vaan se vaatii perusteellista äidin oman lapsuuden

läpikäymistä  ja  työstämistä.  Ilman  vaivannäköä  muutoksen  mahdollisuus  kohti

parempaa äitiyttä on todistajan mielestä heikko.

Perhetyöntekijän  tiedon  todentamisen  keinot  liittyvät  omin  silmin

havaittuihin  tilanteisiin  ja  niiden  tulkintaan.  Perhetyöntekijän,  kuten  myös

useiden  lastenkotien  työntekijöiden,  rooli  sosiaalilautakunnan  todistajana  ja

informanttina lapsen tilanteesta oli tärkeä. Sosiaalityöntekijöiden omat havainnot

äideistä,  isistä  tai  lapsista  jäivät  esimerkkitapauksessa  varsin  pinnallisiksi,  kun

taas  perheiden  ja  lasten  kanssa  työskentelevät  perhetyöntekijät  tai  lastenkotien

omahoitajat kykenivät esimerkkitapauksen  tavoin kertomaan konkreettisia arjen

kuvauksia. Heillä oli  tietoa siitä kuinka arki kotona sujui, mikä oli vanhempien
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kunto,  kuinka  tiiviisti  vanhemmat  pitivät  yhteyttä  lapseen  tämän  ollessa

sijoitettuna  ja  millaisia  tapaamiset  olivat  luonteeltaan.  Havainnoidessaan

esimerkiksi  lasten  pukemistilanteita  lastenkodin  eteisessä  omahoitajat  tulivat

hankkineeksi  sellaista  tietoa äidin  ja  lasten vuorovaikutustilanteista,  jota voitiin

hyödyntää  myös  suullisissa  käsittelyissä.  Vanhemmuuden  tarkkailu  ja  siinä

esiintyvien  ongelmakohtien  esittäminen  vaihtelivatkin  arkisten  yksittäisten

tilanteiden  kuvauksista  pitkän  aikavälin  havaintoihin  ja  erityisesti  lasten  ja

vanhempien välisen vuorovaikutuksen kuvailuun.

8.3.3 Tarjotut tukitoimet

Avohuollon tukitoimenpiteet tulivat osaksi sosiaalilautakunnan edustajien tiedon

todentamisen  keinoja  pääasiassa  silloin,  kun  lapsen  huostaanotosta  oli  kulunut

vähän  aikaa  tai  lapsen  kotiuttaminen  tuli  kysymykseen  lähikuukausien  aikana.

Tilanteissa,  jossa vanhemmat hakivat  lapsen huostaanoton purkua pitkäaikaisen

sijoituksen  jälkeen  eikä  lautakunnan  näkemyksen  mukaan  huostaanoton  purku

ollut  mahdollista,  avohuollon  tukitoimiin  tai  jälkihuoltona  annettuun  tukeen  ei

yleensä myöskään viitattu.

Puhe avohuollon tukitoimista liittyi siihen miksi avohuollon tukitoimet eivät

enää  tulleet kysymykseen  tai miksi niita ei ollut  lainkaan mahdollisia  toteuttaa.

Avohuollon  tukitoimien  esittely,  niiden  toteuttamisessa  havaitut  puutteet  tai

pitkäkestoisuus olivat tiedon todentamisen tapoja. Toistuvasti perutut tapaamiset

tai  perhetyöntekijöiden  turhat  käynnit  suljettujen  ovien  takana  antoivat

sosiaaliviranomaisille  viitteitä,  että  vanhemmat  eivät  kyenneet  yhteis

ymmärryksessä  keskustelemaan  tai  sopimaan  lastensa  asioista  tai,  että

vanhemmilla  oli  peräti  jotakin  salattavaa.  Myös  vahvat  erimielisyydet

lastenkasvatuksesta  antoivat  viitteitä  avohuollon  tukitoimien  toteuttamisen

mahdottomuuteen.  ”Äiti aina huusi, että hän kasvattaa lapsensa omalla tavalla”

oli muun muassa yksi peruste sille, miksi perhetyötä avohuollon tukitoimena ei

erään sosiaalityöntekijän mukaan kannattanut enää perheessä jatkaa. Seuraavassa

aineistootteessa  on  kuvaus  pitkään  jatkuneiden  avohuollon  tukitoimenpiteiden

lopettamisen syistä.  Siinä sosiaalityöntekijä kertoo kronologisessa järjestyksessä

äidille  tarjotuista  tukitoimista  ja  lapsiin  kohdistuneesta  tuesta.  Alku
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puheenvuorossaan sosiaalityöntekijä tiivistää keskeiset asiat, jotka hän on ottanut

huomioon tehdessään lasten huostaanottoa.

Sosiaalityöntekijä  Mattila:  Janne  ja  Ville  Lehdon  äidillä  Sirkka
Reunalalla,  entisellä  Lehdolla,  ja  hänen  aviomiehellään  Markus
Reunalalla  on  vakava päihdeongelma  jota  he eivät oo  sitoutuneet
hoitamaan.  Sirkka  Reunala  on  aloi,  kertonu  aloittaneensa
alkoholin käytön yheksän vuotiaana ja 14 vuotiaana jo huumeiden
käytön.  Lasten  syntymän  jälkeen  vuosina  xx    ja  xx    Sirkka
Reunalalle on tarjottu ja hänelle on varattu hoitopaikka tai hän on
hakeutunu  useita  kertoja  päihdehoitoihin,  mutta  sitoutuminen
niihin ei ole ollu  riittävää  ja hoidot on usein  jääneet aloittamatta
tai  keskeytyneet.  (…)  Sirkka  Reunalalle,  entiselle  Lehdolle,  ja
hänen  perheelleen  on  tarjottu  useiden  vuosien  ajan  runsaasti
avohuollon  tukitoimenpiteitä.  Janne  on  ollu  yhdeksän  kertaa
avohuollon  sijoituksessa  ja  yhden  kerran  kiirellisesti
huostaanotettuna.  Tukiperhe  on,  Janne  on  siellä  ollu
viikonloppuisin vuosina xxxx, perhetyötä on tarjottu ja tehty X:ssä
että Y:ssä (kaupunginosia), päihdehoitoja on on todella tarjottu tai
he  ovat  käyttäneet  runsaasti.  Päivähoitopaikka  on
lastensuojeluperustein  X:ssä  ja  Y:ssä  Jannella  ollu,  perheelle  on
tarjottu  perhesijoitusta  lastensuojelulaitokseen  ja  perheen
yhdistettyyn  hoitoon,  lisäksi  jonkin  verran  taloudellista  tukea.
(P1:l1, r. 23 )

Avohuollon  tukitoimet  tässä  tilanteessa  olivat  jatkuneet  vuosikausia  ja

kohdistuneet  sekä äitiin  että  lapsiin.  Lastensuojeluasiakkuus on  lapsilla  alkanut

heti  syntymästä  ja  myös  äidin  lapsuutta  oli  leimannut  lastensuojeluasiakkuus,

mikä  tuli  esiin  suullisen  käsittelyn  aikana.  Lasten  tukeminen  on  tämän

kuvauksen  perusteella  tapahtunut  pääasiassa  kodin  ulkopuolella  joko  päivä

kodissa,  tukiperheessä  tai  avohuollon  sijoituksena.  Äidin  sitoutumattomuudesta

päihdehoitoihin  on  kertynyt  paljon  kokemusta.  Kuvaus  tilanteesta  on

johdonmukainen.  Se  vaikuttaa  etukäteen  valmistellulta  puheenvuorolta,  jossa

asiakirjoihin  merkittyjä  tietoja  on  kerätty  ja  järjestetty  kuvaamaan  tilanteen

toivottomuutta ja äidin huonoa kuntoa. Se on selkeästi viranomaisen tulkitsema

kokonaiskäsitys äidistä ja lapsista, jossa nostetaan esiin faktatietoa siitä mitä on

tehty  ja  millä  tuloksella.  Viranomaisen  katse  on  kiinnittynyt  toimenpiteisiin  ja

oman  toiminnan  kuvaamiseen  eikä  esimerkiksi  sen  kertomiseen  miltä  lapsista

tuntui yhdeksännen avohuollon sijoituksen jälkeen tai miltä äiti lapsen silmin on

näyttänyt.
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Perheille  suunnatut  avohuollon  tukitoimet  ovat  sosiaaliviranomaisten

kontrolloimia  ja  hallinnoimia.  Avohuollon  tukitoimet  ovat  osa  niitä  tuki  ja

kontrollitoimia,  joiden  kautta  sosiaalityöntekijät  saavat  tietoa  vanhemmista  ja

lapsista.  Aina  viittaus  avohuollon  tukitoimiin  ja  avohuollolle  asetettuihin

tavoitteisiin ei suullisen käsittelyn aikana konkretisoitunut, vaan niihin viitattiin

yleisesti esimerkiksi niin, että ”on yritetty paljon avohuollon tukitoimia  (P14, r.

2708)”  tai  että  ”päivähoitopaikka  on  lastensuojeluperustein”  (P1,  r.  42)”.

Päivähoidon  kautta  tulleet  lastensuojeluilmoitukset  nöyttivät  aineistossa

palvelevan sosiaalitoimea muun muassa siten, että sieltä kantautuvien hälyttävien

ilmoitusten  perusteella  vanhempien  kontrollia  voitiin  tarvittaessa  tiukentaa  ja

tiivistää.  ”Äidin  kunto  näyttäyty  päiväkodissa  koko  ajan  huonommalta (P1,  r.

1407). Päiväkotien  tekemät  lastensuojeluilmoitukset  ja huolen  ilmaukset  tulivat

suullisissa  käsittelyissä  esiin  sekä  vanhemmuudessa  ilmenevien  ongelmien

kuvauksina,  mutta  jossain  määrin  myös  lasten  yksilöllisinä  kokemuksina.

Määrällisesti  kuvaukset  eivät  aineistossa  ole  suuria.  Päiväkotihenkilöstöä  ei

käytetty todistajina, vaan sosiaalilautakunnan edustajat siteerasivat heiltä tulleita

lastensuojeluilmoituksia tai lausuntoja. Myös pelkkä tieto lastensuojeluperustein

myönnetystä  päivähoitopaikasta  on  informaatiota,  joka  tukee  kokonaiskuvausta

lapsen ja hänen vanhempiensa ongelmallisesta tilanteesta.

8.3.4 Lapsen tilanne

Suullisissa käsittelyissä  sosiaalityöntekijöiden päähuomio oli usein vanhempien

ongelmissa  ja  vanhemmuudessa  ilmenevien  puutteiden  selvittämisessä.

Vanhempien ongelmien nähtiin olevan haitallisia lasten kehitykselle ja kasvulle,

minkä seurauksena huostaanotto tai sen jatkaminen todettiin tarpeelliseksi. Kun

lapsi reagoi aggressiivisella käyttäytymisellä koulussa tai ei noudattanut hänelle

asetettuja  rajoja,  huomio  kiinnittyi  useammin  vanhempien  toiminnassa

ilmenneisiin puutteisiin kuin siihen mitä lapsi itse kertoi omasta tilanteestaan ja

olostansa.  Lapsen  tilannetta  tarkasteltiin  välillisesti  vanhempien  kautta.  Tämän

lisäksi  huoli  lapsen  tilanteesta  ohjasi  työntekijöiden  tapaa  kertoa  havaintojaan

lapsesta. Huolta kuvattiin lapsen mahdollisen terapian tai muun hoidon tarpeella,

lapsen  ja  tämän  vanhempien  suhteiden  kautta  sekä  lasten  omilla  ongelmilla,
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kuten  alkoholikokeiluilla  tai  koulunkäyntivaikeuksilla.  Lasten  liiallinen

omatoimisuus ja vastuunotto olivat myös sosiaalityön huolen ilmaisun merkkejä.

Menneisyyden  kuvaukset  tukivat  huolipuhetta.  Vuosien  odotukset

vanhempien  tilanteen  muuttumisesta  parempaan  suuntaan  ja  havainnot  lapsen

ongelmien syvenemisestä olivat keino osoittaa  tilanteen  toivottomuutta. Lapsen

tilanteen  vakavuutta  todennettiin  viittaamalla  asiakirjoihin,  jotka  perustuivat

alun perin perhetyöntekijöiden,  lastenkodin  työntekijöiden  tai  terveydenhuollon

ammattilaisilta  saatuihin  tietoihin.  Sosiaalityöntekijät  olivat  tavanneet  lapsia  ja

nuoria  asiakkuuden  eri  vaiheissa,  mutta  he  kertoivat  näistä  tapaamisista  varsin

niukasti.  Esimerkiksi  eräs  sosiaalityöntekijä  kertoi  havainnoineensa  lasta

sijaiskodissa.  Havaintojensa  perusteella  sosiaalityöntekijä  tulkitsi  lapsen

sijoittuneen  sijaisperheeseen  hyvin  (P10).  Lapsen  esittämät  toiveet  omasta

äidistään  tulivat  esiin  perheneuvolan  psykologin  todistuksen  kautta.  Niukat

lapsikuvaukset voivat liittyä siihen, että lapsia ei  todellisuudessa tunnettu kovin

hyvin  tai  siihen,  että  sosiaalityöntekijät  tukeutuvat  mieluimmin  ns.

lapsiammattilaisten kuvauksiin lapsista puhuttaessa. Kaikkein konkreettisemmat

kuvaukset  lapsista  sekä  lasten  mielipiteistä  tulivat  esiin  pääsääntöisesti

huostaanoton jo tapahduttua välittyneiden kertomusten kautta65.

Lasten  tilanteiden  tarkastelu  konkretisoitui  todistajien  kertomuksissa.

Todistajina  käytettiin  pääsääntöisesti  sijaishuollon  työntekijöitä  ja

perhetyöntekijöitä66.  Sosiaalilautakuntien  edustajille  oli  tyypillistä  tarkistaa

todistajilta  asiakirjoissa  kuvattuja  tilanteita  ja  pyytää  yksityiskohtaisempia

kuvauksia  lasten  ja  nuorten  elämästä.  Seuraavassa  esimerkissä

sosiaalilautakunnan  edustaja,  johtava  sosiaalityöntekijä,  tekee  kysymyksiä

todistamaan  pyydetylle  lastenkodin  sosiaalityöntekijälle.  Tässä  suullisessa

käsittelyssä  todistaja  kertoi  paljon  lasten  kehittymisestä  sekä  lasten  ja

vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta lastenkodissa. Todistaja kuvasi Jannea

todistuspuheenvuoronsa  alussa  arvaamattomaksi  ja  itsetuhoiseksi,  mutta  myös

varsin fiksuksi rajojaan hakevaksi viisivuotiaaksi. Kiinnipitotilanteisiin johtaneet

65  Aineistoni  27:stä  lapsesta  15  oli  alle  kouluikäisiä,  712vuotiaita  oli  kuusi  kuten  myös  12
vuotta  täyttäneitä. Kaikista  lapsista 12 oli ollut yli vuoden sijoitettuna, pisimmillään kahdeksan
vuotta.
66 Sosiaalilautakunnista puolet käytti todistajia (11) ja puolet (10) ei.
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episodit  olivat  herättäneet  hoitajien  huolta  ja  johtava  sosiaalityöntekijä  halusi

tarkentaa millaisista tilanteista oli kyse.

Johtava  sosiaalityöntekijä:  Niin,  onko  näistä  kiinnipitotilanteista,
voisitko  jotakin  konkreettista  kertoa  minkälaisissa  tilanteissa  nää
tulee?
Todistaja:  Niit  tulee  yleensä  siinä  tilanteessa,  jos  Janne  ei  saa
tahtoaan  läpi.  Hän  voi  heitellä  esimerkiks  tavaroitaan  seinään,
ikkunaan  ja  sittten  hoitaja  pyytää  häntä  rauhoittumaan  ja  ottaa
hänet  syliin.  Ett  hän  niinku  tavallaan  myös  hakee  niitä  tilanteita,
tietysti  rimpuilee  vastaan,  mutta  tota  ne  ei  oo  ollu  hirveen
pitkäkestosia ne kiinnipidot, mutta hän on  tosiaan  rauhottunu sen
jälkeen ja yleensä hakeutunu  tän hoitajan seuraan  ja hakenut sitä
turvaa  ja hellyyttä häneltä  sit  sen  jälkeen. Et oon  itse ollu kerran
kiinnipitotilanteessa  hänen  kanssaan,  hän  tota  löi  mun  työparii
yhtäkkiä  ee  huuleen,  että  tuli  verta  ja  mä  menin  sitte  kysymään
Jannelta  että  mikäs  juttu  tää  oli,  että  voisitko  pyytää  anteeks,  et
Maria sattu ja tota hän sit lähti, hän yritti mennä pyöreen pöydän
ympärillä niin ja meni siinä ympäri et mä yritin saada häntä kiinni,
mut  hän  ei  suostunu  siihen  ja  tota  hän  lähti  juoksemaan  sitte
käytävää pitkin yhden sohvan alle ja mä menin sit perässä ja otin
hänet sielt sohvan alta syliin  ja hän rimpuili  tietysti vastaan siinä
ja kun hän oli sit  rauhottunu niin juteltiin ihan siitä tilanteesta ett
ja jos ihmistä lyö tai tekee väärin, niin voi pyytää anteeksi ja yhtä
lailla anteeksanto on tärkeä asia tuli ilmi vaan ett, ett hän ei, hän ei
osaa  pyytää  anteeks  että  häneltä  ei  kukaan  oo  koskaan  pyytäny
anteeks jos
Äiti: Ei pidä paikkaansa.
Todistaja:  no  hän  sano  tämän  minulle  kuitenkin  ja  tota  hän
kuitenkin ymmärsi tän, että voi pyytää, pyytää anteeksi, mut et tää
tilanne meni tälleen ja sit hän sen jälkeen hakeutu mun seuraan ja
kun hänen  välipala  jäi  väliin  siinä  niin  tota  hän  tavallaan niinku
pyys  että  mä  tulen  hänen  kanssaan  siihen  välipalalle  ja  et  se
tavallaan,  siin  oli  sit  hyvä  mieli  kummallakin  sen  jälkeen.  Et
tämmösii nää tilanteet on ollu.
Johtava  sosiaalityöntekijä:  Nyt  on  puhuttu  Jannesta  ja  Jannen
niinkun psyykkeen, psyykkeestä ja tilanteesta ja siihen ollaan nytte
sitte lähete lähetetty ja sen niinkun tutkimiseksi, mutta tota mitä sä
Villestä sanosit, Ville on tietysti paljon nuorempi, mutta tot? (P1, r.
470 )

Janne  tulee  todistajan  kertomuksessa  kuvatuksi  lapseksi,  joka  suuttuessaan  ei

kykene  hillitsemään  käyttäytymistään  ja  sen  seurauksena  toimii  impulsiivisesti

heitellen  tavaroita  tai  jopa  toista  satuttaen.  Janne  juoksee  sohvan  alle  aikuista

piiloon,  mutta  työntekijä  seuraa  perässä  ja  ottaa  rimpuilevan  lapsen  syliinsä.
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Tilanteen rauhoituttua Janne yhdessä työntekijän kanssa pohtii oikean ja väärän

tekemisen  rajoja  sekä  anteeksiantamista.  Yhdessä  olon  hetki  oli  pojasta  niin

mukava,  että  hän  halusi  nauttia  välipalan  yhdessä  työntekijän  kanssa.  Myös

muissa  vastaavissa  tilanteissa  Janne  on  ensin  tehnyt  jotakin  luvatonta  ja  sitten

hakenut  turvaa  ja  hellyyttä  häntä  rauhoittamaan  tulleelta  aikuiselta.  Todistajan

kuvaus  tilanteesta  on  arkisuudessaan  varsin  tavallinen.  Kuka  lapsista  ei  olisi

heitellyt  tavaroita  tai  juossut  aikuista  pakoon  ja  lopulta  sylissä  rauhoittunut  ja

tullut  hyvälle  mielelle?  Tavanomaisuudestaan  huolimatta  kertomuksessa  tulee

esiin  työntekijöiden  huoli  lapsen  kehityksestä.  Sellaiset  keinot  kuten  syliin

ottaminen  ja  keskustelu  eivät  riitä,  vaan  tilanteet  toistuvat  usein  ja  Jannen

huomiontarve  on  loputon.  Todistajan  kertomuksessa  lapsen  tilanne  tulee

kuvatuksi  arkisen  toiminnan kautta  ja  lapselle  tutussa  ympäristössä. Työntekijä

kertoo  omia  havaintojaan  niistä  käytännön  tilanteita,  joissa  on  lapsen  kanssa

toiminut. Työntekijän kuvaus lapsesta kertoo tämän läheisestä suhteesta lapseen.

Kuulijalle myös  tarjoutuu mahdollisuus  luoda oma mielikuva  lapsesta  ja  tämän

tilanteesta.

Todistaja  mainitsee  suullisen  käsittelyn  aikana,  että  lastenkodista  oli  tehty

lähete  lastenpsykiatrisia  tutkimuksia  varten.  Maininta  lähetteestä  tiivistää

sosiaalityöntekijän  huolta  Jannen  tilanteesta,  vaikka  mitään  diagnoosia  tai

tutkimustuloksia  ei  vielä  ole.  Todistaja  ikään  kuin  kutsuu  muita  asiantuntijoita

mukaan  selvittämään  huolta  lapsesta,  joka  sekä  lautakunnan  edustajilla  että

sijaishuoltopaikan työntekijöillä jo on. Todistajan huoli ei ole siinä, että anteeksi

pyytäminen  on  jäänyt  oppimatta  tai  että  lapsi  juoksee  pakoon  aikuista  sohvan

alle. Kuvaus kertoo tarinaa lapsesta, joka on jäänyt vaille huolenpitoa ja aikuisen

huomiota.  Lapsen  tapa  reagoida  pettymyksiin  ei  ole  yksittäisen  tilanteen

aiheuttamaa  pettymystä,  vaan  se  on  monien  lapsuudessa koettujen pettymysten

summa.  Niinpä  huoli  lapsen  psyykestä  tulee  osaksi  Jannen  lapsuuden  tarinaa,

joka  puolestaan  liittyy  läheisesti  äidin  päihdetaustaan,  mikä  taas  on  suullisen

käsittelyn  keskeinen  teema.  Episodi  vahvistaa  sosiaalilautakunnan  antamaa

kuvaa  äidistä,  joka  ei  omien  vaikeuksiensa  keskellä  ole  kyennyt  ottamaan

vanhemman  kasvatusvastuuta.  Jannen  kuvaus  tulee  osaksi  sosiaalilautakunnan

tiedon  todentamisen  keinoja  myös  loppulauselmassa.  Siinä  johtava

sosiaalityöntekijä esittää, että ”… sosiaalityöntekijän näkemyksen mukasesti niin
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on  syytä  jotenkin  tähän  lasten  elämään  nyt  puuttua  ja  tää  huostaanotto  on  se

jossa  niinkun  pystytään  tähän  lasten  elämää  niinkun  rauhottaan  ja  heille  tätä

Jannen tarvitsemaa psykiatrista tutkimusta ja hoitoo mahollisesti järjestämään”

(P1,r. 1415 ).

Lapsen  oman  mielipiteen  selvittäminen  ja  sen  käyttäminen  tiedon

todentamisen  välineenä  hakee  edelleen  muotojaan  ja  paikkaansa  sosiaalityössä.

Aineistossa 12vuotta  täyttäneiden  lasten kohdalla  lain velvoittama kuuleminen

oli  tehty.  Päähuomio  oli  silti  vanhempien  olosuhteiden  kuvauksissa.  12vuotta

täyttäneiden  lasten  kohdalla  korostuivat  rajojen  asettamisen  tarve  ja  lapsen

koulunkäynnin  sujumisen  turvaaminen.  Diagnoosi  oli  myös  merkittävä  tapa

kertoa lapsesta. Diagnoosi oli kuudella lapsella ja sitä käytettiin lapsen tilannetta

arvioitaessa.  Lapsi  saatettiin  määritellä  tunneelämältään  herkäksi,

masentuneeksi tai erityisen vaativaksi. Ainoastaan yhdellä 12vuotta täyttäneestä

lapsesta ei ollut diagnoosia. Nuorempien lasten kohdalla diagnoosikuvauksia oli

vähemmän,  vaikka  mainintoja  mahdollisesta  terapian  tarpeesta  tulevaisuudessa

esitettiinkin.

Alle  neljävuotiaiden  lasten  kohdalla  (8)  oli  havaittavissa  lapsen  ulkoiseen

olemukseen  ja  eri  kehitysvaiheisiin  liittyvää  kuvausta.  Lapsi  saatettiin  kuvata

esimerkiksi  ikätasoisesti  kehittyneeksi  tai  lapseksi,  joka  ottaa  kivasti  kontaktia

aikuiseen ja nauraa. Holland (2001, 329) on tutkimuksessaan tarkastellut kuinka

lapset  tulevat  kuvatuiksi  tilanteissa,  joissa  sosiaalityöntekijät  arvioivat  lapsen

lastensuojelutarvetta. Hänen  mukaansa  yksi  yleisimmistä  tavoista kuvata  lapsia

sosiaalityön  arviointiraporteissa  oli  lapsen  ikätasoisen  kehityksen  kuvaaminen,

mikä  juontaa  juurensa  kehityspsykologiasta.  Lapset  tulivat  kuvatuiksi

”kehityksellisen katseen” (Walkerdine 1993, 454; ref. Holland 2001) kautta joko

normaalisti  kehittyneiksi  tai  jollakin  tapaa  ikätasostaan  jälkeenjääneiksi.  Lasta

voitiin  aineistossani  kuvata  kehityksellisen  katseen  läpi  jopa  lasta  tuntematta.

Tämä  tulee  ilmi  seuraavassa otteessa,  jossa  asiantuntijajäsen  tekee kysymyksiä

todistamaan tulleelle perheen sosiaalityöntekijälle lapsen tilanteesta.

Asiantuntijäsen:  Kysyisin,  mikä  on  sinulta,  että  millä  tavalla  sitä
lapsen kehitystä ja kasvua, se on niin kun arvioitiin siinä vaiheessa
kun tää kiireellinen huostaanotto ja huostaanotto tehtiin ja oliko se
vaarantunut ja mitkä ne olivat ne asiat jotka olivat vaarantuneet?



230

T2: Niin, eli tuota kyllä mä niinkun edelleen olen sitä mieltä että se
oli  niinkun  tää  tällänen  ennustamattomuus  mikä  liittyy  tälläseen
lyhytjännitteisyyteen ja huumeiden käytön () että se niinkun se että
jotenkin  ajattelin  niin  sosiaalityön  näkökulmasta  että  lapsi
kuitenkin  tarvitsee  sen  ()  pysyvän  ja  kiinteän  suhteen,  että  ettei
hän  häntä  voi  niin  kun  niin  vaan  kuletella  sinne  ja  tänne  että  on
monta ihmistä, jotka jotka niin kun erikseen aina tilanteen nopeasti
muuttuen ottaa  ikään kuin  sitä  vastuuta  ja  että kyllä mä ajattelen
sen  koko  sosiaalisen  kuvion  sillai  että  se  sisältää  niin  paljon
sellaisia  vaaroja  jota  ei  voi  yksilö  (…)  sillon  kun  kysymys  on
huumeista.
Asiantuntijajäsen:  Onko  lapsen  kehityksessä  todettu  jotakin
pulmia?
T2: Siitä en tiedä tarkempaa, semmonen käsitys mikä on noin tuotu
niin  on  tuotu  että  hän  helposti  lähtee  ihmisten  mukaan,  kenen
tahansa siis sillä lailla että jos tän ajatuksen kääntää niin että ei oo
sellasta kiinnittymistä mutta mulla ei oo ammattitaitoo sit arvioida
näitä eikä mun tiedossa ole sellasta arviota. (L15 s. 15)

Sosiaalityöntekijän  huomio  on  kohdistunut  ensisijassa  äidin  päihdeongelmaan.

Huumeiden  käyttäjien  maailma  tulee  kuvatuksi  ennustamattomaksi,  täynnä

vaaroja ja nopeita muutoksia sisältäväksi elämäksi, jossa lapsen ei ole hyvä olla.

Lapselta  puuttuu  hänen  mukaansa  pysyvä  ja  kiinteä  suhde  äitiin.

Asiantuntijajäsenen  uudistaessa  kysymyksensä  lapsen  kehityksessä  havaituista

pulmista,  sosiaalityöntekijä  mainitsee  lapsen  lähtevän  helposti  kenen  tahansa

mukaan. Se kenen mukaan  lapsi on lähtenyt ja missä tilanteissa, jää avoimeksi.

Kertomuksesta  voi  päätellä,  että  joku  toinen  on  kertonut  tiedon

sosiaalityöntekijälle.  Lapsen  lähteminen  muiden  ihmisten  mukaan  on

sosiaalityöntekijän  näkemyksen  mukaan  epänormaalia  ja  kertoo  lapsen

kehityksessä olevan jotakin vialla. Tulkinta saattaa olla oikea, mutta vaatisi ehkä

lisää  perusteluita.  Katseen  kohdistaminen  lapsen  yhteen  ominaisuuteen  on

yllättävää,  koska  työntekijä  ei  omasta  mielestään  kykene  arvioimaan  lapsen

kiinnittymistä  äitiin.  Työntekijä  sekä  tulkitsee  lasta  että  vetäytyy  pois  lapsen

tilanteen  arvioinnista  sälyttämällä  vastuun  siitä  muille  asiantuntijatahoille.

Dingwallin  ym.  (1985,  185)  tutkimuksessa  viranomaisten  keinoista  kuvata

lapsen  kokemaa  kaltoin  kohtelua  on  vastaavia  esimerkkejä.  Viranomaiset

tulkitsivat  lapsen  osoittaman  ystävällisyyden  vieraita  kohtaan  usein  lapsen

henkisen häiriintymisen oireeksi.
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Tiedon  todentamisen  kannalta  lautakunnan  edustajille  oli  tärkeää  osoittaa

lapsen  olevan  ennen  kaikkea  lapsi  ja  tarvitsevan  aikuisen  huolenpitoa  iästä

huolimatta.  Aineistoa  analysoidessa  huomioni  lapsen  välillisestä  ja  toisinaan

lähes  olemattomasta  kuvauksesta  saattoi  ilmentää  sosiaalityöntekijöiden  huolta

siitä, että lapsen näkemykset saisivat liian suuren painoarvon päätöstä tehtäessä.

Myös  päinvastaisia  tulkintoja  tuotiin  esiin.  Esimerkiksi  sijaisäiti67  halusi

loppulauselmassaan  antaa  painoarvoa  13vuotiaan  nuoren  esittämille

mielipiteille.

Sijaisäiti:  Puheenjohtaja,  asia  josta  me  toivoisimme,  että
kiinnitettäis huomiota on ihan tää mitä äidin asianajaja sanoi, että
Petrin  omaan  mielipiteeseen  pitäis  kiinnittää  huomiota  ja  se
mielipiteen kuuleminenhan on  tapahtunut nyt ulkopuolisen  taholta
ja  ja  tota niin  lisäksi vielä Petri  itse,  ei hän puhukaan niin niistä
vanhempien olosuhteista, vaan kyl hän puhuu ihan itsestään ja hän
puhuu  aika  realistisesti  siitä,  että  miten  hän  itse  arvioi  ne
selviytymiskykynsä  ja  sitä  me  ainakin  toivoisimme,  että  että  täss
päätöksessä ihan oikeesti kuultaisiin sitä mitä hän sanoo. Ei muuta
(P15, r.673)

Lapsen  tilannetta  selvitettiin  lautakuntien  taholta  pääasiassa  välillisten

kertomusten  kautta.  Joskus  lapsen  sosiaalityöntekijät  välittivät  myös  suoraan

lapselta  saamaansa  tietoa.  Lapsen  kanssa  työskentelyn  hiljattain  aloittanut

sosiaalityöntekijä  oli  muun  muassa  käynyt  tapaamassa  kuusivuotiasta  lasta

sijaishuoltopaikassa.  Hän  toi  mukanaan  lapsen  piirustuksia,  jotka  hänen

mukaansa olivat aikaisemmin olleet synkkiä  ja  tummia, mutta nyt värikkäitä  ja

iloisia  (H  1,7)68.  Eräs  toinen  sosiaalityöntekijä  oli  puolestaan  tavannut  nuoren

varta  vasten  kuullakseen  tämän  mielipiteen  missä  nuori  haluaisi  asua.

Tapaamisen  aikana  nuori  oli  kertonut  halustaan  pysyä  sijaishuoltopaikassa.

Haastatellessani  sosiaalityöntekijää  suullisen  käsittelyn  jälkeen,  koki  hän

sanomisiensa  joutuneen  outoon  valoon,  koska  suullisessa  käsittelyssä  nuori

67 Myös  sijaisvanhempia oli  läsnä neljässä  eri  suullisessa käsittelyssä. Yhdellä heistä oli myös
oma avustaja. Sijaisvanhempia oli kutsuttu paikalle useamminkin, mutta he eivät tulleet paikalle.
Lautakunta joko edusti heitä tai he olivat kirjallisesti ilmaisseet mielipiteensä suoraan hallinto
oikeudelle.  Sijaisvanhemmat  ja  sosiaalilautakunta  olivat  havainnoimissani  tilanteissa  lapsen
tilanteesta  samaa  mieltä.  Sillä  perusteella  myös  sijaisäidin  näkemystä  voi  pitää  lautakunnan
tiedon todentamisen keinona.
68 Kuvien vastaanottaminen herätti hämmennystä ja puheenjohtaja totesikin hämillisen oloisena
asiantuntijajäsenen olevan oikea henkilö tulkitsemaan niitä (H 1, 7).
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ilmoitti  haluavansa  kotiin.  Tiedon  todentamisen  kannalta  tilanne  oli  varsin

kiusallinen.  Näytti  siltä  kuin  sosiaalityöntekijä  ei  olisi  edes  yrittänyt  selvittää,

mitä  nuori  tilanteesta  ajatteli.  Tosin  lapsen  mielipiteen  muuttuminen  saattoi

myös vahvistaa työntekijöiden tulkintaa lapsen lojaliteettiristiriidasta ja siitä, että

lapsen  näkemyksille  ei  päätöksentekotilanteessa  pitäisi  antaa  liian  suurta

painoarvoa.

8.3.5 Asiakirjoihin ja asiantuntijalausuntoihin viittaaminen

Sosiaalityöntekijöiden  laatimat  asiakirjat  sekä  niistä  tehdyt  koosteet  ovat

suulliseen käsittelyyn osallistuvien lautakunnan edustajien keskeistä materiaalia.

Asiakirjat  ovat  koosteita  asiakastietojärjestelmään  kirjatuista  tiedoista  ja

asiakkaille  tehdyistä  päätöksistä.  Asiakirjoihin  kuuluvat  myös  muiden

viranomaisten toimittamat lausunnot kuten perheneuvolan, päiväkotien, koulujen

ja  muiden  viranomaistahojen  toimittama  kirjallinen  materiaali,  jotka  osaltaan

tukivat  sosiaalityön  määrittämää  kuvaa  lastensuojelun  tarpeesta.  Asiakirjat

toimivat  lautakunnan  edustajalle  ensinnäkin  muistin  tukena  ja  varmistuksena

siitä,  että  tehty  havainto  on  todella  tapahtunut.  Toiseksi  asiakirjoista  löytyi

asiakkuuden  kronologinen  eteneminen,  joka  tuki  sosiaalityön  omaa  tulkintaa

ongelman  etenemisestä  ja  sen  vaikeusasteesta.  Kolmanneksi  asiakirjoihin

viittaamalla korostettiin ja tuotettiin omaa viranomaisasemaa ja roolia suhteessa

vanhempiin  ja  lapseen.  Asiakirjoista  ilmenivät  myös  tehdyt  päätökset.  Niissä

saatettiin  määritellä  esimerkiksi  rajoitettujen  tapaamisten  ajankohdat  ja  paikat.

Asiakirjoihin  kirjatut  merkinnät  eivät  olleet  mitä  tahansa  kirjoitelmia  tai

henkilökohtaisia  mielipiteitä,  vaan  ne  olivat  virkavastuun  nojalla  tuotettuja

merkintöjä,  joita  ei  voi  poistaa  rekisterist.  Asiakirjoihin  kirjattujen  lausuntojen

perusteella  lautakuntien  edustajien  oli  myös  mahdollisuus  tehdä  kysymyksiä

vanhemmille  ja  sitä  kautta  vahvistaa  omaa  näkökulmaansa  asiassa.  Niinpä

vanhempien  väitteet  siitä,  ettei  heitä  oltu  informoitu  jostakin  asiasta,  voitiin

torjua  kysymällä  esimerkiksi:  ”etkö  ole  saanut  semmosta  selvitystä,  jossa

sovitaan lomista?”

Etukäteen  toimitettu  asiakirjaaineisto  myös  mahdollistaa  lautakunnan

toisinaan  varsin  passiivisen  esiintymisen.  Toteamus,  ”ettei  asiakirjoihin  ole

mitään  lisättävää”  (P2,  r.  75),  korostaa  asiakirjojen  merkitystä  suullisissa
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käsittelyissä. Kun kaikki oleellinen on kirjallisessa muodossa lähetetty hallinto

oikeuteen,  ei  viranomaisella  ole  välttämättä  halua  tai  tarvetta  lähteä

argumentoimaan asian puolesta.

Asiakirjoissa  esitetyt  havainnot  tulivat  osaksi  asiakkuuden  historiaa  ja

tulkintaa  myös  sitä  kautta,  että  asiakirjoista nostettiin  esiin  yksittäisiä  tilanteita

tai  tapahtumia,  joita  haluttiin  erityisesti  kuvata  ja  korostaa.  Lautakunnan

edustajat  saattoivat  esimerkiksi  mainita  kuinka  monta  lastensuojeluilmoitusta

perheestä oli vuosien aikana tehty, montako kertaa lapset oli otettu kiireellisesti

huostaan  tai  montako  retkahdusta  vanhempi  oli  päihteettömäksi  väitetyllä

ajanjaksolla  kokenut.  Toisinaan  taas  asiakirjoihin  viitattiin  varsin  yleisesti  eikä

niitä  lähdetty  yksityiskohtaisesti  selvittämään,  paitsi  jos  toinen  osapuoli  tai

hallintooikeuden  tuomari  halusi  tehdä  niistä  lisäkysymyksiä.  Asiakirjoihin

tukeutuminen  kuvaa  myös  tapaa  jolla  sosiaalityössä  tieto  välittyy  työntekijältä

toiselle  ja  kuinka  tieto  muokkaa  työntekijöiden  käsitystä  asiakkaista.  Aina

lautakuntaa  edustanut  sosiaalityöntekijä  ei  ollut  itse  työskennellyt  lapsen  tai

tämän  vanhempien  kanssa.  Asiakirjojen  kautta  hän  saattoi  tutustua  asiakkaasta

tehtyihin  kirjauksiin  ja  muodostaa  itselleen  asiakkasta  kuvan,  joka  tuki

lautakunnan edustamaa näkemystä asiassa.

Asiakirjojen  kuvaukset  perheen  ja  lapsen  tilanteista  antoivat  työntekijälle

mahdollisuuden  tuoda  esiin  seikkoja,  joita  työntekijävaihdosten  vuoksi  ei  olisi

voinut muutoin tietää. Toisaalta se myös haastoi työntekijöitä arvioimaan mitkä

tiedot olivat oleellisia tässä hetkessä ja mikä puolestaan oli muuttunut niin, ettei

asiaa  enää  kannattanut  mainita.  Tiedon  todentamisen  kannalta  asiakirjat  olivat

ensiarvoisen  tärkeitä  dokumentteja,  joita  lautakunnan  edustajat  aktiivisesti

hyödynsivät.  Seuraava  esimerkki  kuvaa  tyypillistä  tapaa  käyttää  asiakirjoja

tiedon  todentamisen  välineenä.  Avustaja  on  kunnan  lakimies  ja  Haapa

sosiaalityöntekijä. Maria on Aten äiti.

Avustaja: Täytyy todeta, kun kun sanottiin, että tapaamisissa ei ole
ollut ongelmia niin kyllä näissä tapaamisissa valitettavasti on ollut
ongelmia ja Atte on niiden takia oirehtinutkin aika vakavasti, että
siellä on näissä  lautakunnan päätöksissä näitä  lääkärinlausuntoja
perheneuvolan  tutkimuksissa  esiin  tullutta,  kerrotko  vähän
tarkemmin niistä ongelmista vielä.
Pj: Haapa puhuu.
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Sostt: Lähinnä sillon kun Marialla on ollut  tää vaihe, että hän on
lähtenyt  hakemaan  Aten  huostaanoton  purkua  ja  hän  on
ajattelemattomuuttaan niissä tilanteissa kertonut Atelle sen ja ja se
on aiheuttanut Atelle aika paljon huolta ja murhetta, koska ei hän
ymmärrä  mistä  on  kysymys,  et  lähinnä  ne  on  niissä.  Mutta  sillon
kun  Maria  on  on  hyvällä  mielellä  ja  tuota  näkee  näkee  niinkun
Aten kannalta asian niin niin tapaamiset on ollu mieluisia Atelle, et
ei.( jatkuu) (P3, r.363 )

Asiakirjoihin  liitettyyn  lääkärin  lausuntoon  viittaamalla  lautakunnan  avustaja

kumoaa  äidin  aikaisemmin  esittämän  väitteen,  ettei  tapaamisissa  olisi  ollut

mitään  ongelmia.  Lapsen  oirehdinta  oli  tullut  esiin  useissa  perheneuvolan

tekemissä tutkimuksissa. Lääkärinlausunnot olivat olleet myös yhtenä perusteena

lautakunnan tehdessä tapaamisten rajoittamispäätöksiä. Lakimies pyytää paikalla

ollutta sosiaalityöntekijää kertomaan tapaamisten aiheuttamista ongelmista lisää.

Sosiaalityöntekijä  kertoo  tapaamisten  sujuneen  hyvin  äidin  ollessa  hyvällä

tuulella. Sosiaalityöntekijä ei itse viittaa perheneuvolan lausuntoihin, ja kuulijan

tulkittavaksi jää, kuka todellisuudessa on lasta kuullut ja kuka on todennut Aten

kokeman  huolen  ja  murheen.  Koska  avustaja  kuitenkin  suoraan  viittaa

perheneuvolan  lausuntoihin,  huoli  Aten  oirehdinnasta  ja  äidin  aiheuttamasta

murheesta  on  tulkittavissa  niin,  että  tulkinta  on  yhteneväinen  perheneuvolan

antaman lausunnon kanssa.

Aino  Kääriäisen  (2003,  165166)  mukaan  lastensuojelun  asiakirjateksteissä

sosiaalityöntekijät  varovat  asiakkaiden  kategorisoimista.  He  mieluimmin

tukeutuvat muiden toimijoiden ääneen ja asettuvat itse ulkopuolisen tarkkailijan

asemaan.  Omat  havaintoni  tukevat  osittain  Kääriäisen  tulkintaa.  Suulliset

käsittelyt  eivät  ole  lastensuojelun  toimintaympäristössä  oma  irrallinen

saarekkeensa,  vaan  osa  sitä  toimintaympäristöä,  jossa  lastensuojelua  tehdään.

Asiakirjat  ja  muiden  asiantuntijatahojen  lausunnot  ovat  erittäin  tärkeä  osa

lastensuojelutyötä  (Korpinen  &  Tähkä  2005,  21)  ja  se  näkyy  myös  suullisissa

käsittelyissä.  Oman  tulkinnan  vahvistaminen  asiantuntijalausunnoilla  oli

lautakuntien tapa kuvata eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja yhteisesti jaettua

huolta  lapsesta.  Tilanteissa,  joissa  lapsilla  oli  vaikeita  mielenterveydellisiä

ongelmia,  lastenpsykiatrisia  lausuntoja  käytettiin  kuvaamaan  tilanteen

vakavuutta. Lapsesta tehty diagnoosi oli hyvin vahva tiedon todentamisen keino.

Eräässä  suullisessa  käsittelyssä  avustaja  mainitsi  lapsen  keskivaikean
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masennusdiagnoosin  viisi  eri  kertaa  suullisen  käsittelyn  aikana.  Myös

päiväkodeista, kouluista, lastenkodeista ja perheneuvoloista hankittuja tai saatuja

lausuntoja  käytettiin  kuvaamaan  tilanteiden  vakavuutta.  Joissakin  tilanteissa

asiantuntijalausunto toimi sateenvarjona, jonka alle koottiin kaikki muu huoli ja

vaikeus,  joka  sosiaalityöntekijöiden  mielestä vaatii  lasten huostaanottoa  tai  sen

jatkamista.  Näitä  tilanteita  oli  kuitenkin  vähän,  ja  pääasiassa

asiantuntijalausunnot  täydensivät  omaa  näkemystä  ja  tulkintaa  tilanteesta.

Lastenkotien  omahoitajien  lausunnot  tilanteesta  olivat  myös  erittäin  tärkeitä.

Tämä osoittaa mielestäni  sitä,  että  tilanteiden konkreettiset kuvaukset  ja  lapsen

tuntemisen kautta saatu tieto ovat erittäin tärkeitä tiedon todentamisen keinoja.

8.3.6 Sosiaalityön ammattitaidon esiin nostaminen

”Lasten  kannalta  tässä  niinkun  on  ja  sosiaalityöntekijän
näkemyksen mukasesti niin on syytä jotenkin tähän lasten elämään
nyt  puuttua  ja  tää  huostaanotto  on  se  jossa  tätä  lasten  elämää
niinkun rauhotetaan.”(P1, r.14141417)

Sosiaalityön kokemustiedon erottaminen omaksi tiedon todentamisen keinokseen

perustuu  havaintoihini  siitä,  että  sosiaalityöntekijät  joissakin  tilanteissa

korostivat  sosiaalityön  erityistä  asiantuntemusta  muiden  tiedon  todentamisen

keinojen  rinnalla.  Sosiaalityön  kokemustietoa  käytettiin  tilanteissa,  joissa

haluttiin  puolustautua  esitettyjä  syytöksiä  vastaan  ja  tuoda  esiin  oma  erityinen

vastuu  tilanteesta  ja  lapsesta.  Ongelmien  syvällinen  tunteminen,  kokemus

asiakkuuden  eri  vaiheista  sekä  oman  työkokemuksen  hyödyntäminen  vaikeissa

tilanteissa  olivat  niitä  sosiaalityön  erityisiä  piirteitä,  joita  korostettiin.  Yllä

siteeraamani  sosiaalityöntekijä  loppupuheenvuorossaan  esittää  hyvin  suoraan

oman ammatillisen näkemyksensä lasten kokonaistilanteesta ja siitä miten hänen

mielestään  tilanteessa  tulisi  toimia.  Havaitsin,  että  sosiaalityön  asian

tuntemukseen  vetoavaa  puhetapaa  käytettiin  erityisesti,  kun  haluttiin  kuvata

vuosia  kestäneen  asiakkuuden  päätymistä  tilanteeseen,  jossa  kaikki  avohuollon

tukitoimet  oli  käyty  läpi.  On  kuitenkin  todettava,  että  muihin  tiedon

todentamisen  keinoihin  verrattuna,  sosiaalityön  ammattitaitoon  viittaaminen  on

harvinaista ja pikemminkin erityinen, kuin yleinen tiedon todentamisen keino.
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Institutionaalisessa  vuorovaikutustilanteessa  puhuminen  on  merkittävä,  ja

usein  tehokkain  tapa  ilmaista  omia  mielipiteitä  ja  sitä  kautta  ottaa  kantaa

asioihin.  Tutkijana  innostuin  tilanteista,  joissa  sosiaalityöntekijät  sanallisesti

vetosivat  omaan  ammattiinsa,  koska  ne  olivat  harvinaisia.  Sosiaalityön

asiantuntemuksen  julkilausuminen  toi  viranomaisen  rooliin  myös  sellaista

henkilökohtaisen sitoutumisen  tuntua,  joka ainakin oman kokemukseni mukaan

antoi  huolen  ilmaisuille  lisää  sisältöä,  vaikuttamatta  kuitenkaan

epäammatilliselta.  Luottamuksen  puute  tai  oletus  etteivät  muut  arvostaneet

sosiaalityötä  kävi  ilmi  esimerkiksi  tilanteessa,  jossa  sosiaalityöntekijä

tuohtuneena  vanhemman  avustajan  puheisiin  totesi:  ”Sitten  mä  jotenkin

korostasin kuitenkin sosiaalityön näkökulmasta, sosiaalityön asema ja ymmärrys

ihmisten ymmärrys sosiaalityöstä on varmaan jotenkin semmonen, että se nyt on

jotain lällyn lällyn huuhaata, mutta tuota mä itse koen, itse haluan nyt tuoda sen

sosiaalityön  näkökulman  esiin  (P4,  r.  19791982)”  Sosiaalityöntekijän

näkökulma  työntekijällä  liittyi  lapsen  rajojen  asettamisen  tärkeyteen  muun

muassa  koulunkäynnin  turvaamiseksi,  tulevaisuuden  arviointiin,  ”jos  jotain

sattuisi,  miten  lapsi  sen  kestäisi”  sekä  vanhempien  päihteiden  käytön

lopettamisen  seurantaan.  Sosiaalityöntekijä  tulee  ottaneeksi  vahvan  vastuun

kantajan  roolin  tilanteessa.  Sosiaalityön näkökulma  liittyi  riskien  ja useiden  eri

perheenjäsenten  tilanteiden  arviointiin.  Sosiaalityön  kokemustiedon

sanoittaminen  on  kuitenkin  vaativaa,  koska  asiakokonaisuudet  ovat  laajoja.

Tässäkin  sosiaalityön  näkökulma  liikkuu  lapsen  kasvattamisesta  ja

koulunkäynnin tukemisesta vanhempien päihteiden käytön seurantaan.

Kaikki  sosiaalityöntekijät  suullisissa  käsittelyissä  eivät  aliarvioineet  omaa

ammattitaitoaan.  Edellä  siteeraamani  sosiaalityöntekijä  tuohtui  oman  työnsä

mustavalkoisesta  käsittelystä,  jota  vanhemman  avustaja  edusti  ja  purkaus  oli

tulkintani  mukaan  suunnattu  vahvaa  kyseenalaistamista  vastaan.

Sosiaalityöntekijä  piti  vanhemman  avustajaa  henkilönä,  joka  ei  arvostanut

sosiaalityötä  lainkaan  ja  joka  yritti  mitätöidä  kaiken,  mitä  sosiaalityöntekijät

kertoivat.

Kokemustiedon  sanallinen  ilmaisu  yksinkertaisimmillaan  tarkoitti  omaan

työkokemukseen  viittaamista  ja  sitä  kautta  kertyneen  tiedon  hyödyntämistä

yksittäisessä  tilanteessa. Useita samankaltaisia  tilanteita kokeneena  ja nähneenä
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syntyi  varmuus  oikeasta  tilannearviosta.  Kokemustietoa  arvostettiin  myös

hallintooikeuden  puolelta.  Erään  suullisen  käsittelyn  lopussa  puheenjohtaja

ilmaisi sen varsin suoraan kysyessään sosiaalityöntekijän arviota tilanteesta.

Pj:  No  mitenkäs,  kokemusta  useista  huostaanottoasioista,
todennäköisesti  osaisitte  ennustaa,  että  minkälainen  aikaväli  täs
vaadittas  sen  miettimiseen  miten  nää  huomiot  mitä  nostitte  esiin
tasottus tai vakaantus? (P11, r. 891893)

Puheenjohtajan  esittämä  kysymys  sosiaalityöntekijälle  lähtee  siitä

ymmärryksestä,  ettei  lastensuojelun  tarvetta  tai  tulevaisuutta  voida  arvioida

tiukasti yksiselitteisiin faktoihin tai lukuihin nojautumalla. Kokemustieto useista

huostaanotoista oli olennaista ja antoi välineitä tulevaisuuden arvioimiseksi. Kati

Närhen  (2002)  mukaan  kokemuksen  kautta  hankittu  tieto  on

sosiaalityöntekijöille hyvin tärkeää. Yhteisesti jaettu kokemus tai tilanne yhdessä

muiden työntekijöiden kanssa oli erityisen tärkeää, koska se vahvisti myös omia

tulkintoja  ja  toimintatapoja.  Tieto  oli  kuitenkin  luonteeltaan  sellaista,  että  sen

välittäminen  muille  ammattikunnille  koettiin  vaikeaksi  (emt.  322).  Hallinto

oikeuden  suullisissa  käsittelyissä  kohtasivat  monenlaiset  tulkinnat  ja  käsitykset

lastensuojelun  sosiaalityöntekijöiden  toimintavoista  ja  ammattitaidosta.

Tilanteista  riippuen  vastassa  saattoi  olla  hyvin  ymmärtävä  ja  arvostava  tai

vahvasti  sosiaalityötä  arvosteleva  taho.    Sosiaalityön  ammattitaitoon

viittaaminen toi käsitykseni mukaan uuden ulottuvuuden tiedon todentamiseen ja

korosti  lastensuojelun  sosiaalityöntekijöiden  viimesijaista  vastuuta  arvioida

huostaanoton tarvetta.

8.4 Vanhempien tiedon todentamisen kohteet ja keinot

Tässä  luvussa  kuvaan  vanhempien  tiedon  todentamisen  keinoja.  Lasten

vanhempien  intressit  lastensuojeluasioissa  eivät  useinkaan  ole  yhteneväisiä.

Vanhempien  vastaargumentit  eivät  suuntaudu  ainoastaan  sosiaalilautakunnan

esittämiä tulkintoja vastaan, vaan toisinaan myös toisiaan vastaan. Huoltajuuteen

liittyvät  ristiriidat  tai  muutoin  tulehtuneet  välit  tulevat  esiin  puheissa  ja

esitetyissä  ratkaisumalleissa.  Usein  riitautuneista  vanhemmista  toinen  osapuoli
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tuki sosiaalilautakunnan tulkintaa huostaanoton tarpeellisuudesta, kun taas toinen

oli ehdottomasti sitä vastaan.

Taulukossa  4  olen  luokitellut  vanhempien  tiedon  todentamisen  kohteiksi

nykyarjen,  vanhemmuussuhteiden  sekä  avohuollon  tukitoimiin  sitoutumisen  ja

lähiverkoston  kuvaamisen.  Keinot  kuvata  ja  puolustaa  omaa  näkökulmaansa

liittyvät  esitettyjen  tietojen  kyseenalaistamiseen,  järjestelmän  kritisointiin  sekä

syyttämiseen, todistajien kertomuksiin ja nykyhetken kuvaamiseen. Vanhemmat

ja heidän avustajansa arvioivat  ja uudelleen  tulkitsevat viranomaisten esittämää

tietoa, ja esittävät oman kilpailevan tulkintansa tärkeästä tiedosta.

8.4.1 Nykyarki

Hyvää  arkea  luovat  puitteet  ja  edellytykset  suomalaisessa  ja  länsimaisessa

yhteiskunnassa liitetään varsin usein asumiseen, työssäkäyntiin ja toimeentuloon

(Arki EUmaissa 2002). Myös sosiaaliset suhteet ja perhetilanteet, kuten pysyvä

parisuhde,  ovat  tekijöitä  joiden  perustella  ihmiset  arvioivat  ja  luokittelevat

toisiansa. Lapsiperheiden hyvää arkea määritetään näiden lisäksi myös sellaisten

asioiden  kautta  kuten  säännöllisyyden,  ennakoitavuuden,  virikkeellisyyden  tai

huolenpitämisen  kautta.  Riippumatta  siitä  kuinka  hyvin  tai  huonosti  täytämme

kulttuurisia odotuksia hyvästä arjesta, olemme niistä tietoisia (Sack 1992, 40).

Vanhempien  ja  heidän  avustajiensa  tiedon  todentamisen  sisällöissä  on

nähtävissä  hyvän  arjen  ainekset.  Hallintooikeuden  suullisissa  käsittelyissä

kuultiin  lähes  joka  kerta  kuvausta  vanhempien  työssäkäynnistä,

asumisjärjestelyistä  parisuhteesta  ja  arkivanhemmuudesta.    Ihmiselämään

kuuluvat  vaikeudet  tulivat  kuvatuiksi  osaksi  normaalielämää.  Tavallisen  ja

arkisen elämän kuvauksella vahvistettiin kuvausta nykyarjesta, jossa myös lasten

olisi hyvä elää.

Asumiseen  liittyvien  järjestelyiden  selvittäminen  ja  asunnon  konkreettinen

kuvailu  neliöiden,  huonejakojen  ja  siisteyden  kautta  oli  yksi  tapa  kertoa  arjen

sujumisesta.  Asumiseen  liittyvä  keskustelu  liittyi  joko  nykyisen,  hyväksi

havaitun  asumismuodon  kuvaamiseen  tai  siihen,  kuinka  juuri  äskettäin  oli

hankittu  tai  oli  suunnitteilla  hankkia  perheen  tarpeita  paremmin  palveleva

asumismuoto.  Näin  osoitettiin  vanhempien  olevan  tietoisia  lapsen  kotiin
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palaamisen  edellyttämistä  käytännön  järjestelyistä.  Kodin  kuvaaminen  liittyi

myös lasten kokemusmaailmaan vetoamiseen. Eräskin äiti kertoi ”lasten tulevan

sinne (äidin asuntoon) kuin omaan kotiinsa (P2, r. 1152)”. Kodin olosuhteiden

kuvaukset  tapahtuivat  usein  vanhemmalle  tai  todistajille  suunnattujen

kysymysten  kautta.  Seuraava  ote  on  esimerkki  tilanteesta,  jossa  isän  avustaja

kyselee isän asumisoloista.

Avustaja:  No  nyt  päästiinkiin  sitten  asiaan,  että  tota  minkälainen
asunto sinulla tai teidän uusperheellä nyt sitte on?
Isä: Meillä on semmonen 78,5 neliöö, kolme huonetta ja keittiö ja
siinä  nyt  sitten  onneks  on  se  parveke,  missä  voi  sitten  harrastaa
tupakointia, jos tämmönen tarve tulee ni.
Avustaja:  Joo.  No  teillä  on  siinä  kolme  huonetta  ja  keittiö,  ja  se
osote  on  siinä  Metsätiellä  edelleen,  numerot  on  vaan  muuttunu.
Niin tota miten, jos Mikko nyt sitten tulisi teille kotiin, niin miten te
hänet sijoittaisitte?
Isä: Hällä on siellä oma huone varattu.
Avustaja: Oma huone varattu. Eli kun nyt sitten tällä Hannallä on
kaksi lasta ja sitten on Mikko ja sitten on Hanna ja sinä, niin miten
te ootte jakautunu sitte?
Isä: Siellä on Tuulalla, tällä 13vuotiaalla on oma huone, Mikolle
tulis oma huone, minä ja Hanna mentäs makuuhuoneeseen Aleksin
kanssa. Aleksi on vielä niin pieni, että hän pystyy nukkumaan sitten
[pienessä]
Avustaja: [Teidän kanssa]
Isä:  Niin,  meidän  kanssa  pienessä  sängyssä  siinä  ja.  Sitten  asiaa
eteenpäin  ajateltuna,  ni  me  ollaan  mietitty  myös  sitä,  että  otettas
sitten isompi asunto.
Avustaja: Joo, niin kun tulevaisuudessa.
Isä: Tulevaisuudessa, jos nyt
Avustaja: Miten, kun Mikko on ollut ollut ollu näissä tapaamisissa
teillä,  niin  tota onks  itse asiassa  yks on  sitte  ollu  tämmönen,  että
hän ois tässä uudessa kodissa ollu vai?
Isä: Juu, kyllä.
Avustaja: Joo.
Isä: [Yhden kerran].
Avustaja: [Niin, miten te] ootte sillon sen  järjestäny, onko se ollu
juuri näin, et hänellä on ollu oma huone siinä?
Isä:  Ei  vielä,  ei  vielä.  Siellä  he  nukkuvat  Jaana,  Tuula  ja  Mikko
nukkuvat kaikki kolme siellä Tuulan huoneessa.
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Avustaja: Tän 13vuotiaan?
Isä: Joo, se oli semmonen järjestely siinä kohtaa.
Avustaja: Just, joo. Mut et, jos hän tulis teille asumaan, niin [hän
sais sitten]…
Isä: [Hällä on joo].
Avustaja: Oman huoneen.
Isä: Hän sais sillon oman huoneen. (P14 l9r. 485 )

Yhteinen  asunto  avopuolison  kanssa  vahvistaa  kuvaa  vakaasta  ja  harkitusta

parisuhteesta, jossa puolisot ovat sitoutuneet niin toisiinsa kuin toistensa lapsiin.

Avustajan selvittäessä  isän  ja  tämän avopuolison asumista, keskustelunaiheeksi

nousee  Mikon  sijoittuminen  asuntoon.  Kolme  huonetta  ja  keittiö  tarkoittaa

käytännössä, että keittiön lisäksi käytössä on kaksi makuuhuonetta ja olohuone,

mikä  on  vähän  viisihenkiselle  perheelle.  Mikolle  on  kuitenkin  varattu  yksi

huoneista. Isän halua ja toivetta saada Mikko asumaan luokseen kuvataan Mikon

huoneen  kautta,  joka  tosiasiallisesti  vielä  puuttui,  mutta  oli  ajatuksellisesti  jo

lukkoon lyöty asia. Mikon huone näyttäisikin symboloivan isälle ennen kaikkea

pojan  paluuta  kotiin.  Nykyisen,  melko  uuden  asunnon  vaihtaminen  vieläkin

isompaan tulevaisuudessa oli  myös  ollut  harkinnassa,  mutta  suunnitelmien

toteutuminen  oli  paljolti  riippuvainen  pojan  sijoituspaikasta.  Jos  lapsen

huostaanotto  jatkuisi,  tarvetta  isomman  huoneiston  hankkimiseen  ei  olisi

ainakaan  lähitulevaisuudessa.  Isän  sitoutuminen  poikaansa  tehdään  näkyväksi

avustajan  esittämien  kysymysten  kautta.  Aikaisemmin  on  käynyt  ilmi  isän  ja

pojan  välisessä  yhteydenpidossa  olleen  pitkiä,  jopa  vuosia  kestäneitä  taukoja.

Nykyhetken kuvauksessa isä kuitenkin ottaa aktiivisen roolin, ja hän osoittaa jo

käytännön  järjestelyidenkin  tasolla  olevansa  valmis  ottamaan  vastuuta  Mikon

elämästä  nyt  ja  tulevaisuudessa.  Toisaalta  keskustelusta  voi  myös  lukea  isän

epävarmuutta  ja  jopa  pelkoa  siitä  etteivät  suunnitelmat  sujukaan  hänen

toivomallaan  tavalla.  ”Tulevaisuudessa,  jos  nyt”  ja  ”Hän  sais  sillon  oman

huoneen” ilmaisut kertovat tästä.

Asumisen  rinnalla  toinen  vanhempien  elämänhallinnasta  ja  kyvykkyydestä

kertova  asia  liittyy  työssäkäyntiin.  Työssäkäynnin  kautta  vanhempien  oli

mahdollista  kuvata omaa kuntoaan  ja kykyään osallistua  työmarkkinoille kuten

kuka  tahansa  ”normaali”  vanhempi  tekee.  Työssäkäynnin  kuvausten  kautta
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vanhemmat  tuottivat  itsestään  kuvaa  vastuullisina  ja  luotettavina  henkilöinä.

Eräs  isä  totesikin ”Minä  käyn  päivittäin  työssä,  hoidan  iltasin  lastani,  tai

lapsiani,  ja tuota niin tulee taas tytär X:stä viikonloppulomalle, ett kyllä meillä

meillä  tätä  touhua  ja  toimintaa  riittää  ihan  riittävästi”  (P4,  r.  749).  Lyhyt

maininta  työssäkäynnistä  ei  tässä  suullisessa  käsittelyssä  johtanut  työtehtävien

tarkempiin  kuvauksiin.    Työssäkäyntiin  liittyvät  kertomukset  saattoivat  olla

varsin  yksityiskohtaisiakin.  Työn  vastuullisuus,  palkkataso  ja  työssä  käyminen

elämän vaikeuksista huolimatta olivat mittareita, joilla haluttiin tehdä näkyväksi

katsojakunnalle henkilön luotettavuutta.

Avustaja:  Mikä  on  sinun  palkkatasosi  tässä  työnjohtajan
tehtävässä?
Äiti: Mun palkka on noin 17 euroo tunti.
Avustaja:  Ja  mikä  on  näitten  työntekijöitten  palkkataso?
Työmiesten?
Äiti: Mitä sanois.
Avustaja: Mikä on työmiehen, tämä siivoustyötä tekevän työmiehen
normaali palkkataso, vertaan tätä palkkatilannetta.
Äiti: Siis minun palkka
Avustaja:  Niin  ketä  sulla  on  alaisena  siellä  työmaalla.  Mitä  he
saavat? 10 euroo, 12
Äiti: 10 euroo se, 10 euroo.
Avustaja: Ja tästä hmm tästä sopimussuhteen pysyvyydestä. Kuinka
pitkäaikaiseksi tämä nykyinen työ on tarkotettu?
Äiti: Toistaseks (P3, r. 161 )

Avustaja loppulauselmassaan vielä palaa äidin elämän peruselementteihin, jotka

osoittavat  äidin,  Marian,  asioiden  olevan  menossa  parempaan  suuntaan.

”Faktoina todettiin,  todetaan, että Marialla on  työ, asunto, hän on avioliitossa

rasitteista  huolimatta.(..),  ee  heill  on  taloudellinen  toimeentulo  kutakuinkin

kunnossa,  laskut  saadaan  maksettua  ja  niin  poispäin.  Nämä  perusseikat  ovat

kunnossa  ja  tässä  tässä  tilanteessa  pitäisi  antaa  mahdollisuus  Marialle  tämän

oman elämäntilanteensa sen hallinnan eri peruselementtien pystyssäpitämiseen”

(P3,  r.579 ).  Avustajan  lausunnon  jälkeen  äiti  kertoo  niistä  ehdoista,  joita

viranomaiset  olivat  äidille  asettaneet,  jotta  hän  voisi  tavata  lastaan  enemmän:

”pitäs  hakee  työpaikka  ja  saada  elämä  tasapainoon”.  Työpaikan  saamisesta
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huolimatta  äidin  kokemus  oli,  ettei  sosiaaliviranomaisten  lupauksiin  voinut

luottaa, koska vaatimukset muuttuivat sitä mukaa, kun äiti yritti täyttää niitä. Äiti

oli  nyt  suullisessa  käsittelyssä  todistamassa  niistä  muutoksista,  joita  oli

elämässään  tehnyt  ja  osoittamassa  kyvykkyyttään  toimia  vastuullisissa

tehtävissä, jopa esimiesasemassa. Halu todistaa olevansa parempi, kelvollisempi

ja huolehtivampi äiti  tulee todennettua työssäkäynnin kuvauksen kautta. Lapsen

vuoksi  työn  tekeminen  ja  toisaalta  myös  työstä  luopuminen  lapsen  tultua

riistetyksi  pois  vanhemmalta  kuvastivat  lasten  tärkeyttä  vanhemmille.  Eräs  isä

oli  myynyt  firmansa  pois  poikansa  huostaanoton  jälkeen:  ”Turhahan  on  mun

yrittää, kun ei oo lapsia enää” (P15, r. 90).

8.4.2 Vanhemuusssuhteet

Vanhemmuusteema  yhdistää  kaikkia  tiedon  todentamisen  kohteita  ja  keinoja.

Ensinnäkin  kertomukset  liittyvät  vanhemmuutta  häirinneiden  ongelmien

väistymiseen  tai  niiden  hallittavuuteen.  Toiseksi  tuodaan  esiin  positiivisia

esimerkkejä  vanhempilapsi  suhteista.  Kolmanneksi  kyse  on  suhteen  ylläpidon

osoittamisen  kuvauksista  esimerkiksi  lastenkotiin  sijoitetun  lapsen  ja

vanhemman  välillä.  Neljänneksi  vanhempisuhteiden  olemassaoloa  kuvataan

normaalisuustarinoiden  ”kaikillahan  meillä  on  ongelmia”  kautta.  Vanhemmat

demonstroivat  omaa  vanhemmuuttaan  pääasiassa  sanallisesti  kertomalla,  mutta

myös  valokuvien  tai  videonauhoitusten  kautta  sekä  omiin  muistiinpanoihinsa

turvautumalla. Myös todistajat ovat tärkeitä tiedonvälittäjiä vanhemmuudesta.

Päihteiden väärinkäyttö oli aineistossani yleisin syy,  joka oli  johtanut lasten

huostaanottoon  ja  sijaishuoltoon  sijoittamiseen.  Päihteiden  väärinkäyttö  liittyi

useimmiten  alkoholiin,  mutta  myös  huumeisiin.  Suullisissa  käsittelyissä

vanhempien tavoitteena oli todentaa ettei päihdeongelmaa enää ollut, eikä lasten

kotiin  palaamiselle  ole  mitään  estettä.  Päihdeongelma  tuli  kertomuksissa  esiin

joko  osittain  tai  kokonaan  menneisyyteen  kuuluvana  asiana.  Päihdeongelmasta

puhuminen  ei  ollut  vaikeaa,  jos  toipuminen  oli  käynnissä  ja  päihteiden  käyttö

vähäistä  tai  loppunut  kokonaan.  Sen  sijaan  jos  vanhemmalla  ei  omasta

mielestään  ollut  päihdeongelmaa,  sitä  ei  tietenkään  käsitelty  ongelmana,  ja

viranomaisten  tulkintoja  sen  haitoista  lapsille  ei  jaettu.  Vaikka  tulkinta

päihteiden  liiallisesta  käytöstä  menneisyydestä  olisikin  ollut  yhteisesti  jaettu,
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siitä aiheutuneiden seuraamusten tulkinnasta ja toipumisen asteesta sen sijaan oli

erimielisyyttä ( Dingwallin et al. 1985, 198).

Monen päihdeongelmastaan toipuneen/toipuvan vanhemman suurin kimmoke

muuttaa elämäänsä, oli halu saada lapsi  takaisin kotiin. Raittius  ja  työssäkäynti

antoivat elämälle uutta sisältöä  ja olivat konkreettisia  asioita,  joihin vetoamalla

vanhemmat  pystyivät  osoittamaan  muutoksen  tapahtuneen.  Alla  olevassa

aineistootteessa  Ritvaäiti  on  suuntautunut  nykyhetkeen  ja  tulevaisuuteen

yhdessä  poikansa  kanssa,  joka  on  ollut  sijoitettuna  useamman  vuoden  ajan

sijaiskotiin.

”Pj: Ritva Rinne, mitä teillä on lausuttavaa?
Äiti: Että asiat on vähän muuttunu et niinkun mun kohdalla et mä
oon  ollu  raittiina  ja  kohta  kaks  vuotta  ja  käyn  säännöllisesti  A
klinikalla  kahen  viikon  väliajoin  nytten  ja  tota  niin  et  voiskohan
sanoo et mä luulin siin lautakunnan kokouksessa, tai Anni luuli, et
me kyl saadaan Akseli, se oli toinen kokous siä X talon,
Pj: Siis tää x.x.(pvm) kokous
Äiti: Joo, nii että mä ihmettelin vähän et siä kokouksessa sanottiin
sillo xkuussa, sillo eka että koulu loppuu ja mä oon rauhassa töissä
ja  niinku  olinkin  kaheksan  kuukautta  ja  oli  ihan  ilosena  töissä  et
mä  nyt  saan  kesällä  sit  Akselin  ja  ollaan  Aksun  kanss,  ei  mä
ihmettelen, siihen tuli et toistaiseksi, täss on menny koko kesä taas,
mikään ei taho niinku riittävän oikein, että miten tässä pitäis, niin,
oonhan  mä  kyl  Akselii  tavannu  ihan  kahen  viikon  välein  ja  ollu
yötä  kotona,  ei  se  helppoo  oo  ollu,  ku  sit  se  aina  lähtee,  mmm,
Akseli on itkenyki monta kertaa et hän ei lähe minnekää on sanonu
ja sit kerran se sano muuten yks sunnuntai se sano että "mulla on
ihan sellanen tunne ett ihan ku mä nyt oisin jääny tänne jo sun luo"
se  on  niinku  koko  ajan  puhunuki  itte  sit  kerrankin  se  sano  vuos
sitte, vuos sitte, ett ku mä olin muuttanu toho, että toivottavasti mä
oon  täällä  ku  mä  oon  kaheksan  ett  mä  pääsen  isojen  liigaan
jalkapalloon. Mä ihmettelen ett tää on menny näin kauheen pitkään
tää asia et se ei tälläst
Pj: No me voidaan jatkaa myöhemmin.
Äiti: Niin, mä en viitti itkee täällä.”(P 10, r.218 )

Seuraavassa  esimerkissä  Timoisän  suulliseen  käsittelyyn  pyytämä  todistaja,

Minnan  kummisetä  kertoo  omista  havainnoistaan  koskien  Timon  alkoholin

käyttöä.

Avustaja:  Miten  tota  mikä  käsitys  sinulla  on  Timon  alkoholin
käytöstä?
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Todistaja:  Mun  mielestä  Timo  käyttää  alkoholia,  mutta  hyvin
rajotetussa  määrässä  ja  yleisesti  ottaen  sillon  jos  käyttää  niin
käyttää niin sanottuja mietoja mietoja alkoholijuomia.
Avustaja:  Jos  hän  niitä  käyttää  niin  onks  hän  sillon  semmosessa
kunnossa että hän ei kykenisi itsestään tai Minnasta huolehtimaan?
Todistaja:  No  ainakin  Timon  kertoman  mukaan  niin  tota  hänen
alkoholinkäyttönsä  on  sillä  tavalla  rajottunutta,  että  hän  tietää,
että mahdollisiin terveenä olleeseen kuntoon, jollon hän ehkä pysty
nauttimaan  alkoholia  toisella  tavalla,  niin  hän  ei  niinkun
sairautensa  takia  pysty  sitä  tekemään,  vaan  niinkun  haluaa
mahollisesti joskus ottaa mutta totta niinkun haluaa myöskin pitää
itsellä,  että  pysyy  kontrollissa  tää  alkoholinkäyttö  ja  määrät  on
mun käsittääkseni suhteellisen vähäisiä. ( P2 r. 571)

Molemmissa  yllä  esitetyissä  aineistootteissa  vanhempien  alkoholinkäyttö  tulee

kuvatuksi hallinnassa olevaksi ja menneisyyteen kuuluneeksi ongelmaksi. Ritvan

säännölliset  käynnit  Aklinikalla  ja  kohta  kaksi  vuotta  kestänyt  raittius  sekä

työssä käyminen osoittavat sitoutumista ongelman hallintaan ja toipumiseen. Äiti

koki  itsensä  turhautuneeksi,  koska  mikään  ei  tuntunut  riittävän  viranomaisille

todisteeksi tilanteen muuttumisesta. Lapsi pysyi sijaishuollossa, vaikka hänellä ei

enää ollut  päihdeongelmaa.  Timon  kohdalla  kysymys päihteiden  käytöstä  tulee

kuvatuksi  välillisesti  todistajan  kertomana.  Todistajan  kertomuksesta  käy  ilmi,

että  isän  nykyinen  terveydentila  ei  sallinut  samanlaista  alkoholinkäyttöä  kuin

mitä mahdollisesti terveenä olleena oli ollut mahdollista. Menneisyyden kuvaus

on varovaista ja oven raottamista tilanteisiin, joissa alkoholia on nautittu toisella

tavalla.  Timon  ”toipumistarinaa”  ei  suullisessa  käsittelyssä  kuultu.    Tulkitsin

isän  sairauden  olleen  keskeinen  alkoholinkäyttöä  vähentänyt  tekijä.

Viranomaisten  epäily  isän  liiallisesta  alkoholinkäytöstä  haluttiin  kumota

todistajan kertomuksella,  jossa sairauteen vetoamalla  todistaja kiisti  liikakäytön

mahdollisuudeen.  Todistajan  mukaan  isän  tämän  hetkinen  juominen  oli

kohtuullista,  lähinnä  mietojen  alkoholijuomien  käyttöä.  Myös  muissa  kohdissa

aineistoani, ei vain Timon tapauksessa, alkoholinkäyttö osana normaalielämää ja

kohtuudella käytettynä tulivat vallitsevaksi tavaksi puhua päihteistä.

Sen  sijaan  huumeiden  kohtuullista  käyttöä  ei  kukaan  vanhemmista

yrittänytkään ehdottaa. Huumeiden käytön vähittäinen lopettaminen esimerkiksi

lääkehoidon  avulla  tai  jo  täydellinen  irtaantuminen  sekä  huumeista  että

huumemaailmasta olivat vallitsevat puhetavat,  joilla vanhemmat yrittävät  saada
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hallintooikeuden tuomareita vakuuttumaan omista kyvystään huolehtia lapsista.

Vanhemmuussuhteiden  laadunkuvaukset  olivat  tärkeitä  myös  näiden

vanhempien puheissa.  Vanhemmat  korostavat  lapsen  fyysisiä  ja  emotionaalisia

tarpeita  ja  sitä  kuinka  he  rakastivat  lastaan  kaikista  tekemistään  virheistä

huolimatta.  Toteamus:  ”mä  en  oo  koskaan  laiminlyöny  lastani  millään  lailla.

Häneltä ei oo koskaan puuttunu mitään, ei  rakkautta, ei  lämpöö, ei hellyttä, ei

ruokaa,  ei  puhtaita  vaatteita”  H15,  s.  3),  oli  erään  huumeita  käyttäneen  äidin

kuvaus omasta vanhemmuudestaan. Positiiviset  esimerkit  lasten  ja  vanhempien

välisestä  kiintymyksestä  olivat  myös  keinoja,  joilla  vanhemmuussuhteita

kuvattiin. Näin teki myös Sirkkaäiti, josta alla oleva esimerkki kertoo69.

Äidin avustaja: Eli sopiiko, että Sirkka näyttää valokuvia?
Äiti: Voiks mä näyttää. Elikkä on väittety, että lapset voi huonosti
kotona, joten tässä on mun pikkuveli käymässä, täss on mun vanhin
poika  ja  et  mä  en  harrasta  heidän  kanss,  ja  sitt  on  väitetty,  että
mun pienin lapsi ei hymyile ollenkaan, hän on tässä. Täss on niinku
normaalisti  kotona  leikitään,  täss  ollaan  retkellä,  täss  on
molemmat pojat.  Ei näytä mun mielestä huonovointiselta ja sit on
väitetty  siit  levottomasta  elämästä,  ett  se  vaikuttaa  lapseen.  Mun
mielestä toi näyttää aika rennolt samaten tässä  ja täss ollaan X:n
päihdeyksikössä,  samaten  tässä,  täss me ollaan    (…)  ja näin  ettei
niinku  on  virikkeitä,  nää  on  ihan  viime  kesän  kuvia  sitte,  et  mä
haluun  vaan  niinkun,  on  niinku  paljon,  mä  oon  sille  maailman
tärkein ihminen, eikä sill oo muita, (…) tässä leivotaan pullaa niin
kuin  jokasessa  kodissa  ja  täss  on  taas  se  totinen  laps,  mikä
väitetään  ja  täss  on  molemmat  lapset,  ja  tässä  pienempi  lapsi  ja
tässä ollaan kylässä, täss me ollaan kotona. Tässä on sitten Heikki
Lehto täss
PJ: Tota, eiköhän tässä ollut jo hyvä otos näistä kuvista
Äiti:  Mut  et  tota  pienestä  pitäen  olen  yksinhuoltajana  ollu,  et
sairastanu itte sillo viä anoreksiaa ja kuitenkin hoidin lapseni. (P1,
r.249 )

Valokuvia  oli  iso  pino  ja  Sirkka  vei  kuvat  hallintooikeuden  tuomareille

katsottavaksi. Hän jäi itse kateederin eteen selostamaan kuvien sisältöjä. Sirkkaa

kuvaa  itsensä  toimeliaaksi  ja  sosiaaliseksi  äidiksi,  joka  pitää  huolen,  etteivät

lapset  jää vaille sosiaalisia suhteita  tai virikkeitä. Pullantuoksuinen äiti  touhuaa

yhdessä  lasten  kanssa  kotona.  Kuvaukseen  sisältyy  monia  piirteitä,  joita

kulttuurisesti hyvään, suomalaiseen äitiyteen on ollut tapana liittää (esim. Vuori

69 Tätä aineistootetta käytin myös sivulla 176.
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2004). Äidin ja lapsen välinen suhde tuli kuvatuksi myös hyvin kiinteäksi ” mä

oon  sille  maailman  tärkein  ihminen,  eikä  sill  oo  muita”.  Toisessa  aineisto

kohdassa  Sirkka  myös  kertoo  käynneistä  lastenkodissa  ja  kuinka  hän  yhdessä

nykyisen  puolisonsa  kanssa  on  käynyt  tapaamassa  lapsia  aina  kun  se  on  ollut

mahdollista,  toisin  kuin  lasten  oma  isä.  Lapsen  ja  vanhemman  välinen

yhteydenpito,  kun  sitä  oli  aktiivisesti  ylläpidetty,  oli  yksi  konkreettinen  keino

osoittaa  vanhemmuussuhteiden  laatua.  Yksinkertaisimmillaan  yhteydenpitoon

liittyy  ajatus  siitä,  että  lapsestaan  välittävä  ja  hyvä  äiti  tai  isä  käy  tapaamassa

lastaan  niin  usein  kuin  se  on  mahdollista.  Kuvaukset  yhteisistä  tapaamisista

liittyivät siihen mitä esimerkiksi lastenkodissa oli yhdessä touhuttu, kuinka usein

tapaamisia  oli  ollut  ja  oliko  sovituista  tapaamiskerroista  pidetty  kiinni.  Jos

tapaamisia oli ollut vähän tai ne olivat olleet epäsäännöllisiä, sitä selitettiin usein

toimentuloon  liittyvillä  ongelmilla,  ei  sillä  että  halua  yhteydenpitoon  ei  olisi

ollut.

Aineistootteessa  Ritvaäiti  tuo  esiin,  kuinka  lapsi  on  koko  ajan  puhunut

halustaan asua yhdessä äidin kanssa: ”Akseli on itkenyki monta kertaa et hän ei

lähe minnekää on sanonu ja sit kerran se sano muuten yks sunnuntai se sano että

"mulla on ihan sellanen tunne ett ihan ku mä nyt oisin jääny tänne jo sun luo”.

Äidin kertomuksessa kuvastuu äidin oma toive saada Akseli kotiin, mutta myös

lapsen  kertomus  välittyneenä  sellaisena  kuin  äiti  sen  tulkitsee.  Kertomuksia

viikonloppuloman  päättymisestä  ja  lapsen  haluttomuudesta  palata  sijais

huoltopaikkaan sunnuntaisin kerrottiin usein. Tämä johtuu varmastikin siitä, että

tilanteet olivat tavanomaisia, mutta myös siitä, että kuvauksilla saatiin suulliseen

käsittelyyn  dramatiikkaa  ja  vastakkainasettelua,  jossa  lapsi  ja  vanhempi  tulivat

kuvatuksi  samalle  puolelle  viranomaisia  vastaan.  Lapsen  haluttomuutta  lähteä

vanhemman  luota  pois  voitiin  käyttää  myös  todisteena  lapsen  ja  vanhemman

välillä vallitsevasta syvästä kiintymyksestä.

Vanhempien  tilanne  suullisessa  käsittelyssä  on  ristiriitainen  heidän

kaksoisroolistaan  johtuen.  Toisaalta  he  ovat  kertomassa  omasta  tavastaan  ja

kyvystään  toimia  vanhempana,  toisaalta  he  (yleensä)  lastensa  huoltajina

käyttävät  alle  12  vuotiaan  lapsen  puhevaltaa  huostaanottopäätöstä  tehtäessä  ja

siihen  liittyvässä  valitusprosessissa  (ks.  Huhtanen  2001,  206).  Vanhempien

haluavat  esittää  asiansa  riittävän  realistisesti  ja  käytännönläheisesti,  omaa
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elämäänsä  kuvaten.  On  osoitettava  huostaanottoon  johtaneiden  syiden

poistumista  tai  parantumista  esimerkiksi  päihdeongelmasta.  Myös  lapsen

näkökulma  tulisi  tuoda  esiin  uskottavasti.  Vanhemmuussuhteita  kuvatessa  on

kuitenkin vaikea erottaa, mikä on vanhemman näkemys  ja  mikä  lapsen  käsitys

asiasta.  Tosin  vanhemmilla  ei  ole  muuta  kuin  moraalinen  velvollisuus  kertoa

lapsen ja vanhemman välisistä näkemyseroista.

Vanhemmuussuhteiden  laadunkuvaukset  ovat  myös  normaalisuus

kertomuksia,  jossa  lapset  ja  vanhemmat  yhdessä,  sopuisasti  viettävät  aikaa

yhdessä  pelaillen,  televisiota katsellen  ja  sukulaisten  luona käyden. Normaaliin

vanhemmuuteen  kuvataan  kuuluvaksi  myös  ongelmia,  jotka  eivät  luonteeltaan

ole sen kummoisempia kuin kenenkään paikallaolijan perheessä voisi olla. Erään

äidin avustajan tulkitsi asian näin: ”Mitä sitten tulee tähän huutamiseen ja äänen

korottamiseen  niin  tota,  niin  ihmisillä  on  erilainen  tapa  hoitaa  ja  käsitellä

asioita,  jotkut  kiivastuu,  kiivastuu  helpommin  ja  ja  se  purkautuminen  tulee

helpommin  tai  tapahtuu  kaikenlaisissa  perheissä,  itselläni  on  kymmenen  ja

seitsemänvuotiaat lapset, jotka kyllä aina väittää, että äiti huutaa heille. Minun

vaimoni kyllä korottaakin ääntään helpommin, mutta en mä en oo katsonu, että

se aiheuttas aiheuttas huostaanoton tarvetta, meille saa kyll tulla katsomaan, jos

haluaa  (P11,  r.  796802).”  Avustajan  käyttämän  puheenvuoron  tarkoitus  oli

tulkintani  mukaan  retorisin  keinoin  lieventää  huostaan  otetun  lapsen  äitiin

suunnattuja  syytöksiä  vetoamalla  oman  perheensä  lapsiin  ja  vaimon

toimintatapaan.

Normaalisuutta  tuotettiin myös esimerkiksi avustajien omalle päämiehelleen

tekemien  kysymysten  kautta.  Eräässä  suullisessa  käsittelyssä  isä  kertoi  aluksi

olevansa  normaali  perheenisä.  Tätä  hän  demonstroi  kertomalla  avoliitostaan

(yhteen muuttaminen kuukausi sitten) ja työpaikastaan (kesto muutama viikko).

Avustajan esittämät tarkentavat kysymykset perhetilanteesta ja asumisesta saivat

isän hermostumaan  ja hän  totesi uudelleen viettävänsä normaalia perheelämää

(H  9,  6).  Avustaja  halusi  tulkintani  mukaan  kysymystensä  kautta  tuoda  lisää

sisältöä  isän  kuvauksille  arjen  järjestämisestä,  mutta  isän  kokemus

normaalisuudestaan  jo  itsessään  sisälsi  kaiken  sen  mistä  avustaja  halusi  lisää

tietoa.  Ulkoisten  puitteiden  kuvaamisen  lisäksi  normaalisuuteen  kuuluivat

kuvaukset vanhempien  ja  lasten välisistä  lämpimistä suhteista. Normaalisuuden
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puolustus  ei  ollut  kuitenkaan  helppoa,  koska  vanhempien  puhe  oli  usein

ristiriitaista vanhemmuuden osoittamista. Kun äiti kuvasi normaalia lapsuutta ja

iloisia  nauravia  kasvoja  valokuvissa,  osa  kuvista  oli  otettu

päihdehuoltolaitoksessa.  Se  herätti  ristiriitaisia  ajatuksia,  mitä  kuvista  tulisi

uskoa ja ajatella.

8.4.3 Avohuollon tukitoimiin sitoutuminen ja lähiverkoston tuki

Pitkään  jatkuneen  lastensuojeluasiakkuuden  aikana  vanhemmat  oppivat

tuntemaan  avohuollon  tukitoimien  kirjon  sekä  avohuollon  sisältämät

mahdollisuudet  ja  uhkat.  Avohuollon  tukitoimista  puhuttiin  suullisissa

käsittelyissä  paljon,  sillä  lastensuojelulaki  velvoittaa  kuntia  avohuollon

tukitoimien  järjestämiseen.  Niiden  käyttöä  ja  tarkoituksenmukaisuutta  tulee

arvioida  huostaanottopäätöstä  tehtäessä.  Huostaanoton  lakatessa  kunnilla  on

velvollisuus järjestää lapsen jälkihuolto, joka toteutetaan avohuollon tukitoimien

kautta.

Useimmiten  puhuttiin  vanhempien  tilanteessa  tapahtuneista  myönteisistä

muutoksista, joiden seurauksena lapsen kotiuttaminen olisi mahdollista riittävien

tukitoimien  avulla.  Tukitoimien  ajateltiin  kohdistuvan  sekä  vanhempiin  että

myös  lapseen,  esimerkiksi  terapian  tai  muun  erityistuen  kautta.  Avohuollon

tukitoimiin  vedottiin  myös  tilanteissa,  joissa  huostaanotto  olisi  vanhempien

näkemyksen  mukaan  ollut  mahdollista  estää,  mikäli  kaikki  avohuollon

tukitoimien antamat mahdollisuudet olisi huomioitu.

Avohuollon  tukitoimiin  myönteisesti  suhtautumalla  ja  niihin  vetoamalla

vanhemmat eivät tulleet kieltäneiksi heidän omia tai lapsella esiintyviä ongelmia,

mutta  ongelmat  saivat  erilaisen  merkityksen.  Ongelmat  tai  tilanteet,  joihin

vanhemmat mielestään tarvitsivat tukea, eivät edellyttäneet lapsen huostaanoton

jatkamista  vaan  lapsen  ja  vanhemman  tukemista  kotoa  käsin.  Ennen  lapsen

huostaanottoa  vanhempien  suhtautuminen  avohuollon  tukitoimiin  oli  saattanut

olla  torjuvaa  ja  varsin  epäluuloista.  Suullisissa  käsittelyissä  avun  täydellistä

torjumista  ei  kuitenkaan  tapahtunut.  Avohuollon  tukitoimiin  myönteisesti

suhtautuminen oli keino osoittaa vanhempien olevan tietoisia lastensa tilanteesta

ja  kykeneviä  toimiminaan  yhteistyössä  viranomaisten  kanssa.  Esimerkiksi

eräässä  suullisessa  käsittelyssä  isä  totesi,  että:  ”Olli  ei  tarvitse  erityisluokkaa
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kummempaa”. Koska ongelmat johtuivat isän mukaan äidistä, muutto isän luokse

muuttaisi  jo  paljon.  Asianajaja  kuitenkin  varmisti,  oliko  isä  valmis  avohuollon

tukitoimenpiteisiin,  johon  isä  vastasi  myöntävästi  (H17).  Koin  avustajan

haluavan  kysymyksellään  lieventää  isän  puheita,  jotta  avohuollon  tukitoimista

kieltäytymistä ei voitaisi käyttää isää vastaan.

Seuraavaksi  esittämäni  aineistootteet  kuvaavat  kahta  eri  tilannetta,  jossa

avustajat  tiedustelevat  äitien  suhtautumista  avohuollon  tukitoimiin.  Avustajat

ovat molemmissa tapauksissa äitien avustajia. Jälkimmäisessä otteessa  todistaja

on lääkäri, joka on saapunut paikalle äidin kutsumana.

Avustaja:  Oletko  sä  valmis  muuten  sitoutumaan  tämmösiin
avohuollon  tukitoimiin  sitten  näihin  päiväkotiin  ja  sitten
erityisneuvolaan tai kasvatusneuvolaan?
Äiti:  Oon,  mä  oon  valmis  mihin  vaan,  mä  voin  vaikka  päivittäin
käydä Aklinikalla jos siit on kii.
Avustaja: Olet valmis sitoutumaan sellaseen pitkään työhön?
Äiti: Joo. (P9: r. 215220)

Avustaja : Pia on varmaan kertonu näistä lapsensa ongelmista niin
tai onko hän kertonut ja jos on niin miten hän on suhtautunut niihin
ongelmiin,  jotka  tällä  hetkellä  lapsella  on?  Onko  hän  halukas
hankkimaan lapselle apua?
Todistaja:  Mun  mielestäni  Pia  on  Pia  Koivisto  on  yllättävänkin
avoimesti kertonu niistä ongelmista mitä hänen mielestään Harrilla
on. Ja useamman kuin kerran sanonu, että jos hän Harrin saa, että
tämä  huostaanotto  puretaan,  niin  hän  on  valmis ottamaan  kaiken
tuen vastaan. Ja myöskin myöntänyt mun mielestäni aivan selvästi
ja sanonu myöntänyt, että hän tarvitsee tukea sitten monella lailla,
koska Harri ei ole aivan tavanomainen lapsi tällä hetkellä.
Avustaja 2: Eli siis hän ei ole kieltänyt näitä lapsen ongelmia.
Todistaja: Ei ei. (P13: r. 323333)

Esimerkeistä  käy  ilmi  äitien  vahva  motivaatio  yhteistyöhön  eri

auttamisinstituutioiden  kanssa.  Ensimmäisessä  otteessa  äiti  kertoo  olevansa

valmis sitoutumaan mihin tahansa tukitoimiin, vaikkapa päivittäiseen käyntiin A

klinikalla.  Kysymysten  ja  vastausten kautta  tuodaan  esiin  äidin  halua  ja  kykyä

sitoutua  pitkäaikaiseen  työhön  päihteettömän  tulevaisuuden  puolesta.  Myös

jälkimmäisessä otteessa korostetaan äidin ymmärtävän lapsensa erityiset  tarpeet
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ja  tukitoimet,  joita  lapsi  kotona  asuessaan  tarvitsisi.  Äidin  kyvykkyyden  arvio

tulee  kerrotuksi  asiantuntijatodistajan  kautta,  mikä  lisää  arvion  luotettavuutta.

Näissä otteissa, mutta myös muussa aineistossa, vanhemmat korostivat haluaan

tehdä  yhteistyötä  viranomaisten  kanssa.  Toisaalta  päivittäinen  Aklinikalla

käynnin  ehdotus  tulkintani  mukaan  lähti  siitä,  että  äiti  halusi  todistaa

viranomaisille  kykyään  pysyä  erossa  huumeista.  Käynti  ei  ollut  äidin  oman

kunnon  tai  toipumisen  kannalta  välttämätöntä,  mutta  toimisi  kontrolli

toimenpiteenä viranomaisia varten.

Viranomaisten järjestämien avohuollon tukitoimien ohella vanhemmat toivat

esiin omat verkostonsa, joiden kautta heillä oli mahdollisuus saada apua ja tukea

vanhemmuuteensa.  Isoäidit,  isoisät,  sisarukset,  kummit  ja  ystävät  olivat  osa

epävirallista tukijoukkoa, joita suullisissa käsittelyissä kuultiin myös todistajina.

Epävirallisen  avun  käyttöön  liittyi  tarve  osoittaa,  ettei  arjen  sujuminen  ollut

muiden  läsnäolosta  täysin  riippuvaista  vaan  lähinnä  tukemassa  sitä.  Liiallinen

riippuvaisuus  voitaisiin  tulkita  kyvyttömyydeksi  ottaa  vastuuta  itsestä,  lapsista

sekä  kodista,  eikä  tätä  tulkintaa  haluttu  ainakaan  vahvistaa,  vaan  pikemminkin

vastustaa.  Riittävän  realistinen,  mutta  kuitenkin  vanhemman  omaan  kykyyn

luottava  lähestymistapa,  oli  vallitseva  puhetapa  avohuollon  tukitoimista

puhuttaessa.

Avohuollon  tukitoimien  runsas  tarve  huostaanoton  mahdollisesti  päättyessä

kuvaa  mielestäni  hyvin  suullisissa  käsittelyissä  käsiteltävien  lastensuojelu

tapausten  luonnetta.  Lastensuojeluasiakkuus  ja  kiinteä  yhteys  eri  viranomaisiin

jatkui  lähes varmasti kaikissa havainnoimissani  tapauksissa, vaikka päätös olisi

ollut  vanhempien  kannalta  myönteinen  eli  huostaanotto  olisi  purettu.

Tukitoimenpiteisiin  sitoutuminen  ja  puhe  avohuollon  tukitoimista  osoittivat

vanhempien olevan varsin  tietoisia  lastensuojelujärjestelmän  toimintavoista. He

eivät  halunneet  olla  ainoastaan  tukitoimien  kohteita,  vaan  myös  vanhempia,

joilla oli kykyä itse arvioida omaa ja lastensa tilannetta.

8.4.4 Kyseenalaistaminen, järjestelmän kritisointi ja syyttäminen

Kyseenalaistaminen vanhempien tiedon todentamisesta puhuttaessa viittaa ennen

kaikkea lastensuojelun sosiaalityössä totuttujen käytäntöjen ja tulkitsemistapojen

kritisointiin.  Kyseenalaistamisen  kautta  järjestelmän  joustamattomuus,
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epäluottamus  sekä  tehdyt  virhetulkinnat  tuotiin  esiin.  Viranomaisten  ja

vanhempien keskinäiset  välit  saattoivat olla  tulehtuneita,  ja keskusteluyhteyden

katoamisen  myötä  kokemukset  oman  äänen  ja  sitä  kautta  vanhemmuuden

syrjäyttämisestä,  olivat  vahvoja.  Vihan  ja  suuttumuksen  tunteet  kohdistuivat

sekä yksittäisiin henkilöihin että itse järjestelmään.

Kyseenalaistaminen  liittyy  vahvasti  oikeudelliseen  ympäristöön  ja  riita

asioihin. Tarkoituksena on kumota esitettyjä väitteitä ja niistä tehtyjä tulkintoja.

Odotettavaa  on,  että  huostaanottoa  ja  siihen  johtaneita  syitä  kyseenalaistetaan.

Kyseenalaistamista  tapahtuu  toki  arkisemmissa  tilanteissa.  Kyseenalaistaessaan

asioita  ihminen  ei  ota  asioita  annettuina,  vaan  harkitsee  oman  kokemuksensa

varassa,  ovatko  esitetyt  väitteet  tai  tiedot  mahdollisia,  ja  kuinka  luotettaviin

tietolähteisiin ne perustuvat.

Lastensuojelun suullisissa käsittelyissä kyseenalaistaminen on vahvasti läsnä

puheessa, mutta nähtävissä myös ihmisten eleissä  ja ilmeissä. Pään pyöritykset,

kulmakarvojen kohottelu tai naureskelu olivat tulkintani mukaan keinoja osoittaa

eriävää mieltä asiasta. Sosiaalitoimen kyseenalaistamisen keinot olivat erilaiset.

Kyseenalaistamisen  keinona  viranomaiset  saattoivat  vedota  asiakirjoihin  tai

tuoda oman eriävän mielipiteensä asiasta julki, mutta vanhempien puhetta ei yhtä

usein  ja  suorasanaisesti  arvosteltu  tai  tyrmätty.  Viranomainen  vastaan  asiakas

asetelma  hillitsi  tulkintani  mukaan  kyseenalaistamisen  keinoja.  Kaikkea

mahdollista  ei  sanottu  ääneen, vaikka  se  olisi  ollut  mahdollista. Viranomaisten

toimintatapa  oli  pidättyväisempää  ja  enemmän  asioihin  keskittyvää,  kun  taas

vanhemmat  ja  heidän  avustajansa  olivat  ilmaisussaan  rohkeampia  ja

suorasukaisempia70.

Vanhemmilla  kyseenalaistamisen  tavat  vaihtelivat  pitkistä  kritiikki

puheenvuoroista  yksittäisiin  lauseisiin,  joilla  ilmaistiin  erimielisyyttä  asiasta.

Esimerkiksi  sivun  227  aineistootteessa  Sirkkaäiti  keskeyttää  todistajan

puheenvuoron  toteamalla  ”Ei  pidä  paikkaansa”.  Todistaja  on  juuri  hetkeä

aiemmin kertonut, ettei lapsille ole koskaan opetettu anteeksipyytämistä. Vastoin

vallitsevaa  toimintatapaa  äiti  kommentoi  todistajan  puhetta  keskeyttämällä

tämän.. Toisessa suullisessa käsittelyssä äiti väitti asiakirjoihin merkittyjä asioita

70 Istumapaikkani oikeussalien perällä ei antanut mahdollisuusksia ilmeiden ja eleiden tarkkaan
seuraamiseen. Esitetty tulkinta perustuu puheen kautta esitettyyn tietoon.



252

valheellisiksi.  Kyseenalaistamisen  tehoa  usein  lisää  avustajien  taitava

kielenkäyttö,  joka  oli  usein  varsin  elävää  ja  mieleenpainuvaa.    Tästä  seuraava

esimerkki.

Avustaja:  Te  siellä,  niitä  on,  niitä  on  niin  monta  niitä
sosiaaliviranomasii,  mitkä  on  jatkuvasti,  tarkkailee  tätä  perhettä,
että  täytyy  sanoo,  että  ei  voi  kuvitella  sitä  tilannetta,  että  siellä
tapahtuis  jotain  dramaattista,  mistä  sosiaalilautakuntaan,
sosiaaliviranomasiin ei välittömästi  tulis  tieto. Tää yhteiskunta on
panostanu  tähän  perheeseen  niin  paljon  työtä,  vaivaa  ja  rahaa,
niin  paljon  silmälläpitoa,  että  seuraava  vaihe  ni  on  varmaan  se,
että  sinne  asetetaan  videokamera,  mitä  voidaan  jostakin  valvoo,
koska  tää  on  niin  totaalista  kun  näillä  yksityisyyteen  puuttumatta
nyt  voi  meidän  nykyisin  voidaan  mennä  ni,  niin  tarkasti  tätä
perhettä  mun  mielestä    ni  valvotaan.  Ja  pojalle  pitäs  antaa  se
mahdollisuus  yrittää.  Kyl  jokasella  ihmisellä  täytyy  olla
ihmisoikeus,  jokasella  ihmisellä  on  oikeus  perheeseen.  Meidän
lainsäädäntöhän ei oo tätä ennen kun me mentiin tähän Euroopan
yhteisöön ja tähän kaikkeen, niin tätä ihmisen oikeutta perheeseen,
niin  tää  järjestelmähän  ei  oo  tunnstanu.  Tää  on  tunnustanu  sen
ruotsalaisen  järjestelmän,  jossa  on  sosiaalivaltio  ylinnä,  jos  on
sosiaalitoimisto, joka päättää, jos on laitokset, jotka päättää, kaikki
se  missä  isoveli  tietää  paremmin.  Kyllä  nykynen  lainsäädäntö
täytyy  lähteä  siitä,  että kunnioitetaan sitä oikeutta perheeseen. Se
tarkottaa  myös  sitä,  että  Ramilla  on  oikeus  tähän  omaan
perheeseensä, oikeus omaan äitiinsä, omaan veljeensä ja sitä, että
hänellä on oikeus elää näiden ihmisten kanssa. Nyt meill on paperi
nykysin siin et siihen on laillinen oikeus. Ennenhän sitä ei oo ollu,
mutta kyl minun mielestäni tää asia, asia on sillä tavalla selvä, että
kaikki nää spekulaatiot mitä esitetään, että mitäs jos  tapahtuu nyt
niin ja näin tulevaisuudessa ne täytyy pelkästään unohtaa. Ja mun
mielestä  se  pitää  lähteä  siitä,  että  Rami  saa  tän  mahdollisuuden
mihin  hänell  on,  täytyy  olla  ihmisenä  oikeus.  Mä,  Rami  haluaa
varmaan itsekin jotakin sanoa vielä tässä.(P4, r. 19061928)

Avustaja puheenvuorossaan kuvaama ”isoveli valvoo” tilanne asettaa vastakkain

yhteiskunnan  kasvottoman  viranomaisen,  joka  toimii  omien  periaatteidensa

varassa  yksilöstä  tai  perheestä  riippumatta.  Sosiaaliviranomaisten  näkökulman

katsotaan  edustavan  vanhaa  ja  jähmettynyttä  toimintakulttuuria,  jossa  katse  on

jäänyt  menneisyyteen  ja  perustuu  jossitteluun.  Kyseenalaistamalla

sosiaaliviranomaisten  toimintaa  ja  lastensuojelujärjestelmää,  avustaja  siirtää

syyttävän katseen pois Ramin perheestä. Ramin huostaanotto ei johdu ainoastaan

vanhempien huonoista valinnoista tai ongelmista, vaan osasyyllinen löytyy myös

itse  järjestelmästä.  Jos  yhteiskunta  ei  kunnioitta  perhettä  ja  perheenjäsenten
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oikeutta yhdessä asumiseen, yksittäisen ihmisen on vaikea taistella yhteiskuntaa

vastaan.  Ongelma  ei  siis  ainutkertaisuudessaan  kosketa  vain  tätä  tapausta  vaan

laajemmaltakin suomalaista perheelämää ja yhteiskuntaa. Vetoamalla Euroopan

yhteisöön  ja  perheelämän  kunnioittamiseen,  avustaja  haluaa  tuoda  esiin

toisenlaista  tulkinnan  mahdollisuutta.  Koko  toimintakulttuurin

kyseenalaistavassa puheenvuorossa on aistittavissa halua vetää yhteen lähes neljä

tuntia kestänyt käsittely ja pohjustaa päätöksentekoa.

Dingwallin  ym.  (1985)  tutkimuksessa  selvitettiin  lasten  pahoinpitely

epäilyihin  liittyviä  argumentointitapoja  tuomioistumisessa.  Yksi  vanhempien

käyttämistä  puolustautumiskeinoista  oli  ”tuomitsijan  tuomitseminen”.

Vanhemmat  saattoivat  kyseenalaistaa  yksinäisen  ja  lapsettoman  työntekijän

kykyä  arvioida  lastenkasvatusta. Omassa  aineistossani  tunnistan  syyttämisen  ja

vihan  purkausten  olevan  yksi  vanhempien  keino  vastustaa  viranomaisten

tulkintavaltaa  ja  todentaa  omaa  näkemystään  asiassa.  Purkaukset  vaikuttavat

spontaaneilta  puheenvuoroilta,  joita  ei  ole  etukäteen  valmisteltu  tai  suunniteltu

pidettäviksi.  Toisaalta  vihan  tai  syytösten  kohteena  olleet  asiat  ovat

todenäköisesti hiertäneet mieltä pitkään ja odottaneet sopivaa hetkeä tulla ääneen

sanotuksi. Syyttäminen kohdistuu seuraavassa otteessa lastensuojelulaitokseen ja

sen työntekijään Hellevi Saloon.

Pj: Minna onko sinulla jotakin kysymistä Hellevi Salolta sellasesta
asiasta  jolla  arvelisit  oleva  merkitystä  tässä  asiassa.  Ei  oo.  Entä
Eeva Salminen?
Äiti:  Minna  kerto  tästä  ku  tässä  niin  kovasti  mainitaan  tätä
alkoholinkäyttöö niin
Pj: Ee, ei mut ihan ihan vaan, että todistajalle kysmyksiä.
Äiti:  Niin  justiinsa,  tätä  että  pitääkö  se  myöskin  paikkansa  että
teillä on myöskin oma tämmönen kaappi kun teillä tulee murheita,
tämä  on  Minnan  kertomaa,  niin  että  te  saatatte  ottaa  myöskin
hörpyt siellä murheeseen.
Todistaja: Ei.
Äiti: Minna väittää näin.
Todistaja. Mm, mut ei oo.
Äiti: Ja eikö se oo aika  tavallista kuitenkin näin, että  tekin joskus
käytte ja otatte pienet kaljat tuolla terassilla?
Todistaja: Vapaaaikana.
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Äiti:  Siit  ei  varmasti(..)  humalaista,  isälläkin  on  ollu  vapaa  aika
sillon. Me ollaan aikuisia ihmisiä.
Todistaja: Mm
Äiti: Käsittääkseni osaamme säännöstellä.
Pj:  Ihan  vaan  kysymyksiä,  kommentteja  esitetään  sit
myöhemmin.(P2, r. 438)

Äiti  hyvin  suoraan  ja  yksiselitteisesti  väittää  todistajan  ottavan  hörppyjä

suruunsa  työpaikan  ”kaapista”.  Syyttämällä  todistajaa  alkoholin  nauttimisesta

työajalla, äiti mitätöi todistajan kykyä ja arvioida vanhempien alkoholinkäyttöä.

Syytös  myös  osoittaa,  mitä  mieltä  äiti  ylipäätänsä  on  laitoksesta  lapsen

asuinpaikkana.  Äidin  mukaan  tieto  työntekijöiden  alkoholin  käytöstä  perustuu

Minnan  tekemiin  havaintoihin.  Todistajan  kiistäessä  väitteen  kahteen  eri

otteeseen, äiti ei  jatka keskustelua. Sen sijaan hän vaihtaa puheenaihetta vapaa

aikaan  ja  olettaa  työntekijän  silloin  tällöin  käyvän  terassilla  kaljalla.  Tätä

todistaja  ei  enää  kiellä  ja  äiti  saa  hyvän  tilaisuuden  osoittaa  isän  terassilla

käymisen  kuuluvan  aikuisten  ihmisten  normaaliin  vapaaajan  viettoon.  Koska

terassilla istuminen oli  jokaisen aikuisen oikeus, sen perusteella ketään ei voitu

leimata  humalaiseksi,  kuten  isän  kohdalla  hän  tulkitsee  tapahtuneen.

Puheenjohtaja osoittaa, ettei  aika  ja paikka äidin esittämille kommenteille ollut

oikea ja tilanne päättyy siihen. On mahdotonta sanoa miksi ja millä motiivilla äiti

lähti  syyttämään  todistajaa,  mutta  aineistossani  on  useita  kohtia,  joissa

lastenkodin  toimintatavat  tai  yksittäiset  henkilöt  joutuivat  kritiikin  kohteeksi.

Konkreettisten epäkohtien esiin nostaminen oli keino tuoda esiin viranomaisten

toiminnassa  ilmeneviä  heikkoja  kohtia  ja  osoittaa,  että  jos  ongelmia  löytyi

vanhemmista,  eivät  viranomaisetkaan  olleet  puhtaita  pulmusia.  Tiedon

todentamisen  keinona  toisen  syyttäminen  on  varsin  rankka  tapa  ilmaista

tyytymättömyyttä  tilanteeseen.  On  vaarana,  että  syyttäminen  kääntyy  itseään

vastaan.  Syyttämistilanteet  eivät  kuitenkaan  olleet  niitä  keskeisiä  argumentteja,

joihin  vanhemmat  perustivat  omat  näkemyksensä.  Ne  pikemminkin  kuvastivat

vanhempien  ja sosiaaliviranomaisten ristiriitaisia välejä  ja  sitä epäluottamuksen

ilmapiiriä, jonka puitteissa asiaa oli jo ennen suullista käsittelyä käsitelty.
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8.4.5 Todistajien pyytäminen

Muutoksen  mahdollisuus  ja  uudenlaisen  elämäntilanteen  pysyvyys  olivat

havaintojeni mukaan tärkeimpiä viestejä, joita vanhemmat halusivat tuomareille

välittää.  Todistajien  merkitys  tiedon  todentamisen  välineenä  oli  vanhempien

mielestä  tärkeä.  Tästä  kertoo  jo  todistajien  suuri  määrä.  Vanhemmat  olivat

pyytäneet suulliseen käsittelyyn yhteensä 29 todistajaa71, joista 25 oli sukulaisia

tai  ystäviä.  Neljä  muuta  todistajaa  olivat  lääkäreitä  tai  terapeutteja.

Asiantuntijatodistajien  kohdalla  oppiarvon  jo  sinällään  katsottiin  tuovan

luotettavuutta  lausuntoihin,  eikä  sitä  tarvinnut  erikseen  korostaa.  Kahden

asiantuntijaksi luokitellun henkilön vastakkaiset lausunnot kuitenkin toivat oman

haasteensa  todistustilanteisiin72.  Vanhemmille  asiantuntijatodistajan  saaminen

hallintooikeuteen  näytti  olevan  merkittävä  asia  ja  vahvisti  vanhemman  omaa

uskoa asiaan.

Sukulaiset  ja  ystävät  olivat  vanhempien  tärkeimpiä  todistajia.  Muiden  kuin

asiantuntijatodistajien  kyvykkyyttä  korostettiin  käsitteillä  kuten  ”sylikummi”,

”itsekin  isä”  tai  ”perheenäiti”.  Myös  todistajan  oppiarvoa  tai  ammatillista

osaamista  hyödynnettiin  joissakin  tilanteissa.  Usean  todistajan  voimin  kerrottu

tieto  vahvisti  haluttua  näkökulmaa.  En  kertaakaan  havainnut  tilanteita,  joissa

vanhempien todistajat olisivat puhuneet ristiin tai mitätöineet vanhempien kykyä

toimia  lastensa  huoltajina.  Tosin  aina  kaikki  todistajat  eivät  olleet  yhtä

vakuuttavia, mutta  todistuspuheenvuorojen merkitysten  tulkinta  jäi  tuomareiden

vastuulle73.  Kerran  todistamaan  saapunut  henkilö  luopui  omasta

todistuspuheenvuorostaan. Hänellä oli  siihen  sukulaisasemansa perustella myös

laillinen oikeus.

71  Sosiaalilautakuntien  pyytämiä  todistajia  oli  yhteensä  17.    Todistajat  eivät  kuitenkaan
jakautuneet  tasaisesti,  vaan  joissakin  suullisia  käsittelyitä  todistajia  oli  useita.
Sosiaaliviranomaisilla  oli  havainnoimistani  21  suullisesta  käsittelyistä  todistajia  11:ssa
suullisessa käsittelyssä. Vanhempien osalta vastaava luku oli 13.
72 Kyse oli tällöin tilanteista, joissa lautakunnan asiantuntijalta (lääkäriltä) hankkima tieto tuoli
kumotuksi  toisen  saman  alan  edustajan  toimesta.  Kiinnostavaa  olisi  selvittää,  kuinka  kahden
kilpailevan  koulukunnan  asiantuntijalausuntoihin  lastensuojelunpäätöksiä  tehtäessä
suhtaudutaan eri asteissa ja miten yleinen ilmiö Suomessa on.
73  Minulle  kuitenkin  jäi  tuomareiden  kanssa  käymistäni  keskusteluista  sellainen  käsitys,  että
riittävän  realistinen  todistuspuheenvuoro  oli  luotettavuuden  mittari.  Mikäli  todistajilla  ei  ollut
tietoa  vanhempien  ongelmista  tai  niitä  ei  myönnetty,  todistuspuheenvuoro  ei  toivotulla  tavalla
tukenut vanhempien näkökulmaa.
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Todistajat  toivat suullisiin käsittelyihin sellaista tietoa vanhemmista, mitä ei

sosiaalitoimen  asiakirjoista  löytynyt  ja  joka  oli  vastakkaista  viranomaisten

välittämään  tietoon  verrattuna.  Tieto  oli  positiivisesti  värittynyttä  tietoa

esimerkiksi vanhempien ja lasten välisestä vuorovaikutuksesta ja kiintymyksestä.

Todistajilta  tiedusteltiin  heidän  havaintojaan  mahdollisesta  päihdeongelmasta,

lasten  huolenpidosta,  mutta  myös  arkisen  elämän  sujumisesta.  Todistajien

läsnäolo  hallintooikeudessa  osoitti  vanhempien  kykyä  solmia  ja  ylläpitää

sosiaalisia  suhteita.  Epävirallisen  tukiverkon  kautta  voitiin  osoittaa

elämänhallinnan  palautumista  ja  kykyä  solmia  vastavuoroisia  ihmissuhteita.

Seuraavassa  esimerkissä  todistamaan  pyydetty  äidin  sisko  tulee  kertomuksensa

kautta  vahvistaneeksi  äidin  elämäntilanteen  muuttumista  ja  vahvaa

perheyhteyttä,  jonka varassa  sekä  äiti  että  sisko  voivat  jatkossa olla  tukemassa

toisiaan. Todistaja on äidin sisko ja Hannu on äidin nykyinen avopuoliso.

Äiti: Joo,  (naurahtaen) kyllä.  (kuiskaa: Onko Hannu sulla mitään
kysyttävää?) Niin  ja sit  sitä vielä, että että oletko valmis olemaan
osana  tätä  tämmöstä  tukiverkostoa,  mitä  me  nyt  tässä  olemme
rakentamassa,  rakentamassa  ympärillemme,  että  että  me  ei
todellakaan jäädä yksin
Todistaja: Mmm.
Äiti: Yksin vaan meillä on todella välittäviä ihmisiä, jotka.
Todistaja:  Mutta  minusta  se  on,  minusta  se  on  yhteiskunnassa
myöskin niin, että se on myöskin perheen tehtävä, että mä nään sen
niin, että tota ett esimerkiks meidän tapauksessa niin, nytkin meillä
on se mahdollisuus, että sä otat sen avun vastaan ja plus, että että
tämä sun edellinen elämänkumppani me ei voitu antaa sulle mitään
apua, koska mikään ei  riittäny, kaikki meni mitä annettiin  , mutta
mutta  se  joku  raja  täyty  tulla  vastaan,  ett  nythän  se  on  minusta
niinkun  itsestään  selvä  asia,  että  ei  oo  kysymys  siitä,  että  että
ollaanko  valmiita,  me  ollaan  valmiita  sen  takia,  että  me  ollaan
sinun  läheisiä  ja  osa  sun  perhettä  ja  tota  mun  miehen  kanssa
ollaan paljon puhuttu siitä, että että mitenkä nyt sitten yhteydenpito
ja muut muut asiat niin eihän, nythän on ihan eri tilanne, koska me
voidaan  teidät  perheenä  kutsua  esimerkiksi  meille  kylään,  jota  ei
oltas  ikinä  voitu  tehdä  aikasemmin.  Et  nytten  me  voidaan  kutsua
teidät  ja  me    voidaan  hoitaa  niinkun,  niinkun  kaikki  muutki,  että
sisarukset  voi  välillä  hoitaa  sisaruksensa  lapsia,  että  vanhemmat
pääsee  jonnekin. Et  se on minusta  itsestään selvä myös niin päin,
että minä voin tuoda oman lapseni teille hoitoon.
Äiti: Kyllä, ihan totta.
Todistaja:  Että  se  toimii  molemmin  päin.  Ei  siinä,  että  se  on
minusta  niin  kun  itsestään  selvä  asia,  että  niin  toimitaan  nyt  kun
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siihen  on  mahdollisuus.  Mä  näen  sen  asian  näin.  Että  ensin  on
perhe ja läheiset ja sitten on yhteiskunta.
Äiti: Joo. (lähes kuiskaten) (P6 r. 628652)

Suullinen  käsittely  oli  tunnelmaltaan  erityinen.  Taustaalueella  eräs  hallinto

oikeuden  tuomareista  totesi  tilanteen  muistuttavan  televisiosarja  ’Kauniiden  ja

rohkeiden’  oikeudenkäyntiä.  Taustalla  oli  vahva,  keskiluokkainen  ja  pärjäävä

suku.  Todistajina  kuultiin  useampia  suvun  jäseniä  ja  tunteet  olivat  vahvasti

tilanteessa  mukana.  Todistajan  puheenvuorosta  käy  ilmi,  että  hän  ymmärtää

perheen varsin laajasti. Perheen/suvun tehtävänä oli olla ensisijaisesti auttamassa

ja  tukemassa  oman  perheen  jäseniä.  Tosin  jokin  raja  tarjotussa  avussakin  oli

olemassa.  Puhetta  leimasi  halu  saattaa  huostaan  otettujen  lasten  äiti,  sisko,

takaisin  osaksi  luonnollista  verkostoa,  jossa  kyläillään,  hoidetaan  sukulaisten

lapsia  ja  eletään  turvallisessa  parisuhteessa.  Äidin  reaktio  todistajan  puheeseen

on  varovaisen  hyväksyvä,  jopa  liikuttunut.  Todistajan  kertomusta  voisi  tulkita

myös  vahvaksi  normaalisuuskertomukseksi.  Äidin  tilanteen  normalisoiduttua

koko  suku  saattoi  huokaista  helpotuksesta  ja  palata  takaisin  tavanomaiseen

kanssakäymiseen.

8.4.6 Nykyhetken kuvaaminen

”Mä  nään  sillee,  ett  jos  mä  aattelen  vuorokauden  aikoina
esimerkiks  sun,  sun  elämää,  niin  sillon  oli  yö  ja  nyt  on  päivä,
semmonen kirkas päivä.”(P6, r.545546)

Nykyhetken  kuvaamisessa  elämän  hallintaan  ja  arjen  normalisoitumiseen

liittyvät  kuvaukset  olivat  usein  ”kirkkaiden  päivien  kuvauksia”,  joista  myös

edellä  lainaamani  todistajan  puheenvuoro  kertoo.  Nykyhetken  puheiden

sisällöissä  oli  havaittavissa  vahva  halu  saattaa  elämä  raiteilleen  ja  aloittaa

normaali elämä,  jota  rytmittää  työ  tai opiskelu, parisuhde  ja  yhdessä  lapsen  tai

lasten  kanssa  asuminen.  Nykyarjesta  esittämäni  kuvaus  liittyi  näihin  arjen

raamien  kuvaamiseen.  Nykyhetkestä  puhuttaessa  pääpaino  on  elämän  tilanteen

muuttumisen  ja  tulevaisuuden  suunnitelmien  kuvauksissa.  Kuvaukset  olivat

vahvasti elämän realiteeteissa kiinni. Toisaalta kuvaukset olivat myös  ruusuisia

unelmia  paremmasta  elämästä.  Tulevaisuus  liittyi  usein  lähitulevaisuuden
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suunnitteluun,  jolla  kuvattiin  elämänhallintaa.  Monilla  vanhemmilla

elämänmuutokset  olivat  hyvin  konkreettisia  ja  verrattaessa  tätä  päivää  moniin

paljon huonompiin  tilanteisiin, muutokset olivat  jopa dramaattisia. Toipuminen

esimerkiksi  päihderiippuvuudesta  ja  vahva  motivaatio  päihdeongelman

hoitamiseksi  olivat  varmasti  jo  henkilökohtaisena  kokemuksena  niin  vahvoja,

että niiden varassa syntyi usko ja halu saada elämä kaikilta osilta kuntoon. Vilma

Hännisen  (2000,  146)  mukaan  ”toivo  paremmasta  ja  tulevaisuuteen  sijoitetut

tavoitteet  ovat  asioita,  joiden  varassa  ihminen  jaksaa  ponnistella  eteenpäin

vaikeastakin  tilanteesta.”  Tulevaisuuden  suunnitelmat  esimerkiksi

perheenjäsenten  yhteen  saattamisesta  tai  päihdehuoltoyksikössä  asumisesta

yhdessä  lasten  kanssa  olivat  suunnitelmia,  joita  vanhemmat  toivat  esiin

todentaakseen  oman  tilanteensa  muuttumista  ja  paranemista.  Vanhemman

näkökulmasta tilanne olikin parempi ja varsin erilainen verrattuna aikaan, jolloin

motivaatiota  tai  halua  oman  tilanteen  muuttamiseen  ei  ollut.  Vanhempien  ja

avustajien tavoitteena oli saada toiset vakuuttuneiksi muutoksen pysyvyydestä ja

sellaisen normaalisuuden tulkinnasta, jonka he vanhempina kokivat oikeaksi.

Äiti:  Elikkä  tota  noin  niin,  hmm,  öö,  sä  sanoit  noista  meiän,  et
missä kunnossa me ollaan ollaan oltu niin tota muistelisitko viikkoa
takaperin mitä sä sanoit tai kahtaviikkoo takaperin, mitä sä sanoit
mulle ja Markukselle?
T1: Niin, että olitte hyvässä kunnossa.
Äiti: Että olitte, olette erittäin hyvässä kunnossa.
T1: Joo, mutta nyt mä en tarkottanutkaa sitä että te ootte vaan ollu,
sehän  on  ollu  vaihtelevaa,  te  ootte  ollu  hyvässä  kunnossa  ja
(painokkaasti) huonossa kunnossa.
Äiti: Joo mut me ollaan kyl lopetettu tää Subutex
T1: Joo,o
Äiti: Ja tultu justiin Kainuusta
T1: Juu, te olitte sillon tosi hyvässä kunnossa, juu.
Äiti:  Me  käydään  edelleenkin  niin  tota  joka  ilta  kävelemässä  (..)
(P1, r.600611)

Äidille  työntekijän  lausahdus  ”olette  erittäin  hyvässä  kunnossa”  on  ollut

merkittävä  kokemus.  Suullisen  käsittelyn  aikana  samainen  työntekijä  ei

kuitenkaan  jaa  äidin  tulkintaa  tämän  hyvästä  kunnosta,  vaan  pitää  äidin
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päihderiippuvuutta  edelleen  varsin  vaikeana.  Äidin  esittämien  kysymysten

taustalla  on  luettavissa  närkästystä  ja  suuttumusta  siitä,  että  työntekijä  ei  joko

muista tai halua tunnustaa pari viikkoa sitten lausumaansa arviota äidin hyvästä

voinnista.  Huumeiden  vierotuskäyttöön  tarkoitetun  lääkityksen  lopettaminen,

pidempiaikaisempi  poissaolo  asuinpaikkakunnalta  ”poissa  houkutuksista”  ja

päivittäiset  iltakävelyt  ovat  äidille  merkittäviä  osoituksia  oman  tilanteen

muuttumisesta, joita työntekijä ei kuitenkaan jaa äidin kanssa.

Toipumisen  asteen määrittely  ja  oman  vanhemmuuden  asettaminen  muiden

arvioitavaksi  ei  ole  helppo  tehtävä  kenellekään.  Vielä  vaikeampaa  se  on

tilanteessa,  jossa  omaa  kertomusta  verrataan  viranomaisten  esittämiin

tulkintoihin ja kertomuksiin, joissa pääpaino on ongelmissa. Vanhempien into ja

uskallus oman elämäntilanteen avaamiseen, oli minulle tutkijana yllätys, jota en

odottanut.  Menneisyyden  vaikeita  tilanteita  ei  haluttu  korostaa,  mutta  ei

myöskään unohtaa. Erään äidin sanoin ”Että vaikka mä saatan jonkun vanhankin

joskus  jotakin,  jossain  tilanteessa  muistella,  se  ei  tarkoita  sitä,  että  se  on  mun

ongelma,  vaan  kertoo  että  tällästäkin  on  mulle  sattunu  ja  tässä  ollaan  näin”

(P13 , r. 15601562).

Vanhemmat  esittivät  suullisissa  käsittelyissä  myös  omia  lapsuuden

kokemuksiaan74.  Tulkitsin  kertomukset  ”selviytymiskertomuksiksi”,  joissa

nykyhetkeä  verrataan  lapsuuden  vaikeisiin  lähtökohtiin.  Tulkintani  mukaan

kertomusten  kautta  haettiin  ymmärtämystä  aikuisiän  ongelmiin,  mutta

samanaikaisesti myös osoitettiin henkilön selvinneen elämästään paremmin kuin

mitä  lähtökohdat  antaisivat  olettaa.  Omien  kokemustensa  kautta  vanhemmat

osoittivat kykyä asettua lapsen asemaan ja sen myötä arvioida lasten sijoittamista

esimerkiksi  lastensuojelulaitokseen.  Osalla  äideistä  puolestaan  oli  kokemuksia

nuorempien  sisarustensa  hoidosta  ja ”äidin  velvollisuuksista”  (P1,  r.  352).

Nuorena  opittujen  taitojen  katsottiin  kantavan  myös  nyt  jo  omien  lasten

hoidossa. Liiallisen vastuunkantamisen tai laiminlyödyksi tulemisen kokemusten

kautta  vanhemmat  myös  ilmaisivat  halunsa  toimia  toisin  kuin  heidän  omat

vanhempansa  olivat  tehneet.  Vanhemmuuden  taitojen  osoittamiseen  liittyi  se

ristiriitaisuus,  että  vanhemmat  olivat  jo  laiminlyöneet  omia  lapsiaan,  eivätkä

omat  lapsuuden kokemukset  ja halu  tehdä  toisin olleet konkretisoituneet  ennen

74 Kahdeksan vanhempaa vetosi omiin rankkoihin lapsuudenkokemuksiinsa.



260

lasten  huostaanottoa.  Mutta  kuten  Anja  Korven  tapauksessa  käy  pian  ilmi,

lapsuuden kokemukset vaikuttavat tapaan jolla nykyhetken tilanteita voi selittää

ja tulkita. Koko aineistoote on esitelty sivuilla 213215.

Anja  kertoo  kokemastaan  väkivallasta,  jota  isä  on  kohdistanut  tyttäreensä.

Lapsuudessa  tapahtuneet  pahoinpitelyt  kietoutuvat  osaksi  lähimenneisyydessä

tapahtunutta  välikohtausta,  jossa  isä  on  tullut  käymään  tyttärensä  kotona.

Menneisyydessä  sattuneet  väkivallan  kokemukset  määrittävät  Anjan  tapaa

suhtautua  omaan  isäänsä  myös  aikuisena.  Sosiaaliviranomaisten  tulkinnan

mukaan  päihteiden  käyttö  häiritsee  äidin  kykyä  toimia  vastuullisena

vanhempana.  Tulkintaa  vahvistaa  isän  vierailu  Anjan  luokse.  Anja  vastustaa

viranomaisten  tekemää  tulkintaa,  jonka  mukaan  Anja  olisi  juopotellut  isänsä

kanssa. Anja ei halua tulla määritellyksi isänsä ryyppykaveriksi vaan väkivallan

uhriksi.

Muutos ja toipumiskertomusten ohella kuvaukset arjesta, jossa ei tapahtunut

mitään erityistä, olivat myös tavallisuudessaan varsin kiinnostavia.

Äiti:  Niin  tosissaan  ööö  niin  niin  Harri  tarttee  tosiaan  paljon  ja
aikuisen aikaa, että se hänelle selvitetään asioita rauhassa. Ja mää
itse  oon  semmonen,  että  mää  oon  ollu  aivan  ihmees  yksin
asuessani,  kun Harria  ei  oo ollu mulla  seurana,  koska mä nautin
myös Harrin seurasta. Että tota mää en esimerkiksi katto telkkaria
ollenkaan,  että  mä  avaan  sen  jonkun  kerran  vuodes.  Että  mää
kylläkin  lueskelen  jonkun  verran  ja  kuuntelen  musiikkia  ja
harrastan liikuntaa. Mutta tota mulla ei oo sellasia, että mä kävisin
kodin ulkopuolella viihteellä, enkä tosiaan edes tv:tä harrasta. Että
mulle  on  tullu  semmonen  vähän  tyhjä  tilakin  tossa  taikka
semmonen, että johonka mä nyt lähinnä lukemista ja tällästä näin.
(P13, r.18241832)

Äidin kuvaus arjesta harrastusten, lukemisen ja musiikin kuuntelun merkeissä on

harmoninen  ja  rauhallinen.  Kuvauksessa  luodaan  ”kotiihmisen  identiteettiä”,

johon  ei  kuulu  viihteellä  käymistä  tai  edes  television  katselua.  Vain  lapsi

puuttuu,  eivätkä  harrastukset  tai  muu  toiminta  voi  täyttää  lapsen  poissaolon

aiheuttamaa  tyhjiötä.  Suullisen  käsittelyn  aikana  äidin  tilannetta  valotettiin

lautakunnan puolelta varsin vähän, koska kiista oli monille paikallaolijoille tuttu.

Ulkopuolisen  havainnoitsijan  näkökulmasta  tilanne,  jossa  en  itse  tunnistanut

mitään  outoa,  oli  hämmentävä.  Se  laittoi  minut  tutkijana  miettimään  onko



261

viranomaisten valta  rajatonta  ja kuinka  vaikeaa  vanhemmalle on osoittaa omaa

kyvykkyytään.

Suulliset käsittelyt olivat varsin erityisiä  institutionaalisen vuorovaikutuksen

näyttämöitä,  joissa  elämän  kipeitä  asioita  käytiin  läpi  siinä  toivossa,  että

lopputulos  olisi  itselle  mahdollisimman  myönteinen.  Siinä  tilanteessa

vanhemmat olivat omasta  tahdostaan valmiita  jakamaan omaa elämänsä  tarinaa

tuomareiden  edessä.    Vanhempien  toivo  oli  katsojakunnassa,  jolla  oli  valtaa

tehdä asiassa päätös. Vaikeiden  tarinoiden kertominen oikeuden näyttämöllä oli

valinta, jota osa vanhemmista käytti hyväkseen omasta elämästä kertoessaan.

8.5 Yhteenveto

Olen  edellä  käynyt  läpi  sosiaalilautakunnan  edustajien  ja  vanhempien  tiedon

todentamisen  keinoja.  Yleisönä  on  katsojakunta,  jolla  on  valta  ratkaista

hallinnollisia  erimielisyyksiä.    Suullisissa  käsittelyissä  tuotettu  tieto  perustuu

vuorovaikutustilanteisiin,  jossa  eri  osapuolten  näkemykset  kilpailevat  oikean

tiedon statuksesta.  Suullisessa käsittelyssä viranomaiset ja asianosaiset esittävät

omaa  näkökulmaansa  tukevia  seikkoja  ja  yrittävät  kumota  toisen  osapuolen

esittämiä  väitteitä.  Esitysryhmän  jäsenien  toimintaa  ohjaa  tarve  kasvojen

säilyttämiseen  (Goffman  1967,  78).  Kasvojen  säilyttämiseen  liittyy  oman

toimintalinjan ja valitun roolin ylläpitämiseen esityksen alusta loppuun asti.

Lastensuojeluviranomaiset  saavat  suullisissa  käsittelyissä  vastata

kysymyksiin siitä, mihin tietoon heidän väitteensä perustuvat, mitä konkreettista

näyttöä heillä on asiasta esittää  ja mistä  tieto on hankittu. Kysyjinä ovat  ennen

kaikkea vanhemmat avustajiensa kanssa, mutta myös hallintooikeuden  jäsenet.

Kun  katsojakunta  osallistuu  näytelmän  kulkuun,  tekee  sen  useimmiten

puheenjohtaja  tai  asiantuntijajäsen.  Lastensuojeluviranomaiset  kuvaavat  tietoa

todentaessaan  menneisyyden  ongelmia,  vanhemmuuden  puutteita,  avohuollon

tukitoimia sekä lapsen tilannetta. Kiinnostavaa on havaita näiden läheinen yhteys

huostaanoton  kriteereihin.  Se  osoittaa  laissa  esitetyillä  perusteluilla  olevan

merkitystä viranomaisten tapaan tuottaa tietoa ja kuvata asiakkuutta

Lastensuojeluviranomaisten  tieto  koski  usein  vanhempien,  ja  erityisesti

äitien,  ongelmia.  Vanhempien  vahvuuksista  puhuttiin  harvoin  ja  varovasti.
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Lapsiin  liittyvät  kuvaukset  liittyivät  usein  vanhemmuutta  koskeviin  arvioihin.

Lapsista  eniten  tietoa  oli  lastenkodin  omahoitajilla  ja  sijaisperheiden

vanhemmilla. Kun  lapsi  reagoi  aggressiivisella käyttäytymisellä  koulussa  tai  ei

noudattanut  hänelle  asetettuja  rajoja,  huomio  kiinnittyi  useammin  vanhempien

toiminnassa  ilmenneisiin  puutteisiin  kuin  siihen,  mitä  lapsi  itse  kertoi  omasta

tilanteestaan ja olostansa.

Lastensuojeluviranomaisille  on  tärkeää  luoda  tilanteesta  kokonaiskäsitys.

Tämä voi olla yksi selitys lasten ja vanhempien tilanteiden ”yhteenliittymiselle”.

Eri  tietolähteistä  hankittua  tieto  kuvataan  loogisesti  etenevänä  tilanne

kuvauksena,  jota  tukevat  asian  kannalta  olennaiset  tietolähteet  kuten

asiakirjamerkinnät,  mahdolliset  asiantuntijalausunnot,  todistajat  ja  sosiaalityön

asiantuntemus. Sosiaalityön asiantuntemukseen vedotaan harvemmin ja se liittyy

usein pitkään jatkuneeseen asiakkuuteen,  jonka aikana  työntekijälle on kertynyt

runsaasti tietoa asiakkaan eri elämänvaiheista ja niissä tapahtuneista muutoksista.

Jokainen  lastensuojelutapaus  on  omalla  tavallaan  ainutlaatuinen  ja  erityinen,

mutta  niillä  on myös  monia  yhteisiä piirteitä  (May  ym.  2004,  308;  Räty  2007,

iii).  Tämä  antaa  kokeneelle  työntekijöille  varmuutta  tehdä  asiakkuudesta

tilannearvioita hänelle kertyneen kokemustiedon pohjalta.

Vanhemmilla  tiedon  todentamisen  teemat  ovat  osittain  samoja  kuin

viranomaisilla.  He  kuvaavat  nykyarkea,  vanhemmuussuhteita,  avohuollon

tukitoimia  ja  tukiverkkoa.  Tässä  yhteydessä  on  myös  syytä  mainita

perhesuhteisiin  liittyvä  keskustelu,  jota  olen  käsitellyt  tarkemmin  luvussa  6.4.

Parisuhteessa  tapahtuneilla  muutoksilla  on  merkitystä  vanhempien  arjen

sujumiseen ja vanhemmuussuhteiden hoitamiseen. Tämä tieto tuodaan rohkeasti

esiin suullisissa käsittelyissä. Se on keino kuvata elämäntilanteissa  tapahtuneita

positiivisia muutoksia, jotka hyödyttävät myös lasta.

Vanhempien  keinot  todentaa  esitettyjä  tietoja  perustuivat  pääasiassa  ei

kirjalliseen  aineistoon.  He  kyseenalaistavat,  syyttävät  ja  kritisoivat  eri

instituutioissa  toimivia  lastensuojeluviranomaisia  ja  niissä  työskentelevien

ihmisten  heistä  tekemiä  tulkintoja.  Puheen  lisäksi  kyseenalaistaminen  näkyy

ihmisten eleissä  ja  ilmeissä.  Pään pyöritykset  tai  kulmakarvojen  kohottelu ovat

keino osoittaa omaa eriävää näkemystä asiassa. Eleiden kautta viestittäminen ei
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ole  vain  vanhempien  yksinoikeus,  vaikka  havaintojeni  mukaan  vanhemmat

käyttivät niitä viranomaisia enemmän.

Suullisissa  käsittelyissä  liikutaan  tulkintojen  ja  merkitysten  maailmassa.

Tiedon  todentaminen  niin  suullisissa  käsittelyissä  kuin  sitä  edeltävissä

asiakastilanteissa  on  rajanvetoa  ja  tulkintaa  normaalista.  Normaalisuuteen

viittaaminen on samanaikaisesti ilmiötä kuvaavaa ja arvottavaa toimintaa (Jauho

2003,  45).    Toisistaan  poikkeavat  normaalisuuden  tulkinnat  ovat  mahdollisia.

Yksi  normaalisuuden  ja  einormaalisuuden  välinen  rajanveto  konkretisoituu

kategorisoimalla  asiakkaita  ja  heidän  toimintaansa  vanhempana.  Kyse  ei  ole

kuitenkaan  yksisuuntaisesta  prosessista.  Myös  asiakkaat  tulkitsevat  oman

elämänsä  kulkua  ja  antavat  heitä  luonnehdituille  määrittelyille  omia

merkityksiään tai aivan uusia määrityksiä. Tämä tapahtuu kulttuurisesti yleisesti

hyväksyttyjen  normaalisuuskäsitysten  rajoissa.  Käytettyjä  kategorioita  olivat

muun muassa sellaiset vastinparit kuten:

• päihdeongelmainen äiti vs. päihdeongelmasta toipunut äiti

• välinpitämätön isä vs. vanhemman vastuuseen herännyt isä

• torjuva äiti vs. lapseen kiintynyt äiti

• riitaiset vanhemmat vs. yhteistyöhön kykenevät vanhemmat

• ylivastuullinen lapsi vs. sosiaalinen lapsi

• huostaanoton kriteerit täyttävä tapaus vs. avohuollon tukitoimien varassa

pärjäävä perhe

Institutionaalisissa  kohtaamisissa  menneisyyttä  koskeva  viranomaisen  tulkinta

kiinnittyy asiakkuuden alkamiseen  ja  siitä  tehtyihin  asiakkuuksien  luokituksiin,

joita  arkisessa  työssä  täytyy  tehdä  ja  jotka  tulevat  osaksi  normaalia  kielen

käyttöä  myös  suullisissa  käsittelyissä.  Instituutioiden  toiminnan  kannalta

luokittelut  ovat  olennaisia,  koska  niiden  kautta  asiakkuutta  rajataan.    Kaikki

lasten  huolenpitoon  tai  kasvattamiseen  liittyvät  ongelmat  eivät  johda

lastensuojeluasiakkuuteen.  Toisen  luokittelu  esimerkiksi  ylivastuulliseksi

lapseksi,  pahoinpidellyksi  naiseksi  tai  vakavasti  päihdeongelmaiseksi  mieheksi

ovat  osa  niitä  rajantekoja,  joita  tehdään  määritettäessä  lastensuojeluasiakkaita.

Samalla tehdään rajantekoa normaalin ja epätavallisen käyttäytymisen välillä.
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Suullisissa  käsittelyissä  rajoja  tehdään  näkyväksi  menneisyydessä

tapahtuneiden  konstruointien  kautta.  Ne  ovat  apuna  viranomaisten  luodessa

tilanteesta  kokonaiskäsitystä.  Esimerkiksi  vakavaan  päihdeongelmaan  liittyy

usein  pitkään  jatkunut  päihteiden  käyttö,  mikä  antaa  perusteita  kuvata

asiakkuuden  menneisyyttä  ja  siihen  mahdollisesti  liittyneitä  lastensuojelu

ilmoitusten  tai  katkaisuhoitojen  määrää.  Konkreettisten  esimerkkien  kautta

katsojakunta  voi  tehdä  omat  tulkintansa  ilmiön  normaalisuudesta  tai

mahdollisesta poikkeavuudesta.

Vanhempien  näkökulmasta  osa  sosiaalityön  menneisyydessä  tapahtuneista

konstruoinneista  on  tehty  joko  täysin  väärin  perustein  tai  hätiköiden.  Toisaalta

osa  luokituksista  on  sellaisia,  joita  he  ovat  valmiita  itsestään  käyttämään,  tai

ainakin  hyväksymään  osana  menneisyyttään.  Kahden  eri  näkökulman

kohtaaminen  ja  menneisyyden  tulkitseminen  erilaisista  lähtökohdista  antavat

aihetta  tulkinnallisille  erimielisyyksille.  Myös  sellaisen  menneisyyden

puolustaminen  johon  liittyy  useita  ongelmia  ja  ristiriitoja  voi  puolustaa  uuden

minä  konstruktion  kautta.  Siinä  uusi  minä  ei  hyväksy  vanhan  minän  aikaisia

tekoja. Uusi minä myös kiistää, että menneisyyden ongelmat voisivat tulla osaksi

tätä  päivää  ja  tulevaisuutta.  Ero  menneen  ja  nykyhetken  välillä  halutaan  tehdä

selväksi.

Normaalin  arjen  kuvaukset  tähtäävät  vanhemman  kompetenssin

osoittamiseen.  Kompetenssin  osoittaminen  on  oikeudenkäynneissä  tavallista

(esim. Holstein 1993, 111). Vanhempien tiedon todentamisessa apuna oli usein

avustaja.  Kysymysten  ja  vastausten  kautta  etenevä  vuorovaikutustilanne  on

tavallinen  oikeudenkäynneissä  käytetty  tapa  todentaa  tietoa.  On  hyvin

todennäköistä,  että  kysymyksiä  ja  vastauksia  on  harjoiteltu  etukäteen  tai  että

kysymykset  ovat  olleet  vastaajan  tiedossa.  Kysymykset  ovat  usein  lyhyitä  ja

niihin on helppo vastata. Vastausten kautta välitetty  tieto  antaa kuulijakunnalle

mahdollisuuden  tehdä  tilanteesta  omia  johtopäätöksiä.  Kun  tietoa  tuodaan

esimerkiksi  vanhemman  vakituisesta  työpaikasta  ja  hyvästä  palkkatasosta,

halutaan tehdä erontekoa elämässä pärjäävien ja marginaalissa elävien välillä.

Suullisissa  käsittelyissä  myös  lastensuojeluviranomaisilla  on  mahdollisuus

tehdä kysymyksiä asianosaisille. Nämä kysymykset eivät ole vastaajan  tiedossa

etukäteen.  Niiden  päämääränä  on  osoittaa  toisen  osapuolen  kertomuksessa
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heikkouksia,  joita  asianosainen  ei  omassa  puheenvuorossaan  tuo  esille.

Todistajien  kohdalla  on  vastaava  tilanne:  omalle  todistajalle  esitetään  itselle

suotuisia  kysymyksiä,  kun  taas  toisen  todistaja  yritetään  saada  vastaamaan

tavalla, joka heikentää vastapuolen asemaa.

Sosiaalilautakuntien  ja  vanhempien  näkökulma  tiedon  todentamiseen  tuo

esiin  selkeästi  viranomaisasiakas  suhteen  ja  kontekstin,  jossa  lastensuojelua

tehdään.  Viranomaisilla  on  käytössä  mittava  asiakasrekisteri,  jossa  on  tietoja

asiakkaista  asiakkuuden  alusta  lähtien.  Mittavuudesta  huolimatta  asiakas

dokumenteissa  on  omat  puutteensa  ja  rajoituksensa.  Julkista  valtaa  käyttävien

viranomaisten  mahdollisuudet  tarkkailla  ja  saada  tietoa  yksityisestä  perheestä

ovat rajalliset. Perheet voivat aina säädellä jossain määrin sitä, mitä ulkopuoliset

voivat heistä tietää (Ferguson 2004, 193). Kirjaukset ovat myös valikoivia ja aina

jossain  määrin  subjektiivisia.  Havainnoidun  informaation  muuttuminen

asiakirjoissa  kirjatuksi  tiedoksi  (Parton  2008)  on  prosessi,  josta  meillä  on

toistaiseksi vielä vähän tutkittua tietoa.

Suullisissa  käsittelyissä  esitetään  monia  erilaisia,  toisistaan  merkittävästi

eroaviakin tulkintoja lasten ja vanhempien tilanteesta. Tiedon todentamista voisi

Chaim  Perelmanin  (1996,  31)  sanoja  lainaten  havainnollistaa kysymällä,  miten

tietyn  tosiasian  tai  totuuden  pätevyys  kumotaan?  Vastaus  on  osoittaa  se

yhteensopimattomaksi  muiden,  varmemmaksi  koettujen  tosiseikkojen  tai

totuuksien  kanssa.  Sekä  viranomaiset  että  vanhemmat  yrittivät  omiin

tietolähteisiinsä tukeutumalla perustella omaa näkökulmaansa siten, että hallinto

oikeuden tuomarit voisivat pitää esitettyjä  tietolähteitä  luotettavina ja sellaisina,

joihin  tukeutumalla  päätös  voisi  olla  oman  näkökulman  kannalta

mahdollisimman edullinen (ks. Drew 1992, 516).



266

9. Näyttämö sulkeutuu

Suullinen käsittely vuorovaikutustilanteena kesti aineistossani pisimmillään vain

yhden  työpäivän.  Hallintotuomareiden  tekemä  päätös  saapuu  postitse

asianosaisille  muutamien  viikkojen  kuluttua  suullisesta  käsittelystä.

Havainnoimistani  21  suullisesta  käsittelystä  hallintooikeus  kumosi  kuusi

lautakunnan  tekemää  huostaanottopäätöstä.  Lisäksi  se  muutti  kahden

lautakunnan  päätöstä  yhteydenpidon  rajoittamisen  ja  sijaishuoltopaikan  osalta.

Päätökseen  tyytymättömien  osapuolien  ratkaistavaksi  jäi,  tyytyivätkö  he

annettuun  päätökseen,  vai  valittiko  joku  siitä  edelleen  korkeimpaan  hallinto

oikeuteen. Oikeusprosessi saattaa  jatkua  jopa Suomen rajojen ulkopuolelle aina

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimeen  saakka,  mikä  on  kuitenkin  harvinaista.

Yhden  oikeusprosessin  loppuminen  voi  myös  merkitä  uuden  prosessin

käynnistymistä,  sillä  asiaan  tyytymätön  osapuoli  voi  aina  aloittaa  uuden

valituskierroksen.

Tuomioistuimissa  tapahtuva  asioiden  käsittely  on  yksi  osa  lastensuojelu

prosessia.  Lastensuojeluasioiden  on  pelätty  monimutkaistuvan,  kun

oikeudellisten  toimijoiden  rooli  niiden  käsittelyssä  kasvaa.  Oikeudellinen

sääntely  on  kautta  aikojen  ollut  merkityksellistä  niin  vanhempien  ja  heidän

lastensa  suhteiden  järjestämisessä  kuin  myös  lasten  omien  oikeuksien  ja

lastensuojelun  kannalta.  Arkea  ja  ihmisten  välistä  kanssakäymistä  säätelevät

monet  lakiin  kirjatut  säännöt,  jotka  eivät  yleensä  tule  tulkituiksi  oikeudellisina

kysymyksinä.  Tästä  yhtenä  esimerkkinä  on  huoltajien  oikeus  päättää  lapsensa

asuinpaikasta  ja  kasvatuksesta.  Vasta  kun  asiat  kiistautuvat  tai  julkista  valtaa

käyttävä  taho  aktivoituu  jonkin  oikeudellisen  kysymyksen  kohdalla,  julkisen

vallan yksilöiden oikeuksia rajoittava ulottuvuus konkretisoituu (James & James

2004, 57).

Lastensuojelun sosiaalityö saa oikeutuksensa  lain kautta.  Ilman  lain suomaa

mahdollisuutta ja velvoitetta, julkisen vallan kontrolli sen enempää kuin apukaan

ei tavoittaisi lastensuojelun tarpeessa olevia lapsia ja perheitä. Lastensuojelulaki

heijastaa  pohjoismaisessa  hyvinvointivaltiossa  vallitsevia  arvoja  ja  ideologisia

näkemyksiä  siitä,  millaista  hyvinvointia  tulisi  lasten  ja  perheiden  kohdalla
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edistää  sekä  mihin  puuttumisen  raja  laitetaan.  Lastensuojelu  ymmärretään  ja

säädetään  laissa  laajaalaiseksi  toiminnaksi,  joka  tähtää  lasten  ja  vanhempien

auttamiseen avohuollon tukitoimien kautta. Perheiden tukeminen on keskeistä ja

heijastuu käytännön työhön. Myös huostaanoton kriteereissä jatkuu samaa laaja

alainen  tulkinta  lasten  hyvinvoinnista.  Jo  uhka  lapsen  hyvinvoinnille  tai

terveydelle riittää huostaanoton perusteeksi,  jos mikään avohuollon tukitoimista

ei  ole  mahdollinen,  kasvuolot  uhkaavat  vakavasti  vaarntaa  lapsen  terveyttä  tai

kehitystä ja huostaanoton katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Lastensuojelun  sosiaalityössä  käytetään  julkista  valtaa  ja  kontrollia.  Lapsen

hyvinvoinnin  turvaaminen  tässä  hetkessä,  mutta  myös  lapsen  tulevaisuudessa,

antavat  perusteita  yksityiseen  perheeseen  kohdistuvaan  julkiseen  interventioon.

Intervention  kautta  lastensuojelu  tulee  konkreettisesti  lähelle  perhettä.  Usein

asiakkuus alkaa muiden viranomaisten yhteydenotosta (Heino 2007, 40). He ovat

havainneet  tilanteessa  jotakin  tavallisuudesta  poikkeavaa.  Sosiaalityöntekijän

tehtävänä  on  sitten  selvittää,  antaako  yhteydenpito  aihetta  toimenpiteisiin  ja

ylittääkö  tapaus  lastensuojelun  puuttumisen  kriteerit.  Näin  toimiessaan

lastensuojelun sosiaalityöntekijä käyttää hänelle kuuluvaa julkista valtaa.

Institutionaalinen  katse  on  kulkenut  läpi  koko  tutkimukseni  keskeisenä

lastensuojelun  toimintaa  kuvaavana  käsitteenä.  Ensinnäkin,  se  kuvaa

lastensuojelua  julkisesti organisoituna toimintana,  joka heijastaa yhteiskunnassa

vallitsevia  arvoja,  odotuksia  ja  ymmärrystä  hyvästä  lapsuudesta  ja  julkisen

puutumisen  rajasta  yksityiseen  perheeseen.  Toiseksi,  suullisissa  istunnoissa

suojelun kohteena olevat  lapset, heidän vanhempansa  sekä  todistajat  todentavat

ja  tuottavat  tietoa  oikeudenkäynteihin  sopivilla  tavoilla.  Tieto  heijastaa

kulttuurisesti  yleisesti  ja  yhteisesti  hyväksyttyjä  arvoja.  Kolmanneksi,  suulliset

käsittelyt  ovat  institutionaalisia  kohtaamistilanteita,  joissa  eri  osapuolet

konkreettisesti  katsovat  ja  havainnoivat  toisiaan.  Tuomarit  istuvat  usein  muita

henkilöitä  korkeammalla,  mikä  korostaa  heidän  arvovaltaansa  ja  oikeutta

ratkaista heidän eteensä tuotuja kiistoja.  Tuomioistuinkäsittelyissä on kuitenkin

useita  katsomisen  suuntia  ja  kohteita.  Kaikki  katsovat  ja  havainnoivat  toisiaan,

halusivat he  sitä  tai  eivät.    Tuomarit  eivät voi  eleillään  tai  katseellaan osoittaa

mielipiteitään  suullisen  käsittelyn  aikana.  Heiltä  edellytetään  oikeuden

käynneissä  puolueettomuutta.  Vasta  taustaalueella  muiden  katseiden
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ulottumattomissa, tuomareilla on mahdollisuus keskustella kaikesta näkemästään

ja kuulemastaan sekä tehdä niistä arvioita.

Tutkimukseni  käsittelee  hallintooikeuksien  suullisia  käsittelyitä  (21)

institutionaalisina  vuorovaikutustilanteina,  joissa  oikeuden  näyttämölle

kokoontuvat henkilöt tuottavat tietoa ja puolustavat näkemyksiään käsiteltävästä

kiistasta  ennalta  tiedossa  olevien  rooliensa  mukaisesti.  Tilanteiden  päätyminen

oikeuskäsittelyyn  kertoo  siitä,  että  asiassa  on  vähintään  kaksi  toisilleen

vastakkaista tulkintaa. Olen kuvannut suullisia käsittelyitä näytelmiksi (Goffman

1971). Tuomarit ovat katsojakunta,  joiden edessä esitysryhmän jäsenet esittävät

oman tulkintansa suulliseen käsittelyyn johtaneista tilanteista. Lavastus on tärkeä

osa  kokonaisuutta.  Se  henkii  oikeussaleille  tyypillistä  arvokkuutta  ja  hierarkia

asetelmaa.  Katsojakunta  istuu  leveän,  joskus  korokkeella  sijaitsevan,

pöytäryhmän  takana.  Katsojakunta  ei  ole  perinteisen  hiljainen  ja  passiivinen

katsojajoukko.  Tarvittaessa  heillä  on  oikeus,  ja  jopa  velvollisuus,  puuttua

näytelmän kulkuun ja pyytää esitysryhmän jäseniä esittämään episodeja, joita ei

ole etukäteen suunniteltu. Eri esittäjäryhmät istuvat toisiaan vastapäätä katsojien

edessä.  Näytelmään  kuuluu  dramatiikkaa,  vahvoja  tunteita,  yllättäviä  käänteitä,

vaihtuvia rooleja ja muutostarinoita. Nekin, jotka astuvat elämänsä ensimmäistä

kertaa  oikeuden  näyttämölle,  ovat  luoneet  itselleen  etukäteen  mielikuvia

millaista näytelmää he ovat menossa esittämään, mitä siellä tulisi sanoa ja kuinka

siellä tulisi käyttäytyä.

Suullisten  käsittelyiden  kuvaaminen  näytelminä  on  ollut  tietoinen  ratkaisu.

Päädyin  valintaan  havaitessani  suullisissa  käsittelyissä  olevan  monia  yhteisiä

piirteitä  näytelmien  kanssa.  Puhe  on  molemissa  tilanteissa  tärkeä  viestinnän

keino.  Oikeudenkäynneissä  on  näytelmien  tavoin  selkeä  aloitus,  keskikohta,

väliaika ja loppu. Osapuolet asettuvat saliin etukäteen määrätyille paikoille, joita

ei kesken esityksen vaihdeta. Näytelmissä katsojien ei oleteta yleensä puuttuvan

näytelmän  kulkuun.  Esitysryhmän  vastuulla  on  tuoda  näyttämölle  esitys,  jota

katsojat  pystyvät  seuraamaan.  Tässä  kohdassa  näytelmävertaus  ei  välttämättä

kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla hallintooikeuksien suullisten käsittelyiden

periaatteita.  Hallintooikeustuomareilla  on  virallisuusperiaatteen  mukaisesti

velvollisuus  olla  aktiivisia  asian  selvittämisessä.  Heillä  on  oikeus  ottaa  osaa

suulliseen  käsittelyyn  esimerkiksi  kysymyksiä  tekemällä.  Omat  havaintoni



269

suullisista  käsittelyistä  eivät  kuitenkaan  tue  näkemystä  tuomareista  aktiivisina

toimijoina,  vaan  näin  heidät  useimmin  hiljaisena  katsojakuntana.  Tämä

puolestaan tukee valintaani kuvata suulliset käsittelyt näytelminä.

Puheen  kautta  eri  osapuolet  tuottavat  tietoa  ja  argumentoivat  oman  asiansa

puolesta. Ulkoinen olemus,  esiintymistaidot  ja  kaikki  nonverbaalinen viestintä

joko  vahvistavat  tai  heikentävät  puheen  kautta  tuotettua  tietoa.  Suullisissa

käsittelyissä  puheviestinnän  merkitys  korostuu  siinä,  että  asianosaiset  käyttivät

usein  oman  tiedon  tuottamisen  tukena  oikeudellisen  puhetaidon  ammattilaisia,

laillisia avustajia. Lailliset avustajat ovat päämiestensä  tukena sekä  tuottamassa

tietoa  että  arviomassa  muiden  osapuolien  tiedon  todentamisen  keinoja  ja

sisältöjä.  Oikeudellisen  näyttämön  erityisyys  ei  silti  näyttänyt  kangistavan

maallikoidenkaan  kielenkantoja.  Päinvastoin  sain  kuulla  useita  hyvin

valmisteltuja  ja  rohkeita  arkielämän  asiantuntijoiden  puheenvuoroja.  Suullinen

käsittely tarjoaa aikuisasiakkaalle äänen, jota hän mielellään käyttää.

Ongelmat ja lapset näyttämöllä

Tutkimukseni  jakautui  kolmeen  empiiriseen  päälukuun.  Tutkijan  katseeni

kiinnittyi  ensiksi  ongelmiin,  joilla  viranomaiset  perustelivat  huostaanottoja.

Ongelmat  liittyivät  päihteiden  käyttöön,  mielenterveysongelmiin,  riitaisiin

vanhemmuussuhteisiin,  riittämättömään  vanhemmuuteen,  väkivallan  uhkaan  ja

epävakaisiin  elämäntilanteisiin  Sen  sijaan  että  tutkimuksellani  vahvistaisin

näkemystä  marginaalisessa  asemassa  olevien  henkilöiden  ongelmallisuudesta,

pyrkimykseni  on  osoittaa,  kuinka  näennäisesti  selkeiden  ongelmien  taakse

kätkeytyy  suuri  joukko  erityisiä,  jatkuvassa  muutostilassa  olevia  tapahtumia  ja

tilanteita.  Tästä  aineistoni  kertoo.  Selkeät  käsitteet  ja  ongelmat  saattavat  luoda

harhakuvan siitä, että ongelmiin puuttuminen on helppoa. Jopa niin helppoa, että

maallikonkin tulisi voida päätellä, koska huostaanotto on tarpeellinen ja koska ei.

Jos  näin  olisi,  lastensuojelusta  olisi  turha  kiistellä  tuomioistuimessa.  Selvään

ongelmaan  löytyisi  aina  selkeä  ratkaisu  ja  toimintaohje.  Näinhän  ei  ole  vaan

jokainen lastensuojelutapaus on itsessään jo varsin erityinen (Hall & Slembrouc

2001, 158; van Nijnatten & Hofsteden 2003, 110). Erityisyys saa merkityksensä

osana kulttuurista ymmärrystä siitä mikä on lapselle hyväksi, miten vanhempien

tulisi  lapsiaan  hoitaa  ja missä  menee  rajat,  joita  ei  voida  hyväksyä. Rajat  eivät
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kuitenkaan  ole  selvät.  Tämä  tekee  lastensuojelusta  vaativaa  ja  kiistanalaista

toimintaa.

Tutkimukseni toisessa empiirisessä luvussa selvitin lasten ja nuorten paikkaa

havainnoimissani suullisissa käsittelyissä. Lähestyin sitä kysymällä miten lapsen

näkökulma  tuodaan  esiin  ja  lapsista  puhutaan  sekä  millaista  tietoa  lapset  itse

tuottavat osallistuessaan suullisiin käsittelyihin sekä mitä lasten osallisuus niissä

on.  Lasten  osallisuus  on  ajankohtainen  aihe  niin  tutkimuksellisesti  kuin  lasten

kanssa  toimimisen  käytännöissä.  Lasten  osallistumisen  mahdollisuudet

vaihtelevat  sen  mukaan  mikä  vuorovaikutustilanteiden  tavoite  ja  asetelma  on.

Lasten osallisuudesta puhuttaessa onkin tärkeää tarkastella sitä tilannekohtaisesti

ja  jokaisen  lapsen  omista  lähtökohdista  käsin  (Eskonen  ym.  2006,  42).

Tuomioistuimissa  lasten  osallisuus  ja  lapsen  oman  asiantuntijuuden

tunnustaminen  ovat  yhteydessä  lapsen  oikeudelliseen  asemaan  ja  käsiteltävään

asiaan.  Kyse  on  yhtäältä  siitä  kuinka  lapsi  voi  ilmaista  institutionaalisessa

vuorovaikutustilanteessa  näkemyksiään  ja  olla  oman  asiansa  asiantuntija  ja

toisaalta  siinä,  keitä  ovat  ne  aikuiset,  joilla  on  valtaa  puhua  lapsen  puolesta  ja

olla lapsen asioiden asiantuntijoita.

Kun  lastensuojeluasia  etenee  tuomioistuinkäsittelyyn,  monet  tapauksista

käsitellään aikuisten kesken ja lasta koskevien välittyneiden kertomusten kautta.

Lapsen  huoltajilla  on  oikeus  edustaa  lasta  suullisessa  käsittelyssä.  Myös

lastensuojeluviranomaisilla  on  mahdollisuus  tuoda  esiin  lasta  koskevia  asioita

lapsen  edun  näkökulmasta.  Lapselle  määrätään  harvoin  omaa,  muista

aikuistoimijoista riippumatonta edustajaa tuomioistuinkäsittelyyn.

Jaoin  tutkimukseni  aineiston  lapset  ja  nuoret  kahteen  ryhmään  sen  mukaan

olivatko  he  läsnä  suullisessa  käsittelyssä  vai  eivät.  Suulliseen  käsittelyyn

osallistuneiden  nuorten  osallistumisen  tavat  vaihtelivat.  He  olivat  osallisia  eri

tavoin.  Nuoret  olivat  niin  puhujia,  kuuntelijoita  kuin  vastaajiakin.  Toiselle

aktiivinen oman asiansa esille tuominen oli luontevin esiintymisen tapa, toiselle

kuuntelu  näytti  sopivan  parhaiten.  Nuorten  pieni  määrä  ei  anna  aihetta

yleistyksiin, mutta osoittaa kolmen samanikäisen nuoren käyttävän tuomioistuin

käsittelyä eri tavoin hyödykseen. Ikä yhdisti mutta ei tehnyt nuorista samanlaisia.

Yhteistä  nuorille  näytti  olevan  vaikeus  irrottautua  instituutioille  ominaisesta
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ongelmasuuntautuneesta  puhetavasta  ja  puhua  muista  kuin  aikuisten  kysymistä

tai esiin nostamista asioista.

Tulkitsin tämän johtuvan suullisen käsittelyn luonteesta, lasten vanhemmista,

lastensuojeluviranomaisista  ja nuorista  itsestään. Suullisen käsittely eteneminen

on kaavaan sidottua toimintaa. Nuorten läsnäolo ei sitä juurikaan muuta. Lisäksi

perhettä, vanhempia ja lasta koskeva tieto olivat usein toisiinsa limittyneitä. Kun

kerrotiin  lapsesta,  kerrotiin  samalla  myös  jotakin  lapsen  kasvuolosuhteista  tai

vanhemmista. Kun tuli nuoren vuoro käyttää omaa puhevuoroaan, myös hänelle

oli  luontaista  suunnata  puheensa  jo  aikaisemmin  käsiteltyihin  teemoihin.

Nuorilta  kysyttiin  tai  he  ottivat  itse  puheeksi  asumiseen  ja  vanhemmuuteen

liittyviä kysymyksisä. Vanhemmuutta  sivuavat kysymykset koskivat pääasiassa

ongelmia.  Vanhempien  ongelmista  puhuminen  ei  ollut  nuorille  helppoa.  He

yrittivät  kiertää  kysymyksiä  hiljaisuutta  ja  vastausten  niukkuutta  hyödyntäen.

Vuorovaikutustilanteena  suullinen  käsittely  ei  anna  kuitenkaan  helppoja  väyliä

vastaamatta  jättämiseen  tai  tilanteesta  peräytymiseen.  Näytelmän  kulkua  on

vaikea muuttaa, kun se on kerran päässyt käyntiin.

Välittyneiden  kertomusten  kohdalla  sama  tilanne  toistui.  Huoltajat  ja

vanhemmat  kertoivat  lapsen  ja  perheen  elämästä  monia  positiivisia  asioita.

Normaalipuheessa lapsi kuvattiin erilaisten tilannekuvausten kautta vanhempiaan

ja  sisaruksiaan  ikävöiväksi  lapseksi.  Lapsien  kaverisuhteet,  lomat  ja  kotona

oleilu  kuuluivat  näihin  kuvauksiin.  Tulevaisuus  oli  näissä  tarinoissa  täynnä

mahdollisuuksia ja positiivisia asioita. Viranomaislähtöinen tapa lähestyä  lapsia

perustui  lasten,  mutta  ennen  kaikkea  vanhempien  menneisyyden  arviointiin.

Perheenjäsenten  elämästä  saadut  tilannekuvat  jäsentyivät  vähitellen

kokonaiskuvaksi,  josta  tiivistyi  ongelmalähtöinen  kuvaus  perhetilanteesta  ja

niiden  mahdollisista  tai  jo  havaituista  riskeistä  lapseen.  Tarinat,  joita  tällöin

täytyi  kertoa  liittyvät  tilanteisiin,  joissa  lapsen  käytös,  viiveet  normaalissa

kehityskulussa  tai  muut  huolta  aiheuttaneet  elämäntilanteet  olivat  huomion

kohteena.

Aikuistoimijoiden puheissa kävi harvoin ilmi mitä lapsi oli asiasta sanonunut

tai oliko lapsen tulkinta tilanteesta yhteneväinen aikuisen kanssa. Vaikutelmaksi

jäi, että suullisissa käsittelyissä hallitsee aikuisten asiantuntijarooli. Aikuisilla on

valtaa  tulkita  lapsen  kertomaa  eteenpäin  lapsen  edun  mukaisesti  tulkittuna.
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Tulkitsen  tämän olevan aikuistoimijoiden  tapa suojella  lasta, mutta vaarana on,

että lapsen mielipide saatetaan sen varjolla jättää kokonaan myös huomioimatta

tai tuomatta esiin.

Näyttämölle tuotu tieto

Empiiristen  lukujen  viimeinen  eli  kolmas  teema  liittyy  tiedon  todentamiseen,

Määritin  tiedon  todentamisen  oman  näkökulman  näkyväksi  tekemiseksi.  Siinä

tärkeää  on  osoittaa  oma  tieto  muiden  esittämää  tietoa  todemmaksi.  Tiedon

todentamisessa on kysymys rajatusta ja oleelliseksi katsotun tiedon esittämisestä

ja  sen  puolustamisesta.  Tiedon  todentamisen  kautta  eri  osapuolet  tuottavat

asiasta  tietoa,  jonka  he  toivoivat  vaikuttavan  hallintooikeuden  tekemään

päätökseen.  Tutkimusta  suunnitellessani  tein  mielessäni  erottelua  oikeudellisen

ja  yhteiskuntatieteellisen  koulutuksen  saaneiden  henkilöiden  välillä.  Oletin

jälkimmäisen ryhmän käyttävän perusteluissaan ns. sosiaalisen asiantuntijuuteen

liittyvää  tietoa,  johon  kuuluu  lastensuojelun  käytäntöjen  tai  lapsen  ja

vanhempien  suhteiden  arviointia.  Oikeudellisen  koulutuksen  saaneiden

henkilöiden puheen luulin kiinnittyvän tiukemmin lakiteksteihin ja oikeudellisiin

periaatteisiin.  Erottelu  ei  käytännössä  osoittautunut  toimivaksi.  Tiedon

tuottamisessa  ja  argumentoinnissa  eri  osapuolet  käyttävät  sekä  oikeudelliseen

että sosiaaliseen asiantuntijuuteen liittyvää tietoa.

Tiedon  todentamisen  malli  läpäisee  suullisen  käsittelyn  kaikki  teemat  ja

puheenaiheet. Se tuottaa yhdestä lapsesta ja hänen perheestään vähintäänkin aina

kaksi  erilaista  kertomusta.  Lastensuojeluviranomaisten  tiedon  todentamisen

kohteita  olivat  menneisyyden  ongelmat,  jotka  heijastuivat  tähän  päivään,

vanhemmuudessa  havaitut  puutteet,  tarjottujen  ja  tarkoituksenmukaisettomiksi

havaittujen  avohuollon  tukitoimien  kuvaaminen  sekä  lapsen  tilanne.  Tiedon

todentamisen  keinoista  asiakirjat  osoittautuivat  tärkeiksi.  Asiakirjoihin

viittaaminen mahdollisti myös viranomaisten  toisinaan passiivisen esiintymisen

suullisessa  käsittelyssä.  Lyhyt  viittaus  asiakirjoista  löytyviin  tietoihin  saattoi

toimia  riittävänä ongelman vakavuutta  kuvaavana huomiona.  Asiakirjojen  rooli

suullisissa  käsittelyissä  ei  ole  kuitenkaan  yksiselitteinen.  Havainnoin  tilanteita,

joissa  asiakirjoihin  kirjatuista  ongelmista  käytiin  runsaasti  keskustelua,  mutta

myös  tilanteita,  joissa  asiakirjoja  tuskin  mainittiin.  Asiakirjoihin  viittaamisen
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lisäksi  lastensuojeluviranomaiset  hyödynsivät  myös  itse  vuorovaikutustilanteita

ongelmien  näkyväksi  tekemisessä.  Vanhemmille  esitettiin  kysymyksiä  heidän

sen  hetkisestä  elämäntilanteestaan  ja  mahdollisista  ongelmista.  Joskus

vuorovaikutustilanteet  vahvistivat  viranomaisten  näkemystä  vanhempien

kyvyttömyydestä  arvioida  omaa  tai  lapsen  tilanne  riittävän  realistisesti.  Joskus

tilanteet  toimivat  päinvastoin.  Vanhemmista  löytyi  vahvuuksia  ja  kykyä  esittää

asiansa tavalla, joka heikensi viranomaisten esittämää tulkintaa tilanteesta.

Todistajat  tuottivat  vanhemmista  ja  lapsesta  ajankohtaista  tietoa,  joka  oli

myös  jo  useimmiten  asiakirjoissa  kertaalleen  esitettyä.  Jos  lapsesta  oli  tehty

diagnoosi  tai  hankittu  lääkärin  lausunto,  lastensuojeluviranomaiset  tukeutuivat

niihin  aktiivisesti.  Asiantuntijalausuntoihin  tukeutuminen  ei  tässä  aineistossa

osoittautunut  niin  merkittäväksi  tiedon  todentamisen  keinoksi,  kuin  oletin.

Osittain kyse saattaa olla pienten lasten suuresta lukumäärästä aineistossa. Heille

ei  ole  vielä  ehtinyt  kertyä  asiantuntijalausuntoja.  Tukeutuminen  asiantuntija

lausuntoihin  ei  kuitenkaan  ole  täysin  mutkatonta,  sillä  myös  niitä

kyseenalaistettiin.  Asiantuntijalausuntoja  pidettiin  toisinaan  vanhentuneina,

joskus  lasuntojen  perusteella  tehtyjä  tulkintoja  pidettiin  huostaanottotilanteisiin

soveltumattomina.  Se  mikä  näyttää  selvältä  ja  varmalta  tiedon  todentamisen

keinolta ennen suullista käsittelyä,  saattaa  suullisessa käsittelyssä  joutua  tiukan

kritiikin ja kyseenalaistamisen kohteeksi.

Sosiaalityön  ammattitaidon  esiin  nostaminen  on  vähän  käytetty  tiedon

todentamisen  keino.  Sosiaalityön  ammattitaitoon  vetoaminen  on  huolen

kokonaisvaltaista  ilmaisua,  joka  perustuu  työntekijän  pitkäaikaiseen

työkokokemukseen ja sen kautta kertyneeseen ammattitaitoon.

Tiedon todentamisessa vanhempien katseet kohdistuivat nykyarkeen ja kohti

parempaa  tulevaisuutta,  vanhemmuussuhteisiin,  avohuollon  tukitoimiin,  joiden

avulla  huostaanotto  olisi  voitu  estää,  tai  jotka  jälkihuollossa  käytettyinä

riittäisivät  perheen  auttamisessa  sekä  lähiverkoston  tukeen.  Lähtökohta

ongelmiin oli kuvata niitä joko hallinnassa olevina tai kokonaan menneisyyteen

kuuluvina asioina. Ongelmien sijaan korostuivat normaalin arjen ja kulttuurisesti

hyvään  vanhemmuuteen  kuuluvien  asioiden  kuvaukset.  Viranomaisten  tavoin

vanhemmilla  ei  ollut  useiden  vuosien  ajalta  kertynyttyä  ja  arkistoitua  tietoa

omasta elämästään. Joitakin valokuvia, videonauhoituksia, lääkärin todistuksia ja
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tapaamisista  pidettyjä  muistioita  lukuunottamatta,  tärkeimmät  tiedon

todentamisen  välineet  liittyivät  järjestelmän  kritisointiin,  viranomaisten

tuottaman  tiedon  kyseenalaistamiseen  sekä  todistajien  käyttöön.  Todistajat

kertoivat sukulaisen, ystävän tai vaikkapa kummin näkemyksiä lapsesta ja tämän

vanhemmista.  Kertomukset  laajensivat  usein  ongelmiin  keskittynyttä

viranomaiskuvaa tilanteesta.

Asiantuntijuuden pohdintaa

Tiedon  todentamisessa  liikutaan  lähellä  asiantuntijuuden  kysymyksiä.  Jos

henkilöllä  on  tietoa  käsiteltävästä  asiasta,  häntä  voi  pitää  asiantuntijana.  Olen

tutkimuksessa  lähtenyt  Engeströmin  ym.  (1992,  13)  asiantuntijuuden

määrittelystä,  jossa  asiantunijuus  nähdään  moniäänisenä  ja  vuorovaikutuksessa

tapahtuvana  toimintona,  ja  tiukan  rajan  vetämistä  professionalismin  ja  muun

työn  välillä  keinotekoisena.  Kyse  asiantuntijuudesta  ei  ole  ristiriidaton  asia

Edelleenkin  vahvoja  professioita  kuten  lääkäreitä  tai  juristeja  pidetään

asiantuntijaammatteina  kun  taas  sosiaalityön  asiantuntijaasemasta  on  eriäviä

näkemyksiä (Mutka 1998, 43).

Suullisissa  käsittelyissä  käytetyt  tiedon  todentamisen  keinot  osoittavat

lastensuojelussa käytettävän  tärkeän tiedon olevan usein arkista, ihmissuhteisiin

liittyvää  ja  ajassa  liikkuvaa  ilmiön  ymmärtämistä  sekä  siitä  tehtävää  tulkintaa.

Tällaista tietoa lastensuojelua työkseen tekevät lastensuojelun sosiaalityöntekijät

hyödyntävät ja esittävät myös tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa esitetty tieto

ei  ole  muusta  lastensuojelutoiminnasta  irrallista  toimintaa,  vaan  tietoa,  jota

käytetään aktiivisesti asiakkaan kanssa  työskenneltäessä ennen oikeudenkäyntiä

ja myös  sen  jälkeen. Se  kuinka  lastensuojelu  ymmärretään, mitä  lastensuojelun

tehtäväalueisiin  kuuluu  ja  kuinka  lasten  sekä  perheiden  hyvinvointia  tuetaan

julkisten  palveluiden  ja  etuuksien  kautta,  vaikuttavat  kaikki  yhdessä  myös

tuomiostuimessa  esitettävään  tietoon.  Lastensuojelulaki  antaa  paljon

harkintavaltaa  sosiaalityöntekijöille.  Tätä  voi  pitää  osoituksena  sosiaalityön

tekijöiden asiantuntijuuden tunnustamisesta.

Viimesijaisenakin toimintana, josta siis huostaanotossa on kyse, lastensuojelu

heijastaa laajan hyvinvointimallin mukaista käsitystä lastensuojelusta. Meillä on

tapana  puhua  vanhemmuuden  ja  perheen  ongelmista,  ei  lapsiin  kohdistuvasta
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pahoinpitelystä  tai  seksuaalisesta  hyväksikäytöstä,  kuten  maissa,  joissa

lastensuojelu  on  tiukemmin  rajattu  käsite.  Näen  tämän  heijastuvan  suullisten

käsittelyiden  tiedon  todentamisen  keinoihin.  Todennettava  tieto  on  asioiden

kokonaisvaltaista  tulkintaa  ja  arviointia,  jossa  lapsen  sekä  hänen  perheensä

asioita  kuvataan  ja  tarkastellaan  kokonaisuuksina.  Jo  vakava  uhka  lapsen

terveydelle  tai  kehitykselle  riittää  huostaanoton  perusteeksi,  jos  myös  muut

huostaanoton  kriteerit  täyttyvät.  Uhkan  todentamisessa  tarvitaan  arjen

asiantuntijuutta,  sillä  uhkan  määrittelyyn  ei  ole  olemassa  selkeää  mittaristoa  ja

asteikkoa,  jonka  puitteissa  lapsen  ja  hänen  vanhempiensa  tulevaisuutta  voisi

ennustaa.

Sosiaalityön  asiantuntijuutta  suullisissa  käsittelyissä  on  tiivistää  tietoa

hallittavissa  olevaan  muotoon.  Hallittavuus  merkitsee  suuren  tietomäärän

rajaamista,  pilkkomista,  kronologista  esittämistä,  olennaisen  erottamista

epäolennaisesta,  sen  kirjalliseen  muotoon  saattamista  ja  lopulta  myös  sen

suullista  esittämistä.  Tätä  tehdessään  lastensuojeluviranomaiset  tulkisevat

ihmisten  arkea  ja  antavat  sille  merkityksiä.  Asiat  ovat  harvoin  yksiselittesen

selkeitä. Tavallisempaa ilmiöiden monimerkityksisyys ja tulkinnallisuus (Munro

2005, 380). Asioiden  tulkinnassa  tärkeää on  sijoittaa  tapaus muiden vastaavien

tilanteiden rinnalle, vertailla sitä, etsiä merkkejä tai oireita, jotka antavat aiheen

olettaa,  että  tässä  tilanteessa  huostaanotto  tai  sen  jatkaminen  on  ainoa  keinoa

turvata lapsen elämää.

Vanhempien  asiantuntijuutta  suullisissa  käsittelyissä  on  tuottaa  tilanne

kuvauksia  arjesta,  jonka  parhaita  asiantuntijoita  he  itse  ovat.  Asiantuntijuus  ei

merkitse  oikeassa  olemista.  Tämä  koskee  niin  vanhempia,  lapsia  viranomaisia

kuin  muitakin  asiaan osallistuvia  henkilöitä.  Jokainen  tulkitsee  tilannetta  niistä

lähtökohdista,  jotka  ovat  hänelle  siinä  hetkessä  tärkeitä.  Kertojien  suhde  eri

instituutioihin määrittelee kertomuksen sisältöjä (King & Trowell 1992). On eri

asia  kuvata  tilannetta  asiakkaan  ja  viranomaisen  roolissa.  Vanhemmille  on

tärkeää kertoa omasta  tavallisesta arjestaan, kuvata heille  tärkeitä  ihmissuhteita

ja muuta tukiverkkoa,  joka auttaa elämässä selviämistä. Tavallisuuden käsitteen

alle  mahtuu  monenlaisia  elämäntarinoita.  Vanhempien  ja  avustajien

asiantuntijuutta  on  löytää  tarinoista  ne,  jotka  soveltuvat  parhaiten  oikeuden

näyttämölle.  Asiantuntijuutta  on  antaa  hallinnan  ulottumattomissa  oleville
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asioille  merkityksiä  ja  argumentoida  omassa  asiassa  hyvään  vanhemmuuteen

liittyjen kulttuurisesti sopivilla tavoilla.

Vanhemman  ääni  on  asiakkaan  äänen  käyttämistä  ja  julkituomista.  Se  on

keino  tuoda  esiin  väärin  kohdelluksi  tulemisen  kokemuksia  ja  osoitaa  asioilla

olevan  useita  puolia.  Oli  vanhemman  tulkinta  huostaanoton  perusteista  miten

vilpitön tahansa, ei se useinkaan riittänyt päätösten kumoamiseen. Ei kuitenkaan

ole syytä aliarvioida tai väheksyä vanhempien esittämiä näkökulmia oikeudessa.

Vanhemmat  monimutkaistivat  ”yksinkertaisia  ongelmia”  ja  osoittivat  omalla

toiminnallaan olevansa lastensuojelun asiantuntijoita muiden toimijoiden tavoin.

Lapsella on paljon tietoa omasta elämästään. Lapselta saatuun tietoon ei aina

kuitenkaan  uskota  tai  sitä  ei  haluta  lapselta  kysyä.  Tässä  tutkimuksessa  lapsen

asiantuntijuus näyttäytyi muiden ehdoilla puhumisena. Havaitsin, että kun  lapsi

tulee  osaksi  institutionaalista  kertomusta,  lasten  näkemysten  välittämistä

eteenpäin sellaisenaan ei useinkaan tehdä. Lapsia ei nähdä osallistuvina lapsina,

vaan heidän näkemyksensä jäävät syrjään tai niitä tulkitaan tai selitetään (Bilson

& White 2005, 236; James 2003,198).

Suulliseen  käsittelyyn  osallistuneet  nuoret  tuottavat,  tai  heidät  asetetaan

tilanteeseen, jossa heidän on vaikea irrottautua institutionaalisille vuorovaikutus

tilanteille  tyypillisestä  ongelmapuheesta  ja  puhua  muista  kuin  aikuisten  esiin

nostamista  asioista.  Välittyneissä  kertomuksissa  lasten  kuvaukset  tukevat  joko

vanhemman tai viranomaisen kerrontaa ja tulkintaa tilanteesta. Jos lähtökohtana

on  antaa  lapselle  ääni,  näyttäisi  siltä,  että  lapsen  äänen  esiin  nostamisessa  on

tarvetta löytää uusia keinoja.

Perhe  on  lähes  koko  lastensuojeluhistorian  ajan  ollut  se  keino  ja  konteksti,

joka on määrittänyt lasta koskettavien ongelmien ratkaisua (Forsberg 1998, 280).

Tässä  tutkimuksessa  havaitsin  puheen  perheestä  olevan  edelleenkin  tärkeää.

Kuitenkin  suullisissa  käsittelyissä  perheen  kautta  tapahtuvien  ongelma

määritysten kohteina olivat suojelun kohteena olevat lapset. Väittäisinkin lapsen

yksiöllisyyttä  ja  subjektiutta  korostavan  näkökulman  vahvistuvan

tulevaisuudessa  tavalla,  joka  suuntaa  niin  julkisen  vallan  edustajien  kuin

yksityisten  kansalaisten  katseet  entistä  useammin  lapseen  ja  lapsen  tuottamaan

tietoon.  Jotta  lapsen  asiantuntijuus  voisi  oikealla  tavalla  saada  sijaa  aikuisten

tuottaman  tiedon  rinnalla,  tarvitaan  tutkimusta  ja  tietoa  lasten  kokemuksista
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erilaisissa  institutionaalisissa  vuorovaikutustilanteissa  sekä  halua  kehittää

aikuisten  ja  lasten  välisiä  kohtaamistilanteita  lapset  paremmin  huomioivaan

suuntaan.

Lopuksi

Tuomioistuimissa  pätevät  monet  vuorovaikutuksen  lainalaisuudet,  joista

kasvojen  säilyttäminen  ja  itsekunnioituksen  ylläpitäminen  ovat  keskeisiä

(Goffman 1967). Kun nuoret, vanhemmat, lastensuojeluviranomaiset ja todistajat

asettuivat tuomareiden hallitsemalle julkialueelle kertomaan omia näkemyksiään

käsiteltävästä asiasta, se tapahtui tuomioistuinten institutionaalisten reunaehtojen

puitteissa. Tässä korostuivat vastakkainasettelu, teitittely, kaavamainen asioiden

käsittelyjärjestys  sekä  kysymysten  ja  vastausten  kautta  etenevä  vuorovaikutus.

Aina  toimintamalli  ei  asianosaisia  miellyttänyt,  mutta  sitä  ei  julkisesti

tunnustettu tai sanottu ääneen. Päinvastoin havaitsin eri osapuolilla olevan halua

osoittaa  kunnioitusta  tuomareita  kohtaan  sekä  omaa  kyvykkyttää  toimia

suullisten käsittelyiden pelikentällä. Vieraan pelin sääntöjen tunteminen ja niiden

noudattaminen  oli  keino  tuottaa  omaa  asiantuntijuuttaan  ja  vakuuttavuutta

asiassa. Tuomioistuimissa tapahtuvat vuorovaikutustailanteet näyttäisivät olevan

tilanteita,  joissa  pelisääntöjen  tuntemista  ja  noudattamista  pidetään  tärkeänä.

Niissä  kasvojen  menettämisen  pelko  saattaa  olla  jopa  muita  institutionaalisia

vuorovaikutustilanteita  suurempi.  Esimerkiksi  Englannissa  on  useita

lastensuojelun  sosiaalityöntekijöille  tarkoitettuja  oppaita,  joissa  neuvotaan

tuomioistuimissa toimimisen käytäntöjä vaatetuksesta lähtien ja päätyen sopiviin

tuomareiden puhuttelutapohin (esim. Lane & Walsh 1995, Johns 2003).

Halu  noudattaa  tuomioistuinkäsittelyiden  pelisääntöjä  liittyy  tulkintani

mukaan  asianosaisten  tietoisuuten  tuomareiden  vallasta.  Tuomareita  ja

tuomioistuimien  institutionalisoituneita käytäntöjä  ei haluta  loukata, koska sillä

saattaa  olla  negatiivisia  vaikutuksia  tehtävään  päätökseen.  Pelisääntöjen

rikkomisella  voi  olla  myös  suoranaisia  oikeudellisia  vaikutuksia.  Todistaja  voi

joutua  vastuuseen  sanomisistaan  tai  asianosainen  saada  kunnianloukkaus

syytteen, jos hän menee sanomisissaan liian pitkälle.

Tuomioistuinpelikentällä  tuomareiden  tehtävänä  on  tarkkailla,  kuunnella  ja

ohjata  vuorovaikutustilannetta,  mutta  joskus  myös  esittää  kysymyksiä.
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Tuomareiden  tulkinta  suullisessa  käsittelystä  saadusta  tiedosta  tehdään  aina

suljettujen  ovien  takana,  jonne  ulkopuolisilla  henkilöillä,  tässä  tapauksessa

tutkija  mukaan  lukien,  ei  ole  pääsyä.  Tämä  varmasti  ylläpitää  tuomioistuinten

arvovaltaa  päätöksentekijöinä.  Pohdittaessa  lastensuojelun  asiantuntijuutta  olisi

kuitenkin  tärkeää  tehdä  näkyväksi  lastensuojelun  eri  tahoilla  toimivien

henkilöiden  asiantuntijuuden  muotoja  ja  muihin  kohdistuvia  odotuksia,  niin

tuomareiden,  eri  viranomaistahojen  kuin  asianosaistenkin  kohdalla.  Tämä

saattaisi osaltaan avata tuomioistuinkäsittelyiden salattua maailmaa ja tehdä siitä

nykyistä avoimempaa toimintaa.

Tutkimukseni  suullisista  käsittelyistä  osuu  aikaan,  jossa  oikeudellistuminen

on ajankohtainen kysymys. Lain kautta  tapahtuva yhteiskunnallisten ongelmien

ratkaiseminen on ollut, ja on edelleen, Suomessa suurta (Tarasti 2002, 576). Yhä

useammat  asiat  ratkaistaan  tätä  nykyä  tuomioistuimessa,  ja  myös  yksityiset

kansalaiset  ovat  tulleet  tietoisemmiksi  oikeuksistaan.  Kynnys  hakea  itselleen

oikeutta  laillisen  avustajan  välityksellä  on  madaltanut  ja  arkipäivästynyt.  Aina

avustajan käyttö ei merkitse asian etenemistä oikeudenkäyntiin. Avustajan käyttö

on  kuitenkin  keino  osoittaa  viimesijainen  ongelman  ratkaisupaikka,  mikäli

asiassa  ei  päästä  asianosaista  tyydyttävään  ratkaisuun.  Vaikka  oikeudenkäynnit

ovat  vuorovaikutustilanteina  jännittäviä  ja  jopa  pelottavia  tilanteita,  näyttäisi

kiistatilanteissa  olevilla  ihmisellä  olevan  paljon  uskoa  tuomioistuinten  kykyyn

ratkaista ongelmia.

Oikeudellistumisen  tulkinnoissa  on  silti  syytä  olla  varovainen  ja  huomata,

että  kysymys  on  ristiriitaisesta  teemasta.  Asioiden  oikeudellisen  käsittelyn  ei

itsessään  vielä  tarvitse  merkitä  oikeudellistumisen  kasvua.  Tuomioistuimiin

sijoittuvat  institutionaaliset  vuorovaikutustilanteet  ovat  vaativia  tiedon

esittämisen  näyttämöitä,  joissa  kysymykset  asiantuntijuudesta  nousevat  esiin.

Tutkimukseni  ei  kuitenkaan  anna  perusteita  puhua  lastensuojelun

oikeudellistumisen  lisääntymisestä  Suomessa.  Sen  selvittämiseen  tarvittaisiin

oma tutkimuksensa.
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