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Pro gradu tutkielmassani tarkoitukseni on selvittää sijaisäiteinä toimivien naisten äitiysidentiteetin
rakentumista heidän omista kokemuksistaan käsin. Keskityn tutkimaan pitkäaikaiseksi suunnitellun
perhesijoituksen  katkeamisen  merkityksiä  sijaisäitien  äitiysidentiteetille  tilanteissa,  joissa  lapsen
huostaanottoa ei ole lopetettu. Näen sijoituksen katkeamisen muutoskohtana sijaisäitiydessä, mutta
näkemykseni  mukaan  muutoksen  merkityksellisyyttä  ei  voi  tavoittaa,  jos  ei  erittele  ensin
yleisemmin sijaisäitien äitiysidentiteetin rakentumista.

Ajatuspohja  rakentuu  tutkimusongelmani  kannalta  merkittävien  sijaisvanhemmuutta  koskevien
tutkimusten sekä sijaisvanhemmuuden institutionaalisten ehtojen varaan. Ajatuspohja sisältää myös
tutkimusta  kulttuurisista  äitiyskäsityksistä  sekä  ”erilaisen”  äitiyden  kokemuksista.  Identiteetti  on
työssäni  keskeinen  käsite.  Näen  sen  sosiaalitieteellisesti  ja  muutoskohtien  näkökulmasta.
Feministisen tutkimusorientaation vuoksi haluan pohtia tutkimukseni tavoitteita. Haluan tuoda esiin
harvoin kerrottuja kokemuksia äitiydestä.

Metodologiset  lähtökohdat  ovat  fenomenologishermeneutiikka  ja  narratiivisuus.  Näen  sijaisäitien
kertomukset ainutlaatuisina kokemuksina, joita koetan ymmärtää. Näkemykseni mukaan kertomus
ei  heijasta  elämää  sinänsä,  mutta  sen  voi  nähdä  kertovan  elämästä  jotain  olennaista.  Vaikka
todellisuus on monitulkintainen, perusteltuja tulkintoja voi esittää. Narratiivisuus on myös aineiston
keräämisen ja tulkitsemisen väline. Aineistona toimivat kolmen sijaisäidin väljät teemahaastattelut
sekä kahden sijaisäidin itse kirjoittamat teemakirjoitukset.

Teemoittelun  avulla  löytämäni  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  osaalueet  nimesin  viideksi
ulottuvuudeksi. Ne ovat arjen äiti, ammatillinen äiti, erityisen vastuullinen äiti, rakastava äiti sekä
toinen äiti. Ulottuvuudet  tulivat kaikkien äitien kertomuksissa esiin, mutta saivat kullakin erilaisia
painotuksia.  Suhde  lapseen  oli  läsnä  ulottuvuuksissa,  kuten  myös  muut  ”merkittävät  toiset”,
erityisesti lapsen biologinen äiti ja sosiaalityöntekijä. Analyysini jatkuu sijaisäitien äitiysidentiteetin
rakentumisen  tarkastelulla  perhesijoituksen  katkeamisen  kontekstissa.  Muutoskohdassa  sijaisäidit
joutuivat  työstämään  tietoisemmin  äitiysidentiteettiään.  Sijoituksen  katkeaminen  koettiin
useimmiten  ahdistavana  asiana,  mutta  siihen  liittyi  aina  myös  helpottuneisuutta.  Keskeinen  tulos
oli,  että  sijaisäidit  eivät  rakentaneet  itselleen  uutta  äitiysidentiteettiä.  He  jäsentelivät
äitiysidentiteettinsä  ulottuvuuksia  uudessa  tilanteessa  siten,  että  ne  palvelivat  identiteetin
jatkuvuutta.  Toivo  lapsen  selviämisestä  eli  äitiysidentiteetissä,  vaikka  sijaisäitien  oli  luovuttava
tavoitteestaan kasvattaa lapsi ”ehjäksi”.

Kulttuuriset  äitiyskertomukset  sekä  sijaisäitiyden  institutionaaliset  odotukset  vaikuttivat
äitiysidentiteetin  rakentumiseen.  Rohkenisin  puhua  äitimyytin  rinnalle  syntyneestä
sijaisäitimyytistä, jonka ristiriitaisiin vaatimuksiin voi olla vaikea vastata. Tutkimukseni perusteella
sijaisäidit  tarvitsevat  muutoskohdissa  sosiaalityöntekijältä  ymmärrystä.  Sosiaalityössä  ja
yhteiskunnassa  tulisi  kiinnittää  enemmän  huomiota  yksilöiden  monimutkaisten  tilanteiden



ymmärtämiseen  sen  sijaan,  että  tyydytään  tyypillisiin  ”onnistujaepäonnistuja”  luokitteluihin.
Tutkimukseni on yksi yritys rakentaa ymmärrystä ihmisten ristiriitaisia elämäntilanteita kohtaan.

Asiasanat: sijaisäitiys, kertomus, äitimyytti, sosiaalitieteellinen identiteetti, muutoskohta,
perhesijoituksen katkeaminen
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Purpose  of  this  study  is  to  look  into  the  foster  mothers’  own  experiences  and  mother’s  identity
constructing processes. I concentrate to study mother’s identity in those situations, when the long
term  placement  ends  for  some  reason.  In  these  situations  children  were  still  in  the  custody,  but
moved  to  the  other  foster  care  place.  I  considered  the  breakdown  of  longterm  placement  as  a
change situation in foster mothering. I think that I can’t understand, what the breakdown means to
the foster mother’s identity if I don’t analyze first how foster mothers’ mother’s identity is usually
constructing.

The background of  this  study includes some research about foster parenting and also  institutional
conditions  of  foster  parenting.  The  theoretical  frame  also  consists  in  some  research  of  mothers’
cultural images and mothers’ different experiences. Identity is the central concept of this study. I am
considering  identity  as  a  social  scientific  concept  and  look  into  it  the  perspective  of  changes.
Feminist insights influenced me so that I feel important to think about goals of this study. I want to
tell mothers’ narratives, which are rarely told.

The  methodological  background  of  this  study  is  phenomenologicalhermeneutic  and  narrative.
Phenomenologicalhermeneutic approach has an effect on my attitude to see mothers’ narratives as
special experiences which I try to understand deeply. I think that narrative doesn’t reflexes straight
to  life,  but  it’s  possible  to  do  interpretations  about  narratives  if  you  can  provide  arguments  for
interpretations.  Narrative  approach  has  also  an  effect  on  gathering  data  and  doing  data  analysis.
Empirical  material  of  this  study  consists  of  three  thematic  interviews  of  foster  mothers  and  two
thematic writings made by foster mothers.

I classified narratives  to  the themes.  I found five dimensions of foster mothers’ mother’s identity.
Dimensions  are  everyday  mother,  professional  mother,  especially  responsible  mother  and  the
second mother.  These dimensions  were  included  in  all  foster mothers’ narratives,  but  showed up
differently.  Relationship  between  foster  mother  and  child  was  crucial  to  the  mothers’  identity.
Social worker and child’s biological mother were also “significant  others” and were  important  to
the foster mothers’ identity processes. In the second part of the analysis section I concentrate foster
mothers’  mother’s  identity  looking  into  the  breakdown  of  placement.  In  the  different  situation
mothers  have  to  reflect  their  identity more  intentionally. The breakdown  seemed  to be distressed
thing,  but  also  relief  situation.  Important  result  was  that  foster  mothers  didn’t  construct  new
identity. They used  their  dimensions  of mothers’  identity  in  different  ways  to  keep  continuity of
their identity. Mothers were hoping that child will survive even if foster mothers had to given up for
their dream to raise healthy person.

Cultural stories like myths about motherhood and institutional expectations for the foster mothers,
had  an  effect  on  constructing  mother’s  identity.  Based  on  my  research  it’s  seems  important  that
social workers have sense to understand foster mothers which are in new situation. In social work



and  society  we  should  have  sense  to  understand  complicated  situations  were  people  can  be  and
forget  simple  classification  of  loosers  versus  successful  people.  This  research  is  one  effort  to
construct the sense to understand controversial life situations.

Key words: foster mothering, narrative, myths about motherhood, social scientific identity, change
situation, the breakdown of placement
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1 JOHDANTO

Tässä  pro  gradu  tutkielmassa  kiinnostus  kohdistuu  äitiyteen.  Pyrkimyksenäni  on  antaa  äideille

mahdollisuus  kertoa  kokemuksistaan,  joista  minä  puolestani  kirjoitan  tutkimuskertomuksen.

Yritykseni saattaa olla uhkarohkea, sillä en ole itse kenenkään äiti. Toisaalta tietynlainen tunnetason

etäisyys valittuun aiheeseen voi olla perusteltua, koska kyseessä on tutkimus, eikä henkilökohtainen

tai  terapeuttinen teksti  (Raunio 2008, 52). Äitiyden sanotaan olevan yksi sosiaalityössä  ja etenkin

lastensuojelussa  vahvasti  läsnä  olevista  ilmiöistä.  Äitiyden  yksilöllisten,  kulttuuristen  ja

yhteiskunnallisten merkitysten  tarkastelu on sosiaalityön kannalta  tärkeää.  (Nousiainen 2004, 10.)

Sosiaalityöntekijänä  työskennellessäni  olen  itsekin  päässyt  ihmettelemään  (moni)naisen  äitiyden

suurta mysteeriä ja mielessäni on äitiyteen liittyen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Paneuduin kandidaatin  tutkielmassani  sijaisäitien kokemuksiin,  joten  tuntui  luontevalta  lähteä pro

gradu  tutkielmassa  syventämään  aihetta.  Sijaisäitiyden  tutkimiseen  sain  alkusysäyksen

työskenneltyäni  jonkin  aikaa  lastensuojelun  sijaishuollosta  vastaavassa  sosiaalityön  yksikössä.

Työkokemukseni  ja  kandidaatin  tutkielmani  perusteella  sanoisin,  että  sijaisäitien  on  äiteinä

kohdattava  sellaisia  asioita,  joita  suurin  osa  vanhemmista  ei  juuri  tule  ajatelleeksi.  Yksi

nimenomaan sijaisäitejä koskeva asia voi olla lapsen sijoituksen suunnittelemattoman katkeamisen

kohtaaminen. Tarkoituksenani onkin tutkia sijaisäitien kokemuksia ja äitiysidentiteetin rakentumista

erityisesti  pitkäaikaiseksi  suunniteltujen,  mutta  sittemmin  katkenneiden  sijaisperhesijoitusten

kontekstissa. Kaikki tutkimukseni äitien kokemat katkenneet sijoitukset johtivat sijaishuoltopaikan

muutokseen,  eli  huostaanottoa  ei  lopetettu.  Lastensuojelulaissa  ei  ole  käsitettä  ”pitkäaikainen

sijoitus”,  vaan  kyse  on  sosiaalityöntekijöiden  kokemustiedon  perusteella  rakentuneesta  termistä.

Huostaanotto  on  aina  toistaiseksi  voimassa  (lastensuojelulaki  417/2007,  47§),  joten  lapsen

poismuutto  ennen  täysiikäisyyttä  on  mahdollista  myös  huostaanoton  lopettamisen  takia.  Tässä

tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä huostaanoton lopettamisen muutoskohtia. Minua kiinnostavat

myös  sijaisäitien  äitiysidentiteetin mahdolliset muutokset  sijoituksen  katketessa,  joten  tulen  ensin

analysoimaan sijaisäiteinä toimivien naisten äitiysidentiteetin rakentumista yleisemmin.

Sijaisäitien kokemusten ja äitiysidentiteetin rakentumisen tutkimusta ei ole Suomessa juuri tehty 

varsinkaan  katkenneiden  sijoitusten  näkökulmasta.  Marjatta  Bardyn  (1989,  57)  mukaan  lapsen

sijoitukseen  liittyvien  eri  osapuolten  näkökulman  selvittämättä  jättäminen  aiheuttaa  helposti

ristiriitoja,  mielipahaa  ja  tyytymättömyyttä.  Bardy  (1989)  tarkoittaa  ymmärtääkseni  sitä,  että
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sosiaalityöntekijöiden  tulisi  sijoitusprosesseissa  huomioida  huolella  niin  lapsen,  sijaisvanhempien

kuin  myös  lapsen  biologisten  vanhempien  ajatukset  sijoituksesta.  Sijaishuollon  kokonaisuudessa

sijaisäiti  on  yksi  osapuoli,  joten  hänen  kokemustensa  tunteminen  on  tärkeää.  Perustelen  kenties

omaperäiseltä  vaikuttavan  tutkimustehtäväni  valintaa  yhtäältä  myös  sillä,  että  varjoisat  ja  pienen

ryhmän  kohtaamat  kokemukset  voivat  joskus  tuoda  valtavirran  kokemuksia  kirkkaammin  esiin

huomionarvoisia asioita yhteiskunnasta ja kulttuurisista käsityksistämme. Sijaisperheissä tapahtuvat

sijoitusten  katkeamiset  eivät  ole  valtakunnallisten  tilastojen  mukaan  kovin  yleinen  ilmiö,  sillä

esimerkiksi  vuonna  2004  noin  seitsemän  prosentin  sijaisperheessä  asuneen  lapsen

sijaishuoltopaikka  muuttui.  Prosenttilukuun  kuuluvat  ne  sijaishuoltopaikan  muutokset,  joissa

huostaanottoa  ei  lopetettu,  mutta  myös  ne  sijoitusten  päättymiset,  jotka  olivat  seurausta

huostaanoton  lopettamisesta  ennen  lapsen  täysiikäisyyttä. (Janhunen  2007,  13.)  Perhehoitoliitto

esittää kuitenkin verkossa julkaisemassaan kannanotossa huolensa sijaisperheen jäsenten saamasta

tuesta sijoituksen katkeamisen tilanteessa. Katkeamisen kokeneille sijaisvanhemmille järjestetyissä

Perhehoitoliiton  vertaisryhmissä  sijaisvanhemmat  nimittäin  ovat  tuoneet  esiin  yksin  jäämistään

vaikeassa  tilanteessa. (Perhehoitoliiton  kannanotto  2008.)  Suunnittelematon  perhesijoituksen

katkeaminen on koskettava asia heille, jotka sen joutuvat kohtaamaan. Huonosti hoidettuna se voi

olla  niin  lapsia  kuin  aikuisiakin  traumatisoiva  kokemus.  (Janhunen  2007,  6–7.)  Kaikenlainen

sijoitusten katkeamisiin liittyvä tutkimus voi mahdollisesti tarjota apua myös käytännön työtapojen

kehittämiseen.

Tutkimusraportistani  käytän  termiä  tutkimuskertomus.  Kertomukseni  etenee  siten,  että  aloitan

toisessa luvussa sijaisvanhemmuutta koskevien institutionaalisten odotusten esittelystä. Sen jälkeen

siirryn oman tutkimukseni kannalta merkittävien sijaisvanhemmuuden tutkimusten käsittelemiseen.

Vaikka tutkimukseni  fokus ei ole  institutionaalisissa määrityksissä, kuten sijaishuoltoa koskevissa

laeissa, luo jonkinlainen kuva laeissa esiintyvistä sijaisperhetoiminnan ehdoista perustan sijaisäitien

kokemusten  jäsentämiselle.  Kyösti  Raunio  (2008,  18)  päätyy  pohdinnoissaan  teoreettisesta

viitekehyksestä  siihen,  että  tutkielman  ajatuspohjasta  puhuminen  sopii  luultavasti  paremmin

gradutyön  tekemisen  realiteetteihin  kuin  teoriaosasta  puhuminen.  Omassakin  tutkielmassani

ajatuspohja  kuvaa  käsitteenä  teoriaosaa  paremmin  tekemiäni  valintoja,  sillä  tutkimustani  ei  ohjaa

mikään  yksi  ”suuri”  teoria,  jota  koettaisin  testata.  Ennemminkin  käytän  teoreettismetodologisia

suuntaviittoja, jotka ohjailevat pehmeästi lähestymistäni tutkittavaan ilmiöön.

Luvussa  kolme  keskityn  äitiyden  rajoihin  kulttuurissamme  ja  äitien  kokemuksissa.  Tutkimukseni

ajatuspohjassa  liitän  sijaisäitien  kokemukset  marginaalissa  olevien  ”erilaisten”  äitien  kokemuksia
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koskevien  tutkimusten  kenttään.  Erilaisuus  tai  yhtälailla  tavallisuus  ovat  vaikeasti  määriteltäviä

käsitteitä, mutta tulen myöhemmin avaamaan niitä tarkemmin. Esittelemäni äitiystutkimukset ovat

sosiaalitieteellisiä  ja  feministiseen  tutkimukseen  kiinnittyviä.  Feministisen  tutkimuksen  voi

määritellä  lyhyesti  siten,  että  siinä  nostetaan  esille  erityisesti  tutkimuksen  lähtökohtiin  ja

tavoitteisiin  liittyvät  kysymykset  (Koivunen  &  Liljeström  1996,  19).  Vaikka  tutkin  sijaisäitien

henkilökohtaisia  kokemuksia,  en  voi  väistää  pohdintoja  tutkimukseni  laajemmista  tavoitteista.

Tärkeimpinä tavoitteinani pidän äitiyden moninaisuuden syvempää ymmärtämistä. Toivon voivani

tutkimuksellani  rohkaista  vaikeissa  tilanteissa  olevia  äitejä  kertomaan  kokemuksistaan.  Erilaisen

äitiyden  tutkimukset  ovat  innoittaneet  näkökulmani  valintaa  erityisesti  sen  vuoksi,  että  niissä  on

käsitelty  äitiyden  ”kipukohtia”  tai  muutoksia,  jollaisena  myös  perhesijoituksen  yllättävän

katkeamisen  voi  nähdä.  Äitiyden  yksilöllisten  kokemusten  avulla  voi  nähdäkseni  saada  näkyviin

myös kulttuurisia  ja  yhteiskunnallisia  puolia  äitiydestä  ja  sen monimuotoisuudesta. Tutkimukseni

pyrkii  olemaan  niin  äitiyden  mikro  kuin  makrotasoakin  tarkasteleva.  Tutkijan  suurennuslasinani

toimivat  teoreettismetodologiset  valintani,  joiden  avulla  yritän  nähdä  syvemmälle  sijaisäitien

kertomuksiin. Tarvitsen aiempia  tutkimuksia äitiyden kokemuksista  ja kulttuurisista merkityksistä

aineiston  analyysin  avuksi,  sillä  haluan  nähdä  millä  tavoin  tutkimukseni  sijaisäitien  yksilölliset

kertomukset kiinnittyvät äitiyden yhteiskunnalliskulttuurisiin kertomuksiin.

Tutkimukseni  keskeinen  käsite  on  identiteetti.  Pohdin  kolmannen  luvun  lopussa  identiteetin

käsitteellistämistä  sosiaalitieteellisesti  ja  elämän  muutoskohdissa.  Tutkimukseni  metodologiset

valinnat  ja  tutkimusprosessin  etenemisen  olen  koettanut  kuvata  huolellisesti  neljännessä  luvussa.

Tutkimukseni  metodologisten  valintojen  taustalla  vaikuttava  ihmis  ja  tiedonkäsitys  on

hermeneuttisfenomenologinen,  johon olen yhdistänyt narratiivisuuden (tarkemmin luvuissa 4.3  ja

4.4).  Aineiston  analyysista  ja  tuloksista  kertovissa  viidennessä  ja  kuudennessa  luvussa  rakennan

sijaisäitien  äitiysidentiteettiä  heidän  kertomuksiaan  tulkitsemalla,  ja  muutoskohdan  eli  sijoituksen

katkeamisen valossa. Viimeisessä luvussa (luku 7) vedän tuloksia yhteen ja pohdin niitä suhteessa

sosiaalityön käytäntöihin sekä laajempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin merkityksiin.
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2 NÄKÖKULMIA SIJAISVANHEMMUUTEEN

Esittelen  tämän  luvun  ensimmäisessä  alaluvussa  sijaisvanhemmuutta  koskevia  institutionaalisia

odotuksia,  kuten  sijaishuoltoa  koskevia  lakeja  ja  muita  sijaisvanhemmille  asetettuja  ”virallisia”

odotuksia.  Sen  jälkeen  siirryn  alalukuihin,  joihin  olen  koonnut  tutkimuksia  ja  artikkeleja,  mitkä

liittyvät  sijaisvanhemmuuteen  ja  sopivat  oman  tutkimustehtäväni  ajatuspohjaksi.  Samalla  tulen

tehneeksi  kattavan  sijaisperheitä  koskevan  kirjallisuuskatsauksen,  koska  aikaisempaa  tutkimusta

aiheesta  on  Suomessa  melko  niukasti.  Luon  silmäyksen  sijaisperheiden  toimivuuden  ehtoihin  ja

haasteisiin,  mutta  myös  tutkimusten  osoittamiin  selviytymiskeinoihin.  Katkenneiden  sijoitusten

taustoitusta  olen  hahmotellut  niin  ikään  omaan  alalukuunsa,  mutta  aiheesta  tehdyn  vähäisen

tutkimuksen  takia  keskityn  melko  yksipuolisesti  sijoitusten  katkeamisen  syihin.  Suomessa

sijaisvanhemmuutta  on  harvoin  tutkittu  keskittymällä  joko  sijaisäitien  tai  sijaisisien kokemuksiin.

Näin  ollen  en  voinut  rajata  tutkimuksen  ajatuspohjaa  ainoastaan  sijaisäitiyden  tutkimukseen.

Sijaisperheitä  ja  vanhemmuutta  koskevaa  tutkimusta  on  mielestäni  välttämätöntä  eritellä  jonkin

verran, koska muutos tai särökohta, josta käsin analysoin sijaisäitien äitiysidentiteetin rakentumista

ja  mahdollisia  muutoksia,  ei  voi  olla  vaikuttamatta  koko  perheeseen.    Sijaisäitiyttä  tulen  vielä

erikseen  määrittelemään  erilaista  äitiyttä  käsittelevässä  kolmannessa  luvussa.  Tutkimukseni  on

ennen kaikkea äitiyden  tutkimusta  sijaishuollon kontekstissa  ja  erityisessä muutoskohdassa. Tästä

johtuen rajasin perhetutkimuksen kaikessa laajuudessaan käsittelyn ulkopuolelle.

Esittelen  suomalaisen  tutkimuksen  lisäksi  joitakin  ulkomaisia  sijaishuoltoa  koskevia  tutkimuksia.

On  huomioitava,  että  muiden  maiden  sijaishuoltoa  koskevat  institutionaaliset  ehdot  ovat  erilaisia

kuin Suomessa.

2.1 Sijaisvanhemmuus institutionaalisissa kehyksissä

Tarja  Pösö  (2004,  202)  muistuttaa  artikkelissaan  ”Kasvatustyö  sijaishuollossa”,  että  sijaishuoltoa

voi  ja  tulee  tarkastella  muunakin  kuin  lainsäädännön  määrittämänä  toimintana.  Omassa

tutkimuksessani  olen  keskittynyt  enimmäkseen  juuri  siihen  puoleen  sijaishuoltoa,  joka  ei  ole

pelkästään  lakia  ja  asetuksia.  Pösön  (mt.)  mukaan  juridisen  pohjan  esiintuominen  puoltaa

paikkaansa siitä syystä, että huostaanotto ja sijaishuolto ovat lasten ja perheiden elämään vahvasti

puuttuvia  toimenpiteitä  (mt.,  202).  Laki  asettaa  sijaishuollolle  tietyt  ehdot  ja  rajat,  kuten kaikelle

sosiaalitoimen  harjoittamalle  lastensuojelulle.  Erilaiset  institutionaaliset  ehdot  eivät  voi  olla
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vaikuttamatta  jollain  tavoin  sijaisäitien  kokemuksiin,  kysehän  on  myös  heidän  äitiydelleen

asetetuista odotuksista.

Lapsi  on  otettava  sosiaalihuollosta  vastaavan  toimielimen  huostaan,  jos  puutteet  lapsen

huolenpidossa tai muut olosuhteet vakavasti vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä; tai lapsi itse

vaarantaa  vakavasti  terveyttään  tai  kehitystään  (lastensuojelulaki  417/2007,  40§).  Kun  lapsi  on

otettu  huostaan,  on  sosiaalihuollosta  vastaavalla  toimielimellä  oikeus  päättää  huostaanoton

tarkoituksen  toteuttamiseksi  lapsen  olinpaikasta  sekä  hoidosta,  kasvatuksesta,  valvonnasta  ja

muusta  huolenpidosta  (lastensuojelulaki  417/2007,  45  §).  Lapsen  sijaishuollolla  tarkoitetaan

huostaanotetun  tai  kiireellisesti  sijoitetun  lapsen  hoidon  ja  kasvatuksen  järjestämistä  kodin

ulkopuolella.  Lapsen  sijaishuolto  voidaan  järjestää  perhehoitona  tai  laitoshuoltona,  tai  muulla

lapsen  tarpeiden  edellyttämällä  tavalla.  (lastensuojelulaki  417/2007,  49§.) Huostaanotettuja  lapsia

on Suomessa uusimman  tilastotiedon mukaan 10 207. Tilasto sisältää myös kiireellisesti  sijoitetut

lapset. Näistä lapsista on perhehoitoon sijoitettuja kaikkiaan noin 5500. (Terveyden ja hyvinvoinnin

laitos 2009.) Luku 5500 sisältää sosiaalitoimen perhehoitoon sijoittamat lapset, mutta lisäksi myös

73  niin  sanottua  yksityistä  sijoitusta,  joista  on  tehty  ilmoitus  sosiaalitoimeen.  Näistä  sijoituksista

sosiaalitoimi  ei  kuitenkaan  ole  päättänyt.  (Lastensuojelu  2007.)  Perhehoitoon  sijoitettujen  lasten

osuus on vuosina 1991–2007 laskenut tasaisesti. Vuonna 2007 lapsista 34 prosenttia oli sijoitettuna

perhehoitoon  ja  50  prosenttia  laitoshoitoon.  Loput  15  prosenttia  lapsista  olivat  muulla  tavoin

järjestetyssä sijaishuollossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.)

Perhehoidolla  tarkoitetaan  jatkuvan  hoidon  ja  ylläpidon  toteuttamista  yksityisessä  kodissa

(sosiaalihuoltolaki  710/1982,  25§).  Perhehoitoon  voi  olla  sijoitettuna  lapsia  ja  nuoria,  vanhuksia,

vammaisia,  sekä  mielenterveyskuntoutujia.  Eniten  perhehoitoon  on  sijoitettuna  huostaanotettuja

lapsia.  (Hakkarainen  &  Kuukkanen  2008,  5.)  Perhehoitajalla  tarkoitetaan  perhehoitajalaissa

henkilöä,  joka  antaa  kodissaan  sosiaalihuoltolain  25  §:ssä  (710/1982)  tarkoitettua  perhehoitoa.

Perhehoitajan  on  oltava  koulutuksensa,  kokemuksensa  tai  henkilökohtaisten  ominaisuuksiensa

vuoksi  tehtävään  sopiva.  Perhehoitaja  tekee  kunnan  tai  kuntaliitoksen  kanssa

toimeksiantosopimuksen.  (perhehoitajalaki  312/1992,  1§.) Perhehoidon  tavoitteena  on  antaa

perhehoidossa  olevalle  mahdollisuus  saada  perheenomaista  hoitoa,  läheisiä  ihmissuhteita  sekä

edistää hänen sosiaalista kehitystään ja perusturvallisuuttaan. (sosiaalihuoltolaki 710/1982, 25§.)

Yksityisperheistä,  jotka  tarjoavat  lastensuojelun  sijoittamille  lapsille  perhehoitoa,  on  vakiintunut

arkiseen  kielenkäyttöön  termi  sijaisperhe.  Perhehoitoon  sijoitettua  lasta  hoitavia  vanhempia
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kutsutaan virallisen, laissa käytetyn perhehoitajanimikkeen lisäksi myös sijaisvanhemmiksi. (Esim.

Valkonen 1995, 1.) Itse käytän tässä tutkimuksessa perhehoitajanimikkeen sijasta jatkossa käsitettä

sijaisvanhempi.  Mahdollisimman  usein  käytän  erikseen  sijaisäiti  ja  sijaisisä  termejä.  Näitä

käsitteitä haluan käyttää, koska perhehoitaja termi ei sellaisenaan erittele hoitajia äidiksi ja isäksi.

Pidän äideistä  ja  isistä  erikseen puhumista  tärkeänä asiana, koska  sijaisvanhemmuutta on  yleensä

tutkittu hyvin sukupuolineutraalisti (ks. Rimmi 2000).

Lapsen  huostassapidon  aikana  tuomioistuin  voi  lain  mukaan  päättää  siitä,  kenelle  lapsen  huolto

annetaan. Huoltajaksi  voidaan  joskus määrätä myös perhehoitaja,  jos hän on esimerkiksi  hoitanut

lasta  pitkään.  Yleensä  lapsen  biologiset  vanhemmat  säilyvät  lapsen  huoltajina  huostaanotosta

huolimatta.  Huoltoasiassa  kysymys  on  aina  lapsen  elämään  liittyvästä  isosta,  emotionaalisesta

ratkaisusta.  (Räty  2007,  286–287.)  Lapsen  ollessa  sijaishuollossa  on  sosiaalityöntekijän  oltava

yhteistyössä  sijaishuoltoon  sijoitetun  lapsen  huollon  jatkuvuuden  turvaamiseksi  niin  lapsen  kuin

hänen  vanhempansa  ja  huoltajansa  sekä  huollostaan  vastaavan  sijaishuoltopaikan  kanssa

(lastensuojelulaki  417/2007,  52  §). Huostaanotto  on  voimassa  toistaiseksi.  Lapsen  asioista

vastaavan  sosiaalityöntekijän  on  arvioitava  huostassapidon  jatkamisen  edellytykset

asiakassuunnitelman  tarkistamisen  yhteydessä,  mutta  myös  lapsen  tai  huoltajan  hakiessa  sen

lopettamista.  Tarvittaessa  arviointia  on  tehtävä  muutoinkin.  (lastensuojelulaki  417/2007,  47§.)

Toimeksiantosopimus  voidaan  irtisanoa  päättymään  irtisanomista  seuraavan  kahden  kuukauden

kuluttua,  ellei  sopimuksessa  ole  toisin  sovittu  (perhehoitajalaki  312/1992,  5§).  Mikäli  kunta

irtisanoo  toimeksiantosopimuksen,  on  perhehoitajalla  sitä  ennen  oikeus  tulla  kuulluksi.

Toimeksiantosopimus  voidaan  tietyissä  tilanteissa  purkaa  ilman  irtisanomisaikaa.  Mikäli  lapsen

huostaanotto jatkuu edelleen toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta huolimatta, on asiasta tehtävä

erikseen  lasta  koskeva  sijaishuollon  muutospäätös.  (Räty  2007,  321.)  Omassa  tutkimuksessani

sijoituksen katkeaminen tarkoittaa juuri sitä, että sosiaalityöntekijän on täytynyt tehdä lasta koskeva

sijaishuollon muutospäätös. Kaikkien tutkimukseni lasten huostaanottohan jatkui edelleen.

Perhehoitajien  lakisääteisiä  etuja  ovat  palkkio  ja  kulukorvaus  sekä  oikeus  vapaaseen  ja

sosiaalityöntekijän  tukeen  (perhehoitajalaki  312/1992,  2§,  3§). Perhehoitajilla  on  oikeus  saada

valmennusta  tehtäväänsä.  Valmennuksen  järjestämisvastuu  on  perhehoitoa  järjestävillä  ja

sijoittavilla  tahoilla. Lasten  ja nuorten perhehoitajia varten on PRIDEvalmennus. Sen  tavoitteena

on,  että  sijaisvanhemmat  saavat  valmiuksia  huomioida  lapsen  kehitystä  ja  kehityksellisiä  viiveitä

sekä  sitoutuvat  tukemaan  lapsen  suhteita  syntymävanhempiinsa  ja  muihin  lapselle  tärkeisiin

ihmisiin.  Sijaisvanhempien  tulee  myös  sitoutua  lapseen  ja  toimia  hänelle  luotettavana  aikuisena



7

tarvittaessa lapsen koko elämän ajan. Ennen kaikkea sijaisvanhempien on pyrittävä suojelemaan ja

hoivaamaan lasta. (Hakkarainen & Kuukkanen 2008, 7.)

2.2 Sijaisperheen hyvinvoinnin avaimet

Sijaisvanhemmaksi  ryhtymisen  motiivit  vaikuttavat  luultavasti  siihen,  miten  sijaisäitinä  ja  isänä

toimitaan ja miten vanhempana oleminen sujuu pitkällä tähtäimellä. Motiiveilla on todennäköisesti

oma  merkityksenä  myös  sille,  miten  sijoituksen  katkeaminen  koetaan.  Gunvor  Andersson  (2001)

tutki  Ruotsissa  sijaisvanhemmuuden  motiiveja  ja  oli  kiinnostunut  myös  siitä,  millaisissa

elämäntilanteissa  vanhemmat  olivat  sijoitetun  lapsen  tullessa  perheeseen.  Tutkimuksen  tulokset

osoittivat,  että  sijaisvanhemmiksi  haluttiin  monesta  eri  syystä.  Sijaisvanhemmat  saattoivat  olla

lapsen sukulaisia ja tunsivat siksi vastuuta ottaa lapsi luokseen. Toisinaan oli niin, ettei pariskunta

voinut  saada  biologisia  lapsia,  ja  sijoitettu  lapsi  toi  ratkaisun  lapsen  kaipuuseen.  Yhdeksi  syyksi

nimettiin  sijaisäidin  halu  olla  kotona  hoitamassa  lapsia.  (Mt.,  240–241.)  Niin  ikään  ruotsalaisen

Ingrid Höjerin (2001) tutkimus  tuki viimeksi mainittua motiivia, sillä  tulokset osoittivat, että  jopa

30  prosenttia  sijaisvanhemmuuteen  ryhtyneistä  naisista  oli  nähnyt  sijaisäitiyden  nimenomaan

vaihtoehdoksi kodin ulkopuolella  työskentelylle. Kuitenkin vain yhdeksän prosenttia sijaisäideistä

sanoi  rahallisen  korvauksen  olleen  sijaisvanhemmuutensa  vaikuttimena.  Tutkimus  osoitti

sukupuolten välisen eron: naiset saavat useimmiten idean sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä miesten

seuratessa varovaisemmin perässä. Kaikista yleisin syy sijaisvanhemmuuden taustalla oli halu tehdä

jotain tärkeää ja samalla toive saada lisää lapsia. (Mt., 227.)

Kaikki  perheet,  tai  tarkemmin  sanottuna  niiden  jäsenet,  haluavat  luultavasti  olla  tyytyväisiä

yhteiselämäänsä.  Miten  tyytyväisiksi  tullaan  ja  miten  hyvinvointia  pidetään  yllä?  Sijaisperheiden

toimivuutta on  tutkittu ulkomailla melko paljon. Oma  tutkimukseni voi mahdollisesti  antaa  tähän

kysymykseen  vastauksia,  ainakin  epäsuorasti.  Englantilaisten  sosiaalityön  tutkijoiden  Kate

Wilsonin,  Steph Petrien  ja  Ian  Sinclairin  (2003)  tapaustutkimuksessa pohdittiin  kahta kysymystä:

miksi  toiset  sijoitukset  ovat  onnistuneita  ja  toiset  puolestaan  vähemmän  onnistuneita.  Lisäksi

tutkimuksessa  perehdyttiin  niihin  prosesseihin,  joilla  on  merkitystä  sijoitusten  negatiivisille  ja

positiivisille urille. Tulosten mukaan sijaisvanhempien ja  lasten väliset suhteet näyttäisivät olevan

avainasemassa. Erityinen merkitys  sijoituksen pysyvyydelle  ja  toimivuudelle oli  sijaisvanhempien

lämpimällä  ja  vastavuoroisella  suhtautumisella  lapseen.  Sijaisvanhemman  kyky  vahvistaa  lapsen
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positiivista käytöstä ja olla reagoimatta negatiiviseen käytökseen torjuvasti, vaikuttivat myönteisesti

sijoitukseen. (Mt., 2003, 992–993, 1002–1003.)

Suomessa  sijaisperheiden  sosiaalisia  suhteita  ja  ”hyvää”  vanhemmuutta  on  jonkin  verran  tutkittu

sijaiskodissa  kasvaneiden  nuorten  näkökulmasta.  Leena  Valkonen  (1995)  tutki  perhehoitonuorten

vanhemmuussuhteita  haastattelemalla  sijaisperheessä  kasvaneita  18–21vuotiaita  nuoria.

Tutkimuksen  teoriassa  lähdettiin  liikkeelle psykologisen  vanhemmuuden  käsitteestä,  jonka nuoret

kuitenkin  yllättäen  kumosivat  puhumalla  vanhemmuudesta  konkreettisena  toimintana.  Nuorten

mielestä  hyvä  vanhemmuus  edellytti  tiettyjen  tehtävien  hoitamista,  kuten  vastuun  kantamista  ja

rajojen  asettamista.  Rakkaus  ei  siis  yksin  riittänyt.  (Mt.,  26–27,  101.)  Valkosen  (mt.,  70–71)

tutkimuksessa kävi ilmi, että osalla nuorista oli ollut murrosiässä suuria vaikeuksia sijaisperheessä.

Yhtenä syynä vaikeuksiin oli nuoren kokemus siitä, ettei hän ollut tasaveroinen perheen biologisten

lasten  kanssa.  Vähän  alle  puolet  haastatelluista  oli  kokenut  eriarvoisuutta  sijaisperheessä,  lähinnä

nuoret olivat kokeneet ”ylirajoittamista” sijaisvanhempien omiin lapsiin nähden (mt., 1995, 76–77).

Kysymys  oli  siis  ilmeisesti  jonkinlaisesta  epäluottamuksesta  sijaisvanhempien  ja  nuorten  välillä.

Sijaisperheen  hyvinvoinnin  avaimina  näyttäisivät  tutkimusten  mukaan  olevan  ennen  kaikkea

sijaisvanhempien ja lasten väliset lämpimät suhteet. Lapsen tulee voida luottaa ympärillään oleviin

aikuisiin, ja siihen että aikuiset tekevät lapsen edun mukaisia ratkaisuja.

2.3 Sijaisperheen hyvinvoinnin uhat ja selviytymiskeinot

Tutkimusta  sijaisvanhempana  toimimisen  karikoista  on  olemassa  niin  suomalaista  kuin

ulkomaistakin.  Kuten  mikä  tahansa  perhe  myös  sijaisperhe  koostuu  yksilöistä,  joilla  on  omat

tunteensa ja persoonalliset ominaisuutensa. Perheenjäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, miten

perhe toimii. Jo aiemmin mainitsemani tutkimustulokset sijaisvanhemmaksi ryhtymisen motiiveista

olivat  Höjerin  (2001)  sosiaalityön  tutkimuksesta,  joka  varsinaisesti  koski  sijaisperheiden  jäsenten

välisiä  suhteita.  Tutkimusaineisto  kerättiin  syvähaastatteluilla  ja  kyselylomakkein.  Tutkimuksen

tulosten  mukaan  neljä  prosenttia  sijaisäideistä  ja  seitsemän  prosenttia  sijaisisistä  koki

sijaisvanhempana  toimimisen  vaikuttavan  negatiivisesti  aviosuhteeseensa.  Sijaisvanhemmista

kymmenisen prosenttia  oli  joskus  kokenut,  että biologisten  lasten  ja  sijoitettujen  lasten  suhteisiin

liittyi poikkeuksellisen vaikeita konflikteja. (Mt., 2001, 225–231.)
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Pirjo Vihma (1998) haastatteli erityispedagogiikan pro gradu tutkielmaansa varten sijaisvanhempia

ja  tutki  laadullisin  menetelmin  erityisesti  sijaisperheiden  arjen ongelmia  sekä  selviytymiskeinoja.

Vihman  mukaan  sijoitettu  lapsi  toi  perheen  arkeen  tiettyjä  erityispiirteitä,  kuten  lapsen  ja

sijaisvanhempien yhteydenpidon  lapsen biologiseen sukuun. Arjen voimavaroina sijaisvanhemmat

pitivät lähiympäristön tukea ja omia harrastuksia. Vihma haastatteli tutkimustaan varten kaikkiaan

neljää pariskuntaa. (Mt., 2.) Erityisesti huomiota kiinnitti se, että yhdelläkään pariskunnista ei ollut

omia biologisia lapsia sijoitettujen lasten lisäksi.

Vihman  tavoin  myös  Päivi  Ylikoski  (2000)  tutki  psykologian  pro  gradu  tutkielmassaan

kvalitatiivisin  menetelmin  perhehoidon  onnistumista  ja  ongelmia  sijaisvanhempien  näkökulmasta.

Ylikoski  haastatteli  tutkimustaan  varten  25  sijaisvanhempaa.  Haastatellut  sijaisvanhemmat

korostivat  pysyvyyden  ja  turvallisuuden  merkityksellisyyttä  lapsen  elämässä.  Vihman  (1998)

tutkimuksen  sijaisvanhempien  tavoin  myös  Ylikosken  (2000)  aineiston  sijaisvanhemmat  pitivät

erityisesti yhteydenpitoa sijoitetun lapsen biologisiin vanhempiin yhtenä haasteellisimmista asioista

sijaisvanhemmuudessa.  Ylikoski  rakensi  sijaisvanhemmista  kolme  tyyppiä  suhteessa  lapsen

tarpeisiin.  Ne  olivat  onnellinen  perhe,  jäykkä  perhe  ja  kuormitettu  perhe.  Sijaisperheiden

tyypittelyssä  sijaisvanhempia  erotteleviksi  tekijöiksi  Ylikoski  nosti  juuri  suhtautumisen

yhteydenpitoon lapsen biologisten vanhempien kanssa, mutta myös lapsen kanssa koetut vaikeudet

ja  valmiuden  lapsesta  luopumiseen.  Erityisesti  jäykän  perheen  vanhemmat  kokivat

sijaisvanhemmuudessaan epäonnistumisen pelkoa. Heitä kauhistuttivat lapsen kanssa mahdollisesti

eteen  tulevat ongelmat. Nämä sijaisvanhemmat  sanoivat voivansa harkita  lapsesta  luopumista,  jos

lapsi ei sopeudu, vaikkakin  luopuminen olisi  iso pettymys. (Mt., 54–57.) Useimmat  tutkimukseen

osallistuneista vanhemmista kokivat onnistuneensa sijaisvanhemmuudessaan hyvin (mt., 69).

2.4 Katkenneiden perhesijoitusten taustat

Sijoituksen  katkeaminen  tai  sen  uhka  on  äärimmäinen  ja  kenties  vaikein  haaste

sijaisvanhemmuudessa. Koska  tutkimukseni ei keskity sijoitusten katkeamisen syihin, mutta niillä

luultavimmin on merkityksensä koko prosessissa, kerron seuraavaksi millaisia asioita katkeamisten

taustalta on löydetty ulkomailla ja Suomessa.

Yhdysvalloissa  Kathryn  Rhodes,  John  G.  Orme  ja  Cheryl  Buehler  (2001) vertailivat

sijaisvanhemmuudesta  luopuneita  vanhempia  niihin  vanhempiin,  jotka  halusivat  jatkaa
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sijaisvanhempina toimimista. Kyseessä oli iso kansallinen kyselytutkimusaineisto, joka analysoitiin

kvantitatiivisin  menetelmin.  Tutkijat  saivat  selville  että  syyt,  joiden  vuoksi  sijaisvanhemmat

luopuivat  luokseen  sijoitetuista  lapsista,  olivat  moninaisia.  Sijaisvanhemmat  saattoivat  luopua

lapsesta,  koska  eivät  kokeneet  saavansa  vanhemmuudelleen  tarpeeksi  tukea  yhteiskunnalta,

käytännössä  sosiaalityöntekijöiltä.  Toisaalta  myös  sijoitetun  lapsen  ongelmat  ja  vaikea

käyttäytyminen  saattoivat  muodostua  ylivoimaisiksi  esteiksi  jatkaa  sijaisvanhempina.  (Mt.,  84,

108.)  Sijaisvanhempien  tunne  siitä,  että  heillä  on  taito  käsitellä  lasta,  oli  keskeinen  tekijä

sijaisvanhempana  jatkamiselle  Ramona  Denbyn,  Nolan  Rindfleischin  ja  Gerald  Beanin  (1999)

laajan  yhdysvaltalaisen  kyselytutkimuksen  mukaan.  Innostus  jatkaa  sijaisvanhempana  oli

todennäköisempää myös silloin kun sosiaalityöntekijä oli helposti lähestyttävä ja antoi sijaisäidille

positiivista palautetta työskentelystä lapsen kanssa. (Mt., 301–302.)

Lasten  biologisten  vanhempien  kanssa  koetut  ristiriidat  saattoivat  myös  aikaansaada

sijaisvanhemmuudesta  luopumista.  Yllättävinä  pitämiäni  syitä  sijaisvanhemmuuden

keskeyttämiselle  olivat  kokemukset  lapsen  tulevaisuuteen  vaikuttamisen  vaikeudesta  sekä

sijaisvanhempien  kyvyttömyys  hyväksyä  sitä,  että  lapsi  saatettaisiin  ottaa  heiltä  joskus  pois.

(Rhodes  ym.  2001,  84,  108.)  Lisäksi  Rhodesin  ym.  (mt.,  848–5)  tutkimus  osoitti,  että  sekä  ne

vanhemmat,  jotka  lopettivat  sijaisvanhempina  toimimisen että ne vanhemmat,  jotka suunnittelivat

lopettamista,  olivat  kokeneet  saaneensa  liian  vähän  koulutusta  ja  ohjausta  ennen  sijaisperheeksi

ryhtymistään,  mutta  myös  sijaisvanhemmuutensa  aikana. Denby  ym.  (1999,  302)  painottivat  niin

ikään sijaisvanhempien koulutuksen merkitystä, koska sen avulla näytettiin voivan saada välineitä,

joilla  kohdata  lasten  yhä  vaikeutuvia  käytöspulmia.  Yhdysvalloissa  sijaisvanhemmuutensa

keskeyttäneiden korkeat luvut ovat monissa sosiaalitoimistoissa huolena, koska lapsia sijoitettaisiin

mieluummin  yksityisiin  sijaisperheisiin  kuin  laitoksiin  (Rhodes  ym.  2001,  84–85;  Denby  ym.

1999).    Suomessakin  perhehoidon  suhteellinen osuus  on  viime  vuosien  aikana  pienentynyt  kodin

ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaismäärän kuitenkin kasvaessa (Janhunen 2007, 12).

Suomalaisia  tutkimuksia  sijaisvanhemmuudesta  luopuneiden  määrästä  tai  lopettamisen  syistä  on

olemassa  vain  vähän.   Mirjam  Kallandin  ja  Jari  Sinkkosen  (2001)  tutkimus  pitkäaikaiseen

perhehoitoon  sijoitettujen  lasten  sijoitusten  katkeamista  ennustavista  ja  ennaltaehkäisevistä

tekijöistä  on  harvinaisuudessaan  ainutlaatuinen.  Kyse  on  kvantitatiivisesta  tutkimuksesta,  jonka

laaja  aineisto  sisälsi  234  pitkäaikaista perhehoidon  sijoitusta.  Näiden  sijoitusten  kulku  selvitettiin

Pelastakaa  lapset  ry:n  sosiaalityöntekijöiden  toimesta.  He  keräsivät  tiedot  tarkoitusta  varten

räätälöidylle  lomakkeelle.  Aineisto  koottiin  viiden  vuoden  aikana  toteutuneista  sijoituksista.
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Tutkimukseen sisältyi myös sijaisvanhempien ja lapsen biologisten vanhempien haastatteluja. Lasta

tutkittiin  sijoituksen  alussa  ja  uudestaan  vuoden  kuluttua.  Lasten  huostaanottojen  taustalla  olleet

yleisimmät  syyt  olivat  vanhempien  alkoholinkäyttö,  kaoottinen  elämäntyyli  ja  rikollisuus.

Sijoitusten  seurantaaika  oli  kahdesta  viiteen  vuoteen.    Tuona  aikana  katkesi  noin  11  prosenttia

tutkituista  sijoituksista.  Suurimmalla  osalla  lapsista  oli  useita  sijoituksia  ennen  niin  sanottua

pitkäaikaiseen sijoitukseen tulemista. (Mt., 516–517.)

Keskeinen tulos oli, että perheyhtälö, johon kuuluu sekä biologisia lapsia että sijoitettuja lapsia, on

aina  monimutkaisempi  käsitellä  kuin  perhe,  jossa  on  joko  sijoitettuja  lapsia  tai  biologisia  lapsia.

Kahdella  eri  tavalla  perheeseen  tulleet  lapset  vaativat  vanhemmilta  enemmän  vanhemmuuden

taitoja.  Oli  myös  nähtävissä,  että  perhe,  jossa  oli  biologisia  lapsia  ennen  sijoitettuja  lapsia,  ei

välttämättä saanut yhtä paljon tukea sosiaalityöntekijöiltä kuin sijaisperhe, jossa ei ollut biologisia

lapsia. Sijaisvanhemmilla ajateltiin kenties olevan jo valmiiksi niin hyvät valmiudet  ja kokemusta

perheelämästä,  ettei  heitä  haluttu  liiemmälti  neuvoa.  Toisaalta  kokeneemmat  vanhemmat  eivät

itsekään  hakeneet  apua  helposti.  Huomattavaa  on,  että  vaikka  ”kahdenlaisia”  lapsia  omaavien

perheiden tilanne oli vaativa, suurin osa sijoituksista kesti katkeamatta. (Mt., 523.)

Suomessa on 2000luvulla tehty muutamia selvitysluontoisia tutkimuksia katkenneista sijoituksista.

Marjo  Mikkonen  (2002)  toteutti  Helsingin  sosiaaliviraston  lasten  sijaishuoltotoimistossa  pienen

kartoituksen  vuoden  2000  elokuuhun  mennessä  katkenneista  sijoituksista,  joita  oli  kertynyt  20.

Selvitys toteutettiin siten, että sijaisperheet, joilta oli huoltosuunnitelman vastaisesti muuttanut lapsi

pois,  saivat  kyselylomakkeen  täytettäväkseen.  Huoltosuunnitelma  on  lain  edellyttämä,  tosin  nyt

voimassaolevassa lastensuojelulaissa käytetään asiakassuunnitelma termiä. Suunnitelmaan kirjataan

sijaishuollon  tarkoitus  ja  tavoitteet  sekä  tiettyjä  muita  lapsen  elämän  keskeisiä  asioita.

(lastensuojelulaki 417/2007, 30 §.) Poismuuttaneet lapset erosivat toisistaan iältään (4–17vuotiaita)

ja myös sen mukaan kauanko olivat sijaisperheessä asuneet. Vastaukset osoittivat kolmentyyppisiä

katkeamisen syitä. Syyluokat olivat lapsen oireilu, perhehoitajien oma tilanne ja lapsen biologisen

suvun  aiheuttamat  ongelmat,  erityisesti  biologisen  äidin puuttuminen  sijaisperheen  asioihin.  (Mt.,

46–47.)

Mikkosen (2002) selvityksessä sivuttiin sijoituksen katkeamisen syiden lisäksi myös muita tekijöitä.

Yli puolet sijaisvanhemmista arvioi  lapsen olleen heihin kiintynyt  ja myös heidän lapseen. Puolet

perheistä  ei  osannut  arvioida  kiintymystä  tai  arvioi,  ettei  kiintymystä  ollut  kehittynyt.  Valtaosa

sijaisvanhemmista toi esiin, että pettyi omiin voimavaroihinsa. Sijaisvanhemmat kokivat saaneensa
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toisiltaan  tukea.  Lähes  kaikki  toivat  esiin,  etteivät  olleet  saaneet  lapsen  biologisilta  vanhemmilta

tukea  tilanteessa. Sosiaalityöntekijät,  jotka  toimivat  perhehoitajien  työnohjaajina,  saivat  hyvät

arvostelut vain puolelta perheistä. Perhehoitajat olivat pääosin sitä mieltä, että lapsen ongelmia olisi

voitu  ennakoida,  jos  he  olisivat  saaneet  heti  aluksi  enemmän  ja  perusteellisempaa  tietoutta.  (Mt.,

46–47.)

Sijoituksen  katkeamisen  syitä  on  tutkittu  myös  Tarja  Janhusen  (2007)  tekemässä  selvityksessä

sijoitusten  purkautumisesta  pitkäaikaisessa  perhehoidossa.  Syiden  lisäksi  selvityksessä  tuli  esiin

myös  niitä  merkityksiä,  joita  sijoituksen  katkeamisella  on  sijoitukseen  liittyville  eri  osapuolille.

Janhusen  tavoitteena  oli  ilmiön  kartoittaminen  eri  osapuolten  näkökulmasta.  Aineisto  koostui

valtakunnallisista  lastensuojelutilastoista,  kuuden  Suomen  suurimman  kaupungin  lastensuojelun

palvelu ja kustannustiedoista sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asiakasmuistiinpanoista ja

kuukausi  &  vuositilastoista.    Helsingin  kaupungin  asiakasaineisto  koostui  vuosina  2004–2005

pitkäaikaisessa  perhehoidossa  olleista  huostaanotetuista  alaikäisistä  lapsista,  joiden

sijaishuoltopaikka  muuttui.  Aineisto  sisälsi  61  lasta  ja  46  sijaisperhettä,  mutta  vain  pientä  osaa

sijaisvanhemmista,  biologisista  vanhemmista,  sijoitetuista  lapsista  ja  sosiaalityöntekijöistä  saatiin

haastateltua.  Lasten  sijoitukseen  liittyvien  sosiaalityöntekijöiden  muistiinpanojen  pohjalta  tehtiin

tilastollista  analyysiä.  (Mt.,  8–9.)  Osassa  katkeamisista  lapsi  siirtyi  huostaanoton  lopettamisen

seurauksena  alkukotiinsa  ja  osassa  toiseen  sijaishuoltopaikkaan.  Tulosten  mukaan  pitkäaikaiset

perhesijoitukset katkeavat useimmiten sijaisperheen tilanteesta johtuvista syistä, ei niinkään lapsen

oireilusta,  iästä  tai  hankalista  biologisista  vanhemmista  johtuen.  Yksittäisten  syiden  sijaan

keskeiseksi  katkeamista  ehkäiseväksi  piirteeksi  näyttäisi  muodostuvan  lapsen  ja  sijaisperheen

yhteensopivuus  ja kaikkien osapuolten välisen yhteistyön  toimivuus,  sekä sijoituksen alussa saatu

tuki. (Mt., 80.)

Janhusen (2007), Mikkosen (2002) sekä Kallandin ja Sinkkosen (1999) tutkimusten tulokset saavat

tukea  useimpien  sijaisperheiden  toimivuutta  ja  ongelmia  käsittelevien  tutkimusten  tuloksista  (vrt.

luvut  2.2  ja  2.3).  Suositukset,  joita  sijoitusten  katkeamisia  tutkineet  tutkijat  esittivät

johtopäätöksissään, ovat samankaltaisia, vaikka joitakin eroja löytyy. Kalland ja Sinkkonen (1999)

esittivät  tutkimuksensa  pohjalta  sijoituksen  katkeamisia  ehkäisevinä  tekijöinä  erityisesti

sijaisperheiden  monimuotoisuuden  parempaa  huomioimista  sosiaalitoimessa,  mutta  myös

sijoitettujen  lasten  tilanteiden  yksilöllisyyden  huomiointia;  vauvan  sijoittaminen on  usein  eri  asia

kuin kouluikäisen. Kouluikäinen on usein traumatisoitunut pahemmin kuin pienokaisena sijoitettu,

joten  isompien  lasten  kasvattaminen  saattaa  osoittautua  siksi  haasteellisemmaksi.  Lisäksi  edellä
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mainitsemani  tutkijat  vetosivat  siihen,  että  niissä  tilanteissa,  joissa  lapsi  palautetaan  biologisten

vanhempiensa  luo perhesijoituksen katkettua, mietittäisiin pohjia myöten kenen edun mukaista  se

lopulta  on:  lapsen  vain  vanhemman.  (Mt.,  526.)  Kallandin  ja  Sinkkosen  (mt.)  kanssa  samoilla

linjoilla  oli  myös  Mikkonen  (2002)  selvityksensä  johtopäätöksissä.  Hän  penää  sijaisvanhemmille

entistä  enemmän  ja  monipuolisempaa  tukea  sosiaalityöntekijöiltä,  mutta  toteaa,  että  myös  muita

kasvatuksen ammattilaisia tarvitaan tukemaan sijaisvanhempien vaativaa tehtävää. Kriisitilanteissa

sosiaalityöntekijän merkitys näyttäisi kuitenkin painottuvan. Lisäksi perhehoitajien valmennuksessa

pitäisi entistä enemmän keskittyä vaikeuksien ennakoimiseen. (Mt., 47–48.) Janhunen (2007) esittää

Mikkoseen  (2002)  nähden  yhden  ristiriitaisen  toimintaehdotuksen.  Janhusen  (2007)  mukaan

sosiaalityöntekijät  kokevat  sijoituksen  katkeamisen  helposti  itsekin  kriisinä,  joten  eivät  siksi  ole

välttämättä tilanteessa sijaisvanhempien ja muiden kriisin osapuolten parhaita tukijoita.
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3 ÄITIYDEN RAJAT

Ritva  Nätkinin  (1997,  250)  mukaan  äitiys  on  kulttuurinen  ja  historiallinen  konstruktio,  joka

muuttuu jatkuvasti ja koostuu monista suhteista. Äitiyttä määritellään alati uudestaan ja uudestaan.

Ensinnä haluankin pohtia millaisia vaatimuksia äideille asetetaan kulttuurisesti, sillä kulttuurimme

yleiset käsitykset hyvästä äitiydestä vaikuttavat yksittäisten naisten kertomuksiin (Alasuutari 2003,

39).  Käsittelen  äitiyden  kokemuksia  koskevia  tutkimuksia  kulttuuristen  odotusten  jälkeen.  Sitten

siirryn  määrittelemään  sijaisäitiyttä  äitiyden  kentällä.  Kahdessa viimeisessä  alaluvussa  luon

silmäyksen  identiteetin käsitteellistämiseen.  Identiteetin rakentumiseen kulttuurisilla kertomuksilla

on merkityksensä, sillä ne yhtäältä vaikuttavat siihen, miten äitiys koetaan ja millaisia  tunteita on

lupa tuntea (Nousiainen 2004, 167–168). Viimeisessä alaluvussa tuon esiin muutoksien, kriisien ja

katkoksien  suhteutumista  identiteettiin,  sillä  perhesijoituksen  katkeaminen  voi  Janhusen  (2007)

mukaan olla hyvin vaikea kriisi kaikille eri osapuolille.

3.1 Äideille asetetut kulttuuriset vaatimukset

Äitiyttä määritellään monella tavalla. Kiinnostava kysymys on, että millaista äitinä toimiminen on

käytännössä,  kun  sitä  pohditaan  suhteessa  kulttuurisiin  mallitarinoihin.  Tuula  Gordonin  (1991)

mukaan  äitiys  on  yksi  niistä  asioista,  joita  jokainen  nainen  joutuu  luultavasti  tavalla  tai  toisella

pohtimaan jossain vaiheessa elämäänsä. Jopa lapsettomat naiset joutuvat ottamaan äitiyteen kantaa.

Naisen  tullessa  äidiksi  menevät  lapset  useimmiten  kaiken  muun  edelle  tai  ainakin  näin  pitäisi

”yleisten” vaatimusten mukaan asian mennä. (Mt.,134.) Jaana Vuori (2003, 39) pohtii artikkelissaan

”Äitiyden ainekset”, mitä äitinä oleminen on kulttuurisesti nykypäivän Suomessa. Hänen mukaansa

äitiyttä koskevaa ymmärrystä rakennetaan monissa yhteyksissä ja vaihtuvissa tilanteissa joka päivä.

Äidit,  läheiset,  tuttavat  ja  perheammattilaiset  ovat  kukin  rakentamassa  äitiyttä.  Se  miten  äitiys

nähdään  Suomessa  tänään,  liittyy  myös  siihen  mitä  tapahtuu  muualla  päin  maailmaa,  ja  mitä  on

tapahtunut historiallisesti. Vuori analysoi äitiyttä yhteiskunnallisesti pohtimalla kolmea kysymystä:

kuka voi olla äiti? miten äitiyttä muokataan? ja miten naiset toimivat ja kokevat elämänsä äiteinä?

Nämä  kysymykset  sisältävät  yhteisen  oletuksen  siitä,  että  se  millä  tavoin  äiteinä  konkreettisesti

eletään  ja  miten  äitien  toimia  muokataan,  ovat  vahvasti  kytköksissä  äitiyden  kulttuurisiin

hahmotelmiin. (Mt., 39.)
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Ann  Oakley  (1974,  186) on  nimennyt  kolme  keskeistä  myyttiä  äitiydestä. Ensimmäinen  ja

vaikutusvaltaisin myytti  on  hänen mukaansa  se,  että  lapset  tarvitsevat  äitejään.  Toinen myytti  on

edellinen kääntäen;  äidit  tarvitsevat  lapsiaan. Kolmantena myyttinä  on mahtipontinen ajatus  siitä,

että  äitiys  on  naisen  elämän  suurin  saavutus.  Myytti  sosiologisena  käsitteenä  tarkoittaa

esimerkinomaista  mallia,  jonka  mukaisesti  tiettyyn  yhteisöön  kuuluvan  yksilön  odotetaan

käyttäytyvän.  Kun  puhutaan  äitimyytistä,  on  kyse  mielikuviimme  muodostuneesta  ihanneäidistä.

Ihanneäitiys  sisältää  normeja  ja  ohjeita  siitä  kuinka  äidin  tulee  käyttäytyä.  Äitimyytti  halkaisee

naiseuden kahtia; on olemassa hyvä ja huono, suositeltava ja vältettävä. (Auvinen 1979, 183.) Riitta

Auvisen (1979, 185) mukaan äidin ja huoran erottelu elää mielikuvissa. Kulttuuriimme iskostuneita

äitiyden uskomuksia ja ideaaleja on käsitellyt myös Satu Katvala (2001) tutkimuksessaan. Katvala

(mt.)  haastatteli  kolmen  sukupolven  naisia  kysymällä  heidän  käsityksiään  äitiydestä.  Hänen

tutkimuksensa  osoitti,  että  äitiyden  uskomuksissa  naisista  tulee  helposti  joko  hyviä  tai  huonoja

äitejä.  Hyvä  äiti  on  läsnä  lapselleen.  Hän  on  myös  lapselleen  parasta  hoivaa  antava  henkilö.

Huonona äitinä uskomuksissa  näyttäytyy  äiti,  joka on  poissaoleva,  ennen  kaikkea poissa  lastensa

elämästä.  Ydinperheideologian  perintö  näkyy  yhä  vahvana  äitiyden  uskomuksissa.  (Mt.,  14,  23,

101–102.)

Äitiyttä  voidaan  pitää  yhtenä  keskeisimmistä  sukupuolia  erottavista  asioista  (Kuronen  1989,  15).

Usein  pidetään  itsestään  selvänä  olettamuksena,  että  naiset  ovat  miehiä  hoivaavampia  ja

kasvattavampia. (Vuori 2001, 361). Naiset ovat aina synnyttäneet lapset, mutta eri yhteiskunnissa ja

eri  aikoina  äitiys  on  saanut  erilaisia  muotoja.  Kerta  toisensa  jälkeen  ”vanhempi”  osoittautuu

kuitenkin  naiseksi  (Vuori  2001,  361).    Äitiys  ei  kuitenkaan  ole  pelkkää  biologiaa,  vaan  myös

yhteiskunnallisten  järjestelyjen  tuote.  (Kuronen  1991,  220.)  Sijaisäitiys  sopii  nähdäkseni  ainakin

joiltain  osin  Kurosen  (1991)  huomioon  äitiyden  yhteiskunnallisista  järjestelyistä.  Sijaisäiteinä

toimivat  naisethan  ovat  yhteiskunnan  (heikosti)  palkkaamia  ja  valvomia  lasten  hoitajia  ja

kasvattajia.  Sijaisäidin  ja  lastenhoitajan  ammatissa  toimivan  erona  on,  että  sijaisäidit  sitoutuvat

tekemään  24  tunnin  työpäivää  omissa  kodeissaan.  Lupaus  on  tehty  pitäväksi  jopa  siihen  saakka,

kunnes lapsi on täysiikäinen.

3.2 Erilaiset äidit kokemuksineen

Äitien oman äänen, äitiyden diskurssin tarkastelu on pitkään ollut marginaalissa (Katvala 2001, 23).

Katvala  (mt.,  24)  tosin  jatkaa,  että  viime  aikoina  naistutkimuksessa  on  herätty  tutkimaan  naisten
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tuntemuksia sekä avattu  jopa piilotettuja  ja kipeitä äitiyden ilmauksia. Tässä  luvussa kuvailemiini

Kirsi Nousiaisen (2004) ja Riitta Granfeltin (1998) tutkimusten äitiyteen liittyy sijaisäitiyden tapaan

yhteiskunnallisia järjestelyjä, mutta myös ”haavoitettuja sieluja”. Eeva Jokisen (1996) tutkimus on

avunpyyntö niiden äitien armahtamiseksi, jotka ovat väsyneitä.

Kliseiset myytit äitiydestä paljastuvat edelleen äitien omista kokemuksista tehdyissä tutkimuksissa.

Kuten  jo  edellä  mainitsin,  on  erilaisissa  tilanteissa  olevien  äitien  kokemusten  moninaisuus

kiinnostanut  viime  aikoina  etenkin  naistutkijoita.  Tutkimusaiheet,  jotka  nostavat  esiin  vaikeita  ja

vaiettuja tunteita, ovat nähdäkseni tärkeitä monesta syystä. Tärkeimpänä syynä pitäisin kaikenlaisen

äitiyden tunteiden ja olosuhteiden ymmärtämisen lisääntymistä. Lapsistaan erillään asuvien naisten

identiteetin  rakentumista  tutkinut  Nousiainen  (2004)  näki  tutkimuksensa  äidit  erilaisina  äiteinä,

jotka  joutuivat  elämään  osittain  marginaalissa.  Tutkimukseen osallistuneiden naisten  lapset  olivat

avioeron  jälkeen  jääneet  vapaaehtoisesti  asumaan  isän  luokse,  tai  vaihtoehtoisesti  heidät  oli

määrätty  muuttamaan  isän  luo.  Äidit  eivät  halunneet  rakentaa  lapsen  kanssa  arjessa  elävän  äidin

identiteetin  tilalle  kokonaan  uutta  identiteettiä,  vaikka  lapsi  olisi  määrätty  isän  luokse  asumaan.

Äidin yhteys lapseen on äitiysidentiteetin kantava voima. (Mt., 168.)

Nousiainen  (mt.)  kuvasi  myös  menetyksen  tunteen  olleen  läsnä  hänen  tutkimuksensa  äitien

kertomuksissa.  Useat  äidit  nimittäin  puhuivat  lapsistaan  erilleen  muuttamisesta  menetyksenä.

Menetyksen  tai  luopumisen  tunnetta  saattoi  entisestään  vahvistaa  omien  tehtyjen  ratkaisujen

puntaroiminen  sekä  oikeutuksen  ja  hyväksynnän  hakeminen  teolleen.  (Mt.,  99–100.)  Myös

kodittomien naisten kertomuksissa äitiyteen liittyi kipeitä asioita: menetystä, syyllisyyttä ja ikävää.

Vastakohtaisesti äitien kokemuksiin  liittyi myös  toiveikkuutta  ja  iloa.  (Granfelt 1998, 9.) Granfelt

(mt.)  tutki  sosiaalityön  vaitöskirjassaan  naisten  kodittomuuden  ja  marginalisaation  kokemuksia.

Tutkimustehtävä  ei  varsinaisesti  koskenut  äitiyttä,  mutta  silti  se  nousi  mielenkiintoisella  tavalla

yhdeksi  keskeisimmistä  teemoista.  Granfelt  kirjoittaa,  että  riittävän  hyvä  äitiys  voisi  olla  myös

kykyä  luopua  lapsesta,  kun  omat  voimat  eivät  enää  riitä.  Hän  kuvaa  särkyneen  äitiyden  olevan

erilaista  äitiyttä,  mikä  on  yksi  tärkeä  näkökulma  suomalaiseen  naistutkimukseen.  (Mt.,  129.)

Granfeltin  (1998)  tutkimuksen  kodittomien  naisten  voi  sanoa  olevan  äitimyytin  vaatimuksia

toteuttamattomia  naisia.  Lastensa  huostaanoton  vuoksi  menettäneiden  naisten  särkynyt  äitiys

koskee  sijoitettujen  lasten  kautta  myös  niitä  naisia,  jotka  ryhtyvät  sijaisäideiksi.  Useimmilla

sijaisperheissä  kasvavilla  lapsillahan  on  jollain  tavoin  elämässään  mukana  myös  biologiset

vanhemmat (tai vanhempi), joille lapsen menetys on saattanut olla todella tuskallinen kokemus.
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Menetyksen,  luopumisen  ja syyllisyyden  tunteiden  lisäksi masennus  ja väsymys ovat perinteisesti

olleet vaiettuja  ja kiellettyjä  äitiyden  tuntoja  ja kokemuksia  (esim.  Janhunen & Oulasmaa, 2008).

Eeva  Jokisen  (1996)  naistutkimukseen  kuuluva  väitöskirja  koski  väsyneitä  äitejä.  Tutkimuksen

keskeisinä kysymyksinä olivat, millaisiin  järjestyksiin  ja kohtaamisiin väsynyt  äiti  kirjoitetaan,  ja

toisaalta itse itsensä kirjoittaa. Tutkimuksen yksi surullisista tuloksista oli äidin väsymykseen lähes

poikkeuksetta liittyvä yksinäisyys. (Mt., 177.) Jokinen (mt., 184, 189) huomasi, että äidit näyttivät

väsyvän  erityisesti  kotona  olemiseen,  eivät  niinkään  lastensa  kanssa  olemiseen.  Suomalaisen

sukupuolisopimuksen äitikirjoitus  tekee lähes mitättömäksi naisten välisten keskinäisen  tuen, sillä

se sulkee väsyneen äidin yksin kotiin pienten  lastensa kanssa. Ymmärrän Jokisen (mt.) viittaavan

siihen,  ettei  ole  sopivaa  sanoa  ääneen  olevansa  väsynyt,  ei  edes  muiden  äitien  läsnä  ollessa.

Väsymys on tabu, ainakin silloin, kun äiti on väsynyt. Tuula Gordon (1991, 134) kiinnitti huomiota

Jokisen  (1996)  kanssa  samaan  asiaan  omassa  tutkimuksessaan  feministiäideistä.  Gordon  (1991)

toteaa, että äitimyytin vaatimusten asettamien paineiden sijaan naisilla  tulisi olla oikeus äitiydestä

nauttimiseen.  Lisäksi  hän  muistuttaa,  että  äitiyteen  liittyviä  monimuotoisia  merkityksiä  on

mahdotonta tyhjentää. (Mt., 136.)

3.3 Sijaisäidit erilaisina äiteinä

Nousiaisen  (2004),  Granfeltin  (1998)  ja  Jokisen  (1996)  tavoin  haluan  ajatella,  että  voin

tutkimuksellani  tuoda  esiin  erilaisia  äitiyskokemuksia,  jotka  ovat  jääneet  tähän  mennessä  syrjään

tutkimuksissa.  Sijaisäitien  äitiyteen  voidaan  sanoa  liittyvän  tietynlainen  sopimusluonne.

Sijaisäidiksi  ryhtyvän  on  tiedostettava  ja  mahdollisesti  työstettävä  etukäteen  lapsen  lähdön

mahdollisuus,  sillä  huostaanotto  saattaa  päättyä.  Voi  myös  tapahtua  jotain  muuta,  minkä  vuoksi

lapsi  ei  voi  enää  jatkaa  asumistaan  sijaisperheessä.  Sijaisäitiyskin  saattaa  joskus  olla  särkynyttä

äitiyttä, kenties hieman erilaisin merkityksin värittyneenä kuin Granfeltin (1998) määrittelemä.

Eija  Pirskanen  (2007,  25)  näkee  sijaisvanhempien  olevan  oikeuksiensa,  tai  oikeastaan  niiden

puuttumisen  takia  biologisiin  vanhempiin  nähden  marginaalissa.  Hänen  mukaansa  biologisia

vanhempia  pidetään  lähtökohtaisesti  lapsen  varsinaisina,  oikeina  vanhempina.  Myös  Aino  Ritala

Koskisen (2001, 55) mukaan ”oikean vanhemmuuden” toteutuminen nähdään ongelmallisena, kun

lapsen ja vanhemman väliltä puuttuu biologinen side. J. P. Roos (2004, 6) puolestaan tarjoaa täysin

vastakkaisen näkemyksen, sillä hänen mukaansa vanhemman ja hänen biologisen lapsensa välinen

suhde  ei  ole  ainakaan  ammattilaisten,  kuten  sosiaalityöntekijöiden,  psykiatrien  tai  psykologien
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mukaan  millään  tavoin  erityisasemassa.  Gordonin  (1991,  146)  huomio  siitä,  että  äitiys  on

ideaalivaatimusten lisäksi myös erityisiä valintoja, istuu hyvin sijaisäiteihin. Sijaisäitiys on tietoinen

elämänvalinta,  sijaisäidiksi  ei  kukaan  tule  täysin  sattumalta. Tästä  poikkeuksen  tekevät  kuitenkin

sukulaissijaisvanhemmat.  Sukulaissijaisvanhemmaksi  nimittäin  ryhdytään  usein  tilanteessa,  jossa

sukulaislapsi  tarvitsee  apua,  ei  siksi  että  sijaisvanhemmuus  välttämättä  kiinnostaisi.  (KoistiAuer

2008, 63.) Ainakin omavalintaisuutensa vuoksi sijaisäitiys on erilaista kuin biologinen äitiys. Tähän

voi  toki  kommentoida,  että  onhan  naisilla  nykyään  ainakin  Suomessa  lähes  täydellinen

mahdollisuus  tehdä  itse  päätöksensä  lapsen  synnyttämisestä,  myös  silloin  kun  sikiö  jo  kasvaa

kohdussa.

Näin  ollen  lähestyisin  sijaisäitien  erilaisuuden  kysymystä  sijaishuollon  laatua  koskevien

keskustelujen  kautta.  Pösö  (2004,  206–207)  kirjoittaa,  että  lastensuojelun  sijaishuollon

keskusteluissa on paljon pohdittu sitä, mikä lopulta mahdollistaa lapselle tavallisen arjen. Toisaalta

keskusteluissa  on  kyselty  riittääkö  tavallinen  arki  sijaishuollon  sisällöksi.  Tavallinen  arki  ei

kuulosta  siltä,  että  se  vaatisi  laajaa  koulutuksellista  pätevyyttä,  ennemminkin  inhimillistä

soveltuvuutta.  Perhehoito  eli  sijaisperheet  ovatkin  olleet  vaarassa  ”hukkua”  tavallisuuden

käsitteeseen. Hukkuminen on välillä johtanut sijaisvanhemmat siihen tilanteeseen, että he eivät ole

saaneet  riittävää  tukea.  Lastensuojelulaitoksissa  koulutuksellista  kompetenssia  taas  on  alettu

arvostaa entistä enemmän. Tavallisuuden liiallisessa korostamisessa piilee siis myös vaaroja, joten

vaa’an  kieli  kääntyy  sijaisäitiyden  erilaiseksi  äitiydeksi  määrittelyn  puolelle.  Lisäksi  on  syytä

muistaa, että  tavallisuuden yltiöpäisestä korostamisesta huolimatta sijaisvanhemmuutta koskevissa

tutkimuksissa  on  tullut  esiin  asioita,  jotka  edellyttävät  sijaisvanhemmilta  erityisyyttä  ”yleisiin”

vanhemmuuden vaatimuksiin nähden (vrt. luku 2.3).

Tavallisen  perheen  tai  tyypillisten  vanhempien  määrittely  saattaa  vähitellen  muuttua  entistä

vaikeammaksi. Ydinperhe on ollut pitkään murroksessa ja rakenteeltaan ydinperheeseen verrattuna

erilaisia  perheitä  on  yhä  enemmän.  Ydinperheen  määritelmä  lepää  kuitenkin  edelleen

heteroseksuaalisten vanhempien parisuhteen varassa,  ja ydinperheen uskotaan melko aukottomasti

olevan  lapsille  paras  perhemuoto.  (Nätkin  2003,  16–17.)  Käytännössä  sijaisperheenä  toimivat

perheet ovat useimmiten perheitä,  joissa on kaksi  eri  sukupuolta olevaa  ja  keskenään avioliitossa

elävää  ihmistä  lapsineen.  Sijaisvanhempana  voi  tosin  toimia  yksin  asuva  tai  yksinhuoltaja.

(Perhehoitoliitto  ry  2009.) Asettamalla  sijaisäidit  erilaisiksi  äideiksi  olen  tehnyt  valinnan,  jonka

joku toinen olisi ehkä jättänyt tekemättä. Miksi tavallisuus oikeastaan on niin tärkeää: lapsen edun

vai kenties ydinperheideologian jähmeän ylläpitämisen vuoksi?
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Suomalaisissa  sijaisvanhemmuutta  käsittelevissä  tutkimuksissa  on  harvoin  keskitytty  tutkimaan

joko  sijaisäitejä  tai  sijaisisiä. Sari Rimmin  (2000)  tekemä sosiologian pro  gradu  tutkielma onkin

siinä  mielessä  poikkeuksellinen,  että  hän  keskittyy  nimenomaan  sijaisäitien  kokemuksiin.  Rimmi

tarkastelee  aiempiin  pohdintoihini  nähden  osuvasti  juuri  sitä,  miten  sijaisäidit  määrittävät

suhdettaan  ydinperheideologiaan  ja  sijaisperheyden  viralliseen  puheeseen.  Hän  havaitsi,  ettei

lastensuojelulaissa ja sijaisvanhemmille suunnatuissa opaskirjoissa puhuta erikseen sijaisäideistä ja

sijaisisistä,  vaan  puhumisen  tapa  on  hyvin  sukupuolineutraali.  Rimmin  mukaan  se  on  osoitus

ydinperheideologian  kyseenalaistamattomuudesta.  Sijaisäitiydessä  näytti  tutkimuksen  mukaan

olevan  kolme  ulottuvuutta:  henkilökohtainen,  ammatillinen  ja  yhteiskunnallinen  ulottuvuus.  (Mt.,

12, 80–81.) Rimmin tutkimus ydinperheideologian kyseenalaistamattomuudesta herättää pohtimaan

vaaditaanko  sijaisvanhemmilta  liian  paljon,  jos  heidän  tulisi  käytännössä  olla  edelleen

ydinperheideologiaa puhtaasti vastaava perhe. Sijaisvanhemmat ottavat kuitenkin  luokseen lapsen,

jonka  tausta  on  usein  muuta  kuin  perinteinen  ydinperhe  (vrt.  Granfelt  1998).  Sijaisvanhempien

tulisi  osata  suhtautua  luontevasti  lapsen  biologisiin  vanhempiin,  koska  suhtautuminen  vaikuttaa

luultavasti myös lapseen.

Australiassa  feministiseen  näkökulmaan  kiinnittynyt  tutkija  Brenda  Smith  (1991)  on  kirjoittanut

sijaisäitiydestä suhteessa biologiseen äitiyteen sekä yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin hyvästä

äitiydestä.  Hän  tutki  samanaikaisesti  sekä  sijaisäitien  että  biologisten  äitien,  joiden  lapsi  oli

sijoitettuna,  kokemuksia  äitinä  olemisesta  ja  äideille  asetetuista  vaatimuksista.  Smithin  mukaan

sijaisäidit  kokivat  olevansa  lapselle  biologisen  äidin  korvaavia  hoitajia.  Sijaisäitien  oli  vaikeaa

nähdä  itseään  jakamassa  vanhemmuutta  lapsen  biologisen  äidin  kanssa.  Sekä  sijaisäidit  että

biologiset  äidit  kokivat  perinteisen  naisen  ja  äidin  roolin  tuovan  heille  paineita.  Biologiset  äidit

tunsivat häpeää ja syyllisyyttä siitä, etteivät olleet kyenneet huolehtimaan lapsestaan. Sijaisäideistä

puolestaan tuntui, että heidän tulisi olla täydellisiä äitejä. Smithin mukaan sijaisäitinä toimimisesta

saatu  korvaus  aiheutti  sijaisäideille  ristiriitaa,  ja  he  halusivat  vakuuttaa  toimivansa  sijaisäiteinä

rakkaudesta, eivätkä rahasta. (Mt., 177– 178.)

Robert  Hampson  ja  John  Tavormina  (1980)  tutkivat  sijaisäiteinä  toimivien  naisten  kokemuksia

sijaisäitiyden  rooleista.  Tutkimus  toteutettiin  Yhdysvalloissa  haastattelemalla  34  sijaisäitiä.

Tulosten mukaan useimmat tutkimukseen osallistuneista naisista olivat melko tyytyväisiä rooliinsa

sijaisäitinä.  Vain  harva  äiti  myönsi  katuvansa  sijaisäidiksi  ryhtymistään.  Sijaisäitien  kuvaamia
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ongelmia  äitiydessä  olivat  yhteydenpito  lapsen biologiseen perheeseen  sekä  lapsen käytöspulmat.

Sijaisäitiyden päällimmäisenä motiivina näyttäytyi rakkaus lapsiin. (Mt., 109–112.)

Tutkimustehtäväni  poikkeaa  useimmista  suomalaista  sijaisvanhemmuutta  käsittelevistä

tutkimuksista  siten,  että  haluan  antaa  sijaisäideille  mahdollisuuden  kertoa  ainutlaatuisista

kokemuksistaan  heidän  omasta  näkökulmastaan.  Olen  tehnyt  tietoisen  valinnan  jättäessäni

sijaisisien  näkemykset  tutkimukseni  ulkopuolelle.  Näin  toimin,  koska  yhdessä  tutkittuina  toisen

vanhemman  kokemukset  saattaisivat  jäädä vähemmälle huomiolle  ja  pahimmillaan voisi  tapahtua

”toisen  suulla  puhumista”.  Eeva  Jokinen  (2005,  129)  argumentoi  pelkästään  vanhemmuudesta

puhumisen häivyttävän sen tosiasian, että äidit ja isät tekevät yhteiskunnassamme yhä eri asioita ja

omaavat  kulttuurisesti  erilaisia  tehtäviä.  Jokisen  (mt.)  mukaan  hyvän  äidin  ja  hyvän  isän  ideaalit

eivät ole samanlaisia.

3.4 Sosiaalisesti rakentuva identiteetti ja äitiys

Työni  keskeinen  käsite  on  identiteetti,  tarkemmin  määriteltynä  äitiysidentiteetti.  Seuraavaksi

erittelen  sosiaalitieteiden  identiteettikäsityksiä  ja  paikannan  kenttään  oman  näkemykseni

identiteetin rakentumisesta.

Identiteettikäsitettä käytetään arkikielessä laveasti, mutta muun muassa psykiatrian ja psykologian

tieteenaloilla  on  pyritty  luomaan  identiteettikäsitteelle  tarkkoja  määritelmiä.  Psykologi  Erik  H.

Eriksonia  voidaan  pitää  identiteettikäsitteen  yhtenä  merkittävänä  tutkijana  ja  määrittäjänä.

Eriksonin  (1959/1980,  109)  mukaan  identiteetti  on  prosessi,  jossa  yksilö  rakentaa  omaa

tunnistettavuuden  ja  jatkuvuuden  tunnettaan erityisesti nuoruusiässä. Yleisesti voidaan sanoa,  että

identiteetin  muodostumista  pidetään  useissa  psykologisissa  teorioissa  keskeisesti  nimenomaan

nuoruuteen liittyvänä prosessina. Psykoanalyyttisessa  teoriaperinteessä  identiteetin  rakentumisessa

painotetaan  usein  myös  varhaisten  lapsuuskokemusten  ja  äitilapsisuhteen  merkitystä.  (Esim.

Valkonen  1999,  58–59.)  Tutkimuksessani  identiteetti  on  painopisteeltään  enemmän  sosiaalista

aineista  ja  muotoutuvuutta  omaava  kuin  mitä  psykologinen  näkemys  sen  määritelmäksi  tarjoaa.

Tarkoitukseni on etsiä äitiysidentiteettiä, joka vastaa sosiaalitieteiden näkemystä ihmisestä tietyssä

yhteiskunnassa  ja  kulttuurissa  elävänä,  mutta  yksilöllisesti  rakentuneena  psyykkissosiaalisena

kokonaisuutena.  Nimenomaan  sosiaalista  ja  yhteiskunnallista  näkemystä  identiteetistä  ovat monet

sosiaalitieteilijät tavoitelleet määritelmissään.
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Identiteetti, subjektiivisen todellisuuden keskeinen elementti, on kaiken subjektiivisen todellisuuden

tavoin  vastavuoroisessa  suhteessa  yhteiskuntaan.  Identiteetti  siis  muodostuu  aina  sosiaalisissa

prosesseissa.  Se  muuntuu,  säilyy  tai  jopa  muodostuu  uudelleen  sosiaalisissa  suhteissa.  (Berger  &

Luckmann  1994/1966,  195.) Stuart  Hall  (1999,  21–23)  on  hahmotellut  identiteetin  rakentumisen

kolmella  tavalla  ja  kutsuu  tapoja  eräänlaisiksi  kiinnekohdiksi.  Hall  tekee  jaon  valistuksen

subjektiin, sosiologiseen subjektiin ja postmoderniin subjektiin. Valistuksen subjektilla hän viittaa

siihen, että ihmisellä on olemassa perimmäinen perusolemus, joka saa alkunsa kun ihminen syntyy

ja  kypsyy  vähitellen.  Valistuksen  subjekti  edustaa  näkemystä  identiteetistä  melko  pysyvänä.

Sosiologinen  subjektikäsitys  puolestaan  heijastelee  jo  modernin  maailman  yhä  kasvavaa

monimutkaisuutta. (Mt., 21–23.)

Sosiologinen subjekti tulee Hallin (1999, 21–23) kolmesta identiteetin kiinnekohdasta lähelle omaa

käsitystäni  identiteetistä siinä mielessä, että  sosiologinen  subjekti perustuu ajatukselle  identiteetin

rakentumisesta suhteessa  toisiin  ihmisiin, eikä mihin tahansa  toisiin vaan merkityksellisiin  toisiin.

Myös  Bergerin  ja  Luckmannin  (1994/1966,  169)  mukaan  todellisuutta  ylläpitäviä  sosiaalisia

ilmiöitä  tarkasteltaessa voidaan  tehdä ero merkityksellisten  toisten  ja vähemmän  tärkeiden  toisten

välille. Anni  Vilkon  (1997,  12)  mukaan  identiteetti  rakentuu  suhteessa  sisäiseen  minään,  mutta

keskeisintä  on  kuitenkin  ihmisen  aktiivinen  toimijuus  ympäristössään.  Vilkko  (mt.,  217)  toteaa

naisten miettivän kirjoittamissaan elämänkuvauksissa usein  lähisuhteitaan. Hänen mukaansa  tämä

saattaa  tarkoittaa,  että omaa minää pohditaan erityisesti  suhteessa merkittävään  toiseen  tai toisiin.

Vilkko  näkee  feminiiniseen minäkokemukseen  liittyvän  usein  enemmän  ristiriitoja  ja  sivupolkuja

kuin maskuliiniseen minään, mikä saa feminiinisen minän näyttämään helposti epäyhtenäisemmältä

(Mt.,  84).  Glynis  Breakwell  (1986,  35)  puhuu  identiteetin  sosiaalisesta  kontekstista,  joka  sisältää

yksilön jäsenyydet ryhmissä ja yleensäkin merkittävät ihmissuhteet.

Hallin  (1999,  22–23)  postmoderni  subjekti  on  jotain,  mitä  ei  voi  käsitteellistää  kovin

yksiselitteisesti.  Selvää  on  ainakin  se,  ettei  postmoderni  identiteetti  ole  yksi  ja  sama  kehdosta

hautaan.  Yksilöt  joutuvat  sietämään  ristiriitaisia  ja  eri  suuntiin  tempoilevia  identiteettejä.

Tutkimukseni sijaisäitinä ja mahdollisesti samalla erilaisena äitinä olemisen kokemuksista, saattaa

johdattaa tulkintoja myös postmodernin identiteetin lähteille etenkin, kun  tarkastelen sijaisäitiyttä

muutoskohdan  näkökulmasta.  Toki  ristiriitaisten  tunteiden  kokeminen  on  muutenkin  osa  äitiyttä

(Gordon  1991,  26).  Anthony  Giddensin  (1991,  215)  mukaan  minäidentiteetin  refleksiivinen

ylläpitäminen, muuttaminen ja muotoilu on jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa ihmisen suurin ja
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tärkein  haaste,  sillä  sosiaalinen  elämä  on  alati  muuttuvaa.  Ihmisen  on  kyettävä  yhdistelemään

menneet  ja  tulevat  tapahtumat  jollain  tapaa  koherentiksi  kokonaisuudeksi.  Nousiaisen  (2004,  33,

139)  mukaan  identiteetin  ajallinen  jatkumo  ei  pysähdy  nykyhetkeen,  vaan  suuntautuu  kohti

tulevaisuutta.  Paul Ricouer (1992, 118) argumentoi, ettei ”kuka minä olen?” ole riittävä kysymys,

jos  halutaan  saada  vastaus  identiteetin  määrittelemiseksi.  Hänen  mukaansa  on  kysyttävä  myös

millainen tai mikä identiteetti on. Olen Ricouerin (1992) kanssa samaa mieltä.

Nousiaisen  (2004,  21–22,  77)  näkemysten  mukaan  identiteetti  ja  erityisesti  äitiysidentiteetti

rakentuu  arkisissa  käytännöissä  sekä  vuorovaikutuksessa  muiden  ihmisten,  kulttuurin  ja

yhteiskunnan  kanssa.  Hän  toteaa  oman  käsityksensä  elämästä  kertomisen  ja  identiteetin  välisestä

suhteesta  poikkeavan  kielelliseen  käänteeseen  nojaavasta  sosiaalisen  konstruktionismin

näkemyksestä.  Esimerkiksi  Charles  Antaki  ja  Sue  Widdicombe  (1998)  edustavat  sosiaalista

konstruktionismia  kirjoittaessaan  identiteetin  olevan  tilanteittainen,  tiettyyn

vuorovaikutustilanteeseen  liittyvä  diskursiivisesti  rakennettu  identiteetti.    He  kysyvät  kuinka

identiteetti  näkyy  puheessa,  ja  kuinka  sitä  määritellään  sekä  rakennetaan  jokapäiväisissä

kohtaamisissa, erityisesti keskusteluissa. (Mt., 2.)

Nousiaiselle (2004)  identiteetti on  laajempi kokonaisuus kuin ”vain” minästä kielellisesti kerrottu

tarina.  Identiteettiä  rakennetaan  ajallisesti, mutta  jotkut ulottuvuudet voivat  olla pysyvämpiä kuin

toiset.  (Mt.,  21–22.)  Olen  Nousiaisen  kanssa  samoilla  linjoilla,  sillä  näen  identiteettirakennelman

sisältävän  kenties  myös  joitakin  pysyvämpiä  ulottuvuuksia  sen  sijaan,  että  suuntaisin  katseeni

ainoastaan  alati  muuttuvaan  kieleen  ja  puheeseen.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita  sitä,  että  pitäisin

pysyvämpiäkään  ulottuvuuksia  täysin  muuttumattomina.  Ajattelen,  että  äitien  kerronnassa

identiteetti  voi  rakentua  uudella  tavalla  tilanteesta  riippuen.  Jollain  tavoin  yksilön  ainutkertaiset

elämänkokemukset  kuitenkin  vaikuttavat  identiteettiin.  Nousiaisen  (2004)  tavoin  sanoudun

ehdottomasti irti essentialismista, joka katsoo identiteetin olevan täysin staattinen. Essentialistinen

ihmiskäsitys  on  erityisesti  sosiaaliselle  konstruktionismille  täysin  vastakkainen,  sillä

essentialismissa  ihmisellä  nähdään  olevan  sosiaalisesta  kanssakäymisestä  erillinen  ja  jopa

riippumaton,  ennalta  määrätty  sisäinen  olemus.  (Alasuutari  2003,  29.)  Alasuutari  (mt.,  40)  jättää

ottamatta täysin ehdotonta kantaa kysymykseen yksilön  identiteetin pysyvyydestä, vaikka sitoutuu

lähinnä  konstruktionismiin.  Olen  Alasuutarin  (mt.)  kanssa  samaa  mieltä  ehdottomuudesta,  mutta

tulen tarkastelemaan metodologisia ja tieteenfilosofisia lähtökohtia vielä tarkemmin luvussa 4.2.
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Vilma  Hännisen  (1999)  käsitykset  identiteetistä  ovat  monipuolisuudessaan  kiehtovia  ja  omalle

tutkimukselleni  merkittäviä.  Hän  pitää  kysymystä  siitä,  onko  identiteettejä  yksi  vai  monia,

avoimena.  Joidenkin  ihmisten  elämä  on  tiukemmin  solmittu  tiettyyn  arvojärjestelmään  tai

periaatteisiin  ja  joidenkin  elämä  taas  on  lähes  pelkkää  epäjatkuvuutta.  (Mt.  62.)  Sisäinen  tarina

viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin. Se näkyy toiminnassa ja kerronnassa, mutta jää osittain

myös piiloon. Ihminen tulkitsee elämäänsä ja asettaa tavoitteitaan omaksuen aineksia niin sanotusta

sosiaalisesta tarinavarannosta käsin. Sisäisessä tarinassa on kyse yleisen ja yksityisen kohtaamisen

prosessista.  (Mt.,  20–21,  60–61.)  Hänninen  (mt.,  61–62) puhuu  sisäisestä  tarinasta  suoraan myös

identiteettinä.  Sisäiseen  tarinaan  liittyy  moraalinen  identiteetti. Moraalinen  identiteetti  on

ideaalinen  henkilöhahmo,  jonka  mukaan  ihminen  pyrkii  toimimaan.  Tarinallisesta  näkökulmasta

moraalinen  identiteetti  syntyy  sosialisaatiokokemusten  lisäksi  myös  tarinoista  ammennettujen

mallien käsittelyn tuloksena. Moraalisessa identiteetissä voi olla kyse yleisemmästä tyylistä olla tai

tietystä  tavoitetasosta  ja  moraalisista  periaatteista. Moraalinen  identiteetti  tarjoaa  ne  ääriviivat,

joiden puitteissa ihminen koettaa elämässään toimia. (Mt., 1999, 61–62.)

Lopuksi  voisi  kiteyttäen  todeta,  että  sosiaalitieteissä  identiteetin  nähdään  yleisesti  muotoutuvan

ajallisena jatkumona ja sen rakentumiselle ovat tärkeitä ne yhteydet, joita menneillä kokemuksilla ja

toiminnalla on nykyiselle minälle (esim. Nousiainen 2004, 139).  Ihminen määrittyy eri  tavalla eri

paikoissa  ja  konteksteissa.  Identiteetti  siis  rakentuu  hyvin  vahvasti  sosiaalisesti;  se  on  minän,

yhteiskunnan ja kulttuurin välinen tuotos. (Hall 1999, 22.)

3.5 Identiteetti muutoskohdissa

Arkiajattelussa  yksilöllistä  identiteettiä  pidetään  helposti  muuttumattomana  ja  ennakoitavana.

Identiteetin  ylläpitämisen  ulkoiset  ehdot  voivat  kuitenkin  muuttua.  (Lahikainen  2000,  85.)  Mitä

tapahtuu,  kun  totutut  elämän  ehdot  murtuvat  tilanteessa,  jossa  ihminen  joutuu  luopumaan  jostain

itselle  tärkeästä,  esimerkiksi  vanhempi  joutuu  eroon  lapsestaan? Hännisen  (1999,  61–62) mukaan

tietoista  identiteetin  rakentamista  tapahtuu  varsinkin  silloin,  kun  totuttu  elämänkulku  katkeaa  tai

kun elämänprojektit  joutuvat keskenään ristiriitaan. Granfeltin (1998, 106) mukaan identiteetti voi

olla  jopa  tilapäisesti  kadoksissa  elämän  kriisikohdissa.  Nousiaisella  (2004)  on  käsite  itselle

hyväksyttävä  identiteetti,  mikä  tarkoittaa  säröille  ja  ristiriitaisuuksille  armollisesti  tilaa  antavaa

identiteettiä.  Itselle  hyväksyttävä  identiteetti  pitää  sisällään  myös  mahdollisuuden  muutokseen.
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Arkikielellä  sanottuna  sellainen  yksilö,  jolla  on  itselle  hyväksyttävä  identiteetti,  on  sinut  itsensä

kanssa. (Mt., 22–23.)

Vilma  Hänninen  ja  Lea  Polso  (1991,  13)  kirjoittavat,  että  elämän  muutostilanteissa  vakiintuneet

rutiinit  romahtavat  ja  tavoitteiden järjestelmä tulee astetta  tietoisemmalle  tasolle. He lähtevät  siitä

ajatuksesta,  että  muutostilanteessa  ihmisen  persoonallinen  elämisen  logiikka  piirtyy  esiin

kirkkaammin  kuin  vakiintuneessa  elämänvaiheessa.    Hännisen  (1999,  61–62.)  sisäiseen  tarinaan

liittyvä reflektoitu  identiteetti  liittyy  totutun  elämänkulun  katkaiseviin,  usein  ristiriitaisiin

kokemuksiin, joissa ihmisen on arvioitava elämänprojektejaan uudestaan. Reflektoitu identiteetti on

tietoinen  vastaus  kysymykseen  kuka  minä  olen;  se  muodostuu,  kun  ihminen  kertoo  itselleen

tarinaansa. Tällä tasolla identiteettiä voidaan tulkita ja luoda tietoisesti yhä uudelleen ja uudelleen.

Reflektoidun  minätarinan  avulla  yksilö  voi  tulkita  tilanteet  siten,  että  ne  palvelevat

itsekunnioituksen  säilyttämisestä,  kun  on  kyse  satunnaisesta  normien  rikkomisesta.  Tietoinen

minätarinan  luominen  ei  ole  vain  reflektiivistä  pohdiskelua,  vaan  myös  refleksiivistä  eli  itseään

muokkaavaa.  Reflektoitu  identiteetti  on  taso,  jonka  avulla  voidaan  tuottaa  muutosta,  mutta  myös

ylläpitää  jatkuvuutta.  Moraalinen  identiteetti  (ks.  luku  3.4)  taas  palvelee  ihmistä  yleensä

jatkuvuuden  ja  yhtenäisyyden  tilanteissa.  Erityisesti  Hännisen  (1999)  sekä  Hännisen  ja  Polson

(1991)  ajatukset  olivat  yksi  lähtökohta  sille,  miksi  ajattelen  sijoituksen  katkeamisen  olevan

kiinnostava  muutos  tai  murroskohta,  johon  peilata  sijaisäitien  äitiysidentiteettiä  ja  sen

rakentumista.  Identiteettikäsitteen monisyisestä olemuksesta ja haasteellisuudesta huolimatta, näen

sijoituksen  katkeamisen  tarjoavan  ainutlaatuisia  mahdollisuuksia  sijaisäitien  äitiysidentiteetin

pohdinnalle.

Laura Aro (1996, 23) pohtii ihmiselle olevan tyypillisempää pysähtyä ruotimaan minuuttaan silloin

kun  häntä  kohtaa  jokin  negatiivinen  asia.  Aron  mukaan  myönteisiin  elämän  tapahtumiin

identiteettikokemuksen osana puolestaan liittyy helposti erittelemättömyyttä tai jopa passiivisuutta.

Aron  argumenttien  valossa  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  eri  puolien  voisikin  ajatella  piirtyvän

paremmin esiin  lapsen  sijoituksen  katkeamista kuin  yksipuolisena  soljuvaa  arkea vasten. Aro  tuo

esiin  tärkeän  huomion,  kun  hän  kirjoittaa,  ettei  toisen  ihmisen  sisintä  voi  milloinkaan  täysin

tavoittaa. Kertomukset eivät ole kenenkään yksityistä omaisuutta, sillä niin kertojaminä (tutkittava)

ja  kuin  tulkitsijaminä  (tutkija)  ovat  niihin  yhtä  lailla  osallisia.  (Mt.,  13.)  Mielestäni  huomio  on

tähdellinen ja tärkeä pitää mielessä, kun (uudelleen) kirjoittaa toisten kertomuksia. Lisäksi Aro (mt.,

13) mainitsee, että oikeastaan kaikenlainen kerronta saattaa sisältää identiteettiä kuvastavaa ainesta.
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Kuitenkaan  kerrottu  identiteetti  ei  ole  koskaan  identiteetti  sinänsä,  koska  se  sisältää  vain  niitä

ulottuvuuksia identiteetistä, jotka tutkittava on halunnut paljastaa (Nousiainen 2005, 32).

Hännisen  (1999)  käsitykset  identiteetistä  ovat  auttaneet  minua  ymmärtämään  miten  identiteettiä

koskevaa ainesta voi kertomuksista tavoittaa (tarkemmin aineiston analyysista luvussa 4.4). Koska

oma  tutkimukseni  koskee  äitiyttä  ja  äitiyteen  liittyvää  identiteetin  muutosta,  on  Tuula  Gordonin

(1991) tutkimus huomioitava lopuksi. Gordon (mt.) käsitteli äidiksi tulon myötä tapahtuvaa naisen

identiteetin muutosta. Hän tutki myös feministiäitien äitiyden ristiriitoja ja vaikeuksia äitiyden iloja

unohtamatta. Äitiys ei Gordonin mukaan ole helposti opiskeltava rooli, vaan pikemminkin joukko

ominaisuuksia,  jotka  ilmenevät  jokaisessa  naisessa  eri  tavalla.  (Mt.,  155.)  Gordon  haastatteli

tutkimustaan varten yli viittäkymmentä naista Englannissa ja Suomessa. Hän ei asettanut tutkittavia

hakiessaan  ehdoksi  yhtä  tiettyä  feministin  määritelmää,  vaan  tutkimukseen  osallistuvat  naiset

määrittelivät itse itsensä feministeiksi.  Hänen tutkimukseensa osallistuneille naisille äitiys oli uusi

ulottuvuus  elämässä,  jonka  ei  kuitenkaan  koettu  paljoakaan  muuttavan  identiteettiä  naisena.

Feminismi  oli  naisten  voimavara  silloin  kun  äitiys  tuntui  koettelemukselta.  (Mt.,  137–138,  145.)

Gordonin  tutkimuksessa  voi  pitää  yllättävänä  tuloksena  sitä,  ettei  äidiksi  tulon  koettu  juuri

muuttavan identiteettiä naisena.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tämän  luvun  alla  määrittelen  ensinnä  tutkimustehtäväni  mahdollisimman  tarkasti.  Selvitän

tutkimukseni  metodologisia  lähtökohtia  ja  valintoja.  Kerron  miten  toteutin  aineistonkeruun  ja

kuvailen  aineiston  analyysitapoja  ja  etenemistä.  Teen  myös  tutkimukseeni  osallistuneiden

sijaisäitien  esittelyn  yhdessä  alaluvussa.  Lopuksi  pohdin  tutkimuksen  tekemisen  eettisiä

kysymyksiä. Eettistä pohdintaa olen kuitenkin viljellyt läpi tutkielman, en vain yhdessä luvussa.

4.1 Tutkimustehtävät

Tarkoituksenani  on  selvittää  sijaisäiteinä  toimivien  naisten  äitiysidentiteetin  rakentumista,  sekä

pitkäaikaisesti  sijoitetun  lapsen  perhesijoituksen  katkeamisen  merkityksiä  sijaisäitien

äitiysidentiteetille  tilanteissa,  joissa  huostaanottoa  ei  ole  lopetettu.  Käytännössä  tällaiset  tilanteet

syntyvät  silloin,  kun  lapsi  ei  jostain  syystä  voi  jatkaa  asumistaan  sijaisperheessä  ja  hänet  on

sijoitettava uuteen sijaishuoltopaikkaan.

Tutkimustehtävinäni  on  siis  selvittää  ensin  miten  ja  mistä  aineksista  sijaisäitien  äitiysidentiteetti

rakentuu  yleisesti.  Sen  jälkeen  pohdin  sijaisäitien  kertomustensa  perusteella  sijoituksen

katkeamisen  merkityksiä  äitiysidentiteetille.  Ajallinen  ulottuvuus  on  läsnä  näkemyksessäni

identiteetin rakentumisesta.

Sijaisäitien äitiysidentiteetin rakentumista tavoittelevia tutkimuskysymyksiäni ovat seuraavat:

Miten sijaisäitien äitiysidentiteetti näyttää heidän kertomustensa perusteella yleisesti rakentuvan (ei

siis ainoastaan muutoskohdassa) ?

Mitä  muutoskohta,  eli  sijoituksen  katkeaminen  merkitsee  sijaisäitien  äitiysidentiteetille  heidän

kertomustensa perusteella (muuttaako sitä jossain määrin) ?

Miten sijaisäidit rakentavat kertomuksissaan äitiysidentiteettiä muutoskohdassa?

Näkemykseni  mukaan  on  tärkeää  analysoida  ensin  yleisemmin  sijaisäitien  äitiysidentiteetin

rakentumista  ja  vasta  sen  jälkeen  tarkastella,  mitä  muutoskohta  merkitsee  sijaisäitien

äitiysidentiteetille.  Hänninen  (1999)  näkee  sisäisen  tarinan  käsitteessään  yksilön  identiteetin

ammentavan sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurista. Samalla identiteetti kuitenkin on myös

mielen  sisäiseen  ja  yksilölliseen  kokemushistoriaan  ankkuroituva  jäsennys.  Se  kytkeytyy
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emootioihin  ja  motiiveihin  ollen  luova  ja  myös  elämäntilanteen  mukaan  muotoutuva.  (Mt.,  49.)

Näen identiteetin Hännisen (mt.) kanssa varsin samalla tavoin, joten huomioin myös kunkin äidin

yksilölliset tunteet ja elämänkokemukset.

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Tutkimukseni  on  menetelmiltään  laadullinen  tutkimus.  Tutkimukseni  tieto  ja  ihmiskäsitys  on

fenomenologishermeneuttinen,  johon  narratiivisuus  tuo  omat  vivahteensa.  Fenomenologisessa  ja

hermeneuttisessa  tutkimuksessa  keskeisiä  ovat  kokemuksen,  merkityksen  sekä  yhteisöllisyyden

käsitteet.  Kokemus  käsitetään  laveasti  yksilön  kokemuksellisena  suhteena  omaan

elämäntodellisuuteensa.  Fenomenologia  ja  hermeneutiikka  ovat  tutkijan  metodologisia  ratkaisuja

ohjaavia  taustavoimia  ja  ne  määrittelevät  tutkimuksessa  vallitsevan  ihmis  ja  tiedonkäsityksen.

(Laine  2001,  32–34.)  Hermeneutiikkaa  voidaan  luonnehtia  yleisesti  teoriaksi  ymmärtämisestä  ja

tulkinnasta.  Hermeneuttisen  ulottuvuuden  sanotaan  tulevan  osaksi  fenomenologista  tutkimusta

erityisesti  tulkinnan  tarpeen  vuoksi.    (Laine  2001,  29,  31.)  Fenomenologisesti  nähtynä  ihminen

toimii  intentionaalisesti,  mikä  tarkoittaa  yksinkertaisesti  sitä,  että  kaikella  toiminnalla  on  jokin

merkitys. Kokemus siis muotoutuu merkityksistä sisältäen myös ajatuksen intersubjektiivisuudesta;

näkemämme  merkitykset  eivät  ole  synnynnäisesti  tietynlaisia,  vaan  niihin  vaikuttaa  se  yhteisö  ja

kulttuuri, jossa elämme. (Laine 2001, 27–29.)

Minua  kiinnostavat  nimenomaan  sijaisäitiyden  subjektiiviset  kokemukset;  sijaisäitien

äitiysidentiteetin  rakentuminen  ja  muutoskohdan  merkityksellisyys  äitiysidentiteetille.  Jean

Clandinin ja Michael Connelly (1994, 414) tosin ovat sitä mieltä, että kaikessa sosiaalitieteellisessä

tutkimuksessa  lähtökohtana  ja  avainkäsitteenä  on  nimenomaan  kokemuksen  käsite.  Tutkimukseni

lähtökohdat menevät lähemmäs sosiaalista konstruktionismia kuin referentiaalista käsitystä elämän,

kokemuksen  ja  kerronnan  suhteesta.  Referentiaalisessa  käsityksessähän  kertomukset  nähdään

kirkkaina ikkunoina kertojan elämään ja todellisuuteen. (Hänninen 1999, 127.) Konstruktionistisen

narratiivisuuskäsityksen  mukaan  kertomukset  tuottavat  sosiaalista  todellisuutta,  eli  kieli  on

todellisuuden rakentaja. Käsityksessä ei olla kiinnostuneita  todellisuudesta,  josta kertomus kertoo,

koska  sellaista  todellisuutta  ei  ole  olemassa.  (Mt.,  126–127.)  Konstrukstionistista

narratiivisuuskäsitystä  pidän  ehkä  liian  jyrkkänä,  koska  se  tekee  tavallaan  tyhjäksi  tulkintojen

tekemisen  todellisuudesta.  Oman  tutkimukseni  valintoja  olenkin  ammentanut  eniten

hermeneuttisesta  narratiivisuuskäsityksestä,  joka  jää  jollain  tavoin  kahden  edellisen  käsityksen
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välimaastoon. Hermeneuttisen narratiivisyyskäsityksen mukaan niin kerronta, kokemus kuin eletty

elämä ovat narratiivisesti jäsentyneitä. (Widdershoven 1993; ref. Hänninen 1999, 127.) Käsityksen

mukaan  omat  ja  muiden  tarinat  jäljittelevät,  mukailevat  ja  muotoilevat  toisiaan  (Hänninen  1999,

127). Näkökulman erityisenä mahdollisuutena pidän Hännisen (1999, 128)  tavoin kriittistä uskoa;

vaikka kertomus ei heijasta elämää sinänsä, se kuitenkin kertoo elämästä jotain olennaista. Vaikka

todellisuus  on  monitulkintainen,  tulkinnoilla  on  perusteita  ja  niitä  voi  perustella.  (Mt.,  128.)

Kokemus,  joka  tutkimuksessa  tavoitetaan,  on  kuitenkin  aina  kokemus  ainakin  suhteessa

tutkimustilanteen  ajalliseen,  paikalliseen  ja  sosiaaliseen  todellisuuteen.  Tutkittavan  kokemuksien

kuvaaminen  ei  ole  mahdollista  täysin  autenttisesti.  Kokemus  ei  ole  ulkoisesta  todellisuudesta

riippumaton  kohde,  joka  vain  odottaisi  tutkimista.  (Perttula  1996,  105.)  Narratiivisuus  tulee

tutkimuksessani  taustavireen  lisäksi esiin myös käytännössä aineiston keräämisen ja  tulkitsemisen

apuna.  Narratiivisuus  ei  silti  ole  mikään  yksiselitteinen  metodisia  ohjeita  sisältävä  suuntaus.

(esittelen narratiivisuuden merkitystä omassa tutkimuksessani tarkemmin luvussa 5.3 ja 5.4.)

Fenomenogishermeneutiikka ja narratiivisuus ovat antaneet tässä tutkimuksessa omat vivahteensa

myös  teorian  muodostamiselle,  sillä  en  ole  käyttänyt  mitään  yhtä  selkeää  teoriaa,  jota  lähtisin

testaamaan.  Fenomenologishermeneuttisessa  traditiossa  puhutaan  induktiivisesta  tavasta  nähdä

aineisto; teorioiden koettelun sijaan tavoitteena on hahmottaa tutkimukseen osallistuvien käsityksiä

siitä rajauksesta käsin, jonka tutkija on asettanut tutkimustehtäväkseen. (Perttula 1996, 90.) Teorian

on  tarkoitus  muotoutua  tutkimuksen  kuluessa.  Mikäli  niin  sanotun  hermeneuttisen  kehän

seuraaminen on tutkimuksessa onnistunut, empiirinen aineisto mahdollistaa teorian muodostumisen

vähitellen. (Varto  1992,  108–109.)  Hermeneuttinen  kehä  viittaa  merkitysten  ja  käytännön,  kuten

arkielämän  arvojen  ja  tavoitteiden  suhteen  tarkasteluun  (Määttänen  1995,  229).  Tiukasti

fenomenologiaan  sitoutunutta  tutkimusta  tekevä  jättää  teoreettisen  viitekehyksen  kokonaan

luomatta  ennen  aineiston  keräämistä.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  että  fenomenologisesti

painottunut tutkimus alkaisi tyhjästä, sillä tutkijan on aina kyettävä tiedostamaan ihmiskäsityksensä

sekä käsityksensä kokemuksista ja merkityksistä. (Laine 2001, 27–29.) Oma valintani oli kartoittaa

aiempaa  aiheesta  tehtyä  tutkimusta  jo  ennen  aineistoni  hankkimista,  koska  tutkimukset  auttoivat

minua  tutkimustehtävän  tarkentamisessa  ja  sopivien  käsitteiden  kartoittamisessa.  Puhtaasti

toteutettu fenomenologinen tutkimus hakee kokemuksen ydintä ja narratiivisessa lähestymistavassa

taas  pyritään  kuvaamaan  kokemuksen  monia  ulottuvuuksia  (Erkkilä  2005,  2002).  Kokemuksen

tavoittamisessa  kallistun  enemmän  jälkimmäiseen  tapaan,  eli  ulottuvuuksien  monipuoliseen

tarkasteluun.
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Olen  halunnut  valita  tutkimukseni  ihmis  ja  tiedonkäsityksen  siten,  että  se  palvelisi  parhaalla

mahdollisella tavalla sijaisäitien kokemusten ymmärtämistä ja kertomusten tulkitsemista. Tekemäni

valinnat pohjautuvat  siis  vain  löyhästi  fenomenologiaan  ja hermeneutiikkaan. Näin ollen ne  eivät

tarjoa käytännön apuvälineitä analyysivaiheeseen, kuten narratiivisuus, josta kerron lisää kahdessa

seuraavassa luvussa. Narratiivisuudessa viehättää sen kokonaisvaltainen ajatus ihmisen maailmassa

olemisesta kokemuksiinsa kietoutuneena (Erkkilä 2005, 201).

Loppukiteytyksenä  sanoisin,  että  en  tutki  sijaisäitien  kieltä  ja  puhetta  sinänsä,  vaan  heidän

kertomuksiaan  eli  tapahtumille  antamiaan  subjektiivisia  merkityksiä  erityisesti  sijoituksen

katkeamisen  näkökulmasta.  Oman  tutkimukseni  lähtökohdat  lähenevät  siinä  mielessä

konstruktionistista  perinnettä,  että  ajattelen  kulttuuristen  kertomusten  erittelyn  olevan  tärkeää

tutkimukseen osallistuvien omista kertomuksista. Näkemykseni mukaan kokemukset voidaan kertoa

eri tavoin eri tilanteissa ja ne voivat muuttaa muotoaan eri aikoina.

4.3 Aineiston kerääminen ja kertomukset aineistona

Kandidaatin tutkielmaani varten keräsin aineiston teemahaastatteluin. Jälkeenpäin mietin valmiiden,

melko joustamattomien teemojen kenties kahlinneen turhaan tutkittavien kerrontaa (vrt. Laine 2001,

35).  Pohdittuani  aiheeni  arkaluontoisuutta  päädyin  siihen,  että  pyydän  sijaisäideiltä  heidän

kokemuksensa  kirjoitettuina  kertomuksina.  Käytän  tutkimusraportissani  kertomuksen  käsitettä

puhuessani  sijaisäitien  kokemuksista,  koska  ajattelen  tutkimukseni  olevan  monessa  mielessä

narratiivinen. Narratiivisuuden olen ottanut mukaan tutkimukseni metodologiseen käsiteperheeseen

ennen  kaikkea  siksi,  että  aineistona  ovat  sijaisäitien  kertomukset. Sosiaalitieteilijät  eivät  Matti

Hyvärisen ja Varpu Löyttyniemen (2005, 189) mukaan tee käsitteellistä eroa kertomuksen ja tarinan

välille,  vaan  valitsevat  niistä  kulloinkin  tilanteeseen  paremmin  sopivan.  Itse  olen  päätynyt

kertomuksen  käsitteeseen,  koska  se  on  tuntunut  luontevammalta  kuin  tarinan  käsite,  joka  tuo

itselleni vahvasti mieleen kaunokirjallisuuden. Pidin kirjoitettujen kertomusten varasuunnitelmana

haastatteluvaihtoehdon  alusta  saakka.  Teemoista  en  lopulta  halunnut  kokonaan  eroon,  sillä

aavistelin, ettei kirjoituksia välttämättä tulisi ilman tiettyjä kirjoitusaiheita. Tein kuten Marita Husso

(2003,  29)  parisuhdeväkivaltaa  kokeneita  naisia  koskevassa  tutkimuksessaan  ja  pyysin  naisilta

temaattisia kertomuksia. Metodologisesti teemakirjoittamisessa on pidetty tärkeänä sitä, että vaikka

kirjoittajat  tuottavat  kertomuksensa  tutkijan  pyytämästä  asiasta,  kertovat  he  silti  tutkijan

suhteellisen vähän ohjaamia jäsennyksiä aiheesta (Husso 2003, 29).
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Toteutin  aineiston  keruun  ensimmäisen  suunnitelmani  laittamalla  tietyille  Internetsivustoille

kirjoituspyyntöni. Nämä sivustot olivat sosiaaliportti (http://www.sosiaaliportti.fi/) sekä Suomi24.fi

sivuston  (http://www.suomi24.fi/) ”äidit  ja  isät” keskustelualueelle  (ks. Liite 1). Sosiaaliportti on

Terveyden  ja hyvinvoinnin  laitoksen (THL) ylläpitämä verkkopalvelu sosiaalialan ammattilaisille.

Kysyin  varmuuden  vuoksi  sivujen  ylläpitäjältä  luvan  kirjoituspyynnön  julkaisemiseen.  Sain

vastaukseksi,  että  Sosiaaliporttiin  voi  asiallisia  tutkimukseen  osallistumispyyntöjä  jättää  ilman

erityistä lupaa. Suomi24.fi on yleinen wwwsivusto, joka sisältää kaikenlaista uutisista viihteeseen

sekä  muun  muassa  erilaisia  ”vapaan  sanan”  keskustelualueita.  Halusin  huomioida  eettiset

näkökohdat mahdollisimman hyvin, joten kerroin kirjoituspyynnössä melko tarkkaan mitä tutkin ja

miksi.  Päätin  käytettävissä  olevan  ajan  ja  muiden  tutkimusresurssieni  vuoksi  pitäytyä  tietyn

elämänvaiheen  kokemusten  pyytämisessä.  En  siis  kehottanut  äitejä  muistelemaan  heidän  koko

elämänpolkuaan  lapsuudesta  alkaen. Granfelt  (1998, 42)  toteaa,  ettei kertomusta elämästä  tarvitse

ymmärtää  yksioikoisesti  vain  lapsuudesta  aikuisuuteen  eteneväksi  tarinaksi.  Hänen  mukaansa

kertomus  elämästä  voi  olla  kertomus  yhdestä  elämäntilanteesta  tai  alueesta,  yksi  pala  elämän

suuresta  palapelistä.  Myös  Hyvärinen  ja  Löyttyniemi  (2005,  191)  kiinnittävät  huomiota

kertomuksen  prototyyppeihin.  Kertomus  voi  tarkoittaa  pieniä  tai  suuria  kertomuksia  elämän

viimeaikaisista tapahtumista tai se voi olla lapsuudesta aikuisuuteen ulottuva elämäkerta.

Heti  samana  päivänä,  kun  jätin  kirjoituspyynnön,  oli  Suomi24.fi  keskustelupalstalle  ilmestynyt

kommentteja pyyntööni liittyen. Tarkoituksenani ei ole varsinaisesti analysoida Internetsivustoille

ilmestyneitä  anonyymeja  kommentteja  kirjoituspyyntööni  (ei  kuulu  tutkimustehtäviini),  mutta

haluan lyhyesti pohtia kommenttien herättämiä ajatuksiani. Näkisin, että kommentit kertovat jotain

sijaisvanhemmuuteen suhtautumisesta sekä suhtautumisesta tutkimuksentekoon yleisemmin. Minua

hätkähdytti  ehkä  eniten  erään  nettikirjoittajan  kommentti,  jossa  hän  epäili  tutkimukseni

luotettavuutta.  Hän  kummasteli  haluanko  tehdä  merkityksettömän  tutkimuksen,  jolla  ei  ole

luotettavuusarvoa,  koska  keskustelupalstalla  käyvät  vain  ”sekopäät”.  Varmasti  on  niin,  että

tutkimuksen  luotettavuuden  pohdintaan  on  kiinnitettävä  huomiota,  jos  se  tehdään  Internetissä

olevien  kirjoituspyyntöjen  avulla.  Kirjoittajan  taustoja  ei  esimerkiksi  ole  mahdollista  tarkistaa,

varmuudella ei voi tietää edes sitä onko henkilö toiminut sijaisäitinä. Satu Apo (1995, 175) toteaa,

että  lähes  samoihin  ongelmiin  kuin  kirjoitettujen  aineistojen  kanssa,  voidaan  törmätä  myös

haastatteluja tehtäessä.

http://www.sosiaaliportti.fi/
http://www.suomi24.fi/
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Suomi24.fi  Internetsivustolle  ilmaantuneet  kommentit  koskivat  muutakin  kuin  tutkimukseni

luotettavuutta.  Oikeastaan  voin  sanoa,  että  keskustelualueen  kommentit  pyyntööni  toimivat

sysäyksenä  tutkimukseni  lähtökohtien  syvällisemmälle  pohdinnalle.  Joku  palstalla  kävijä

kommentoi  kirjoituspyyntöäni  ihmetellen,  että  kuka  nyt  epäonnistumisistaan  kirjoittaisi.  Tätä

kommenttia jäin miettimään erityisesti: onko sijoituksen katkeamisessa aina kyse sijaisvanhempien

epäonnistumisesta?  Epäonnistumisen  käsite  on  jokseenkin  rankka,  suorastaan  traaginen.  Katvalan

(2001,  9)  ja  Nousiaisen  (2004,  62–63) mukaan  etenkin  äitiyteen  liittyy  normatiivisia,  usein  äidin

hyvyyteen tai huonouteen kohdistuvia arvioita. Nousiaisen (2004) tutkimuksessa äidit, jotka olivat

jättäneet  erotilanteessa  lapsen vapaaehtoisesti  isän  luo  asumaan,  saivat  varsin kielteistä palautetta

toiminnastaan.  Kulttuuristen  normien  mukaan  huonon  äidin  pahin  synti  on  lapsen  hylkääminen

juoppouden, hulluuden tai huoruuden vuoksi. (Mt., 63.) Onko lapsesta luopuminen jostain muusta

kuin edellä mainituista syistä sellainen asia, joka näyttää kulttuurissamme määrittävän kuuluuko äiti

hyvän vai huonon äidin kategoriaan?

Eräs  nettikommentoija  puolestaan  kyseli,  miksi  en  halua  tutkia  lapsen  kokemuksia,  koska  lapsi

joutuu jättämään kotinsa. Kirjoittajan huolena oli ymmärtääkseni se, että kyseessä on nimenomaan

lapsen  elämää  koskettava  tragedia,  mutta  lapsi  ei  tule  kuulluksi.  Sain  huomata  miten  helppoa

tutkijassa, eli tässä tapauksessa minussa, on herättää syyllisyyttä näkökulman valinnasta. Ehkä olisi

tosiaan  pitänyt  päätyä  tutkimaan  lapsia  tai  nuoria  sijaisäitien  sijaan,  sillä  heistähän  tulee  liian

helposti  aikuisten  toimien  kohteena  olevia  objekteja,  joille  vain  tapahtuu  asioita.  Olisiko  ollut

tärkeämpää antaa ääni kaikista viattomimmille ja heikoimmille? Toisaalta mieleeni pulpahti sekin,

että kuinka usein  sijaisäidit  voivat  purkaa  tuntojaan,  tuoda  julki  vaikeita  asioita  ja  olla  heikkoja?

Smith  ym.  (2006)  kirjoittavat,  että  adoptioäidit  eivät  voi  jakaa  biologisia  lapsia  omaavien  äitien

odotus  ja  synnytyskokemuksia  ja  jäävät  siten  helposti  ulkopuolelle.  Tutkijoiden  mukaan

adoptioäitien kokemukset odotuksesta ja  lapsen tulosta eivät muutenkaan ole  laajasti  tunnettuja  ja

jaettuja.  (Mt.,  146.)  Luulen,  että  sijaisäidit  ovat  tässä  suhteessa  samassa  tilanteessa  kuin

adoptioäidit;  sijaisäitiydestä  ja  heidän  kokemustensa  kirjosta  tiedetään  yleisesti  aika  vähän.  Jo

turhien väärinkäsitysten ylläpidon välttämiseksi on tärkeää nostaa sijaisäitien kertomuksia esille.

Pohdinnoissani  tulin myös  siihen  tulokseen,  että  en oikeastaan  pidä  lainkaan valitun  näkökulman

arvottamisesta  pelkästään  käytännön  hyödyllisyyden  perusteella.  Sijoitukseen  liittyvien  eri

osapuolten  kokemusten  arvottaminen  tärkeisiin  ja  vähemmän  tärkeisiin  tuntuu  niin  ikään  omalle

tutkimusideologialleni vieraalta. Ilman sijaisäitejä ja isiä ei olisi sijaiskoteja, jotka kuitenkin voivat

auttaa  monia  lapsia.  Sijaisäitien  mielipiteet  eivät  siis  voi  olla  hyödyttömiä  tai  arvoa  vailla.
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Nettikommenttien jälkeen kävin joka tapauksessa syvissä vesissä, jopa niinkin syvissä, että mietin

luopuako  koko  tutkimuksesta  sen  tyhjänpäiväisyyden  ja  mielettömyyden  takia.  Lopulta  tulin  kai

samaan  tulokseen  mihin  naistutkimuksessa  on  päädytty;  ei  ole  yksiselitteistä  totuutta,  jonka

perusteella nostettaisiin aina joko äidin tai lapsen hyvä etusijalle (ks. Nätkin 1997, 156). Tekemieni

valintojen ei tarvitse mitätöidä niiden osapuolten kokemuksia, joita ei käsitellä tässä tutkimuksessa.

Muut sijoitukseen liittyvät osapuolet voivat saada äänensä kuuluviin jossain toisessa tutkimuksessa.

Internetin  kautta  hankittujen  kertomusten  luotettavuusarvoa  en  lopulta  joutunut  kovin  paljon

pohtimaan,  koska  aineistonkeruu  jumitti  pitkään  paikoillaan.  Turvauduin  varasuunnitelmaani,  eli

haastatteluvaihtoehtoon  ja  aineiston  hankintaan  erään  sosiaaliaseman  avulla.  Kuljetin  edelleen

osallistumispyynnössäni  mukana  myös  kirjoitusvaihtoehtoa  (ks.  liite  2).  En  pitänyt

varasuunnitelmaan  turvautumista  ongelmana,  koska  narratiivinen  aineisto  voi  yhtä  hyvin  olla

puhetta tai kirjoitettua tekstiä (Kujala 2007, 17). Pohdin tietysti miksi kävi niin, ettei sijaisäideille

Internetissä  esittämäni  pyyntö  herättänyt  äitien  keskuudessa  laajaa  kiinnostusta  jakaa

kokemuksiaan.  Näitä  pohdintojani  tulen  esittämään  myöhemmin. Varasuunnitelmani  eteni

käytännössä  niin,  että  laitoin  osallistumispyynnön  sosiaaliaseman  sosiaalityöntekijöiden  avulla

eteenpäin. Sitä ennen olin hakenut ja saanut tarvittavan tutkimusluvan kaupungilta.

Kaiken  jännittämisen  ja  turhien  toiveiden  jälkeen  minulla  oli  lopulta  käsissäni  kaksi  kirjoitettua

kertomusta  katkenneista  sijoituksista  ja  mahdollisuus  haastatella  kolmea  sijaisäitiä.

Lumipallomenetelmä  toi  kohdalleni  neljännenkin  haastateltavan,  mutta  hän  oli  kokenut  sijoitetun

lapsen  lähdön  takaisin  biologiseen  perheeseensä,  eli  huostaanotto  oli  lopetettu.  Tein  haastattelun,

koska  olin  siinä  vaiheessa  jo  pohtimassa  aineistonkeruun  laajentamista  koskemaan  myös

huostaanoton  lopettamisen  takia  päättyneitä  sijoituksia.  Haastattelu  oli  kiinnostava  ja  avartava,

mutta jätin sen pois tutkimuksesta. Huomasin nimittäin, että silloin kun lapsi lähtee sijaisperheestä

huostaanoton  lopettamisen  vuoksi  takaisin  alkukotiinsa,  kyseessä  on  sijaisvanhemmille  erilainen

kokemus.  Koin,  että  minun  olisi  ollut  välttämätöntä  muuttaa  perustavanlaatuisesti  myös

tutkimukseni ajatuspohjaa, jos neljäs haastattelu olisi tullut osaksi aineistoani.

Tekemäni  tutkimushaastattelut  olivat  löyhästi  rakennettuja  teemahaastatteluja.  Väljä

teemahaastattelu  tuntui  luontevalta  valinnalta,  koska  kirjoitetut  kertomukset  olivat

teemakirjoituksia. Ilman teemoja en välttämättä olisi saanut riittäviä vastauksia tutkimustehtävääni,

koska kyseessä on spesifi aihe ja siten myös määrällisesti pieni aineisto. Sirkka Hirsjärvi ja Helena

Hurme (2000, 103) ovat sitä mieltä, että teemaluettelon avulla saadaan useimmiten melko helposti
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vastaukset  tutkimusongelman  kannalta  keskeisiin  kysymyksiin.  Teemahaastattelussa  kaikille

haastateltaville  esitetään  etukäteen  pohditut  teemat,  vaikkakin  vapaavalintaisessa  järjestyksessä.

(Eskola  &  Suoranta  1998,  87).  Liikkumavara  haastattelutilanteessa  on  tärkeää,  jotta  tutkittavien

ajatukset  pääsevät  esiin  mahdollisimman  aidosti  (Hirsjärvi  & Hurme 2000, 103). Näen  tekemieni

haastattelujen  olleen  teemallisuudesta  huolimatta  myös  kerronnallisia  haastatteluja,  koska  en

seurannut teemarunkoa orjallisesti. Annoin haastateltavien kertoa rauhassa heille tärkeistä asioista,

vaikka he olisivat menneet sivuraiteille suunnittelemistani teemoista. Tiina Kujalan (2007, 18–19)

mukaan  kerronnallisessa  haastattelussa  oleellista  on  antaa  tilaa  kertomiselle  ja  esittää  sellaisia

kysymyksiä,  joihin voi olettaa saavansa kertomusmuotoisia vastauksia. Hyvärinen  ja Löyttyniemi

(2005,  191)  toteavat  laadullisen  haastattelun  sisältävän  aina  kertomuksia,  mutta  kysymysten

esittämistapa  voi  johdatella  haastateltavan  vastaamaan  muullakin  tavoin  kun  kertomuksellisesti.

Olen edellä mainitsemieni tutkijoiden kanssa samaa mieltä joustavuuden ja avoimuuden tärkeydestä

haastattelutilanteessa,  kun  ajatellaan  aineistonkeruun  onnistumista.  Kerronnallisen  haastattelun

tekijän  ei  myöskään  tarvitse  pelätä osallistumista  haastateltavien kertomuksiin.  Vuorovaikutus on

tärkeä aspekti, kun halutaan ymmärtää toisen kokemuksia ja päästä niissä mahdollisimman syvälle.

(Hyvärinen  &  Löyttyniemi  2005,  197,  201,  204.)  Kuten  jo  aiemmin  kerroin,  en  sitoudu

fenomenologiaan siltä osin, että kokisin tarpeelliseksi saada kokemukset näkyviin mahdollisimman

neutraaleina.  Tutkijan  positiossani  koen  olevani  enemmän  aktiivinen  toimija  kuin  hiljainen

tarkkailija, mikä on narratiivisessa ja hermeneuttisessa tutkimuksessa tyypillistä. (Ks. Perttula 2005,

155.)

Haastattelujen  toteuttaminen  sujui  käytännössä  melko  mutkattomasti.  Tein  kaikki  kolme

haastattelua haastateltavieni kodeissa, koska ajattelin sen olevan äideille vaivattominta. Huomioon

otin  myös  Jari  Eskolan  ja  Jaana  Vastamäen  (2001)  argumentin,  jonka  mukaan  haastatteluilla  on

suurin  mahdollisuus  onnistua  silloin,  kun  ne  tehdään  haastateltavien  kotikentällä.  Heidän

perustelunsa  väitteelle  ovat,  että  koti  on  tilana  haastateltavalle  hänen  oma  valtakuntansa,  tuttu  ja

turvallinen  paikka.  (Mt.,  28.)  Toisaalta  haastattelujen  sopiminen  haastateltavien  kotiin  jännitti

minua  jonkin  verran.  Pohdin  erityisesti  lasten  hälinän  ja  muiden  arkisten  äänien  vaikutusta

nauhoituksen laatuun. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin järjestäneet tilanteen rauhalliseksi, eikä

nauhoittamisessa tai haastattelemisessa ollut ongelmia. Joidenkin haastateltavien kanssa puhuimme

työhistoriastani. Olin nimittäin toiminut joitakin vuosia takaperin eräässä sijaishuollosta vastaavassa

sosiaalityön  yksikössä.  Haastattelujen  tekohetkellä  en  enää  työskennellyt  kyseisessä  yksikössä.

Näin  jälkeenpäin  ajateltuna  minusta  tuntuu,  ettei  työhistoriallani  ollut  haastateltaville  merkitystä.

Äidit vaikuttivat pitävän minua ennen kaikkea opiskelijana ja kenties aloittelevana tutkijana.
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Tärkeänä seikkana aineiston määrää suunnitellessani pidin  Jari Eskolan  ja Juha Suorannan  (1998,

19)  näkemystä,  ettei  aineisto  saisi  olla  liian  laaja  analysoitavaksi  käytettävissä  olevien  resurssien

puitteissa.  Kolme  haastattelua  ja  kaksi  kirjoitettua  kertomusta  tuntui  kuitenkin  pitkään  liian

vähäiseltä  määrältä,  joten  koetin  sinnikkäästi  hankkia  lisää  aineistoa.  Viimeisen  kerran  koetin

onneani  vuoden  2008  loka  marraskuun  taitteessa  hakemalla  sijaisäitejä  erään  sijaisvanhempien

yhdistyksen wwwsivuille laittamani ilmoituksen avulla. Ilmoituksen laittamiseen minulla oli  lupa

yhdistyksen  puheenjohtajalta.  Tämäkin  yritys  osoittautui  lopulta  tuloksettomaksi.  Litteroidessani

puolitoistatuntisia  haastatteluja  huomasin  ilokseni  aineistoni  rikkauden;  tutkimustehtäväni

huomioiden  aineisto  riittäisi  hyvin.  Haastattelemani  sijaisäidit  kertoivat  pulppuavan  runsaasti

kokemuksistaan, ja kirjoitetut kertomukset olivat myös kattavia, vaikka eivät tietenkään yhtä pitkiä

kuin  haastattelutekstit.  Pertti  Alasuutaria  (1994,  84)  mukaillen  kuvaisin  kvalitatiivista  aineistoani

yhtä moniulotteiseksi kuin elämää itsessään. Aineistoni äitien kertomukset eivät kata haastateltavien

koko elämänkulkua  lapsesta  tähän päivään, eli en voi  sanoa kyseessä olevan elämäkerrallisuuden.

Näkisin  silti,  että  sijaisäitien kertomukset ovat kokoelma pieniä kertomuksia elämästä. Perustelen

aineiston  sisällöllisen  rikkauden  korvaavan  mahdollisen  määrällisen  puutteen.  Myös  aiheen

erityislaatuisuus  ja  tuoreus  puoltavat  sitä,  ettei  aineiston  määrä  ole  keskeinen  asia.  Kyseisestä

teemastahan ei suomalaista tutkimusta ole olemassa nimeksikään. Aihe on varsin tunteita herättävä,

mikä kenties oli yksi syy aineistonkeruun haasteellisuuteen.

4.4 Aineiston analyysi

Hänninen  (1999,  95)  kirjoittaa  elämänmuutosten  olevan  erityisen  otollista  maaperää  tutkia

tarinalähestymistavasta käsin. Muutoksen hahmottaminen tarinana antaa tapahtumien kululle usein

juonen ja tarinat alkavat rakentua juuri muutoksen ympärille. Sijoitetun lapsen lähteminen perheestä

voi  olla  sijaisäideille  merkityksellinen  muutoskohta.  Näin  ollen  narratiivinen  lähestymistapa  niin

aineiston keräämisessä kuin analyysissa sopii osuvalla tavalla tutkimustehtäviini.

Aineiston mekaaninen käsittely alkoi  siitä, että  litteroin kaikki kolme haastattelua  tekstiksi melko

sanatarkasti.  Tauot  ja  äänenpainot  jätin  huomiotta,  koska  en  kokenut  niitä  analyysia  varten

välttämättömiksi.  Lisäksi  kirjoitin  kahden  äidin  itse  kirjoittamat  kertomukset  tekstinkäsittelyllä

samaan  muotoon  kuin  litteroidut  haastattelut.  Tutkimukseni  eettisyyden  kannalta  pidin  tärkeänä

suojata  tutkittavien  henkilöllisyyttä.  Näin  ollen  keksin  tutkimukseeni  osallistuneille  sijaisäideille
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sekä heidän perheisiinsä sijoitetuille  lapsille peitenimet  jo  litterointeja suorittaessani. Myös kaikki

muut  tutkimukseni  analyysiosiossa  esiin  tulevat  nimet  on  muutettu.  Arja  Kuulan  (2006)  mukaan

peitenimien  eli  pseudonyymien  keksiminen  on  aina  parempi  vaihtoehto  kuin  oikean  nimen

korvaaminen jonkinlaisella merkkijonolla tai vastaavalla. Pseudonyymi takaa aineiston koherenssin

ja  ymmärrettävyyden  säilymisen,  vaikka  henkilöitä  olisi  paljon.  (Mt.,  215.)  Niin  ikään

tunnistettavuuden  takia  päätin  jättää  kertomatta  tutkittavien  asuinpaikkakunnat.  Muutenkin

pyrkimyksenäni  on  ollut  välttää  liian  pikkutarkkaa  kuvausta.  Tutkimustehtävän  kannalta

epäolennaisina pitämiäni seikkoja olen saattanut kertoa suurpiirteisesti, tai jopa hieman muuttaa. En

ole  kuitenkaan  kohdellut  aineistoa  sillä  tavoin  huolimattomasti,  että  muutosten  vaikutukset

yltäisivät tutkimuksen tuloksiin.

Kun olin  lopulta saanut aineiston  litteroitua,  tunsin helpotusta, mutta myös pelkoa: miten aloittaa

keskustelu  aineiston  kanssa  ja  löytää  punainen  lanka,  jota  lähteä  seuraamaan?  Sirkka  Hirsjärvi,

Pirkko Remes ja Paula Sajavaara (2004, 209) toteavat, että kerätyn aineiston analyysi, tulkinta sekä

johtopäätösten  tekeminen  on  tutkimuksen  keskeistä  ydintä.  Vaiheen  tärkeyden  tiedostaminen  ei

varsinaisesti madaltanut eteeni noussutta kynnystä, saati saanut pelkojani väistymään. Juha Varton

(1992, 93) ohjetta noudattaen pyrin pitämään mielessäni, ettei laadullisessa tutkimuksessa voi ottaa

suoraan  annettuna  tutkimusmenetelmiä,  koska  silloin  luopuisi  kriittisyydestään.  Varton  (mt.,  93)

mukaan kriittisyys on laadullisessa tutkimuksessa äärettömän tärkeää.

Narratiivisuus  sisältää  laajan  kirjon  erilaisia  tapoja  suhtautua  tutkimuksen  vaiheisiin,  myös

analyysiin  ja  tulkintojen  tekemiseen  (Elliott  2005,  38).  Jane  Elliotin  (mt.)  mukaan  narratiivisesti

suuntautunut  tutkija  voi  olla  tulkinnoissaan  kiinnostunut  tapahtumista  ja  kokemuksista,  jolloin

kyseessä  on  narratiivin  sisällön  tutkiminen.  Toisaalta  narratiivisesti  orientoitunut  tutkija  voi  olla

kiinnostunut  pelkästään  narratiivin  rakenteesta  ja  muodosta.  Joskus  kiinnostus  taas  suuntautuu

siihen  institutionaaliseen  ja  kulttuuriseen  kontekstiin,  jossa  narratiivi  on  tuotettu.  Tutkijan  ei

välttämättä tarvitse valita vain yhtä näkökulmaa aineistoonsa, sillä vaikka kiinnittäisi ensisijaisesti

huomiota  narratiivin  muotoon,  ei  ole  välttämätöntä  jättää  kokonaan  huomiotta  sisältöä.  (mt.,  38,

49.)  Donald  E. Polkinghorne  (1995,  6–8,  12) jakaa  narratiivisuuden  aineiston  käsittelytapana

narratiivien  analyysin  ja  narratiiviseen  analyysin.  Narratiivien  analyysi  on  jonkinlaista  aineiston

luokittelua  osiin.  Narratiivisessa  analyysissa  taas  voi  olla  kyse  uuden  kertomuksen  luomisesta

aineistosta  löytyviä  teemoja  yhdistelemällä.  Narratiivinen  analyysi  kiinnittää  huomiota  myös

kertomuksen  kontekstiin  ja  kertomisen  tapoihin.  Narratiivisessa  analyysissa  voidaan  jopa  eritellä

tutkijan ja tutkittavan välistä yhteistä kertomuksen tuottamisen prosessia.
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Kujalan  (2007,  29)  muistutus  siitä,  että  narratiivinen  analyysi  on  periaatteessa  kuin  mitä  tahansa

laadullisen  aineiston  analyysia  luokitteluineen  ja  kategorisointeineen,  sai  lopulta  mieleni

rohkaistumaan  ja  aloitin  aineiston  ”sisällöllisen”  käsittelyn.  Luin  kaikki  kolme  litteroimaani

haastattelua  sekä  koneelle  uudelleen  sanasta  sanaan  kirjoittamani  sijaisäitien  kirjalliset  tuotokset

muutamaan  kertaan  läpi.  Anni  Vilkko  (1997)  on  puhunut  empaattisesta  lukutavasta,  joka  on

herkistynyttä erilaisuuksien ja samanlaisuuksien havainnoivaa lukemista. Empaattinen luenta vaatii

myös omien arvojen ja asenteiden jatkuvaa tarkistamista. (Mt., 185.) Kertomuksia lukiessani koetin

pitää  ohjenuoranani  Vilkon  (mt.)  opit  empaattisesta  lukutavasta.  Mitään  tiettyä  substanssiteoriaa,

jonka  kautta  aineistoa  tulkitsen,  ei  ollut,  mutta  tapani  ymmärtää  identiteetti  auttoi  olennaisen

etsimisessä  (ks.  luvut  3.4  ja  3.5).  Laadullisessa  tutkimuksessa voidaan  itse  asiassa  hyvin  harvoin

valita  tiettyä  teoriaa  ennen  aineistonkeruuta,  koska  aineistoa  ei  voi  pakottaa  tiettyyn  teoriaan

sopivaksi. Substanssiteoria viittaa vakiintuneisiin tieteen teorioihin, esimerkiksi deprivaatioteoriaan,

jonka  näkökulmasta  voisi  tarkastella  vaikkapa  köyhyyttä. (A.  Jokinen,  YTT,  henkilökohtainen

tiedonanto 1.11.05.)

Elliotin  (2005)  esiintuomista  näkökulmista  oma  tapani  analysoida  ja  tulkita  aineistoani  on

lähimpänä  narratiivin  sisällön  tutkimista.  Analyysini  on  siis  sisällöllistä  narratiivista  analyysia,

jonka pohjimmaisena tavoitteena on sijaisäitien äitiysidentiteetin muutosten  tavoittaminen tietyssä

muutoskohdassa. Heikkisen (2001, 129) mukaan narratiivisessa  tutkimuksessa pyritään  tutkijan  ja

tutkittavien  yhteiseen  merkityksen  luomiseen.  Huomio  kohdistuu  siihen,  millä  tavoin  yksilöt

antavat merkityksiä asioille omien tarinoidensa kautta.

Oikeastaan  heti  toisen  lukukerran  aikana  ryhdyin  tekemään  reunamerkintöjä  kiinnostaviin  ja

mielestäni  keskeisiltä  vaikuttaviin  aineistokohtiin.  Kiinnitin  huomiota  sijaisäitien  kertomusten

yhteneväisiin  tekijöihin,  mutta  myös  niihin  ilmauksiin,  jotka  poikkesivat  toisistaan.  Koska

aineistonkeruun  apuna  käyttämäni  teemarunko  oli  hyvin  suurpiirteinen,  aloin  löytää  aineistosta

melko nopeasti uusia merkityksellisiltä vaikuttavia teemoja, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini.

En koettanut heti ensimmäisellä sisältöön pureutuvalla lukukerralla hakea sijoituksen katkeamisen

tuomia  merkityksiä  sijaisäiteinä  toimivien  naisten  äitiysidentiteeteille,  vaan  koetin  etsiä

kertomuksista  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  rakentumista  yleisemmin.  Sijaisäitiys,  kuten  äitiys

yleensäkin,  on  monelle  varsin  kokonaisvaltainen  kokemus.  Näen  sijaisäitien  kertomukset

sijaisäitiydestään  ja  sijoituksen  katkeamisesta  kertomuksina  elämästä  kyseessä  on  yksi  pätkä

elämän helminauhasta. Fenomenologishermeneuttisessa tutkimustraditiossa on tyypillistä kiinnittää
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huomiota  juuri  tietyn  elämänalueen  kokemuksiin  (Perttula  1996,  90).  Olen  Granfeltin  (1998,  42)

kanssa  samaa  mieltä  siitä,  ettei  kertomusta  elämästä  tarvitse  ymmärtää  yksioikoisesti  vain

lapsuudesta  aikuisuuteen  eteneväksi  elämäntarinaksi,  sillä  elämähän  todellisuudessa  jakaantuu

lukuisiin  fragmentteihin.  Aivan  kuten  Granfelt  (1998,  41)  kirjoitti  tutkimuksensa  kodittomien

naisten  konstruoivan  haastattelutilanteissa  identiteettiään  kertomukseksi,  myös  minä  huomasin

haastateltavieni  rakentavan  vähitellen  erilaisten  ja  eripituisten  tapahtumakuvausten  avulla

äitiysidentiteettiään.  Nämä  kuvaukset  jaottelin  teemoiksi  ja  tiivistin  sijaisäitien  äitiysidentiteetin

ulottuvuuksiksi. Polkinghornen (1995) käsitysten mukaan tein siis narratiivien analyysia.

Hermeneutiikka  ja narratiivisuus kytkeytyvät  tutkimuksessani  toisiinsa. Narratiivisuus sopii hyvin

subjektiivisten  kokemusten  ja  identiteetin  analysoimiseen,  ja  hermeneutiikka  tuo  mahdollisuuden

ymmärtää  äitien kokemuksia  mahdollisimman  syvällisesti  (Nousiainen 2004,  12;  Riessman  1993,

5).  Myös  Elliott  (2005,  39)  mainitsee  narratiivin  sisällön  tutkimiseen  liittyvän  keskeisesti

ymmärtämisen.  Elliotin  (mt.,  39) mukaan narratiivin  sisällön  tutkimisessa pyritään  ymmärtämään

tutkimukseen  osallistuvien  persoonallisia  kokemuksia,  kuten  tunteita,  arvoja  ja  asenteita.  Jean

Clandinin ja Michael Connelly (1994, 417) kiteyttävät, että yksilöllisiä kokemuksia tutkivan tulisi

aina  herkistyä  tutkittavien  sisäiselle  maailmalle,  kuten  tunnereaktioille  ja  toiveille.  Lisäksi  he

pohtivat kokemuksen tutkimisen vaativan aina ajallista pohdintaa; menneiden, nykyisten ja tulevien

kokemusten  suhteuttamista  toisiinsa. Elliott  (2005,  39)  puolestaan  muistuttaa,  ettei  sisäisten

kokemusten  ymmärtämiseen  pyrkiminen  kuitenkaan  tarkoita  niiden  ottamista  objektiivisena

totuutena. Tutkimukseen osallistuvan kertomus on aina siinä hetkessä reflektoitu kokemus, joka voi

olla  toisessa  tilanteessa erilainen.  (mt.,  39.) Elliotin  (2005,  38)  esittelemä kolmas  tapa  tarkastella

institutionaalista  ja  kulttuurista  kontekstia,  jossa  kertomus  on  luotu  ja  tuotettu,  kiinnostaa  minua

niin  ikään.  Institutionaalinen  konteksti  voi  tulla  esiin,  kun  laitan  oman  tutkimukseni  äitien

kertomukset  keskustelemaan  lakien  ja  ”virallisten”  sijaisäitiyden  odotusten  kanssa.  Sijaisäitien

kertomusten  perusteella  aion  pohtia  myös  kulttuuristen  äitiyskäsitysten  merkitystä  sijaisäideille,

erityisesti sille miten he näkevät itsensä äiteinä.

Kuvaan  siis  analyysini  olevan  narratiivista  sisältöön,  mutta  myös  kulttuuriseen  kontekstiin

pureutuvaa  analyysia.  Analyysitavassani  on  piirteitä  Husson  (2003,  33)  nimeämästä  uudelleen

kirjoittamisen menetelmästä. Olenhan kirjoittanut yhden kokonaiskertomuksen, jossa tulevat esiin

kaikkien viiden äidin kertomukset. Yhden kokonaiskertomuksen tekemisen keskeisistä tutkittavien

kertomusten  teemoista  nähdään  olevan  myös  narratiivista  analyysia  (esim.  Polkinghorne  1995).

Kaikilta  osin  äitien  kertomukset  eivät  tietenkään  ole  yhteneväisiä,  mutta  olen  yhdistänyt
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samankaltaisia teemoja sensitiivisesti huomioimalla poikkeukset. Ajattelen, että naisten kirjoituksia

tulkitsemalla ja uudelleen kirjoittamalla voin koota yhteen sitä mitä he ovat halunneet tuoda esiin.

Kirjoittaminen  siis  toimii  ymmärryksen  syventämisen  välineenä.  Kirjoittaminen  yhdistää

käsitteelliset  jäsennykset,  aineiston  ja  sen  virittämät  analysointini.  Kirjoittaminen  ei  siis  ole  vain

ylöskirjaamista, vaan tutkimisen metodi. Husson (2003, 33) mukaan sosiaalitieteellinen tutkimus on

aina tulkinnanvaraista. Jos diskurssianalyysissa analysoidaan miten merkityksiä tuotetaan (Tuomi &

Sarajärvi  2002,  105–106),  itse  olen  kysynyt miten  kysymysten  ohella  myös mitä  ja miksi

kysymyksiä.

Koetan saada kertomuksista kuuluviin äitien oman äänen, heidän tunteensa ja kokemuksensa lapsen

lähdöstä ja sen vaikutuksesta äitiysidentiteetin rakentamiselle. Vaikka pyrkimyksenäni on ymmärtää

sijaisäitien omakohtaisia kokemuksia, olen samoilla linjoilla Granfeltin (1998, 17–18) kanssa siinä,

ettei äärimmilleen viety omakohtaisten kokemusten painottaminen ole välttämättä hedelmällistä. Se

saattaa  nimittäin  johtaa  siihen,  että  muunlainen  kuin  omakohtaisten  kokemusten  tutkimus  joutuu

epäilyksenalaiseksi.  Jos  näin  käy,  on  tutkijan  käsittääkseni  varsin  vaikea  kirjoittaa  tutkittavien

kokemuksista,  koska  silloin  niistä  tulisi  jo  ikään  kuin  toisen  käden  tietoa.  Toivon,  että  saisin

tutkijana  tuotua  sijaisäitien  kokemuksia  näkyviin  siten  kuin  he  ovat  minulle  kertoessaan  ne

tarkoittaneet. (Vrt. Granfelt 1998, 17–18.) Hannu L. T. Heikkisen (2001, 156) mukaan narratiivinen

tutkimus  pyrkii  paikalliseen,  henkilökohtaiseen  ja  subjektiivisen  tietoon.  Narratiivisessa

tutkimuksessa  nämä  ovat  hänen  mukaansa  vahvuuksia,  vaikka  perinteinen  modernistinen  ja

empiristinen  käsitys  tiedosta  on  pitänyt  niitä  heikkouksina  tieteellisessä  tutkimuksessa.  Tärkeinä

periaatteinani pidän dialogisuutta  ja avoimuutta aineistosta löytyville merkityksille (vrt. Hänninen

2000, 34). Tutkiva dialogi on kehämäistä liikettä aineiston ja oman tulkinnan välillä. Kysymys on

hermeneuttisesta kehästä; kriittisen reflektion ja tulkinnan vuorottelusta. (Laine 2001, 34–35.)

Aineiston  analyysissa  viittaan  aineistooni  lainaamalla  katkelmia  eli  sitaatteja.  Se  on  tapani

perustella  tekemiäni  tulkintoja.  Sitaateissa  merkintä  (… )  tarkoittaa,  että  olen  jättänyt  välistä  pois

epäolennaisena  pitämäni  kohdan,  jossa  on  esimerkiksi  käsitelty  jotain  asiaan  liittymätöntä.

Sitaatteihin  olen  merkinnyt  hakasulkumerkein  [  ]  täsmennykset  siitä  keneen  tai  mihin  kertoja

viittaa.  En  ole  välttämättä  eritellyt  haastattelu  ja  kirjoituskatkelmia  sitaateissa,  sillä  mielestäni

kummallakin tavoin saatu aineisto sisältää samanarvoisia kertomuksia.
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4.5 Aineistoni sijaisäitien kuvailua

Tutkimukseeni osallistuneet  äidit  ovat  keskenään  heterogeeninen  joukko,  sillä  he ovat  varsin  eri

ikäisiä,  noin  30vuotiaasta  60vuotiaaseen.  Näkisin  suuren  ikäjakauman  olevan  tutkimustani

rikastava tekijä. Pyysin haastattelutilanteissa ja kirjoituspyynnössäni sijaisäitejä kertomaan lyhyesti

sijaisperheenä  toimimisensa  taustoista.  Sijaisäideistä  osa  oli  kokeneempia  ja  osalla  oli  vasta

muutamia  vuosia  sijaisperheen  elämää  takanaan.  Perheet  olivat,  yhtä  lukuun  ottamatta,  toimineet

niin  sanottuna  tukiperheenä  ennen  varsinaiseksi  sijaisperheeksi  ryhtymistään.  Tukiperhe  on

lastensuojelun  avohuollon  tukitoimi.  Lapsi  saattaa  viettää  tukiperheeksi  nimetyssä  perheessään

esimerkiksi  yhden viikonlopun  kuukaudesta, mutta  asuu muuten  omassa kodissaan. Tukiperheille

maksetaan  kulukorvausta,  joka  vaihtelee  lapsen  hoidettavuuden  mukaan.  (Pelastakaa  lapset  ry

2009.)

Katkenneiden  sijoitusten  määrä  aineistoni  perheissä  oli  kaikissa  lähes  sama,  sillä  neljä  äitiä  oli

kokenut yhden katkenneen sijoituksen. Vain yhdessä perheessä katkeamisia oli tapahtunut vuosien

varrella useampia. Tämän perheen sijaisäiti keskittyi  kirjoittamassaan kertomuksessa  tuoreimpaan

luopumiskokemukseen.  Sijaisäitien  kertomukset  katkenneista  sijoituksista  koskivat  kolmea

murrosikäistä  lasta.  Yhden  katkenneen  sijoituksen  kokeneen  lapsen  iästä  en  saanut  kirjoitetun

kertomuksen perusteella täyttä varmuutta, mutta luultavimmin kyseessä oli lähellä murrosikää oleva

nuori. Yksi lapsista oli iältään selkeästi nuorempi, vasta alaluokilla sijoituksen katketessa. Neljässä

perheessä  lapsen  vaikea  oireilu  oli  vaikuttanut  sijoituksen  katkeamiseen.  Lasten  hankala  oireilu

tarkoitti  usein  käytösongelmia,  kuten  väkivaltaisuutta  itseä  tai  muita  kohtaan  sekä  muuta

epäsosiaalista  toimintaa  päihteiden  käyttämisestä  varasteluun.  Yhdessä  kertomuksessa  sijaisäiti

kuvasi  lapsen  ilmaisseen  itse halunsa  lähteä pois, mutta sijaisäiti epäili  lapsen biologisen perheen

suhtautumisen  osaltaan  vaikuttaneen  lapsen  ajatuksiin  lähteä  sijaisperheestä.  Lisäksi  sijoitusten

katkeamisiin  liittyi  lapsen  oireilun  ohella  joskus  myös  taloudellisia  kysymyksiä.  Ennen

katkeamistaan sijoitukset olivat kestäneet vaihtelevia aikoja, vähän alle vuodesta noin kymmeneen

vuoteen.  Varmuudella  voin  sanoa  kahden  aineistoni  katkenneista  sijoituksista  tapahtuneen,  kun

sijoitus oli kestänyt useita vuosia. Yhteistä oli, että kaikki sijoitukset oli suunniteltu pitkäaikaisiksi,

joten  ne  katkesivat  suunnittelemattomasti.  Huostaanottoa  ei  lopetettu  yhdessäkään  tapauksessa,

vaan  lapsi  siirtyi  toiseen  sijaishuoltopaikkaan.  Aineistoni  äitien  kertomuksissa  sijoituksen

katkeamisesta oli kulunut hyvin eripituisia aikoja. Joku äideistä muisteli  lähes kymmenen vuoden

takaisia kokemuksiaan, ja joku taas kuukausi sitten tapahtunutta.
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4.6 Eettisyyttä etsimässä

Vaikka  minun  ei  olisi  tarvinnut  miettiä  tutkimuksen  eettisiä  näkökulmia,  raportoisin  joka

tapauksessa ensimmäisestä tutkijan matkastani mahdollisimman tarkasti. Ajattelen, että olisi silkkaa

tuhlausta olla  jakamatta kenenkään kanssa äärimmäisen kiinnostavia polunhaaroja  ja kaikkia niitä

kiviä,  jotka  olen  matkani  varrella  kääntänyt.  Tutkimukseni  eettisyyden  pohtiminen  on  yksi

peruskivi, jota kääntelen tutkimusraporttini alusta loppuun saakka, en siis ainoastaan tässä luvussa.

Kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy vastuu; ajatteleminen, toimiminen ja valinnat ovat kaikki

elämismaailmaamme vaikuttavia. Näin ollen  jokainen  toimi,  johon tutkija ryhtyy, on  jollain  tapaa

eettinen  toimi.  (Varto  1992, 34.) Klaus  Mäkelän  (2005,  386)  mukaan  tutkijalla  on  kolme

perusvelvollisuutta,  jotka  ovat  velvollisuus  tuottaa  luotettavaa  tietoa  maailmasta,  velvollisuus

ylläpitää  tieteellistä  julkisuutta  ja  velvollisuus  kunnioittaa  tutkittavien  oikeuksia.  Tähän  liittyen

Hirsjärvi ym. (2004, 26) toteavat, että humaaniin ja kunnioittavaan kohteluun liittyvät näkökohdat

on aina otettava huomioon,  kun on kyse  ihmisiin  kohdistuvasta  tutkimuksesta.  Jo  tutkimusaiheen

valinnan voidaan nähdä olevan yhdenlainen eettinen ratkaisu. Valintaa tehdessä tulisi pohtia kenen

ehdoilla aihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. (Hirsjärvi ym. 2004, 26.) Andrea Fontanan

(2002)  mukaan  erityisesti  sosiaalitieteilijöille  on  tullut  tärkeäksi  pohtia  kenen  tarinoita  kertoa  ja

mitä  tarkoitusta  varten.  Yhtenä  syynä  tutkimuksen  tekemisen  eri  vaiheiden  pohdiskelun

lisääntymiselle  hän  on  esittänyt  postmodernia  aikaamme.  (Mt.,  162.)  Toisaalta  postmodernin  on

sanottu vapauttavan vanhoista kahleista ja yllyttävän kokeilemaan (esim. Lahikainen 2000, 86). Itse

olen  kokenut  tutkimuksen  tekemiseen  liittyvien  valintojen  ja  kokeilujen  tekemisen  ajoittain

ahdistavaksi,  koska  vaihtoehtoja  on  ollut  niin  paljon.  Aiheen  valitsin  ensisijassa  oman

kiinnostukseni  pohjalta,  joten  siinä  mielessä  voi  sanoa,  että  olin  jopa  itsekäs.  Tärkeänä  pidin

kuitenkin myös sitä, että voisin tuoda äitiyden kokemuksista esiin  jotain, mitä ei ole aikaisemmin

Suomessa paljon tutkittu.

Hilkka  Munterin  (1996,  73)  mukaan  akateeminen  tutkimus  on  perinteisesti  ollut  hyvin

tutkijakeskeistä,  mikä  ei  suosi  tasavertaisuutta.  Vaikka  haluaisin,  että  tutkimukseeni  osallistuneet

kokisivat tulleensa ymmärretyiksi ja kuulluiksi, en voi tietää onko niin todella käynyt. Nousiainen

(2004,  27)  sanoo  halunneensa  luoda  tilan  naisille  ja  äideille  tutkimuksessaan  lapsistaan  erillään

asuvista äideistä. Hän myös toteaa haluavansa ymmärryksen lisäämisen avulla avata tien muutosten



41

syntymiselle  kulttuurisissa  äitiyskertomuksissa  ja  koetuissa  äitiysidentiteeteissä.  Minunkin

toiveenani  on  saada  tutkimukseeni  osallistuvien  sijaisäitien  ainutlaatuiset  kokemukset  näkyviin.

Varsinaisten  muutosten  synnyttäminen  kulttuurisissa  äitiyskertomuksissa  sen  sijaan  saattaa  olla

oman  tutkimukseni  tavoitteena  liian  korkealentoinen.  Toivon  sijaisäitien  kertomusten  tuovan

näkyviin  kulttuurisia  ajattelutapoja  ja  uskomuksia  äitiydestä,  ja  siten  herättävän  ajatuksia.

Uskoakseni on tärkeää antaa ääni,  tai  tässä  tapauksessa myös kynä ja paperia, niille jotka harvoin

ovat  päässeet  purkamaan  kokemuksiaan  ja  tunteitaan.  Hänninen  (1999,  34)  muistuttaa  ”äänen

antamisen”  tutkittaville  olevan  aina  suhteellista.  Tutkijan  tekemä  analyysi  nimittäin  köyhdyttää

aineistoa  väistämättä  pelkistyksillään  ja  valikoinneillaan.  On  tunnustettava,  että  kaikesta  hyvästä

yrityksestä  huolimatta  tutkimusraportissa  on  aina  viime  kädessä  esillä  tutkijan  näkökulma.

(Hänninen 1999, 34; Polkinghorne 1995, 19.)

Aro  (1996,  57)  kirjoittaa  epäilystään  ihmistä  tutkivia  tieteitä  kohtaan  ja  omaa  oikeutustaan

tunkeutua  tutkimaan  toisen  ihmisen  elämää.  Granfelt  (1998,  40)  vastaa  väitöskirjassaan

”Kertomuksia  naisten  kodittomuudesta”  Arolle,  ettei  niin  sanotulle  tunkeutumiselle  missään

nimessä  löydykään  oikeutusta,  vaan  on  edettävä  ihmisten  ehdoilla  ilman  painostamista  ja  utelua.

Nämä  tutkijoiden  pohdinnat  ovat  mielestäni  monesta  syystä  äärimmäisen  tärkeitä.  Oma

tutkimukseni  on  vaatinut  minulta  sensitiivistä  otetta  ja  valintojen  jatkuvaa  pohdiskelua,  koska

aiheeni  liittyy  ihmisten  yksilöllisiin  kokemuksiin  ja  tunteisiin,  jotka ovat  saattaneet  olla  hyvinkin

kipeitä.  Granfelt  (1998,  40)  muistuttaa,  etteivät  tutkimuksenteon  eettiset  ohjeet  ole  sovitettavissa

yksiselitteisiksi säännöiksi, sillä se mikä voi olla toisen tutkittavan kanssa eettistä toimintaa, onkin

toisen  kanssa  epäeettistä.  Hän  jatkaa  utelevan  tungettelemisen  olevan  haastattelutilanteessa  aina

epäeettistä, mutta  sanoo  liiallisessa hienotunteisuudessakin vaanivan sudenkuoppia.  Jos  tutkija on

liian  varovainen,  se  voi  tarttua  haastateltavaankin,  joka  ei  enää  uskalla  kertoa  todellisista

tunteistaan,  vaan  puhuu  korrektin  asiallisesti  tutkijan  kielellä.  (Granfelt  1998,  40.)  Omassa

tutkimuksessani  olen  saattanut  osittain  koettanut  välttää  edellä  mainitun  ongelman  käyttämällä

kahdenlaista  aineistonkeruutapaa,  eli  tutkittavien  itse  kirjoittamia  kertomuksia  sekä  haastatteluja.

Toisaalta kirjoitetuissa kertomuksissakin on omat eettiset pulmansa. Onko oikein pyytää sijaisäitejä

kaivamaan  ehkä  hyvinkin  kipeät  kokemuksensa  uudelleen  pintaan,  ja  sitten  itse  hyödyntää  näitä

kokemuksia olematta kertomisen hetkellä läsnä. Toki vaikeista asioista kirjoittaminen ja kertominen

voi tarjota tutkimukseen osallistuvalle kokemuksen siitä, että hänen tunnetilojaan halutaan kuulla ja

ymmärtää (vrt. Nousiainen 2004, 26).
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Olen  Hilkka  Munterin  (1996,  77)  kanssa  samaa  mieltä  siitä,  ettei  tutkimisen  etiikkaan  liittyviä

avoimuuden, tasavertaisuuden ja luottamuksen kysymyksiä voi kokonaan saada ratkaistuksi lyhyen

tutkimusprosessin  aikana.  Hirsjärven  ym.  (2004,  227)  mukaan  laadullisen  tutkimuksen

luotettavuutta  parantaa  ainakin  se,  että  tutkija  kuvaa  mahdollisimman  tarkasti  tutkimuksen

toteuttamisen  eri  vaiheita.  Olenkin  pyrkinyt  avaamaan  mahdollisimman  tarkasti  vaiherikasta

etenemistäni  tutkimuksen  poluilla.  Jokaisessa  polun  haarassa  on  todella  täytynyt  miettiä  mihin

kulkunsa  suuntaa.  Yhtenä  tärkeänä  eettisenä  seikkana  pidän  tutkittavien  henkilöllisyyden

suojaamista.  Olen  keksinyt  tutkimukseeni  osallistuville  sijaisäideille  sekä  heidän  perheisiinsä

sijoitetuille  lapsille  pseudonyymit.  Lisäksi  olen  rakentanut  tutkimuskertomukseni  yhdistelemällä

sijaisäitien  kokemuksia  siten,  ettei  äitejä  pysty  helposti  yksilöimään.  En  ole  tietoisesti  halunnut

kertoa  kunkin  äidin  kertomusta  sellaisenaan  tekemällä  äitien  kertomuksista  esimerkiksi  erilaisia

tarinatyyppejä.  Myös  tutkimukseen  osallistuvien  määrä  huomioiden  tarinatyypittely  olisi  ollut

hankalaa.

Pertti  Alasuutarin  (1994)  mukaan  laadullisessa  tutkimuksessa  ei  pitäisi  puhua  yleistämisestä

lainkaan,  koska  se  on  oikeastaan  lomaketutkimuksen  termistöä.  Sen  sijaan  tulisi  miettiä,  miten

tutkija kykenee  suhteuttamaan  analyysiaan  kertomaan muustakin kuin  omasta  aineistostaan.  (Mt.,

222.)  Keskeisiä  seikkoja  laadullisessa  tutkimuksessa  ovat  yleistettävyyden  sijasta  aineistosta

tehtävien tulkintojen siirrettävyys, kestävyys ja syvyys. Aineiston tehtävänä on kuvata tai ymmärtää

jotakin  asiaa  ja  rakentaa  siitä  teoreettisesti  kestäviä  näkökulmia.  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  87;

Eskola & Suoranta 1998, 61–62, 67–68.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan toisinaan myös

käsitteellisestä ja teoreettisesta yleistämisestä. Aineiston käsitteiden välisten suhteiden ja yhteyksien

pohtimisesta  muodostuu  vähitellen  teoria.  (Perttula  1996,  89.)  Kokemusten  kuvaaminen  ja

ymmärtäminen  on  tutkimukseni  aineiston  rikkauden  puolesta  mahdollista.  Kysymys  on

enemmänkin siitä, miten minä tutkijana onnistun tutkimuskertomuksen luomisessa.
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5 SIJAISÄITIEN ÄITIYSIDENTITEETIN ULOTTUVUUDET

Äidiksi  tuleminen  on  fyysinen,  mutta  myös  mentaalinen  matka  ajassa  (Nousiainen  2004,  79).

Nousiainen  (mt.)  tarkoittanee  tällä  nimenomaan  lapsensa  synnyttävän  matkaa  äidiksi,  sillä  hän

kirjoittaa  raskausajan  ja  synnyttämisen  olevan  merkittäviä  kokemuksia  äidin  ja  lapsen  välisen

suhteen  rakentumiselle  (mt.,  82).  Psykoanalyyttisen  tradition  vuoksi  äitiyden  korostamisella  on

pitkät  perinteet  psykologiassa  ja  psykiatriassa.  Tähän  perinteeseen  liittyy  varhaisen

vuorovaikutuksen  tutkimus,  jossa  korostetaan  äidin  merkitystä  lapselle  tämän  varhaisvuosina.

(Alasuutari 2003, 18.) Aineistoni sijaisäideille äitiys ei kuitenkaan ole niinkään fyysinen kokemus,

sillä  lapsi  ei kasva äidin vatsassa yhdeksää kuukautta. Sijaisvanhemmaksi  ryhtyminen on valinta,

joka  vaatii  sopeutumista,  koska  sijaisvanhempana  ei  vastaanoteta  osaksi  omaa  elämää  vain  lasta,

vaan  myös  sosiaaliviranomaiset  sekä  lapsen  oma  biologinen  perhe  ja  mahdollisesti  jopa  suku

(Korhonen  2008,  27). Tutkimukseni  sijaisäidit  kuvasivat  eri  tavoin  sijaisvanhemmuuden

odotuksiaan.  Oikeastaan  kaikki  sijaisäidit  toivat  esiin,  etteivät  pystyneet  täysin  valmistautumaan

lapsen  tuloon,  sillä  eivät  tienneet  mitä  kaikkea  elämä  sijoitetun  lapsen  kanssa  lopulta  toisi

tullessaan. Sijaisäitiys oli useimmille tutkimukseeni osallistuneille äideille uudenlainen näkökulma

äitiyteen, sillä ainakin kolmella viidestä aineistoni naisista oli  aikaisempaa kokemusta biologisten

lastensa äitinä olemisesta. Useimmilla oli siis  jo valmiiksi biologisesta äitiydestä käsin rakennettu

äitiysidentiteetti.

Vaikka  tarkoitukseni  on  tutkia  nimenomaan  sijaisäiteinä  toimivien  naisten  äitiysidentiteetin

rakentumista  tilanteissa,  joissa  lapsen  sijoitus  katkeaa,  analysoin  kuitenkin  ensin  yleisemmin

sijaisäitiyteen aineistoni perusteella liittyviä seikkoja. Olen sitä mieltä, että sijoituksen katkeamisen

merkitys sijaisäitien äitiysidentiteetille, vaatii ensin äitien kertomusten erittelyä siitä näkökulmasta,

mitä  äidit  yleisemmin  tuovat  esiin  sijaisäitiyden  luonteesta  ja  sijaisäiteinä  rakentamastaan

äitiysidentiteetistä.  Kertomukset  sijoituksen  katkeamisesta  voivat  puolestaan  merkityksellistää  ja

mahdollisesti luoda jopa syvempää ymmärrystä sijaisäitien äitiysidentiteetin rakentumisesta, kuten

muutoskohdat yleensä (esim. Hänninen 1999, 61–62; Hänninen & Polso 1991, 13).

Pohdin  pitkään,  millä  tavoin  rakentaa  tutkimuskertomus  siten,  että  sijaisäitien  äitiysidentiteetit

tulisivat  esiin  kaikessa  monimuotoisuudessaan  (luvussa  4.4  olen  kuvannut  tarkemmin  aineiston

teknistä  käsittelyä  ja  analyysin  etenemistä).  Aineisto  onneksi  johdatti  minua,  koska  huomasin

sijaisäitien puhuvan tavallaan erilaisista äitiyksistä ja siitä miten heidän on toimittava eri tavoin eri
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tilanteissa.  Havaitsin  ensin  kaksi  suurta  linjaa,  jotka  erottivat  sijaisäitejä  toisistaan;  toiset  toivat

esiin  sijaisäitiyden  ammatillisuutta  ja  toiset  taas  ”mahdollisimman  tavallista”  äitiyttä,  joka  oli

biologisen  äitiyden  kaltaista.  Äideillä  oli  paljon  samantyyppisiä  kokemuksia,  mutta  jokaisen

kertomus toi ainutlaatuisuudessaan esiin myös eroavaisuuksia.

Pidin  havaitsemaani  kahtiajakoa  aineistoa  liiaksi  yksinkertaistavana,  joten  se  sai  minut  etsimään

myös  muita  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  aineksia.  Lähdin  teemoittelemaan  sijaisäitiyden  eri  osa

alueita  tarkastellen  teemojen  vaihtelua  kertomuksissa.  Katsoin  erityisesti  sitä,  mitkä  teemat

kertomuksissa  toistuivat,  vaikka  ne  olisivat  toistuneet  sisällöltään  erilaisinakin.  Sijaisäitien

äitiysidentiteetin osaalueita hain sosiaalitieteiden identiteettikäsitysten viitoittamana, eli tarkastelin

sijaisäitien  äitiysidentiteetin  rakentumista  heidän  kertomuksissaan  sosiaalisesti,  erityisesti

merkityksellisten  toisten  (esim. Hall 1999)  tai  toisin  sanoen merkittävien  toisten  (lainaan  jatkossa

tätä  Vilkon  1997  käyttämää  käsitettä)  avulla.  Lisäksi  kiinnitin  huomiota  äitiyden kulttuuristen

kertomusten  ja institutionaalisten  odotusten suhteutumiseen  sijaisäitien henkilökohtaisissa

kokemuksissa. Sain apua Hännisen (1999, 61) sisäisen tarinan sisältämistä identiteetin tasoista, jotka

ovat moraalinen identiteetti ja reflektoitu identiteetti (ks. luku 3.4 ja 3.5). Reflektoitu identiteetti ei

näyttänyt  olevan  moraalisen  identiteetin  tavoin  yhtä  paljon  esillä,  kun  hain  sijaisäitien

äitiysidentiteetin  ulottuvuuksia  yleisemmin.  Koetan  tuoda  ulottuvuuksien  analyysissa  esiin  äitien

yhteneväisyyksiä, mutta myös eriäväisyyksiä, joita havainnollistavat aineistokatkelmat.

Sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuuksia  ovat  tässä  tutkimuskertomuksessa arjen  äiti,

ammatillinen  äiti,  erityisen  vastuullinen  äiti,  rakastava  äiti sekä  toinen  äiti.  Ulottuvuuksia  voisi

kutsua myös rooleiksi tai äitiysidentiteetin osaalueiksi, mutta itse koin nimenomaan ulottuvuuden

luontevana  käsitevalintana.  Rooli  tuo  mieleen  ulospäin  näkyvän  toiminnan,  kun  taas  itse  käsitän

äitiysidentiteetin sisältävän enemmän kuin vain ulkoisesti havaittavan toiminnan. Ulottuvuudet ovat

osittain  päällekkäisiä,  mutta  koska  kyseessä  on  niin  monisyinen  asia  kuin  sijaisäitien

äitiysidentiteetti,  on  täysin  mahdotonta  lohkoa  sitä  puhtaasti  tiettyihin  osiin.  Viimeisenä

ulottuvuutena analysoin toisen äidin ulottuvuutta, joka on muihin ulottuvuuksiin verrattuna hieman

eri  tavoin  rakentuva. Sijaisäideille asetetut  institutionaaliset odotukset edellyttävät, että sijaisäidin

on hyväksyttävä olevansa sijoitetun lapsen toinen äiti. Sijaisäidin on huomioitava, että lapsella on

myös biologinen äitinsä. En voi sanoa, että kukaan sijaisäideistä olisi varsinaisesti pyrkinyt olemaan

”kakkonen”, mutta moraalisen identiteetin mukaisesti he eivät voineet olla suhteuttamatta virallisia

odotuksia osaksi  identiteettiään. Ulottuvuudet näyttäytyivät äitien kertomuksissa eri  tavalla. Niillä
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oli  erilaisia  merkityksiä  äitien  arvojärjestelmässä,  mutta  tulkintani  mukaan  rakentamani

ulottuvuudet olivat tavalla tai toisella mukana kaikkien tutkimukseni sijaisäitien äitiysidentiteetissä.

Käsitteellistämisen  eli  ulottuvuuksien  rakentamisen  jälkeen  jatkoin  aineiston  käsittelyä  Perttulan

(1996,  89)  ohjeen  mukaisesti,  eli  koetin  päästä  syvemmälle  analysoimalla  käsitteiden

(äitiysidentiteetin ulottuvuuksien) välisiä  suhteita  sijoituksen katkeamisen kontekstissa. Analysoin

katkeamisen  merkityksiä  äitiysidentiteetille  ulottuvuuksia  ja  ulottuvuuksien  välisiä  yhteyksiä

tarkastelemalla  kuudennessa  luvussa.  Sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuuksien  keskinäiset

suhteuttamiset  vaikuttivat  siihen,  miten  äitiysidentiteetti  näytti  rakentuvan  ennen  sijoituksen

katkeamista, mutta myös  sen  jälkeen. Toisille  äideistä ulottuvuuksien epätasapaino aiheutti  alusta

saakka ristiriitaa ja erityisesti sijoituksen katketessa ristiriita tuli näkyviin.

5.1 Arjen äiti

Sijaisäidit  palasivat  kertomuksissaan  välillä  aikaan  ennen  sijaisäideiksi  ryhtymistään.  He  myös

pohtivat jonkin verran tulevaisuuttaan sijaisäiteinä ja elämäänsä laajemminkin. Ajallinen ulottuvuus

oli  tutkittavien  äitiysidentiteetin  rakentumista  ajatellen  olemassa.  Käsittelen arjen  äidin

ulottuvuuden  ensimmäisenä,  koska  se  tuli  ulottuvuuksista  ensimmäisenä  esiin  niin  äitien

kertomusten  teemoissa  kuin  käytännössäkin  sijoitetun  lapsen  saavuttua  perheeseen.  Sijaisäitien

kertomuksista,  niin  puhutuista  kuin  kirjoitetuistakin  huomasi,  että  arki  lapsen  kanssa  oli

ensimmäinen  asia,  jota  mietittiin.  Arjen  äidin  ulottuvuus  oli  saavutettava  mahdollisimman  hyvin,

koska  sijaisäidin  ja  isän  täytyi  pystyä  toimimaan  arjessa  lapsen  hyväksi  heti  kun  lapsi  tuli

perheeseen. Perustarpeet ovat kaikilla lapsilla suunnilleen samat, ja aikuisen on tyydytettävä nämä

tarpeet  riittävän  hyvin.  Kaikki  lastensuojelun  sijoittamat  lapset  eivät  tosin  välttämättä  edes  tiedä

perustarpeitaan, sillä tarpeita on saatettu laiminlyödä pitkään. Vanhemmat ovat olleet itse hukassa;

käyttäneet alkoholia tai ehkä huumeita. Lapselle voi olla ristiriitaista, kun yhtäkkiä pitäisikin syödä

ruokaaikoina  ja  mennä  nukkumaan  tiettyyn  aikaan.  Lapsi  saattaa  jopa  kaivata  ”epäsosiaaliseen

ympäristöönsä”,  koska  se  on  voinut  muodostua niin  tutuksi.  (Esim.  Niemi  2003,  136;  Sinkkonen

2001,  178–179.)  Mirjamin  äitiysidentiteetti  sijaisäitinä  rakentui  lähtökohtaisesti  lapsen

perustarpeiden tyydyttämisestä käsin.

Että se olennainen on se, että niinkun on turvallinen olo tai nii, että ne perustarpeet
on  niinku  tyydytetty,  että  siitä  kai  se  elämä  lähtee,  että  perustarpeet  on  tyydytetty.
(Mirjami)
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Mirjami  kertoi  pitkän  kertomuksen  puutteellisista  kasvuoloista,  joiden  keskellä  lapsi  oli  elänyt.

Seuraava Mirjamin kertomuksesta lainattu lyhyt, mutta dramaattinen ote, tuo esiin lapsen tilanteen.

(…) Hän ei oo ees laiminlyöty, vaan hän on kaltoinkohdeltu. (Mirjami)

Kodin  arjen  sujuminen  lapsen  kanssa  oli  sijaisäideille  tärkeää  ja  iloa  tuottavaa.  Sijaisäideille  oli

tärkeä kertoa, miten lapsi oli sijaiskodissa ollessaan kehittynyt. Mukavasti sujuva arki antoi ennen

kaikkea positiivisen kokemuksen  sijaisäitien äitiysidentiteetin  rakennusaineeksi. Hyvän,  tavallisen

arjen  vaatimus  on  myös  sijaisvanhemmille  asetetuissa  institutionaalisissa  odotuksissa  olennainen;

perhehoidon  tavoitteenahan  on  antaa  perhehoidossa  olevalle  mahdollisuus  saada  perheenomaista

hoitoa, läheisiä ihmissuhteita sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan (sosiaalihuoltolaki 710/1982,

25§).

(…) Niinkun se arki oli ohjelmoitu, ja se meni niinku aika hyvin ja Jennyhän kehitty
hirveesti, että tietenkin mä huomasin sen eron ensimmäisenä syksynä (…) ja hänellä
oli harrastukset. (Mirjami)

Kun  arki  ei  sujunut,  se  tuli  tietoisen  pohdinnan  kohteeksi.  Osalla  tutkimukseni  sijaisäideistä  oli

kokemuksia  siitä,  että  he  eivät  voineet  rauhassa  elää  arkea  ja  rakentaa  arjen  äidin  ulottuvuutta.

Biologinen  äiti  nimittäin  saattoi  haluta  purkaa  sijaisäidille  tai  isälle  omaa  tuskaansa.  Granfeltin

(1998, 119) mukaan äiti, joka on huostaanoton seurauksena joutunut luopumaan lapsestaan, joutuu

ratkaisemaan  millaisen  suhteen  luo  lapsensa  niin  sanottuun  toiseen  äitiin.  Tästä  oli  mitä

ilmeisimmin kysymys myös aineistoni joidenkin äitien arkeen liittyvissä kokemuksissa.

Ensimmäiseksi poika painui  jääkaapille, avasi  kännykän  ja  soitti  äidilleen,  ja  kertoi
mitä jääkaapissa on ja mitä hän voisi syödä. Sama jatkui koko ajan, Tatu ei suostunut
mihinkään ilman äidiltä saamaansa lupaa, ja äitihän ei niitä antanut. (Taina)

Sijaisäidit puhuivat lapsen perustarpeista arjessa. Lisäksi sijaisäitien arjesta puhuminen sisälsi eron

tekoa lapsen biologisen perheen ja kodin arkeen. Moni sijaisäiti toi esiin miten erilaista arkea lapsen

kodissa  oli  eletty  ja  ihmetteli  lapsen  selviämistä  epämääräisten  arjen  käytäntöjen  keskellä.

Sijaisäidit tavallaan suhteuttivat omaa arjen äitiyttään lapsen alkukodin arkeen ja toimintatapoihin.

Sijaisäideille  oli  tärkeää,  että  lapsi  saisi  sijaisperheessä  sellaisen  arkisen  järjestyksen,  mistä  oli

jäänyt paitsi. Sijaisäidit halusivat olla lapselle juuri turvallisen arjen tarjoajia.
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5.2 Ammatillinen äiti

Sosiaalitoimi  on  aina  lastensuojelun  toimenpiteiden,  kuten  huostaanotettujen  lasten  sijoitusten

taustalla.  Sosiaalitoimen  läsnäolo  olikin  yksi  niistä  asioista,  joka  tuli  esiin  kaikkien  sijaisäitien

kertomuksissa  moneen  otteeseen  tavalla  tai  toisella.  Se  näytti  erottavan  sijaisvanhemmuutta  sekä

vanhemmuutta,  jossa  eletään  biologisten  lasten  kanssa  (lasten  edun  mukaisesti).  Sosiaalitoimen

viralliset  tehtävät  liittyvät  monenlaiseen  sijaisperheiden,  mutta  myös  lapsen  syntymävanhempien

tukemiseen  sekä  ennen  kaikkea  lapsen  asioista  vastaamiseen  (ks.  tarkemmin  luku  2.1).  Koska

sosiaalitoimi  tuli  kaikkien  äitien  kertomuksissa  esiin,  tulkitsin  sen  äitiysidentiteetille

merkitykselliseksi.  Sosiaalitoimen  olemassaolo  sijoituksen  taustalla  saatettiin  kokea  sijaisäitien

keskuudessa hyvin eri  tavoin. Sosiaalityöntekijä oli  tarinoiden  tyypillisiä hahmoja mukaillen  joko

paha  noita  tai  hyvä  haltijakummi tai  jotain  siltä  väliltä.  Sosiaalityöntekijä  näytti  olevan  äideille

yksi merkittävistä toisista, joten katson sosiaalityöntekijällä olevan merkityksensä myös sijaisäitien

äitiysidentiteetin rakentamiseen (vrt. Hall 1999; Vilkko 1997; Berger ja Luckman 1994/1966, 169).

Yksi  äideistä  oli  kokenut  sosiaalitoimen  olemassaolon  erityisen  negatiivisena  asiana  sijoitukseen

liittyen  ilmeisesti  alusta  saakka siitäkin  huolimatta,  että  sijaisäitiys  on  lähtökohtaisesti

vanhemmuutta,  jonka  luonteeseen  kuuluu  kodin  ovien  avaaminen  viranomaisille.  Asiasta  ei

oikeastaan voi edes neuvotella, koska laki määrittää tietyt ehdot sosiaalitoimen ja sijaisvanhempien

yhteistyölle.  (Ks.  tarkemmin  luku 2.1.) Tämä yksi  tutkimukseni äiti oli poikkeus ammatillisuuden

hyväksymisessä,  sillä hän vaikutti kokeneen heti  sijoituksen alusta  (sijoituksen,  joka myöhemmin

katkesi) ahdistavaksi sen, että sosiaalitoimi ja lapsen biologinen äiti tulivat lapsen mukana. Sijaisäiti

ei  halunnut  rakentaa  äitiysidentiteettiään  sijaisäitinä  edes  viranomaistahon  kanssa  vastuuta

jakavaksi.

Yhtääkkiä meille tuli sosiaaliviranomaisia, muka normaalille käynnille ja välillä piti
käydä  juttelemassa  jne.  Palaverissa  mm.  Tatun  äidin  sosiaaliviranomainen  ilmoitti,
että meidän perhe siis minä, mieheni ja Linda olemme heidän omaisuuttaan ja kaikki
mitä teemme kuuluu heille. Todella karmivaa kuulla. (Taina)

Tainan  kertomus  vaikuttaa  toki  poikkeuksellisen  vaikealta  ja  varmasti  kenelle  tahansa  olisi

ahdistavaa  saada  kuulla  olevansa  jonkun  toisen  ”omaisuutta”.  Sellaista  osaa  ei  kukaan  voi

mukisematta  hyväksyä  osaksi  identiteettiään.  Muut  aineistoni  sijaisäideistä  ajattelivat

sosiaalitoimen  tarjonneen  ja  tarjoavan heille normaalissa arjessa äitiysidentiteetin  rakennusaineita,
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kuten  tukea  sijaisvanhemmuuteen.  Ammatilliseen  ulottuvuuteen  liittyvä  yhteistyö  sosiaalitoimen

kanssa vaikutti olevan neljällä äidillä tasapainossa.

(…) Empaattinen sosiaalityöntekijä on korvaamaton apu (…) (Linnea)

Mä en missään nimessä voi sanoa et me oltas jouduttu tekemään tätä työtä tuetta tai
yksin, tai siis päinvastoin täs on niinku äärettömän hyvä verkosto. (Mirjami)

(…)  Mä  koen  sen  huojentavana,  et  sitte  pystyy paremmin  ottaan  sitä  apua  vastaan,
pystyy paremmin pyytään apua (…) (Asta)

Se, että nämä aineistoni sijaisäidit kertoivat voineensa yleisesti jakaa vastuuta sosiaalityöntekijöiden

kanssa,  on  ehkä  yksi  osoitus  siitä,  että  sijaisäidit  hyväksyivät,  ettei  heidän  tarvitse  olla  yksin

pärjääviä  äitejä.  Kulttuurisia  äitiyteen  liittyviä  käsityksiä  tarkasteltaessa  sijaisäitien  luonteva

vastuun  jakaminen  viranomaisten  kanssa  on  tavallaan  uutta  ja  uskaliastakin  äitiyttä,  joka  sotii

äitimyyttiin  liittyviä  käsityksiä  vastaan.  Perinteisesti  ammattilaisten  sekaantuminen  perheiden

yksityiseen  elämään  tai  siihen  miten  joku  toimii  äitinä,  on  ollut  tabu.  Esimerkiksi  neuvolassa

äitiyden  vastuullisuus  ja  lapsen etusijalle  asettaminen  otetaan  itsestäänselvänä  asiana,  ja  äitiyteen

puututaan  vain  jos  äiti  poikkeaa  selkeästi  ”normaaliin”  äitiyteen  kuuluvasta  vastuunkantamisesta.

(Kuronen  1995,  126.)  Toisaalta  Alasuutari  (2003,  13)  sanoo  nykyajan  vanhempien  jakavan

luontevasti  kasvatusvastuunsa  ja  myös  vanhemmuutensa  niin  sanottujen  yhteiskunnallisten

kasvattajien kanssa. Asiakkaiden  ja ammattilaisten kohtaamiset ovat kuitenkin  täysin erilaisia,  jos

verrataan päivähoidon ja lastensuojelun asiakkuutta (Kuronen 1995, 115).

Toki  joku  voisi  sanoa,  että  sijaisäidithän  ovat  ”vain”  sijaisäitejä,  joten  heidän  ei  tarvitse  ottaa

vastuuta lapsen varhaisvuosista, mikäli  lapsi on sijoitettu esimerkiksi kolme ikävuotta täytettyään.

Tavallisimmin vanhemmuus liitetään äidin  ja  lapsen väliseen varhaiseen suhteeseen,  ja samalla se

tullaan  tulkinneeksi  perusteiltaan  biologiseksi  (Alasuutari  2003,  14).  Sijaisvanhemmille  voisi

ajatella  olevan  näistä  lähtökohdista  helppoa  toimia  ammattilaisten  kanssa  sujuvasti;  syyt  lapsen

mahdollisille ongelmillehan voi johtaa lapsuusvuosiin. Vaikka aineistoni sijaisäidit saattoivat pohtia

lapsen varhaisvuosina alkukodissa syntyneitä traumoja, olivat he kaikki joutuneet joka tapauksessa

sosiaalityöntekijöiden  tarkan  arvioinnin  kohteeksi  itsekin.  Sijaisvanhemmat  ja  heidän  koko

perheensä  sekä  elämäntapansa  ”tutkitaan”  ennen  kuin  he  saavat  luvan  ryhtyä  perhehoitajaksi.

Sosiaalityöntekijät  tekevät  esimerkiksi  kotikäyntejä  sijaisperheeksi  hakevien  luo.  Ja  kun  lapsi

sijoitetaan,  jatkuvat  kotikäynnit  ja  palaverit,  eli  sijaisperheen  toimien  ”arviointi”  edelleen.
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Sosiaalityöntekijä on lapsen etua valvomassa niin kauan kuin lapsi on huostassa. Yleensä arviointi

kuitenkin  on  sosiaalityöntekijöiden  ja  sijaisvanhempien  yhteistyössä  tapahtuvaa  lapsen  asioista

neuvottelevaa  vastuun  jakamista,  kuten  aineistoni  äideiltä  aiemmin  lainaamistani  monista

katkelmista ilmenee.

Sosiaalitoimi,  joka  henkilöityi  sijaisäitien  puheissa  usein  muutamiin  sosiaalityöntekijöihin,  oli

arjessa myös ristiriitaisesti koettu taho, ei välttämättä aina hyvä tai paha. Asta koki sosiaalitoimen

ensin  äitiyttään  tukevana  tahona,  mutta  vaikeuksien  tultua  sosiaalitoimi  petti  sijaisäidin

luottamuksen.  Voisi  sanoa,  että  sosiaalitoimi  mursi  jossain  määrin  Astan  äitiysidentiteetin

ammatillisen  ulottuvuuden,  ainakin  siinä  merkityksessä  kuin  Asta  halusi  ammatillisuutensa

ymmärrettävän.  Astalla  oli  kuitenkin  toisen  sijoittajatahon  kanssa koettuna  pelkästään  positiivisia

asioita.

(…)  Ku  näki  näistä  [sosiaalityöntekijöistä],  joihin  oli  ennen  luottanu  ihan  täysillä,
mutta oli perheitä, joissa oli kans se luottamus jo menny et oli tullu jotain kriisejä ja
nää oli huomannu nää sijaisäidit olevansa ihan yksin, ja he koki tosi suurta vääryyttä
mitenkä heitä kohdeltiin sosiaalitoimen puolelta. (Asta)

Asta  tiesi  monia  muita  sijaisäitejä,  jotka  olivat  kokeneet  epäoikeudenmukaisuutta  sosiaalitoimen

taholta.  Asta  tekee  sosiaalitoimen  epäoikeudenmukaisuudesta  ikään  kuin  kollektiivisesti  jaetun

kokemuksen  puhumalla  muistakin  pettyneistä  äideistä.  Jos  sosiaalitoimen  olemassaolon

hyväksymisen  pitäisi  tulla  ammatillisen  äidin  ulottuvuudeksi  ja  luontevaksi  osaksi  sijaisäitien

äitiysidentiteettiä,  tulee  Astalta  seuraavaksi  lainatussa  katkelmassa  esiin  se,  miten  odotukset

saattoivat herättää  ristiriitaisia mietteitä. Miten olla  sijaisäiti  ja  toimia yhteistyössä  sosiaalitoimen

kanssa, jos se vain vie voimia muulta äitiydeltä?

(…)  Siinä  oli  niin  monta  mutkaa  koko  sinä  aikana,  et  kyllä  se  semmosta  ihme
rämpimistä oli, mikä vei ihan hirveesti voimia tältä muulta hommalta, niin ois toivonu
tämmöstä jotain ulkopuolista et  joku ulkopuolinen olis  tullu siihen sanoon ja näkeen
sen  tilanteen,  et  mitä  [se  sosiaalitoimen  taho]  tekee  väärin,  mitä  [se  taho]  tekee
väärin, mitä me tehään väärin. Vaan et ne nyt me oltiin ihan yksin, altavastaajina et
[se  sosiaalitoimen  taho]  ja  [se  taho] meitä  vastaan,  et  nyt  se  oli  kyllä  jotenkin  tosi
inhottavaa. (…) (Asta)

Edellisessä katkelmassa kyse oli osittain rahallisista korvauksista, joista oli aiheutunut sijaisperheen

ja sosiaalitoimen välille ristiriitoja. Rahallisen korvauksen saaminen ja hyväksyminen on yksi asia,

joka  viittaa  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ammatilliseen  ulottuvuuteen  ja  erilaiseen  äitiyteen.  Toki
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lapsensa  synnyttänyt  äiti  ja  yhtälailla  lapsen  isä  voivat  myös  saada  vanhempainetuuksia

yhteiskunnalta enemmän tai vähemmän riippuen siitä ovatko he kotona lapsen kanssa. Kulttuurissa

elää  edelleen  myytti  äideistä  ja  aineistoni  perusteella  myytti  koskee  yhtälailla  sijaisäitejä

toteuttamassa  äitiyttään  puhtaasti  rakkaudesta,  ilman  rahallista  korvausta.  Tämä  näkyi  joidenkin

sijaisäitien kertomuksissa siten, ettei rahasta haluttu puhua tai ainakaan sitä ei nostettu esiin missään

vaiheessa.

Rahallinen  korvaus  näyttäisi  olevan  yksi  niistä  asioista,  jotka  ovat  sijaisäitiydessä  ja  miksei

isyydessäkin  yhä  tabuja  (sijaisvanhemmista  kuitenkin  nimenomaan  äiti  on  usein  se,  joka  kantaa

päävastuun lasten hoidosta). Smithin (1991, 178) mukaan australialaiset sijaisäidit keksivät monia

syitä,  miksi  heille  pitäisi  maksaa  parempaa  korvausta  yhteiskuntaa  hyödyttävästä  työstä  lasten

kasvattajina.  Samaan  hengenvetoon  äidit  kuitenkin  sanoivat,  että  toimisivat  sijaisäiteinä,  vaikka

ilman korvausta. Smith pohti, että altruismi ja kohtuullisen rahallisen korvauksen pyytäminen eivät

tuntuneet voivan kohdata samassa henkilössä. (Mt., 3–4.) Valkonen (1995) tuo sijaisvanhemmuutta

koskevaan ammatillisuuskeskusteluun tärkeän huomion. Ammatillisuuden ei tarvitse olla kielteinen

asia,  jos  samalla  tiedostetaan,  että  perhehoitoon  sijoitetut  lapset  tarvitsevat  sijaisvanhemmasta

aikuisen, joka on hoitamisen lisäksi sitoutunut rakastamaan lasta. (Mt., 104–105.)

Iirikselle  ja  Astalle  ammatillisen  äidin  ulottuvuus  oli  aluksi  ollut  myös  epävarmuutta  ja

väliaikaisuutta tarkoittava, tosin hiukan eri tavoilla. Iiris oli alun perin suunnitellut miehensä kanssa

adoptiolapsen hankkimista,  ja kuullut  sattumalta sijaisvanhemmuudesta.  Iiriksen  lausahdus  lapsen

väliaikaisuudesta  on  aika  traaginen  myöhempää  sijoituksen  katkeamista  ajatellen.  Sijais

vanhemmaksi  ryhtyminen  tuntui  Iiriksestä  poissuljetulta  ajatukselta  juuri  sen  päättymisen  pelon

takia. Väliaikaisuus tai lyhytaikaisuus lapsen saamiseen liittyvänä asiana ei houkuttanut. Iiris sivuaa

katkelmassa myös  sijaisvanhemmuuteen nykyään  saatavan  koulutuksen  silloista puuttumista. Hän

kokee sen osaltaan vaikuttaneen siihen, ettei hän oikein  tiennyt mitä sijaisäitiys  ja isyys edes on.

Nykypäivänä  PRIDEkoulutuksen  avulla  valmennetaan  sijaisvanhempia  juuri  siksi,  että  nämä

tietäisivät mihin ryhtyvät ja yllätyksiä olisi mahdollisimman vähän (ks. luku 2.1).

Iiris: (…) Että kyllähän me lähettiin aika soitellen sotaan (…) me alun alkaen ollaan
lähetty  vain  ja  ainoastaan  adoptioon,  ja  sitten  meille  ehdotettiin  tätä  ja  me  oltiin
aluks, ettei missään nimessä.
Maria: Miksi?
Iiris: Ku ei oikein ymmärtäny mitä se on.
Maria: Nii.
Iiris: Me aateltiin et se on joku, joka tulee vähäks aikaa ja lähtee pois, se ei niinkun…
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Maria: Oo kuitenkaan lopullista.
Iiris: Nii sitten ne ehotti et  täällä ois tällanen poika, ja me oltiin et ei,  ja ne sano et
tulkaa kattoon sitä (…) sehän oli tosi söpön näkönen (…), semmonen vilkas, mutta ei
sillon ollu mitään niitä kursseja. Että soitellen sotaan, et semmoset  ihmiset,  jotka on
kymmenen  vuotta  rillutellu  oman  mielensä  mukaan  ja  sitten  yhtäkkiä  lyödään  [alle
kouluikäinen, tarkka ikä poistettu]  poika kynsiin.

Astankin  mielessä  sijoituksen  väliaikaisuus  on  ollut  suurimpana  pelkona,  mutta  nimenomaan

PRIDEkoulutus  on  hälventänyt  pelkoa.  PRIDEkoulutuksessa  tulee  osaltaan  esiin

sijaisvanhemmuuden  ammatillisuus,  koska  siellä  saa  tietoa  sijaisvanhemmille  kuuluvista

velvollisuuksista ja oikeuksista. Sijaisvanhempien odotetaan ilmeisesti jo ennen sijoitusta työstävän,

että sijoitus saattaa päättyä ennen aikojaan. Sijaisäidit voivat siis alkaa rakentaa äitiysidentiteettiään

jo  PRIDEkoulutuksessa,  mikä  on  luultavimmin  turvallinen  vaihtoehto.  Kun  on  tietoa,  voi

identiteettiään paremmin rakentaa realistiselta pohjalta.

Niin  no  se  on  varmaan  [sijoituksen  päättyminen]  jokaisella  joka  sijaisvanhemmaks
ryhtyy niin siinä alussa ennen koulutuksia ja tämmösiä niin se on varmaan se suurin
pelko  ja  siis  se  semmonen,  mutta  et  jotenkin…No  se  hälveni  jo  siinä  PRIDE
koulutuksen aikana ja tota niin ja sit tähän kuitenkin asennoituu sillä tavalla niinkun
ammatillisesti,  että  nää  lapset  on  meillä  lain…onhan  biologisetki  lapset  meillä
lainassa, joku päivä ne tosta lentää, mutta näitten lainaajasta ei sitten tiedä kauanko
ne meillä on. Ja sit vaan täytyy toivoa, et jos se katkee ennen aikojaan, että se tilanne
on semmonen, että se on kiva päästää se lapsi pois et siihen sit vaan täytyy luottaa et
se menee niin (…) (Asta)

5.3 Erityisen vastuullinen äiti

Äitiyteen  liittyy  suuri  vastuu,  niin  fyysinen  kuin  henkinenkin  taakka  toisesta  ihmisestä  (Gordon

1991).  Äidillisen  ajattelun  ominaispiirteet  ovat  lapsen  suojeleminen,  lapsen  kasvun  tukeminen  ja

yhtenä  tärkeänä  asiana  lapsen  kasvattaminen  yhteisön  jäseneksi  (Vuori  2003,  43–44).  Gordon

(1991) ja Vuori (2003) kuvaavat ymmärtääkseni lähinnä lapsensa synnyttäneen äidin vastuun osa

alueita. Oman aineistoni perusteella voi havaita, että myös sijaisäitiydessä vanhemmuuden vastuu

koettiin painavaksi  ja moniulotteiseksi. Vastuu  rakentui  osaksi  äitiysidentiteettiä  siitä  alkaen, kun

lapsi  tuli  perheeseen.  Äidit  kokivat  olevansa  vastuussa  lapsesta  ja  tämän  kasvusta  niin  lapselle

itselleen  kuin  lapsen  biologisille  vanhemmille  ja  sosiaalityöntekijöille.  Vastuun  kokemisessa  tuli

esiin  se, miten  sijaisäidit  suhteuttivat  identiteettinsä ulottuvuutena olevaa  vastuuta  lapsesta varsin

sosiaalisesti  merkittäviin  toisiin.  Toki  sijaisäideillä  oli  äiteinä  toimiessaan  myös  itseään  kohtaan

vaatimuksia.  Koska  sijaisäitiyteen  näytti  liittyvän  erityisellä  tavalla  rakentuva  vastuu,  muodostin
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erityisen  vastuullisen  äidin ulottuvuuden  yhdeksi  äitiysidentiteetin  osaalueista.  Erityisen

vastuullisen äidin ulottuvuus  ja ammatillisen äidin ulottuvuus menevät osittain päällekkäin, koska

sosiaalitoimi  oli  yksi  taho,  joka  odotti  sijaisperheiltä  tietynlaista  vastuunkantoa.  Toisaalta

sosiaalitoimi  oli  taho,  jonka  kanssa  vanhemmuuden  vastuuta  sai  myös  jaettua  (vrt.  5.2).

Vanhemmuuden vastuuta voitiin jakaa myös muiden kasvatus ja hoitoalan ammattilaisten kanssa.

 (…)  Tää    [lapsen  tukihenkilö]  tuki  meitä  (…)  ja  opettajan  kanssa  on  ollu  hyvät

suhteet. (Mirjami)

Sijaisäidit  kokivat,  että  he  olivat  kuitenkin  lapsen  elämässä  ihmisiä,  jotka  kantoivat  suurimman

kasvatus ja hoitovastuun lapsesta. Lapsen ensisijaisen kasvattajan ja hoitajan rooli oli muotoutunut

vahvasti nimenomaan sijaisäitien äitiysidentiteetin osaksi, olihan lapsi otettu huostaan, eikä omista

vanhemmista  ollut  vastuun  kantajiksi.  He  kokivat  olevansa  myös  lapsille  vastuussa  siitä,  että

tarjoavat  näille  hyvät  elämänedellytykset,  paremmat  kuin  mitä  ne  olivat  olleet  aikaisemmin.

Sijaisäidit  eivät  tuoneet  esiin,  että  biologisten  vanhempien  kanssa  voisi  jakaa  vanhemmuuden

vastuuta.  He  eivät  kokeneet  lapsen  biologisilla  vanhemmilla  olevan  vastuuta  lapsen  hoitajina  ja

kasvattajina.    Mirjami  kertoo,  miten  Jennyn  ja  äidin  tapaamiset  kestivät  maksimissaan  tunnin.

Jokainen voi päätellä,  ettei  äiti,  joka näkee  lastaan  tunnin  silloin  tällöin, voi olla  jakamassa  arjen

kasvatus ja hoitovastuuta ei vaikka haluaisi.

(…)  Äitiä  näkee  vaan  tunnin,  hänet  viedään  sinne  tunniksi,  se  on  maksimiaika.

(Mirjami)

Vastuun  jakamisen  mahdottomuutta  ei  kuitenkaan  viestitetty  lapsen  biologiselle  äidille  tai  isälle

suoraan,  vaan  sijaisäidit  koettivat  useimmiten  suhtautua  ymmärtäväisesti  lapsen  biologisiin

vanhempiin.  Ehkä  sijaisäidit  kokivat  vastuuta  siitä,  että  eivät  murtaneet  biologisten  äitien

äitiysidentiteettiä.

Ristiriitaiset  tuntemukset  vastuusta  olivat  osana  sijaisäitien  äitiysidentiteettiä. Institutionaaliset

odotukset eli  lastensuojelulaki vaatii, että  lapsella on oikeus  tavata vanhempiaan  ja muita hänelle

läheisiä  henkilöitä  (lastensuojelulaki  417/2007,  54  §).  Entäpä  sitten,  kun  tapaamiset  eivät  ole

yksiselitteisesti todettavissa lapsen edun mukaiseksi? Iiriksen ja Astan seuraavat katkelmat kertovat

siitä  ristiriidasta,  joka  biologisille  vanhemmille  annetun  pienenkin  vastuunpalasen  ja  lapsen  edun

välillä saattoi olla.
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Joo  kyllä  tota  se  kävi  (…)  siellä  äitinsä  tykönä  ja  tuli  aina niiden  reissujen  jälkeen
tunne, et nyt on menny taas pikkusen takapakkia. (…) (Iiris)

(…) Heti ku selän kääntää niin supistaan kaikennäköstä pikkusen korvaan, ja ei ne
ollu kauheen…tietyllä tapaa ne oli kivoja tapaamisia, mut oli ne varmaan lapselle
aika haitallisia. (Asta)

Sijaisäitien  kertomuksista  puuttuva  kokemus  sijaisvanhempien  ja  lapsen  biologisten  vanhempien

välisestä  niin  sanotusta  jaetusta  vanhemmuudesta,  on  mielenkiintoinen  seikka.  Joissakin

sijaisvanhemmuutta  koskevissa  tutkimuksissa  on  havaittu,  että  sijaisvanhempien  ja  biologisten

vanhempien  väliltä  löytyy  jaettua  vanhemmuutta  (esim.  Pirskanen  2007).  Anna  Kulmalan  (2006,

111)  väitöskirjatutkimukseen  osallistuneet  asuntolassa  asuvat  naiset  puolestaan  toivat  esiin,  että

jakavat  vanhemmuuden  vastuuta  lapsensa  sijaisvanhempien  kanssa,  vaikka  lapset  ovatkin

huostassa.  Varmasti  onkin  niin,  että  se  keneltä  asiaa  kysytään,  vaikuttaa  vastauksiin  vastuun

jakamisesta.  Jakamisen  voi  myös  käsittää  hyvin  eri  tavoin;  biologiselle  äidille,  jonka  lapset  ovat

huostassa,  vastuun  jakamista  saattaa  olla  sekin,  että  hän  puhuu  sijaisvanhempien  kanssa

puhelimessa lapsen arjen kuulumisista kerran kuukaudessa.  Sijaisäidit ja isät taas saattavat ajatella,

ettei  biologinen  vanhempi  tai  vanhemmat  ole  vastuussa  lapsesta,  koska  he  eivät  osallistu  arjen

hoitoon ja kasvatusratkaisuihin.

Tutkimukseni  sijaisäitien  kokeman  jaetun  vanhemmuuden  puuttumista  tukevat  Valkosen  (1995)

tutkimuksen  tulokset.  Valkonen  (1995,  102–103)  on  esitellyt  sijaishuoltokeskustelun  hiljaa

hyväksytyt  ”totuudet”,  joista  yksi  on,  että  sijaisvanhemmuus  on  jaettua  vanhemmuutta. Hänen

tutkimukseensa  osallistuneet  sijaisperheessä  kasvaneet  nuoret  kuitenkin  kyseenalaistivat  jaetun

vanhemmuuden olemassaolon (mt., 104–106). Valkonen (mt., 104) kysyykin tärkeän kysymyksen,

eli  mitä  biologisten  vanhempien  ja  sijaisvanhempien  vastuun  jakamisella  tarkalleen  ottaen

tarkoitetaan.

Valkosen  tutkimuksen  näkökulma  on  nuorten,  ei  sijaisvanhempien.  Siinä  mielessä  yhteneväisiin

tuloksiin  on  suhtauduttava  kriittisesti,  omassa  tutkimuksessanihan  on  kyse  sijaisäitien

näkökulmasta.  Ulkomaisista  tutkimuksista  ainakin  Smithin  (1991,  2)  tutkimus  osoitti,  ettei

sijaisvanhemmilla ollut kokemusta jaetusta vanhemmuudesta. He toimivat ennemminkin biologisia

vanhempia  korvaavina  lapsen  hoivaajina.  Näin  ollen  on  tärkeää,  että  sijoitukseen  liittyvien  eri

osapuolten  kokemuksia  kuullaan.  Ainoastaan  siten  voidaan  oppia  ymmärtämään  kokemuksia
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erilaisia  elämäntilanteita  vasten.  Aineistoni  perusteella  vaikutti  siltä,  että  tutkimukseni  sijaisäidit

kokivat  erityistä  vastuuta  siitä,  että  olivat  biologisten  vanhempien  ”epäonnistumisia”  korvaavina

lapsen  hoitajina  ja  kasvattajina.  Sijaisäideillä  ja  isillä  voi  sanoa  olevan  vaativa  tehtävä,  jotta  he

pystyvät  vastaamaan  kaikkien  osapuolten  heille  asettamiin  odotuksiin.  Seuraavassa  katkelmassa

tulee  esiin  myös  asetettujen  vaatimusten  ajoittainen  kyseenalaistaminen.  Mirjami  pohtii  vastuun

herättävän  uuvuttavuudessaan  ja  kokonaisvaltaisuudessaan  välillä  myös  protestoimisen  tarvetta.

Tarve protestoida tekee inhimilliseksi.

(…) Kyllähän mä niinkun protestoin, että mä siis, että mulla oli välillä semmonen olo,
että mä oon 12 tuntia päivässä kehitysvammaohjaaja, että mulla ei oo muuta, ku se yö
minkä mä saan tavallaan levätä siitä tehtävästä. (Mirjami)

5.4 Rakastava äiti

Rimmin  (2000,  16)  tutkimuksen  sijaisäidit  kokivat  lapsen  biologisten  vanhempien  hyökkäävän

käytöksen  ja  syyttävät  viestit  kriittisinä  pisteinä,  jolloin  oma  asema  vanhempana  haastettiin.

Sijaisäitiyden  yksi  kriittinen  piste  näytti  oman  aineistoni  perusteella  olevan  kiintyminen  lapseen,

sillä se aiheutti monenlaista pohdintaa. Arjen äitinä toimiminen saattoi sujua melko mutkattomasti

ja  arjen  hoitaminen  ”kunnialla”  oli  helpohkoa  osoittaa  itselle,  mutta  myös  muille  ihmisille.

Psykologisen  vanhemmuuden  syntymistä  sen  sijaan  oli  vaikeampaa  käsitteellistää,  sillä  sen

syntyminen  ei  ole  yksinkertaista.  RitalaKoskisen  (2001)  mukaan  psykologinen  ulottuvuus

vanhemmuudessa liittyy nimenomaan lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Lapsen katsotaan

tarvitsevan tätä suhdetta kasvunsa ja kehityksensä tueksi.  (Mt., 58.) Anja Laurila (1999) tarkasteli

psykologian  väitöskirjassaan  nimenomaan  sijaisäidin  mahdollisuuksia  toimia  lapselle  korjaavia

kokemuksia antavana psykologisena vanhempana. Keskeistä oli, että  tulosten mukaan aikuistuvan

tytön identiteetissä oli nähtävissä vaurio, jos tytöllä ei ollut psykologista äitisuhdetta sijaisäitiin eikä

myöskään  biologiseen  äitiin.  (Laurila  1999,  32,  204–205.) Psykologisen  vanhemmuuden  jäljet

johtavat  kiintymyssuhdetutkimukseen,  joka  perinteisesti  on  koskenut  varhaislapsuutta.

Psykologisen  vanhemmuuden  käsite  on  kuitenkin  pitkään ollut  myös  osa  sijaishuollosta  käytävää

keskustelua.  (Valkonen  1995,  105–106.)  Sijaisvanhemmat  ovat  Valkosen  (mt.)  tutkimuksen

mukaan  kasvatus  ja  hoitovastuunsa  ansiosta  etulyöntiasemassa  psykologisen  vanhemmuuden

saavuttamisessa.  Pelkkä  vanhempien  hoiva  ei  Valkosen  haastattelemien  sijoitettujen  nuorten

mukaan  kuitenkaan  riitä,  vaan  he  arvottivat  erityisesti  rakastetuksi  ja  hyväksytyksi  tulemisen

kokemukset psykologisen vanhempilapsisuhteen edellytyksiksi. (Mt., 105–106.) Nimesin lapsen ja
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sijaisäidin välisiä tunteita kuvaavan äitiysidentiteetin osaksi rakastavan äidin ulottuvuuden. Kaikki

äidit (yhtä lukuun ottamatta) kertoivat lapsesta välittämisen tai rakastamisen tunteistaan.

Keskustelin  Iiriksen  kanssa  sijaisäitinä  ja  biologisena  äitinä  olemisen  eroista  lapseen  kiintymisen

näkökulmasta. Iiris tekee itse eron sijaisäitiyden ja biologisen äitiyden välillä siinä tapauksessa, jos

lasta ei ole sijoitettu sijaisperheeseen pienokaisena. Iiris pohti, että kiintyminen on helpompaa, kun

sijoitetut  lapset  tulevat vauvaikäisinä. Tällöin  Iiris voi nähdä eronteon kiintymyksen syntymisessä

olevan ymmärrettävää. Iiriksen kertomuksessa lapsi, josta he joutuivat vuosien jälkeen luopumaan,

oli tullut vanhempana heidän perheeseensä kuin muut lapset.

Iiris: (…) Et senki mä sanoisin, et en mä tiiä onks se nyt yksin siitä, mutta [Tintti  ja
Iiro] on tullu niin paljon pienempinä.
Maria: Se on helpompaa?
Iiris: Niin se on helpompaa.

Astalla on samantyyppisiä ajatuksia kuin Iiriksellä lapsen iän merkityksestä kiintymiselle. Samalla

hän  pohtii  myös  lapsen  hoidettavuuden  merkitystä  kiintymystä  jarruttavana  tekijänä;  kun  on  itse

väsynyt, ei ole helppoa nähdä ruusunpunaisia sydämiä. Astan puhuminen väsymyksestään osoittaa,

että  hän  uskaltaa  vastustaa  äitimyyttiä.  Jokisen  (1996,  127)  mukaan  on  yleistä  erottaa  työnteosta

syntyvä  ”puhdas”  väsymys  sellaisesta  väsymyksestä,  joka  on  epäselvää  ja  sotkuista.  Tällainen

epämääräinen, vellova väsymys on helposti feminiiniseksi miellettyä, esimerkiksi äitien väsymystä.

Kun on kyse epämääräisestä, saattaa olla kyse turhan valittamisesta, mitä ei hyvällä katsota. (Mt.,

127–131.) Asta tuo seuraavan katkelman lopussa esiin, miten lapseen kiintymiseen liittyy varhaisen

äitilapsi suhteen merkitys; kun lapsi on täysin avuton ja hoidettava, myyttiset äititunteet heräävät

(vrt. esim. Janhunen & Saloheimo 2008, 31).

Minni  huusi  ja  me  kannettiin  ja  hän  huusi  yät  ja  päivät,  et  se  ehkä  vaikeutti  sitä
[kiintymyksen syntymistä nopeasti] et oli niin väsyny, ja sit se oli niin raskas hoitonen
lapsi  (…),  mutta  nyt  sitte  taas  tänä  päivänä  niinkun  [Minni  ja  Lotta]  on  ihan  yhtä
läheisiä,  toki  he  on  tullu  pieninä.  (…)  Mutta  tota  niin  niin  ainakin,  mitä  mä  oon
kyselly niin ihan siis jopa tommosia 12vuotiaita ja muita, jota on tullu perheisiin niin
niihin  se  samanlainen  kiintymys  tule,  pienten  kanssa  se  ehkä  tulee  nopeemmin,  kun
syötetään ja vaihdetaan vaippaa ja on semmosta. (Asta)

Iiriksen  kanssa  kävin  pitkän  dialogin  vertaillen  sijaisäitiyttä  ja  biologista  äitiyttä.  Halusin  saada

seuraavaksi  lainaamassani  katkelmassa  näkyviin  myös  oman  osuuteni  keskustelusta,  koska

hapuileva  kysymystapani  paljastaa,  miten  aralla  alueella  ymmärsin  liikkuvani.  Lukiessani  nyt
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jälkeenpäin otetta haastattelusta mieleeni  tulee,  että olisin voinut  esittää  asiani  toisellakin  tavalla.

Oli  kenties  epäkorrektia  vaatia  sijaisäitiyden  valinneen  äidin  tehdä  suoranaista  vertailua

sijaisäitiyden  ja  biologisen  äitiyden  välillä.  En  ehkä  osannut  ennakoida,  että  sijaisäidille  juuri

kysymys  ”kahdenlaisen”  äitiyden  mahdollisista  eroista  oli  sellainen,  johon  hän  ei  edes  halunnut

tietää vastausta.

Maria:  Mitäs  sitten  vielä,  no  tätä  voisin  vielä  kysyä,  tämä  on  varmaan  vähän
omituinenkin kysymys, mutta nyt kun tää on varmaan ihan hyvä kysyä sulta, koska sä
tähän  pystyt  siinä  mielessä  vastaamaan,  et  sä  oot  niin  kauan  ollu  nimenomaan
sijaisäiti.  Niin  ajatteletko,  että  tää  sijaisäitiys  olis  jotenkin  perustavanlaatuisesti
erilaista  kuin  tämmönen  biologinen  äitiys,  jos  on  tämmönen  tilanne  et  lapset  on
kuitenkin tullu kauheen pieninä ja pitkäaikaseen sijotukseen?
Iiris: Joo mä haluan uskoa, että ei.
Maria: Nii.
Iiris: Mä oon monta kertaa  aatellutkin,  että  tiedän yhden  tapauksen,  jossa on ensin
ollu tämmönen adoptio,  tullu tämmösenä alta vuoden ikäisenä, mutta toisaalta sitten
saanu  oman,  niin  oon  aatellu  kysyä,  mutta  sitten  tullu,  etten  uskallakaan  kysyä  jos
siinä on joku ero.
Maria: Nii, ettei halua kuulla.
Iiris:  Etten  mä  sitten  haluakaan  kuulla  sitä,  että  jos  siinä  onkin  joku  ero,  mut  mä
niinkun  haluan  uskoa,  että  siinä  ei  oo  mitään  eroa,    justiin  sillon,  kun  ne  on
mahollisimman pieniä.

Sarah  Hrdy  (1999;  ref.  Janhunen  ja  Saloheimo  2008,  33)  on  todennut,  että  jako  niin  sanottuihin

biologisiin  ja  eibiologisiin  vanhempiin  on  harhaanjohtava.  Hänen  mukaansa  kiintymyssuhteen

muodostuminen  ainakin  adoptiolapsen  ja  vanhemman  välille  on  biologista  siinä  missä

kiintymyssuhteen muodostuminen lapsen ja  tämän synnyttäjän välille. Adoptioon on käsittääkseni

rinnastettavissa myös pitkäaikaisesti sijoitetut lapset ja heidän sijaisvanhempansa. Myös Valkonen

(1995)  päätyi  tutkimuksessaan  perhehoitonuorten  vanhemmuuskäsityksistä  siihen,  että

psykologinen  vanhemmuus  ei  vaadi  biologista  lapsivanhempi  suhdetta,  vaan  sosiaalista

vanhemmuutta.  Sosiaalinen  vanhemmuus  on  rakkautta  ja  hoitamista.  (Mt.,  99.)  Hrdy (1999;  ref.

Janhunen  ja  Saloheimo  2008,  33)  sanoo  ihmisen  olevan  yksi  niistä  lajeista,  joilla  adoptio  on

luontainen  vanhemmuuden  muoto  ja  siksi  olisi  parempi  puhua  geneettisistä  ja  eigeneettisistä

perhesuhteista.

Iiriksen  kanssa  käymääni  keskusteluun  sijaisäitiyden  ja  biologisen  äitiyden  eroista,  tuo  Astalta

seuraavaksi  esittämäni  lainaus  esiin  toisenlaisen  puolen  sijaisäitiydestä.  Asta  kertoo  avoimesti

syyllisyydestään,  jota  poti  lapsen  sijoituksen  alkumetreillä.  Hän  ei  kokenut  kiintymystä

sijoitettuihin  lapsiin  samalla  tavoin  kuin  itse  synnyttämiinsä  lapsiin.  Kristiina  Janhusen  ja  Anja



57

Saloheimon (2008) mukaan myös moni lapsensa biologisesti synnyttänyt äiti kokee syyllisyyttä tai

ainakin  hämmennystä,  jos  äidin  rakkaus  ei  herää  välittömästi.  Todellisuudessa  rakkauden  tunne

herää biologisillakin äideillä usein pikkuhiljaa, toisinaan se voi viedä jopa kuukausia. Esimerkiksi

adoptiovanhemmat  näyttävät  yleensä  kiintyvän  samanlaista  polkua  lapsiinsa  kuin  biologiset

vanhemmat. (Mt., 31.)

(…) Ensimmäiset pari vuotta (…) sitä vähän niinkun syyllisti itteensä, ku sitä jotenkin
kauheesti peilas sitä omaa  tunnettansa, et oonks mä nyt  ihan oikeesti yhtä kiintynyt
tähän kuin noihin biologisiin ja sitä niinkun vertaili itekseen. Ja illalla sängyssä mietti
ja syyllisti  itteensä, että mä en välttämättä oo. Ja nyt  taas on jotenkin armollinen  ja
ajattelee,  että  ei  sen  välttämättä  tarvi  ollakaan niin  (…)  ite  vaan  rakastaa  ja  antaa
ihan  sen  kaiken,  mitä  niille  biologisillekin  ja  toivoo  että  siis,  toivoo  että  se  riittää.
Ehkä jos ei ois biologisia lapsia ollenkaan niin ehkä sitä ei huomais sellasia vivahde
eroja et  en  tiiä  sitten,  jos  vertais… ku eihän äiti  joka on adoptoinut, mutta  ei pysty
saamaan biologisia lapsia niin ei hänkään sit välttämättä tiedä et onko sillä eroa, et
se  on  kasvanut  sisällä…  et  jos  ei  ois  biologisia  niin  vois  aatella  et  tää  on  sitä
normaalia kiintymistä, että ei se semmonen iso ero oo. (Asta)

Hännisen  (1999)  luomista  identiteetin  tasoista  niin  moraalinen  kuin  reflektoitukin  identiteetti

tulevat  edellisessä  katkelmassa kiinnostavalla  tavalla  esiin.  Lopulta  Asta  kuitenkin  antoi  itselleen

luvan olla sijoitettuihin lapsiinsa eri tavalla kiintynyt kuin biologisiin lapsiinsa, mutta työstämistä se

vaati.  Asta  oli  työstänyt,  eli  reflektoinut  toimiaan  äitinä  ja  sijaisäitinä  paljon  sekä  pohtinut

kahdenlaisen  äitiyden  eroavaisuuksia.  Astan  itselleen  antamassa  armahduksessa  on  jotain  samaa

kuin  Nousiaisen  (2004,  167)  itselle  hyväksyttävän  identiteetin  käsitteessä,  joka  kuvaa

mahdollisuutta  olla  omanlaisensa,  ”sinut  itsensä  ja  äitiytensä  kanssa”. Seuraavassa Astalta

lainatussa  sitaatissa  tulee  esiin  myös  ammatillisen  äidin  ulottuvuus  loukkauksilta  suojaavana

kilpenä.  Hän  sanoo  huomanneensa,  ettei  loukkaannu  samalla  tavoin,  jos  puhutaan  sijoitettujen

lasten ongelmista kuin jos puhe kääntyy biologisten lasten ongelmiin.

Mut sit ku ihan tosi tarkkaan miettii, just jotkut päiväkotien keskustelut ja semmoset,
ne hoitaa niinkun sillain enemmän ammatillisesti tai se ei niinku loukkaa niin  pahasti,
eikä    tuu semmosta niin syvää huolta  jos kuulee, että on  jotain  tapahtunu. Mut sitte
taas  jos  omasta  sanotaan niin  sitte  tulee heti  vähän  niinkun…  kauheeta  et  miten  se
noin ja mitäs mä oon nyt tehny väärin. (Asta)

Astalta  lainatussa  edellisessä  katkelmassa  tulevat  esiin  äitiyttä  koskevat  kulttuuriset  uskomukset,

joiden  mukaan  äiti  on  armottomasti  syytettynä,  jos  lapsella  menee  jokin  huonosti,  esimerkiksi

kehitys viivästyy (Alasuutari 2003, 17; Granfelt 1998, 118). Piintyneet uskomukset vaikuttavat siis

Astaan, mutta tässä tapauksessa nimenomaan silloin kun on kyse hänen biologisista lapsistaan.
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Asta ja Iiris edustavat tavallaan rakastavan äidin ääripäitä, vaikka molemmat haluavat antaa lapselle

rakkautta.  Asta  kokee  hyväksyttävänä  sen,  että  hän  voi  sijaisäitinä  rakastaa  lasta  eri  tavalla,  Iiris

taas haluaa äitiysidentiteettinsä ulottuvuuksista rakastavan äidin ulottuvuuden olevan yhtä ja samaa,

mitä se on biologisesti äideiksi  tulleilla. Luultavimmin näiden kahden sijaisäidin äitiysidentiteetin

rakentumisessa  vaikuttavat  erilaiset  taustat  ja  motiivit  sijaisvanhemmuudelle.  Iiriksellä  ei  ole

biologisia  lapsia,  joten  sijoitetut  lapset  ovat  tulleet  lapsen  kaipuuseen.  Astalla  sijaisäidiksi

ryhtymiseen  taas  liittyy  muutakin  kuin  ”tyhjän  kehdon  täyttämisen”  tarvetta,  sillä  hänen

perheessään on myös biologisia lapsia.

Mirjamin kanssa käymäni keskustelu tuo esiin ajallisen ulottuvuuden, saman mistä Iiris ja Astakin

puhuivat.  Sijaisäitinä  oleminen  saattaa  olla  erilaista  verrattuna  biologiseen  äitiyteen  silloin,  kun

lapsi ei ole tullut sijaisperheeseen ihan pienenä. Mirjami ei ole saanut tuntea lasta kuin vasta noin

12vuotiaasta saakka.

Mirjami: No tietenkin siinä nyt on se lapsuuden aukko, että sen ihmisen sai tänne 12
vuotiaana,  eikä  tavallaan  tienny  muutaku,  että  se  on  ollu  vaikee  kausi  hänen
elämässään.  Mutta  nyt,  kun  mä  ajattelen  Jennyä  niin  siis,  kun  mä  näen  hänet,  niin
mun reaktiohan on se, et mä halaan häntä ja sanon, että mulla on ollu sua ikävä ja
että siis ei se sillain poikkee siitä mitä omia lapsiaan kohtaan tuntee tai sillain.
Maria:  Mutta  se  vaan  se  et  siinä  oli  niin  pitkä  aika,  et  kun  Jenny  ei  tullu  teille
pikkutyttönä, mikä ois ehkä ollu…
Mirjami:  Niin  tietenki  siinä  oli  niinku  hirvee  siis  semmonen,  siis  niinku  semmonen
kuilu, että mikä piti niinku yrittää kerätä se tieto jollakin tavalla ja oppii tuntemaan se
lapsi  ja  sillain,  mutta  Jennyhän  tarvi  siis  hirveesti  huomiota,  että  kun
katsekonaktikaan ei voinu katketa, että hän oli  tavallaan niinku koko ajan semmosen
napanuoran päässä.

Mirjamin  haastattelukatkelman  lopussa  hän  käyttää  kiinnostavalla  tavalla  napanuoraa

vertauskuvana  sille,  miten  kiinni  lapsi  hänessä  oli,  vaikka  ei  mikään  vauva  enää  ollutkaan.

Alasuutari  (2003,  160)  kuvaa  oman  tutkimuksensa  keskeiseksi  tulokseksi  äitiyden  ensisijaisuutta

isyyteen  nähden.  Äidit  rakensivat  puheessaan  ikään  kuin  emotionaalisen  napanuoran  lapsen  ja

itsensä  välille.  Alasuutarin  (2003)  tutkimuksen  tehtävänä  tosin  oli  selvittää  miten  vanhemmat

kokevat  kasvatusvastuun  jakautumisen  kodin,  päivähoidon  ja  koulun  kesken.  Mirjamin

kertomuksessa  Alasuutarin  (2003)  huomiot  äidin  ja  lapsen  erityisestä  suhteesta  tulevat  esiin.

Mirjami  oli  sijaisvanhemmista  nimenomaan  se,  johon  sijoitettu  lapsi  muodosti  erityisen  suhteen.

Mirjami  tulee  vertauskuvalla  napanuorasta  kuvanneeksi  suhdetta  lapseen  ”biologisin  termein”.

Tähän oma vaikutuksensa on kenties sillä, ettei lapsella ja hänen biologisella äidillään ollut läheistä
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suhdetta. Mirjami ei ole joutunut käymään kamppailua lapsen biologisen äidin kanssa siitä kuka on

psykologinen vanhempi.

Sijaisäideistä  Asta,  Iiris  ja  Mirjami  siis  pohtivat  lapsen  iän  sijoitushetkellä  mahdollisesti

vaikuttavan  kiintymyksen  syntymiseen,  siis  siihen  miten  nopeasti  kiintyminen  puolin  ja  toisin

tapahtuu.  Kristiina  Janhusen  ja  Anja  Saloheimon  (2008)  mukaan  adoptiovanhempien  ja  lapsen

välisen  kiintymyssuhteeen  synnyn  haasteena  saattaa  olla  joskus  juuri  lapsen  ikä.  Jos  lapsi  on

suhteellisen  vanha  siirtyessään  uuteen  perheeseen,  saattaa  kiintyminen  olla  haastavampaa  niin

lapselle  kuin  aikuiselle.  Temperamenttieroilla  saattaa  niin  ikään  olla  osansa  kiintymisen

haasteellisuutta  ajatellen.  (Mt.,  33.) Se,  että  sijaisäideille  oli  joka  tapauksessa  tärkeää kertoa,  että

lapseen  kiintyi,  osoittaa  sen  kuinka  tiukasti  äitinaisten  mieleen  on  kulttuurissamme  iskostunut

vaatimus  rakastaa  lasta  alusta  saakka  (esim.  Niemelä  1991,  111).  Myös  Kulmala  (2006,  104)

analysoi  puheen  lasten  paikasta  elämän  arvojärjestyksessä  korostavan  samaan  aikaan

vanhemmuuden vastuullisuutta ja tunnesuhdetta lapsiin. Sijaisäitien äitiysidentiteetti sai sijaisäitien

kertomuksissa positiivisia rakennusaineita lapseen koetun vastavuoroisen kiintymyksen myötä.

5.5 Toinen äiti

Nii Kallen kohalla se äiti on siinä varmaan sählänny, mä en halua, mä pyyhin sen (…)
että mä oon vaan joku sellanen kakkonen. (Iiris)

Sijaisäidit toivoivat ennen kaikkea rutinoitunutta ja rauhallista arkea. He ajattelivat rutiinien olevan

myös lapsen parhaaksi. Iiriksen kommentti tuo esiin, että biologisen äidin vaikutus saatettiin nähdä

kaaosta  aiheuttavana  ja  siksi  biologista  äitiä ei välttämättä halunnut ajatella.  Iiris  mainitsee myös

sen,  ettei  halunnut  nähdä  itseään  vain  ”kakkosena”.  Iirikselta  lainatusta  aineistokatkelmasta

huolimatta nimesin viimeisenä esittelemäni äitiysidentiteetin ulottuvuuden toiseksi äidiksi. Kyseisen

ulottuvuuden  esittelen  viimeisenä,  koska  se  kokoaa  tavallaan  kaikki  muut  äitiysidentiteetin

ulottuvuudet yhteen. Sijoitetun  lapsen biologinen äiti  ja  lapsen juuret yleisemmin kulkevat  tavalla

tai toisella sijaisäitien kertomuksissa alusta loppuun, puhuivat sijaisäidit sitten mistä tahansa. Toisen

äidin  ulottuvuus  on  moniulotteinen.  Lapsen  biologiseen  äitiin  ja  sukuun  saattoi  liittyä  hyvin

ristiriitaisia ajatuksia. Toisena äitinä oleminen häilyy oikeastaan  jatkuvasti muiden ulottuvuuksien

taustalla, sillä arjen äiti, ammatillinen äiti, erityisen vastuullinen äiti sekä rakastava äiti eivät saisi

sisältöjään samanlaisina, ellei lapsella olisi myös biologista äitiä.
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Toisen  äidin  ulottuvuuden  voi  tosin  nähdä  eri  tavoin  riippuen  siitä,  kenen  näkökulmasta  asiaa

pohtii.  Sijaisäidit  ovat  siinä  valossa  aina  toisia  äitejä,  että  jokaisella  lapsella  on  äiti,  joka  on

synnyttänyt  hänet.  Toisaalta  sijaisäiti  voi  kuitenkin  olla  lapsen  näkökulmasta  katsottuna

ensimmäinen äiti, joka on pitänyt huolta, osoittanut välittämistä ja ollut läsnä. Sijaisäiti on siis ollut

ensimmäinen psykologinen äiti. Osa huostaanotetuista  ja  sijoitetuista  lapsista  ei  ehkä edes muista

biologista äitiään ajalta ennen huostaanottoa, koska  lapsi on saattanut olla  silloin vielä niin pieni.

Sijoitetulle  lapselle sijaisäiti saattaa olla ensimmäinen äiti,  johon hän on  tutustunut  ja biologiseen

äitiin tutustuminen on kenties tapahtunut myöhemmin, tai ei ollenkaan. Sijaisäidit saavat kuitenkin

institutionaalisesti,  muun  muassa  lastensuojelulain  mukaan,  hyväksyä  toisen  äidin  asemansa.

Sijaisäidit  ja  isät  eivät  perhehoitajina  ole  yleensä  juridisesti  lapsen  huoltajia.  Lisäksi  laissa

puhutaan perheen yhdistämisvelvoitteesta, mikä tarkoittaa sitä, että huostaanotto on lopetettava, jos

sen edellytykset eivät täyty ja lapsen palaaminen biologisten vanhempiensa luokse on hänen etunsa

mukaista.  (lastensuojelulaki  417/2007,  30§,  45§.)  Sosiaalitoimi  odottaa  niin  ikään

sijaisvanhemmilta kyvykkyyttä toimia yhdessä biologisten vanhempien kanssa.

Käytän  toisen  äidin  ulottuvuutta  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuutena  erityisesti  siksi,  että

sijaisäidit  tekivät  pitkin  matkaa  dikotomista  eroa  lapsen  biologisen  äidin  ja  omien  äitinä

toimimisensa tapojen välille. Sijaisäideille lapsen biologinen äiti ei ollut näkymätön, vaan hän tuli

esiin  monessa  yhteydessä.  Sijaisäidit  eivät  välttämättä  tehneet  eroa  jatkuvasti  kovin  tietoisesti,

mutta  eronteko  tuli  kuitenkin  esille  monissa  kertomuskatkelmissa.  Sijaisäitien  äitiysidentiteettiin

näytti  siis  kertomuksissa  vaikuttavan  hyvin  paljon  lapsen  biologinen  äiti.  Biologisen  äidin

syyllisyyden  kokemukset  asettivat  rajoja  myös  sijaisäidin  äitiysidentiteetin  rakentumiselle.

Sijaisäideistä Asta, Iiris ja Mirjami eivät olleet joutuneet kokemaan suoranaista kamppailua lastensa

biologisten  äitien  kanssa.  Luultavasti  näin  oli  ollut  siksi,  etteivät  biologiset  äidit  vastustaneet

huostaanottoa,  kuten  oli  ilmeisesti  kahdessa  sijoituksessa.  Astalla  oli  lapsensa  biologiseen  äitiin

erikoinen suhde, sillä biologinen äiti oli jopa omituisen suopea.

Tota et se oli sillain niinkun poikkeuksellinenkin tilanne, et oli näin suopeamielistä tää
suhtautuminen (…) (Asta)

Granfelt (1998, 127) mainitsee, että  joskus äiti haluaa  luopua  lapsestaan vapaaehtoisesti  ja  tällöin

tilanne  on  usein  vähemmän  tuskallinen.  Iiriksen  tilanne  puolestaan poikkesi  merkittävällä  tavalla

muiden  äitien  olosuhteista,  sillä  sijoitetut  lapset  olivat  tulleet  perheeseen  jo  ihan  vauvoina  tai

ainakin varsin pieninä vaippaikäisinä.
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Linnea  ja  Taina  puolestaan  toivat  esiin  biologisen  äidin  hankalaa  käytöstä.  Biologisille  äideille

lapsen  synnyttäminen  on  voinut  olla  merkittävä  osa  identiteettiä,  ja  ainakin  Gunvor  Andersson

(1989,  154)  huomasi  biologisten  äitien  kokonaistilanteen  heikkenevän  selvästi  siinä  kohtaa,  kun

lapsi  sijoitettiin  sijaiskotiin.  Taina  kuvaakin  seuraavassa  sitaatissa  biologisen  äidin  aiheuttaneen

massiivisia ongelmia.

(…)  Vastaanottokodin  työntekijät  tiesivät  mitkä  ongelmat  äiti  aiheuttaa  Tatun
vastaanottavalle perheelle. Saimme heiltä kyllä varoituksen heti alussa koska he olivat
kokeneet samaa. Mutta emme uskoneet sen olevan niin totaalista ja kamalaa. (Taina)

Paras  hetki  oli  kun  kävimme  (…)  matkalla  ja  Tatulla  oli  puhelimessa  hintarajoitin,
jolloin  puhelin  ei  toiminut  ulkomailla,  ja  äidillä  ei  ollut  varaa  soitella  ulkomaille.
Tämän viikon
Tatu näytti olevan vapaa. (Taina)

Aina  sijaisäitien  kertomusten  hankaluuksien  taustalla  ei  leijunut  vain  biologinen  äiti,  vaan  moni

tekijä yhdessä.

(…)  Tällä  tytöllä  vain  oli  rankka  tausta  yhdistyneenä  omaan  temperamenttiin  ja
epäsosiaalisen  seuran  löytyminen  ja  taustalla  häiriötekijänä  biologinen  äiti.  Kaikki
yhdessä aiheuttivat hallitsemattoman sopan. (Linnea)

Kaikki  sijaisäidit  toivat  puolestaan  esiin  sitä  miten  rajatonta  ja  turvatonta  lapsen  elämä  oli  ollut

entisessä kodissa ja miten rajoihin oli lapsen tultua sijaisperheeseen kiinnitetty runsaasti huomiota.

Sijaisäidit  kertoivat,  että  sijoitetun  lapsen alkuperäisessä kodissa  tälle  oli  annettu  yliote.  Lapselle

annettua  ylivaltaa  haastattelemani  sijaisäidit  pitivät  yhtenä  keskeisimpänä  merkkinä  biologisten

vanhempien kyvyttömyydestä toimia äitinä ja isinä. Rajojen puute sai sijaisäidit pohtimaan lapsen

alkukotia vahingollisena kasvuympäristönä. Haastattelemani äidit näkivät rajojen ja rutiinien olevan

ennen  kaikkea  lapsen  parhaaksi.  Sijoitetun  lapsen  rankat  taustat  mainittiin  monessa  katkelmassa.

Sijaisäidit  pohtivat  lapsen  käytöstä  suhteessa  biologisten  vanhempien  tai  vanhemman  antamaan

malliin.

(…) Biologinen äiti ohjasi lasta epäsosiaaliseen käytökseen  osti tytölle tupakkaa ja

alkoholia ja neuvoi varastelemaan. (Linnea)
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Ja  he  on  joutunu  muuttamaan  hirmu  usein,  se  perhe  on  ollu  semmonen,  se  äiti  on
semmonen jolta menee pinna, kunnes se heittelee astioita ja huutaa. (…) (Mirjami)

Sijaisäitien  ristiriitoja  sisältävä  suhtautuminen  lapsen  biologiseen  äitiin  on  yksi  teema,  joka  on

helppo  nostaa  esiin  aineistosta,  mutta  asiana  varsin  vaikea.  Aineistoni  perusteella  voi  sanoa,  että

sijaisäidit peilasivat itseään ja kokemuksiaan erityisesti sijoitetun lapsen biologiseen äitiin.

Biologiset  äidit,  ja  Mirjamin  kertomuksessa  isä,  olivat  joissakin  tilanteissa  esittäneet  kritiikkiä

sijaisäidin kyvystä hoitaa ja kasvattaa lasta, mutta monet aineistoni äidit kertoivat biologisten äitien

olleen ainakin lopulta tyytyväisiä  lapsen olosuhteisiin sijaisperheessä. Gunvor Anderssonin (1989,

137)  tutkimuksen  mukaan  sijaisäideillä  ja  lasten  biologisilla  äideillä  oli  kilpailu  lapsista.

Tutkimukseen  osallistuneet  äidit,  joiden  lapset  oli  sijoitettu,  kokivat  että  he  eivät  saaneet  käydä

tarpeeksi  usein  sijaisperheessä  tapaamassa  lapsiaan.  Biologiset  äidit  ajattelivat  myös,  että

sijaisvanhempien  tarkoituksena  oli  saada  lapsi  omakseen.  Omaan  tutkimukseeni  osallistuneiden

sijaisäitien äitiysidentiteetin rakentaminen sijoitetun lapsen äitinä oli myös ollut välillä koetuksella.

Kunkin sijaisäidin tapauksessa toisena äitinä oleminen sai omanlaisiaan merkityksiä. Aina kyse ei

suinkaan ollut huonoista ja riitaisista väleistä.

Vanhemmat eronneet, molemmat alkoholisteja, (…) isä usein vankilassa, tyttö ja (…)
olivat  vähän aikaa olleet  isovanhemmilla  ja  taas  takaisin  äidille.  (…) Monta  vuotta
meni  hyvin,  vaikka  epäsosiaalisten  sukulaisten  taholta  jos  jonkinlaista  häirintää  ja
painostusta. (Linnea)

Linnean katkelman sisältö tuo mieleen Hännisen (1999, 62) näkökulman identiteetin pysyvyydestä.

Linnea  näyttää  edustavan  sitä  puolta  ihmisistä,  joiden  elämä  on  tiukemmin  solmittu  tiettyyn

arvojärjestelmään tai periaatteisiin (vrt. Hänninen 1999, 62). Linnean kertomana lapsen biologisten

vanhempien elämä taas kuvautuu epäjatkuvuuksien sarjaksi. Hännisen mukaan (1999, 62) näyttäisi

olevan  juuri  niin,  että  toisilla  ihmisistä  elämä on erityisen hajautunutta  ja  irrallista. Kysymys voi

olla yksilön tavoitteellisuudesta hakea epäkoherentimpaa elämäntapaa, tai sitten vain ajautumisesta

sellaiseen. Taina tuo esiin, miten lapsen biologinen äiti eli ”heillä”, vaikka asuikin muualla.

(…) Aluksi emme huomanneet mitä tapahtui. Mutta hiljalleen huomasimme tilanteen.
Kaikesta mitä sanoimme oli välittömästi tieto äidillä.  (Taina)
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Mirjamin  seuraavassa  katkelmassa  mainitaan  poikkeuksellisesti  lapsen  isä.  Mirjami  ilmaisee

negatiivisen  vireen,  joka  oli  hänen  ja  lapsen  isän  välillä,  mutta  toteaa  lyhyesti  isän  haukkumiset

aiheettomiksi.

(…) Mä tiedän että se isä on haukkunu minut, en tiedä mistä ominaisuuksista, itellä on
kyllä  sillain  puhtaat  jauhot  pussissa,  että  ei  mua  voi  satuttaa  kukaan  sillä  tavalla,
mutta niin. (Mirjami)

Sijaisäidit  toivat  esiin  myös  omia  äitiyteen  yleisesti  liittämiään  arvoja,  joita  halusivat  toteuttaa

parhaansa mukaan. Voisi sanoa, että aineistoni sijaisäideistä tulee heidän kertomustensa perusteella

käsitys  arvoiltaan  familistisista  naisista.  Elliotin  (2005,  39)  mukaan  narratiivin  sisällön

tutkimuksessa  juuri  arvot  ja  asenteet  ovat  tunteiden  lisäksi  ainesta,  johon  on  syytä  kiinnittää

huomiota.

Menin (…) äitinä opiskelemaan [opiskelupaikka poistettu], mutta että tavallaan sekin
oli  niinkun  semmonen  valinta  missä  mä  pystyin  olemaan  omien  lasten  tukena.
(Mirjami)

(…) Me ollaan aina oltu tämmönen kasvatusmyönteinen porukka. (Mirjami)

Familismin  voi  käsitteenä  lyhyesti  määritellä  perhemyönteisyydeksi.  Suomessa  familistisen

perhesian  yhteydessä  käsiteltiin  ainakin  90luvulla  lapsen  hoitoa  ja  vanhemmuutta,  johon  liittyi

vahvasti lasten ja nuorten pahoinvoinnin kysymykset. (Jallinoja 2006, 2426.) Perhemyönteisyys oli

yksi  asia,  joka  näytti  erottavan  sijaisäitejä  sijoitettujen  lasten  biologisista  äideistä.    Sijaisäitien

kertomuksissa  familismia  ei  nähty  lasten  biologisten  vanhempien  ominaisuudeksi.

Lastensuojeluperheiden erilainen perhedynamiikka saattaa olla osaltaan syynä yhteistyön ongelmiin

sijaisperheen ja biologisen perheen välillä (Mikkonen 2002, 47–48).

(…) He eivät ole rakentaneet mitään verkostoa, että joku kummitätikin on soittanut nyt
ihan kauhuissaan, että miten  tämmöstä on voinu  tapahtua, että he eivät oo käyttäny
mitään tämmösiä suvun tukipalveluita. (Mirjami)

Linnean seuraavassa sitaatissa tulee suoraan esiin yksi Riitta Jallinojan nimeämä (2006, 269–270)

familismin tukipilareista, eli kotiäitiys.
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Aiemmin  kävin  töissä  kodin  ulkopuolella,  mutta  [vuosia  sitten]  sitten  jäin  ns.
kotiäidiksi,  koska  kotiimme  sijoitettiin  lähes  vauvaikäinen  pieni  tyttö,  joka  tarvitsi
äitiä kotona. (Linnea)

Sijaisäidit  asettuivat  välillä  kuitenkin  varsin  empaattisesti  myös  lapsen  biologisen  äidin  asemaan

siitä huolimatta, että he halusivat tehdä selvän eron oman ja lapsen biologisen äidin käyttäytymisen

ja äitinä toimimisen välille. Sijaisäidit suostuivat ehkä olemaan toisia äitejä myös biologisen äidin

äitiysidentiteetin  takia.  Smithin  (1991,  179)  tutkimuksen  yksi  sijaisäideistä  totesi  biologisten

vanhempien  tunnemyllerryksen  kestämisen  vaikeaksi  asiaksi  sijaisvanhemmuudessa.  Kaikista

vaikeimmaksi  asiaksi  tutkimuksen  äiti  kuitenkin  nimesi  kyvyn  olla  tuomitsematta  biologisia

vanhempia. Oman tutkimukseni sijaisäidit toivat esiin myös empatiaa biologisia äitejä kohtaan: he

eivät  halunneet  lasten  biologisten  äitien  kuvittelevan,  että  he  olisivat  sijaisäiteinä  jotenkin

täydellisesti korvanneet biologisen äidin olemassaolon lapsen mielessä. Mirjami pohtii biologisten

vanhempien  suhtautumista  huostaanottoon  ja  perhesijoitukseen.  Mirjamilta  seuraavaksi  lainatussa

katkelmassa  on  hyväksyntää;  hän  esittää  biologiset  vanhemmat  tilanteensa  realistisesti

ymmärtäviksi.  Lainaus  tuo  mieleen  Granfeltin  (1998,  129) riittävän  hyvän  äitiyden  näkökulman,

jonka mukaan hyvä äitiys voi olla myös kykyä luopua lapsesta silloin kun omat voimat eivät riitä.

Ei  se  ollu  mikään pakotettu  huostaanotto,  eikä  sillain,  että  kyllä he niinku  ymmärsi
sen  tilanteen,    että he eivät  jaksaneet,  tai eivät niinkun pärjänneet  sen  tytön kanssa,
että se oli niinkun pitempiaikanen, et siellähä oli niinkun paljonkin tämmöstä avotyötä
sen perheen kanssa. (…) (Mirjami)

Useimmat  sijaisäidit  eivät  siis  halunneet  rakentaa  äitiysidentiteettiään  biologisen  äidin

kustannuksella, vaan he tuntuivat ymmärtävän miten tärkeätä biologiselle äidille oli kokea olevansa

huostaanotosta  huolimatta  yhä  lapsen  äiti.  Granfeltin  (1998,  136)  mukaan  yksi  turvallisen

sijaiskodin  tunnusmerkki on  se,  että  lapsi  saa  omalla  tavallaan  kertoa  ikävöivänsä niin  sanottuun

alkukotiinsa,  vaikka  haluaakin  elää  sijaisperheessä.  Andersson  (1989,  160)  esittää  vetoomuksen

lapsen  puolesta:  vaikka  biologisilla  vanhemmilla  on  puutteensa,  lapsen  pitäisi  silti  saada  pitää

vanhemmistaan.  jatkaa,  että  hyvin  pienilläkin  lapsilla  on  kyky  huomata,  jos  heidän  biologisista

vanhemmistaan  ei  pidetä.  Lapset  eivät  myöskään  kykene  erottamaan  tunnetta  itsestään,  vaan  se

sulautuu osaksi  heidän  identiteettiään.  (Andersson  1989,  160.) Mirjami  osoittaa  tietävänsä  lapsen

lojaliteetista.

Lapsillahan  on  se  semmonen  tapa,  et  ne  niinkun  suojaa  niitä  omia  vanhempiaan.
(Mirjami)
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Sijaisäidit eivät halunneet  takertua omaan biologisena äitinä  toimivan naisen äitiysidentiteettiinsä,

vaan  pyrkivät  usein  näkemään  äitiyden  laajemmasta  perspektiivistä.  Jokinen  (1996,  66–67)  on

luonnostellut äitiä hellemmin kohtelevaa äitiyttä. Siinä oleellista on se, että äiti määrittyy riittävän

hyväksi  kuin  kulloisellakin  hetkellä  ja  tilanteessa  kykenee. Toki  sijaisäidit  rakensivat

äitiysidentiteettiään  myös  biologisia  lapsia  äitineen  naisen  äitiysidentiteetistä  käsin,  olihan  heistä

monella jo entuudestaan juuri biologisia lapsia.  Rimmin (2000, 61) mukaan sijaisäideiltä odotetaan

tavanomaisuutta, mutta kuitenkin myös kykyä vastata  sijoitetun  lapsen erityistarpeisiin. Tämä voi

olla odotuksena jokseenkin ristiriitainen.
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6 PERHESIJOITUKSEN KATKEAMISEN MERKITYS
SIJAISÄITIEN ÄITIYSIDENTITEETILLE

Huostaanotto  on  aina  toistaiseksi  voimassa,  kuten  olen  jo  useampaan  otteeseen  maininnut

(lastensuojelulaki 417/2007, 47 §). Tutkimukseeni osallistuneet äidit olivat kuitenkin saaneet lapsen

sijoituksen  pysyvyydestä  luonaan  tiettyjä  takuita  ja  olivat  sen  vuoksi  rakentaneet  sijaisäiteinä

äitiysidentiteettiään  myös  tulevaisuuteen  suuntautuvasti.  Sosiaalityöntekijät  olivat  tuoneet  esiin

haastattelemilleni  sijaisäideille,  että  heidän  luokseen  sijoitettujen  lasten  sijoituksia  voidaan  pitää

niin  sanotusti  pitkäaikaisina.  Sijaisäidit  todennäköisesti  näkivät  itsekin  biologisten  vanhempien

äitiyden ja isyyden toteuttamisessa sellaisia asioita, jotka estäisivät huostaanoton lopettamisen. Toki

muutamat  sijaisäidit  puhuivat  myös  siitä  miten  huostassa  olevien  lasten  tilanne  on  aina

arvoituksellinen ja vaikeasti ennustettavissa. Kaikissa aineistoni perheissä lapsi siirtyi tai siirrettiin

laitokseen  asumaan  sijaisperhesijoituksen  katkettua  eri  syistä.  En  ole  tutkimuksessani  keskittynyt

niihin syihin, jotka aineistoni äitien kertomana johtivat sijoituksen katkeamiseen. Kerroin kuitenkin

aineistoni sijaisäitejä kuvaillessani  (luku 4.5)  lyhyesti  sijaisperheiden  taustoista  ja  taustatekijöistä,

jotka johtivat sijoituksen päättymiseen. Luvussa 2.4 olen kertonut tarkemmin muissa tutkimuksissa

ilmenneitä katkenneiden sijoitusten syy ja taustatekijöitä.

Hännisen  (1999)  luomista  identiteetin  tasoista  sovelsin  viidennessä  luvussa  erityisesti  moraalista

identiteettiä,  jonka  avulla  tarkentuivat  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet.  Moraalinen

identiteetti  eräänlaisena  ideaalina,  jonka  mukaisesti  ihminen  pyrkii  toimimaan  saattaa  romahtaa,

kun  tapahtuu  jotain  odottamatonta  (Hänninen  1999,  61). Tällöin  ihminen  ottaa  useimmiten

käyttöönsä reflektoidun  identiteetin,  jota  Hännisen  (mt.)  mukaan  haetaan  tietoisesti.  Katkeamisen

merkityksiin  päästessäni  voin  sanoa  siirtyneeni  narratiivien  analyysista  (eli  aineiston  osiin

pilkkomisesta)  narratiiviseen  analyysiin,  sillä  kuron  aineistoa  taas  yhteen  (ks.  luku  4.4;

Polkinghorne  1995). Hain  sijoituksen  katkeamisen  merkityksiä  äitiysidentiteetille  kysymällä

aineistoltani erityisesti: ”mitä sijoituksen katkeaminen merkitsee sijaisäitien äitiysidentiteetille?”

Reflektoitu  identiteetti  muodostuu  silloin,  kun  ihminen  kertoo  itselleen  tarinaansa.  Tällä  tasolla

identiteettiä  voidaan  tulkita  ja  luoda  tietoisesti  yhä  uudelleen  ja  uudelleen.  (Hänninen  1999,  61.)

Reflektoitua  identiteettiä  näytettiin  tarvitsevan  siinä  kohtaa,  kun  sijaisäitiydessä  kohdattiin

haasteita, erityisesti sijoituksen katkeamisen uhkaan liittyviä jännitteitä. Reflektoitu identiteetti tuli
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esiin sijaisäitien kertomuksissa, kun moraalisen  identiteetin mukaisesti  syntyneet äitiysidentiteetin

ulottuvuudet olivat uhattuna ja ristiriidassa.

Edellisessä  luvussa  kokosin  aineistoni  pohjalta  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet,  joissa

kiteytyi  sijaisäitien  odotuksia  ja  pyrkimyksiä.  Se  miten  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet

olivat  rakentuneet  ja suhteutuivat  toisiinsa normaalissa ”elonvirrassa”, vaikutti  siihen millä  tavoin

sijoituksen  katkeaminen  koettiin.  Näin  ollen  tutkimuskertomukseni  edellinen  luku  ja  tämä  luku

kietoutuvat  toisiinsa.  Nyt  tarkasteluun  tulee  erityisesti  äitiysidentiteetin  reflektointi  eli  se  millä

tavoin äitiysidentiteetin ulottuvuuksien jäsentäminen onnistui uudessa tilanteessa.

Sijoituksen katkeaminen  sai  erilaisia merkityksiä  liittyen  siihen, miten pitkään  lapsi oli  perheessä

ollut. Toisaalta taas se kuinka kauan lapsi ehti perheessä olemaan, tai kuinka kauan tapahtumasta eli

katkenneesta  sijoituksesta  oli  kulunut  aikaa,  ei  yksin  ratkaissut  sitä  miten  lapsen  lähdön

kokemuksista  kerrottiin.  Tärkeänä  seikkana  näyttäytyi  se  millä  tavoin  sijaisäidit  reflektoivat

äitiysidentiteetin  ulottuvuuksia  suhteessa  sijoituksen  katkeamiseen.  Ulottuvuuksien  sisältämä

moraalinen  aines,  johon  sisältyi  vaatimus  siitä,  mitä  sijaisäitiyden  kuuluisi  olla,  saattoi

saavuttamatta  jäätyään  osoittautua  myös  raskaaksi  kolaukseksi.  Ulottuvuuksien  tasapaino  järkkyi

tavalla  tai  toisella useimpien äitien kertomuksissa, kun  lapsi  lähti pois. Suuria  tunteita sijoituksen

katkeaminen herätti kaikissa äideissä.

6.1 Periksi antamisen tuska

Seuraavissa  kolmessa  alaluvussa  kerron  miksi  sijaisäideille  oli  niin  vaikeaa  luopua  lapsesta.

Analysoin  miten  äitiysidentiteetin  eri  ulottuvuudet  näyttivät  vaikuttavan  sijoituksen  katkeamisen

perusteluihin. Tarve identiteetin jatkuvuuden ylläpitämiseen tulee näkyviin siinä, miten sijaisäitien

äitiysidentiteetin ulottuvuudet eivät olisi halunneet hyväksyä ja vastaanottaa muutosta. Kunkin äidin

kertomus  tuli  esiin  erilaisena,  mutta  mitä  ilmeisimmin  voidaan  todeta,  että  kulttuurisista

kertomuksista  äitimyytti  on  yksi  vaikuttaja  myös  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  rakentumiselle

muutostilanteissa.
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6.1.1 Äidin lupaus koetuksella

(…) Täällä  kävi  sitte  sosiaalityöntekijät  ja  minä vakuutin hänelle, mä  muistan  vielä
hyvin  selvästi  sen  tilanteen,  että  mä  vakuutin  heille,  että  minä  olen  sitkeä,  minä
jaksan! (Mirjami)

Sijaisäitiyteen  liittyi  aineistoni  äitien  kertomusten  perusteella  lapselle  ja  tämän  läheisille  annettu

lupaus  pysyvyydestä.  Äidit  toivat  esiin,  että  olivat  olleet  sitoutuneita  sijoitettuun  lapseen.

Sijaisäitiyteen  liittyi  sinnikkyys  tai  sitkeys,  kuten  Mirjami  sanoo.  Edellä  olevan  katkelma  on

Mirjamin  kertomuksen  siitä  vaiheesta,  jossa  hän  puhuu  lapsen  kanssa  ilmenneistä  suurista

vaikeuksista. Oman  tutkimukseni  äitien  tavoin Rimmin  (2000) pro gradu  tutkielmassa näyttäytyi

sijaisäitien  vahva  sitoutuminen  sijoitetun  lapsen  kasvattamiseen.  Juuri  Rimmi  käytti  tästä  äitien

sitoutumisesta  lapsiin  termiä äidin  lupaus.  (Mt.,  64.)  Lupaukseen  liittyi  harkittu  vakaumus  olla

lapselle  äiti  tarvittaessa  koko  lapsen  elämän  ajan,  ei  siis  ainoastaan  18vuotiaaksi  saakka,  jolloin

huostaanotto lain mukaan viimeistään päättyy (lastensuojelulaki 417/2007, 47 §).

Vähän  oli  ehkä  semmosta,  et  petti  lupauksen  tavallaan  joihinkin  suuntiin  (…)  Ja
eniten  se  harmitti  siihen  biologiseen  isään,  joka  tuli  niin  suurella  lämmöllä  ja
luottamuksella  meitä  kohtaan  ja  varsinki  hän  otti  mun  miehen  Tepon  semmoseks
uskotukseen, et hän saatto soittaa Tepolle ja kysellä… ja tuntu et hän oli ensimmäisen
kerran lähellä myös poikaansa. Et sitte Tepolta (…), et me ollaan nyt tän pojan isät
(…) (Asta)

Astalta  lainatussa kommentissa  tulee hiukan  yllättäen  esiin  lapsen biologinen  isä. Yllättäen  siksi,

että melko usein sijaisäidit puhuivat nimenomaan lapsen biologisesta äidistä (vrt. luku 5.2.5). Asta

puhuu  lapsen  isästä  lämpimän  surumielisesti.  Lapsen  sijoituksen  katkeaminen  voi  olla  todella

vaikea  asia  hyväksyä  myös  lapsen  biologisille  vanhemmille.  Etenkin  silloin  kun  biologiset

vanhemmat  tai  äiti  ovat  pitäneet  sijaisperhettä  oikeana  paikkana  lapselleen.  Sijaisäidin

äitiysidentiteetin äidin lupaus saattoi joutua koetukselle monella tavoin.

Tota  hän  oli  hirveen  sitä  vastaan  [biologinen  äiti],  hän  ei  hyväksyny.  He  ois
viimeiseen asti  halunnu pitää pojan meillä, he protestoi kokoajan sitä  vastaan et  se
lähti meiltä  ja  tota niin niin no mä sitä siinä sit ylipuhuin, sitä siinä puhelimessa et
mee nyt avoimin mielin  [katsomaan  laitosta]    ja mieti mikä on pojalle parasta.  (…)
(Asta)

Hännisen  (1999,  61)  reflektoidun  identiteetin  käsitettä  soveltaen  voi  ajatella,  että  sijoituksen

katkeamisen  uhassa  sijaisäidit  olivat  ristiriitoja  herättävässä  tilanteessa.  He  joutuivat  tietoisesti
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reflektoimaan  äitiysidentiteettiään,  punnitsemaan  vaihtoehtoja  monesta  suunnasta.  Sijoituksen

katkeamisessa oli kyseessä uusi tilanne, jollaista edes ne äidit, joilla oli biologisia lapsia, eivät olleet

koskaan kokeneet. Sijoituksen katkeaminen ei kuitenkaan tapahtunut aineistoni sijaisäitien mukaan

täysin yllättäen yhtä perhettä lukuun ottamatta. Yllättävään tilanteeseen joutuneessa perheessä lapsi

oli itse ilmoittanut haluavansa muuttaa pois. Neljässä perheessä sijaisäiti  tai oikeastaan molemmat

sijaisvanhemmat  halusivat  viimeiseen  asti  uskoa  siihen,  että  lapsi  voisi  jatkaa  heillä.  Joissakin

tapauksissa  joku  läheinen  oli  tuonut  esiin  huoltaan  perheen  selviämisestä  haasteellisen  lapsen

kanssa  jo  paljon  aiemmin.  Tämä  oli  saattanut  olla  sijaisäidille  suorastaan  loukkaavaa.  Astalta

lainattu  aineistokatkelma  kertoo  siitä,  miten erityisen  vastuullisen  äidin ulottuvuus  moraalisen

äitiysidentiteetin osana eli vahvasti sijaisäidin mielessä.

Itse  asiassa  mun  vanhemmat  kummatkin  kannusti  luopumaan  Pietarista  jo
aikasemmin jo pelkän tän kaiken tän muun käytöksen, et he koki et te ette voi jaksaa
pitkään tommosessa skarppitilanteessa ja, vaikka he tykkäs Pietarista kovasti…mutta
jotenkin he näki sen et Pietari ei oo perhepoika ja te ette voi väsyttää itteenne tossa  ja
siitä sitte tietysti  suuttu vaan no,  että totta kai me jaksetaan, ei me voida tätä lasta
hylätä (…) (Asta)

Myös rakastava äiti tulee ulottuvuutena esille juuri siinä, etteivät useimmat sijaisäidit olisi millään

halunneet  pettää  lapsen  ja  tämän  läheisten  odotuksia.    Kaikilla  sijoitetuilla  lapsilla  on  takanaan

vähintään yksi  eroon  joutuminen  läheisistä aikuisista  ja  lisäksi he ovat kokeneet aikuisten  taholta

erilaista  kyvyttömyyttä  tarjota  sitä  turvaa,  mikä  lapselle  kuuluisi.  Pitkäaikaisesti  perhehoitoon

sijoitetun lapsen sijoituksen päättyminen tarkoittaa lapsen kannalta ainakin arkirutiinien hetkellistä

murtumista ja hänestä huolehtineiden aikuisten vaihtumista pahimmillaan jälleen kerran. (Janhunen

2007,  6.)  Sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuuksista  kaikkien  voisi  sanoa  olevan  jollain  tapaa

sidoksissa  äidin  lupaukseen.  Ehkä  eniten  näkyivät  kuitenkin rakastavan  äidin  ja erityisen

vastuullisen äidin ulottuvuudet, koska niissä on kyse nimenomaan äitiysidentiteetin rakentumisesta

suhteessa  lapseen.  Sijaisäitien  emotionaalinen  sitoutuneisuus  lapseen  voi  tehdä  sijaisäitiydestä

haavoittuvaa  äitiyttä  samankaltaisin  merkityksin  kuin  mitä  biologisen  äitiyden  ajatellaan  olevan.

Voimakkaimmin äidin  lupauksen pettäminen koettiinkin  aineistoni äitien kertomuksissa suhteessa

lapseen,  jonka  sijoitus  päättyi  ja  joka  joutui  muuttamaan  pois.  Lapsi  oli  viaton,  eikä  hänen  olisi

haluttu  kokevan,  että  sijaisvanhemmat  hylkäävät.  Astan  tavoin  myös  Mirjami  puhuu  lapsen

hylkäämisestä, mikä jo sanana sisältää voimakkaan tunnelatauksen.

(…)  Et  me  ei  niinkun  saada  hylätä  häntä,  että  kun  hän  on  kokenu  niin  paljon
hylkäämistä  tähän  mennessä,  niin  että  se  pitää  yrittää  välttää  niinku
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mahollisimman…miten  me  nyt  kyetään  siihen,  eli  kyllähän  me  nyt  sitten  et  mehän
oltiin kaks ja puol kuukautta niin, että me ei siis ees suostuttu tai ei sitä ehotettukaan
meille,  vaan  se  oli  kokoajan  voimassa  [toimeksiantosopimus]  (…)  että  mä  oon
kokoajan  viestiny  semmosta  ja  toiminu  sillä  tavalla,  että  mähän  oon  hoitanu  (…)
(Mirjami)

Ehkäpä  juuri  äidin  lupauksen  vuoksi,  monilla  tutkimukseni  naisilla  oli  tarve  rakentaa

äitiysidentiteettiään  menetetyn  lapsen  sijaisäiteinä  myös  ajassa  eteenpäin.  Mirjami  puhuu

edellisessä kertomuskatkelmassa siitä miten tärkeänä hän pitää sitä, että on voinut lapsen laitokseen

siirtymisestä  huolimatta  hoitaa  lapsen  asioita  ja  pitää  yhteyttä.  Mirjami  halusi  myös  pitää

toimeksiantosopimuksen voimassa jonkin aikaa, vaikka lapsi oli jo siirtynyt laitokseen. Hän halusi

viestiä  lapselle,  että  sijaisvanhemmat  välittävät  ja  ovat  olemassa  osana  lapsen  elämää  kaikesta

huolimatta.

Sijoituksen  katkeaminen  on  aina  kriisi,  sillä  se  saattaa  aktivoida  lapsissa,  mutta  myös  aikuisissa

aikaisemmat hylkäämiskokemukset ja muut käsittelemättömät traumat (Janhunen 2007, 6). Granfelt

(1998, 118) kirjoittaa  siitä, miten äitiyden  idealisaatio naulaa naiset kapeaan  rooliin,  jossa äiti  on

epäonnistuessaan  armottomasti  syytetty.  Tämän  syytetyn  roolin  olivat  varmasti  kokeneet  myös

haastattelemieni  sijaisäitien  kertomusten  biologiset  äidit.  Astan  seuraava  kommentti  osoittaa  sen,

että  hän  on  pohtinut  ilmeisen  paljon  myös  biologisen  lapsensa  menettäneen  vanhemman  osaa

sijoituksen  katkeamisen  muutostilanteessa.  Millaista  on  olla  äiti,  joka  ei  osaakaan  toimia  lapsen

parhaaksi,  vastata  lapsen  tarpeisiin  silloin,  kun  lapsi  asuu  vielä  kotona?  Sijoituksen  katkeaminen

aktivoi siis pohtimaan myös lapsen kokemaa aiempaa hylkäämiskokemusta.

Et sillain nostaa hattua näille biologisille et ne pystyy elää sen kanssa et heidän lapsi
ei  asu  heidän  luonaan  ja  että  oma käytös  ja  omat  asiat  on  aiheuttanu  sille  lapselle
semmosta  että,  (…)  et  on  tullu  kiintymyssuhdehäiriö,  koska  et  ole  osannut  vastata
lapsesi tarpeisiin ja muuta tällästa ja, että kyllä se ehkä on sit se suojaava tekijä et se
napanuora tässä niin samalla lailla kiinteenä. (Asta)

Kulmalan  (2006,  103)  mukaan vanhemmuutta  tai  kykenevyyttä  vanhempana  olemiseen käytetään

eräänlaisena mittarina, jolla ilmaistaan yksilön yleisiä elämänhallintataitoja. Astan edellisen sitaatin

perusteella  voi  tehdä  sen  päätelmän,  että  hän  ei  kokenut  itseään  sillä  tavoin  epäonnistuneeksi

äidiksi, mitä lapsensa huostaanoton takia menettäneet äidit usein kokevat.
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6.1.2 Lapsen edistysaskeleista pettymykseen

Perheen valinnat perustuvat viime kädessä siihen, miten suhtaudutaan elämän perusarvoihin, mutta

myös jokapäiväisen arjen sujuvuuteen (Lehto 2001, 124). Sijaisperheen arki vaatii aineistoni äitien

kokemusten  perusteella  melko  paljon  panostamista  sujuakseen  mutkattomasti.  Silloin  kun  arki  ei

suju,  tulee  usein  laajempia  ristiriitoja  ja  vaikeuksia,  ja  ehkä  jopa  arvoja  joudutaan  punnitsemaan

uudelleen.

Lapsen edistyminen erityisesti arjen toimissa tulee hyvin selvästi esiin yhden äidin kertomuksessa.

Mirjami toteaa arjen ohjelmoinnin tuottaneen tulosta. Lapsi oli kehittynyt hyvin.

(…)  Kun  se  arki  oli  ohjelmoitu,  ja  se  meni  niinku  aika  hyvin  ja  Jennyhän  kehitty
hirveesti, että tietenkin mä huomasin sen eron ensimmäisenä syksynä sitte ja hän näki
ja kuuli, ja hänellä oli harrastukset. (Mirjami)

Mirjamilta  lainatussa  edellisessä  kommentissa  tulee  moraalisen  identiteetin  ulottuvuuksista

erityisesti arjen  äiti  esille.  Mirjami  halusi  kertoa  lapsen  edistymisestä,  sillä  sitä  oli  tapahtunut

huomattavasti  sijoituksen aikana.  Mirjami  ymmärsi,  ettei  sujuva  arki  voi  kuitenkaan  pelastaa,  jos

monet  muut  perustavanlaatuiset  pulmat  lopulta  vaikeutuvat.  Jennyn  kanssa  mentiin  edistymisestä

huolimatta myös toiseen suuntaan, joka oli suuntana tuhoava.

Sitten  tuli  sitä  häiriökäytöstä  koko  ajan  niinku  enenevässä  määrin,  että  sitä  oli
aikasemminki ollu et Jennyhän oli tullu semmosen jonkun viiskuus kertaa esimerkiksi
mun päälle, et Jennyllä on niitä äidin malleja. (…) (Mirjami)

Mirjami puhuu sijoituksista myös kokeiluina ja kertoo hyväksyvänsä epävarmuuden. Kiinnostavalla

tavalla Mirjami kuvaa lastensuojelulasten olevan ”niin rajalla”.  Lapsen rajalla oleminen vaatii, että

myös  lapsen  vastaanottavan  sijaisperheen  on  hyväksyttävä  se,  että  he  tulevat  elämään

epävarmuudessa.  Sijaisäitien  on  lapsen  ja  hänen  alkukotinsa  tilanteen  vuoksi  hyväksyttävä

nuorallatanssijan  rooli  osaksi  äitiysidentiteettiään.  Toki  on  niin,  etteivät  vanhemmat  koskaan  elä

lastensa  kanssa  tyhjiössä  siten,  että  voisivat  yksin  vaikuttaa  jälkikasvuunsa.  Sijaisvanhempien

täytyy erityisellä tavalla hyväksyä se, että aina on olemassa taho, joka viime kädessä vastaa lapsen

asioista niin kauan kuin lapsi on huostassa.
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(…)  Kyllä  mä  hyväksyn  sen  ajatuksen,  että  nää  lapset  on  niin  rajalla,  että  siis  ei
kaupunkikaan, et nää on tavallaan kokeiluja aina, et ei ne voi tietää mihin suuntaan se
loppujen lopulta kääntyy. (Mirjami)

Mirjamille sijaisäitinä oleminen oli tukiperhetyön kautta hyvin tuttua jo etukäteen, ja samalla tavoin

myös Jennyn kanssa lähdettiin liikkeelle ennen kuin hänestä tuli pitkäaikainen. Voisi ajatella, että

Jennyn  tapauksessa  sijoituksen  mahdollisuudet  olisivat  olleet  siinä  mielessä  hyvät,  että  hän  sai

jatkaa entuudestaan tutussa perheessä. Kaikesta hyvästä huolimatta pettymys oli vain nieltävä.

Astan  kertomuksessa  on  samaa  ”rajalla  olemista”  kuin  Mirjamin.  Asta  kertoo  Pietarin  tulon

perheeseen  olleen  ”kokeilu”,  mikä  mahdollisesti  kertoo  siitä,  ettei  Asta  halunnut  aluksi  asettaa

odotuksiaan  kovin  korkealle.  Tietynlaisen  kokeiluluontoisuuden  liittyminen  lastensuojeluun

herättää kysymyksiä: miten  ja millaisin eväin  lastensuojelutyötä oikeastaan  tehdään? Toisaalta on

kuitenkin muistettava, että elämä kaikkineen on aina ennalta arvaamatonta. Asta kuvailee tilanteen

etenemistä, sitä miten hänestä alkoi tuntua, että lapsen kanssa kyllä selviää. Näin ollen Asta olikin

lopulta todennut, että lapsen voi siirtää pitkäaikaiseksi.

(…)  Hänet  oli  sit  koettu  sen  verta  vaativaksi  pojaksi  ja  sanottu,  että  häntä  ei  voi
sijoittaa  perheeseen,  mutta  kuitenkin  se  sosiaalityöntekijä,  joka  oli  perheen  kanssa
toiminu  jo  monta  vuotta  oli  sitä  mieltä,  et  hän  haluaa  kokeilla  ja  sitten  se  vaan
kriisisijoitettiin  meille.  Ja  sit  musta  tuntukin,  et me  sit  ihan  itte  sanottiin  et  sen  voi
siirtää pitkäaikaiseksi, että kyllä sen kanssa selviää, sanottiin siinä ennen kesää. (…)
(Asta)

Astan kommentissa tulee esiin, että hän olisi halunnut koettaa saada lapsen kanssa arjen toimimaan.

Hän  olisi  halunnut,  että  aikaa  korjaamiseen  tai  eheyttämiseen  olisi  ollut  enemmän. Vastuullisen

äidin ulottuvuus ei olisi halunnut päästää irti, kun uskoa selviämiseen vielä oli.

(…) Mut  kyllä  meillä oli  se  luatto,  et  jos  kunnolliset  terapiat  ja  kaikki  et  siitä  vielä
mennään eteenpäin ja siinä vaiheessa me oltiin ihan toden teolla valmiita yrittään sen
pojan kanssa, että oltas vaikka vuasi–kaks katottu, et mihin se menee, että  lähteekse
meneen  parempaan  suuntaan  vai  onko  meiän  ihan  oikeesti    pakko  tehä  se  tilanne,
sanoo että hän ei voi asua meillä (…) (Asta)

Lapsen hyvä edistyminen oli sijaisäideille merkki siitä, että he olivat saaneet aikaiseksi myös hyviä

”tuloksia”.  Lapsen  eheytymistä  oli  tapahtunut.  Aiemmat  onnistumiset  saattoivat  palvella

äitiysidentiteetin jatkuvuutta myös muutostilanteessa.



73

6.1.3 Lapsen tuleva kohtalo suurimpana pelkona

Kolme äideistä toi esiin huoltaan siitä, miten lapselle käy, jos sijoitus heidän perheeseensä päättyy.

Lapsi  oli  näiden  äitien  huolen  keskiössä.  Laitos  kuulosti  äideistä  kovalta  ja  kylmältä  paikalta.

Laitokseen  ei  liittynyt  äitien mielikuvissa  lämpöä  tai  lapseen kiintymistä. Seuraavassa Mirjamilta

lainatussa haastattelukatkelmassa  tulee hyvin esiin arvoristiriita. Mirjami  tarkoittaa  ilmeisesti sitä,

että hänen käsityksensä lapsen parhaasta kasvualustasta olisi aina perhe, ei koskaan laitos. Ainakin

”rinnalla kulkeminen”  tuo mieleen vanhemman,  joka on  aina  läsnä,  kun  lapsi häntä  tarvitsee niin

käytännössä  kuin  tunnetasolla.  Se  miten  sijaisäidit  toivat  esiin  huoltaan  lapsen  tulevaisuudesta,

näytti vaihtelevan sen mukaan millainen side  lapseen oli  syntynyt. Kaikki  sijaisäidit,  yhtä  lukuun

ottamatta,  toivat  kertomuksissaan  esiin  kiintymistään  lapseen. Rakastavan  äidin  ulottuvuus

identiteetissä kielsi suistamasta  lasta  laitokseen. Erityisesti koti  ja perhe  tulivat esiin asioina,  joita

äidit  eivät  olisi  halunneet  riistää  sijoitetuilta  lapsilta.  Mirjami  viittaa  katkelman  viimeisessä

virkkeessä siihen, miten luopuminen tavoitteesta kasvattaa lapsesta kunnon kansalainen otti koville.

Tavallaan  niinku  valmistauduttiin  siihen,  et  sit  kun  hän  on  kahdeksantoista,  hän  on
poissa opiskelemassa,  et kyllä me niinkun oltiin  sitä mieltä et me  jaksetaan se aika,
vaikka  tässä  nyt  on  tämmöstä  jatkuvaa,  mut  ku  mulla  on  semmonen  tunne,  että
Marikki  oli  tavallaan  niin  vaikeesti  vammautunu  siitä  lapsuudestaan,  että  kaikkein
inhimillisin  keino  saada  hänet  tämmöseksi  normaaliksi  yhteiskunnalliseksi  ihmiseksi
on  se,  että  hänen  rinnalla  kuletaan  ja  hänen  kanssa  käydään  läpi  niitä  asioita
uudestaan  ja  uudestaan  ja  uudestaan.  Et  mulle  on  ollu  niinkun  hirveen  vaikeeta
hyväksyä se asia, että että näin nyt ei voitukaan tehdä hänen kohdallaan. (Mirjami)

Nätkin  (1997, 183) kirjoittaa  siitä, miten naisen  tärkein  tehtävä on väestöpoliittisesti niin sanotun

kunnon kansalaisen kasvattaminen. Äiti toimii normien välittäjänä lapsilleen. Nätkin (mt., 183–184)

huomasi edellä mainitun tehtävän olevan omaelämäkertojen tematiikkaa ja yhteiskunnan jäseneksi

kasvattamisesta  puhuttiin  erityisesti  silloin  kun  lapsella  esiintyi  ongelmia.  Kunnon  kansalaisen

kasvattaminen  lapsesta,  jolla  on  rikkonainen  tausta  ja  usein  monentasoisia  ongelmia,  on  vaativa

tehtävä. Kuitenkin sijaisäidit mitä  ilmeisimmin halusivat  tehdä kaikkensa,  jotta pystyisivät  siihen.

Mirjamin edellisessä puheenvuorossa on Nätkinin (1997) ”kunnon kansalaisen kasvatus” ajatusta,

kun  hän  puhuu  lapsen  kasvattamisesta  normaaliksi  yhteiskunnalliseksi  ihmiseksi.  Mirjamin

puheenvuoron  lopussa  on  maininta  pettymyksen  kokemuksesta,  ilmeisesti  pettymyksestä  siihen,

ettei hän voinut ”pelastaa” lasta kaikesta huolimatta siten kuin hänen äitiysidentiteettinsä mukaiset

arvot olisivat vaatineet. Arvoristiriidan kokemus tulee esiin, mutta toisaalta Mirjami antaa itselleen

armoa,  kun  mainitsee  ikään  kuin  lieventävänä  asianhaarana  Marikin  vaikean  vammautumisen  jo
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lapsuudessa. Sijoitettujen lasten vammojen, erityisesti psyykkisten häiriöiden, vakavuus tulee usein

näkyviin vähitellen. Näin ollen sijaisperheissä saatetaan tulla  tilanteeseen,  jossa pitkään perheessä

ollut  lapsi oireilee  esimerkiksi murrosiän kynnyksellä  niin  vakavasti,  etteivät perheen  voimavarat

riitä. Jari Sinkkonen (2001, 170) toteaa sijoitettujen lasten kehityskuluista olevan usein hyvin vähän

tietoa  ajalta  ennen  sijoitusta.  Sinkkonen  kritisoi  useimmista  tutkimuksista  puuttuvan

sijoitustapahtuman  analyysi  eli  kuvaus  siitä  miten  sijoittaminen  hoidettiin.  Hänen  mukaansa

tiedonpuute  vaikuttaa  niin,  ettei  useinkaan  ole  mahdollista  sanoa  johtuuko  lapsen  vaikea  oireilu

huostaanottoon  johtaneesta kaltoinkohtelusta vai  itse  sijoitusprosessin  tuottamasta  stressistä.  (Mt.,

171.)

Iirikseltä  lainattu seuraava kommentti  tuo esiin suurta surua, huolta  ja pelkoa. Hän pohti  laitosten

maailman rajuutta ja toteaa traagisesti huolehtineensa siitä joutuisiko lapsi kauheasti kärsimään.

(…)  Ja  sitten  mua  pelotti  aina  se  et  mihinkä,  kun  se  menee  nyt  johki  tommoseen
[laitokseen],  et  siellähän nyt  otetaan  jokainen  paikkansa,  nii  et  mua pelotti  niinkun
sen  puolesta,  että  mitä  sille  siellä  tapahtuu  et  jos  sen  joku  hakkaa  siellä  tai  jos  se
joutuu siellä kauheesti kärsimään (…) (Iiris)

Mirjami  puhuu  laitoksesta  niinkin  rankasti  kuin  kuritushuoneena.  Mirjami  ei  näe  tilannetta

valoisana,  vaikka  muuta  vaihtoehtoa  ei  ollut.  Sekä  Iiriksen  että  Mirjamin  kertomuksessa  tilanne

lapsen kanssa kuvautuu hyvin vaikeana.

(…) Et se on kuritushuonekakku...et joutuu nyt sitte… (Mirjami)

Iiriksen  ja  Mirjamin  epäilyt  laitoksia  kohtaan  tuovat  kenties  näkyviin  laitoshoitoon  liitettyjä

myyttejä.  Pösö  (1993,  65)  argumentoi,  että  John  Bowlbyn  kirjoitukset  ja  niistä  tehdyt

johtopäätökset  ovat  saaneet  aikaan  sen,  että  perhehoidon  on  nähty  yksiselitteisesti  olevan

laitoshoitoa parempi vaihtoehto. Bowlbyn tutkimuksista vedettiin myös sellaisia johtopäätöksiä, että

biologinen  äiti  on  aina  lapselle  parempi  kuin  jokin  korvikeäiti.  Bowlbyn  mukaan  erityisesti

pienokaisen ja tämän biologisen äidin suhteella on merkityksensä lapsen koko loppuelämälle. Hän

loi  käsitteen  äidin  riistosta,  ja  tarkoitti  sillä  sitä  tilannetta,  että  lapsi  ei  saa  viettää  elämänsä

ensimmäisiä vuosia biologisen äitinsä kanssa. (Pösö 1993, 64–65.)

Tarja  Heinon  (1999) mukaan  lastensuojelulaitosten  voi  sanoa  Suomessa  avautuneen,  sillä  niiden

tarjoamat  palvelut  ja  kasvatusmetodit  ovat  monipuolistuneet.  Rajoittavasta  laitosperinteestä  on
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kasvanut  monimuotoisempia,  uudenlaisia  ratkaisuja  mahdollistavia  toimintakäytäntöjä. (Mt.,  22.)

Sijaisäitien  erityisen  vastuullisen  äidin  ulottuvuus  sai  heidät  varpailleen,  kun  lapsen  muutto

laitokseen  lähestyi.  Toisaalta  aineistosta  löytyi  myös  äiti,  joka  ei  maininnut  olevansa  huolissaan

lapsen  siirtymisestä  laitokseen.  Hän  tosin  antoi  ymmärtää,  että  laitos  olisi  lapselle  väliaikainen

paikka ja lapsi tulisi pääsemään uuteen perheeseen.

6.2 Itsereflektointia suhteessa sijoituksen katkeamiseen

Eeva  Jokisen  (2005,  155)  mukaan  reflektoinnista  puhuttaessa  tulee  aina  muistaa,  että  ihminen

reflektoi  valintojaan  ja  elämäänsä  suhteessa  johonkin  jo  olemassa  olevaan.  Mikkosen  (2002)

selvityksen mukaan suurin osa sijaisvanhemmista, joiden perhettä oli kohdannut katkennut sijoitus,

toi  esiin pettymyksensä omiin voimavaroihinsa. Tämä tuli osittain esiin myös oman  tutkimukseni

äitien  kertomuksissa.  Yhteisenä  piirteenä  kaikille  kuvatuille  tunteille  voi  pitää  ristiriitaisuutta.

Seuraavaksi  analysoin  niitä  tunteita,  joita  sijoituksen  katkeamiseen  liittyi.  Ensin  kerron  kodin

tunnun  merkityksestä  sijaisäideille,  jonka  jälkeen  siirryn  syyllisyyden  ja  ahdistuksen  tunteiden

kautta ristiriitaisen helpottuneisuuteen.

6.2.1 Kodin tunnun merkitys

Nousiaisen  (2004,  105)  mukaan  kodin  merkitystä  pidetään  ihmisen  psyykkisen,  fyysisen  ja

sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta yhtenä tärkeimpänä tekijänä. Myös Anni Vilkko (1998) kirjoittaa

kodista  hyvinvoinnin  paikkana. Kodin  tuntu  on  Vilkon  käsite,  jolla  hän  viittaa  kotoisuuden  ja

johonkin  kuulumisen  tunteisiin.  (Mt.,  28.)  Sijaisäidit  näyttivät  kokevan  kodin  jakavien

perheenjäsenten  hyvinvointia  uhkaaviin  asioihin  tarttumisen  välttämättömäksi.  Koti  on  tila,  jota

tuotetaan  sosiaalisesti.  Se  pitää  sisällään  siinä  asuvien  ihmisten  suhteet  konkreettiseen  tilaan,

vuorovaikutussuhteet  toisiinsa,  mutta  myös  yksilöllisen  kokemuksen.  (Nousiainen  2004,  103.)

Myös  Granfeltin  (1998,  103)  mukaan  koti  on  eletty  ja  koettu  tila,  ja  se  sisältää  tunnelatauksen.

Kodin  tuntu  oli  asia,  joka  katosi,  kun  ongelmat  lapsen  kanssa  vaikeutuivat.  Koti  nähtiin  myös

tunteena  ja  tilana,  joka haluttiin pelastaa. Toisaalta kotiin  liittyi  ristiriitaa, koska monet sijaisäidit

näkivät kodin myös lapsen kotina.

Iiriksen kanssa käymäni keskustelu sijoituksen katkeamiseen johtaneista syistä on surullinen, koska

siinä  tulee  hyvin  esiin  se  miten  hankalaa  elämästä  ja  erityisesti  kodin  arjesta  oli  tullut.  Iiris
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mainitsee  kodin  ilmapiirin  muuttumisen  ahdistavaksi.  Ahdistus  omassa  kodissa  on  piinaava  ja

syövyttävä  tunne.  Samanlaista  ilmapiirin  muuttumista  tuli  esiin  myös  muissa  kertomuksissa,  ja

oikeastaan kodin tunnun katoaminen on yhteinen nimittäjä kaikkien sijaisäitien kertomuksille.

Iiris: (…) Olihan se semmosta hirveen ahistavaa aikaa, että se meni, se oli kyllä ihan
hirveen ahistavaa  ja  tämä talon  ilmapiirikin oli  semmonen  tosi ahistava, että  joskus
tuntu,    että  ku  jostakin  tuli,  että  ei  oo  mitään  kiirettä  kotia,  että  vois  jäädä  vaikka
postilaatikolle istuun.
Maria: Niin joo.
Iiris:  Niin  se  koko  talon  ilmapiiri  oli  semmonen  hirveen  ahistava  sellanen…  Kalle
istuu,  se  istuu  sohvalla  ja  sillä  on  kaikki  hyvin,  niin  tuntuu  et  kaikki  muut  kävelee
pitkin seiniä.
Maria: Nii et vähän semmonen varuillaan olo.
Iiris: Niin nii sellanen, joka hallitsi koko tilannetta, vaikkei se mitään tehnytkään.
Maria: Hmyy,  tota  mites  sitten  lopulta,  kun  siinä kävi niin,  ettei Kalle  voinu  jatkaa
täällä, tai kuka siihen sitten lopulta pääty, kerrotko siitä vähän.
Iiris:  No  varmaan  lopulta  siihen  pääty  sieltä  sosiaalitoimen  päästä,  et  oisko
[sosiaalityöntekijä] sitte lopulta ollu se  joka sano, että oisko parempi kuitenkin, kun
kun  ei  se  oo    niin  yksinkertasta  sanoo  (…)  ja    laittaa  toista  pois  kumminkin  niinku
kotoa, et ei se oo niin yksinkertasta, vaikka se ilmapiiri oli ihan hirveen ahistava (…)
Maria: Miksi se ei ollu yksinkertasta niinkun ite vaan sanoa, että nyt Kalle, että nyt..?
Iiris: Niin sitä kuvitteli, että se on kuitenkin, niinkun tää on kuitenkin sen koti.
Maria: Nii.
Iiris: Kyllä sitä kuitenkin, kyllä se kuitenkin oli jotenkin meiän…
Maria: Teiän poika…
Iiris: Nii, ei se ollu yksinkertasta, vaikka se oli hirveen ahistavaa ja (…)

Kun  koti  nähdään  suhteena  Granfelt  (1998,  105)  pohtii  sen  vastakohdaksi  muodostuvan

yksinäisyyden  ja ulkopuolisuuden kokemuksen. Iiriksen kertomana kiireettömyys kotiin mennessä

ja ”postilaatikolle istumaan jäämisen” harkinta, tuovat vaikutelman melkoisesta ulkopuolisuudesta.

Oma koti ei ollut enää oma, vaan sitä hallitsi joku muu. Iiriksen kanssa käymäni keskustelu kodista

ja  sen  ilmapiiristä  on koskettava.  Iiris käyttää monta kertaa  sanaa  ”ahdistava”. Hän kertoo  varsin

surullisen  kertomuksen  kodista  ja  sen  uhkaavaksi  muuttuneesta  ilmapiiristä.  Kuitenkaan  hän  ei

syytä ketään, asiat vain menivät siihen pisteeseen. Katkelmassa tulee esiin myös lapsen näkökulma,

kyseessä oli Iiriksen mukaan myös lapsen koti. Kiperä kysymys olikin, että ollako itse ulkopuolinen

omassa kodissaan, vai tehdä lapsesta ulkopuolinen siirtämällä hänet laitokseen. Kodilla voi todella

sanoa  olevan  kokemuksellinen  ulottuvuutensa,  joka  sisältää  myös  kotiin  liittyvät  tunteet  (vrt.

Nousiainen 2004, 104).

Tutkimukseni  äideille  kodin  ilmapiiristä  oli  tullut  lapsen  oireilun  vuoksi  painostava.  Kun  kodin

ilmapiiri  oli  heikentynyt,  liittyi  siihen  usein  myös  arjen  sujuvuuden  romahtaminen.  Näin  ei
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kuitenkaan ollut kaikissa  tapauksissa, koska joku äideistä  toi esiin harminsa siitä, että vaikka arki

oli  sujunut  yhä  vain  paremmin,  oli  lapsesta  silti  luovuttava  muista  syistä.  Kodin  tunnun  takaisin

saaminen näytti kuitenkin olevan yksi peruste lopulta tehdä päätös ja luopua lapsesta.

Monista tutkimukseni äitien kertomuksista välittyy se, ettei arjesta lapsen kanssa ollut jostain syystä

tullut  kotoista,  ainakaan  Jokisen  (2005,  62)  pohdintojen  mukaisesti  ajateltuna.  Jokisen  mukaan

arkisuuden  yksi  ulottuvuus  on  taipumus  muokata  jostain  vieraasta  kotoista.  Jotta  arki  voisi  olla

kotoista,  tarvitsee  ihminen  tunteen  siitä,  että  hän  hallitsee  itse  arkeaan.  Tainalta  lainaamani

kertomus  valottaa  tätä  vierautta,  joka  voi  omassa  kodissa  ja  arjessa  tulla  vastaan.  Tainan

kertomuksessa  lapsikin  tuntui  jäävän  vieraaksi,  ehkä  siksi,  ettei  lapsen  biologinen  äiti  päästänyt

lasta kotiutumaan. Hän ei ehkä saanut missään vaiheessa rakennettua sijaisäidin äitiysidentiteettinsä

rakastavan äidin ulottuvuutta. Arjen äidin ulottuvuus, oli sekin jäänyt turhaan hakemaan paikkaansa

äitiysidentiteetissä, koska arjesta ei ollut tullut kotoista.

Tilanne  meni  siihen,  että  minä,  mieheni  ja  Linda  keskusteltiin  kuiskaten  tai  mentiin
suljettujen taakse mm saunaan juttelemaan normaaleja perheen asioita. Linda ei enää
suostunut leikkimään Tatun kanssa. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. (Taina)

Jokisen (2005) näkemys arjesta on äkkiseltään ajateltuna ehkä hieman ristiriidassa nimeämäni arjen

äidin  ulottuvuuden  kanssa,  sillä  esitinhän  luvussa  5.2.1  arjen  äidin  ulottuvuuden  saavuttamisen

välttämättömäksi,  jotta  lapsen  tarpeet  tulee  huomioitua.  Toisaalta  en  kuitenkaan  väittänyt arjen

äidin  ulottuvuuteen  liittyvän välttämättä  kodikkaan miellyttävää  tunnetta,  vaan ehkä enemmänkin

kyseessä  oli  vain  lapsen  perustarpeiden  tyydyttäminen.  Se,  että  arki  on  kodikasta,  ei  tarkoita

käsittääkseni  samaa  kuin  se,  että  lapsi  saadaan  ruokittua  ja  nukkumaan.  Äitinä  ei  koeta

tyytyväisyyttä,  jos  arki  on  sarja  kotitöitä;  puunaamista  ja  pesemistä.  Ainakin  tutkimuksissa  on

todettu äitien väsyneen juuri puuduttaviin kotitöihin ja yksinäisyyteen (esim. Gordon 1991; Jokinen

1996).

Anthony  Giddensin  (1991)  mukaan  myöhäismodernissa  yhteiskunnassa,  jossa  traditiot  ovat

rapautuneet,  arjen  rutiinien  sujuvuudesta  on  tullut  ihmisille  yhä  tärkeämpiä,  sillä  ne  tarjoavat

eräänlaisen  turvallisuuden  suojan  ahdistukselta  (mt.,  1991,  43–44). Tässä  valossa  äärimmäinen

arjen  rutiinien  rikkoutuminen  tapahtuu  jos  joutuu väkivallan kohteeksi  omassa kodissa. Väkivalta

herättää usein voimattomuuden tunteita siinä osapuolessa, johon se kohdistuu. Mirjami on joutunut

kokemaan lapsen taholta väkivaltaa. Kun kysyin pelosta Jennyä kohtaan, Mirjami kuitenkin kieltää,

ettei  milloinkaan  pelännyt  Jennyä.  Jäin  pohtimaan,  minkä  vuoksi  Mirjami  vastaa  kieltäen
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kysymykseeni  pelkäämisestä.  Toisaalta  hän  kuitenkin  puhuu  siitä,  ettei  uskaltanut  enää  liikkua

vapaasti  omassa kodissaan.  Kuuluuko  äidin  sanoa,  ettei  hän pelkää  lastaan,  vaikka kyseessä  olisi

sijoitettu  lapsi?  Onko  pelon  myöntäminen  merkki  siitä,  että  on  heikko  tai  menettänyt  otteensa?

Onko  siis  parempi  vain  kuitata  tilanne  mahdottomaksi?  Mirjamin  kanssa  käymäni  keskustelu

tilanteen kehittymisestä on melko ristiriitainen.

Mirjami: Ja tosiaan sillain, että tuli mun päälle sillai, että yleensä takaapäin ja sitten
hakkaa  ja  siinä  kävi  sitten  semmosia aika hurjia muotoja,  että  (…) sillain  et mä en
uskaltanu Jennyn kans olla enää kahestaan täällä.
Maria: Nii.
Mirjami: Hän tuosta huoneelta vahti, kun minä tulin portaita alas. (…) Hän tuli mun
kimppuun ja (…) mä yritin päästä ovesta pihalle  (…) useamman kerran oon joutunu
pyytää Markun [aviomies] kesken päivän sieltä [töistä] kotiin, että täällä ei oo voinu
olla.
Maria: Onks se ollu niinku et se pelko Jennyä kohtaan on tullu jo niin voimakkaaksi?
Mirjami: Ei, emmä oikestaan millonkaan oo pelänny Jennyä, ei se se oo se asia, vaan
se että se tilanne, se on mahdoton se tilanne.

Kotia  on  pidetty  perinteisesti  naisen  omimpana  alueena  (Nousiainen  2004,  104).  Mirjamin

haastattelukatkelma  tuo  esiin  sen  miten  paikasta,  joka  oli  aina  ollut  hänen  valtakuntaansa  tuli

rajattua aluetta,  jossa hän ei enää uskaltanut vapaasti olla. Mirjami mainitsee sitaatissa  ikään kuin

tilanteen  mahdottomuutta  korostaakseen,  että  hän  joutui  useasti  pyytämään  aviomiehensä  kesken

työpäivän  kotiin.  Koti  ei  ollut  ikinä  ollut  aviomiehen  hallinnoimaa  aluetta,  vaan  nimenomaan

Mirjamin.  Kertomuksista  tulee  esiin  se  miten  kodin  tunnun  häviäminen  oli  sijaisäitien

kokemuksissa itsestä vieraannuttavaa. Kun koti katoaa, oma minuuskin voi tuntua olevan kateissa.

Yritys saada koti takaisin, on kenties yritys saada omalle äitiysidentiteetille jatkuvuutta.

Koti  tuntui  kaiken  kaikkiaan  olevan  paljon  esillä  sijaisäitien  kertomuksissa.  Tein  kaikki  kolme

haastattelua sijaisäitien omissa kodeissa. Pösön (2004, 19) mukaan tutkimuspaikan valinta on yksi

merkittävä  tutkijan  tekemä  rajaus,  sillä  se  määrittää  osittain  sitä  mitä  haastateltavat  elämästään

kertovat.  Luultavasti  minunkin  haastateltavieni  kertomuksiin  koti  haastattelupaikkana  on

vaikuttanut  jollain  tavalla.  Todennäköisesti  on  luontevaa  pohtia  kodin  arkea,  kun  se

haastattelutilanteessa on kokoajan läsnä. Vertailun vuoksi pohdin erosiko kodista puhumisen sävy

jollain  tavoin  haastattelemieni  äitien  ja  kokemuksiaan  kirjoittamalla  purkaneiden  äitien

kertomuksissa. Vaikutti siltä, että myös kirjoitetuissa kertomuksissa koti tuli esiin äitiysidentiteetille

merkittävänä.  Kirjoitetut  kertomukset  tosin  olivat  lyhyempiä  kuin  haastattelukertomukset,  joten

siinä mielessä kotiin liittyvää pohdintaa oli luonnollisesti vähemmän.
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6.2.2 Syyllisyys ja ahdistus, kun lapsi oli poissa

(…) Niin kyllä sitä sillon, kyllä se oli niinkun joku sano et onko se vähän niinkun joku
ois kuollu (…) nii sitä rupes oikein miettiin niin on se varmaan niinkun vähän sellanen
tunne. (Iiris)

Katvala (2001, 35) kutsuu kertojan omiin henkilökohtaisiin  tuntemuksiin ja kokemuksiin  tietyissä

tilanteissa  liittyviä  muistoja  episodimuistoiksi.  Muistellessa  voidaan  koskettaa  niitä  tunteita,

tunnelmia  ja  tuntemuksia,  joita  muisteltuun  hetkeen  liittyy.  Muistoihin  liittyy  niistä  kerrottaessa

myös  nykyisyys.  Nykyhetkessä  kerrotut  muistot  menneistä  kokemuksista  ovat  luultavasti  saaneet

eri  muotoja  eri  aikana  ja  eri  ihmiselle  kerrottaessa;  osa  on  jo  unohtunut  ja  osa  värittynyt  tai

haalistunut. (Mt., 34–35.) Iirikselle lapsesta luopuminen episodimuistona oli ilmeisen voimakas, ja

siten  varmaankin  äitiysidentiteetille  merkittävä  kokemus.  Suru  tuli  kyyneleinä  vielä  vuosien

jälkeen,  kun  pyysin  häntä  muistelemaan  tilannetta.  Iiris  oli  aineistoni  äideistä  se,  joka  muisteli

tapahtumia monen vuoden takaa. Muiden äitien muistelu koski tuoreempia kokemuksia.

Nii kyl se oli ihan hirveen ahistavaa…mua alkaa oikein itkettään. (Iiris)

Sijaisäitiyden  pysyvyys  oli  aineistoni  äitien  kokemuksissa  kyseenalaistunut. Äidit  syyllistyvät

helposti, sillä kun lapsen elämä epäonnistuu, syytetään lähes aina ensin äitiä, ja isä saa vapautuksen

vastuusta  (Nätkin  1995,  82).  Sijaisisät  olivat  sijaisäitien  kertomuksissa  suhteellisen  vähän  esillä,

keskityinhän  nimenomaan  äitien  kokemuksiin.  Näytti  kuitenkin  olevan  niin,  että  kaikissa  paitsi

yhdessä  perheessä,  sijaisäiti  vastasi  viimekädessä  sijoitetuista  lapsista.  Toisaalta  kaikilla

sijaisäideillä oli puolisot, joten yksin he eivät ongelmia puineet.

Mirjami  puhuu  sosiaalityöntekijöistä,  jotka  vakuuttivat,  ettei  sijoituksen  katkeaminen  ollut

sijaisvanhempien  syytä.  Mirjami  viittaa  syyllisyyteen,  mutta  ei  puhu  siitä  henkilökohtaisena

tunteenaan, vaan ennemminkin yleisinhimillisenä ihmisten jakamana tunteena.

Siis,  että  hehän  [sosiaalityöntekijät]  ovat  tietenkin  sanoneet,  että  tää  ei  oo  meiän
vika…me ei olla tehty mitään siinä semmosta, tietenki semmosia, se nyt on varmaan
inhimillistä, tietenkin nousee kaikkia syyllisyyksiä ja semmosia mutta se nyt on turhaa.
(Mirjami)

Asta kertoo  tunteistaan:  surusta  ja  ahdistuksesta  ja mainitsee  tunteidensa yhteydessä pettymyksen

kokemuksen. Pettyminen kohdistui sijaishuoltosysteemiin.
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Maria: Mitäs jos aattelee ihan kaikkineen toi kokemus, prosessi mikä siin nyt sitten oli
niin mitkä päällimmäiset tunteet oli mitä siin niinkun viris tavallaan sen kokemuksen
aikana?
Asta: Tietysti surullisuus, mutta sitte oli semmonen ahdistunut, ja semmonen niinkun
tavallaan  se  koko  luottamuksen  horjuminen  koko  tähän  sijaishuoltosysteemiin,  et  se
oli ehkä semmonen kova takaisku. (…)

Jos  sosiaalitoimen  taholta  koettiin  syyllistämistä,  tuntui  reaktiona  olevan  luottamuksen

murentuminen  sosiaalitoimea  kohtaan,  ei  välttämättä  niinkään  itseä  kohtaan  äitinä.  Tainan

kertomuksessa tulee esiin Astan kanssa samantapaista ajattelua.

Tajusimme  hiljalleen,  että  tilanteet  matkasivat  Tatulta  äidille,  äidiltä  hänen
sosiaaliviranomaiselle,  ja  häneltä  taas  henkilöille,  jotka  valvoivat  sijoitusta.  Taisi
jokin  muukin  olla  vielä  välissä.  Alku  ja  loppu  tilanne  olivat  siis  huomattavan  eri
värisiä. (Taina)

Mä luulen et se vaikutti,  tai vaikuttikin eniten sillä tavalla, että me todettiin, että [x
kunnasta] me emme enää ikinä tule ottamaan sijaislasta, että siellä saa tapahtua aika
järkyttävän suuret muutokset, että me sieltä, että jatkettas yhteistyötä (…) (Asta)

Seuraavassa  Linnealta  lainaamassani  kertomuskatkelmassa  tulee  äitiysidentiteetin  ulottuvuuksista

selkeästi  esiin erityisen vastuullisen äidin ulottuvuuden voimakas vaatimus. Vaikka sijaisäiti  suri,

hänen oli silti oltava vahva ja kannettava vastuunsa muista lapsista.

Tunteista:  Mennyt  vuosi  oli  hirvittävän  raskas, myös muille  nuorille  perheessämme.
Tosin nuoret eivät surreet tytön ”toilailuja” ja poistumista niin kuin minä. Minä myös
olin  edelleen  vastuussa  toisista  ja  valmiina  auttamaan  heitä,  jos  tilanne  niin  vaati.
(Linnea)

Linnean  äitiysidentiteetti  oli  selvästi  muodostunut  itselle  hyväksyttäväksi  identiteetiksi  ennen

päätöstä  lapsen  lähdöstä.  Näin  ollen  Linnean  identiteetti  kesti  myös  katkeamisen.  Linnean

katkelmasta  tulee  mieleen,  että  onko  hänellä  ollut  riittävällä  tavalla  mahdollisuus  surutyöhön.

Linnea  ei  juuri  kuvaa  heikkouden  tunteita,  kuten  ahdistuneisuutta.  Vaikka  kokemus  lapsen

menetyksestä  oli  useimmille  äideille  vaikea,  oli  sijaisäideille  helpotus,  että  ympäristö  suhtautui

yleensä  ymmärtäväisesti.  Itselle  hyväksyttävän  identiteetin  ylläpitäminen  ei  selkeästikään  ollut

useimmille  äideille  helppoa  juuri  sinä  hetkenä,  kun  päätös  sijoituksen  katkeamisesta  jouduttiin

tekemään.
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6.2.3 Ristiriitainen helpottuneisuus

Kaikkien sijaisäitien kertomuksille oli  yhteistä helpotuksen  tunteen kuvaaminen  jossain vaiheessa

sijoituksen katkeamisen jälkeen. Kun lapsi oli lähtenyt, alkoi elämä pikkuhiljaa palautua rauhallisiin

uomiinsa. Yleisesti helpotuksen tunteen tuleminen vaati ristiriitaisuutensa vuoksi työstämistä, mutta

yhdelle  äideistä  vapautuneisuus  koitti  heti.  Vapautunut  tunnelma  luki  äidin kertomuksessa  isoilla

kirjaimilla.  Taina  ei  pelännyt  myöntää  tuntemuksiaan  avoimesti,  toisin  kuin  Iiris.  Iiriksen  lisäksi

myös  muille  sijaisäideille  helpotuksen  tunne  oli  enemmän  tai  vähemmän  ristiriitaisesti  koettu  ja

kerrottu.

Reaktio  Tatun  lähdöstä:  VAPAUTUNUT  TUNNELMA.  Linda  pomppi  pitkin
olohuonetta, istuin mieheni kanssa olohuoneessa normaalissa olohuoneen tuolissa ja
puhuimme  ääneen.  Mikä  helpotuksen  tunne.  (…)  Meillä  on  taas  oma  koti,  eikä
kotimme ole enää sosiaalitoimiston virkahuone. Totesimme kauhukertomuksen olevan
takana ja totesin että tästä voisi kirjoittaa vaikka romaanin, tapahtumia riittäisi (…)
oikean kauhukertomuksen. (Taina)

Tainan kirjoitetusta kertomuksesta tulee sellainen vaikutelma, että sijoitetun lapsen kanssa elämä oli

hänen  äitinsä  takia  lähes  kokoajan  hankaluuksien  täyteistä.  Kauhukertomus  sisältää  ilmaisuna

voimakkaan  latauksen.  Ennen  lapsen  tuloa  ja  lapsen  lähdettyä  pois,  elämä  puolestaan  oli

rauhallisissa  uomissaan.  Tainan  perheestä  muodostuu  Ylikosken  (2000)  tutkimuksessa  käytetyn

tyypittelyn  mukainen  kuva  ”jäykästä  perheestä”,  jonka  odotukset  sijoitetusta  lapsesta  eivät

kohdanneet  todellisuuden  kanssa.  Kyseessä  saattaa  olla  tosin  myös  tilanne,  jossa  perheeseen

sijoitetaan ”vääränlainen” lapsi, sillä vanhempien ominaisuudet olisivat sopineet toisenlaisen lapsen

kasvattamiseen  paremmin.  Ylikosken  tutkimuksen  mukaan  ”jäykkä  perhe”  on  tyypillisesti  myös

perhe,  joka  ei  halua  käyttää  tarjolla  olevaa  ammatillista  apua.  (Ylikoski  2000,  56.)  Kiinnitin

huomiota  siihen,  että  sijaisäideistä  ne,  joilla  ammatillinen  äitiys  ei  ollut  tasapainossa,  saattoivat

kokea sosiaalitoimen suorastaan perhettään ja kotiaan uhkaavaksi. Tällöin sijoituksen katkeaminen

oli  suuri  helpotus  myös  siksi,  että  sosiaalitoimen  puuttuminen  perheen  elämään  väheni.  Tainan

kertomuksessa tulee esiin erityisellä tavalla helpotus siitä, että kodista tuli taas koti.

Tainan kertomuksessa äitiysidentiteetin eri ulottuvuudet tuntuivat muutenkin hakeneen paikkaansa.

Rakastavan  äidin ulottuvuus  tulee  vain  vähän  esiin  hänen  kirjoittamassaan  kertomuksessa.

Ilmeisesti  lapsi,  jonka  sijoitus  katkesi,  ei  ollut  ehtinyt  olemaan  kovin  pitkään  Tainan  perheessä.

Toinen äiti ulottuvuutena puolestaan on Tainan kertomuksessa paljon läsnä. Biologinen äiti edusti
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hänen  kertomuksessaan  ongelmia  ja  hankaluuksia,  kenties  siksi,  ettei  ollut  hyväksynyt  sijoitusta.

Nämä hankaluudet ruumiillistuivat lapsen olemisessa, vaikka eivät lapsen syytä olleetkaan.

Iirikseltä  lainatussa  kommentissa  tulee  esiin  jonkinlainen  sisäinen  taistelu:  saako  lapsen  lähdön

myöntää  olevan  helpotus.  Iiriksen  kommentti  kantaa  ehkä  niitä  kulttuurissa  yhä  vallitsevia

käsityksiä siitä, että äitiys on harmoniaa ja äidit ovat onnellisia (Cacciatore & Janhunen 2008, 19,

22). Ulottuvuuksista rakastavan äidin ulottuvuus oli  nähtävä uudella  tavalla, kun  sijoitus katkesi.

Rakkautta ja riittävän hyvää äitiyttä voi olla myös lapsesta luopuminen, kun omat voimavarat eivät

riitä (vrt. Granfelt 1998, 129).

Olihan se helpotus kaiken kaikkiaanhan se oli helpotus, kun sen vaan uskaltaa itelleen
myöntää, että se oli helpotus, oli se. (Iiris)

Astalta  lainaamassani  aineistokatkelmassa  helpottuneisuus  tulee  esiin  arjen  normalisoitumisena.

Astalta  lainattu  katkelma  tuo  esiin arjen  äidin  ulottuvuuden. Arjen  äiti  äitiysidentiteetin

ulottuvuutena  tuli  vahvasti  esiin,  mutta  vasta  lapsen  lähdettyä  Asta  tajusi,  että  arki  ei  toiminut

Pietarin kanssa.

(…)  Se  semmonen  huojannus,  ku  oli  menny  muutama  viikko,  ku  Pietari  oli  lähteny
meiltä,  niin  sitte  semmonenki  et  voiks  elämä  olla  tällastakin,  on  tavallisia  lasten
kähinöitä  ja  tavallista  arjen  raskautta,  et  voiks  elämä  kuitenki  olla  näin  kevyttä  ja
helppoo (…) (Asta)

6.3 Äitiysidentiteetin uudelleen rakentaminen

Puhuin  moraalisesta  identiteetistä  luodessani  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet.

Moraalisessa  identiteetissä  on  kyse  siitä,  että  ihminen  kokee  tarvetta  toimia  tiettyjen  normien

mukaan  ja  rakentaa  identiteettiään  sillä  tavoin  kuin  kokee  oikeaksi.  Muutoskohta,  eli  sijoituksen

katkeaminen,  näytti  tavallaan  pysäyttävän  tavanomaisen  ajassa  tasaisesti  etenevän  identiteetin

rakentamisen  ja  sai  pohtimaan  äitiyden  suuntaa  uudelleen.  Granfeltin  (1998,  106)  mukaan

identiteetti  voi  olla  jopa  tilapäisesti  kadoksissa  elämän  kriisikohdissa.  Sijaisäidit  kuitenkin

kykenivät  reflektoimaan  äitiysidentiteettiään  uuteen  tilanteeseen  paremmin  sopivaksi. Kykyyn

reflektoida  identiteettiään uudessa  tilanteessa vaikutti osaltaan se millainen  identiteetti äideille oli

ehtinyt  rakentua. Sijaisäitien oli mietittävä, mitä säilyttää  jo saavuttamastaan äitiysidentiteetistä  ja

mistä  taas  olisi  parempi  luopua,  jotta  eheytyminen  onnistuisi.  Ydinajatus  identiteetin
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rakentamisessa  on  ymmärrys  ja  sen  avulla  tapahtuva  ajattelun  ja  toiminnan  muutos  (Nousiainen

2004, 137).  Identiteetin  rakentaminen  tapahtuu aina  ajallisena  jatkumona  ja  tärkeää on havaita ne

yhteydet,  joita  menneillä  kokemuksilla  on  nykyiselle  minälle.  Koska merkittävät  toiset  liittyvät

keskeisesti  identiteetin  rakentamiseen,  pohdin  ensin  sosiaalisen  tuen  merkitystä.  Sosiaalisista

verkostostoista  siirryn  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  (mahdollisesti)  uudelleen  luotuun

identiteettikudelmaan. Lopuksi kerron miten sijaisäitien kertomukset päättyivät.

6.3.1 Sosiaalisen tuen merkitys

Salla Hyvärinen (2008) argumentoi, että on vahvuutta kääntyä toisten puoleen ja puhua tunteistaan.

Tunteiden  ääneen  sanominen  voi  selkiyttää  niitä.  (Mt.,  105.) Nousiainen  (2000,  92)  kiinnitti

erityisesti  huomiota  lapsistaan  erillään  asuvien  äitien  tuen  tai  sen  puutteen  ilmaisuihin.  Hänen

mukaansa  tuki  luo  itsereflektiolle  tärkeät  edellytykset,  jotka  toimivat  identiteetin  rakentamisen

käyttövoimana  ja  auttavat  näin  rakentamaan  itselle  hyväksyttävää  identiteettiä.  Myös  oman

tutkimukseni sijaisäitien kertomuksista saa sen kuvan, että se  tuki mitä he olivat saaneet, oli ollut

identiteetin  rakentamisen  käyttövoimana  merkittävää.  Äitiysidentiteetin  uudelleen  rakentamisessa

merkittäviä  ihmissuhteita  tai  merkittäviä  toisia  sijaisäideille  näyttivät  tuen  näkökulmasta  olevan

sijoitetut  lapset, mahdolliset  biologiset  lapset,  oma aviopuoliso  sekä  sosiaalitoimi.    Lisäksi  jotkut

äidit  mainitsivat  lähisukulaisia  ja  ystäviä,  jotka  olivat  osanneet  olla  läsnä  silloin,  kun  tukea

tarvittiin. Sosiaalitoimi oli kaikista eniten ristiriitaa herättänyt (tuki)taho.

Tuen merkitys vaikeassa  tilanteessa tuli esiin kaikissa puheenvuoroissa. Silloin kun kaikki ei suju

suunnitelmien  mukaan,  sijaisvanhempien  ja  sosiaalityöntekijöiden  yhteistyö  joutuu  testiin.

Toisinaan  testi  läpäistään  ja  vaikeat  asiat  saadaan  sovinnollisesti  hoidettua,  joskus  vaikeudet  taas

voivat  kääntää  sijaisvanhemmat  ja  sosiaalitoimen  toisiaan  vastaan.  Kolme  viidestä  äidistä  koki

saaneensa  ymmärrystä  ja  tarvitsemaansa  tukea  tilanteessa  sosiaalitoimesta.  Kaksi  äideistä

puolestaan  tunsi  jääneensä  vaille  sosiaalityöntekijöiden  ymmärrystä.  Yksi  äiti  kertoi  saaneensa

sosiaalitoimen  lisäksi  myös  työnohjauksesta  hyvän  avun.  Mikkosen  (2002)  selvityksen

sosiaalityöntekijät, jotka toimivat perhehoitajien työnohjaajina, saivat hyvät arvostelut vain puolelta

perheistä. Perhehoitajat olivat myös sitä mieltä, että lapsen ongelmia olisi voitu ennakoida,  jos he

olisivat vanhempina saaneet  perusteellisempaa tietoutta lapsen tilanteesta. (Mt., 46–47.) Janhusen

(2007,  83)  selvityksen  mukaan  sijaisvanhemmat  olivat  lähes  poikkeuksetta  tyytymättömiä  siihen

tukeen, jota olivat saaneet sosiaalityöntekijöiltä sijoituksen katketessa.
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Toinen sosiaalitoimen tukea vaille jäänyt aineistoni äiti pyrki hyvin vahvasti ammatilliseksi äidiksi

ja olisi halunnut sosiaalityöntekijän kohtelevan itseään kuin työparia. Ilmeisesti perhe oli muutenkin

suuntaamassa  pidemmällä  tähtäimellä  niin  sanotuksi  ammatilliseksi  sijaisperheeksi.  Toinen  tuetta

jäänyt äiti puolestaan karsasti ammatillisen äidin ulottuvuutta alusta saakka, ja koki sosiaalitoimen

pelkän olemassaolon negatiivisesti  jo ennen sijoituksen katkeamista. Tärkeää onkin huomioida se,

että  sijaisäitiydessä  samakin  äitiysidentiteetin  ulottuvuus  saattoi  olla  eri  tavalla  läsnä  riippuen

sijaisäidistä.  Selkeä  kuitenkin  näyttäisi  olevan,  että  ne  äidit,  joille  sosiaalitoimi  oli  negatiivinen

taho,  kokivat  sijoituksen  katkeamiseen  liittyvän  paljon  väärinkäsityksiä  sosiaalitoimen  kanssa.

Sosiaalityöntekijöiden  ammattitaito  esitettiin  huolestuneina,  ja  heidän  taholtaan  koettu  kontrolli

epämiellyttävänä.  Näiden  sijaisäitien  äitiysidentiteetti  ei  näyttänyt  heidän  kertomansa  perusteella

olevan koetuksella, vaan ennemminkin luottamus sijaishuoltosysteemiin sai kolhuja.

(…) Et ei enää oo niinkun sellanen lämmin suhtautuminen heihin, eikä todellakaan oo
semmonen sokea luotto heidän ammattitaitoon, että on nähny, et he ovat siellä ihmisiä
siellä  ikävässä  tilanteessa  (…) on nähny  et myös hekin osaa näyttää  todella  huonot
puolet sitten että (…) (Asta)

Asta  kuitenkin  jatkaa,  että  vaikka  he  eivät  sosiaalitoimesta  saaneet  ymmärrystä,  järjestyi  heille

kuitenkin ulkopuolinen työohjaus sosiaalitoimen avulla.

No  voi  sanoa,  että  saatiin  [tukea],  koska  meille  hommattiin  se  työnohjaus  niinku
siihen  tilanteeseen,  ja  se  työnohjaus  taas  oli  hyvä,  he  oli  ammattitaitosia  ja  he  istu
siellä suu pyöreenä, kun he kuunteli tätä tilannetta. (Asta)

Toinen  sosiaalitoimen  negatiivisesti  kokenut  äiti  toi  esiin,  ettei  voinut  nähdä  sosiaalitoimea  tuen

antajana kontrollointitehtävän takia.

Mutta  tässä  tilanteessa  me  olisimme  kaivanneet  omaa  tukihenkilöä,  joka  olisi  ollut
meidän  puolella  ja  tuntenut  sosiaalihallinnon.  Me  olimme  yksin  koneistoa  vastaan.
Äiti  vastaavasti  syötti  kokoajan  omaa  tietoaan  sosiaalihallintoon,  miten  laajalti,  ei
aavistustakaan.  Me  emme  olleet  emmekä  ole  sosiaalihallinnon  kanssa  tekemisissä.
(Taina)

Tainan  kommentista  herää  kysymys  siitä  millä  tavoin  sosiaalitoimen  olisi  pitänyt  toimia.

Sosiaalityöntekijöillä on aina työssään se ristiriita, että miten tukea, kun samalla työhön liittyy myös

kontrollia  (esim.  Roos  2004,  8). Sosiaalitoimi  tulee  Tainan  kommentissa  esiin  koneistona,  jopa

vihollisena,  jota vastaan  pienen  ihmisen on  taisteltava. Tainan kertomus  siitä millaista  sijaisäitiys
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voi  kriisin  kohdatessa  olla,  on  suorastaan  järkyttävää  luettavaa.  Tainan  kertomus  saattaa

mahdollisesti  kertoa  osittain  myös  siitä,  että  odotukset  sijaisvanhemmuudesta  eivät  kohdanneet

todellisuuden  kanssa.  Tainan  toteamus:  ”me  emme  olleet  emmekä  ole  sosiaalihallinnon  kanssa

tekemisissä”,  herättää  kysymyksen  siitä,  miten  Taina  ja  hänen  puolisonsa  saattoivat  ajatella

voivansa  kokonaan  välttyä  ammatillisuudelta.  Laki  kuitenkin  määrittää  sijoittavalla  taholla  ja

sijaisperheellä olevan tiettyjä tehtäviä. Ilmeisesti Taina halusi kyseenalaistaa yleistä ”ylhäältä päin”

tulevaa vaatimusta, eikä hyväksynyt sitä noin vain osaksi identiteettiään.

Janhusen  (2007)  mukaan  sijaisvanhemmilla  pitäisi  olla  mahdollisuus  purkaa  tuntojaan

kriisitapaamisissa  asiantuntijoiden  kanssa.  Perheen  oma  sosiaalityöntekijä  sen  sijaan  saattaa  olla

tilanteessa  itsekin  liian  syvällä  ja  siten  kyvytön  antamaan  tarvittavaa  tukea. Sosiaalityöntekijä  on

myös asianosainen ja saattaa omata ristiriitaisia tunteita, muun muassa pettymystä, joka vaikeuttaa

sijaisvanhempien  ymmärtävää  kohtaamista.  (Mt.,  84.)  Astalta  lainaamani  haastattelukatkelma  tuo

esiin  kritiikkiä  sosiaalitoimea  kohtaan,  ja  antaa  tukea  Janhusen  (2007)  näkemykselle

sosiaalityöntekijöiden  vaikeudesta  toimia  rakentavasti  kriisin  hetkellä  (koska  he  ovat  siinä  itse

asianosaisina).  Asta  halusi  sosiaalitoimen  olevan  läsnä,  mutta  läsnäolon  Asta  oli  kokenut

vääränlaisena.  Asta  painottaa  yhteistyön  ja  tuen  olevan  eri  asia  kuin  ylhäältäpäin  sanelu.  Itselle

hyväksyttävää identiteettiä ei ole Nousiaisen (2004, 63) mukaan helppoa saavuttaa, jos saa osakseen

syyllistämistä ja huonoa kohtelua merkittäviltä toisilta, ihmisiltä, jotka vaikuttavat omaan elämään.

Astalla on kuitenkin hyviä kokemuksia toisen kunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hänellä on siis

myös ammattilaisilta saatua tunnustusta tuomassa positiivista identiteettiainesta.

(…)  He  kohtelee  [eräs  sijoittajakunta]  meitä  sillain  niinkun  ammatillisesti,  et  he  ei
istu  missään  korkeella,  ja  me  määrätään  täältä  ja  me  kyykytetään,  mikä  taas  oli
[toisessa  sijoittajakunnassa]  alusta  asti  vähän,  mutta  sitte,  ku  tuli  tämmönen
kinkkinen tilanne niin sen huomas niin selkeesti, et meni niinkun luatto siihen heidän
ammattitaitoon  ja  pätevyyteen,  et  oli  niinkun  ihan  ihmeissään,  et  tuntu  et  irtautu
ittestään  ja  katteli  jostain  ulkopuolelta,  et  puhuuks  toi  oikeesti  mulle  tollain  toi
ihminen. (Asta)

(…)  Et  se  meni  niin  kurjasti  sitten,  et  meidät  pakotettiin  sanoon  sitte,  että  tota  ei
pystytä,  mutta  että  sitte  vielä  kehtasivat  syyllistää,  et  kyllä  tämä  heidän  korvissaan
pahalta  kuulostaa,  että  te  rahan  takia  luovutte  (…)  kyllä  siinä  tuntu  aika  kurjalta
todellakin se tilanne että todellisiksi syntipukeiksi tekivät meidät. (…) (Asta)

Sijaisäideistä  Iiris  ja Mirjami olivat  tyytyväisiä  sosiaalitoimen suhtautumiseen  ja  tuen antamiseen

kriisitilanteessa.  Iiriksen  seuraavassa  aineistokatkelmassa  tulee  esiin  hyvin  luontevan  oloinen
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suhtautuminen  ammatillisen  äidin  ulottuvuuteen.  Iirikselle  sosiaalitoimi  ei  edustanut  negatiivista

kontrollia  tai  loistanut  poissaolollaan,  vaan  sosiaalityöntekijä  oli  ollut  aina  tarvittaessa  saatavilla.

Iiriksen  kommentissa  erityisesti  sana  ”tuntunut”  tuo  mieleen  sen,  että  kohtaaminen

sosiaalityöntekijän kanssa on todella voinut olla hyvin aito ja lämmin. Iiriksen ei ole tarvinnut ottaa

tietoisesti mitään äitiyden ammattilaisen roolia, vaan hän on yksinkertaisesti voinut tilanteessa kuin

tilanteessa pyytää apua.

(…) Mutta ei mua koskaan…niinku toiset sanoo, että sossulta ei saa tarpeeks, mutta
kyllä,  en  mä  tunne  et  me  oltas  jääty  siinä  mitenkään,  nii  kyllä  me  on  saatu  soittaa
[sosiaalityöntekijälle], kun on siltä tuntunu. (Iiris)

Ja sitte täällä kävi nää [sosiaaliaseman] työntekijät, kävi täällä kotona et se varmaan
siirty tämmöselle tuetummalle tasolle tai näin. (…) (Mirjami)

Yksi aineistoni sijaisäideistä kertoi pärjänneensä enimmäkseen ilman sen erityisempiä tukia, mutta

mainitsee  kuitenkin  sosiaalityöntekijän  merkityksen  kertomuksessaan.  Empaattisuus  on  Linnean

mielestä  tärkeä  ominaisuus  sosiaalityöntekijälle.  Linnean  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet  näyttivät

olevan hyvin tasapainossa ennen vaikeuksia  ja se auttoi häntä kriisitilanteessa. Linnea oli kokenut

saaneensa tukea omalta perheeltään ja ystäviltä, mitä hän piti luontevana.

Silloin kun selvisi kuinka paljon tyttö oli minultakin varastanut rahaa, menin shokkiin
ja  puhuin  rauhassa  sosiaalityöntekijän  kanssa.  En  ole  muuta  apua  saanut,  enkä
pyytänyt. Selviän omin neuvoin oikein hyvin, mutta empaattinen sosiaalityöntekijä on
korvaamaton apu, samoin hyvät ystävät ja tietenkin oma perhe. Ymmärrän hyvin, että
monet  tarvitsevat  ulkopuolista  apua  vastaavassa  tilanteessa,  sellaiseen  pyöritykseen
näissä jutuissa voi joutua. (Linnea)

Linnea  sanoo  ymmärtävänsä  hyvin,  että  monet  sijaisäidit  tarvitsevat  vaikeissa  sijaisäitiytensä

kohdissa  tukea. Linnea näyttää puhuvan kaiken kokeneen äidin näkökulmasta. Tulee mieleen, että

hänellä  on  jollain  tavoin  ”se  ei  tapa,  mikä  vahvistaa”  tyylinen  suhtautuminen  vaikeuksiin.  Sitkeä

äitimyytti on, että naisen pitäisi onnistua lapsen kasvattamisesta yksin (Rotkirch & Saloheimo 2008,

72). Ehkä Linnean sitaatissakin on havaittavissa yksin pärjäämisen eetosta, vaikka ystävät ja perhe

tulevat  mainituksi.  Linnean  sitaatista  on  luontevaa  siirtyä  muiden  sijaisäitien  läheisiltä,  toisin

sanoen merkittäviltä toisilta, saadun tuen ilmauksiin.

Äitiydessä  voi  olla  välillä  aikoja,  jolloin  vastuu  tuntuu  painavan  tuskaisen  paljon,  mutta

tuntemukset  ovat  yleensä  ohimeneviä  ja  erityisesti  muiden naisten  tuki  voi  auttaa  (Gordon  1991,
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138).  Iiriksen  kertomuksessa  oli  havaittavissa  nimenomaan  vaikean  asian  käsittelyä  ”naisten

kesken”.

(…) Kyllä mulla asuu sisko tossa, mikä on ihan niinkun henkireikä (…) (Iiris)

Vaikeita hetkiä kuvatessaan sijaisäidit  toivat esiin aviopuolisoidensa tuen. Myös Mikkosen (2002,

46–47)  selvityksen  sijaisvanhemmat  kokivat  saaneensa  toisiltaan  tukea  sijoituksen  katketessa.

Aviomiehet olivat vahvistaneet tutkimukseni sijaisäitien äitiysidentiteettiä olemalla tukijoina silloin,

kun ajat olivat vaikeat.

(…) Niinkun autto siinä asiassa et se [aviomies] osas vaan, sillä oli se tunne, et ei me
olla  tehty  tässä  yhtään  mitään  väärin  ja,  et  turha  meidän on  tässä  ruveta  itteemme
syyllistämään, mennään vaan eteenpäin. Se osas vaan olla semmonen et se ei ottanut
siitä niin henkilökohtasesti, kun taas minä otin, että se ei ninku ottanu sitä semmosena
henkilökohtasena loukkaamisena ja hylkäämisenä ja semmosena. Et se enemmän otti
sen vaan asiana.  (Asta)

Astalta  lainattu  katkelma  on  myös  surullista  luettavaa,  koska  siinä  hän  kertoo  kokeneensa

sosiaalitoimen  syyttelevän  suhtautumisen  olleen  itselleen  lopulta  henkilökohtainen  loukkaus  ja

hylkäys. Asta kertoo kokemistaan vaikeista tunteista ja toteaa samalla tunteensa ikään kuin vääriksi.

Aviomies,  joka  osasi  ajatella  enemmän  järjellä  kuin  tunteella  kuvautuu  Astan  kertomana  asiaan

fiksummin  suhtautuvaksi.  Aviomies  on  Astan  kuvaamana  hyvin  tukena,  mutta  Asta  tuntuu

ajattelevan, ettei olisi saanut tuntea sosiaalitoimen suhtautumista henkilökohtaisena loukkaamisena

ja  hylkäämisenä.  Asta  ehkä  vaati  itseltään  liikaa ammatillisen  äidin ulottuvuutta  ja  kokee

rakastavan äidin ulottuvuuden tekevän hänet vain haavoittuvaksi. Järki ja tunteet kuvautuvat usein

toistensa  vastinpareiksi,  ja  tunne  koetaan  alisteiseksi  järjelle.  Tunteella  eläminen  koetaan  vääriin

ratkaisuihin  johtavaksi,  kun  järjellä  ajattelun  taas  nähdään  johtavan  huomattavasti  parempaan

lopputulokseen.  Erityisesti  silloin  kun  pohditaan  asioita  jälkiviisaasti,  kuvautuu  tunteiden  varassa

toimiminen usein virheenä, jota ei olisi pitänyt tehdä. Järki edustaa kykyä eritellä viileästi tilanteita,

ja  mitä  kyvykkäämmin  yksilö  järkeistää  asiat  antamatta  tunteiden  häiritä  sitä  parempi.  Yksi  tapa

reflektoida  identiteettiään  liittyy  juuri  siihen,  näkeekö  toimivansa  järjen  varassa  vai  tunteiden

vietävänä.  (Nousiainen  2004,  143–144.)  Iiris  näki  sisarensa  merkittäväksi  tuen  antajaksi,  mutta

aviomiehen  kanssa  asian  käsittely  puhumalla  oli  ilmeisesti  vaikeampaa.  Niin  Asta  kuin  Iiriskin

liittävät heikkona olemisen ja tunteiden purkamisen naiseuteen kuuluvaksi.
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Iiris: (…) Oliko se menetystä, luopumista vai jotenki itteensä pettymistä vai…
Maria: Hmyy…
Iiris: Kyllähän sen tietysti järki sanoo, että se helpottaa nyt kaiken kaikkiaan
Maria: Suhtauduitteko te eri tavalla siihen tilanteeseen sun miehen kanssa?
Iiris: Kyllähän ne miehet sitä… eihän ne …
Maria: Pystyittekö te jotenki toisianne auttamaan siinä?
Iiris: Kyllä kai sitä tietenki ehkä…
Maria: Ainakin se, että toinen on ollu siinä läsnä ja tienny, että se on ollu hänellekin
samanlainen paikka, tunteet on omat ja ehkä erit…
Iiris: Niin mä itkin ja…
Maria: Hän ehkä enemmän piti sisällään…
Iiris: Niin (…)

6.3.2 Äitiysidentiteetin ulottuvuuksien (uudet) merkitykset

Äitiysidentiteettiä rakennettiin eri  tavoin sijoituksen katkeamisen jälkeen. Hyvin selvästi  tuli esiin

merkittävien  toisten  rooli  (vrt.  edellinen  luku).    Toiset  sijaisäidit  näyttivät  käyttävän  enemmän

järkeilyä  ja  toiset  taas  tunnetyötä  apuna  rakentaessaan  äitiysidentiteettiään  uudelleen.  Sijaisäitien

kertomusten  perusteella  voisi  sanoa,  että  tietoista  identiteetin  rakentamista  tapahtuu

muutoskohdassa  huomattavasti  enemmän  kuin  vakaissa  elämänvaiheissa.  Kun  mitään  erityistä  ei

tapahtunut, äitiysidentiteetti saattoi myös rakentua, eikä sitä tarvinnut koko ajan tietoisesti rakentaa.

(Vrt. Hänninen 2000, 61.) Omaa äitiysidentiteettiä rakennettiin sijoituksen katkeamisen pohtimisen

sijasta myös positiivisten kokemusten avulla, jotka liittyivät esimerkiksi omiin biologisiin lapsiin tai

kotiin  jääneisiin  sijoitettuihin  lapsiin.  Onnistumisenkokemukset  äitiysidentiteetin  osana  toivat

voimia ja jatkuvuutta.

Aloitin  tutkimuskertomuksen arjen  äidin ulottuvuudesta,  koska  arki  oli  heti  sijaisvanhemmaksi

ryhtymisen  alusta  saakka  saatava  jollain  tavoin  toimimaan  lapsen  perustarpeiden  tyydyttämisen

vuoksi.  Arki  oli  myös  sijoituksen  katkeamisen  jälkeen  merkittävällä  tavalla  pitämässä  sijaisäitiä

”järjissään”.  Jos  perheeseen  jäi  muita  lapsia,  oli  heistä huolehdittava  kaikesta  surusta huolimatta.

Niille  äideille,  joille  katkenneen  sijoituksen  takia  lähtenyt  lapsi  ei  ollut  ainoa,  saattoi  juuri  arki

tuoda helpotuksen. Linnealta lainatussa katkelmassa tämä tulee lyhykäisyydessään esiin.

Ikävä  ja  suru  ovat  alkaneet  helpottamaan,  koska  vilkas  suurperheen  arki  pyörii
ympärillä. (Linnea)

Arjen  äidin ulottuvuus  oli  sijaisäitien  äitiysidentiteetissä  samalla  tavoin  läsnä  kuin  ennen  lapsen

sijoituksen katkeamista; arjen sujuvuus oli se mihin pyrittiin. Sellaisille äideille, joille ei jää kotiin
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sijoituksen  katkeamisen  jälkeen  lainkaan  lapsia,  tilanne  saattaa  olla  erilainen.  Koti  ja  arki  voivat

ehkä myös ahdistaa tyhjyydellään ja hiljaisuudellaan. Omassa aineistossani ei kuitenkaan ollut kuin

yksi  äiti,  jolle  pois  muuttanut  lapsi  oli  ainokainen  sijoitettu  lapsi.  Tämä  äiti  kuvasi  kuitenkin

arkeensa kuuluvan niin paljon muuta sisällöllistä rikkautta, ettei  sijaisäitiyden päättyminen  tuonut

pohjatonta tyhjyyden tunnetta.

Seuraavassa  katkelmassa  Asta  soimaa  itseään  siitä,  ettei  sijoituksen  katketessa  kyennyt

ammatillisuuteen  siten  kuin  olisi  halunnut  kyetä.  Asta  näyttää  pohtineen,  että rakastavan  äidin

ulottuvuus olisi  parempi  siirtää  jossain  määrin  syrjään  silloin  kun  kriisit  koettelevat  tai  uhkaavat

sijaisperhettä.  Astan  äitiysidentiteetti  sijaisäitinä  vaikutti  siis  kokevan  tältä  osin  entistä

voimakkaamman  muutoksen  kohti ammatillistumista.  Asta  katsoo  kuitenkin  eteenpäin,  ei  vain

jälkiviisaasti  taaksepäin.  Hän  pohtii  oppineensa  sijoituksen  katkeamisesta  myös  sellaisia  asioita

kuin vaikeuksiin varautumista. Tähän Asta viittaa puhuessaan kotiin jääneiden lasten murrosiästä.

Et  vaikka  se  oli  erittäin  ikävää  ja  sinä  hetkenä  oli  kaikkea  ikävää,  et  kyllä  sen  on
kuitenki  kääntäny  niinkun  voitoksi  et  siitä  oppi hirveesti,  siitä  oppi  enemmän  siihen
ammatillisuuteen  tai  siihen  et  yrittää  kokoajan pyrkiä  kaikissa  viranomaistilanteissa
olemaan  enemmän  ammatillinen  kuin  äiti,  on  pakko  mennä  niitten  vanhemmuuden
tunteiden taakse. Ja yrittää seistä semmosena, ettei niinkun, et se ei auta et sä vetoat
vaan niihin äititunteisiis ja semmosiin et se täytyy vaan olla sitä faktaa ja jotenkin siis
kuitenkin ymmärsi enemmän sen et tää on työtä. Ja sitte se et sä et voi heittäytyä tähän
täysin vaan, et tää on vanhemmuutta tää on äitiyttä ja tää on ihanaa!  koska sitte siinä
voidaan…siinä  hajottaa  itteensä,  ku  se  voi  päättyä  päivänä  minä  hyvänsä  tai  miten
hyvänsä.  Ja  jotenki  kuvittelee,  et  se  auttaa  jopa  siihen  murrosiän  ongelmiin,  mitä
varmasti, ainakin erittäin  todennäköisesti  tulee, niin  jotenki  jo siihenkin semmosena,
et se vaan on osa tätä ja niistä mennään. (Asta)

Iiris  taas  edustaa  Astaan  nähden  hyvin  erilaista  tapaa  käsitellä  asiaa,  sillä  hän  antoi  itselleen

mahdollisuuden  surra  rauhassa.  Hän  hyväksyi rakastavan  äidin ulottuvuuden  läsnäolon  myös

kriisitilanteessa.  Surutyön  tekeminen  oli  tärkeää,  jotta  asian  pystyi  hyväksymään  osaksi

identiteettiään ja lopulta sanomaan, että (mielen) kodissa on rauha. Iiris ei pohtinut, että hänen olisi

täytynyt  eliminoida  tunteensa  ja  kasvattaa  ammatillisuuden  ”kuori”  selvitäkseen  paremmin.

Iirikselle  surutyö  kuului  osaksi  äitiysidentiteettiä  niin  kauan  kuin  tarve  vaati.  Iiriksen  kertomana

sijoituksen  katkeaminen  kuvautuu  luopumisena,  menetyksenä  ja  ehkä  myös  särönä

äitiysidentiteetissä. Luottamustaan toipumiseen hän ei kuitenkaan menettänyt.
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Vaikka se ilmapiiri oli mitä se oli ja sitten niinkun tietää, että nyt tää helpottaa, mutta
se oli hirvee möykky, et varmaan ensimmäisen vuoden oli semmonen hirvee möykky.
(Iiris)

Raastavin  luopumisen  tuska  nähdään  ehkä  useimmiten  huostaanoton  takia  lapsensa  menettäneen

vanhemman  osaksi.  Granfelt  (1998,  123)  kuvaa  lapsen  huostaanoton  olevan  biologiselle  äidille

usein  epäonnistumisen  kokemus,  joka  aiheuttaa  hyvin  vaikeasti  prosessoitavaa  syyllisyyttä  ja

häpeää.  Sijaisäitien  kertomukset  osoittavat,  että  myös  sijaisäidit  voivat  kokea  jotain  vastaavaa.

Oikeastaan  silti  vain  Iiriksen  kertomuksessa  voi  havaita  suoria  yhtäläisyyksiä  Granfeltin  (1998)

tutkimuksen lapsensa huostaanotossa menettäneiden äitien tunteisiin. Granfelt (1998, 135) kirjoittaa

pienistä  vilkuttavista  käsistä,  jotka  kertovat  lapsen  ja  aikuisen  tragediasta,  ennen  kaikkea

menetyksestä.  Pieniä  vilkuttavia  käsiä  ei  Iiriksen  tapauksessa  ollut,  koska  lapsi  oli  jo  ehtinyt

murrosikään,  mutta  joka  tapauksessa  Iiris  liikuttui  muistellessaan  vuosia  sitten  tapahtunutta

luopumista.  Myös  syyllisyyden  kokemukset  tulevat  esiin  Iiriksen  pohtiessa  ”uhrattiinko”  lapsi

heidän vanhemmuuden harjoittelulleen.

Iiris:  Ja  kait  se  riippuu  niistä  vanhemmistaki,  et  jos  ne  nyt…me  oltiin  kyllä  niin
onnettomia siihen aikaan.
Maria:  Aatteletko  ihan  oikeesti  et  se  oli  jotenkin  teiän  sitä...et  te  olitte  niin
onnettomia?
Iiris:  Kyllä  siinä  varmaan  sitäkin  oli,  oli  siinä  varmaan  sitäkin…et  jos  tää  olis  tää
sarja ollu toistepäin niin…
Maria: Nii.
Iiris: Nyt  tää on menny niinkun väärinpäin, et ensin  tuli  se  iso  ja pieni  tuli… jos ois
ollu kyl mä uskon et se ois...
Maria:  Jollain  tavoin  kokemus  kartuttaa,  et  nyt  piti  lähtee  niinkun,  mut  vähän
harmillisestikin päin, mut ikinä ei voi tietää.
Iiris: Nii niin, et vähän niinku uhrattu, et onks se Kalle vähän niinkun uhrattu tähän
meiän harjoittelemiseen,  jos oikein niin  karkeesti aattelee niin onks  se nyt  ollu  sitä,
mut kuitenkin se on ihan ihmisen elämää.

Iiriksen  kertomuksessa  on  jälkiviisautta,  hän  pohtii  olisiko  kaikki  mennyt  toisin,  jos  vauvana

sijoitettu  olisi  tullut  ensin  ja  sitten  vasta  leikkiikäisenä  sijoitettu.  Iiris  ajattelee  oman

äitiysidentiteettinsä  kypsyneen  sijoituksen  katkeamisen  jälkeen.  Vaikuttaisi  siltä,  että  Iiriksen

kohdalla äitiysidentiteetin ulottuvuudet olivat hakeneet  tasapainonsa vuosien kuluessa. Hänellä on

itsereflektoinnin avulla saatu äitiysidentiteetti, joka on sijoituksen katkeamisen jälkeen vahvistunut.

Linnea  puhuu  suoraan  äidinrakkaudesta,  joka  kesti  ja  kesti.  Hänen  äitiysidentiteettinsä

ulottuvuuksissa rakastava äiti työskenteli lapsen kanssa niin pitkään kuin se suinkin oli mahdollista.
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Linnea  näkee  tehneensä  kaikkensa.  Linnealla  on  vahva  äitiysidentiteetti  ja  varmaankin  itselle

hyväksyttävä äitiysidentiteetti, joka kestää myös kolhuja. Linnea kertoo seuranneensa ilolla muiden

lasten kasvua ja sai siitä positiivista vahvistusta äitiysidentiteettiinsä. Linnean muiden lasten kanssa

koetut onnistumiset vaikuttivat siis olennaisesti siihen, miten Linnea oman äitiysidentiteettinsä koki

sijoituksen katkeamisen jälkeen. Hänen äitiysidentiteettinsä ulottuvuuksien ei juuri tarvinnut hakea

tasapainoa sijoituksen katkeamisen  jälkeen. Kertomuksessa  tulee esiin erityisen vastuullisen äidin

ulottuvuus,  kun  Linnea  vertaa  itseään  useimpiin  biologisten  lasten  vanhempiin. Erityisen

vastuullisen äidin ulottuvuus vahvistui vaikean kokemuksen myötä entisestään.

Käsitykseni  itsestäni  äitinä  ei  ole  ainakaan  huonontunut,  koska  tajusin,  että
rakkaudesta  lapseen  venyin  ja  annoin  anteeksi  ja  jaksoin  yrittää  enemmän  kuin
useimmat  biologiset  vanhemmat.  Lisäksi  äitiysidentiteettini  on  vahva,  koska  oma
[aikuinen]  lapseni  on  erittäin  kunnollinen  ja  elämässään  onnistunut.  Myös  kotiin
jääneiden [nuorten] kanssa katson tehneeni hyvää työtä. (Linnea)

Granfelt  (1998,  124)  pohtii  lapsen  menetyksen  tuottaman  pettymyksen,  surun  ja  raivon  olevan

erityisen syvää ja voimallisesti iskevää silloin, kun lapsi ja vanhemmuus ovat olleet elämän toivo ja

ainoa  merkityksen  tuoja.  Syyllisyys  saattaa  sisältää  täydellisen  itsearvostuksen  romahtamisen:  en

pystynyt tähänkään. Sijaisäitien kohdalla ei voi puhua itsearvostuksen romahtamisesta, sillä heillä

oli  tukea antava ympäristö  ja kokemusmaailmassaan paljon onnistumisen hetkiä. Voisi sanoa, että

heillä oli suuria onnistumisenkokemuksia,  jotka liittyivät nimenomaan äitiyteen. Äidit perustelivat

sijoituksen  katkeamiseen  johtanutta  ratkaisua  niin  kodin  ilmapiirin  kuin  lapsen  parhaan  kautta.

Useimmat äidit tunsivat antaneensa turvallisia eväitä lapsen elämään, millä oli suuri merkitys, ehkä

juuri  se  piti  eniten  koossa  identiteettiä  riittävän  hyvänä  äitinä. Kiteyttäen  voisi  todeta,  että

sijaisäitien  äitiysidentiteetin  ulottuvuudet  pysyivät  samoina  vaikeasta  tilanteesta  eli  sijoituksen

katkeamisesta huolimatta. Äitien kertomukset  erosivat kuitenkin monelta osin  toisistaan:  joillekin

äideille  äitiysidentiteetti  säilyi  ja  pysyi  lähes  sellaisena kuin  se oli  ennen  sijoituksen katkeamista

ollut.  Monet  äideistä  kuitenkin  toivat  esiin,  että  äitiysidentiteetti  sijaisäitinä  sai  uudenlaisia

painotuksia; toiset ulottuvuudet vahvistuivat ja toiset heikkenivät.

6.3.3 Toivon varassa eteenpäin

Kaikki  sijaisäidit  kokivat  jonkin  ajan  kuluttua,  kun  lapsi  oli  muuttanut  pois,  että  olivat  tehneet

oikean  valinnan.  Ne  kaksi  äitiä,  joille  sosiaalitoimi  oli  sanonut  viimeisen  sanan  sijoituksen
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katkaisemisessa, kokivat myös helpotusta. Tilanteet olivat olleet vaikeita, ei ollut hyviä vaihtoehtoja

ainoastaan välttämättömiä vaihtoehtoja.

Kyllä  se  ajan  kanssa  nyt  huomaa  et  ilmapiiri  on  tässä  talossa  erilainen,  paljon
vapaampi. (Iiris)

(…) Et kyllä sen sitten niinkun huomas, että kyllä tässä kuitenki hyvä ratkasu tehtiin.
Vaikka edelleen välillä miettii et oisko vaan pitäny yrittää ja, vaikka tietää et se ei ois
ollu helppoo (…) (Asta)

Surullinen  vivahde  sijaisäitien  pohdinnalle  tuli  juuri  lapsen  kohtalon  miettimisestä.  Kaikki  äidit

eivät tienneet miten lapsella sujui tai missä hän edes tarkalleen ottaen oli. Nekin äidit, jotka tiesivät

missä  lapsi  oli  ja  pitivät  jopa  yhteyttä  lapseen,  kokivat  lapsen  tulevaisuuden  melko  epävarmaksi.

Linnean  seuraavassa  sitaatissa  tulee  esiin  traagisesti  sukupolvien  yli  jatkuva  huonoosaisuuden

kierre. Osalle perheistä käy niin, että lastensuojelun asiakkuus siirtyy polvelta toiselle monesta eri

tekijästä  johtuen.  Lastensuojelulapset  altistuvat  helposti  toistuville  hylkäämisille  ja  elämä  on

repaleista.  On  vaikea  sanoa  minkä  vuoksi  uuden  elämänlehden  kääntäminen  on  joskus  kaikista

yrityksistä  huolimatta  mahdotonta.  (Bardy  &  Känkänen  2005,  68–71.)  Tämä  tragedia  sijaisäitien

tulee jollain tavoin hyväksyä osaksi äitiysidentiteettiään.

Minä olin tyttöön kiintynyt, mutta en tiedä kuinka paljon tulemme pitämään jatkossa
yhteyttä. Nyt on puhuttu, että tulisi lomillaan meille ja uudesta paikasta on viestitetty,
että  tekisimme  yhteistyötä.  Olen  ajatellut,  että  mikäli  tyttö  tulee  epäsosiaaliseen
sukuunsa, eikä irtaannu sellaisesta elämäntavasta, niin en tahdo olla hänen kanssaan
tekemisissä aivan oman turvallisuuteni vuoksi. (Linnea)

Kahden äidin kertomuksissa suhde lapseen vaikutti olevan lopullisesti poikki, eli he eivät uskoneet

tulevaisuudessa  olevansa  lapsen  elämässä  läsnä.  Äidin  lupaus  antoi  siis  myös  periksi  ja  luovutti.

Lapsen  sijoituksen  katkeaminen  oli  kaikille  äideille  myös  helpotus,  koska  katkeamisiin  liittyi

mahdottomiksi käyneitä tilanteita ja tunteita.

Joo ja, ku me oltas oltu halukkaita, et me oltas jääty tukiperheeks tai jokski tällaseks
tälle pojalle, ku hänel ei oo ketään sukulaista, missä hän voi käydä, niin niin tota ei
siihenkään  sitte,  tai  oltas  suastuttu,  mutta  ihan  vaan  niinkun  omaks  iloks,  mut  ei
mitään  virallista  paperia  tai  palkkioita  suuntaan  tai  toiseen  ei  ois  suostuttu  sitten
antaan. (Asta)

(…) Muutaman  tavaran palautin  vielä vastaanottokotiin. Emme enää nähneet Tatua
kuin vilaukselta. (Taina)
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Mirjamille  oli  raskasta  todeta,  että  hän  kohtasi  lapsen,  jota  ei  voi  auttaa.  Hän  ei  olisi  halunnut

myöntää  asiaa.  Äidin  lupaus  menee  Mirjamilla  jopa  niin  pitkälle,  että  hän  on  heittänyt  lapselle

köysitikkaat odottamaan. Köysitikkaat riippuvat kuitenkin liian korkealla niin kauan, kunnes lapsi

on  riittävän  terve.  Mirjami  voi  auttaa  lasta  kiipeämään  vain  siinä  tapauksessa,  jos  tervehtymistä

tapahtuu.

(…) Mutta sillä tavalla oon sanonu, et jos sää tervehdyt tässä kahessa vuodessa niin
sähän voit tulla tänne takaisin. (Mirjami)

Samaan aikaan, kun Mirjamin kertomuksessa on läsnä tulevaisuus, on siinä läsnä myös menneisyys:

Ja olin mielelläni sijaisäiti, siis että mulle se oli hyvin palkitseva rooli (…) (Mirjami)

Kaikesta tulevaisuuteen suuntaavasta puheesta huolimatta Mirjami puhuu sijaisäitiydestään lopulta

menneessä aikamuodossa. Hän oli mielellään sijaisäiti. Joiltain osin sijaisäitiys oli hänen kohdallaan

lopussa.  Aika  oli  läsnä  sijaisäitien  kertomuksissa.  Tarkoitan  ajan  läsnäololla  menneisyyden,

nykyisyyden ja tulevaisuuden kietoutumista yhteen. Kukin sijaisäideistä omasi tietynlaisen historian

sijaisperheenä  ja  ainutlaatuisena  yksilönä.  Äidit  olivat  kokeneet  lapsen  kanssa,  jonka  sijoituksen

kohtalona  lopulta  oli  katketa,  hyvin  erilaisia  asioita  ja  erilaisella  aikajänteellä.  Muiden  kuin

Mirjamin  perheeseen  jäi  yhden  lapsen  poismuuton  jälkeen  vielä  muita  pitkäaikaisesti  sijoitettuja

lapsia. Sijoituksen katkeaminen esti useimmilta äideiltä  tulevaisuuden suunnittelun  lapsen kanssa.

Eräs  äideistä  muisteli,  että  lapsi  oli  palannut  heille  pitkän  laitosjakson  jälkeen  vielä  hetkeksi

asumaan, jolloin toimeksiantosopimus oli jopa tehty kunnan kanssa uudelleen. Paluu ei kuitenkaan

onnistunut odotutetusti, vaan päättyi pettymykseen.

Entäpä  se  kysymys  halusivatko  sijaisäidit  vaikeista  kokemuksistaan  huolimatta  jatkaa

sijaisperheinä?  Yksi  äiti  totesi,  että  heidän  sijaisvanhemmuutensa  pitkäaikaisten  sijoitusten

vastaanottajana  oli  ohi.  Eräs  äiti  taas  piti  kunnan  toimintaa  sen  verran  asiattomana,  että  päätyi

miehensä  kanssa  kääntymään  toisen  kunnan  puoleen.  Kolme  sijaisäitiä  oli  sitä  mieltä,  että

sijoituksen  katkeamisesta  ei  tullut  heille  ”kammoa”,  vaan  elämä  jatkuu,  eikä  etukäteen  kannata

murehtia.  Hekään  eivät  tosin  olleet  ottamassa  uusia  lapsia,  mutta  se  ei  johtunut  sijoituksen
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katkeamisesta. Heidän elämänsä  sijaisäiteinä  jatkui omissa uomissaan, koska heille  jäi  sijoitettuja

lapsia. Sijaisäidit eivät halunneet pelätä tulevaisuutta.

No kyllähän, jos sitä miettimään alkaa niin kyllähän se vähän sillain,  jos ei nyt ihan
pelota, mutta vähän mietityttää, mutta toisaalta, että antaa nyt mennä, et mitä sitä nyt
etukäteen liikaa huolehtii. (Iiris)

(…) Me siirrytään (…) semmoseksi lyhytaikasten sijotusten perheeksi (…) (Mirjami)

Sijaisäitien  kertomukset,  niin  kirjoitetut  kuin  haastattelukertomuksetkin  päättyivät  hyvin

tarinallisesti. Useimmissa pohdittiin mikä on tarinan opetus ja koetettiin vielä hakea sitä logiikkaa,

mikä  sijoituksen  katkeamisella  oli  koko  elämänkertomuksessa.  Kyky  tarinoiden  muodostamiseen

auttaakin  yksilöä  organisoimaan  kokemuksensa  siten,  että  ne palvelevat  hänen  elämänsä

tarkoituksellisuutta  ja  jatkuvuuden  tunnetta  (Elliot  126,  2005).  Rohkenen  sanoa,  että  sijaisäitien

äitiysidentiteetissä  kulkee  aina  mukana  luopuminen.  Niillä  äideillä,  jotka  eivät  ole  kokeneet

sijoituksen  katkeamista  kulkee  mukana  vähintäänkin  se,  että  sijoitetun  lapsen  on  kerran  täytynyt

luopua biologisista vanhemmistaan ja toisinpäin. Minun tutkimukseni kaltaisilla sijaisäideillä, jotka

ovat  kokeneet  (ainakin  yhden)  lapsen  suunnittelematon  poismuuton,  on  äitiysidentiteetissään

kannettavana vielä enemmän luopumisen ketjua. Sijaisäitihän on itse luopunut kertaalleen lapsesta,

samoin  lapsen  huostaanoton  kokeneet  vanhemmat,  mutta  mikä  surullisinta  lapsi  on  joutunut

luopumaan  kaksi  kertaa  vanhemmistaan.  Granfelt  (1998)  pohtii  lapsesta  luopumisen  vaikeutta.

Hänen  tutkimuksessaan  äidit  olivat  joutuneet  huostaanoton  seurauksena  luopumaan  lapsestaan.

Granfelt  sanoo  osuvasti,  että  lapseen  liittyvistä  mielikuvista  naisen  ei  kuitenkaan  tarvitse  ikinä

luopua.  Hän  toteaa,  että  ehkä  voisi  ajatella  niinkin,  että  jokaisella  naisella  on  oikeus  äitiyteen,

olkoot  lapset sitten  itse synnytettyjä, adoptoituja, mielikuvien kautta  luotuja  tai muistoissa eläviä.

(Mt.,  137.)  Lisäisin  listaan  sijaisäitien  oikeuden  äitiyden  kultaisiin  ja  myös  vähemmän  kultaisiin

muistoihin lapsesta, joka ei todennäköisesti enää tulisi lepäämään heidän sylissään.

Paljon jää lopulta lepäämään pelkän toivon varaan. Toisaalta toivossa on hyvä elää.

(…) Siitä kuitenkin joutu maksaa sen hinnan, ja kun itelle kaikki käänty parhainpäin,
niin aina välillä miettii et onhan se varmasti kääntyny myös sille pojalle parhain päin,
että sillain toivoo, että on kääntynyt. (Asta)
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimustehtäväni  oli  selvittää  miten  sijaisäiteinä  toimivien  naisten  äitiysidentiteetti  rakentuu  ja

mitä  lapsen  sijoituksen  katkeaminen  merkitsee  sijaisäitien  äitiysidentiteetille.  Olen  eritellyt

sijaisäitien  äitiysidentiteetin  rakentumista  erityisesti  Hännisen  (1999)  sisäisen  tarinan

identiteettikäsitysten,  ja  merkittävien  toisten  (esim.  Vilkko  1997)  avulla.  Vaikka  sijaisäitien

kertomukset eivät näkemykseni mukaan ole kirkkaita ikkunoita todellisuuteen, ajattelen tutkittavan

tuovan  esiin  kertomustensa  kautta  omaa  ymmärrystään  siitä  kulttuurista  ja  yhteiskunnasta,  jonka

jäsen  hän  on  (Riessman  1993,  5).  Kuitenkin  olen  huomioinut  myös  jokaisen  äidin  oman

kokemushistorian  ja yksilölliset  tunteet. Sijaisäitien äitiysidentiteetin ulottuvuuksiksi näyttäytyivät

viisi ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet ovat arjen äiti, ammatillinen äiti, erityisen vastuullinen äiti,

rakastava  äiti  sekä toinen  äiti.  Viidentenä  ulottuvuutena  oleva  toisen  äidin  ulottuvuus  on  muut

äitiysidentiteetin  ulottuvuudet  kokoava  rakennelma.  Ilman  sijoitettujen  lasten  biologisia  äitejä,

sijaisäitien  äitiysidentiteetti  ei  luultavasti  olisi  näyttäytynyt  sellaisena  kuin  se  nyt  näyttäytyi.

Tutkimukseni sijaisäideille äitiysidentiteetin  rakentumisen kannalta muita merkittäviä  toisia olivat

erityisesti  sijoitettu  lapsi,  mahdolliset  biologiset  lapset,  oma  puoliso  sekä  sosiaalityöntekijät.

Sijaisäitien  suhde  sijoitettuun  lapseen  tai  lapsiin  toi  äitiysidentiteettiin  enimmäkseen  positiivisia

rakennusaineita silloin kun elämä soljui ilman isompia muutoksia.

Sijaisäitien  kertomusten  perusteella  voi  sanoa,  että  tietoista  identiteetin  rakentamista  tapahtuu

erityisesti  silloin,  kun  totuttu  elämänkulku  katkeaa.  Tässä  tutkimuksessa  lapsen  pitkäaikaiseksi

suunnitellun sijoituksen katkeaminen kuvautuu  totutun elämänkulun katkaisevana muutoskohtana.

Vaikka sijoituksen katkeaminen merkitsi useimmille sijaisäideille lapsesta luopumisen kokemusta,

oli  se  kaikille  äideille  myös  helpotusta  herättävä  kokemus.  Katkeaminen  merkitsi  usein  myös

luopumista  joistakin  omista  sijaisäitiyden  arvoista.  Erityisen  voimakkaasti  esiin  tuli  lapsen

”eheyttäjän” roolista luopuminen. Sen hyväksyminen oli joillekin äideistä hyvin vaikeaa. Kokemus

nähtiin  jälkeenpäin  tavallaan  myös  opettavaisena,  mikä  kertoo  kenties  siitä,  että  ihmisellä  on

tavoitteenaan rakentaa elämästä mielekkäällä  tavalla  jatkuva kertomus. Kaikki  sijaisäidit puhuivat

itselleen merkittävistä  toisista  sijoituksen  katkeamisen  perustelujen,  sekä  lapsen  lähdöstä

toipumisen yhteydessä. Näyttäisi olevan niin, että sekä biologisilla äideillä että sosiaalityöntekijöillä

oli  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  kannalta  kahtalainen  merkitys;  toisaalta  he  vahvistivat

äitiysidentiteettiä  ja  toisaalta  taas  odottivat  sijaisäideiltä  asioita,  joihin  he  eivät  välttämättä

kyenneet.
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Tutkimukseni  tulokset  osoittavat,  että  sijaisäitien  äitiysidentiteetin  rakentumiseen  vaikuttavat

kulttuuriin juurtuneet äitiyden vaatimukset, kuten äitimyytti. Aineistoni sijaisäitien äitiysidentiteetin

ulottuvuuksiin  vaikutti  kuitenkin  myös  sellaisia  paineita,  joita  perinteinen  äitimyytti  ei  sisällä.

Sijaisäitiyden  voi  sanoa  olevan  erityisen  ristiriitaisten  odotusten  äitiyttä.  Näen  sijaisäitiyden

aineistoni  äitien  kokemusten  perusteella  erilaisena  äitiytenä,  kuten  tein  jo  tutkimukseni

ajatuspohjassa.  Rohkenisin  siksi  puhua  erityisestä  sijaisäitimyytistä,  joka  rakentuu  ikiaikaisen

äitimyytin  rinnalle.  Sijaisäitimyyttiä  rakennetaan  yhteiskunnassa  niiden  erityisten  vaatimusten

kautta,  jotka  asetetaan  sijaisäideille  institutionaalisesti  esimerkiksi  laeissa.  Ne  rakentuvat  myös

ihmisten  välisessä  sosiaalisessa  kanssakäymisessä  ja  suhtautumisessa  äiteihin,  joilla  ei  ole

biologista suhdetta lapseensa. Yhtenä sijaisäitimyytin olennaisena vaatimuksena voi pitää sitä, että

virallisissa odotuksissa sijaisäitien olisi kyettävä tarjoamaan lapsille koti niin kauan kuin lapsi sitä

tarvitsee. Sijaisäideiltä  odotetaan kyvykkyyttä kasvattaa  lapsi  ”ehjäksi”.  Tämän odotuksen  vuoksi

sijaisäideillä ei välttämättä ole  samanlaista  lupaa  surra  lapsen  lähtöä kuin  esimerkiksi biologisilla

huostaanoton  vuoksi  lapsensa  menettäneillä  äideillä.  Kun  asiat  menevät  sijoituksen  katkeamisen

pisteeseen,  sijaisäitien  on  hyvin  tietoisesti  kyettävä  työstämään  eli  reflektoimaan

äitiysidentiteettiään oli sitten kyseessä heidän oma tai muiden osapuolten tekemä päätös sijoituksen

katkaisemisesta.  Sijaisäitien  kannalta  luopuminen  tarkoittaa  sitä,  että  he  joutuvat  hyväksymään,

etteivät  voineet  auttaa  lasta.  Äitien  kertomuksissa  tuli  esiin,  että  toisaalta  lapsen  ”ehjäksi”

kasvattaminen voi hyvin sujuessaan olla sijaisäideille hyvin palkitsevaa.

Tärkeänä  tuloksena  pitäisin  sitä,  että  sijaisäidit  eivät  joutuneet  kokoamaan  kokonaan  uutta

äitiysidentiteettiä  muutoskohdassa,  vaan  näyttivät  ennemminkin  työstävän  ja  arvottavan

äitiysidentiteetin  ulottuvuuksia  uudella  tavalla.  Sijaisäideillä  näytti  olevan  paljon  positiivisia

kokemuksia elämästä ja myös (sijais)äiteinä olemisesta, joten heidän äitiysidentiteettinsä ei kenties

sen  vuoksi  kokonaan  särkynyt  sijoituksen  katketessa. Positiivisten  kokemusten  vuoksi  sijaisäidit

näyttivät ”uskaltavan” myös kyseenalaistaa odotuksia, joita heille asetettiin. Granfeltin (1998, 124)

tutkimuksen äideille äitiysidentiteetin  särkyminen kuitenkin  tapahtui, kun he  joutuivat  luopumaan

lapsestaan  huostaanoton  vuoksi.  Näyttäisi  siis  olevan  identiteetin kannalta  eri  asia menettää  lapsi

huostaanoton  takia  kuin  sijoituksen  katkeamisen  takia.  Näin  on  luultavasti  siksi,  että  yleensä

äideillä, jotka joutuvat kokemaan lapsensa huostaanoton, on vain vähän naisen ja äidin identiteettiä

vahvistavia  aineksia.  Heillä  on  tavallaan  hyvin  vähän  voimia  ja  mahdollisuuksia  kyseenalaistaa

epäonnistuneeksi leimautumista. Smithin (1991) mukaan huostaanoton vuoksi lapsensa menettäneet

äidit syyttävätkin nimenomaan itseään lapsen oireilusta ja jättävät huomiotta olosuhteensa. Gordon
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(1991, 136) kirjoittaa, että äitiys on kasvuna monimutkainen prosessi,  johon sisältyy sekä entisen

menetystä  että  uuden  saavuttamista.  Näin  voisi  luonnehtia  myös  sijaisäitien  kasvua  aineistoni

perusteella,  sillä  esimerkiksi  lapsesta  luopumisen  jälkeen  tilalle  tuli  usein  jotakin  uutta.  Jaana

Vuoren  (1991,  64)  mukaan  ristiriidat  tekevät  äitiydestä  ”elämänkokoista”.  Sijaisäitien  ollessa

kyseessä  voisi  sanoa,  että  sijoituksen  katkeaminen  saatettiin  nähdä  asiaksi,  jonka  oli  vain

tapahduttava, jotta kaikkien elämä voisi mennä eteenpäin. Sillä tavoin ajateltuna se saatettiin myös

hyväksyä lapsen edunmukaiseksi päätökseksi, ja osaksi omaa äitiyden elämänkertomusta.

On syytä pohtia, miksi  puhua sijaisäitimyytistä,  kun äitimyytinkin voi  sanoa aiheuttaneen naisille

tympeän  ”hyvä  äiti    huono  äiti”  jaottelun  vuoksi  lähes  pelkkää  kärsimystä.  Syy  sijaisäitimyytin

käsitteellistämiselle  on,  että  haluan  kertoa  sijaisäideille  asetetuista  vaatimuksista  ja  niiden

ajoittaisesta  vaativuudesta.  Joidenkin  sijaisäitien  kertomuksissa  tuli  esiin,  että  heidät  saatetaan

helposti nähdä äitiihmisiksi, joilla täytyy riittää keinoja ja kärsivällisyyttä loputtomiin. Sijaisäitien

kertomuksissa näkyi myös se, että sijoituksen katketessa  lapsen  juuret nähdään usein  lähes  täysin

tyngiksi;  juurista  kun  ei  voi  kasvaa  edes  ravinteikkaassa  ja  hyvässä  maaperässä  terveeksi.  Näin

ollen  sijoituksen katkeaminen vaikuttaa  tavallaan myös  siihen, mitä  lasten biologisista  äideistä  ja

isistä  ajatellaan.  He  saattavat  saada  entistä  pahemman  stigman  siksi,  että  lapsen  varhaisvaiheet

näyttäytyvät  traumatisoivimpina  kuin  aluksi  ajateltiin.  Biologiset  äidit  siis  valuvat  entistä

kauemmas  äitimyytin  mukaisesta  äidistä,  joka  toimii  aina  lapsen  parhaaksi.  Toisaalta  myös

”äitiyden  paikkaajan”  vaatimukset  saaneet  sijaisäidit  kokevat  pettyvänsä  lapsen  kasvun  ja

kehityksen  ravitsijoina.  Toivo  lapsen  selviämisestä  jäi  elämään  äitiysidentiteettiin,  vaikka

sijaisäitien  oli  luovuttava  tavoitteestaan  kasvattaa  lapsi  ”ehjäksi”.  Näin  ollen  sijaisäitien  ja

huostaanoton  takia  menettäneiden  äitien  kertomukset  tavallaan  myös  lähenevät  toisiaan;  lähes

kaikilla äideillä on kuitenkin olemassa toivo lastensa selviämisestä. Smith (1991) on pohtinut sitä,

miten  sijaisäitien  ja  isien  yhteisymmärrys  voitaisiin  saada  paremmin  rakentumaan  lapsen

biologisten vanhempien kanssa. Smith on tuonut esiin, että tyypillistä kahtiajakoa,  jossa sijaisäidit

ovat idealisoituja superäitejä ja biologiset äidit stigmatisoituja ja epäonnistuneita vanhempia, tulisi

voida  liuentaa.  Voimakkaat  kategoriarajat  eivät  ole  kumpienkaan  äitiysidentiteetin  rakentamisen

eduksi, sillä sijaisäitien ylenpalttinen ylistäminen voi saada heidät uupumaan työtaakkansa alle, ja

biologiset äidit puolestaan kokevat huonommuutta. (Mt., 176, 182.)

Ajatellessa  ”hyvä    huono”  jakoa  laajemmassa  mittakaavassa,  voi  todeta,  että  arvotamme

yhteiskunnassa ja kulttuurissa joka päivä melko yksinkertaisten stereotypioiden kautta sitä mikä on

hyvää  ja  mikä  huonoa.  Sosiaalityössäkin  kategorisoidaan  ihmisiä  tiettyihin  luokkiin,  koska  jo
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palvelujärjestelmämme on  rakentunut  sillä  tavoin. Sosiaalityöntekijät kohtaavat  jatkuvasti  ihmisiä

mitä erilaisemmissa ja monimutkaisemmissa tilanteissa. Sosiaalityössä ja koko yhteikunnassamme

ei pitäisi kuitenkaan jäädä yksilöiden stereotyyppisen ja haavoittavan luokittelun tasolle, vaan nähdä

kompleksiset olosuhteet, joiden kanssa moni kamppailee. Olen itsekin pohtinut oikeutustani tehdä

tällainen  tutkimus,  jossa  rakennan  tavallaan  kahdenlaista  äitiyskertomusta.  Rinnakkain  olevat

kertomukset  ovat  vanhemmuuden  paikkaajaksi  luokiteltujen  sijaisäitien,  ja  huostaanoton  takia

stigman  saaneiden  äitien  kertomukset.  Huostaanotettujen  lasten  äidit  eivät  ole  olleet  tämän

tutkimuksen  keskiössä  tarkoituksellisesti,  mutta  lapsen  biologinen  äiti  häilyi  usein  sijaisäitien

äitiysidentiteetin rakentamisen taustalla. Tässä kertomuksessa en ole halunnut sanoa kuka on hyvä

ja  kuka  paha  tai  kuka  on  oikeassa  ja  kuka  väärässä.  Sen  sijaan  olen  halunnut  kertoa  vaikeissa

tilanteissa  olevien  äitien  kokemuksista  siten  kuin  olen  ne  ymmärtänyt.  Tutkimukseni  on  yritys

rakentaa  ymmärrystä  ihmisten  monenlaisia,  ristiriitaisia  elämäntilanteita  kohtaan.  Granfelt  (1998,

123)  toteaa,  että  pienetkin  marginaalista  huutavat  äänet  voivat  tasoittaa  tietä  laajemmalle

erilaisuuden  suvaitsemiselle,  jopa  niin,  ettei  erilaisia  ratkaisuja  tarvitsisi  välttämättä  olla  aina

perustelemassa sen kummemmin kuin jotain yleisesti tavanomaisena pidettyä.

Granfeltin  (1998,  123)  tavoin  toivon  kertoneeni  äitiyskertomuksia,  joilla  on  myös  rikastuttava

merkityksensä. En ole halunnut pelotella, enkä tuomita ketään. Toivon, että tutkimukseni voi tarjota

sijaishuollosta  vastaaville  sosiaalityöntekijöille,  sijaisvanhemmille,  sijoitettujen  lasten  biologisille

vanhemmille  ja  kaikille  aiheesta  kiinnostuneille  ajattelemisen  aihetta.  Tutkimukseni  ajoittaisesta

abstraktiudesta  huolimatta  toivon  sen  antavan  myös  joitakin  mahdollisuuksia  toimintakäytäntöjen

kehittämiseen.  Toimintakäytännöt,  jotka  mahdollisesti  vaatisivat  kehittämistä  tutkimukseni

perusteella,  ovat  ihmisten  väliset  kohtaamiset  erilaisissa  muutostilanteissa.  Tutkimukseni

perusteella  sijaisäidit  tarvitsevat  muutoskohdissa  sosiaalityöntekijältä  ymmärrystä.  Samanlaisen

johtopäätöksen teki myös Janhunen (2007) selvityksessään sijoitusten katkemisista.

Nykyyhteiskunnassa  perhemuodot  ovat  moninaistuneet  ja  erilaiset  vaihtoehdot  saaneet

normaaliuden  tunnustuksen.  Kuitenkin  edelleen  kiistellään  siitä,  minkälaisia  riskejä  moninaiset

perhemuodot muodostavat lapsen hyvinvoinnille. Edelleen saatetaan nähdä, että lapsen hyvinvointi

toteutuu parhaiten nimenomaan ehjässä ydinperheessä. (Nätkin 2003, 17.) Luonnollisuus on vahva

ideologinen  peruste  tämän  niin  sanotun  ehjän  mallin  takana.  Postmoderni  ja  moderni  ajattelu

auttavat  ymmärtämään  perhemuotojen  käsitteellistämistä.  Modernissa  on  tyypillistä  juuri

luonnollisuuden  hakeminen  ja  postmodernissa  taas  tällaisen  perustahakuisuuden  jatkuva

kyseenalaistaminen.  (Nätkin  2003,  16.)  Syy  siihen,  että  pidän  ”perinteisen”  perheen  saamaa
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ylistystä negatiivisena asiana sijaisäideistä puhuessani on, että sijaisperheeksi ryhtyvät perheet eivät

voi  elää  ”ydinperheen  pilvilinnoissa”,  vaikka  olisivat  ennen  sijoitetun  lapsen  tuloa  olleetkin

ydinperhe. Näin väittäisin siksi, että ne olosuhteet, joista lapsi tulee, eivät ole juuri koskaan kovin

onnelliset  olosuhteet.  Sijaisperheetkään  eivät  ole  yksiselitteisesti  aina  onnellisia  ja  onnistuvia.

Sijaisvanhemmatkin  voivat  joutua  vaikeisiin  tilanteisiin.  Sijaisperheet  ovat  myös  keskenään

erilaisia.  He  ovat  inhimillisiä  niin  heikkouksine  kuin  vahvuuksineen,  siinä  missä  lapsensa

huostaanoton  kokeneet  isät  ja  äidit.  Kalland  ja  Sinkkonen  (2001)  vahvistivat  omassa

tutkimuksessaan  tavallaan  tämän  saman  asian  puhuessaan  sijaisvanhempien  erilaisuuden

huomioimisesta  sijoituksia  suunniteltaessa  (mt.,  526).  Sosiaalityöntekijät  eivät  hekään  ole

täydellisiä; he eivät tee aina oikeita ratkaisuja tai osaa sanoa oikeita sanoja oikealla hetkellä. Pirjo

Vähämaa  (2009,  97)  havaitsi  lastensuojelun  perhesijoituksia  koskevassa  tutkimuksessaan,  että

lastensuojelun  sosiaalityöntekijät  kuvasivat  vaikeissa  tilanteissa  kokemiaan  voimattomuuden  ja

keinottomuuden tuntemuksia. Pitäisinkin selvänä johtopäätöksenä sitä, että kaikkien osapuolten on

tehtävä kompromisseja ja laajennettava ymmärrystään, jotta yhteistyö ja lapsen etu toteutuu.

Kujalan  (2007) pohdinnat  siitä,  että  yksityinen  on  aina  jollain  tavoin myös  yleistä,  on  mielestäni

tärkeää  muistaa.  Hän  tarkoittaa  pohdinnoillaan  sitä,  että  entistä  polarisoituvammassa

yhteiskunnassamme  tarvitaan  yleiseen  tietoisuuteen  erilaisten  ryhmien  kertomuksia.  (Mt.,  34.)

Pidän  kuitenkin  myös  Granfeltin  (1998,  27)  ajatuksesta,  jonka  mukaan  kaikki  kokemukset  ovat

ainutkertaisia.  Samakin  kokemus  saa  erilaisia  elämäntilanteita  ja  historioita  vasten  erilaisia

merkityksiä. Tutkimuskertomukseni ei ole objektiivinen totuus aiheesta, vaan paremminkin viiden

sijaisäidin,  aikaisempien  tutkimusten  sekä  tutkijan,  eli  minun  itseni  välistä  dialogia.  Koska

tutkimukseni  perustuu  fenomenologishermeneutiikkaan  ja  narratiivisuuteen,  olen  pyrkinyt

ymmärtämään  sijaisäitiyttä haastattelemieni  naisten  yksilöllisinä,  ainutlaatuisina kokemuksina. En

ole edes yrittänyt saada aikaan mitään pelkistettyä kuvaa yhdestä tietynlaisesta sijaisäitinä toimivan

naisen äitiysidentiteetistä, ja identiteetin rakentumisesta sijoituksen katkeamisen muutostilanteessa.

Tutkimuksestani  muodostui  tosin  lopulta  äitien  temaattisista  kertomuksista  rakentuva  yksi

kokonaiskertomus,  jossa  koetan  huomioida  tyypillisten  juonteiden  lisäksi  myös  poikkeavat

kulkureitit. Nousiaisen  (2005,  32) mukaan kerrottu  identiteetti  ei ole koskaan  identiteetti  sinänsä,

vaan  se  sisältää  vain  niitä  ulottuvuuksia  identiteetistä,  jotka  haastateltava  on  halunnut  paljastaa.

Äitiysidentiteetin olemusta ei ole ollut helppoa tavoittaa, mutta olen tehnyt parhaani. En voi tietää

olenko tehnyt oikeita valintoja ja tulkinnut äitien ainutlaatuisia kokemuksia lähellekään niin kuin he

ovat ne tarkoittaneet. Joku toinen olisi varmasti rakentanut erilaisen tutkimuskertomuksen samojen

sijaisäitien  kokemuksista.  Omassa  pienessä  tutkimuksessani  on  kenties  aikataulussa  pysymisen
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vuoksi ollut parempi, etteivät aineistonani toimineet kokonaiset elämäkerrat. Toisaalta koko elämän

kattavat kertomukset olisivat  tuoneet äitiysidentiteetin  ja muutoskohdan merkityksen analysointiin

enemmän  kerroksisuutta  ja  syvyyttä.  Granfelt  (1998,  127)  on  pohtinut  äitiydestä  kirjoittamisen

olevan siihen liittyvän vahvan moraalikoodiston takia erittäin haasteellinen tehtävä. Itselläni on tätä

tutkimuskertomusta  kirjoittaessani  ollut  samanlaisia  tuntemuksia.  Lisäksi  olen  joutunut  koko

tutkimusprosessin  ajan  pohtimaan  myös  omia  arvojani,  sillä  olen  huomannut  sortuneeni  välillä

varsin  stereotyyppiseen  ajatteluun  äitiydestä.  Luulen,  että  tämä  tutkimus  on  laajentanut  omaa

perspektiiviäni katsoa asioita; näen nimittäin jo enemmän harmaan sävyjä.

Olen edelleen samaa mieltä siitä, mitä Nousiainen (2004) on todennut äitiydestä, ja mitä sanoin jo

tutkimuskertomukseni alussa: äitiyden yksilöllisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkitysten

tarkastelu on sosiaalityön kannalta tärkeää.
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LIITTEET

LIITE 1. Kirjoituspyyntö sijaisäideille 23.10.07

Hei,

Osa  sijaisperhesijoituksista  päättyy  lapsen  sijoittamiseen  toiseen  sijaishuoltopaikkaan.  Tämä  voi

herättää eri osapuolissa monenlaisia kokemuksia ja tunteita. Olen omassa sosiaalityön pro gradu 

tutkielmassani  kiinnostunut  sijaisäitien  kokemuksista  em.  tilanteessa.  Tutkimukseni  koskee  siis

katkenneita  sijaisperhesijoituksia,  erityisesti  lapsesta  luopumisen  kokemuksia  sijaisäitien

näkökulmasta. Tutkimusaineistoni koostuu sijaisäitien kirjoituksista.

Kirjoittaisitko  minulle  kokemuksistasi,  mikäli  olet/olet  ollut  sijaisäitinä  ja  kokenut  perheeseenne

sijoitetun  lapsen  lähdön  uuteen  sijaishuoltopaikkaan.  Kirjoittaessasi  kokemuksistasi  voit  kuvata

lapsen lähtöön liittynyttä tilannetta, tunteita ja reagointiasi lapsesta luopumiseen. Voit myös pohtia

oliko Sinulla tarvetta saada erityistä tukea lapsen lähtöön liittyen ja kertoa millainen suhde Sinulla

on  uuteen  sijaishuoltopaikkaan  muuttaneeseen  lapseen  nykyään.  Käytän  tutkimuksessani

äitiysidentiteetin  käsitettä,  joten  voit  myös  pohtia  muuttiko  sijoitetusta  lapsesta  luopuminen

käsitystäsi itsestäsi äitinä ja jos muutti niin millä tavoin?

Toivoisin,  että  liität  kirjoituksen  alkuun  lyhyen  kuvauksen  historiastanne  sijaisperheenä.

Kirjoituksesi  pituudella,  muotoseikoilla,  tai  sillä  onko  se  käsin  vai  koneella  kirjoitettu,  ei  ole

merkitystä. Tärkeintä on,  että kirjoitat niistä  asioista,  jotka koskettivat  ja mietityttivät  juuri Sinua

lapsen  lähtöön  liittyen. Käsittelen kaikki kirjoitukset  ehdottoman  luottamuksellisesti. Lopullisessa

tutkimuksessani ei tule näkyviin asioita, joista tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Voit

lähettää  kirjoituksesi  minulle  nimettömänä  tai  nimelläsi  varustettuna  alla  olevaan  osoitteeseen

20.11.07 mennessä. Kirjoituksen voit lähettää minulle myös sähköpostitse.
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Sydämellisesti kiitoksia korvaamattomasta avustasi.

Ystävällisesti,

Yht.yo Maria Autio

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköpostiosoite: Maria.Autio@uta.fi
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LIITE 2. Tutkimukseen osallistumispyyntö sijaisäideille 8.1.08

Hei,

Osa  sijaisperhesijoituksista  päättyy  lapsen  sijoittamiseen  toiseen  sijaishuoltopaikkaan.  Tämä  voi

herättää eri osapuolissa monenlaisia kokemuksia ja tunteita. Olen omassa sosiaalityön pro gradu 

tutkielmassani  kiinnostunut  sijaisäitien  kokemuksista  em.  tilanteessa.  Tutkimukseni  koskee  siis

katkenneita  sijaisperhesijoituksia,  erityisesti  lapsesta  luopumisen  kokemuksia  sijaisäitien

näkökulmasta. Tutkimusaineistoni koostuu sijaisäitien kirjoituksista.

Kirjoittaisitko  minulle  kokemuksistasi,  mikäli  olet/olet  ollut  sijaisäitinä  ja  kokenut  perheeseenne

sijoitetun  lapsen  lähdön  uuteen  sijaishuoltopaikkaan.  Kirjoittaessasi  kokemuksistasi  voit  kuvata

lapsen lähtöön liittynyttä tilannetta, tunteita ja reagointiasi lapsesta luopumiseen. Voit myös pohtia

oliko Sinulla tarvetta saada erityistä tukea lapsen lähtöön liittyen ja kertoa millainen suhde Sinulla

on  uuteen  sijaishuoltopaikkaan  muuttaneeseen  lapseen  nykyään.  Käytän  tutkimuksessani

äitiysidentiteetin  käsitettä,  joten  voit  myös  pohtia  muuttiko  sijoitetusta  lapsesta  luopuminen

käsitystäsi itsestäsi äitinä ja jos muutti niin millä tavoin?

Toivoisin,  että  liität  kirjoituksen  alkuun  lyhyen  kuvauksen  historiastanne  sijaisperheenä.

Kirjoituksesi  pituudella,  muotoseikoilla,  tai  sillä  onko  se  käsin  vai  koneella  kirjoitettu,  ei  ole

merkitystä. Tärkeintä on,  että kirjoitat niistä  asioista,  jotka koskettivat  ja mietityttivät  juuri Sinua

lapsen  lähtöön  liittyen. Käsittelen kaikki kirjoitukset  ehdottoman  luottamuksellisesti. Lopullisessa

tutkimuksessani ei tule näkyviin asioita, joista tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Voit

lähettää  kirjoituksesi  minulle  nimettömänä  tai  nimelläsi  varustettuna  alla  olevaan  osoitteeseen

20.2.08 mennessä. Kirjoituksen voit lähettää minulle myös sähköpostitse määräpäivään mennessä.

Mikäli  et  halua  kirjoittaa  kokemuksistasi,  mutta  tutkimukseeni  osallistuminen  kiinnostaa  Sinua,

voimme sopia myös haastatteluajasta. Haastattelu kestäisi noin tunnin ja minulla olisi mahdollisuus

tulla haastattelemaan Sinua kotiisi tai muuhun sovittuun paikkaan. Mikäli kiinnostuit haastatteluun

osallistumisesta, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse 24.1.08 mennessä.
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Voit  viestiä  kiinnostuksesi  osallistua  haastatteluun  myös  Sosiaaliasemalle  [x],  josta  yhteystietosi

voidaan  luvallasi  toimittaa  minulle  ja  voin  ottaa  Sinuun  yhteyttä.  Sosiaaliasemalla  tutkimukseni

vastuuhenkilönä on [x].

Sydämellisesti kiitoksia korvaamattomasta avustasi,

Ystävällisesti,

Yht.yo Maria Autio

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Sähköpostiosoite: Maria.Autio@uta.fi

puh. [x]

mailto:Maria.Autio@uta.fi
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LIITE 3. Teemahaastattelurunko 2008

pro gradu tutkielma

Taustatiedot

Sijaisäidin syntymävuosi

Siviilisääty

Sijaisäidin koulutus

Sijaisäidin ammatti, onko työssä kodin ulkopuolella

Kauanko ollut sijaisäitinä

Ketä perheeseen kuuluu

Montako sijoitettua lasta perheessä on tällä hetkellä/kaiken kaikkiaan

Kauanko sijoitettu lapsi/lapset ollut perheessä

Minkä ikäinen/ikäisiä sijoitetut lapset ovat

Onko omia biologisia lapsia, minkä ikäisiä ovat

Keskeytyneet sijoitukset? kuinka kauan lapsi ehti olla perheessä?(minkä ikäisenä tuli ja lähti)

Lapsesta luopumisen tilanne

Millainen tilanne, mikä siihen johti (oliko odotettu, pystyikö varautumaan, lapsen suhtautuminen)

Mikä oli tilanteessa vaikeaa, mikä ei

Millainen suhde lapseen muodostunut sinä aikana kun oli perheessä (kiintyminen lapseen)

Miten sijaisäiti koki tilanteen; tunteet, reagointi..

Ympäristön suhtautuminen tilanteessa, miten suhtautuivat, ketä liittyi tilanteeseen

Sitoutuminen sijaisäitiyteen (äitiyden ”sopimusluonne”, epävarmuus...)

Onko ollut tilanteita, joissa sijaisäitiys äitiytenä kyseenalaistuu tai kyseenalaistetaan

Oliko tarvetta saada tukea tilanteessa (puoliso, sos.tt… )
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Äitiys /Sijaisäitiys (Sijaisäitiyden erityisluonne)

Mitä äitiys merkitsee

Mitä  merkitsee  sijaisäidille  se,  ettei  hän  ole  itse  synnyttänyt  sijoituksessa  olevaa  lasta/lapsia

(vertailu jos sijaisäidillä on myös omia biologisia lapsia)

Kokeeko, että sijaisäitiys on erityistä äitiyttä ns. tavalliseen äitiyteen nähden, vai kokeeko olevansa

kuin kuka tahansa äiti  (vastuu… )

Muuttiko lapsen lähtö jollain tavoin käsitystäsi sijaisäitiydestä / itsestäsi äitinä ja sijaisäitinä

Millainen suhde Sinulla on nykyään perheestänne lähteneeseen lapseen?

Mitä haluat vielä kertoa kokemuksistasi sijaisäitinä?


