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TIIVISTELMÄ

Tutkimukseni käsittelee lapsen etua ja sen määrittymistä lastensuojelussa.

Tutkimuksessa tarkastellaan eduskunnan täysistuntokeskustelujen sisältöjä.

Tarkoituksena on selvittää, millaiseksi lapsen etu eduskunnan puheissa muotoutuu ja

millä perusteilla. Toisaalta haluan selvittää onko keskustelujen sisällöissä tapahtunut

ajallista variaatiota reilun kahdenkymmenen vuoden kuluessa.

Tutkimusaineistoni koostuu eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista, jotka koskevat

vuosien 1983 ja 2007 lastensuojelulakeja. Lähestyn aineistoani sosiaalisen

konstruktionismin näkökulmasta, jolloin olennaista on huomioida todellisuuden

rakentuminen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimusmetodini on

teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tarkastelen siis teksteistä nousevia merkityksiä

huomioiden kuitenkin myös aiemmat tiedot ja tulkinnat aiheesta.

Analyysini tuloksena lapsen etu näyttäytyy varsin moniulotteisena käsitteenä.

Eduskunnan puheissa lapsen etua perustellaan useista eri näkökulmista, joissa kaikissa

se näyttää saavan hieman erilaisia merkityksiä. Toisaalta lapsen etu näyttää olevan

ajassa muotoutuva käsite, jota määritellään eri aikakausina eri tavoin. Tutkimani

perusteella siinä voivat heijastua käsityksemme ihmisoikeuksista, taloudesta, perheestä

tai palvelukulttuuristamme. Ennen kaikkea kuitenkin käsityksemme yhteiskunnasta ja

tavasta elää siinä.

Avainsanat: lapsen etu, eduskuntakeskustelu, sosiaalinen konstruktionismi,

sisällönanalyysi
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ABSTRACT

The  aim  of  the  study  is  to  examine  the  concept  of  child’s  best  interest  in  finish  child

welfare system. The study examines the contents of parliament plenary discussions. The

idea is to explain how the concept of child’s best interest is formed in parliament

discussions and on what grounds. Also to find out has there been any variation in

discussion between time periods.

Research data consists of parliament plenary proceedings regarding child welfare laws

in 1983 and 2007. The theoretical and methodological frame of the study is social

constructivist approach and the method of the text analysis is the content analysis.

According to this approach we are interested how the children’s rights are constructed

in the political debate of the politicians in the legal setting process of the parliament.

As the result of the analysis concept of child’s best interest appears to be very

multidimensional. Defining child’s best interest in parliament discussions seems to have

several different standpoints. Secondly it seems to be a concept that transforms over the

time. According to this study the child’s best interest reflects our conceptions on human

rights, economy, family, service culture and, above all, our conceptions on the society.

Keywords: child’s best interest, parliament discussion, social constructionism, content

analysis
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1. Johdanto

Lapsia pidetään yleisesti yhteiskuntamme voimavarana, jota tulee suojella. Lapsille on

vuosien saatossa luotu omia oikeuksia ja etenkin lapsen etua korostetaan tämän päivän

lastensuojeluun liittyvässä keskustelussa. Siitä huolimatta, että lastensuojelussa on kyse

lapsista, on lapsen etu pitkälti aikuisten tekemää ja määrittelemää. Lapsen etua ohjaavat

yhteiset lait ja oikeudet, mutta myös eri alojen asiantuntijoilla on mielipiteitä siitä, mikä

milloinkin on lapsen edun mukaista. Lisäksi vanhemmat peräävät oikeuksiaan ja

haluavat itse olla määrittämässä sitä, mikä lapselle on parhaaksi. Se, mikä näyttää varsin

selvältä ja helposti ymmärrettävältä, on lasten suojeleminen ja heidän etujensa ajaminen.

Etenkään pieni lapsi ei omia etujaan yksin voi, eikä osaa, puolustaa tai määritellä.

Tällöin jää asiantuntevien aikuisten tai laajemmin ajateltuna hoivaavan yhteiskunnan

tehtäväksi ottaa vastuu lapsesta, jolle oma perhe tai omat ongelmat aiheuttavat esteen

tasapainoisen ja hyvän elämän kehittymiselle.

Lapsen edun ja hyvinvoinnin ensisijaisuuden painottaminen näkyy lähes kaikessa

lastensuojeluun kohdistuvassa keskustelussa ja kirjoituksissa. Myös lainsäädännössä

tätä lapsen edun periaatetta painotetaan. Se, mitä niinkään ei näy, on lasten oma ääni ja

heidän omat kokemuksensa. Tosin lapsen oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa

asiassa on varsin selkeästi kirjattu voimassa olevaan lastensuojelulakiin (LSL2 20§).

Lastensuojelun käytännöissä asioilla on usein monta tulkitsijaa. Eriävät näkemykset

lapsen parhaasta ovat omiaan synnyttämään konflikteja viranomaisten ja vanhempien

sekä lasten välille. Todellinen lapsen edun toteutumisen päämäärä saattaa helposti

hämärtyä, kun mukaan astuvat erilaiset yksilöllisyyteen ja viranomaiskäytäntöihin

liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Tämä herättääkin kysymyksen siitä, kuka tai ketkä ovat määrittämässä lapsen etua

lastensuojelussa, ja miten tai millä perusteilla? Entä jääkö lapsi itse syrjään, kun aikuiset,

joille oikeuksiensa ja lakien tuntemus antaa etulyöntiaseman, käyvät kiistaa siitä,

milloin lapsen etu parhaiten toteutuu? Viranomaiset ovat vaikeassa välikädessä

tehdessään ratkaisuja ja päätöksiä, joilla voi olla kovinkin kauaskantoisia seurauksia

sekä vanhemmille että lapsille. Toisaalta ratkaisujen tekemättä jättäminenkin on vastoin

Suomen perustuslakia (PL 21§). Lastensuojelussa lainsäädännön sekä perus- ja
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ihmisoikeuksien tuntemus ja niiden noudattaminen onkin ensiarvoisen tärkeää, mutta

sosiaalisessa ympäristössä lait ja oikeudet eivät aina välttämättä päde yksioikoisella

tavalla. On eri asia käyttää niitä työvälineenä, kuin antaa niiden ohjata koko toimintaa.

Tutkimuksessani keskityn suomalaiseen lastensuojeluun ja sen toteuttamiseen lapsen

edun näkökulmasta. Aion tarkastella lapsen etua ja sen määrittymistä eduskunnassa

käytyjen keskustelujen pohjalta. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoista on, että lapsen

etua määrittävää tutkimusta ei juuri ole aiemmin tehty. Monissa tutkimuksissa lapsen

etua määritellään ja pyritään avaamaan, mutta sitä miten se muotoutuu erilaisissa

keskusteluissa ja miten sitä perustellaan, jää usein tarkastelujen ulkopuolelle. Lapsen

etua on tutkittu esimerkiksi huoltoriitaselvitysten tai huostaanottojen yhteydessä.

Useimmiten lapsen etua tarkastellaan suhteessa vanhempiin tai vanhempien oikeuksiin.

Toisaalta lapsen etua on tutkittu myös lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsen edun

toteutumisen kannalta lainsäädännön ja ihmisoikeuksien tarkastelu onkin olennaista.

Sitä, miten lapsen etua näissä erilaisissa tilanteissa, kirjoituksissa ja tutkimusasetelmissa

määritellään, ei sitä vastoin niinkään ole tutkittu.

Lapsen edun käsite on keskeinen toiminnan määrittäjä lastensuojeluun liittyvässä

päätöksenteossa ja toiminnassa. Myös lastensuojelulainsäädäntöön lapsen etu on kirjattu

johtavana periaatteena. Käsitteenä se jättää kuitenkin käyttäjilleen melko laajat

tulkintamahdollisuudet, mikä puolestaan mahdollistaa helposti useiden eri näkökulmien

syntymisen. Tällöin yksimielisyyteen pääseminen esimerkiksi päätöksenteossa voi

hankaloitua huomattavasti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten lapsen etua

perustellaan eduskunnassa säädettäessä lastensuojelulakeja. Koska lastensuojelulaki on

pitkälti määrittämässä myös käytännössä tehtävää lastensuojelutyötä, on olennaista

selvittää, millaisin perusteluin kyseiseen lainsäädäntöön on päädytty.

Tutkimusaineistoni koostuu eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista, jotka koskevat

vuosien 1983 ja 2007 lastensuojelulakeja. Tutkimukseni kohteena ovat ne tekstin ja

keskustelun sisällöt, joissa lapsen etua perustellaan. Tutkimusongelmani on siis selvittää

millaiseksi lapsen etu eduskunnan puheissa muotoutuu ja millä perusteilla. Toisaalta

haluan selvittää onko keskustelujen sisällöissä tapahtunut ajallista variaatiota reilun

kahdenkymmenen vuoden kuluessa.
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Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi. Oleellista on

tällöin huomioida tavat, joilla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakennetaan käsityksiä

todellisuudesta. Tutkimukseni kohteena ovatkin ne käsitykset tai merkitykset lapsen

edusta, jotka eduskunnan täysistuntokeskusteluissa korostuvat. Tutkimusmenetelmänä

on Jouni Tuomin ja Anneli Sarajärven (2002) esittelemä malli teorialähtöisestä

sisällönanalyysistä, jolloin keskeisiä ovat aineistosta nousevat tulkinnat. Nämä tulkinnat

kuitenkin pyritään suhteuttamaan aiempiin tietoihin, jolloin lopulliset johtopäätökset

eivät muotoudu ainoastaan aineistosta nousevista elementeistä, vaan taustalla

vaikuttavat myös jo olemassa olevat tiedot ja tulkinnat aiheesta.

Tutkimukseni rakentuu kuudesta luvusta. Johdannon jälkeen toisessa luvussa selvitetään

tutkimuksen teoreettisia taustoja ja luodaan käsitteellinen pohja analyysille.

Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimuksen metodologiset valinnat ja niiden

soveltuvuuden omaan tutkimukseeni. Neljännessä luvussa esittelen aineiston ja sen

kokoamisen sekä käyttämisen kannalta oleelliset valinnat ja rajaukset. Viides luku

koostuu aineiston analyysistä, jonka jälkeen kuudennessa luvussa vedän yhteen

tutkielman pääkohtia ja esittelen johtopäätöksiä.
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2. Tausta ja teoria

2.1. Lasten suojelun ideologia ja historia

Lastensuojelun juuria voisi lähteä pohtimaan ajallisesti monenlaisista lähtökohdista.

Niin kauan kun on ollut aikuisia ja lapsia, on ollut myös huoltosuhteita heidän välillään

(Pulma 2004, 11). Käsitys vanhemmasta, jonka tehtävä on huolehtia lapsesta, ei siis ole

uusi. Nykyään lasten suojelemista pidetään itsestäänselvyytenä, joka pohjaa pitkälti

yleiseen käsitykseen siitä, että kaikkea elämää tulee suojella. Tästä lähtökohdasta

tarkasteltuna elämän suojeleminen, ja näin ollen myöskään lasten suojeleminen, ei

kuitenkaan aina ole ollut yhteiskunnassa yleisesti vallitseva arvo. Yhteiskunnan

kehittyessä ideologiat ja valtasuhteet ovat muuttuneet ja sen myötä myös suhtautuminen

elämään ja lapsiin (Saurama 2002, 15–21). Esimerkiksi Suomessa perheen ja suvun

yläpuolinen esivalta puuttui kokonaan ennen Ruotsin-aikaa. Näin ollen vanhemmilla oli

käytännössä täydellinen valta lapsiinsa. Vastasyntyneen ihmisarvo oli heikko eikä

vammaisen tai isättömän lapsen tappaminen ollut juurikaan tavanomaisesta poikkeavaa.

(Lindgren 2000, 11.) Lasten aseman parantuminen on siis vuosisatoja kestäneen

kehityksen tulosta. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan mahdollista paneutua

lastensuojelun ideologioihin ja historiaan erityisen syväluotaavasti. Näin ollen

tarkasteluni kohdistuukin suomalaisen lapsipolitiikan ja -lainsäädännön kehitykseen

pääpiirteissään viimeisen, noin sadan vuoden aikana.

1800-luvun jälkipuoliskolla Suomi alkoi kaupungistua varsin nopeasti. Muuttovirrat

maalta kaupunkeihin lisääntyivät erityisesti väestönkasvun myötä. Maaseudun köyhän

liikaväestön asettuminen kaupunkeihin toi mukanaan muun muassa uuden

työväenluokan, köyhät kaupunginosat, suuret sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat sekä

asunto- ja lastenhoito-ongelmat. Kaupungistumiseen kuului myös esimerkiksi

juopottelun, katukerjuun ja prostituution aiheuttama lisääntynyt turvattomuus, joten

luonnollisesti siitä joutuivat osalliseksi myös nuoren kaupunkiväestön lukuisat lapset.

Ylä- ja keskiluokan parissa huoli kaupunkiväestön sivistyksestä ja elintavoista kasvoi ja

pian alkoikin muotoutua erilaisia koulutusta ja kasvatusta ajavia ryhmittymiä, kuten

nais- ja työväenjärjestöt. Esimerkiksi aviottomien lasten huolto ja kasvatuskotien

valvonta olivat usein lähestulkoon kokonaan yhdistysten ja järjestöjen vastuulla.
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Tällainen filantrooppiseksi kutsuttu hyväntekeväisyystoiminta alkoi kietoutua yhteen

1900-luvun alussa kuntien viranomaistoiminnan kanssa ja seurauksena olikin kuntien

johtaman ja koordinoiman kunnallisen ja vapaaehtoisen toiminnan yhteistyö, josta

haluttiin malli myös valtiolliselle lastenhuoltopolitiikalle. (Pulma 2004, 11 – 13.)

1900-luvun vaihteen molemmin puolin perustettiin ensimmäisiä

suojelukasvatuslaitoksia, joiden tarkoituksena oli pääasiassa huolehtia alaikäisistä

rikoksentekijöistä, mutta myös ”moraalisesti vajonneiden vanhempien pahatapaisista

lapsista” (Emt., 13). Tällaisen suojelukasvatusideologian taustalla olivat luonnon- ja

lääketieteellisen diskurssin mukanaan tuomat uudet ajatusmallit, jotka korostivat muun

muassa perinnöllisyyden merkitystä lasten pahatapaisuuden kehityksessä ja kannattivat

rotuhygieenisiä oppeja. Suomessa koulutuksen merkitys kuitenkin säilyi voimakkaana,

eivätkä nämä opit päässeet varsinaisesti ylilyöntiasemaan. Ongelmia puolestaan

tuottivat kunnallisen ja valtiollisen vastuun rajanveto lastensuojelun järjestämisessä.

Kunnallinen hallinto säilytti kuitenkin asemansa. Näin ollen lastensuojelun

toteuttaminen perustui pitkälti kuntien taloudellisiin intresseihin ja perheen ja lapsen etu

jäivät usein taloudellisten etujen ajamisen jalkoihin. (Emt. 13–15.) 1900-luvun alussa

saatiin aikaan silti jotain merkittävääkin. Oppivelvollisuuslain säätäminen vuonna 1922,

sekä koulujärjestelmän kehittyminen, mahdollistivat lasten pois pääsyn uuvuttavista

työoloista. Tämän seurauksena myös maaseudulla työtä tekevien köyhimpien lasten

suoja parani (Mikkola 2004, 61).

Suomen ensimmäinen lastensuojelulaki säädettiin pohjoismaisittain verrattain myöhään,

vuonna 1936. Tarkoituksena oli luoda valtiojohtoinen, yhtenevä lapsipoliittinen

järjestelmä, mutta lain pääansioksi jäi lähinnä huostaanottoprosessin oikeudellinen

vahvistaminen. Yhteiskunnan etu oli myös lapsen etu ja lastensuojelun toteuttaminen

kunnan sosiaaliviranomaisten vastuulla. Huostaanottoa koskevat säädökset ja kuntien

taloudelliset resurssit olivat keskeisimmät lastensuojelutoimia ohjailevat tekijät. (Pulma

2004, 15.) Tällainen niin kutsuttu juridis-hallinnollinen ideologia lastensuojelun

toteuttamisessa (ks. esim. Forsberg 1998, 135) säilytti asemansa pitkälle 1950-luvulle

saakka, vaikka muu yhteiskunta muuttuikin nopeasti eritoten sotien jälkeen.

Vuorovaikutukseen perustuvaa terapeuttista sosiaalityötä ei vielä nähty Suomessa

mahdollisuutena. Lastensuojelu perustuikin pitkään paternalistiseen holhoavuuteen ja

valvontaan, joiden ohella huostaanotto oli tärkein työväline. Merkittävimpänä
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perusteena huostaanotoille oli äidin ja lapsen välinen kiintymyssuhde. Jos äiti nähtiin

kykeneväksi huolehtimaan lapsesta, ei perheeseen ollut syytä kajota. (Pulma 2004, 16.)

1960- ja 1970-luvulla tieteen vaikutukset alkoivat näkyä lastensuojelussa entistä

selvemmin ja puheet ammattilaisten tekemästä lastensuojelutyöstä yleistyivät. Samaan

aikaan kehitettiin useita kansalaisten oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia,

joiden seurauksena myös lapsien näkyvyys lastensuojelussa lisääntyi. Äidin ja lapsen

välinen kiintymyssuhde ei ollut enää ainoa lastensuojelua määrittävä tekijä vaan lasta

tuli voida suojella myös omilta vanhemmiltaan. Muun muassa avohuolto ja lapsen tai

nuoren kuuleminen itseään koskevissa asioissa nähtiin tärkeinä lastensuojelun

kehittämisen kohteina. (Emt. 18–19.) Lastensuojelussa haluttiin korostaa sen merkitystä

osana laajoja yhteiskunnallisia tukijärjestelmiä, perhekeskeisyydestä pyrittiin pois

painottamalla lasten subjektiivisia oikeuksia. (Harrikari 2004, 51.) Huostaanottojen

määrät vähenivät ja lastensuojelutyössä yleistyivät vuorovaikutukselliset,

ennaltaehkäisevät toimintatavat, joiden tarkoituksena oli välttää huostaanottotilanne.

Lastensuojelusta oli tullut osa hyvinvointivaltiollista lapsipolitiikkaa. (Mikkola 2004,

62.) Seurausta 1960- ja 70-lukujen muutoksille oli uuden lastensuojelulain kehittäminen.

Erilaiset oikeusuudistukset, joissa korostettiin perheen, lapsen ja yksilön oikeuksia,

saivat aikaan käsitteen lapsen etu, johon vuoden 1983 lastensuojelulaki myös perustuu.

(Pulma 2004, 18.)

Lapsiväestöä koskevat lainsäädännölliset muutosprosessit ovat eurooppalaisissa

kansallisvaltioissa useimmiten lähteneet liikkeelle rikoslainsäädäntöjen muutoksista.

(Harrikari 2004, 24) Suomessa esimerkiksi lapsen ruumiillinen kurittaminen poistettiin

rikoslain rangaistuksista vuonna 1942, johon asti vanhemmat oli voitu määrätä oikeuden

päätöksellä kurittamaan lastaan. Varsinainen ruumiillisen kurittamisen kielto kuitenkin

saatiin lakiin vasta vuonna 1983. (Lindgren, 2000, 12.) 1990-luvun lopulla muun

muassa Tampereen lapsipoliittisessa ohjelmassa lasten fyysisen suojelun ja turvan

nähtiinkin jo toteutuvan hyvin, mutta lasten omat vaikutusmahdollisuudet, yksilölliset

tarpeet sekä tasavertainen kohtelu suhteessa aikuisiin sitä vastoin toteutuivat huonosti.

(Lapsipoliittinen ohjelma 1999, 65).

1990- luvulla erityisesti päihteiden käytön lisääntyminen ja laman mukanaan tuomat

ongelmat ovat jälleen lisänneet lastensuojelun tarvetta. Erityisesti huostaanottojen
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määrät ovat nousseet 2000-luvulle tultaessa, samoin pakkohuostaanotot ovat yleistyneet.

1990-luvun aikana on käyty useita oikeustaisteluita riitaisiin huostaanottoihin liittyen

aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa saakka (Pulma 2004, 19; ks. myös esim.

Roos 2004, 74–79). Myös lastensuojelulakia on jatkuvasti pyritty parantamaan pienillä

muutoksilla vuosien kuluessa. Lopulta kuitenkin koko laki on saanut kokea uudistuksen.

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa uudistetussa lastensuojelulaissa lapsen edun

periaate on edelleen yksi merkittävimmistä tekijöistä lastensuojelua toteutettaessa.

Käsitteenä lapsen edusta kuitenkin on tullut varsin kiistanalainen. Oikeuksien

voittokulku on mahdollistanut vastakkainasettelun, jossa toisaalla ovat lastensuojelun

asiantuntijat ja heidän velvollisuutensa ja toisaalla perheet sekä heidän yksilölliset

oikeutensa.  Lastensuojelua pyritään kehittämään jatkuvasti ohjeistuksin, projektein ja

tutkimuksin, mutta käytännössä asiat näyttävät junnaavan paikoillaan. Ongelmana on

usein rahan puute, mutta myös vaikeat ja arkaluontoiset asiat, joissa oikeiden

ratkaisujen löytäminen on haastavaa, ellei mahdotonta.

2.2. Lapsen etu

2.2.1 Lapsen edun käsite

Lastensuojelussa on mitä ilmeisimmin ollut aina jollain tavalla kyse lapsen edun tai

lapsen parhaan toteuttamisesta, mutta lapsen etua lastensuojelua määrittävänä käsitteenä

on Suomessa alettu korostaa vasta ensimmäisen lastensuojelulain uudistuksen myötä

vuonna 1984. Tällöin lakiin kirjattiin varsin selvästi ajatus lapsen edun huomioimisesta

lastensuojelua toteutettaessa. Uuden, vuonna 2008 voimaan tulleen, lastensuojelulain

valmisteluissa lapsen edun käsitettä on edelleen korostettu ja lisäksi pyritty

selkeyttämään sen tulkintaa lisäämällä lakiin lapsen edun arviointia koskevia säädöksiä

(Lastensuojelun kokonaisuudistus… 2006, 33; HE 252/2006). Myös vuonna 1990

voimaan tulleessa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsen etu on asetettu

ensisijaiseksi periaatteeksi. Sopimuksen kolmannen artiklan mukaan ”kaikissa julkisen

tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai

lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon

lapsen etu” (Lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989). Lapsen etu on siis kirjattu
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suomalaiseen lainsäädäntöön ja yleisiin kansainvälisiin sopimuksiin yhtenä

lastensuojelun perusperiaatteista. Tämä ei vielä kuitenkaan kerro juuri mitään siitä,

kuinka käsitettä käytännössä määritellään ja mitä sen nähdään pitävän sisällään.

Lapsen etu on käsitteenä monimutkainen. Se nousee esiin lähes poikkeuksetta

lastensuojeluasioista keskusteltaessa ja lastensuojelun keinoja pohdittaessa. Sitä, mikä

milloinkin on lapsen edun mukaista, voi kuitenkin olla vaikeaa osoittaa ilman

minkäänlaisia erimielisyyksiä. Käsitteenä lapsen etu on moniulotteinen ja se voi saada

varsin ristiriitaisiakin merkityksiä (Arajärvi 2003, 26). Sille ei ole olemassa yhtä ja

oikeaa määritelmää, pikemminkin kyse on sellaisesta käsitteestä, joka saa

merkityksensä  siinä  yhteydessä,  jossa  siitä  puhutaan  (Aho,  Kulmala,  Räihä,  Porkka  &

Timlin 1995, 2). Esimerkiksi huostaanotot ovat tilanteita, jossa lapsen etua joudutaan

erityisen tarkkaan puntaroimaan. Toisaalta korostetaan biologisen perheen merkitystä ja

pyritään erilaisin avohuollon tukikeinoin tukemaan perheitä niin, että huostaanotoilta

vältyttäisiin. Lapsen etuna nähdään oman biologisen perheen parissa kasvaminen ja

kehittyminen. Toisaalta perheeseen ollaan valmiita puuttumaan tavalla, jossa lapsi

viedään pois perheensä luota. Tällöin lapsen etuna nähdään esimerkiksi kasvatuskodissa

tai sijaisperheessä kasvaminen, ainakin siihen asti, että biologisen perheen asiat saadaan

kuntoon.

Lapsen etua tarkastellaankin usein aikuisen ja lapsen välisenä suhteena, jossa lapsen

hyvinvointi on ensisijainen tekijä. Mikäli vanhempia ei nähdä kykeneviksi

huolehtimaan lapsesta asianmukaisella tavalla, toisin sanoen heidän nähdään toimivan

vastoin lapsen etua, voidaan asiaan puuttua lastensuojelun keinoin. Lastensuojelun

toimenpiteitä tarvitsevissa perheissä vanhempien kykenemättömyys asettaa lapsen

tarpeet omien tarpeidensa edelle onkin yksi näkyvimmistä piirteistä. Esimerkiksi lapsen

uhkaaminen, vanhempien välinen väkivalta sekä rohkaisu epäsosiaalisuuteen tai

rikollisuuteen voivat olla arkipäivää lastensuojeluperheissä. (Kalland 2003, 199.)

Ritva Nätkin (2003) rinnastaa käsitteinä lapsen edun ja lapsen hyvän. Hänen mukaansa

lapsen etu voi nykyisin tarkoittaa esimerkiksi ”jatkuvuutta, pysyvyyttä, turvallisuutta ja

osallisuutta sekä vanhempien tai muiden aikuisten tarjoamaa rakkautta, hoivaa, hoitoa,

suojelua, auktoriteettia ja esimerkkiä.” Erityisesti laadukkaat ihmissuhteet,

tasapainoisen kehityksen turvaaminen sekä lapsen omien kokemusten ja mielipiteiden
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kuuleminen ovat keskeisiä lapsen edun toteutumisen kannalta. (Nätkin 2003, 37–38.)

Tällaiseen määritelmään on helppo yhtyä sillä kukapa ei haluaisi antaa lapselle

turvallista ja tasapainoista lapsuutta. Lapsen etu käsitettä tarkasteltaessa ongelmaa ei

näin ollen ehkä muodostakaan itse käsitteen määrittäminen, vaan pikemminkin ne

tulkinnat, joita kulloinkin vallalla olevista määritelmistä voidaan tehdä. Tällaisten

tulkintojen tekeminen on lastensuojelussa pitkälti niiden viranomaisten vastuulla, jotka

tekevät päätöksiä lapsiin liittyvissä asioissa.

J.P. Roos (2006) on kritisoinut suomalaisten viranomaisten toimintatapoja ja

päätöksentekoa riitaisissa huostaanottotapauksissa. Tutkimansa perusteella hän on

päätynyt määrittelemään oman versionsa lapsen edusta. Se on ”kaikki se, mitä ns.

asiantuntijaviranomainen pitää lapsen etuna tai mikä sopivasti valitussa

asiantuntijalausunnossa todetaan lapsen eduksi” (Roos 2006, 187). Anu Suomela (2004,

37) puolestaan on kritisoinut lapsen edun käsitteen epämääräisyyttä

seuraavasti: ”Lapsen etu käsitteen löyhä määrittely antaa viranomaiselle

rajoittamattomat tulkinta oikeudet perheen oikeuksien kustannuksella. Tämä johtaa

autoritaarisiin, epädemokraattisiin ja mielivaltaisiin menettelytapoihin”. Tällainen

viranomaistoimintaan kohdistuva kritiikki on mielestäni melko yksipuolista ja perustuu

usein muutamiin suurta huomiota herättäneisiin tapauksiin lastensuojelussa. On selvää,

että kun päätöksiä tehdään, mahdollisuus virheisiin ja vääriin päätöksiin on aina

olemassa. Toisaalta tätäkään näkökulmaa ei ole syytä väheksyä, sillä

muutoksenhakuprosessit ovat usein pitkiä ja vaikeita ja pahimmassa tapauksessa

ratkaisun löytämiseen saattaa kulua vuosia.

Kuten edellä käy ilmi, lapsen etu on moninainen käsite, jolle ei näytä olevan olemassa

yhtä selkeää määritelmää. Se voidaan ymmärtää eri yhteyksissä varsin eri tavoin ja

joskus siihen nojautuminen voi aiheuttaa kyseenalaisiakin tilanteita. Toisaalta kyseessä

on käsite ja periaate, joka pitkälti ohjaa ja määrittää lastensuojelua kokonaisuudessaan.

Lapsen edun nimissä toimimisen tulisi kuitenkin aina perustua totuuteen ja

oikeudenmukaisuuteen sekä eritoten lapsen omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään

koskeviin toimenpiteisiin. Pentti Arajärven mukaan lapsen etua tulisikin arvioida niin,

että lasta pystytään suojelemaan heikoimpana osapuolena sekä muodollisissa

oikeussuhteissa että tosiasiallisessa elämässä (Arajärvi 2003, 26).
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2.2.2 Lapsen edun arviointi

Lastensuojelutyössä arviointi on merkittävä osa päätöksentekoa. Arvioinnin avulla

muun muassa lastensuojelun kehittämistä ja laatua pyritään parantamaan. Lapsen etua

arvioitaessa huomio voidaan kiinnittää useisiin asioihin. Tarkastelun tulisi tapahtua

eritoten psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät sekä lapsen tasa-arvoinen kohtelu

yksilönä huomioiden. Lisäksi lapsen etua tulisi aina arvioida lapsen tulevaisuuden

kannalta, ja jossain tietyssä konkreettisessa tilanteessa. (Arajärvi 2003, 27.) Tällaiset

ohjeelliset arviointitavat antavat osviittaa sille miten arviointi tulisi toteuttaa, mutta

käytännössä tällainenkin edellyttää varsin toimivaa yhteistyötä eri tahojen välillä.

Lapsen parhaan löytäminen vaatii usein jatkuvaa arviointia, mikä on vaikeaa, kun

mukana on niin vanhemman kuin lapsen näkökulma. Lastensuojelussa voidaan käyttää

valmiita tai itse kehitettyjä mittareita, jotka täyttävät tietyt kriteerit, esimerkiksi hyvää

vanhemmuutta arvioitaessa. (Rousu & Holma 1999, 61.) Ristiriidat perheen sisällä tai

viranomaisen ja vanhemman välillä kuitenkin saattavat olla omiaan vaikeuttamaan

tällaisten arviointien tekemistä. Etenkin huostaanottopäätöksiä tai huoltajuuskiistoja

punnittaessa arviointien tekeminen voi olla hyvin raskasta kaikkien osapuolien kannalta.

Laajemmalti ajatellen lapsen edun toteutumisen kannalta tärkeää on lapsiin itseensä

kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tällä tarkoitetaan niitä yhteiskunnallisia toimia ja

päätöksentekoa, joilla on vähintäänkin välillistä vaikutusta lapsiin ja lastensuojeluun.

Vuoden 2006 lopulla ilmestyneessä Stakesin ohjeistuksessa selvitetään miten lapsiin

kohdistuvia vaikutuksia voidaan arvioida. Siinä myös esitetään suosituksia niille

toimintatavoille, joita lastensuojelussa tulisi noudattaa tällaisia arvioita tehtäessä.

Ohjeistus pohjaa YK:n Lapsen oikeuksien komitean antamiin suosituksiin siitä, milloin

lapsivaikutusten arviointia olisi syytä toteuttaa. Siinä lapsen etua esitetään arvioitavaksi

siitä näkökulmasta miten erilaiset ratkaisut tai toimenpidevaihtoehdot turvaavat

parhaiten esimerkiksi lapsen hyvinvointia, ihmissuhteita, kehitystä ja kasvuympäristöä

sekä mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja heidän saamaansa

osuutta yhteiskunnan voimavaroista (Taskinen 2006, 16).

Ohjeistuksen mukaan arviointia voidaan toteuttaa kolmella tavalla: ennakko- ja

prosessiarviointina tai jälkeenpäin tapahtuvana seurantana. Keskeisiä arvioitavia
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tekijöitä ovat välillisiä vaikutuksia tuottavat toimenpiteet kuten perheiden talouteen ja

palveluihin kohdistuvat päätökset. Välittömiä vaikutuksia arvioidessa huomion tulisi

puolestaan kohdistua esimerkiksi lapsen terveyteen, asumiseen, ihmissuhteisiin sekä

tasa-arvoiseen kohteluun. Eritoten näitä asioita tulisi arvioida silloin kun

toimeenpannaan tai ollaan laatimassa esimerkiksi uutta lainsäädäntöä, talousarvioita,

toimintaohjelmia tai hallinnollisia muutoksia. (Emt., 10.) On selvää, että näin

merkittäviä asioita koskevilla päätöksillä on myös seurauksensa, jotka saattavat ilmetä

tavoin, joita ei ole välttämättä osattu ennakoida. Päätöksentekoon sidotulla

lapsivaikutusten arvioinnilla siis pyritäänkin ehkäisemään tällaisia päätösten mukanaan

tuomia haitallisia vaikutuksia lapsen edun kannalta. Lapsen edun arvioinnin perusteet

on sisällytetty myös uuteen lastensuojelulakiin, jotka käyvät myöhemmin ilmi Suomen

lastensuojelulainsäädäntöä käsittelevästä luvusta.

Arviointien tekemistä siis pidetään lapsen edun toteutumisen kannalta varsin keskeisenä

tekijänä. Lakiuudistuksen myötä siitä on tullut myös työntekijöitä velvoittava osa

toimintaa. Parhaimmassa tapauksessa laaja perehtyminen lasta koskeviin asioihin ja

erilaisten mahdollisten vaikutusten puntaroiminen eri näkökulmista voikin johtaa hyvin

positiivisiin tuloksiin, eritoten lapsen kannalta. On kuitenkin nostettava esiin seikka, että

tällaisten arviointiprosessien läpivieminen saattaa olla hyvinkin aikaa vievää, joten

niiden toteutuminen käytännössä on pitkälti sidoksissa työntekijöiden määrään sekä

heidän mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä paneutua asiaan. Tämä puolestaan on

johdettavissa niihin taloudellisiin resursseihin, joita asian edistämiseksi on käytettävissä.

Ennen lastensuojelukäytäntöjen tarkempaa tarkastelua ja arviointia on kuitenkin syytä

paneutua niihin oikeudellisiin ja lainsäädännöllisiin perusteisiin, jotka ovat oleellisia

lastensuojelun toteuttamisen ja lapsen edun kannalta.

2.3. Lastensuojelun oikeudelliset lähtökohdat

2.3.1. Oikeusvaltiollinen ajattelu ja lapsen oikeudet

Ajatus oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista ei ole uusi, mutta viime vuosina keskustelu

näistä toisiinsa kietoutuneista asioista on noussut jälleen pintaan. Yksilöllisyyttä
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painottavan ajattelun vahvistuminen on nostanut esiin ihmisoikeudet, joiden

toteutumisen edellytyksenä puolestaan on korostunut oikeusvaltion takaaman

oikeussuojan merkitys (Sinko 2005, 30). Käsitteenä oikeusvaltio ymmärretään usein

järjestelmänä, jossa lainsäädäntö on kaiken perusta. Suomen perustuslaissa lainalaisuus

nimetäänkin ensisijaiseksi oikeusvaltion tunnusmerkiksi (PL 2§). Korkeimman hallinto-

oikeuden presidentti Pekka Hallberg näkee oikeusvaltion kuitenkin laajempana

kokonaisuutena. Hänen mukaansa sitä ”voisi verrata kalliolle rakennettuun taloon, jossa

on neljä kestävää nurkkaa: lainalaisuus, vallanjaon tasapaino, ihmisten perusoikeudet ja

tärkeimpänä kaiken toimivuus” (Hallberg 2001). Nykyisin oikeusvaltiollisen ajattelun

nähdään siis myös kytkeytyvän varsin kiinteästi ihmisoikeuksiin ja niiden

toteuttamiseen.

Ihmisoikeuksien käsitteellä on juuret jo antiikin ajalla ja ensimmäisiin perustuslakeihin

ne kirjattiin ensimmäistä kertaa jo 1600-luvulla. Oikeusvaltioon liitettävänä

tunnusmerkkinä ihmisoikeudet ovat sitä vastoin vakiintuneet vasta viime

vuosikymmenien aikana. Nykypäivänä ihmisoikeudet käsitetään jokaiselle ihmiselle

kuuluvina universaaleina oikeuksina, jotka eivät ole sidoksissa sen enempää ikään,

sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan, ihonväriin kuin muihinkaan vastaaviin

seikkoihin. Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka

pohjaavat yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttyihin arvoihin ja moraalikäsityksiin, kuten

ihmisarvon loukkaamattomuuteen tai oikeudenmukaisuuteen. Monissa valtioissa

ihmisoikeudet onkin sisällytetty kansalliseen perustuslakiin lähes samansisältöisinä

perusoikeuksina. (Sinko 2005, 31.)

Suomessa lapsille on turvattu yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet aikuisten kanssa

muutamia, esimerkiksi ikään liittyviä poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten äänioikeus.

Lapsille on myös luotu omia oikeuksia, jotka on kirjattu vuonna 1990 voimaan

tulleeseen YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Se on kansainvälisesti laajin

ihmisoikeuksia koskeva sopimus, jota ainoastaan Yhdysvallat ja Somalia eivät ole

ratifioineet. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1991. Sopimuksella on useita tavoitteita,

jotka usein tiivistetään kolmeen yleisempään periaatteelliseen kohtaan, jotka ovat: lasten

oikeus osuuteen voimavaroista (provision), lapsen oikeus erityiseen suojeluun

(protection) ja lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi (participation). (Araneva 2001,

100.) Sopimuksen kolmannessa artiklassa sopimusvaltiot velvoitetaan lainsäädännössä
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ja hallinnossa huomioimaan myös muiden asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

seuraavaan tapaan:

Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän
suojelun ja huolenpidon ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai
muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja
velvollisuudet.  Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin
lainsäädäntö- ja hallintotoimiin. (Lapsen oikeuksien sopimus 20.11.1989)

Suomessa Lasten oikeuksien sopimus on huomioitu hyvin etenkin säädöstasolla. Suomi

on osoittanut myös käytännössä pyrkivänsä toteuttamaan kansainvälisen sopimuksen

velvoitteita. Vuonna 2005 lapsipolitiikan koordinoimiseksi ja lasten oikeuksien

turvaamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa aloitti toimintansa

ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu. Valtuutetun keskeisiin tehtäviin kuuluvat Lasten

oikeuksien sopimuksen toteutumisen valvominen sekä lapsiin kohdistuvan

lainsäädännön ja päätöksenteon seuranta ja arvioiminen. Lisäksi hän toimii eräänlaisena

yhteyshenkilönä lasten ja lastensuojelutyöntekijöiden sekä päättäjien välillä. Sen sijaan

valtuutettu ei tee ratkaisuja tai anna kannanottoja esimerkiksi huostaanottoihin liittyen.

Hänellä ei myöskään ole oikeutta vastata kanteluihin tai tehdä muutoksia jo annettuihin

päätöksiin. (Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2007.)

Edellä tarkastellun perusteella näyttää siltä, että lapsen edun turvaamiseksi on

oikeudellisella ja lainsäädännön tasolla tehty paljonkin niin kansainvälisellä kuin

kansallisella tasolla. Niin sitovaa kuin tällaisten sopimusten ja säädösten noudattaminen

onkin, on huomioitava myös, että niiden toteuttaminen käytännössä on sidoksissa

moniin muihinkin asioihin tai olosuhteisiin, jotka yhteiskunnassa vallitsevat.

Esimerkiksi lapsen oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista joutuu varsin

kyseenalaiseen valoon, kun aletaan tarkastella lapsiperheiden toimeentuloa ja

varallisuutta suhteessa Suomen koko väestöön. Muun muassa Hannele Sauli (2001) on

todennut lapsiperheiden toimeentulon heikenneen 1990-luvun aikana huomattavasti

verrattuna muihin väestönosiin, eritoten monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden osalta

(Sauli 2001, 166–168). Tarkastelen tällaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä lisää luvussa

2.4.3. ja suuntaan pohdintani koskemaan seuraavaksi tarkemmin Suomen

lastensuojelulainsäädäntöä.
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2.3.2. Suomen lastensuojelulainsäädäntö ja lapsen etu

Suomalaisen lastensuojelulainsäädännön kehityksestä olen aiemmin kertonut lyhyesti.

Tässä yhteydessä keskityn enemmänkin lainsäädännön sisältöön ja sen käyttöön

lastensuojelutoiminnassa lapsen edun näkökulmasta. Lastensuojelulain yksi

keskeisimpiä tavoitteita on lapsen edun huomioon ottaminen lastensuojelua

toteutettaessa. Lasten oikeudet on turvattava ja asioissa kohdeltava kaikkia osapuolia

oikeudenmukaisesti, kuitenkin lapsen etua noudattaen. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta

kysymys kuuluu: toteutuuko lapsen etu ainoastaan lainsäädännön keinoin?

Pekka Hallberg näkee lain monikerroksisena ja muuttuvana kokonaisuutena. Tällä hän

viittaa muun muassa kansainvälistymisen mukanaan tuomiin muutospaineisiin

lainsäädäntöä kohtaan. (Hallberg 2001.) Euroopan Unionin jäsenyyden myötä Suomen

kansallinen lainsäädäntö ja lainkäyttötoiminta ovat pitkälti alisteisia erilaisille

eurooppaoikeudellisille säädöksille, asetuksille ja direktiiveille, joiden edellytysten

mukaan myös suomalaista lainsäädäntöä tulee muokata. Suomen kansallinen

lainsäädäntö ei siis saa olla ristiriidassa ylemmäntasoisten EU-normien kanssa. Näin

ollen on selvää, että kansainvälisillä säädöksillä on hyvin suuri vaikutus myös siihen,

mihin suuntaan suomalaista lainsäädäntöä ohjataan tai kehitetään. Päivi Sinko on sitä

mieltä, että laissa tehdään nykyisin varsin väljiä määritelmiä, joilla pyritään osoittamaan

se, miten asioiden tulisi olla. Varsinainen lain harkinta- ja käyttövalta jäävät tässä

tapauksessa viranomaisille. (Sinko 2005, 29.)

Onkin totta, että etenkin lapsen etuun liittyen kansainvälisten yhteisöjen sopimukset ja

kansallisen lain määritelmät antavat viranomaisille melko laajat tulkintamahdollisuudet.

Sopimuksissa ja lainsäädännössä lapsen etua ei konkreettisesti määritellä juuri lainkaan

vaan pikemminkin kaikki säännökset perustuvat tähän varsin monitulkintaiseen

käsitteeseen. Tällainen käsitteen avoimeksi jättäminen luo lakiin joustavuutta ja antaa

sille mahdollisuuden tulla sovelletuksi erilaisissa tilanteissa. Kansainvälisten

sopimusten ja säädösten avoimuus helpottaa myös niiden ratifioimista kansallisella

tasolla. Toisaalta hankaluuksia voi koitua silloin, kun esimerkiksi vanhemmat ja

viranomaiset haluavat oikeuttaa toimintaansa ja mielipiteitään lapsen edun nimissä.

Tällöin käsite saattaa saada hyvinkin erilaisia määritelmiä riippuen siitä, kenen
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näkökulmasta katsotaan, mikä puolestaan helposti johtaa umpikujaan ja taisteluun siitä,

kuka on oikeassa lapsen edun suhteen.

Suomen lastensuojelulakia on uudistettu kahteen kertaan, vuosina 1983 ja 2007.

Vuonna 1983 uudistettiin ensimmäinen vuonna 1936 säädetty lastensuojelulaki. Sami

Mahkosen (2007) mukaan molempia lakeja uudistettaessa edellinen laki on toiminut

uuden esikuvana. Vuosien 1983 ja 2007 välissä yhteiskunnassa on tapahtunut paljon

muutosta, jolla on ollut vaikutuksensa myös lasten elämään. Tämän muutoksen

seurauksena on tehty monia uudistuksia muissakin säädöksissä, kuten rikos- tai sosiaali-

ja terveyslainsäädännössä. Mahkosen mukaan vuoden 2007 lastensuojelulain

uudistuksessa pyrkimyksenä on pääasiassa ollut selkeyttää aiemman lain säädöksiä sekä

ajanmukaistaa ja täydentää niitä. (Mahkonen 2007, 26–27.) Samankaltaiset lähtökohdat

ovat olleet myös edellisen lain uudistamisella.

Vuoden 2007 lastensuojelulaissa lapsen etu on periaate, johon kaiken toiminnan tulee

perustua. Tässä ajatuksessa laki siis jatkaa samoilla linjoilla edellisen lain kanssa.

Lapsen edun käsitettä on kuitenkin pyritty selkeyttämään rajaamalla ehtoja sille, miten

lapsen etua tulee arvioida. Lain neljännessä pykälässä määritellään lastensuojelun

keskeiset periaatteet seuraavaan tapaan:

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun
on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia
henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä
ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin
ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri
toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet;

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen
valvonnan ja huolenpidon;

3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen;

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden;

5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen;

6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä
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7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen.

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä
ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on
lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. (LSL2 4§.)

Lastensuojelulakia tarkasteltaessa voidaan päätellä lapsen edun olevan yksi

keskeisimmistä käsitteistä myös lainsäädännössä. Viranomaisten lainkäyttötoiminnan

tulee mitä ilmeisimmin perustua edellä esitetyn mukaiseen lapsen edun toteuttamiseen.

Lain useissa pykälissä viitataan lapsen etuun ja korostetaan arvioinnin merkitystä. Lain

käyttöönottoa ja käytäntöön soveltamista on pyritty myös helpottamaan muun muassa

sähköisen lastensuojelun käsikirjan avulla (ks. www.sosiaaliportti.fi). Huolta sen sijaan

on herättänyt esimerkiksi lainmuutoksen mukanaan tuoma edellytys suuriin

resurssilisäyksiin lastensuojelussa. Monet eivät usko tällaiseen resurssilisäykseen, vaan

pelätään työmäärän lisääntyvän entisestään. Laissa kuitenkin asetetaan kolmen vuoden

siirtymäaika lastensuojelulaitoksien asukas- ja henkilökuntamäärien sekä laitosten

johtajien ammatillisen kelpoisuuden edellytyksien täyttymiselle (LSL2 95§). Kaiken

kaikkiaan uuden lastensuojelulain toimivuudesta on siis tässä yhteydessä vaikea esittää

mahdollisia epäkohtia. Käytäntöön soveltaminen ja ajan kuluminen osoittanevat tämän

parhaiten. Selvää on kuitenkin se, että sillä on huomattavia vaikutuksia lastensuojelun

toteuttamiseen ja kuntien velvollisuuksiin järjestää asianmukaisia palveluja.

2.3.3. Oikeudellistuva lastensuojelu

Lapset ovat yksi väestöryhmä, jolle on luotu omia oikeuksia. Kuten edellä olen

maininnut, Suomessa lapsen oikeudet on varsin hyvin otettu huomioon ja pyritty

turvaamaan, niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla. Lastensuojelussa lapsen

edun tulee toteutua kaikessa toiminnassa. Lapsen edun määrittely ei aina kuitenkaan ole

helppoa, vaikka lähtökohtaisesti oikeuksien ja lainsäädännön keinoin tämän pitäisi olla

mahdollista ilman suurempia vaikeuksia. Petri Oulasmaa on todennut käsitysten lapsen

edusta määrittyvän usein ihmisten omien henkilökohtaisten kokemusten ja

elämäntilanteiden mukaan, jolloin esimerkiksi vanhempien ja viranomaisten käsitysten

välille lapsen edusta helposti syntyy eroavaisuuksia (Oulasmaa 1994, 107). Siitä

huolimatta, että lastensuojelussa läsnä ovat vahvasti myös ihmisten yksilölliset

tuntemukset ja sellaiset sosiaaliset käsitykset ja rakennelmat, joita lainsäädännössä ei

http://www.sosiaaliportti.fi).
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juuri ole huomioitu, oikeudelliset ratkaisuperusteet ja päätöksenteko näyttävät tulleen

jäädäkseen lastensuojeluun.

Päivi Sinkon mukaan (2004) ”oikeudellistumisella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan

jonkin yhteiskunnallisen ilmiön, asian tai alueen tulemista tai muuttumista

oikeudelliseksi, saattamista oikeudellisen sääntelyn piiriin ja saattamista oikeudellisen

ratkaisutoiminnan kohteeksi” (Sinko 2004, 45–46). Sinko on myös esittänyt

lastensuojelutyön ammattikäytäntöjen juridisoitumiseen eli oikeudellistumiseseen

liittyvän kaksi puolta. Kun asioita pyritään perustelemaan yhä useammin lainsäädännön

keinoin, on vaarana että alkuperäinen ongelma unohtuu ja käsiteltävä asia saakin aivan

toisenlaisia merkityksiä. Toisaalta hän korostaa juridisoitumista voimavarana, jossa se

tarjoaa suojaa ja toimintavälineitä yksilölle. (Sinko, 2005.) Lakisääteiset oikeudet siis

antavat turvaa, mutta saattavat myös tehdä asioiden tarkastelusta hyvin kapea-alaista.

Leena Verkkosaari-Jatta on pro gradu -tutkielmassaan tehnyt retorista analyysiä

juridiseen diskurssiin tukeutumisesta lastensuojelun käytäntöjä arvostelevissa teksteissä.

Hän toteaa, että juridisiin käsitteisiin vetoamalla väitteiden esittämisestä tulee

vaikuttavampaa, sillä viranomaistoiminnan tulee aina perustua lain mukaan toimimiseen.

(Verkkosaari-Jatta 2004, 73.) Oikeudellistumiskehitys siis näkyy myös lastensuojeluun

kohdistuvien kriittisten puheenvuorojen perusteluissa yhtälailla, kuin tavassa, jolla

viranomaiskäytännöissä perustellaan ratkaisuja ja päätöksentekoa.

Päivi Sinko (2004) pitää oikeudellistumisessa erityisen huolestuttavana piirteenä

demokraattisille päätöksentekoelimille, kuten kunnanvaltuustoille, kuuluvien asioiden ja

päätöksenteon muuntamista oikeuden piiriin sopiviksi, jolloin ”tuomarit alkavat ottaa

entistä itsenäisemmin kantaa yhteiskunnan perusarvoihin” (Sinko 2004, 48). Uutta

lastensuojelulakia valmisteltaessa erityisen kiistanalaiseksi kohdaksi muodostuikin

päätösvallan siirtäminen sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeuksille tahdonvastaisissa

huostaanottotapauksissa. Uusi laki velvoittaa kunnan tai usean kunnan yhdessä

perustamaan asiantuntijaryhmän avustamaan huostaanottoasioissa, mutta hallinto-

oikeus ratkaisee ne tapaukset, joissa lapsi itse tai hänen huoltajansa vastustaa

huostaanottoa tai sijoittamista sijaishuoltoon (HS 19.2.2007).

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg ei ole vakuuttunut siitä,

toimiiko lastensuojelulainuudistus lapsen hyväksi. Hän näkee vaarana sen, että
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päätöksenteko etääntyy liian kauaksi lapsen elämästä ja tuottaa lisätöitä niin hallinto-

oikeuksille kuin korkeimmalle oikeudelle. (HS 21.2.2007.) Myös hallinto-oikeuksien

antamissa lausunnoissa lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän muistioon kävi

selkeästi ilmi epävarmuus hallinto-oikeuksien mahdollisuuksiin päättää

tahdonvastaisista huostaanotoista. Ensisijaisena huolenaiheena näissä korostui eritoten

resurssien riittämättömyys. Huomionarvoisena pidin myös arvioita siitä, että

muutoksenhaku päätöksiin vaikeutuisi entisestään päätöksenteon siirtyessä

korkeammalle elimelle. (Katsaus lausuntoihin lastensuojelulain… 2006, 8–13.)

Ettei tarkastelu oikeudellistumisesta kuitenkaan jäisi pelkästään huostaanottoihin

liittyvän päätöksenteon varaan, on syytä tarkastella myös lyhyesti vanhempien ja lasten

välisten oikeuksien suhdetta. Lastensuojelussa myös vanhempien oikeudet tulisi ottaa

huomioon, kuitenkin niin, että lapsen etu toteutuu. Päivi Sinko (2004) näkee oikeuksia

painottavan puheen hyvin etäisenä lapsen näkökulmasta katsottuna. Hän tuo esiin

näkökohdan, jonka mukaan oikeuspuheella on tapana esittää sosiaaliset ongelmat

enemmänkin ”yksilöiden välisinä konflikteina, kuin sosiaalipoliittisia ratkaisuja

vaativina ilmiöinä”, jolloin helposti jäävät syrjään ne velvollisuudet, joiden merkitys

lastensuojelun arjessa on suuri. Esimerkiksi sen sijaan, että korostuisi aikuisen

velvollisuus pitää huolta lapsesta ja hänen tarpeensa hoitaa esimerkiksi

päihdeongelmansa kuntoon, keskiöön nouseekin vanhemman tarve saada turvattua omat,

yksilölliset oikeutensa. (Sinko 2004, 117–118.) Keskustelu lasten ja aikuisten välisistä

oikeuksista sisältää monenlaisia näkökohtia, joista jokaiselle löytyy perustelunsa. Syy

sille, miksi kuitenkin nostan esiin juuri aikuisen velvollisuuksia koskevan argumentin,

on se, että oikeuksiin vetoamisen ei koskaan tulisi lastensuojelussa mennä sen tosiasian

edelle, että vanhemmat ovat huoltovelvollisia lapsiaan kohtaan ja heidän täytyy olla

kykeneviä turvaamaan lapsille turvalliset kasvuolot.

Kaiken kaikkiaan oikeudellistumiskehityksellä näyttää olevan varsin laaja-alaisia

vaikutuksia lastensuojelussa. Se ei rajoitu koskettamaan ainoastaan lainsäätäjää tai

viranomaisia, vaan ulottuu jokaisen lastensuojelun piirissä olevan yksilön elämään.

Oikeudelliset käsitteet ja niihin vetoaminen näkyvät ihmisten tavassa puhua

lastensuojelusta ja sen ongelmista. Niillä oikeutetaan omia mielipiteitä ja perustellaan

päätöksentekoa. Huolestuttavaa on kuitenkin lapsen täydellinen ulosjäänti tällaisesta

keskustelusta. Jos lapsen ääni on tärkeää saada kuuluviin, ihmettelen miten se onnistuu
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esimerkiksi hallinto-oikeudessa, jossa lastensuojelun asiantuntijoillakin on havaittu

olevan vaikeuksia tuoda asiansa esiin käsittelytilanteen edellyttämällä tavalla (ks. esim.

Sinko 2004, 59).

2.4. Lapsi yhteiskunnan jäsenenä

2.4.1. Julkinen hallinto ja lastensuojelupalvelut

Suomessa lastensuojelua ohjataan, arvioidaan sekä toteutetaan useilla hallinnon tasoilla.

Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali-

ja terveysministeriölle, jonka alaisuudessa puolestaan toimivat kuntien toimintaa

valvovat ja arvioivat lääninhallitukset sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

kehittämiskeskus Stakes (Narikka 2004, 21–23). Kunnan tasolla vastuu yleisten

toimintalinjojen määräämisestä ja järjestämistavoista on kunnanvaltuustolla, jonka

merkittävimpiin tehtäviin kuuluu muun muassa vuosittaisen kunnan talousarvion

käsittely ja vahvistaminen. Yksilökohtaisesta päätöksenteosta sosiaali- ja

terveyspalveluja toteutettaessa puolestaan vastaavat erilliset sosiaalihuollon ja

terveydenhuollon toimielimet ja ammattihenkilöt. (Emt., 29.)

Lastensuojelulaissa on useita kuntia, sen toimielimiä ja ammattihenkilöitä koskevia

toimivaltasäädöksiä.  Kunnilla on muun muassa lakisääteinen velvollisuus

lastensuojelupalveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen tarpeen mukaan, sekä vastuu

palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja ostamiensa palvelujen laadusta. (ks. lisää LSL2

luku 3.) Myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kolmannen artiklan

mukaan ”sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat

laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä,

jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja

soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa” (Lapsen oikeuksien sopimus

20.11.1989).

Lastensuojelupalveluilla tarkoitetaan yleensä lapsen tarpeiden mukaan laaditun huolto-

ja palvelusuunnitelman (ks. lisää LSL 11§; LSA 4§) mukaan käytettäviä tukitoimia,
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joita ovat lastensuojelulain 3 §:n tarkoittamat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon

tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja

jälkihuoltopalvelut. (LSL2, ks. Myös Rousu & Holma 2003, 6.) Nykyisin korostuva

laatuajattelu ja kilpailuttamiseen perustuvat ostopalvelut ovat arkipäivää myös

lastensuojelua järjestettäessä ja palveluja hankittaessa. Eritoten viime vuosina

palvelujen järjestämistavoissa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet kuntien

ostopalvelujen määrää. Kunnat hankkivat yhä suuremman osan lastensuojelupalveluista

ulkopuolisilta toimijoilta, kuten järjestöiltä, yrityksiltä tai toiselta kunnalta. Palvelujen

tarjonta vaihtelee kuitenkin melko paljon esimerkiksi kuntien sijainnin mukaan.

Tiheämmin asutuilla alueilla lastensuojelupalvelujen tarve ja tarjonta ovat suurempia

kuin harvempaan asutuilla alueilla (Emt., 22–27.)

Laadukkaiden palvelujen tuottamisen yhteydessä merkittävää on myös hallita

palvelujen laatua. Lastensuojelupalvelujen laadunhallintaan liittyen pätevät samat

edellytykset kuin muihinkin palveluihin. Erityisesti laadusta puhuttaessa korostuvat

palvelujen kyky täyttää sille kohdistetut vaatimukset ja odotukset. Laadunhallinnalla

tarkoitetaankin usein sellaista johtamista, toimintaa, suunnittelua ja arvioimista, joiden

keinoin asetetut laatutavoitteet voidaan saavuttaa. (Rousu & Holma 2004a, 8.)

Lastensuojelupalveluihin kohdistuvat odotukset ja vaatimukset eivät rajoitu ainoastaan

lapsen ja perheen tarpeisiin vaan huomioon on otettava useita eri tahoja kuten

taloudelliset ehdot, lainsäädännön, laadunhallinnan ja tutkimuksen vaatimukset.

Toisaalta laatua voidaan tarkastella myös osa-alueittain, jolloin keskeisiä asioita ovat

muun muassa organisaation, asiakassuhteen ja prosessin laatu. (Emt., 11–20.) Tällaiset

tuotantotalouteen läheisesti liittyvät termit herättävät väkisinkin kysymyksen siitä,

miten hyvin lastensuojelupalvelut voidaan ylipäätään tuotteistaa ja asettaa

kilpailutuksen alaisiksi.

Kuten kaikki palvelut, myös lastensuojelun järjestäminen, vaatii paljon rahaa.

Lastensuojelussa kustannukset syntyvät pääasiassa sosiaalitoimen avohuoltoon,

laitoshoitoon, perhehoitoon, henkilöstökuluihin sekä huoneistokuluihin liittyvistä

menoista. Rousu ja Holma (2004b) pitävät todennäköisenä palvelujen

kustannusosuuksien huomattavaa vaihtelevuutta kuntien välillä. Tästä huolimatta suurin

osa lastensuojelun kustannuksista kuitenkin useimmiten syntyy sijaishuollosta ja siihen

kuuluvasta laitoshuollosta. Merkittävän menoerän muodostavat myös henkilöstökulut,
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joihin vaikuttaa erityisesti työntekijöiden työhön käyttämä aika. (Rousu & Holma 2004b,

9–12.)

Kokonaisuudessaan palveluketjun toimivuudesta ja kustannuksista tiedetään vähän.

Tämän takia myös lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatioissa on vaikeaa.

Rousu (2007) on tutkimuksessaan päätynyt erittelemään viisi lastensuojelun

tuloksellisuuden kannalta kriittistä tekijää. Organisaation vankka asiakaslähtöisyys,

osaamisen vastaaminen ajankohtaisiin vaatimuksiin ja toimintaprosessit, jotka edistävät

asiakkaan voimavaraistumista, ovat pelkkiä perusedellytyksiä lastensuojelun

onnistumiselle. Nämä yhdessä asiakkaan kokemusten ja elämänlaadun paranemisen

sekä lapsen ja nuoren riskiolosuhteiden vähenemisen kanssa muodostavat viisi kriittistä

menestystekijää, joiden toteutuessa lastensuojelu voi onnistua ja näin ollen olla myös

tuloksellista. (Rousu 2007, 94, 284.)

Taloudelliset lähtökohdat huomioiden voi olla hyvinkin järkevää esimerkiksi

kilpailuttaa palveluita, jotta saadaan aina edullisin vaihtoehto käyttöön. Edullisuus tai

edes palvelun laatu ei kuitenkaan aina välttämättä riitä takaamaan sitä tutusta

ympäristöstä ja ihmisistä syntyvää pysyvyyden tunnetta, jonka voidaan olettaa olevan

erityisen merkittävä tekijä lastensuojelun piiriin kuuluvien lasten kohdalla. Rousun

esittelemien menetystekijöiden toteuttaminen ei myöskään onnistune ilman riittävää ja

osaavaa henkilöstöä.

Nykypäivänä lapset tarvitsevat yhä vaativampaa erityishoitoa, johon pyritään

vastaamaan entistä monipuolisimmilla ja kehittyneemmillä palveluilla. Ongelmia

kuitenkin tuottaa kasvanut lastensuojelupalvelujen tarve, johon nähden tarjonta on usein

riittämätöntä. Avohuollonpalveluja tarvitsevia oli vuonna 2007 noin 62 400 ja

sijaishuollon noin 16 000. Sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 2–5 prosenttia

vuosittain. Avohuollossa muutosta oli tapahtunut 5,8 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.

(Stakes 2007.) Lastensuojelupalvelujen tarvetta aiheuttavat useat tekijät.

Lastensuojelutilastoista asiakkuuden syytietoja ei ole saatavissa, vaan tiedot on

hankittava kuntakohtaisista selvityksistä ja tiedostoista. Hallinto-oikeuksien

lastensuojeluasioita koskevissa ratkaisuissa vuosina 1999–2004 yleisimpiä taustasyitä

olivat vanhempien päihteiden käyttö, nuorten omat päihdeongelmat sekä vanhemman
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tai lapsen psyykkinen sairaus tai häiriökäyttäytyminen. (Lastensuojelun

kokonaisuudistus… 2006, 19–20.)

Lapset oirehtivatkin ongelmiaan usein kehityksen tai terveyden kautta. Nuorten

huostaanottojen taustalla puolestaan usein ovat itsetuhoinen käyttäytyminen,

koulunkäyntiongelmat ja psykososiaaliset oireet. Paras ratkaisu lapsen tai nuoren

kannalta olisikin varhainen ongelmiin puuttuminen ja mahdollisimman pysyvät

olosuhteet sijoituksen jälkeen, jolloin mahdollistuu korvaavien ja pysyvien

kiintymyssuhteiden luominen. (Kalland & Sinkkonen 2001.) Myös aikuistuva nuori

tarvitsee vahvaa tukea itsenäistymiseensä, mitä ei aina ole pystytty kuntien puolelta

takaamaan. Esimerkiksi Kallandin, Pensolan, Meriläisen ja Sinkkosen (2001) tutkimus

on osoittanut sijoitettuna olleiden nuorten kuolleisuuden ennen 25 ikävuotta olevan

kolminkertainen muihin saman ikäisiin verrattuna. (Kalland ym. 2001.) Tällaiset lasten

palvelutarpeen taustalla olevat vakavat ongelmat asettavat suuria haasteita palvelujen

korkealle laadulle, monipuolisuudelle ja palveluja toteuttavan henkilöstön osaamiselle.

Ne myös osoittavat sen, että lastensuojelupalveluilla on todelliseen tarpeeseen

perustuvaa käyttöä ja niiden asianmukainen järjestäminen tulisi pystyä turvaamaan

jokaisessa kunnassa tarvittavalla tavalla, kustannuksista riippumatta.

2.4.2. Lapsi lastensuojelun asiakkaana

Sosiaalityön asiakkuutta on tutkittu paljon. Myös lasten asema asiakkaana on ollut

tarkastelujen kohteena. Lastensuojelun asiakkaana lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja

kertoa omat mielipiteensä. Usein kuitenkin kritisoidaan tapaa, jossa keskusteluja

käytäessä ja ratkaisuja tehtäessä lapsi jää ikään kuin näkymättömiin. Aikuiset ovat niitä,

joilla on vastuu lapsista, joten he ovat helposti myös niitä, joiden parhaiten oletetaan

tuntevan lapset ja heidän tarpeensa. Tällöin kuitenkin lapsen oma ajatusmaailma ja

hänen todelliset tarpeensa saattavat tulla esiin varsin eritavoin, kuin jos lapselle itselle

annettaisiin aikaa kertoa ja tuoda esiin omia näkemyksiään elämästään. Tällainen

näkemysten esiin tuomisen mahdollisuus on tietenkin pitkälti sidoksissa ikään, mutta

syytä on kiinnittää huomiota siihenkin tosiseikkaan, mitä Anja Riitta Lahikainen (2001)

korostaa, että ”ainoastaan lapsi itse voi antaa sellaista tietoa itsestään mitä muualta ei

ole saatavissa” (Lahikainen 2001, 33). Lapsella on lastensuojelulain mukaan oikeus
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tulla kuulluksi ja esittää omia mielipiteitään itseensä kohdistuvissa asioissa, mutta

harvalla lapsella voidaan kuitenkaan olettaa olevan tietoutta oikeuksistaan, mikä tekee

lapsesta varsin epätasa-arvoisen aikuisiin nähden.

Asiakasprosessin kulku ja sen aikana syntyvät ratkaisut ja päätökset ovat merkittäviä

lapsen edun toteutumisen kannalta. Onko mahdollista kuitenkaan puhua lapsen edun

toteutumisesta silloin, kun lasta itseään kohdellaan enemmänkin toiminnan kohteena

kuin itsenäisenä toimijana? Päivi Kähkönen (1995) on tarkastellut lasten asiakkuutta

lastensuojelussa lapsen edun näkökulmasta. Hänen mukaansa lapsen etua korostavista

säädöksistä huolimatta, lasten mahdollisuudet osallistua etujensa määrittelyyn ovat

varsin suppeat. Valta lapsen edun määrittelyssä on pääasiassa aikuisilla, jotka usein

näkevät lapsen suhteessa itseensä, jolloin lapsi automaattisesti nähdään

kykenemättömämpänä tekemään vakuuttavia arvioita itsestään. Kähkösen mukaan

kuitenkin pienen lapsenkin näkökulma voidaan selvittää havainnoimalla lapsen

kehitystä ja käyttäytymistä hänen luonnollisessa kasvuympäristössään. (Kähkönen 1995,

16–25.) Tällainen aikaa vievä lapsen tarkkailu onkin varmasti hyvä keino vakuuttavien

arviointien aikaan saamiseksi, mutta todennäköisesti se on myös äärimmäisen hankala

toteuttaa lapsen luonnollisessa ympäristössä ilman ongelmia. Monelle vanhemmalle voi

olla suuri kynnys päästää tuntematon tarkkailija kotiinsa tekemään arvioita sillä uhalla,

että lapsi saatetaan viedä pois.

Anja Riitta Lahikainen (2001) on tutkinut lasten kuulemiseen liittyviä esteitä lasten ja

aikuisten välisissä suhteissa. Hänen mukaansa lasten ja aikuisten välisissä suhteissa

noudatetaan usein vakiintuneita käytäntöjä, joissa lapset jäävät aikuisten puheen varjoon,

hyvistä tarkoituksista huolimatta. Tutkimuksesta käy ilmi, että vanhempien

muodostamat käsitykset lapsista ja heidän kokemusmaailmastaan, saattavat olla varsin

karkeita yhteenvetoja. Esimerkiksi lasten peloista läheisiään kohtaan tiedettiin varsin

vähän. Aikuiset pikemminkin vähättelivät lastensa pelkoja tai sijoittivat omiaan niihin.

Lahikainen näkee ongelmana myös niin sanotun hiljaisen kulttuurisäännöstömme,

jossa ”lapsen odotetaan vaikenevan auktoriteetin edessä ja auktoriteetin oletetaan

tietävän asioista valta- asemansa perusteella”. (Lahikainen 2001, 25–33.)

Uuden lastensuojelulain valmisteluissa kiinnitettiin huomiota puutteisiin lasten

osallisuuden toteutumisesta käytännössä. Uuden lain neljäs luku sisältääkin lapsen
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osallisuutta koskevia säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan kaiken ikäisten lasten

näkemysten huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa tällä hetkellä voimassa

olevaa lakia selkeämmin. (Lastensuojelulain kokonaisuudistus…2006, 38–41; HE

252/2006.) Lainsäädäntöä tarkistamalla ja muuttamalla voidaan saada aikaan paljon

muutoksia, mutta edellä esitetyistä tutkimustuloksista voitaisiin kuitenkin todeta

lainsäädännöllä olevan melko vähän merkitystä vakiintuneissa ihmisten välisissä

suhteissa ja käytännöissä. Tästä huolimatta lainsäädännön ja ihmisoikeuksien

tuntemuksesta on tullut yksi osa lastensuojelutyön perusedellytyksistä. Ratkaisujen ja

päätöksenteon tulee aina perustua lakiin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Päivi Sinkon

(2004) mukaan osasyynä lapsen näkymättömyydelle voidaankin pitää lastensuojeluun

liittyvän keskustelun luonnetta, joka pääasiassa on aikuisten tekemää ja pohjautuu

sellaisiin oikeudellisiin periaatteisiin ja käsitteisiin, joista lapsen arki ja elämysmaailma

ovat kovin kaukana (Sinko 2004, 128–129).

2.4.3. Uusi lapsuus

Lapsiin kohdistuu yhteiskunnan tasolta monenlaisia vaikutuksia. Lapsia tarvitaan muun

muassa tulevaisuudessa kehittämään ja saattamaan loppuun niitä yhteiskunnallisia

projekteja, joita aiemmat sukupolvet ovat aloittaneet. Kuitenkin siitä huolimatta, että

lapset halutaan nähdä tulevaisuuden voimavaroina, heihin kohdistuu yhteiskunnan

taholta myös erilaisia uhkatekijöitä. Marjatta Bardy, Tarja Heino ja Minna Salmi (2001)

ovat tarkastelleet yhteiskunnallisessa kehityksessä tapahtuneiden muutosten mukanaan

tuomia uhkia, jotka kohdistuvat lapsiväestön hyvinvointiin. He korostavat yhteiskunnan

kiihtynyttä luonnetta, jossa kaikki toiminta pyritään toteuttamaan tietyllä tapaa

äärirajoilla. Lasten kohdalla kiireen lisääntyminen tarkoittaa usein vähentynyttä

aikuisten kanssa vietettyä yhteistä aikaa. Tämä puolestaan vähentää mahdollisuuksia

jakaa ja saada neuvoja niihin mieltä askarruttaviin asioihin, joiden pohjalta lasten

voidaan esimerkiksi olettaa luovan omaa maailmankuvaansa. Toinen merkittävä uhka

liittyy väestörakenteen muutoksiin. Suomessa lasten alhainen syntyvyys ja väestön

nopea vanheneminen aiheuttavat haasteita väestöpolitiikalle. Arvioita on esitetty muun

muassa lasten ja lapsiperheiden poliittisen painoarvon laskusta suhteessa vanheneviin

sukupolviin. (Bardy, Heino & Salmi 2001, 139–143.) Tällaiset lasten elämään hyvin
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konkreettisesti kohdistuvat uhkakuvat edellyttävät niiden huomioimista myös

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi Lastensuojelun

Keskusliitto Lapsen hyvä elämä 2015 Toimintalinjauksellaan (2004), joka on suunnattu

muun muassa valtiollisille vaikuttajille. Siinä tähdätään luomaan jokaiselle

suomalaiselle lapselle hyvä ja turvallinen lapsuus vuoteen 2015 mennessä.

Toimintalinjauksessa painottuvat uudenlaisen ajattelun, muutosten ja toimenpiteiden

merkitys yksilö- ja perhetasolla, hallinto- ja palvelujärjestelmässä sekä

yhteiskuntapolitiikassa. Tarkoituksena on pyrkiä luomaan uudenlaisia suuntia

suomalaiseen lapsipolitiikkaan ja lasten suojelupolitiikkaan huomioiden eritoten YK:n

Lapsen oikeuksien sopimus sekä lapsen edun periaate. (Lastensuojelun Keskusliitto

2004, 5.)

Tällä hetkellä vallalla olevien käsitysten mukaan yhteiskunnassa tapahtuva muutos on

nykyisin nopeampaa, kuin koskaan aikaisemmin. Juha Eskelisen ja Petri Kinnusen

(2001) mukaan muutokset elinkeino- ja tuotantorakenteissa, aluerakenteissa,

kommunikaatiomuodoissa sekä hallinnon ja kulttuurin rakenteissa ovat tapahtuneet

vähitellen, ilman suurta huomiota. Näiden muutosten he näkevät vaikuttavan lasten ja

nuorten kasvuoloihin sekä ylipäätään perheiden tilanteisiin ja sosiaalisen tuen

tuottamismahdollisuuksiin. Kansainvälistymisen ja globaalien markkinoiden, toisaalta

yksilökeskeisyyden ja paikallisten toimijoiden, merkitykset ovat lisääntyneet. Vastuun

siirtyminen kansallisvaltiolta tällaisille yksittäisille toimijoille on jakanut vastuuta

toimintatavoista entistä laajemmalle piirille, jolloin myös näkökulmat tavoitteista ja

ratkaisuista vaihtelevat entistä enemmän. Tällaisen kehityksen seurauksena syntyy

heidän mukaansa myös tarve määritellä oikeuksia eri väestöryhmille. (Eskelinen &

Kinnunen 2001, 11–14.)  YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa määritetyt lasten

oikeudet ovatkin yksi osoitus tämän kaltaisesta kehityksestä.

Edellä esitetyn kaltaisten muutosten vaikutukset näkyvät myös lapsuuteen

kohdistuvassa tutkimuksessa. Eskelinen ja Kinnunen puhuvat uudesta lapsuuden

tutkimuksesta, jossa keskeistä on huomion kiinnittäminen lapseen näkyvänä subjektina

yhteiskunnassa. Tämä edellyttää lasten sosiaalisten ja kulttuuristen suhteiden tutkimista

erillään aikuisten näkemyksistä. Tällaisessa tutkimuksessa painottuvat lasten oikeudet ja
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näkyväksi tekeminen sen sijaan, että nojauduttaisiin perinteiseen perhekeskeisyyttä

korostavaan suojeluideologiaan. Eskelinen ja Kinnunen eivät pidä näitä kahta

painoaluetta kuitenkaan toisiaan poissulkevina. He näkevät uuden lapsuuden

tutkimuksen pikemminkin asettavan haasteita perinteisiin lapsuuskäsityksiin pohjaaville

diskursseille. (Emt., 14–16.) Tällöin voidaan tarkastella esimerkiksi lapsen

subjektiivisten oikeuksien ja suojeluideologian välistä problematiikkaa.

Lasten oikeutta osallistua ja oikeutta suojeluun on pohtinut Päivi Sinko (2001, 138).

Hän näkee nämä kaksi oikeutta vastakkaisina toisilleen, jolloin niiden

yhteensovittaminen on vaikeaa eritoten käytännössä. Lapselle pitäisi antaa suojaa, mutta

siten, että vältytään sivuuttamasta lapsen omia ajatuksia ja oikeutta osallistua

keskusteluun. Lapsi siis täytyisi pystyä huomioimaan yksilönä, jolla on omat oikeutensa

ja mielipiteensä asioista. Suomalaisella lastensuojelulla on kuitenkin pitkät perinteensä

perhekeskeisyyden painottamisessa, jolloin lapsi helposti nähdään ainoastaan perheensä

kautta unohtaen lasten omat, yksilölliset oikeudet. Myös vuoden 1983 lastensuojelulaki

asetti voimaan tullessaan suuria haasteita lastensuojelutyölle tuodessaan lapsen esiin

subjektiivisena toimijana. Sinkon mukaan lain voimaantulon myötä 1990-

luvulla ”odotetun lapsikeskeisyyden sijaan alkoikin näkyä uudenlaista aikuis- tai ehkä

oikeammin vanhempikeskeisyyttä”. Voimakkaasti sisäistetyt käsitykset nähdä lapsi

ainoastaan perheensä kautta, eivät ehkä siis olleetkaan täysin helposti

muutettavissa. ”Lastensuojelun olisi pitänyt pystyä olemaan edellä aikaansa,

ajattelemaan lasta sellaisen lapsikäsityksen mukaan, jota ei oltu edes tutkimuksellisesti

juurikaan formuloitu”. (Emt., 130–132.)

Nykyisin lapsen etua ja osallisuutta käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimuksia löytyy

paljon. Vuoden 2007 lastensuojelulaissa lapsen osallisuuteen liittyvä säädöksiä on

pyritty selkeyttämään. Ongelma lasten näkymättömyydestä on tai ainakin pitäisi olla

kaikkien asiantuntijoiden tiedossa. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan lasten asema ja

oikeudet yhteiskunnassa kehittyvät. Velvollisuus huolehtia lapsista on aikuisilla, mutta

tämä velvollisuus ei oikeuta ketään ohittamaan lasta ja hänen mielipiteitään. Kuten

Eskelinen ja Kinnunenkin painottavat: ”Kansainväliseen ihmisoikeusjärjestelmään ei

sattumalta ole syntynyt erillistä sopimusjärjestelmää suojelemaan vähemmistöjen,

kuten…lasten etua ja oikeuksia. Sopimusten tarkoituksena on turvata niin sanottu

positiivinen diskriminaatio. Heikkojen ryhmien oikeudet tuleekin asettaa vahvemman,
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toisin sanoen enemmistön, oikeuksien edelle tietyissä kysymyksissä” (Eskelinen &

Kinnunen 2001, 18).
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3. Tutkimuksen metodologia

3.1. Sosiaalinen konstruktionismi teoreettisena viitekehyksenä

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on sosiaalinen kontruktionismi. Käsitteenä sitä on

vaikea määritellä yksityiskohtaisesti. Merkittäviä näkemyksiä ovat esittäneet muun

muassa Peter Berger ja Thomas Luckmann teoksessaan Sosiaalisen todellisuuden

rakentuminen vuodelta 1966. He puhuvat tiedonsosiologiasta, jossa inhimillinen

todellisuus ymmärretään yhteiskunnallisesti rakennettuna todellisuutena. (Berger &

Luckmann 1966, 211.) Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan (1996) mukaan konstruktionistisesti

suuntautuneessa tutkimuksessa puolestaan ”kiinnitetään huomiota niihin tulkinnallisiin

käytäntöihin, joissa arkielämän moraalinen järjestys paikallisesti tuotetaan ja joissa sitä

ylläpidetään.” (Jokinen & Juhila 1996, 79.)

Jonathan Potter (1996) erottaa konstruktionismissa kaksi tasoa, kun sitä sovelletaan

asioiden kuvailuun. Olennaisia ovat käyttämiemme kuvailujen ja selitysten tapa

rakentaa maailmaa tai ainakin versioita siitä. Toisaalta nämä tavat kuvailla ja selittää

asioita ovat jo itsessään konstruoituja. Potterin mukaan vahvimman konstruktionistisen

metaforan mukaan maailmaa ei ole valmiiksi luokiteltu tietynlaiseksi, vaan se on

rakentunut tavalla tai toisella sen mukaan, miten ihmiset siitä puhuvat kirjoittavat tai

väittelevät. ( Potter 1996, 97–98.) Kenneth J. Gergenin mielestä konstruktionismin

toteuttaminen vaatiikin jatkuvaa itse-reflektointia, jopa koskien itseään. Toisin sanoen

jokaisen ehdotuksen tai väittämän tulee olla avoin uudelleen rakentumiselle

(deconstruktion) sekä moraaliselle ja poliittiselle arvioinnille. (Gergen 1999, 221.)

Konstruktionistien olettamus maailmasta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa uudelleen

rakentuvana on omiaan herättämään myös kritiikkiä. Usein kysytään sitä, millaisia

vastauksia konstruktionismilla on antaa sellaisiin todellisiin olemassa oleviin ongelmiin,

kuten köyhyyteen tai saastumiseen. Toisaalta voidaan kysyä miten se selittää

esimerkiksi luonnontieteiden piirissä tehdyt kiistattomat saavutukset. Gergenin mukaan

sosiaalisen konstruktionismin tarkoituksena ei olekaan kiistää niin sanottuja tosiasioita

tai antaa vastauksia maailmassa vallitseviin olosuhteisiin. Tarkoituksena sitä vastoin on
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tehdä näkyväksi ne tavat ja merkitykset joilla kuvailemme tätä todellisuutta, toisin

sanoen, rakennamme sitä. Tärkeää on siis kiinnittää huomio niihin tapoihin joilla

puhumme köyhyydestä tai luomme mielikuvia saastuttamisesta. Toisaalta niihin

konkreettisiin sanoihin, joiksi kutsumme esimerkiksi jotakin tieteellistä ilmiötä tai

saavutusta. (Gergen 1999, 220–223, 237–239.)

Nykyisin sosiaalista konstruktionismia voitaisiin luonnehtia teoreettisena suuntauksena,

joka antaa uusia vaihtoehtoja ja kyseenalaistaa perinteisiä tapoja tutkia asioita. Vivien

Burrin (2003) mukaan ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää, jolla sosiaalista

konstruktionismia voitaisiin kuvata. Suuntausta edustavilla kirjoittajilla on usein

yhteisiä ajatuksia, mutta ei mitään sellaista, joka yhdistäisi kaikkia. Hän vertaa

sosiaalikontruktivisteja perheeseen, jossa tietty piirre ei toistu jokaisen jäsenen kohdalla,

mutta jäsenten välillä voidaan kuitenkin nähdä niin paljon yhteistä, että heidät voidaan

liittää yhteen ”perheeseen” kuuluviksi.  (Burr 2003, 2.) Ian Hacking (2001) puolestaan

kuvailee sosiaalisen konstruktionismin käsitettä fraasina, josta on tullut ikään kuin

koodi. Tällä hän tarkoittaa tapaa, jolla käsitettä käytetään tieteiden välisissä kiistoissa.

Käsitteen suosiminen johtaa helposti radikaaliksi leimautumiseen. Toisaalta

pyrkimykset hajottaa käsite ovat usein merkki järkevyydestä ja kunnioitettavuudesta.

(Hacking, 2001.)

Sosiaalinen kontruktionismi vaikuttaa tarkastellun perusteella tarjoavan melko laaja-

alaisen tavan lähestyä tutkittavia ilmiöitä. Se on saanut osakseen kritiikkiä laveasta

tavasta käsitellä ja ymmärtää maailmaa. Toisaalta sen puolestapuhujat painottavat sen

olevan vain uudenlainen väline tarkastella ympärillämme olevaa todellisuutta.

Konstruktionistinen suuntaus ei näytä tarjoavan ilmiöitä koskeviin kysymyksiin oikeita

vastauksia, vaan pikemminkin sen tarkoituksena on pyrkiä tuomaan näkyville näiden

kysymysten ja vastausten merkitykset osana todellisuutemme rakentumista.

Tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi sosiaalisen kontsruktionismin käsitys

maailmasta vuorovaikutuksessa rakentuvana soveltuu hyvin. Ensinnäkin lainsäädännön

keinoin voidaan hyvin konkreettisesti vaikuttaa yhteiskuntaan. Eduskunnan

lainsäädäntöprosessin aikana käymissä keskusteluissa siis muotoillaan ja saatetaan

voimaan, jotakin sellaista, jolla voidaan olettaa olevan suuri vaikutus koko
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yhteiskunnan rakentumiseen. Toiseksi olennaista on huomioida lainsäädäntötyön

dekonstruktiivinen luonne. Jos lähtökohtaisesti oletetaan, kuten Potter on esittänyt, että

ihmiset jatkuvasti rakentavat maailmaansa puheiden, kirjoitusten ja väittelyiden kautta,

voidaan olettaa, että tällaista tapahtuu myös eduskunnan lainsäädäntökeskustelujen

aikana. Uuden lastensuojelulainsäädännön työstäminen on yhtälailla keskustelua ja

väittelyä siitä, millainen laki parhaiten sopii yhteiskuntaamme. Toisin sanoen siinä

rakennetaan sitä todellisuutta, jossa ihmisten etujen, tarkemmin sanottuna lasten etujen,

nähdään parhaiten toteutuvan. Jo se, että lainsäädäntöä halutaan tietyin väliajoin

tarkastella kriittisesti ja asettaa se alttiiksi muutoksille, osoittaa sen rakentuvan tietylle

aikakaudelle ominaisista tavoista ajatella asioita.

3.2. Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä

Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysi on paljon käytetty, mutta kirjallisuutta siitä ei

juuri ole tuotettu. Kyseessä on menetelmä, jota voidaan soveltaa sekä laadullisessa että

määrällisessä tutkimuksessa.  Sosiaalitieteissä sisällönanalyysi on suhteellisen tuore

tutkimusmenetelmä, aiemmin sitä on käytetty enemmän muun muassa kvantitatiivisessa

journalistisessa tutkimuksessa. (Krippendorff 2004.) Jouni Tuomin ja Anneli Sarajärven

(2002) mukaan sisällönanalyysi on nykyisin hyvin laajalti käytetty menetelmä

laadullisten aineistojen tutkimuksessa. Se ei kuitenkaan ole kovin tarkkarajainen

menetelmä, vaan antaa tutkijalle mahdollisuuden hyvinkin joustavaan työskentelyyn.

Tuomin ja Sarajärven mukaan kyseessä on tutkimusmenetelmä, jota voidaan käyttää

niin yksittäisenä tutkimusmenetelmänä kuin teoreettisena viitekehyksenäkin. Tämän

takia se soveltuu lähes kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin. (Tuomi & Sarajärvi

2002, 6, 105–106.)

Sisällönanalyysin laaja-alaisten metodologisten mahdollisuuksien takia on syytä hieman

tarkastella tutkimusmenetelmän taustoja, joita on esitellyt muun muassa Klaus

Krippendorff (2004). Englanninkielinen sisällön analyysiä tarkoittava termi content

analysis on peräisin noin 60 vuoden takaa. Sisällönanalyysin tiedollisten juurten

voidaan kuitenkin nähdä ulottuvan pitkälle menneisyyteen. Jo ihmisten välisen

vuorovaikutuksen syntyminen sekä puheen ja kirjoitustaidon kehittyminen ovat luoneet
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pohjan niille sisällöille, joista tietoisuutemme voidaan nähdä koostuvan. (Krippendorff

2004.) Lähtökohtaisesti sisällönanalyysi siis pohjaa niihin ihmisten välisiin

vuorovaikutussuhteisiin, joissa tuotetaan todellisuutta kielen välityksellä. Tällöin

voidaan tutkia esimerkiksi kirjallisuutta, taidetta, mediaa tai politiikkaa.

Krippendorffin mukaan sisältöjen tutkimus on vuosien saatossa muuttunut

huomattavasti. Hän keskittyy erityisesti tarkastelemaan kvantitatiivista sisältöjen

tutkimusta, mutta nostaa esiin myös kvalitatiivisen sisällöntutkimuksen syntymisen sen

rinnalle. Kvalitatiivisen suuntauksen juuret hän näkee kirjallisuuden, sosiaalitieteiden ja

kriittisten koulukuntien, kuten marxismin tai feminismin tutkimuksessa.

Kvalitatiiviselle sisällönanalyysille tulkinnallisuus on läheinen käsite. Tällä hän

tarkoittaa sitä, että käsiteltävät tekstimäärät ovat suhteellisen pieniä, mutta niitä luetaan

sitäkin tarkemmin. Tämän lisäksi tekstejä tulkitaan usein kertomuksina, jotka ovat

hyväksyttyjä tietyissä akateemisissa yhteisöissä. Näin ollen ”analyytikot tunnustavat

toimivansa hermeneuttisissa piireissä, joissa heidän omat sosiaalisesti tai kulttuurisesti

ehdollistuneet ymmärryksensä ovat perustavanlaatuisesti läsnä.” (Krippendorff 2004,

17.)

Sisällönanalyysi näyttää siis tarjoavan varsin monenlaisia mahdollisuuksia tutkijalle.

Alun perin kvantitatiivisesta journalistiikan tutkimuksesta lähtöisin oleva

tutkimusmenetelmä on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut muutoksen, joka

mahdollistaa analyysin tekemisen useilla eri tieteen aloilla ja samalla selkeyttää monia

metodologisia kiistanalaisuuksia (Krippendorff 2004, 17). Tässä yhteydessä en

kuitenkaan näe tarpeellisena paneutua sisällönanalyysin teoreettiseen historiaan tämän

syvällisemmin, vaan keskityn kuvaamaan sisällönanalyysin merkitystä omassa

tutkimuksessani.

Krippendorff (2004) on lähestynyt laadullista sisällönanalyysiä tekstilähtöisestä (text-

driven), ongelmalähtöisestä (problem-driven) ja metodilähtöisestä (method-driven)

näkökulmasta. Oman tutkimukseni kannalta merkittävimpänä pidän Krippendorffin

esitystä tekstilähtöisestä sisällönanalyysistä, jossa teksteillä nähdään olevan erilaisia

tarkoituksia. Tekstilähtöisessä sisällönanalyysissä olennaista on tutkimukseen valittujen

tekstien intertekstuaalisuus eli tekstienvälisyys. Tällöin merkittävää on huomioida mitä

tekstit olettavat tai merkitsevät yleisesti tai millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat.
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Teksti ei siis itsessään tarkoita vielä mitään, vaan keskeisiä ovat ne tulkinnat, joita lukija

voi siitä tehdä. Nämä tulkinnat ovat kuitenkin aina yksittäisen tutkijan tekemiä

päätelmiä teksteistä, minkä seurauksena sisällönanalyysin tekijät ovat rajoitettuja

analysoimaan vain omaa ymmärtämystään, eivät mitään sen ulkopuolella. (Emt., 341–

342.)

Tuomi ja Sarajärvi (2002) tarkoittavat sisällönanalyysillä laadullista, sanallista tekstien

kuvaamista, jossa erilaisia tekstejä analysoidaan merkityksiä tuottavina. Heidän

esittelemänsä määritelmän mukaan sisällönanalyysiä laadullisesta aineistosta voidaan

tehdä kolmella tapaa: aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti.

Yleisimmin käytetty aineistolähtöinen analyysitapa lähtee olettamuksesta, jossa

tulkinnat tehdään puhtaasti aineistoon perustuen. Jos tutkimuksen taustalla kuitenkin

vaikuttavat jo aiemmin olemassa olevat tiedot ja havainnot aiheesta, analyysi ei voi olla

puhtaan aineistolähtöistä. Tällöin puhutaan sen sijaan teoriaohjaavasta

sisällönanalyysistä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97, 105–106.)

Tämän tutkimuksen kannalta Krippendorffin käsitys tekstilähtöisestä sisällönanalyysistä

on merkittävä. Tekstejä analysoivana tutkijana on jatkuvasti syytä pitää mielessä niihin

liittyvä tulkinnanvaraisuus. Toisin sanoen tekstien merkitykset ovat aina tutkijan omaan

näkemykseen perustuvia olettamuksia, eivätkä ne koskaan ole absoluuttisia totuuksia.

Tutkimukseni kannalta olennaista ovat myös sen taustalla vaikuttavat aiemmat tiedot ja

muiden esittämät teoriat ja oletukset aiheesta. Varsinaiseksi tutkimusmenetelmäksi

sopiikin siis parhaiten Tuomin ja Sarajärven esittelemä teoriaohjaava sisällönanalyysi,

jossa mahdollista on huomioida myös aiemmat tulkinnat aiheesta.

Teoriaohjaavaa tapaa tehdä tutkimusta on joskus kritisoitu liiasta eklektiivisyydestä.

Toisin sanoen tutkimuksesta tulee helposti vain kokoelma luetusta materiaalista, josta ei

kuitenkaan onnistuta tekemään kunnollisia empiirisiä tarkasteluja saati johtopäätöksiä.

(Eskola 2007, 163) Uskon kuitenkin, että tutkimukseni pystyy osoittamaan muutosta

tapahtuneen niissä ajattelutavoissa ja lastensuojelussa vallalla olevissa käsityksissä,

joiden parhaiten nähdään toteuttavan lapsen etua. Keskustelujen teemat sinänsä ovat

saattaneet säilyä samoina viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa, mutta

perusteluissa voidaan olettaa tapahtuneen muutosta.
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4. Tutkimusasetelma

4.1. Aineisto

Tutkimusaineistoni koostuu eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjoista.  Tarkoituksena

on tarkastella lastensuojelulakien säätämiseen liittynyttä keskustelua eduskunnassa.

Kuten muidenkin lakien kohdalla, hallitus laatii aina esityksen myös ehdotukseksi

uudesta lastensuojelulaista. Suomen lainsäädäntöprosessi voidaan jakaa esimerkiksi

seuraaviin vaiheisiin: hallituksen esityksen valmistelu ministeriöissä, hallituksen

esityksen valtioneuvostokäsittely, lakiesityksen eduskuntakäsittely ja hyväksytyn lain

käsittely valtioneuvostossa.

Lainsäädännön valmistelutyö tehdään siinä ministeriössä, jonka toimialaan asia kuuluu.

Tämän vaiheen tuloksena syntyy esittelyvalmis hallituksen esitys, joka voidaan lähettää

valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvoston käsittelyssä muokkautuu varsinainen

hallituksen esitys, joka lähetetään eduskuntakäsittelyyn. Eduskunnassa lakiesitys tulee

esille ensimmäistä kertaa eduskunnan täysistunnossa, jossa käytävän lähetekeskustelun

tarkoituksena on antaa evästyksiä asiaa käsittelevälle valiokunnalle. Lähetekeskustelun

jälkeen esitykset ja aloitteet käsitellään valiokunnissa ennen päätöksen tekoa. Samaa

asiaa koskevien hallituksen esityksien ja lakialoitteiden käsittely yhdistetään

valiokunnissa. Valiokunta valmistelee mietinnön, jonka jälkeen esitys palaa eduskunnan

täysistuntoon ensimmäiseen käsittelyyn. Laki hyväksytään tai hylätään lopullisesti

täysistunnon toisessa käsittelyssä. (Lainsäädäntöprosessi 2008.) Ennen vuoden 2000

perustuslain uudistusta lainsäädäntöprosessi oli vielä kolmivaiheinen nykyisen

kaksivaiheisen sijaan. (ks. valtiopäiväjärjestys 1928, 66§, vrt. PL, 72§ ja eduskunnan

työjärjestys, 53§) Näin ollen vuoden 1983 lastensuojelulaki eroaa prosessuaalisesti

uudemmasta laista. Tällä ei kuitenkaan ole analyysini kannalta merkitystä.

Tutkimusaineiston valintaan vaikuttivat useat seikat. Tarkoituksenani oli jatkaa

kandidaatin tutkielman pohjalta lapsen edun määrittelemistä empiirisen aineiston avulla.

Haastatteluaineiston kokoamisen kysymysten suunnitteluineen koin kuitenkin

työskentelymahdollisuuksiini nähden epäsopivana, joten päädyin etsimään jotakin jo



38

olemassa olevaa dokumenttia tai tekstiä. Eduskunnan täysistuntopöytäkirjoihin törmäsin

etsiessäni aineistoa tutkimuksen teoriaosiota varten. Halusin jatkaa kandidaatin

tutkielmassani aloittamaa lapsen edun tarkastelua ja huomioida edelleen lastensuojelun

oikeudelliset lähtökohdat. Tämän takia lastensuojelulakien säätämistä koskevat

eduskunta keskustelut tuntuivat mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.  Jottei aineistoni olisi

liian yksipuolinen, halusin ottaa ajallisen muutoksen mukaan tarkasteluun. Päädyin siis

aineistoon, joka koostuu kahden eri lastensuojelulain uudistamista koskevista

täysistuntokeskusteluista vuosina 1983 ja 2007.

Aineiston kokoaminen oli helppoa, sillä kaikki vuoden 2007 täysistuntokeskustelut

olivat saatavissa eduskunnan omilla internet-sivustoilla. Vuoden 1983 keskustelut

puolestaan löytyivät Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen kirjastosta

kirjallisessa muodossa. Metodin valinta sen sijaan osoittautuikin jo paljon

hankalammaksi, sillä tekstiaineiston tutkimusmahdollisuudet ovat menetelmällisestä

näkökulmasta varsin laajat. Aluksi ajattelin tehdä retorista analyysiä, mutta koin

kuitenkin, että se ei tarjonnut riittävästi mahdollisuuksia tarkastella aineiston

sisällöllisiä merkityksiä. Seuraavana perehdyinkin diskurssianalyysin mahdollisuuksiin

tarkastella sitä, miten tekstissä tuotetaan merkityksiä. Lopulta kuitenkin päädyin

ohjaajani avustuksella sisällönanalyysiin jolloin oleelliseksi tarkastelun kohteeksi

aineistosta valikoituivat ne merkitykset tai perustelut, joilla lapsen edun nähdään

lainsäädännön kautta parhaiten toteutuvan.

Myöskään aineiston rajaaminen ei ollut yksiselitteistä. Täysistuntopöytäkirjat ovat vain

yksi pieni osa lainsäädäntöön liittyvässä keskustelussa. Tutkimusaineistosta jäivät näin

ollen pois kaikki valiokuntakeskustelut ja asiantuntijalausunnot. Samoin varsinaiset

hallituksen esitykset sulkeutuivat pois. Kaikki nämä ovat kuitenkin olleet

taustoittamassa varsinaista aineiston analyysiä.  Analysoitavan aineiston supistaminen

on mielestäni perusteltua, sillä olen halunnut tarkastella sellaista aineistoa, jossa

puhujien puheenvuorot ja argumentit on mahdollista erottaa toisistaan. Toisin sanoen

täysistuntopöytäkirjoissa puhujien sanomiset on kirjattu sanatarkasti sen sijaan, että olisi

laadittu yleisluontoinen muistio puheenvuoroista, kuten valiokuntapöytäkirjojen

kohdalla on tehty.
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Tutkimusaineistossani on tekstiä lähes 70 sivua. Keskusteluaineistoksi tekstimäärä on

melko suuri, joten jouduinkin lukemaan sitä läpi moneen kertaan muodostaakseni

kokonaiskuvan aineistosta. Vasta tämän jälkeen oli mahdollista aloittaa sisältöjen

tarkastelu yksityiskohtaisemmin. Etsimällä teksteistä yhtäläisyyksiä ja eroja alkoivat

hahmottua myös näkökulmat, joista lopulta muotoutuivat tutkimukseni viisi

tarkastelukohdetta. Tietyt teemat siis näyttivät toistuvan molempien

lastensuojelulakikeskustelujen kohdalla. Koska tutkimukseni alkuperäinen tarkoitus oli

tarkastella lapsen edun määrittymistä, päädyin sulauttamaan yhteen nämä aineistosta

esiin nousseet teemat ja aiemmin kokoamani teoreettiset lähtökohdat lapsen edun

määrittymiselle lastensuojelussa. Toisin sanoen aineistoa lukemalla ja suhteuttamalla

sitä aiempiin tietoihin muotoutui myös lopullinen tutkimusasetelma.

Viiden teeman tai kategorian pohjalta olen poiminut aineistosta tekstinäytteitä, joissa

perustellaan lapsen etua taloudellisesta, oikeudellisesta, kasvatuksellisesta,

asiakaskeskeisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näytteiksi olen valinnut vain

sellaisia tekstejä, jotka ovat mielestäni jollain tavalla olleet suhteutettavissa lapsen etuun.

Lisäksi olen jättänyt huomioimatta puheet, jotka eivät tutkimukseni kannalta ole tuoneet

uusia näkökulmia keskusteluun. Kaiken kaikkiaan keräsin aineistosta 204 tekstinäytettä,

joista 94 koskee vuoden 1983 lastensuojelulakia ja loput vuoden 2007

lastensuojelulakia. Lopullisen analyysin kohteena ovat siis näiden keskustelusta

poimittujen näytteiden sisällöt ja niiden merkitykset.

4.2. Tutkimusongelma ja -kysymykset

Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan keskustelua, jota eduskunnassa on käyty

hallitusten esitysten pohjalta säädettäessä vuosien 1983 ja 2007 lastensuojelulakeja.

Tarkoituksena ei ole tarkastella lainsäädäntöprosessia itsessään, vaan niitä puheen

sisältöjä, joilla prosessin aikana perustellaan lapsen etua ja oikeuksia. Molemmissa

laeissa johtavana periaatteena on lapsen etu, joten luonnollisesti myös lain sisällön tulee

tätä periaatetta noudattaa. Työni kannalta oleellista on siis tarkastella sitä, miten ja

millaiseksi lapsen etu eduskunnan käymissä keskusteluissa muotoutuu ja millä

perusteilla. Toisaalta haluan selvittää onko näissä perusteluissa havaittavissa ajallista

variaatiota.
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Ensimmäisenä tarkastelen lapsen etua oikeudellisesta näkökulmasta. Pyrin osoittamaan,

miten eduskunnan täysistuntokeskusteluissa lapsen etua perustellaan oikeudellisiin

seikkoihin tukeutumalla ja millaisista asioista tässä yhteydessä puhuttu eri

vuosikymmeninä. Tämän jälkeen pyrin osoittamaan taloudellisten lähtökohtien

vaikutusta lapsen edun määrittymiseen. Lapsen etu on sidoksissa myös

lastensuojelupalveluiden toteuttamismahdollisuuksiin, jotka puolestaan kytkeytyvät

riittäviin resursseihin ja määrärahoihin. On siis tärkeää tarkastella lapsen etua myös

taloudellisten perustelujen näkökulmasta.

Kolmantena ulottuvuutena käsittelen lapsen etua perhesuhteiden ja kasvatusvastuun

näkökulmasta. Perheen merkitys lapsen elämässä nähdään tärkeänä ja sen osoittaminen

kuka lapsesta on kykenevä huolehtimaan, ei aina ole itsestään selvää. Tarkoituksenani

onkin koettaa löytää eduskunnan puheista sellaisia perusteluja, joissa korostetaan

perheen ja kasvatuksellisten lähtökohtien vaikutusta lapsen turvallisen ja hyvän

kehityksen kannalta. Toisin sanoen etsin vastausta siihen, miten lapsen etu kytkeytyy

vallalla oleviin perhe- ja kasvatuskäsityksiin.

Neljännessä luvussa puolestaan keskityn lastensuojelun palvelujärjestelmään ja lapsen

asemaan lastensuojelun asiakkaana. Tässä yhteydessä on tarkoitus osoittaa, onko lasten

asemassa lastensuojelupalvelujen asiakkaana tapahtunut muutosta. Toisaalta myös etsin

vastausta siihen, miten lapsen etu on puheissa nähty suhteessa lapsen asemaan

asiakkaana. Analyysini viimeisessä luvussa tarkastelen lapsen etua yhteiskunnallisesta

näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää millaisia vaikutuksia yhteiskunnallisella

muutoksella nähdään olevan lapsen elämässä. Toisaalta myös osoittaa millaisia yleisiä

yhteiskunnallisia arvoja ja päämääriä lastensuojelulakien keinoin on haluttu toteuttaa ja

millä perusteilla.
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5. Analyysi

5.1. Oikeudelliset perustelut lapsen etuna

Lapsen oikeudet ja lapsen etu nähdään usein samana asiana. Kuten aiemmin olen

osoittanut, oikeudelliset perustelut eivät kuitenkaan lastensuojelussa ole olleet aina niin

keskeisiä. Oikeudellistumiskehityksen myötä myös lastensuojelussa oikeudellisiin

perusteluihin tukeutuminen on yleistynyt. Aineistossani vuoden 1983

lastensuojelulakiin liittyvässä keskustelussa lapsen oikeudet olivat läsnä, sillä tällöin

lakiin ensimmäistä kertaa kirjattiin lapsen oikeuksia ja etua koskevia säännöksiä.

Vuoden 2007 lakia säädettäessä lapsen oikeuksien toteutuminen puolestaan esitettiin

yhtenä niistä puutteista, joita edellisen lain puitteissa ei pystytty turvaamaan riittävästi.

Lasten ja perheiden oikeusturvan parantaminen onkin nähty yhtenä uuden lain

merkittävimmistä saavutuksista.

Lapsen edun perusteleminen oikeusturvakysymyksillä on aineistosta varsin selkeästi

erottuva haara. Tämä ei sinänsä ole erikoista, sillä lastensuojelulain kuten monien

muidenkin lakien, on tarkoitus turvata oikeudet jollekin tietylle ihmisryhmälle.

Mielenkiintoista on kuitenkin se, millaisina nämä oikeudet nähdään ja miten niiden

parhaiten nähdään palvelevan lapsen etua. Molempia lakeja säädettäessä puhe

oikeuksista ja oikeusturvasta on ollut esillä. Lapsen etuna on nähty riittävän

oikeusturvan takaaminen lainsäädännön keinoin. Vuoden 1983 aineistossa oikeudellisia

perusteluja kuitenkin oli huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2007 aineistossa. Tämä

näyttäisi tukevan oletusta lisääntyneestä oikeudellisilla seikoilla perustelemisesta

lastensuojelua koskevassa keskustelussa.  Olennaisempaa kuin perustelujen määrä ovat

tässä yhteydessä kuitenkin ne asiat, joiden nähdään toteuttavan parhaiten lapsen etua ja

oikeuksia. Toisin sanoen se, miten lapsen etua määritellään oikeudellisiin perusteluihin

tukeutuen.

Vuoden 1983 lastensuojelulaki laadittiin eritoten turvaamaan lasten subjektiivisia

oikeuksia. Aiemmin voimassa ollut laki antoi oikeutuksen lähinnä huostaanottoihin, kun

tästä eteenpäin lainsäädännön johtavaksi periaatteeksi haluttiin lapsen etu.
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Kysymys lapsen edusta tuodaan lakiehdotuksessa esiin useassa eri kohdin, ja lapsi
nähdään siinä itsenäisenä subjektina, omaan elämäänsä vaikuttavana henkilönä, jonka
toivomukset ja mielipiteet on otettava entistä paremmin huomioon. (OIK 1/83)

Naiset saivat kaksi sukupolvea sitten, kun edusmiehisyys lakkasi, oikeuden nousta
perhelainsäädännössä itsenäiseksi oikeussubjektiksi, ja nyt on ollut tässä lakiehdotuksessa
lasten vuoro. (OIK 2/83)

Keskeinen ja nykyoloja vastaava periaate on myös se, että lakiesitys ottaa erityisesti
huomioon lapsen edun vanhempien edun oltua aikaisemmin johtavana periaatteena. Tässä
suhteessa nyt käsittelyyn tuleva laki kulkee mm. nykyisen pohjoismaisen lainsäädännön
edellä. (OIK 6/83)

Lastensuojelulainsäädäntöä haluttiin kehittää nykyoloja vastaavaksi luomalla lapsille

yhtäläisiä oikeuksia aikuisten kanssa. Puheissa lasten oikeuksia verrattiin muun muassa

naisten oikeuksiin, joiden kehittämisessä Suomen on usein nähty olevan edelläkävijä.

Toinen puhuja näkeekin lapsen edun nostamisen johtavaksi periaatteeksi saattavan

edelläkävijän asemaan myös lastensuojelulainsäädännön. Parantamalla lasten

subjektiivisia oikeuksia lainsäädännön keinoin haluttiin vaikuttaa myös heidän

yhteiskunnalliseen asemaansa, toisin sanoen lasten näkyvyyttä yksilöinä pyrittiin

lisäämään. Uutta lastensuojelulakia kohtaan esitettiin kuitenkin myös kritiikkiä:

Lastensuojelulaki on toteutettavissa aina oikeusistuimen ulkopuolella, jolloinka
lastenhuollon laitoksissa tietyissä tilanteissa asiakkaiden oikeuksien ja vapauksien
rajoittaminen voi johtaa lapsen tai vanhempien oikeusturvan heikkenemiseen (OIK 8/83)

Lakiesitys on sisällöltään ja hengeltään vanha. Se ei sisällä kokonaisnäkemystä eikä
lastensuojelullista näkökulmaa yhteisöön. Sen pykälät ovat äärimmäisen pyöreitä, eivätkä
tuo mitään tuoretta ainesta käsittelyyn… Jos lastensuojelulakiin ei saada lapsiperheitä ja
nuoria koskevia olosuhteita ja niiden korjaamiseen tähtäävää velvoittavuutta, ei lailla voi
olla merkitystä. (OIK 3/83)

Meillä on vanhempainvallan pitkät perinteet eikä ole yksinkertaistakaan lastensuojelussa
tai muissa vastaavissa yhteiskunnan järjestämissä toimissa ristiriitatilanteissa järjestellä
samanaikaisesti vanhempien oikeuksia ja ratkaista lapsen etu, varsinkaan kun lapsen etua
ei voida irrottaa lapselle merkityksellisistä ihmissuhteista. (OIK 5/83))

Puheissa lasten oikeuksien ei itsestään selvästi nähty toteutuvan lainsäätäjän

tarkoittamalla tavalla. Ongelmia oletettiin syntyvän etenkin vanhempien ja lasten

oikeuksien välisistä ristiriidoista. Pelkkänä puitelakina lastensuojelulain ei siis nähty

turvaavan riittävissä määrin lapsen oikeuksia, vaan kaivattiin tarkempaa sääntelyä.

Puheissa korostui myös huoli ja eräänlainen luottamuspula suhteessa viranomaisten
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kykyihin ja mahdollisuuksiin toimia lain edellyttämillä tavoilla ilman velvoittavaa

sääntelyä tilanteissa, joissa ratkaistavana on lapsen etu. Toisaalta pohdittiin

lakiehdotukseen sisältyneitä lapsen oikeuksia rajoittavia seikkoja:

Eristämistä on pidettävä poikkeuksellisena toimenpiteenä, jota kaikin käytettävissä olevin
keinoin on pyrittävä rajoittamaan. Myös muihin laissa mainittuihin pakotteisiin ja
rajoituksiin saisi mielestämme ryhtyä ainoastaan, jos siihen on erityisen perusteltua syytä.
(OIK 13/83)

Totean vain lyhyesti, että se missä eniten minun mielestäni vastalauseeni oli vastakkain
sosiaalivaliokunnan muiden jäsenten kannan kanssa, koski eristämistä eli sitä, missä
laissa puhutaan eristämisestä, mutta käytännössä tarkoitetaan sosiaali- ja
terveysministeriön asiantuntijoiden mukaan putkaa. Mielestäni sen kaltaista huoltoa tai
hoitoa ei enää nykyaikana saisi tapahtua lastensuojelulaitoksissa ja sen takia tulen
esittämään sen lopettamista. (OIK 16/83)

Konkreettisimpana puheenaiheena aineistosta erottui lapsen eristämistä koskeva

keskustelu. Eristämisen voimankäyttökeinona nähtiin olevan jäänne vanhanaikaisesta

tavasta toimia eikä sen koettu soveltuvan nykyisenlaiseen yhteiskuntaan. Lapsen

rankaisemista pakottavilla tai rajoittavilla toimenpiteillä ei enää pidetty lapsen edun

mukaisena tapana toimia.

Vuoden 2007 lainsäädäntökeskustelussa läsnä olivat vahvasti samankaltaiset elementit

kuin yli kaksikymmentä vuotta aiemmin. Edelleen lasten ja vanhempien oikeuksien

väliset ristiriidat koettiin vaikeiksi ratkaista, vaikka lainsäädännöllä lapsen etua

ensisijaisesti pyrittiinkin turvaamaan. Samoin painottuivat ennaltaehkäisevän toiminnan

merkitykset lastensuojelussa.

Lastensuojelun tulee aina olla asiakaslähtöistä ja turvata ennen kaikkea lapsen etu.
Tärkeää on myös niin lapsen kuin hänen vanhempiensa kuin lastensuojelutyöntekijöitten
oikeusturvan parantaminen. (OIK 1/07)

Näin ollen tietysti kaikki se, mitä voidaan lapsen eteen mahdollisimman nopeasti tehdä,
on tärkeää. Siis on tärkeä tehostaa lapsen ja perheen oikeusturvaa, tehdä entistä enemmän
ennalta ehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja työtä, jossa viranomaisia velvoitetaan
perheiden tukemiseksi tekemään kaiken sen, mitä perheet tarvitsevat.(OIK 30/07)

Ensi silmäyksellä olisi voinut ajatella, ettei keskustelun ollut tullut juuri mitään uutta.

Lapsen edun ja oikeuksien parempi turvaaminen, huoli vanhempien oikeusturvasta,

ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen painottuvat molempien lakien

esityksissä ja keskusteluissa. Oikeusturvan parantaminen on kuitenkin tuonut mukanaan
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keskusteluun uudenlaisia sävyjä, joita edellistä lakia säädettäessä ei ole samalla tavoin

huomioitu. Oikeudellisesta näkökulmasta voimakkaita kannanottoja herättäneitä

keskustelun aiheita olivat esimerkiksi syntymättömän lapsen suojelemista ja

tahdonvastaisia huostaanottoja koskeva keskustelu.

Mutta jos kysymyksessä on kaksi oikeusturva asiaa, sen sikiön oikeusturva, joka kasvaa
sen äidin vatsassa ja sitten tämän äidin, joka kärsii ehkä alkoholi sairaudesta, niin kyllä
minulla vaaka kallistuu kuitenkin siihen, että pakkohoitopäätös, lyhytaikainenkin, on
parempi kuin se, että hänet jätetään tavallaan oman onnensa nojaan ja kärsimään myöskin
siitä elämästä sen jälkeen kun lapsi on syntynyt. (OIK 23/07)

En voi olla toteamatta sitä näkökohtaa, että jos pakkohoitoon mennään lainsäädännön
tietä, niin täytyy olla erittäin vankka tieteellinen pohja niille perusteille, joilla se
pakkohoitopäätös sitten tehdään.(OIK 24/06)

Kysymys lapsen paremmasta oikeusturvasta on herättänyt myös keskustelun

syntymättömän lapsen oikeuksista. Päihdeongelmaisten äitien pakkohoidolla haluttiin

vaikuttaa syntymättömän lapsen mahdollisiin kehityksellisiin häiriöihin tai vakaviin

vaurioihin, joihin esimerkiksi suurten alkoholimäärien käytön raskauden aikana on

todettu johtavan. Keskustelussa pakkohuoltoa puollettiin voimakkaasti syntymättömän

lapsen etuun vedoten, toisaalta erottui hieman maltillisempi linja, jossa vaadittiin

enemmän tietoa ja selvittelyä, jopa tieteellistä pohjaa, ennen kuin näin voimakkaasti

yksityisyyden suojaan puuttuvia päätöksiä voitaisiin ryhtyä tekemään. Lapsen edun

paremman toteutumisen kannalta äidin oikeusturvaa kuitenkin näytettiin olevan valmiita

kaventamaan, kunhan siihen vain saataisiin riittävät perusteet. Toinen pakottava

toimenpide, joka vei paljon tilaa keskustelulta, oli tahdonvastaisten huostaanottojen

käsittelyn siirtäminen hallinto-oikeuksille.

Pidän hyvin tärkeänä, että lakivaliokunta perehtyy nimenomaan näihin huostaanottojen
oikeusturvaongelmiin ja mahdollisimman nopeaan käsittelyyn, joka on minun mielestäni
tässä se aivan keskeinen sisältö, jos mietitään lapsen etua pitemmällä tähtäimellä. (OIK
17/06)

Yli puolet kuultavistamme oli sitä mieltä, että lasten huostaanotto ei ole juridiikkaa, vaan
se on sosiaalityötä. Hallituksen esitys heijastaa syvää epäluottamusta kuntatason
päätöksentekijöihin ja sosiaalivirkailijoihin. Lisäksi epäilemme, että hallinto-oikeuksilla
ei ole sitä osaamista, kuten ne itse sanovat, eikä niillä ole kapasiteettia tehdä näitä
ensiasteen päätöksiä, ja tällöin voi tapahtua niin, että nämä päätökset viivästyvät erittäin
paljon. (OIK 26/07)

Lastensuojelulain tärkein asia on toteuttaa lasten etua ja oikeuksia. Päätöksenteon
siirtymisessä hallinto-oikeuksiin on se vaarana, että yhä enemmän tulee painottumaan
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vanhempien oikeuksien ja asioiden perustelu siltä kannalta. Näin ei saisi tapahtua, sillä
keskeisimpänä jatkossakin tulee painottua lapsen etu. (OIK 37/07)

Päätöksenteon siirtoa hallinto-oikeuksille perusteltiin käsittelyaikojen nopeuttamisella

ja eritoten lapsen ja vanhempien oikeusturvan parantamisella. Hallinto-oikeuksien

osaamisen nähtiin paremmin toteuttavan lapsen etua äärimmäisissä tilanteissa, joissa

joudutaan tekemään asianosaisten kohdalla heidän tahtonsa vastaisia päätöksiä. Tässä

näytetään kuitenkin olevan ylitetty jonkinlainen raja, sillä erityisesti tämä kyseinen

lainkohta herätti suurta vastustusta. Lapsen edun toteuttamisen ei nähty toteutuvan

ainoastaan juridisin keinoin, vaan haluttiin monipuolisempaa näkemystä. Hallituksen

esityksen nähtiin osoittavan epäluottamusta lastensuojelun parissa työskenteleviin

ammattihenkilöihin. Lasten etujen pelättiin myös jäävän vanhempien etujen jalkoihin

viimeistään siinä vaiheessa, kun asioita aletaan käsitellä oikeus-istuimissa asianajajien

voimin.

Oikeudellisilla seikoilla perustelemisesta on lastensuojelulain kehittämisen myötä tullut

arkipäivää lastensuojelussa. Toisin sanoen lapsen edun nähdään toteutuvan parhaiten

takaamalla lapselle riittävä oikeusturva lainsäädännön keinoin. Vuonna 1983

edistyksellisenä pidettiin ylipäätään lapsen edun nostamista lainsäädännön johtavaksi

periaatteeksi. Haluttiin luopua lasta rajoittavista ja rankaisevista käytännöistä ja edistää

ennaltaehkäisevää toimintaa. Jo tällöin lastensuojelulain kuitenkin nähtiin olevan myös

riittämätön turvaamaan lapsen oikeuksien toteutumista siinä tarkoitetulla tavalla.

Puitelain luontoista lastensuojelulakia pidettiin riittämättömänä vastaamaan käytännön

vaatimuksiin. Lain säätämisen jälkeen siihen onkin tehty useita parannuksia, joilla on

pyritty paikkailemaan käytännöissä ilmeneviä ongelmia.

Päivi Sinkon (2005) mukaan Suomessa on liikuttu pikku hiljaa kohti englantilaista

lastensuojelujärjestelmää, jossa oikeudellisilla seikoilla perusteleminen on arkipäivää.

Lastensuojeluongelmien ratkaisemisen nähdään entistä enemmän vaativan oikeudellisia

päätöksiä tai vähintään juridista osaamista. (Sinko 2005, 17.) Tämä näkökohta korostui

myös eduskunnan keskustelussa, jossa lastensuojelun päätöksentekoa haluttiin siirtää

hallinto-oikeuksille. Kun 1980-luvulla luotettiin lastensuojeluviranomaisten

harkintavaltaan tehdä päätöksiä puitelain pohjalta, haluttiin 2000-luvulla siirtää vastuuta

oikeudellisille toimijoille.
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Vuoden 2007 lastensuojelulakia koskevassa keskustelussa painottuivat varsin

voimakkaasti pakottavat toimenpiteet. Päihdeäitien pakkohoito ja tahdonvastaisten

huostaanottojen päätöksen teon siirtäminen hallinto-oikeuksille hallitsivat keskustelua.

On vaikea sanoa, ovatko nämä asiat todellakin vaatineet pikaista ratkaisua vai onko

oikeudellistumiskehitys vain saavuttanut sen pisteen, että ainoastaan tällaiset

äärimmäiset toimenpiteet ylipäätään herättävät keskustelua ja voimakkaita mielipiteitä.

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja lastensuojelun kokonaisvaltaisen kehittämisen

sijaan voimakkaasti näytettiin jumiutuneen varsin marginaalisiin

oikeusturvakysymyksiin.

5.2. Taloudelliset perustelut lapsen etuna

Lastensuojelun peruslähtökohtana on lapsen edun toteutuminen. Tätä turvaamaan on

kehitetty lastensuojelulaki ja useita lapsen oikeuksia turvaavia säädöksiä ja periaatteita.

Lapsen edun toteuttaminen vaatii kuitenkin paljon muilta ihmisiltä ja yhteiskunnalta.

Lastensuojelupalvelut, kuten muutkin lakisääteiset palvelut, vaativat rahaa ja työvoimaa

toteutuakseen. Toisin sanoen lapsen edun toteutuminen haluamallamme tavalla on

vahvasti sidoksissa niihin taloudellisiin resursseihin, joita valtiolla tai kunnilla on

käytettävissä. Mikäli palveluja ei pystytä turvaamaan yhtälailla jokaiselle lastensuojelun

tarpeessa olevalle, myös lapsen edun toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla

nähdään vaarantuvan. Taloudellisten näkökohtien esiin tuominen lastensuojelulakia

säädettäessä on siis melko itsestään selvää. Lastensuojelua ei voida toteuttaa ilman

rahaa tai työvoimaa. Näin ollen myös lapsen edun toteutuminen lastensuojelulain

tarkoittamalla tavalla on riippuvainen näistä taloudellisista seikoista.

Lastensuojelulainsäädännön kannalta taloudellisilla seikoilla on suuri merkitys ja ne

eivät suinkaan ole helpoimpia asioita, joista joudutaan päättämään. Lakia säädettäessä

on punnittava tarkoin esimerkiksi sitä, kuinka hyvin se vastaa käytäntöjä. Ei ole

järkevää tehdä lakia, jota ei sitten pystytä noudattamaan.  Lastensuojelulain kohdalla

ongelmallista onkin jatkuva resurssipula, jota vaaditaan ratkaistavaksi. Lastensuojeluun

voitaisiin lailla turvata riittävät resurssit, mutta onko tällainen käytännössä mahdollista?

Puhetta asiasta on riittänyt hyvin yli kahdenkymmenen vuoden ajan, seuraavaksi
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yritänkin selventää millaisia ratkaisuja puheissa on esitetty ja millaisena lapsen etu

näiden puheiden kautta näyttäytyy.

Vaikka tämä laki ei sinänsä tuo lisää taloudellisia voimavaroja lastensuojelutoimintaan
eikä lastenkasvatusneuvontaankaan, on edellytettävä, että kunnat toteuttavat tämän
puitelain tavoitteita ja käyttävät tavoitteiden saavuttamiseksi myös riittävästi varoja.
(TAL 9/83)

Eduskunta hyväksyy jälleen lain, jonka päämäärät ovat ihmisille mieluisia ja joka
tuudittaa kaikki osapuolet siihen uskoon, että nyt avautuvat uudet mahdollisuudet.
Sosiaalisesti laki ei anna minkäänlaisia takeita lisävaroista, vain siitä, että lastensuojelu
tullaan järjestämään tarpeita edellyttävällä tavalla.(TAL 13/83)

Vuoden 1983 lakiesityksessä luotiin puitteita myös lastensuojelun taloudellisille

lähtökohdille. Taloudellinen päätösvalta ja varojen käytön kohdentaminen säilyi

kunnilla, ja ainoa vaatimus oli järjestää lastensuojelupalvelut kuntien tarpeiden

mukaisesti. Eduskunnan puheissa tällaista suuntaa kuitenkin pidettiin pitkälti

riittämättömänä. Varovaisimmissakin ehdotuksissa haluttiin kunnilta edellyttää puitelain

tavoitteiden toteuttamista myös käytännöissä. Kriittisemmissä kannanotoissa

lastensuojelulakiin olisi haluttu tarkempia säädöksiä kuntien sitoutumisesta

lastensuojelun järjestämiseen, koska resurssipulan ei uskottu korjautuvan vain luomalla

edellytykset sille, että palvelut on järjestettävä kuntien tarpeiden mukaan. Lapsen edun

toteutumisen kannalta siis pidettiin olennaisena riittävien taloudellisten edellytysten

turvaamista sekä toimintamuotojen osoittamista kunnille lakisääteisesti. Lastensuojelun

rahoitukseen sen sijaan haettiin ratkaisua muun muassa varojen paremmasta

kohdentamisesta.

Toivoisin, että selvästi otettaisiin laitoshoidon suhteen tavoitteeksi se, että laitoshoidosta
vähitellen luovutaan. Tämä ei tarkoita sitä, että se työ, mitä laitoksissa on tehty, olisi
jotenkin huonoa. Kuitenkin parempia vaihtoehtoja on olemassa. Jos ajateltaisiin, että
resursseja, mitä on käytettävissä, siirrettäisiin laitoshuollosta avohuollon puolelle,
sijaiskoteihin ja muualle, niin pystyttäisiin varmasti pääsemään vastaavanlaisiin tuloksiin.
(TAL 3/83)

Kun voimavarat ovat rajatut, on selvää, että kaikkein tärkeintä on ensinnä kehittää
avohuollon linjaa, mutta sen ohella on asetuksen sisällössä edellytettävä täsmennystä
myös laitoshoidon kehittämisestä. Kaikkein vaikein huoltoa ja hoitoa kaipaava aines ei
saa nykyajan edellyttämää ymmärtäväistä ja hoitavaa kohtelua, ellei työvoimaa lisätä
nykyisestä huomattavasti. (TAL 5/83)

Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen nähtiin hyvänä keinona säästää

kustannuksissa myös tulevaisuudessa. Laitostoiminnan vähentämistä pidettiin sekä
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taloudellisena, että lapsen etuna. Toisaalta myös laitoshuollon kehittäminen nähtiin

tärkeänä, sillä aina on olemassa niitä, joille avohuollon keinot ovat riittämättömät.

Resurssien tarvetta ei siis haluttu jakaa ainoastaan avohuollon piiriin vaan laitoshuoltoa

pidettiin välttämättömänä niin kauan kuin vaihtoehtoisia huoltomuotoja, kuten

sijaisperheitä, ei olisi saatavissa. Varojen kohdentamisenkin nähtiin siis toisin sanoen

aina olevan pois jostakin muusta toiminnasta. Tosin myös toisenlaisia ratkaisuja asiaan

esitettiin:

Viime vuonna lapsiperheiden keskuudessa tehdyn galluphaastattelun mukaan kolme
tehokkainta keinoa lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja näin myös
lastensuojelutoimenpiteiden ennaltaehkäisemiseksi olisivat asuntolainojen ehtojen
helpottaminen, verohelpotusten lisääminen ja lastenhoidon kustannusten verovähennysten
mahdollistaminen. Tämä tulisi päätöksenteossamme ottaa huomioon. (TAL 13/83)

Yhteiskunnan kyvyttömyys vastata lasten ja nuorten ongelmiin tulee pitkällä tähtäimellä
useamman sukupolven ajan kalliiksi yhteiskunnalle. Uinuvia voimavaroja voidaan löytää
jo olemassa olevasta toiminnasta, kunhan vain päästään liikkeelle. (TAL 7/83)

Lastensuojelun taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi etsittiin ratkaisuja myös

laajemmista sosiaalipoliittisista yhteyksistä. Vanhempien taloudellisia elinehtoja

parantamalla nähtiin mahdolliseksi vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja näin ollen

ennaltaehkäistä myös ongelmien syntymistä. Toisaalta tuotiin esiin jo olemassa olevat

voimavarat, joita paremmin käyttämällä olisi voitu vaikuttaa tehokkaammin uudistusten

toteuttamiseen. Luotettiin siis tavallaan siihen, että uudistuksen innoittamana ihmiset

automaattisesti lähtevät toteuttamaan uusia toimintamuotoja ja saavat ehkä samalla

myös lisävoimia tehdessään jotain uutta.

2000-luvulla taloudellisista asioista keskusteleminen jatkui varsin samoilla linjoilla kuin

aiemminkin. Eduskunnan puheiden perusteella resurssipula ei näyttänyt kadonneen

mihinkään, pikemminkin se oli kasvanut.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin tulisikin sisällyttää lastensuojelupalveluihin varattu
valtionosuus. Samoin lakiin pitäisi sisällyttää kuntia sitova lastensuojelupalveluiden
vähimmäismitoitus. Muuten on turha puhua kokonaisuudistuksesta, ja muuten ei voida taata,
että lastensuojelun toimenpiteet voidaan tehdä riittävän aikaisin ja lapsen tarpeiden
mukaisesti.(TAL 2/06)

Erinomaisinkin laki jää yleviksi periaatteiksi ja sanahelinäksi ilman asianmukaisia
resursseja. Voimavarat tulisi myös kohdentaa oikein. Näin kalleimpia korjaavia palveluita,
joihin muun muassa huostaanotto lukeutuu, saataisiin minimoitua. (TAL 4/07)
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Lastensuojelupalvelujen järjestämiseen ja niiden toteuttamiseen kaivattiin tiukempaa

sääntelyä. Puheissa heijastui kuntien kyvyttömyys vastata lastensuojelun tarpeisiin,

vaikka se olisikin niiden velvollisuus. Resurssien turvaamisen lakitasolla sekä niiden

kohdentamisen oikealla tavalla nähtiinkin olevan edellytyksenä lapsen edun

toteuttamiselle kunnissa. Myöskään lainsäädännöllä ei nähty olevan merkitystä ilman

asianmukaisia resursseja. Lastensuojelun resurssitarpeen laaja-alaisuus näkyikin hyvin

niissä vaatimuksissa, joiden toteuttamista toimivan lastensuojelun oletettiin edellyttävän:

Tarvitaan paitsi lastensuojelun resursointia myös panostamista ennaltaehkäisevään
toimintaan lapsiperheiden syrjäytymisriskin minimoimiseksi…Lisäksi tarvitaan myös
pikaisesti parempia panostuksia lasten- ja nuortenpsykiatrian jonojen purkamiseksi. (TAL
3/06)

Lasten edun nimissä tarvitaan siis poikkihallinnollisuutta ja riittävät varhaisen
puuttumisen ja ennaltaehkäisyn resurssit.(TAL 5/06)

Elikkä voi olla, että lastenasema heikkenee sillä, kun kuntien talouksia yritetään
palvelujen kautta yhdistellä mahdollisimman pitkälle, siinä unohtuvat sitten nimenomaan
juuri tämänlaatuiset ongelmat ja se on suuri vaara. (TAL 6/06)

Lähtökohtaisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin panostamista pidettiin raskaita

toimenpiteitä taloudellisesti kannattavampana. Esimerkiksi lasten- ja nuorten

psykiatriset palvelut ja ylipäätään poikkihallinnollisten palvelujen turvaaminen nähtiin

tärkeänä. Toisaalta lasten etujen ennakoitiin vaarantuvan myös kuntien lisääntyneen

taloudellisen yhteistyön seurauksena. Lastensuojelun pelättiin jäävän muunlaisten

kulujen jalkoihin, kun kunnilla olisi ratkottavanaan entistä laaja-alaisempia palvelujen

rahoitukseen liittyviä haasteita. Myös henkilöstöpoliittisia ratkaisuja pidettiin

merkittävinä taloudellisina tekijöinä.

Tässä yhteydessä täytyy vaan toivoa, että hallinto-oikeuksille löytyy resursseja ja
myöskin sitä asiantuntemusta sitten selvitä näistä monta kertaa niin vaikeista
huostaanottotilanteista, jolloinka se lapsen edun löytäminen voi olla hankalaa erilaisten
intressien ristipaineissa. (TAL 1/06)

Minun mielestäni tämä sosiaalityöntekijöiden määrä vaikuttaa sekä myös heidän
pätevyytensä vaikuttaa olennaisesti siihen, minkälaista lastensuojelutyötä
toteutetaan…Sosiaalityöntekijät kyllä tekevät työtänsä hyvin, kun heitä vain olisi
riittävästi. (TAL 8/06)

Uudistukset, kuten päätäntävallan siirtäminen hallinto-oikeuksille tahdonvastaisissa

huostaanotoissa toivat lisäpaineita resurssilisäyksiin, mikä herätti monessa puhujassa
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epäilyjä. Lastensuojelupalveluiden rahoituksen takaaminen nähtiin vaikeana jo ilman

kyseistä uudistustakin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden määrää lastensuojelussa

pidettiin erityisen tärkeänä. Toisaalta siis haluttiin lisätä lasten oikeusturvaa siirtämällä

päätösvaltaa hallinto-oikeuksiin, kun toisaalta taas lasten etujen katsottiin paranevan

asiantuntevien sosiaalityöntekijöiden määrää lisäämällä.

Resurssien riittävyys tai pikemminkin epäilys niiden riittämättömyydestä oli läsnä

molempia lastensuojelulakeja koskevassa keskustelussa. Mielenkiintoista on, että

näiden puheiden sisältö ei juuri ole yli kahdenkymmenen vuoden aikana muuttunut.

Resurssipula näyttää olevan jatkuva ongelma lastensuojelussa. Jo vuonna 1983 lakiin

olisi haluttu lisätä tarkempia säädöksiä lastensuojelun resurssien mitoituksesta ja

kuntien vastuusta turvata nämä resurssit.  Tällöin kuitenkin päädyttiin puitelakiin, jonka

perusteella myös käytännön lastensuojelutyön ajateltiin toteutuvan. Kuitenkin yli

kaksikymmentä vuotta myöhemmin samat ongelmat näyttävät johtaneen lainsäädännön

uudelleen muotoiluun ja tarkemmin käytäntöjä määrittävän sääntelyn luomiseen myös

taloudellisesta näkökulmasta. Näyttää siis siltä, että uudessa lastensuojelulaissa on

resurssien kohdalla haluttu toteuttaa sellaisia uudistuksia, jotka ovat olleet tiedossa ja

haluttu sisällyttää jo edelliseenkin lakiin.

Sirkka Rousu (2008) näkee lastensuojelun rahoittamisessa ja kustannuksissa

ongelmallisena tiedon puutteen. Lastensuojelusta koituvien kustannusten arviointi on

vaikeaa niin asiakas- kuin organisaatiotasollakin. Lisäksi hänen mielestään huomiota

tulisi kiinnittää pitkällä aikavälillä aiheutuviin kustannuksiin, sillä lastensuojelun tarve

jatkuu usein monia vuosia ja voi ulottua jopa sukupolvienkin ylitse.(Rousu 2008, 94.)

Eduskunnan puheissa lainsäädännön ja käytäntöjen yhteensovittamisessa pidettiin

ongelmallisena resurssien kohdentamisen vaikeutta. Johonkin toimintoon panostamisen

nähtiin useimmiten olevan pois jostakin toisesta. Ratkaisua ongelmaan haettiin

resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta sellaisiin toimintoihin, joiden nähtiin

parhaiten ennaltaehkäisevän myöhempien, niin sanottujen raskaampien, toimien tarvetta.

Tällaisen toiminnan ajateltiin myös tuovan säästöjä pidemmällä aikavälillä.

Molempia lastensuojelulakeja koskevassa keskustelussa ennaltaehkäiseviin avohuollon

palveluihin haluttiin panostaa. Samoin haluttiin turvata poikkihallinnollisia palveluja ja

riittäviä henkilöstömääriä. Mielenkiintoista on se, että keskustelussa taloudellisia
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ongelmia pidettiin automaattisesti syynä lastensuojelun huonoon tilanteeseen ja

kyvyttömyyteen vastata asiakkaiden tarpeisiin. Toisin sanoen puheissa siis esitettiin

lähes kaikkien lastensuojelun ongelmien korjautuvan rahalla. Mielestäni syytä olisikin

pohtia ovatko lastensuojelun ongelmat kasvaneet sellaisiin mittasuhteisiin, ettei niitä

pystytä ratkaisemaan ilman suuria taloudellisia voimavaroja, vai onko kysymys vain

haluttomuudesta muilla tavoin kehittää lastensuojelua.

5.3. Perhe ja kasvatus perustelut lapsen etuna

Kolmas selkeästi aineistosta erottuva keskustelulinja on lapsen ja perheen välinen suhde.

Vuonna 1983 lakiin kirjattiin ensimmäistä kertaa säädöksiä lasten subjektiivisista

oikeuksista. Tämä tarkoitti myös vanhempien oikeuksien rajaamista omiin lapsiinsa

nähden. Huolimatta lasten oikeuksien paranemisesta ja lapsen edun ensisijalle

asettamista kaikessa lastensuojelussa, on lasten ja vanhempien välisten oikeuksien

erottaminen kuitenkin käytännössä osoittautunut usein hankalaksi. Biologisen perheen

merkitys lapselle on pitkään nähty yhtenä tärkeimmistä tekijöistä lapsen kasvatuksen ja

kehityksen kannalta. Lapsen edun on siis parhaiten nähty toteutuvan oman biologisen

perheen parissa kasvamalla. Lainsäädännön keinoin tähän ainutlaatuisenakin pidettyyn

suhteeseen on voitu puuttua, mutta edelleen lastensuojelussa tämän suhteen

ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Vastuu lasten kasvatuksesta ja

huolenpidosta on ensisijaisesti vanhemmilla. Tilanteissa, joissa syystä tai toisesta tämän

kasvatuksen ei nähdä olevan lapsen edun mukaista, yhteiskunnalla on velvollisuus

puuttua tilanteeseen. Näistä vastuista, velvollisuuksista ja rajoituksista säädetään

lastensuojelulaissa (LSL2, 2§).

Aineistossa perheeseen ja kasvatukseen liittyvät perustelut tulivat ilmi monessa kohtaa.

Suomalaisessa lastensuojelussa perheen merkitys on suuri ja lapsen etua tarkastellaan

usein perhesuhteiden kautta. Lapsi siis nähdään perheensä jäsenenä, jolle on luotu myös

omia oikeuksia. Kuitenkin juuri tämä sidos biologiseen perheeseen aiheuttaa usein

ongelmia tilanteissa, joissa lapsen subjektiivinen hyvinvointi on uhattuna perheen

toimintatapojen takia. Esimerkiksi vanhempien päihdeongelmien takia huostaan

otetuilla lapsilla on voinut olla riski joutua kierteeseen, joissa heitä pompotellaan
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edestakaisin biologisen perheen ja sijaishuoltopaikkojen välillä vanhemman

päihdeongelman takia.

1980-luvulla uudella lastensuojelulailla pyrittiin turvaamaan paremmin lapsen etua

luomalla lapsille myös omia oikeuksia. Samalla lastensuojelun toimintakenttää haluttiin

laajentaa avohuoltoon ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Mielestämme ennakoiva työ, hyvä kasvuympäristö, läheiset ja lämpimät ihmissuhteet,
nopeasti alkuvaiheessa selvitetyt vaikeudet ovat omiaan mahdollistamaan täysipainoiseen
ihmisyyteen kasvamisen. (PER 9/83) )

Esityksen perustana oleva perhe- ja lapsikeskeisyys on ainoa oikea lähtökohta
lastensuojelulle. Kun tähän liittyy vain ja ainoastaan lapsen etu, ollaan oikealla tiellä.
(PER 12/83)

Pidemmällä aikavälillä on välttämätöntä, että laitoshuollosta voidaan luopua niin pitkälle
kuin se on mahdollista. (PER 21/83)

Puheissa tuotiin esiin useita näkökohtia, joilla lapsen edun toteutumista voitaisiin

edistää. Perheeseen ja kasvatukseen liittyvät seikat korostuivat erityisesti

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä koskevan keskustelun yhteydessä.

Hyvän kasvuympäristön ja läheisten ihmissuhteiden turvaamisen nähtiin ehkäisevän

ongelmia. Toisaalta painotettiin lapsiin ja perheeseen kohdistuvien toimien merkitystä

lastensuojelussa. Perheitä tukemalla uskottiin voitavan tukea parhaiten myös lapsen

elämää. Lapsen etu tosin haluttiin ensisijalle vanhempien etuihin nähden. Myös

laitoshuollosta luopumista esitettiin, koska sen ei enää nähty takaavan lasten etujen

toteutumista pidemmällä tähtäimellä. Lapsen edusta siis haluttiin tehdä ensisijainen

vanhempien etuihin nähden, mutta perheen tai perheen kaltaisen ympäristön merkitystä

pidettiin kuitenkin tärkeänä lapsen edun toteutumisen kannalta. Eduskunnan puheissa

näkyy hyvin, miten lapsi halutaan sitoa perheeseen, vaikka oltiinkin luomassa lapsille

myös omia oikeuksia.

Todellinen vanhemmuuden side silti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä on aina
säilytettävä ja tuettava sitä, mikä tässä suhteessa on hellää ja rakastavaa. (PER 1/83)

Lasta tai lapsen oirehdintaa ei voi tarkastella yksilö- tai oirekeskeisesti, vaan lapsi on aina
nähtävä osana niitä läheisiä ja laajoja vuorovaikutussuhdeverkostoja, joissa hän kunakin
hetkenä elää. (PER 2/83)

Lapsen etu ei varmastikaan aina ole se, mitä lapsi itse luulee ja tuntee vaikeissa kriisivaiheissa.
Laki olisi saatava sellaiseen muotoon, joka tukee lasta ja hänen huoltajiaan ja antaa parhaan
mahdollisen ratkaisumallin vaikeisiinkin tilanteisiin. (PER 4/83)
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Lapsen ja vanhempien välisen suhteen oletettiin perustuvan rakkauteen ja huolenpitoon.

Taustalla näyttäisi olevan olettamus siitä, että vanhemmat rakastavat lapsiaan aina,

mutta saattavat tarvita joskus olosuhteiden tai omien ongelmiensa takia tarvita tukea

osoittaakseen tämän paremmin. Vaikka lapsen subjektiivisia oikeuksia haluttiin lisätä,

haluttiin myös korostaa, ettei lapsi pärjää ilman hänelle läheisten aikuisten tukea.

Lapsen omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ei myöskään nähty välttämättä

parantavan lapsen edun toteutumista, vaan lakiin olisi haluttu paremmin lasta sekä

huoltajia tukevia säädöksiä.  Lapsen erottamisen läheisistään ei siis nähty palvelevan

lapsen etua, mutta äärimmäisissä tilanteissa tähänkin suhteeseen haluttiin puuttua.

Vaikka vanhempien nähtiin olevan ensisijaisia lastensa huoltajia, ei heidän kyvyistään

olla hyviä vanhempia kuitenkaan oltu yhtä vakuuttuneita.

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsenelämä. Lapsen kasvattajana toimivat
pääsääntöisesti vanhemmat. Kasvatus ja hoito kuuluvat heille. Yhteiskunta tukee perheitä
lasten hoidossa ja kasvatuksessa tai sen järjestämisessä. (PER 17/83)

Liian monet vanhemmat ovat vailla taitoa ja kykyä olla isä ja äiti. Heillä ei ole
annettavana lapsilleen elämän eväitä. Siksi perhekasvatuksen voimakas lisääminen on
mitä haastavin tarve tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. (PER 14/83)

Nuoret vanhemmat eivät ole saaneet valmennusta vanhemmuuteen. Vastuun herättäminen ja
opettaminen on vaikeata, jos sitä ei luonnostaan ole syntynyt. Tieto kasvatus- ja
hoitotilanteista saattaisi auttaa vanhempia pahimpien ongelmien yli. (PER 19/83)

Vanhempien vastuu lapsistaan tuotiin esiin useassa kohdassa. Yhteiskunnalla nähtiin

kuitenkin olevan myös velvollisuus lasten kasvatuksen turvaamisessa. Puheissa

korostuikin yhteiskunnan velvollisuus auttaa ja valistaa vanhempia lasten kasvatuksessa.

Etenkin vanhempien puutteelliset taidot kasvattaa lapsiaan ja vastata heidän tarpeisiinsa

nähtiin edistävän ongelmien syntymistä. Ratkaisuksi ongelmaan esitettiin muun muassa

tiedon lisäämistä ja perhekasvatukseen panostamista. Toisin sanoen valistamalla

vanhempia kasvatustehtävään myös lapsen edun oletettiin toteutuvan paremmin.

Vuoden 2007 lastensuojelulakia koskevassa keskustelussa perheeseen liittyviä

perusteluja ei esiintynyt yhtä paljon kuin aiemmin. Tämä johtunee osittain siitä, että

tilaa keskustelulta veivät eniten oikeudellisia ja taloudellisia seikkoja koskevat

puheenvuorot. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei sitä olisi ollut ollenkaan. Lapsen etua

ja perhesuhteita pohdittiin myös tämän lainsäädäntökeskustelun aikana.
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Lapsiperheiden hyvinvointi on äärettömän tärkeä asia, koska jos perheessä voidaan
pahoin, niin lapset voivat ensisijaisesti pahoin. (PER 7/06)

Lastensuojelun tarvetta aiheuttaa erityisesti eri syistä johtuva vanhempien heikentynyt
kyky vastata lastensa ikätasoisiin tarpeisiin ja vanhempien heikentyneet mahdollisuudet
turvata lastensa kasvurauha. (PER 8/06)

Yleensä lastensuojelun tarpeeseen johtavat useat eri syyt yhdessä. Ongelmat myös
kasaantuvat samoissa perheissä sukupolvien ketjussa esimerkiksi päihteiden liiallisena
käyttönä ja väkivallan käytön kasvatuksessa sallivana asenteena. (PER 9/06)

Pääasiallisesti lastensuojelun tarvetta vaativien ongelmien nähtiin syntyvän perheissä.

Lasten hyvinvoinnin oletettiin olevan sidoksissa koko perheen hyvinvointiin. Syitä

näiden ongelmien syntymiselle puolestaan haettiin kasvatusmahdollisuuksien puutteista

ja vanhempien kyvyttömyydestä vastata lastensa tarpeisiin. Toisaalta syyksi esitettiin

ongelmien, kuten päihteiden käytön, kasaantumista ja jatkuvuutta yli sukupolvien

samoissa perheissä. Vanhempien syyksi kaikkia lastensuojeluun johtavia ongelmia ei

kuitenkaan suoralta kädeltä haluttu laittaa, syitä etsittiin myös muun muassa

yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksista perheisiin ja lapsiin:

Lasten hyvinvoinnin kannalta olisi todellakin tärkeää myös se, että perheet voisivat
nykyistä joustavammin tehdä työelämää koskevia henkilökohtaisia ratkaisuja lasten
ehdoilla, lasten tarpeista käsin, ja tämä on erityisen tärkeää myös esimerkiksi
murrosikäisten lasten kohdalla. (PER 1/06)

Nykyään on erittäin hankalia tilanteita, kun on paljon esimerkiksi uusperheitä. Jos tämä
lähivanhempi kuolee, niin mikä on lapsen etu? Sekö että hän palautuu takaisin sinne
oman biologisen etävanhemman luokse vai se, että hän saa jäädä siihen nykyiseen
uusperheeseen uusien sisarusten luokse asumaan? (PER 4/07)

Puheissa tuotiin esiin muun muassa perhe- ja työelämän yhteensovittamisen

ongelmallisuus. Työelämässä tapahtuneet muutokset vaikuttavat myös lapsiperheiden

elämään. Jos vanhempien on oltava entistä joustavampia ja valmiita liikkumaan työnsä

perässä, lapset saattavat jäädä toiselle sijalle. Puhujien mielestä lasten tuli kuitenkin olla

ensisijalla suhteessa työhön eikä yhteiskunta saanut tehdä mahdottomaksi vanhemmille

luopua yhteisestä ajasta lastensa kanssa työn kustannuksella. Toisenlaisia kysymyksiä

puolestaan herättivät perhemuodoissa tapahtuneet muutokset. Uusioperheiden

lisääntymisen myötä lapsen läheisverkostojen nähtiin muuttuneen entistä laajemmiksi,

mikä herätti pohtimaan lapsen etua ja biologisten vanhempien merkitystä. Lapsen

sijoittamista biologisen perheen ulkopuolelle pohdittiin muun muassa seuraavin tavoin:

Suomessa on ollut tilanteita, joissa, voisi sanoa, tämmöinen maalaisjärjellä oikeusmurha
on suurin piirtein ollut lähellä, kun esimerkiksi isovanhemmat eivät ole saaneet ottaa
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lapsenlastaan kasvatettavaksi, vaan on lähdetty etsimään sijaisperhettä sukulaispiirin
ulkopuolelta. (PER 2/06)

Adoptio voisi olla lapsen edun mukainen vaihtoehto huostaan otettujen lasten
sijaishuollolle tilanteissa, joissa vauvaikäisen lapsen vanhemman ennuste vanhempana on
erittäin vaikeiden päihde- tai mielenterveysongelmien takia hyvin huono. ( PER 5/07)

Perhehoidon tulisi olla pääsääntö lasten sijoituksissa kodin ulkopuolelle, kuten siis
muissakin Pohjoismaissa on, Norjassa ja Ruotsissa erittäin voimakkaasti. Tavoitteena
tulee olla perheen mallin ja lapsille tärkeiden kiintymyssuhteiden turvaaminen. (PER
12/07)

Joissakin puheenvuoroissa haluttiin korostaa lapsen sukulaissuhteiden merkitystä,

sijaishuoltoa järjestettäessä. Eräs puhuja näkikin lapsen oikeuksia rikottavan vakavasti

tilanteissa, joissa esimerkiksi isovanhempia ei ole huomioitu lapsen mahdollisina

sijaishuoltajina. Toisaalta myös adoptiota esitettiin sijaishuoltoa paremmaksi

vaihtoehdoksi, jos lapsen biologisten vanhempien tilanne nähdään sellaisena, että lapsen

pysyvä palautuminen perheeseen on hyvin epätodennäköistä mahdolliselta. Lapsen edun

toteutumisen kannalta nähtiin siis oleellisina pysyvien ja läheisten ihmissuhteiden

säilyttäminen. Perhehoidonmerkitystä haluttiinkin painottaa ensisijaisena kodin

ulkopuolisena sijoitusmuotona. Vain perheessä kasvamalla lapsen nähtiin pystyvän

luovan pysyviä kiintymyssuhteita.

Lastensuojelulasten tilanteita pohdittaessa puhe perheestä näyttää säilyttäneen asemansa

vuosien kuluessa myös lastensuojelulainsäädäntöä koskevassa keskustelussa.

Eduskunnan puheissa esimerkiksi perhehuolto nähtiin yleisesti laitoshuoltoa parempana

vaihtoehtona. Perheiden ongelmien ratkaisemisen kannalta tärkeänä pidettiin myös

ennaltaehkäisevien avohuollon palvelujen kehittämistä ja säilyttämistä. Erojakin

kuitenkin oli havaittavissa. 1980-luvun puheissa erityisesti biologisen perheen

merkitystä lapselle pidettiin tärkeänä, vaikkakin vanhempien kasvatusvalmiuksissa

nähtiin olevan parantamisen varaa. Ongelmien kuitenkin uskottiin hoituvan valistamalla

ja tukemalla vanhempia lastensa kasvatuksessa.

Tarja Pösön (2003) mukaan suomalaisessa kulttuurissa biologisten perhesiteiden

merkityksestä irtaantuminen ei ole ollut helppoa, mistä on ollut osoituksena esimerkiksi

adoptioiden tiukka säätely. (Pösö 2003, 158.) 2000-luvulla perheiden ongelmat ja

huostaanottojen kasvu olivat kuitenkin herättäneet pohtimaan myös toisenlaisia

vaihtoehtoja. Lapsen edun kannalta oleellisena ei enää niin voimakkaasti nähty
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biologisten vanhempien parissa kasvamista, vaan haluttiin korostaa myös pysyvien ja

turvallisten ihmissuhteiden merkitystä lapselle.  Vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia

etsittiin muun muassa muista sukulaissuhteista, uusioperheistä ja adoptioista.

Hannele Forsbergin (2003) mukaan käsitystä perheestä pidetään usein itsestään

selvyytenä ja varsin arkisena ja tuttuna ilmiönä. Yhteiskunnalliset muutokset kuitenkin

voivat aika-ajoin ajaa meitä tarkastamaan vakiintuneitakin käsityksiämme. (Forsberg

2003, 8.) Muun muassa työelämän rakennemuutokset ja perhemuotojen

moninaistuminen ovatkin tuoneet uusia haasteita myös lastensuojelulle. Eduskunnan

puheissa perheen ja lapsen edun nähtiin olevan sidoksissa toisiinsa, vaikka käsitykset

esimerkiksi perhemuodoista olivatkin muuttuneet ajan kuluessa. Biologisten

vanhempien kasvatusvastuuta pidettiin edelleen tärkeänä, mutta tätäkin tärkeämpänä

kuitenkin nähtiin turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden merkitys lapsen elämässä.

5.4. Asiakkuus perustelut lapsen etuna

Lastensuojelussa palvelujen moitteetonta toimintaa voidaan pitää perusedellytyksenä

myös lapsen edun toteutumiselle. Lastensuojelupalvelujen toteuttaminen on kuitenkin

aikuisten vastuulla olevaa toimintaa, jonka piiriin lapset ja nuoret useimmiten päätyvät

toisten aikuisten tai vanhempiensa kautta. Viimesijaisesta ratkaisusta vastaa

sosiaalityöntekijä. Etenkin pienten lasten mahdollisuudet oma-aloitteisesti hakeutua

lastensuojelun asiakkaaksi ovat lähes olemattomat. Toisin sanoen lapsen edun

määrittäminen ja lapsen saattaminen lastensuojelun asiakkaaksi ovat useimmiten

aikuisten vastuulla, jolloin lapsen omakohtaiset kokemukset ja mielipiteet saattavat

jäädä huomioimatta.

Lastensuojelulakien kehittyessä on kehittynyt myös lapsen asema lastensuojelussa.

Lasten subjektiivisten oikeuksien lisääntyminen ja niiden parempi toteutuminen on

vaatinut myös lastensuojelun palvelujärjestelmien jatkuvaa kehittämistä. Lapsi

nähdäänkin nykyisin lastensuojelussa asiakkaana, jonka etua erinäisten palvelujen

keinoin pyritään ajamaan. Lapsen edun toteutuminen ei kuitenkaan ole aivan näin

yksioikoista. Lastensuojelussa asiakkuuteen kuuluu myös yhteistyö lapsen vanhempien
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tai muiden huoltajien kanssa, joiden mielipiteet palvelujärjestelmän ehtojen mukaan

toimimisesta eivät aina käy yksiin viranomaisten kanssa. Tällöin tärkein määränpää eli

lapsen edun ajaminen saattaa hämärtyä, minkä seurauksena lapsen ääni ei pääse

kuuluviin. Lastensuojelulain muutoksilla onkin koetettu parantaa esimerkiksi lapsen

osallistumismahdollisuuksia ja asiakasprosessin etenemistä.

1980-luvulla lastensuojelupalveluiden kehittämistä lainsäädäntötasolla pidettiin

merkittävänä edistysaskeleena. Erityisesti ennaltaehkäisevien toimintojen painottaminen

nähtiin tärkeänä. Vaikka lainsäädännössä haluttiin korostaa lapsen etua ja subjektiivisia

oikeuksia sekä parantaa lapsille suunnattuja palveluita, keskustelu lasten asemasta

asiakkaina oli kuitenkin vähäistä.

Tuntuu siltä, että juuri nyt pitäisi korostaa poikkihallinnollista yhteistoimintaa ja sen
velvoittavuutta niin ettei apua tarvitsevan lapsen, nuoren tai perheen tarvitse väsyä liian
monimutkaisissa ja jäykissä erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien organisaatioissa ja että
apua tarvitsevien kynnystä ilmaista huolensa alennetaan palvelujen saatavuutta
parantamalla myös alati kehittyvällä laaja-alaisella ammattitaidolla. (AS 2/83)

Lapsen edun ensisijaisuus kaikessa lastensuojelutyössä kulkee koko lakiesityksessä
punaisena lankana, mutta lapsen edun toteuttaminen ja selvittäminen ei käytännössä ole
varmastikaan yksinkertaista. Siinä tarvitaan pätevintä asiantuntemusta, mitä kulloinkin on
mahdollista saada. (AS 8/83)

Puheissa haluttiin korostaa poikkihallinnollisuuden merkitystä lastensuojelupalvelujen

toteuttamisessa. Ratkaisujen tekeminen useampien eri alojen ammattilaisten voimin

nähtiin takaavan paremmat mahdollisuudet vastata lasten ja perheiden ongelmiin.

Lastensuojelupalveluissa erityisen tärkeänä pidettiin myös joustavuutta ja

ammattitaitoisen henkilökuntaa. Palvelujen piiriin pääsemistä haluttiin nopeuttaa ja

helpottaa, mutta toisaalta tunnustettiin myös lastensuojelun toteuttamisen vaikeus.

Lapsen edun toteutumisen kannalta hyvänkään lainsäädännön luomisen ei oletettu

riittävän käytännössä usein ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lakia sovellettaessa on ehdottomana kriteerinä pidettävä lapsen edun toteutumista.
Tavoitteena on ollut vielä selvemmin kuin hallituksen esityksessä korostaa, että
lastensuojelutoimet ovat aina luonteeltaan huollollisia tai hoidollisia tavoitteena lapsen
kehityksen turvaaminen ja tukeminen. (AS 4/83)

Lastensuojelutyössä onkin päästävä siihen, että aina ennen lapsen liikkumavapautta ja
yhteyttä muihin ihmisiin rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on tutkittava, onko lapsen
poikkeavan käyttäytymisen taustalla kenties piilevä sairaus tai elimellinen vaurio. (AS
5/83)
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Puheissa korostettiinkin lapsen edun huomioimisen edellytystä sovellettaessa lakia

käytäntöön. Haluttiin painottaa lasten suojelun toimenpiteitä huoltoa ja hoitoa tarjoavina.

Toisaalta oltiin valmiita myös rajoittamaan lapsen liikkumista ja ihmissuhteita

tarvittaessa, mikäli poikkeavaan käytökseen ei liittyisi mitään sairauteen viittaavaa.

Lasten konkreettinen asema lastensuojelun asiakkaina ei siis näyttänyt juurikaan

synnyttäneen keskustelua muutoin kuin huollon tai eristämisen kohteina, vaikka lasten

subjektiivisten oikeuksien parantaminen olikin yksi lain merkittävimmistä tavoitteista.

2000-luvulla lasten asema lastensuojelun asiakkaina näkyi keskustelussa selvemmin,

sillä lain kokonaisuudistuksen merkittävimpänä tavoitteena oli selkeyttää juuri

käytännön lastensuojelutyötä. Siitä huolimatta keskustelu aiheesta oli melko vähäistä.

Lastensuojelun tulee aina olla asiakaslähtöistä ja turvata ennen kaikkea lapsen etu. (AS
1/06)

Erittäin tärkeää on myös se, että lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja myös heidän
perheilleen tulee laatia jatkossa, kun tämä laki astuu voimaan, asiakassuunnitelma ja sitä
pitää tarkistaa määräajoin. Tämä on myös oikeusturva kysymys asiakkaiden
näkökulmasta. (AS 9/06)

Surullinen olen siitä, että lapsen oikeutta tulla kuulluksi ei ole uudelleen muokattu siten,
mikä on ollut pitkälti kenttäväen toive ja käytäntökin tänä päivänä, että lapsen
kuulemisikää on laskettu. (AS 3/06)

Kun aiemmin haluttiin kehittää lastensuojelupalveluja yleisesti ja oltiin huolissaan

lainsäädännön soveltamisesta käytäntöihin, nyt haluttiin tehdä lastensuojelusta myös

asiakaslähtöistä. Toisin sanoen palveluja haluttiin järjestää vastaamaan yksittäisten

asiakkaiden tarpeita sen sijaan, että olisi pyritty tarjoamaan palveluja vain

mahdollisuuksien mukaan. Muun muassa henkilökohtaisen asiakassuunnitelman

laatimisen nähtiin palvelevan asiakaslähtöisyyttä ja lastensuojelun asiakkaiden

oikeuksien parempaa toteutumista. Lasten näkyvyyttä puolestaan haluttiin parantaa

kuulemiseen liittyviä ikärajoja muokkaamalla paremmin käytännön tarpeita vastaaviksi.

Asiakaslähtöisyyden toteuttamiseksi lastensuojelupalveluilla haluttiin myös entistä

paremmin pystyä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Varhaisella puuttumisella saataisiin paljon ennalta ehkäisevää työtä tehtyä ja saataisiin
ongelmia estettyä…On tärkeää, että hoito tai lastensuojelu viedään kentälle, viedään
kotiin eli sinne, missä ongelmat ovat syntyneet. (AS 4/06)
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Lakiesityksessähän sanotaan, että asiantuntijaryhmiä voidaan kunnissa asettaa. Minun
mielestäni voitaisiin ennemminkin todeta, että kunnan tulee asettaa tällainen verkosto
sosiaalityöntekijän tueksi ja ennen kaikkea varmistamaan lapselle riittävät
moniammatilliset tukipalvelut. (AS 7/06)

Sen sijaan, että näiden huostaanottopäätösten takia vahvistetaan hallinto- oikeuksia, miksi
ei vahvisteta perussosiaalityötä. Minusta se olisi ollut paljon tarkoituksenmukaisempi,
järkevämpi ratkaisu. (AS 13/06)

Palveluissa painopiste haluttiin säilyttää ennaltaehkäisevissä palveluissa. Haluttiin jo

varhaisessa vaiheessa puuttua ongelmiin ja toteuttaa lastensuojelua mahdollisimman

lähellä lastensuojelutarvetta aiheuttavia olosuhteita, toisin sanoen siis ihmisten kodeissa.

Toisaalta sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia vastata asiakkaidensa tarpeisiin

haluttiin parantaa turvaamalla laaja-alainen moniammatillinen yhteistyö muiden

ammattikuntien kanssa. Joidenkin puhujien osalta resursseja olisi ollut

tarkoituksenmukaisempaa kohdentaa asiakastyöhön sen sijaan, että olisi tuettu vain

tahdonvastaisia huostaanottopäätöksiä tekeviä hallinto-oikeuksia.

Asiakasnäkökulmasta perussosiaalityön tukemisen nähtiin siis parhaiten palvelevan

myös lastensuojelun asiakkaiden etuja.

Lastensuojelulain käytäntöön soveltaminen tapahtuu lastensuojelupalveluissa.

Lastensuojelulaissa säädetään asioista, jotka määrittelevät lastensuojelun asiakkuuden

alkamista, toteuttamista ja loppuunsaattamista. 1980-luvulla Lapsen oikeudet osallistua

ja tulla kuulluksi itseään koskevassa asiassa haluttiin sisällyttää myös lainsäädäntöön.

Eduskunnan puheissa lapsen edun toteutumisen kannalta nähtiin tärkeänä eri alojen

asiantuntijoiden ja tukiryhmien huomioiminen päätöksenteossa. Keskustelu liikkui

enimmäkseen lastensuojelupalveluiden kehittämisen ja niiden puutteiden huomioimisen

ympärillä. Lasten asemaa lastensuojelussa haluttiin parantaa, mutta keskustelussa lapset

esitettiin pikemminkin huollollisen ja hoivaavan toiminnan kohteina sen sijaan, että

heistä olisi puhuttu yksilöinä, joilla on omia mielipiteitä.

Viime vuosikymmeninä lasten asemaa ja näkyvyyttä lastensuojelussa on tutkittu paljon.

Hannele Forsbergin (2000) mukaan lapsilähtöisyydestä on tullut eräänlainen trendi

lastensuojelussa. Lapsille kohdistetuissa palveluissa on alettu korostaa entistä enemmän

lapsen näkökulmaa ja uudenlaisten lapsen ja aikuisen välisten suhteiden luomista.

(Forsberg 2000, 10.) Tämä ”trendi” näkyi myös eduskunnan puheissa 2000-luvulla.

Huoli lapsen asemasta ja osallistumisoikeuksista ei ollut uusi, mutta puheissa
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painottuivat uudenlaiset termit, kuten asiakaslähtöisyys, asiakassuunnitelma ja

moniammatillisuus. Lisäksi lasten osallisuutta ja näkyvyyttä lastensuojelupalvelujen

asiakkaana haluttiin edistää huomioimalla lapsi paremmin yksilönä. Lapsista oli siis

tavallaan tullut palvelujen kohteiden sijasta, palvelun tarvitsijoita, yksityisiä henkilöitä,

joiden tarpeiden pohjalta järjestelmää nyt pyrittiin kehittämään.

5.5. Yhteiskunnalliset perustelut lapsen etuna

Lapset, kuten muutkin ihmiset ovat aina osa sitä yhteiskuntaa, jossa he elävät.

Suomalaisessa yhteiskunnassa pääasiallinen vastuu lapsista nähdään olevan heidän

vanhemmillaan. Yhteiskunnan velvollisuus on kuitenkin tukea perheitä, jotka eivät

täysipainoisesti kykene lapsistaan huolehtimaan. Toisaalta myös suojella niitä lapsia tai

nuoria,  joiden  oma  käytös  tai  perheolot  ovat  uhkana  terveen  ja  turvallisen  elämän

kehittymiselle. Lastensuojelun tarve on Suomessa kasvanut viime vuosikymmeninä

nopeasti. Syitä on etsitty vanhemmista ja heidän kyvyttömyydestään kasvattaa lapsiaan,

toisaalta myös yhteiskunnan rakenteista ja niiden kyvyttömyydestä vastata lasten ja

perheiden tarpeisiin.

Yksi keino vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin, on poliittinen päätöksenteko.

Esimerkiksi lastensuojelulainsäädännöllä pyritään kehittämään yhteiskunnan toimintaa

paremmin lasten etuja vastaaviksi. Yhteiskunnassa tapahtuu jatkuvaa muutosta, jonka

seurauksena muotoutuu uusia tapoja toimia ja ajatella asioita. Tämä muutos vaikuttaa

myös lastensuojeluun ja lasten asemaan yhteiskunnassa. Se, millaisia sisältöjä lapsen

etu saa tarkastelemissani lastensuojelulakeja valmistelevissa keskusteluissa, mitä

todennäköisimmin kuvastaa myös sen hetkisiä yhteiskunnallisia päämääriä ja arvoja.

Näin ollen myös esimerkiksi lapsen etu käsite voi saada aivan erilaisia merkityksiä eri

aikakausina.

Vuonna 1983 yhtenä merkittävimpänä perusteena uuden lastensuojelulain laatimiselle

pidettiin yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. Voimassa olevan lastensuojelulain ei

enää nähty vastaavan sen hetkisiä lasten ja perheiden tarpeita. Myös lastensuojelun

tarpeen kasvu oli synnyttänyt tarpeen uusille säännöksille ja toimintamuodoille.
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60-luvulla alkanut ja liiankin nopea yhteiskuntamme jopa väkivaltainen muuttuminen on
aiheuttanut paineita, jotka ovat välillisesti kohdistuneet mm. lapsiin…Näiden kielteisten
ilmiöiden seurauksena lapset yhteiskuntamme heikoimpina ovat joutuneet usein kärsivien
osaan. (YHT 1/83)

Huostaanotto ei enää voi olla ensimmäinen lastensuojelun kontakti yhdellekään
suomalaiselle perheelle, vaan lastensuojelullinen näkökulma voi avautua laajalti
yhteisössä jatkotoimien avulla.” (YHT 12/83)

Lain (1936) säätämisen jälkeen on tietoa kasvamisesta, kasvatuksesta ja kasvuhäiriöiden
hoitamisesta kertynyt huomattavasti lisää. Asenteet ovat muuttuneet ja poikkeavan
käytöksen ymmärtäminen on myös lisääntynyt. (YHT 24/83)

Puheissa viitattiin nopean yhteiskunnallisen muutoksen välillisesti vaikuttaneen lapsiin.

Näiden vaikutusten nähtiin olevan pääasiassa negatiivisia ja aiheuttavan monia lasten

elämään kohdistuvia ongelmia. Toisaalta juuri näihin ongelmiin haluttiin vastata uuden

lastensuojelulain voimaan saattamisella. Lastensuojelun keinovalikoimaa haluttiin lisätä

ja kehittää, sillä huostaanottojen ei enää nähty ensisijaisena toimintamuotona palvelevan

lasten eikä perheiden tarpeita. Uuden lain tarvetta perusteltiin myös muuttuneilla

asenteilla ja lasten elämään koskevan tiedon lisääntymisellä. Yhteiskunnallisella

muutoksella nähtiin siis olevan myös positiivisia vaikutuksia. Puheissa korostuivatkin

yhteisön vastuu ja mahdollisuudet vaikuttaa jäsentensä, kuten lasten ja nuorten elämään:

Elämän tilanteitten moninaisuuden näkeminen ja huomioon ottaminen tukee sitä käsitystä,
että meissä jokaisessa, myös lastensuojelun kirjoissa olevalla lapsella ja nuorella, on
paljon myönteisiä voimavaroja, joita yhteisö voi toiminnallaan joko tukea tai tukahduttaa,
ja että elämän tilanteitten vaikeudet ovat voitettavia vaikeuksia. (YHT 5/83)

Koko yhteiskuntaan tarvitaan lapsimyönteinen ilmapiiri, jotta myös lasten yksilöllinen etu
voidaan ottaa huomioon. (YHT 13/83)

Lapsen asemaan ja kasvuoloihin vaikuttavista tekijöistä etusijalle nousevat yleiset
yhteiskuntapoliittiset tekijät. Työn, toimeentulon ja kunnollisen asunnon turvaaminen
ovat ensimmäiset edellytykset kaikkien perheenjäsenien tasapainoiselle kehitykselle ja
turvallisten ihmissuhteiden luomiselle. (YHT 15/83)

Puheissa painotettiin yksilöiden erilaisia elämäntilanteita. Yhteiskunnan haluttiin

tukevan ja tuovan esiin lapsissa ja nuorissa olevia positiivisia voimavaroja sen sijaan,

että se toiminnallaan tekisi selviytymisen hankalaksi. Usko vaikeuksien voittamiseen

yhteisvoimin nähtiin hyvänä edellytyksenä lastensuojelun toteuttamiselle. Lapsen edun

kannalta erityisen tärkeänä pidettiin myös lapsiin myönteisesti suhtautuvien asenteiden

kehittämistä. Toisaalta haluttiin painottaa poliittisten päätösten vaikutusta

lapsiperheiden elämään. Tällöin erityisen tärkeänä tekijänä pidettiin yhteiskunnan
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vastuuta lasten ja nuorten kasvuoloihin vaikuttavien perusedellytysten, kuten asunnon ja

toimeentulon turvaajana.

Lyhyellä tähtäyksellä käy valitettavan usein niin, että välitön arkipäivän paine hämärtää
pitemmälle asetettavat ehkäisevän työn tavoitteet. Paine raskaisiin toimenpiteisiin,
esimerkiksi lasten perinteisiin laitossijoituksiin ja uusien laitosten rakentamiseen, on
usein välittömin reaktio ylivoimaisen vaikeilta tuntuviin yhteisön ja perheen ongelmiin.
(YHT 11/83)

Kaikki mikä sijoitetaan lapseen, saadaan aikaa myöten takaisin korkojen kanssa. Ja
päinvastoin voisimme sanoa, että kaikki, missä laiminlyödään lasta, sen me koemme
myöhemmässä vaiheessa hyvin murheellisina tosiasioina. Meidän tulisi oppia elämään
niin, että kaikessa kanssakäymisessä lapsen etu olisi ensimmäisellä sijalla. (YHT 16/83)

Lastensuojelun kehittämisen ongelmana nähtiin muun muassa paineet, joita

päätöksentekoon kohdistuu. Ennaltaehkäisevän toiminnan idean koettiin vaarantuvan

liian hätiköityjen ratkaisujen takia. Perinteisten toimintamallien mukaan toimiminen

puolestaan koettiin keinona selviytyä vaikeasti ratkaistavista ongelmista nopeasti.

Puheissa haluttiinkin painottaa lapsiin sijoittamista pitkällä aikavälillä. Toisin sanoen

lastensuojelu nähtiin toimintana, jossa tulokset eivät välttämättä heti ole havaittavissa,

mutta johon panostaminen on yhteiskunnalle merkittävä sijoitus tulevaisuutta ajatellen.

Lapsen edun toteutumisen kannalta siis merkitystä nähtiin olevan maltillisilla ja

tarkkaan harkituilla ratkaisuilla.

2000-luvulla lastensuojelun ja yhteiskunnan välistä suhdetta pohdittiin muun muassa

seuraavaan tapaan:

Lastensuojelu vaikuttaa suoraan lasten elämään ja tulevaisuuteen, samalla se vaikuttaa
koko maamme tulevaisuuteen. On siis tärkeätä, että lapsistamme huolehditaan. (YHT
14/06)

Lastensuojelu on kokonaisuus, joka on huomioitava myös muussa kuin
sosiaalilainsäädännössä. Muun muassa koulu, alkoholipolitiikka sekä työelämän
kehittäminen vaikuttavat suojelutoimien viimekäden toimenpiteisiin. (YHT 6/06)

Jotta se (lakiesitys) voisi olla lopullinen ja riittävä ratkaisu, se edellyttää sitä, että
pidämme huolta yhteiskunnan ihmisten välisen tasa-arvon lisääntymisestä. Ilman sitä
sekä lapset että aikuiset voivat tässä maassa jatkossakin valitettavasti huonosti. (YHT
9/06)

Lastensuojelun merkittävyyttä yhteiskunnassa perusteltiin koko maan edulla. Lasten

eduista huolehtimisen nähtiin siis turvaavan yhteiskunnan voimavaroja myös

tulevaisuudessa. Perusedellytyksenä lastensuojelun ja näin ollen myös lapsen edun
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toteuttamisen kannalta pidettiin toimivien palvelujen turvaamista. Sosiaali- ja

terveydenhuollon ohella korostettiin myös koulutuspalvelujen merkittävyyttä

lastensuojelussa. Lastensuojeluun haluttiin kiinnittää huomiota kokonaisuutena, johon

vaikuttavat muutkin kuin sosiaalialaa koskevat ratkaisut. Koulutuspolitiikan lisäksi

keskustelua herättivät myös työelämään ja erityisesti alkoholiin liittyvät ongelmat

lastensuojelussa. Lapsen etua perusteltiin myös tasa-arvokysymyksillä, joilla nähtiin

olevan vaikutusta perheiden ja lasten hyvinvointiin. Vuoteen 1983 verrattuna keskustelu

sai myös hieman kriittisempiä sävyjä:

Elikkä meillä sosiaalipolitiikka on aika kovaa. Siinä bisnes alkaa pikkuhiljaa näkyä niin
kuin vierellä, elikkä meidän sosiaaliset ongelmat alkavat olla joittenkin bisneksenä ja sitä
kautta sitten ongelmat eivät välttämättä ratkea, vaan ne saattavat jopa pahentua. (YHT
13/06)

Ei ole kysymys lapsen edusta. Kysymys on lyhytnäköisestä keskustapuolueen laskelmasta
siitä, että voidaan siirtää valtakunnan tasolle menoja, joita nyt pienet keskustavaltaiset
kunnat maksavat. Tämä ei ole lapsen edun mukaista. (YHT 21/07)

Sosiaalipolitiikan nähtiin Suomessa olevan arvoiltaan varsin kovaa, millä useimmiten

viitataan markkinataloudellisten arvojen soveltamiseen myös sosiaalisissa ratkaisuissa.

Lastensuojelun kehittämisen uhkana nähtiinkin sosiaalipolitiikan muuttuminen

taloudellisten etujen ajamisen mukana. Ratkaisut, joissa palveluja tarjoavat yksityiset

tahot, joille toiminnan perimmäinen on tarkoitus tuottaa voittoa, nähtiin hyvin

kyseenalaisina lastensuojelun kannalta. Ongelmien uskottiin jopa pahenevan tällaisten

toimintamuotojen myötä.  Myös hallituksen pääpuoluetta keskustaa syytettiin hyvin

suorasanaisesti poliittisten päätösten läpiajamisesta äänestäjien taloudellisten etujen

turvaamiseksi sen sijaan, että olisi pitänyt ajaa lasten etuja. Päätöksenteon

lyhytnäköisyyttä pohdittiin myös seuraavista näkökulmista:

Yhdellä kädellä hallitus antaa tämän esityksen 252, joka on siis myönteinen sinänsä,
ajatus hyvä. Toisella kädellä on lisätty nimenomaan vanhempien päihteiden väärinkäyttöä,
kun helpotettu erityisesti vahvan viinan veroa ja tehty juominen entistä halvemmaksi ja
humalajuominen on lisääntynyt, ongelmat perheissä ovat lisääntyneet.” (YHT 11/06)

Nyt ollaan siirtämässä huostaanotot hallinto-oikeuteen sen sijaan, että olisi voitu nimetä
asiantuntijaryhmä, joka olisi voinut olla tukena niille kunnille, joissa ei halutakaan kantaa
vastuuta  naapurista,  mutta  ei  edes  omista,  kun  siellä  ei  ole  yhtään  ainoaa
sosiaalityöntekijää, ei yhtään asiantuntijaa. (YHT 24/07)

Suomalaisessa lastensuojelussa suurimpana ongelmana pitkään pidettyä alkoholin

väärinkäyttöä korostettiin myös usein lastensuojelulakikeskustelun aikana.
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Päihdepolitiikassa tehtyjen ratkaisujen ei nähty olevan riittäviä ja niiden nähtiin olevan

ristiriidassa lastensuojelun päämäärien kanssa. Voimakasta vastustusta herätti myös

tahdonvastaisten huostaanottojen päätöksenteon siirtäminen hallinto-oikeuksiin.

Parempana ratkaisuna pidettiin useissa puheenvuoroissa asiantuntijaryhmien

perustamista sellaisiin kuntiin, joissa näin vaikeiden päätösten tekemisen

puolueettomuuden ei täysin voitu olettaa toteutuvan.

1980-luvulla puheissa näytti korostuvan voimakas usko parempaan tulevaisuuteen.

Lastensuojelulain uudistamisella haluttiin vastata paremmin muuttuneen yhteiskunnan

tarpeisiin. Vaikka lakia kritisoitiin, sen nähtiin myös tuovan paljon uusia

mahdollisuuksia lastensuojelulle. Puheissa nähtiin lastensuojelussa monia

ongelmakohtia, mutta yhteisön voimavaroja hyödyntämällä ja lapsimyönteisyyttä

esimerkillisesti lisäämällä näihinkin ongelmiin toivottiin löytyvän ratkaisu. Kaiken

kaikkiaan puheissa tuotiin esiin kuitenkin varsin vähän siitä, mitä käytännön

lastensuojelun ongelmat olivat.

Vuoden 1983 jälkeen suomalainen yhteiskunta on muuttunut paljon. Raimo Blomin

(2001) mukaan muun muassa sosiaali- ja luokkarakenteissa tapahtuneet muutokset ovat

olleet omiaan vaikuttamaan myös lasten ja perheiden elämään. Ei-aktiivisen väestön

kasvu ja toisaalta väestön keskiluokkaistuminen ovat aiheuttaneet eriarvoisuuden

kasvua, joka on lisännyt myös lapsiperheiden ongelmia niin taloudellisen toimeentulon

kun kasvatusmahdollisuuksienkin osalta. (Blom, 2001, 188–190.) Toisaalta muutoksia

on tapahtunut myös esimerkiksi työelämässä, jossa lisääntyneet lyhytaikaiset työsuhteet

ovat olleet vaikeasti sovitettavissa yhteen pidempää sitoutumista vaativan perhe-elämän

kanssa. Lisäksi kiihtynyt työtahti on ollut omiaan vähentämään lasten ja vanhempien

yhteistä aikaa. (Kivimäki 2003, 186.)

2000-luvulla yhteiskunnalliset lähtökohdat lastensuojelulainsäädännön uudistamiselle

olivat jokseenkin toisenlaiset. Oli havahduttu lastensuojelun käytännön toimivuuden

epäkohtiin ja haluttiin kehittää lastensuojelulainsäädäntöä tukemaan paremmin näitä

käytäntöjä. Tarkoituksena oli säätää lastensuojelulaki, jossa konkreettisemmin ja

yksityiskohtaisemmin ilmaistaan lastensuojelun käytännöissä toimimisen muotoja ja

edellytyksiä. Toisaalta puhuttiin myös suorempaan vakavista ongelmista. Esimerkiksi

päihteiden käytön ja erityisesti alkoholin aiheuttama lastensuojelun tarve nähtiin
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välillisesti vääränlaisten alkoholipoliittisten ratkaisujen syynä. Myös markkinatalouden

mukanaan tuomia muutoksia kritisoitiin sosiaalipoliittista järjestelmää horjuttavina

seikkoina.

Eduskunnan keskusteluissa yhteiskunnallisilla muutoksilla nähtiin olevan suuri vaikutus

lasten elämään. Lapsen edun toteutumiseksi nähtiin muun muassa tarpeellisena

politiikan ja lainsäädännön keinoin säädellä yhteiskunnallista muutosta.  Lapsen edun

voidaan siis nähdä välillisesti perustuvan myös yleisiin yhteiskunnassa vallitseviin

arvoihin ja toimintatapoihin. Näiden arvojen ja toimintatapojen muutosten myötä myös

käsitys lapsen edusta voi muuttua.
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6. Pohdinta

Olen tutkimuksessani tarkastellut lapsen etua ja sen määrittymistä lastensuojelussa.

Olen tutkielmani yhteydessä pyrkinyt valottamaan sitä laaja-alaista ja jokseenkin

hajanaista kokonaisuutta, josta suomalainen lastensuojelu muotoutuu. Pääpainon olen

kuitenkin asettanut lastensuojelunlainsäädännön tarkastelemiselle. Tarkoituksena on

ollut tarkastella yhteiskuntatieteellisin keinoin lainsäädännön esitöitä, tässä tapauksessa

eduskunnan täysistuntopöytäkirjoja, ja niiden sisältöjä. Timo Harrikarin (2008) mukaan

lakien ja niiden esitöiden lukemisen kautta voidaan havaita lastensuojelussa erilaisia

pysyviä ja vaihtelevia elementtejä. Näiden elementtien huomioimista hän pitää tärkeänä

siksi, että niiden avulla voidaan kyseenalaistaa ja tehdä näkyviksi asioita, jotka

lastensuojelussa näyttäytyvät meille ikään kuin valmiiksi annettuina totuuksina. Jos

tähän otetaan vielä mukaan historiallinen perspektiivi, voidaan tarkastella

lastensuojelulakeja ja niiden esitöitä kertomuksina tietystä aikakaudesta ja sille

ominaisista tavoista ajatella asioista. (Harrikari 2008.)

Eduskunnan täysistunnoissa käydyt keskustelut pohjautuivat hallituksen esitykseen

uudesta lastensuojelulaista. Lisäksi taustalla oli valiokuntaneuvotteluja ja

asiantuntijoiden kuulemisia. Keskustelujen sisällöt eivät välttämättä kuitenkaan

osoittautuneet niin moniulotteisiksi, kuin ennalta olisi voinut olettaa. Kiire oli läsnä

jokaisessa täysistunnossa ajankohdasta riippumatta. Sekä 1980-luvulla että 2000-luvulla

eduskunnassa näytettiin pyrkivän mahdollisimman nopeassa aikataulussa säätämään

mahdollisimman hyvä ja eri osapuolia tyydyttävä laki. Hieman ristiriitaista tästä teki se,

että tarpeen uudelle laille tunnustettiin molempina ajankohtina olleen olemassa jo

pitkään.

Olli Kankaan (2006) mukaan eduskunnan päätöksenteon kannalta katsottuna nykyolot

ovat olleet aina epävarmat. Projektit ovat aina olleet eräänlaisia jälkikäteisrakennelmia,

joilla pyritään vastaamaan jo olemassa oleviin ongelmiin. Järjestelmien muutokselle

avautumista hän sitä vastoin pitää seurauksena niiden törmäämisestä erilaisiin

reunaehtoihin, kuten taloudellisiin rajoitteisiin (Kangas 2006, 190–191.) Molempia

lastensuojelulakeja säädettäessä epävarmuus lain toimivuudesta nähtiinkin ongelmana.
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Uudistusten kuitenkin oletettiin tuovan huomattavaa lisäarvoa ja helpotusta

lastensuojelun muuttuneisiin käytäntöihin. Toisin sanoen lakien ei enää nähty vastaavan

nykyajan tarpeita, jolloin muutosten tekeminen oli tullut väistämätöntä.

Lastensuojelun toteuttaminen ja eritoten lapsen edun huomioon ottaminen sitä

toteutettaessa tuntuu itsestään selvältä. Kyseessä on kuitenkin hyvin moniulotteinen asia,

johon lähes jokaisella on olemassa mielipide. Lastensuojelulaki on vain yksi keino,

monien joukossa, koettaa hallita kokonaisuutta, jossa päämääränä on toteuttaa lasten

parasta. Lainsäädännön keinoin ihmisiä voidaan kontrolloida, mutta on huomioitava

kuitenkin myös yleiset perusoikeudet. Lainsäädäntö on vallankäyttökeino, jolla on

suuria vaikutuksia yksilöiden elämään. Toisaalta sen avulla voidaan estää ja

ennaltaehkäistä vahinkojen syntymistä.

Vuoden 1983 lastensuojelulaki oli merkittävä uudistus lastensuojelun toteutumisen

kannalta. Vaikka laki pääasiassa antoikin vain puitteet lastensuojelutoiminnalle, sen

merkitystä ei ole syytä vähätellä. Sen myötä lapsille luotiin Suomessa ensimmäistä

kertaa yhtäläisiä oikeuksia aikuisten kanssa. Lapsen edusta tehtiin lainsäädännöllisesti

lastensuojelun johtava periaate ja sen vaikutusten toivottiin muovaavan myös yleistä

yhteiskunnallista ilmapiiriä lapsimyönteisempään suuntaan. Lastensuojelussa pelkät

lainsäädännön antamat puitteet eivät kuitenkaan näyttäneet olevan riittävät ja näin ollen

lakia jouduttiinkin tarkentamaan useaan otteeseen vuosien saatossa. Lopulta vuonna

2006 hallitus antoi esityksensä lastensuojelulain kokonaisvaltaisesta uudistamisesta.

Lastensuojelulainsäädännöstä oli tullut aika tehdä paremmin nykyvaatimuksia ja

käytäntöjä vastaava. Haluttiin muun muassa lainsäädännön keinoin turvata paremmat

edellytykset lastensuojelun toimijoille toteuttaa merkityksellistä työtään ja lapsen etua.

Olen tutkimuksessani tarkastellut lapsen edun määrittymistä eduskunnan

täysistuntokeskusteluissa, jotka koskevat vuosien 1983 ja 2007 lastensuojelulakeja.

Tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi lapsen etu eduskunnan puheissa muotoutuu ja

millä perusteilla. Toisaalta halusin myös selvittää oliko keskustelujen sisällöissä

mahdollisesti tapahtunut ajallista variaatiota reilun kahdenkymmenen vuoden kuluessa.

Eduskunnan puheissa lapsen etua määriteltiin useista eri näkökulmista. Tässä

tutkimuksessa tarkastelin viittä eri näkökulmaa teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin.

Merkittävää tällöin oli huomioida aiemmat tiedot ja tulkinnat lapsen edusta ja suhteuttaa



68

ne tarkasteltavaan aineistoon ja siitä nouseviin käsityksiin. Teoreettiseksi

viitekehykseksi puolestaan sovelsin sosiaalisen konstruktionismin ideaa maailmasta

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa uudelleen rakentuvana.

Tutkimani perusteella lapsen edun määrittymisen voitaisiin sanoa olevan hyvinkin

voimakkaasti sidoksissa tietylle aikakaudelle ominaisiin arvoihin ja ajattelutapoihin.

Aineistossa esimerkiksi oikeudellistumiskehityksen vaikutukset näkyivät varsin selvästi

tavoissa perustella lapsen etua. 1980-luvulla lasten oikeusturvan kannalta merkittävänä

pidettiin lapsen edun periaatteen tunnustamista myös lainsäädännössä ja luotettiin

viranomaisten harkintavaltaan tehdä lapsen etuun pohjautuvia päätöksiä. 2000-luvulla

sen sijaan korostettiin pakkohoitoon ja tahdonvastaisiin huostaanottoihin liittyviä

seikkoja ja päätöksenteon vastuun siirtämistä enemmän oikeudellisille toimijoille.

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna lastensuojelun ongelmat näyttäytyivät melko

pysyvinä. Lapsen edun toteutumisen nähtiin vaarantuvan riittämättömien resurssien

takia molempia lastensuojelulakeja koskevassa keskustelussa. Vuoden 1983

lastensuojelulain yhtenä puutteena pidettiin resursseja koskevien säädösten puuttumista.

Vaikka kyseisiä säädöksiä kirjattiinkin uudistettuun vuoden 2007 lakiin, tunnistettiin

näiden säädösten tarve jo aiemman lain käsittelyssä. Nyt siis ikään kuin haluttiin

toteuttaa sellaisia uudistuksia, jotka olisi voitu tehdä jo edellisen lainsäätämisen

yhteydessä. Lapsen edun toteutumisen nähtiin siis hyvin vahvasti olevan sidoksissa

myös taloudellisiin resursseihin. Tämä herättikin kysymyksen siitä, onko

markkinataloudellinen ajattelu siirtynyt myös lastensuojeluun. Puheissa näytettiin

uskovan siihen, että turvaamalla riittävät voimavarat, toisin sanoen rahamäärät, myös

monet lastensuojelun ongelmat ratkeaisivat kuin itsestään.

Toinen ajankohdasta riippumatta keskustelua herättänyt puheenaihe oli lasten asema

suhteessa perheeseensä. Suomessa lapsen etuna on jo pitkään nähty biologisen perheen

parissa kasvaminen niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Tällaiset

käsitykset istuvat tiukassa, ja tuovat omat ongelmansa myös lastensuojeluun, jossa

lapsen edun toteutumisen pitäisi olla ensimmäinen päämäärä. Eduskunnan puheissa

vanhempien vastuuta ensisijaisina lastensa huoltajina korostettiin ja tärkeänä pidettiin

turvallisen kasvuympäristön takaamista lapsille. 2000-luvulla biologinen vanhemmuus

näytti kuitenkin saaneen rinnalleen myös toisenlaisia katsantokantoja, kun keskustelussa
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oli alettu korostaa pysyvien ja turvallisten kiintymyssuhteiden merkitystä lapsen etuna.

Toisaalta lastensuojelun nähtiin olevan uudenlaisten haasteiden edessä esimerkiksi

työelämän ja perhemuotojen muutosten myötä. Muutoksista huolimatta perheen

merkitystä lapsen edun toteutumisen kannalta kuitenkin pidettiin edelleen tärkeänä

osatekijänä, ellei jopa tärkeimpänä.

Nykyisin lastensuojelua koskevassa keskustelussa puhutaan paljon lasten asemasta

asiakkaina. Lastensuojelulain avulla lasten asemaa on pyritty tekemään näkyvämmäksi.

Lapsen kuulemista ja osallisuutta koskevien säädösten on nähty edistäneen lapsen etua,

kun lapsille on annettu paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa. Näin ollen

lapsen edun perustelujen tarkasteleminen tutkimuksessa myös asiakkuus näkökulmasta

oli mielestäni aiheellista. Siksi oli myös hieman yllättävää, kuinka vähän kyseisestä

asiasta aineistossa keskusteltiin. Lapsen etu kyllä korostui puhuttaessa

lastensuojelupalveluista ja lapsen osallisuutta haluttiin painottaa ja parannettiinkin

säädöstasolla, mutta eduskunnassa puhetta aiheesta esiintyi vähän. Merkittävin muutos

vuosien kuluessa näytti tapahtuneen suhtautumisessa lapsiin asiakkaina. 1980-luvun

puheissa lapset näyttäytyivät enemmänkin palvelujen kohteina, kun taas 2000-luvulla

lasten osallisuutta ja näkyvyyttä lastensuojelupalvelujen asiakkaana haluttiin edistää

huomioimalla lapsi paremmin yksilönä.

Tavallaan kaikki tutkimuksessani tarkastellut näkökulmat ovat tuotavissa yhteen

yhdenlaisten perustelujen alle. Lastensuojelulainsäätämisessä on pohjimmiltaan kyse

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja säätelystä. Näin ollen eduskunnan puheissa

voidaan nähdä heijastuvan voimakkaasti sellaiset käsitykset ja arvot, joita sillä hetkellä

yhteiskunnassa pidetään tärkeinä. Yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat myös

eduskunnan keskusteluissa. Vuoden 1983 lastensuojelulaki laadittiin vastaamaan

muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin. Tällöin puheissa korostui jokseenkin myönteinen

usko tulevaisuuteen. Uuden lain uskottiin tuovan merkittäviä parannuksia

lastensuojeluun ja lapsen edun toteutumiseen. 2000-luvulla esimerkiksi kiireen ja niin

sanottujen kovien yhteiskunnallisten arvojen lisääntymisen puolestaan nähtiin

vaikuttavan myös lasten elämään. Lapsen edun toisin sanoen pelättiin vaarantuneen

kyseenalaisten yhteiskunnallisten valintojen takia.
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Eduskunnan puheissa lapsen etua perustellaan useista eri näkökulmista, joissa kaikissa

se näyttää saavan hieman erilaisia merkityksiä. Toisaalta lapsen etu näyttää olevan

ajassa muotoutuva käsite, jota määritellään eri aikakausina eri tavoin. Tutkimani

perusteella siinä voivat heijastua käsityksemme ihmisoikeuksista, taloudesta, perheestä

tai palvelukulttuuristamme. Ennen kaikkea kuitenkin käsityksemme yhteiskunnasta ja

tavasta elää siinä. Eduskunnan täysistuntokeskustelut ovat kuitenkin olleet vain yksi

näkökulma tarkastella aihetta. On myös syytä pitää mielessä, että tekemäni tulkinnat

ovat olleet vain yksittäisen tutkijan näkemyksiä, eivätkä ne välttämättä näyttäydy

samalla tavalla jollekin toiselle.
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