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Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella huostaan otettujen, sijaisperheissä asuvien lasten kokemuk-

sia ja käsityksiä elämästään suhteessa huostaanottoprosessiin. Lisäksi tavoitteeni on ollut lapsiläh-

töisten aineistonkeruumenetelmien kehittäminen. 

Tutkimukseni liittyy Asiakasohjaus Luotsin hallinnoimaan lastensuojelun sijaishuollon kehittämis-

hankkeeseen Tampereella, Tampereen seutukunnissa ja Etelä-Pirkanmaalla. Olen käyttänyt kahta 

aineistoa, joista toisen olen kerännyt haastattelemalla 7–11-vuotiaita lapsia, jotka asuvat yksityisissä 

sijaisperheissä. Keräsin aineistoa Pirkanmaalla eri kunnissa elokuusta joulukuuhun vuonna 2008. 

Oheisaineistona käytän seitsemää elämäntarinaa, jotka 13–17-vuotiaat, sijaisperheessä asuneet lapset 

ovat kirjoittaneet kokemuksistaan. Kyseessä on osa vuonna 2000 julkaistua Elämäni tarina -lukemis-

toa. Tutkimuksen viitekehyksenä on yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus. Ajatteluni lähtökohtana 

on sosiaalinen konstruktionismi, ja olen analysoinut aineistoani narratiivisen analyysimetodin avulla 

keskittyen tarkastelemaan, mitä ja millä tavoilla lapset kertovat elämänsä muutoksista.

Keskeisimpien tulosten mukaan huostaanotto on merkinnyt monia muutoksia lasten elämässä. Las-

ten elämässä on silti myös jatkuvia elementtejä, kuten suhteet läheisiin ihmisiin. Sijaishuolto ilmiönä 

näyttäytyy aineistojen perusteella moniuloitteisena ja ristiriitaisena. Lapset arvioivat tilannettaan ja 

tulevaisuuttaan realistisesti ja toiveikkaasti. Aineistossani kulkevat rinnakkain uhrin ja selviytyjän 

positiot. Haastatteluista saamieni kokemusten mukaan asioiden kysyminen lapsilta itseltään on tär-

keää. Erilaisia aineistonkeruumenetelmiä, kuten haastattelua, piirtämistä ja kirjoittamista, käyttä-

mällä aineistosta saadaan monipuolinen ja lapsilähtöinen. 

Avainsanat: Lapsuustutkimus, lasten haastattelu, sijaishuolto ja narratiivinen analyysi.
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1 JOHDANTO

Tarinat lapsista, jotka asuvat muualla kuin biologisten vanhempiensa kanssa, ovat tuttuja kulttuu-

risessa kuvastossamme. Ilmiö on tuttu saduista, tarinoista ja historiasta – läpi historian sijaisvan-

hemmat ovat hoivanneet lapsia – samalla se on kuitenkin jotakin epätavallista ja huolestuttavaa. 

Satujen lapset joutuvat sijaiskotiin vanhempien kuoleman tai toiseen maahan muuttamisen jälkeen. 

Suomessa todellisten lasten huostaanottojen yleisimpänä syynä on vanhempien kykenemättömyys 

pitää lapsesta huolta, syystä tai toisesta. (Pösö 2007.) Vastuu lasten kasvatuksesta on kodeilla. Sen 

sijaan vastuu kotien kasvatuksesta on yhteiskunnalla (Yesilova 2007). Jos koti ei pysty suoriutumaan 

kasvatusvastuustaan, yhteiskunta puuttuu tilanteeseen ja ottaa vastuun lapsesta itselleen. Vastuu on 

suuri ja tärkeä, koska ilman tulevia sukupolvia yhteiskunta lakkaa olemasta. Lapset ovat samaan 

aikaan yhteiskuntamme arvokkain aarre että sen haurain osa. 1900-lukua nimitettiin lasten vuosisa-

daksi. Lapsikeskeisyys näyttäytyy nykykulttuurissamme vahvempana kuin koskaan, ja sillä on eri-

tyisen vahva retorinen painoarvo kaikilla yhteiskunnallisen keskustelun areenoilla. (James ja Prout 

1997.) Lasten suojelemisesta puhuttaessa lapsi on koko ajan puheen keskiössä, mutta ilman omaa 

äänivaltaa. Lapsi nähdään ensisijaisesti hoivan kohteena ja motiivina. Vaikka lapselta ei useinkaan 

kysytä mielipidettä häntä koskevissa hoivapäätöksissä, niitä tehdään lapsen etua ajatellen.

Tarkoituksenani on ollut tutkia huostaan otettujen lasten kokemuksia sijaishuollosta ja heidän käsi-

tyksiään omasta elämästään suhteessa huostaanottoon, sitä edeltäviin ja sen jälkeisiin kokemuksiin. 

Haluan tarkastella sitä, millaisena lastensuojelullisin perustein valittu sijoituspaikka näyttäytyy siinä 

elävän lapsen silmin ja erityisesti sitä, minkälaisia muutoksia sijaishuolto on tuonut lapsen elämään. 

Lapsuus muualla kuin omassa kodissa omien, biologisten vanhempien kanssa, poikkeaa modernin 

perheideaalin mukaisesta lapsuudesta (Nätkin 2004; Alanen ja Bardy 1991). Lasten omia kokemuk-

sia ja käsityksiä valottava tutkimus raottaa näköaloja erilaiseen lapsuuteen sekä symbolisena että 

elettynä paikkana ja samalla paljastaa kulttuurisia käsityksiämme lapsuudesta ja lapsena elämisestä 

ylipäätään. Tarkastelemalla jotakin erityistä tullaan samalla kertoneeksi jotakin tavallisesta ja tavan-

omaisesta. 

Tässä työssä tarkastelen laadullisen analyysin avulla kahta aineistoa, joista toisen olen kerännyt 

haastattelemalla 7–11-vuotiaita lapsia, jotka asuvat yksityisissä sijaisperheissä. Lapset asuvat joko 

sukulaissijoituksessa tai heille aiemmin tuntemattomien sijaisvanhempien luona. Keräsin aineistoa 
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Pirkanmaalla eri kunnissa elokuusta joulukuuhun vuonna 2008. Oheisaineistona käytän kirjoitettuja 

kertomuksia, joita 13–17-vuotiaat sijaisperheessä asuneet lapset ovat kirjoittaneet kokemuksistaan. 

Kyseessä on osa vuonna 2000 julkaistua Elämäni tarina -lukemistoa (Bardy ym. 2000), jonka tari-

noista olen valinnut 7 osaksi aineistoani. Tällä oheisaineistolla pyrin saamaan aineistokokonaisuu-

teeni syvyyttä ja laajempaa perspektiiviä.

Tutkimukseni liittyy Asiakasohjaus Luotsin1 hallinnoimaan lastensuojelun sijaishuollon kehittämis-

hankkeeseen Tampereella, Tampereen seutukunnissa ja Etelä-Pirkanmaalla. On tärkeää tuoda esiin 

lasten näkökulma heihin kohdistuneista lastensuojelullisista toimenpiteistä. Lisäksi toivon tutkimuk-

seni antavan laajemmin uusia tutkimusmetodisesti ja sisällöllisesti merkittäviä näkemyksiä yhteis-

kunnallisen lapsuuden tutkimuksen kentälle. Halusin nimittäin kerätä laadullista aineistoa lapsilta 

siten, että he voisivat osallistua aktiivisesti aineiston tuottamiseen erilaisilla menetelmillä, eli kerto-

malla omaa elämäntarinaansa puhumalla, piirtäen ja kirjoittaen.

Sijaishuolto määritellään Lastensuojelulaissa seuraavasti: ”Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huos-

taan otetun tai kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoi-

tetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella” (Lsl 2007: 49§; www.sosiaali-

portti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/). Huostaan otettuja lapsia on Suomessa 1% ikäluokasta (Pösö 

2008). Tutkimukseni paikantamisessa käytän apunani raporttia, jossa tarkastellaan tilastollisesti 

sijaishuollon asiakaslapsista sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta kerättyä aineistoa. Raportti valot-

taa tutkimaani ilmiötä määrällisesti: kuinka paljon, mistä syystä ja mihin sijoitettuina vuonna 2006 

Pirkanmaalla huostaan otettuja lapsia on. (Hiitola 2008.)

Aiheeni on hyvin ajankohtainen, koska kodin ulkopuolella elävien lasten määrä on noussut Suo-

messa 1990-luvun lamasta lähtien2. Lapsen ja tämän biologisten vanhempien välinen huoltosuhde 

on laissa määritelty sopimus, jonka mukaan nyky-yhteiskuntamme mikrokeskukset, eli perheet, 

rakentuvat (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983; Savolainen 1984.) Huostaanoton jäl-

keenkin lapsen huoltajuus säilyy biologisilla vanhemmilla, toisin kuin arkikäsityksen mukaan voisi 

olettaa. Sen sijaan vanhemmat menettävät oikeuden päättää lapsensa hoidosta. (Heino 1998.) Suo-

1 Asiakasohjaus Luotsi on sosiaalitoimen alainen yksikkö, joka koordinoi sijaishuoltoa Tampereella.

2 Huostaanotettujen määrä on noussut 1990-luvulta lähtien. Toisaalta, jos vertaillaan tilastoja 1960-luvulta lähtien, 
huostaanottojen määrä on vähentynyt radikaalisti. Vuonna 1965 huostaanotettuja lapsia oli 15 127, kun vuonna 2006 
heitä oli 9 532 (Pösö 2008).
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messa, toisin kuin esimerkiksi Britanniassa, sijoitettuja lapsia harvoin adoptoidaan sijaisperheisiin 

(Pösö 2007). Biologisten vanhempien oikeutta lapseensa on Suomessa arvostettu ja vaalittu. Adop-

tiota, jossa biologisen vanhemman oikeudet lapseen lakkaavat kokonaan, ei ole pidetty lapsen edun 

mukaisena. Myös biologisten vanhempien oikeutta  lapseensa on vaalittu tärkeänä ja yhtenä elä-

mänmuutokseen kannustavana tekijänä. Sijaishuollon järjestämiseen liittyvät kysymykset ovat sekä 

poliittisia että moraalisia. Ratkaistavat kysymykset liittyvät usein lapsen oikeuteen jatkuvuuteen ja 

turvalliseen lapsuuteen, toisaalta lapsen oikeuteen asua biologisten vanhempiensa luona ja lisäksi 

vielä biologisten vanhempien oikeuksiin suhteessa lapseensa. Valottamalla asianosaisten lasten käsi-

tyksiä elämästään sijaisperheessä tutkielmani osallistuu osaltaan sijaishuoltokeskusteluun, tuomalla 

siihen tärkeää asiakasnäkökulmaa.

Lastensuojelutoimenpiteet ja sijaishuolto ovat sellaista valtion harjoittamaa toimintaa, joka ulottuu 

radikaalilla tavalla yksityisen elämän piiriin. Niissä julkinen valta kohtaa yksityisen kansalaisen 

ainutkertaisella tavalla. Tämän vuoksi käytäntöjen tulee olla julkisen keskustelun ja tieteellisen tut-

kimuksen alaisia. Myös niiden ihmisten kokemuksia, joiden elämänkulkuun lastensuojelu vaikuttaa, 

on syytä tehdä näkyviksi. Vain siten voidaan saada edes osittaista käsitystä siitä, mitä lastensuojelu 

käytännössä merkitsee yksityisen elämän näkökulmasta. Lastensuojelusta saatava tieto ja tutkimus 

ovat kuitenkin olemukseltaan pirstaleisia eikä niiden kokonaisvaltainen haltuunotto tieteen näkö-

kulmasta ole mahdollista. (Pösö 2007.) Tämänkin tutkimuksen antama kuva sijaishuollosta on vain 

osittainen. Monien osallisten näkökulmia, kuten sijaisvanhempien tai sisarusten, ei siitä löydy.

Aiheeni tärkeyttä puoltaa Marjatta Bardyn (2001) näkemys, että on välttämätöntä saada käsitys siitä, 

miten lastensuojelun lapsiasiakkaat itse hahmottavat kokemuksensa, myös kivun ja kaltoin kohtelut. 

Vain lasta ja hänen lähipiiriään kuulemalla on mahdollista pysäyttää se ylisukupolvinen lastensuoje-

luasiakkuuden ketju, joka valitettavan usein on näiden asiakkaiden taustana. Lastensuojelutyön arvi-

oiminen lapsen kuulemisen toteutumisen näkökulmasta on tärkeä monesta syystä. Yksi syistä liittyy 

huono-osaisuuden ja syrjäytymisen uhan poistamiseen. Lapsilla ei ole aikuisten kanssa yhtäläisiä 

mahdollisuuksia vaikuttaa olotilaansa ja hakea apua. Sijaishuollossa elävälle lapselle tutkimukseeni 

osallistuminen voi tarjota yhden väylän jakaa kokemuksiaan ja saada turvallisessa ilmapiirissä ker-

toa oman elämänsä tarinaa ja tuntea sen jakamisen tärkeäksi.

Olen kysynyt samat tutkimuskysymykset sekä valmiilta tekstiaineistolta että haastatteluaineistolta ja 

pyrkinyt löytämään narratiivisen analyysin kautta vastauksia kysymyksiini. Haastatteluaineistoani 
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pyrin käsittelemään kokonaisena vuorovaikutustapahtumana, jossa kaksi osapuolta, tutkija ja lapsi, 

rakentavat yhteistä todellisuutta. Lapsilähtöistä tutkimusta tehtäessä lapsilta kysymisen tavat ja vuo-

rovaikutusprosessit ovat merkittäviä ja vaikuttavat siihen, minkälaista aineistoa lapsilta saadaan. 

Pyrin siis suhtautumaan erityisen reflektiivisesti lasten kohtaamisiin ja pohtimaan niissä tehtyjen 

valintojen vaikutusta saatuun lopputulokseen. Koska laadullisessa tutkimuksessa yksi tutkimuksen 

luotettavuuden kriteeri on siinä tehtyjen valintojen yksityiskohtainen avaaminen ja perustelu luki-

jalle, esittelen aineistonkeruuprosessiani läpi tekstin. (Kirmanen 2000: 34.) 

Tehtäessä lapsuustutkimusta tutkijan omalla lapsikäsityksellä on merkitystä sen suhteen, mistä näkö-

kulmasta hän tutkittavaa ilmiötä tarkastelee. Uudessa lapsuustutkimuksessa on painottunut käsitys 

lapsen toimijuudesta, subjektiviteetista ja kyvykkyydestä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Kuitenkin samaan aikaan on syytä muistaa, että lapsena olemiseen liittyy riippuvuus aikuisista ja 

vahva oikeus tulla suojelluksi. Tutkimallani lapsiryhmällä tarve on korostunut entisestään, koska 

huostaan otettujen lasten elämässä on väistämättä ollut uhkaavia ja dramaattisia tapahtumia, ja nämä 

lapset ovat monin tavoin erityisiä. (Hurtig 2003: 36.) Tätä erityisyyttä en ole unohtanut, vaan ajatus 

on kulkenut koko ajan matkassani lasten elämään tutustuessani. Usko siihen, että lapset ovat tär-

keimpiä ja ensisijaisia tietolähteitä heidän omaa elämäänsä koskevissa tutkimusaiheissa, on pitänyt 

minut sinnikkäästi kiinni valitsemassani aiheessa silloinkin, kun haastateltavien löytäminen vaikutti 

lähes toivottomalta. Lastensuojelu on tutkimusaiheena sellainen, että halukkaita haastateltavia ei ole 

helppo löytää ja motivoida haastatteluun. 

Samalla kun pyrkimys ”äänen antamisesta” huostaanotetuille lapsille on kaunis ja jalo, on se myös 

ongelmallinen: voiko ulkopuolinen, aikuinen tutkija, antaa äänen tai välittää autenttisena tutkittavien 

kokemuksia? (Kulmala 2006: 43; Oinas 2004.) Toinen ”äänen antamisen” pyrkimykseen liittyvä 

kysymys on: kenen ”ääntä” tällöin kuullaan? Onko haastatellulla vain yksi ”ääni”, vai valitseeko hän 

monista mahdollisista ”äänistä” kertoessaan kokemuksistaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat valintaan? 

Kysymys siitä, kuka omistaa haastattelussa kerrotun tarinan, jää lopulta ilman vastausta. (Gubrium 

& Holstain 2002.) Lapsia tutkittaessa valta-asetelman epäsymmetrisyys korostuu, ja saatu aineisto 

on enemmän tai vähemmän tutkijan tekemien valintojen ja haastattelukysymysten kautta rakentu-

nut kokonaisuus. Siksi tavoitteeni ei ole ollut äänen antaminen, vaan mahdollisuuden tarjoaminen 

lapsille oman tietämyksensä kertomiseen. Pyrkimykseni on ollut ennen kaikkea kuulla ja yrittää 

ymmärtää.
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2 VIITEKEHYKSENÄ YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
LAPSUUSTUTKIMUS 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani kannalta keskeistä teoreettista taustaa ja tutkimukseni viiteke-

hyksen. Lisäksi määrittelen käyttämäni käsitteet ja perustelen niiden valintaa. Viitekehykseni on 

yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus, ja ajatteluni lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi. 

2.1 Lapsuus sosiaalisena konstruktiona

Tässä nimenomaisessa tutkielmassa sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa lapsuuden ymmärtämistä 

sosiaalisena ilmiönä, joka rakentuu paikallisesti ja historiallisesti ja jonka rakentamiseen lapset osallistu-

vat omaa lapsuuttaan elämällä. Lisäksi sosiaalisen konstruktionismin ajattelun mukaisesti katson kielen-

käytön rakentavan sosiaalisissa tilanteissa yhteistä todellisuuttamme. Koska sosiaalinen konstruktionismi 

suhtautuu todellisuuteen ja tietoon siten, että niiden katsotaan rakentuvan sosiaalisesti, ei ole olemassa 

jotakin universaalia ja yhtenäistä totuutta, jota olisi mahdollista tieteen keinoin saada haltuun. Koska 

todellisuutta rakennetaan vuorovaikutuksessa kielen avulla, kokemus ja tulkinta ovat aina subjektiivisia. 

(Berger ja Luckmann: 1967.) Kuten ikäkaudet ylipäätään, myös lapsuus voidaan nähdä sosiaalisena 

konstruktiona, joka rakentuu eri tavoin ajassa ja paikassa. Sen vuoksi ei ole yhtä ainoaa lapsuutta, jonka 

voisi tutkimuksen avulla ottaa haltuun ja ymmärtää, vaan jokaiselle ihmiselle lapsuus merkityksellistyy 

omalla, ainutkertaisella tavallaan. Myöskään huostaanotto ja elämä sijaisperheessä eivät sisällä vain 

tiettyjä merkityksiä, vaan voivat merkityksellistyä hyvinkin eri tavoin lapsesta ja perheestä riippuen. 

Lapsi käsitteenä on tuttuakin tutumpi: jokaisella on käsitys siitä, mikä on lapsi. Ei kuitenkaan ole 

olemassa yhtenäistä määritelmää lapsesta, on vain sosiokulttuurisesti konstruoituva yhdistelmä eri 

kategorioita, kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli, ulkonäkö ja käyttäytyminen. Kirsi Lallukan mukaan 

”lapsi on myytti, fiktio, konstruktio, joka sanana peittää yhtä paljon kuin kertookin” (2003: 15). Lap-

suus voidaan käsittää sekä yhtenä ihmiselämän ajanjaksona että kehitysvaiheena. Lapsuus on vaihe 

ennen nuoruutta ja aikuisuutta.  Lapsi on sekä tietyn ikäinen ihminen että myös suhteessa johonkin 

toiseen: lapsella on vanhemmat, ja jokainen ihminen on jonkun lapsi huolimatta iästään. (Jähi 2004: 

39.) Nuoruus erotetaan usein aikuisuuden ja lapsuuden välissä erilliseksi ikäkaudekseen3. Oma mie-

lenkiintoni kohdistuu juuri lasten kokemusmaailmaan.

3 Ajatus lapsuuden ikäsidonnaisuudesta ei ole ongelmaton, sillä lapsuudeksi katsotut ikävuodet vaihtelevat 
kulttuureittain ja aikakausittain. Myös lainsäädännössä ikäsäädökset vaihtelevat: lastensuojelun jälkihuolto ulottuu  
21-vuotiaaseen, rikosoikeudellinen vastuu ja täysi-ikäisyys koskevat taas eri ikäisiä. (Pösö 1993: 38.)
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Koska lapsi rakentaa itse omaa ja muiden lapsuustodellisuutta, on relevanttia kysyä lapselta, min-

kälaisena hänen todellisuutensa näyttäytyy. Samalla lapsen kokemuksen voidaan katsoa kertovan 

jotakin siitä yhteiskunnallisesta ajasta ja paikasta, jossa elämme, eli kulttuuristamme laajemmin. 

Lapsuuden tutkimista sosiaalisena konstruktiona on kritisoitu siitä, että lapsuuden biologinen ja 

psykologinen todellisuus unohtuvat, jos lapsi konstruoituu tilanteittain jatkuvasti uudestaan. (Ks. 

Eskonen 2005: 38.) Ei olekaan syytä ohittaa fysiologista ja psykologista tietoa lapsena olemisesta, 

sanovat James ja Prout (1997). Nämä kaksi eri näkökulmaa kokoavan käsitykseni mukaan ihmisen 

psykologinen ja fyysinen todellisuus kulkevat erottamattomasti mukana sosiaalisissa vuorovaikutus-

tilanteissa ja määräävät omalta osaltaan tilanteiden kulkua. Näin ollen niiden erottaminen sosiaali-

sesti rakentuvasta lapsisubjektista on paitsi mahdotonta myös tarpeetonta. 

2.2 Yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus

Tutkimukseni viitekehyksenä on yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus, jota on kutsuttu myös 

muun muassa uudeksi lapsitutkimukseksi, uudeksi lapsuuden sosiologiseksi tutkimukseksi, uuden-

laiseksi lapsuustutkimukseksi ja lapsilähtöiseksi tutkimukseksi (Eskonen 2005: 34; Alanen 2001). 

Itse käytän sekä uuden lapsuuden sosiologisen tutkimuksen käsitettä että yhteiskuntatieteellisen lap-

suustutkimuksen käsitettä. Lisäksi puhun lapsilähtöisyydestä esitellessäni tiettyjä työskentelytapoja 

ja menetelmällisiä orientaatioita. Käytännössä sitoutumiseni yhteiskuntatieteellisen lapsuuden tutki-

muksen viitekehykseen tarkoittaa sitä, että käytän informantteina lapsia enkä esimerkiksi vanhempia 

tai aikuisasiantuntijoita. Olen halunnut pitäytyä siinä käsityksessä, että lapsi on omien ajatustensa 

paras asiantuntija. Aineistonkeruumetodeita valitessani olen pohtinut tapoja saada lapsilta mahdolli-

simman relevanttia tietoa.

1990-luvulla voimistuneesta uudesta lapsuuden sosiologisesta paradigmasta voidaan katsoa alka-

neen käänne yhteiskuntatieteelliseen lapsuustutkimukseen (Eskonen 2005: 34). Leena Alasen (2001) 

mukaan lapset ovat yhteiskunnan marginaalissa, ja myös sosiologinen tutkimus oli jättänyt heidät 

sinne. Yhteiskuntatutkimusta on kritisoitu siitä, että sitä on kirjoitettu ikään kuin yhteiskunnissa 

eläisi ainoastaan aikuisia. Lapsilta ei ole kysytty mielipidettä heidän omaa elämäänsä koskettavissa 

asioissa, lasten kokemusmaailmasta ei ole myöskään oltu kiinnostuneita. Paradoksaalisesti lapsi on 

kuitenkin ideana ollut 1900-luvun alusta lähtien yhä enemmän yhteiskunnallisen toiminnan kes-

kiössä: lapsiin on kohdistunut erilaisia hallinnollisia toimenpiteitä, kuten kasvatus- ja pedagogisia 

toimia, joissa aikuinen on halunnut ottaa lapsuuden haltuunsa, hallinnoitavaksi ikäkaudeksi, jonka 
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suotuisa eteneminen takaa mahdollisimman hyvän aikuiskansalaisen kehittymisen (James ja Prout 

1997). Alanen puhuu sukupolvijärjestyksestä, analogiana sukupuolijärjestykselle, yhtenä yhteis-

kunnallisena rakenteena, joka asettaa lapset toimijoina aikuisyhteiskunnan reunalle. (Alanen 2001; 

Alanen ym. 1991.) Jos lapsuuden ajatellaan olevan vain kehityksellisesti tärkeä ikäkausi suotuisan 

aikuisuuden saavuttamisen kannalta, on ymmärrettävää, ettei lapsuus itsessään ole tutkimuksen 

arvoinen. Tällöin lasta voidaan tutkia riskien ja suojaavien tekijöiden kannalta, mutta lapsena olemi-

sen kokemukset ovat toissijaisia. (Eskonen 2005: 34–35.) Kuitenkin lapsuuden tutkiminen olemassa 

olevana eikä vain joksikin (aikuiseksi) tulemisena on paitsi mielenkiintoista myös tärkeää.

Yhteiskuntatieteellisen lapsuustutkimuksen tehtävänä on kehittää teoreettisia lähtökohtia, joissa lap-

suuden erityisyys ikäkautena otetaan huomioon. Lapsuuden sosiologian uuden paradigman mukaan 

lapsuus on käsitettävä yhteiskunnallisena ilmiönä, sosiaalisesti tuotettuna konstruktiona. Lapsuus-

tutkimuksen tärkeä käsite on sukupolven lisäksi toimijuus. Kun puhutaan toimijuudesta ja lapsista, 

on kontekstoitava toimijuus tapahtuvaksi nimenomaisessa ympäristössä. Lapsella toimijana ei ole 

samankaltaista toimintaympäristöä kuin aikuisella. Toimijuuden käsitteeseen on suhtauduttava sen-

sitiivisesti. Lapset, sosiaalisina toimijoina, myös itse tuottavat lapsuutta elämällä sitä. Lapset eivät 

ole ainoastaan saavana osapuolena yhteiskuntaelämässä, vaan he myös antavat siihen oman panok-

sensa. Tämän tulisi näkyä myös tutkimuksessa. Metodologisen lapsilähtöisyyden tulee näkyä tutki-

muskysymysten valinnassa, aineiston keruu- ja analyysivaiheessa, ja sen tulee ulottua myös tulosten 

tulkintaan. (Alanen 2001; Eskonen 2005: 35–36.) 

Lapsuus on sosiaalisena ilmiönä aina yhteydessä esimerkiksi sellaisiin muuttujiin kuin sukupuoli, 

yhteiskuntaluokka ja etnisyys. Näin ollen yhden lapsuuden sijaan tulee puhua erilaisista lapsuuk-

sista. (James ja Prout 1997.) Lasten käyttämistä informantteina heitä tutkittaessa puoltaa tulkinta 

siitä, että aikuispuheen lasta hallinnoiva luonne tukahduttaa lapsen äänen kuulumista julkisuuteen 

asti. Usein lasten kokemukset tulevat laajempaan keskusteluun vasta sitten, kun lapset eivät ole enää 

lapsia, vaan heistä on kasvanut aikuisia. (Lahikainen 2001.) Lasten ja aikuisten maailmojen kohtaa-

mattomuutta on usein pidetty lapsuuden tutkimuksen haasteena. Marjatta Bardyn (1996) mukaan 

lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa on aina läsnä neljä eri paikkaa: lasten lapsuus, 

aikuisten lapsuus, aikuisten aikuisuus ja lasten aikuisuus (207–208). Näin ollen tutkimusta tehtäessä 

sukupolvieroa ei voida milloinkaan häivyttää täysin.
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2.3 Lasten kokemusten tutkiminen

Kokemus on yksi tutkielmani keskeisimmistä käsitteistä. Haluan tutkia sitä, minkälaisia kokemuk-

sia kullakin tutkimukseeni osallistuvalla lapsella on omasta lapsuudestaan ja huostaanotostaan. Mitä 

nämä kokemukset ovat merkinneet lapselle? Yksittäisten kokemusten luokittelun sijaan pyrin löy-

tämään kokemuksista kokijoita yhdistäviä asioita, jotka kertovat sijaishuollossa elämisestä ilmiönä. 

Samuuden lisäksi kiinnostavia ovat myös erot ja poikkeukset. Samalla, kun kokemus on jotakin 

ainutkertaista ja yksilöllistä, se rakentuu osana sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta ja myös raken-

taa sitä. Koska olemme sosiaalisia olentoja, kokemuksemme eivät synny tyhjästä ja talletu tyhjälle 

alustalle, vaan ne ovat suhteessa maailmaan ympärillämme. (Jähi 2004: 58; Kulmala 2006: 20.) Me 

olemme ihmisinä juuri kokemustemme vuoksi ainutkertaisia ja haluamme kertoa kokemuksistamme 

toisille, jakaa niitä. Kielen ja kertomisen kautta yksilölliset kokemukset nivoutuvat osaksi kulttuu-

risia tarinoita ja yleisiä uskomuksia. Kokemusten tutkiminen on kuitenkin ymmärrettävissä hyvin 

laajasti, ja ajatus on kaikkinensa abstrakti. Mitä silloin tutkitaan, kun tutkitaan kokemuksia? Koska 

toinen ihminen ei voi päästä käsiksi toisen kokemuksiin autenttisina, on välittynyt kokemus pikem-

minkin tunnetta, tunnelmaa ja merkityksiä. (Kulmala 2006: 77; Gergen ja Gergen 1983; Eskonen 

2005: 38.) 

Mitä enemmän tarinoita kerrotaan, sitä merkityksellisemmiksi ne muotoutuvat kertojalle: niihin liit-

tyy yhä enemmän emootioita. Kuten sanottu, kertomuksissa ja kerrotuissa kokemuksissa on yhtäai-

kaisesti läsnä useita vaihtoehtoisia ”ääniä”. Tutkija ei voi ammentaa tyhjiin kokijoiden elämää, vaan 

jaetut kertomukset ovat valittuja ja neuvoteltuja versioita. (Gubrium & Holstein 2002.) Sen sijaan, 

että pyrittäisiin tallentamaan autenttisia ihmiskokemuksia, voidaan Joan Scottin mukaan keskittyä 

tarkastelemaan sitä, miten toimijat rakentuvat kokemustensa kautta. Kokemus itsessään tulee tutki-

muksen ja tiedon tuottamisen kohteeksi eikä ole sen lähtökohta. (1991: 777–780; Liljeström 2004.)

Myös kokemuksen ja kertomuksen suhde voidaan jäsentää monin tavoin tutkimuksessa. Niiden 

välistä suhdetta voidaan lähestyä siten, että kokemuksen ja kertomuksen välistä suhdetta ei prob-

lematisoida, vaan molemmista ollaan kiinnostuneita. Kiinnostuksen kohteena voi olla myös pelkkä 

kerronta, jolloin kerronnan nähdään kuvaavan kokemusta. Kerrontaa voidaan tarkastella myös teks-

tinä, jolloin sen suhde kokemukseen on itsenäinen. Vielä voidaan huomioida kokemuksen sisältö 

itsessään sekä kokemuksen diskursiivinen puoli. Tällöin sekä lapsen kertomuksella että sen sisäl-

löllä ja yhteydellä muuhun todellisuuteen on tutkimuksellinen merkitys. (Eskonen 2005: 40.) Minä 



9

suhtaudun lasten kerrontaan viimeksi mainitun orientaation mukaisesti. Näin ollen kiinnostukseni 

on kohdistunut sekä lasten tuottamaan kerrontaan että kerronnan sisältämien asioiden kytkemiseen 

laajempiin yhteyksiin.

Ajan kuluminen aiheuttaa päänvaivaa tutkijalle, joka haluaa tutkia kokemuksia. Ajan myötä käsi-

tykset tapahtumista muuttuvat ja värittyvät. Erityisesti lasten saattaa olla vaikea jäsentää aikaa ja 

kronologisia järjestyksiä. Tämän huomasi muun muassa Aino Ritala-Koskinen (2001), joka tutki 

lasten uusperhesuhteita On myös hyvin mahdollista, että lapsi ei pysty tai halua palauttaa mieleensä 

traumaattisia tapahtumia, ja tätä tutkijan tulee kunnioittaa. Lasten käyttämistä informantteina on kri-

tisoitu sanomalla, ettei lasten kertomuksiin voi luottaa, koska lapset keksivät tarinoita mielikuvituk-

sestaan. Mielestäni lasten kokemusten tutkiminen sisältää samoja ongelmia tai ongelmattomuuksia 

kuin kokemusten tutkimus ylipäänsä: subjektiivisten kokemusten suhde todellisuuteen ei ole suora, 

vaan värittynyt ja kerrostunut. Todellisten ja keksittyjen tapahtumien relevanssi liittyykin niiden 

merkitykseen: mitä merkityksiä ihminen antaa kokemukselleen. Kun todellisuuden ajatellaan olevan 

sosiaalisesti rakentunut, faktisesti tapahtuneet ja keksityt tapahtumat ovat yhtä merkittäviä tutkimuk-

sen kohteita. (Jähi 2004: 57–59.)

Lasten kokemuksia vaikeissa perheoloissa kasvamisesta on tutkittu myös jo aikuistuneiden lasten 

kertomina muun muassa Rita Jähin (2004) väitöstutkimuksessa, joka käsitteli mielenterveyson-

gelmaisten vanhempien lasten elämää ja selviytymistä. Hän haastatteli aikuisia heidän lapsuuden 

kokemuksistaan psyykkisesti sairaan vanhemman lapsena. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 

ovat kokemuksen kulttuuriset ulottuvuudet, joita avataan kulttuurisen mallitarinan käsitteen kautta. 

Suurin osa tarinoista on kasvun, kehityksen ja eheytymisen tarinoita. (Mts: 169–171.) Myös Merja 

Laitinen (2004) on tutkimuksessaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä käyttänyt informantteina 

aikuisia. Hänen tutkimuksensa kuvaa hyväksikäytön uhriutta ja mahdollisuutta selviytyä ja uudel-

leenrakentua ihmisenä (emt: 47; 264–280). Minä puolestani pidän tärkeänä lasten kokemusten tutki-

mista silloin, kun lapset vielä ovat lapsia. 

2.4 Lapsen tieto lastensuojelutyössä ja tutkimuksen kohteena

Puhuminen lapsesta ja tietämisestä samassa yhteydessä ei ole itsestään selvää: lapsena olemiseen 

liitetään tietämättömyys, ja lapsen tieto on helppo kyseenalaistaa. Lapsen tiedosta puhuminen voi-

daankin jo itsessään katsoa lapsipoliittiseksi kannanotoksi. (Lallukka 2003: 16.) Ammatillisessa las-
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tensuojelutyössä lapsen huomioimista ja lapsen tiedon merkitystä päätösprosessissa on korostettu 

periaatteen tasolla, ja nykyinen lastensuojelulaki velvoittaa ammattilaisia uudella tavalla huomioi-

maan lapsen omaa tietoa (Lsl 2007). Kuitenkin yksittäisten mielipiteiden selvittäminen lastensuo-

jelutyössä näyttäisi Johanna Hurtigin (2006) mukaan olevan vajavaista ja liikkuvan yleisellä lasten 

edun tasolla. Samaan aikaan, kun huoli lapsesta on ammatillisen perhetyön tai lastensuojelutyön 

keskiössä, lapsen tosiasiallisen tietämisen ja tiedon kerääminen on epäsystemaattista ja vaihtelevaa. 

(Törrönen 2003: 102-103; Hurtig 2006.) Hurtig (2006) on hahmotellut erilaisia ammatillisia tulkin-

takehyksiä esitellessään sitä, minkälaisia esteitä lasten tiedon keräämiselle ja huomioimiselle voi 

olla. Samojen kehysten voidaan mielestäni katsoa vaikeuttavan myös tutkimustiedon keruuta lap-

silta. Nämä kehykset ennakoivat aikuisten suhtautumista lapseen ja asettavat hänet tietäjänä ennalta 

määrättyyn paikkaan. Kehykset eivät kuvaa sosiaalityöntekijöiden ja muiden lapsityön ammattilais-

ten ajattelua tai toimintaa. Kuitenkin viitteitä näistä kehyksistä, yksitellen tai yhteen kietoutuneina, 

voidaan löytää kirjallisuudesta ja arkipuheesta. Kehysten kautta argumentoidaan sitä vastaan, että 

lapsi voisi tuottaa omasta elämästään merkityksellistä tietoa.

Ensimmäinen kehyksistä, perhekehys, tarkoittaa lapsen näkemistä ensisijaisesti oman perheensä 

jäsenenä. Tällöin lapsen oikeutena on perheeseen kuuluminen, läheissuhteiden jatkuvuus ja avun 

saaminen perheenä. Lapsi ei ole auttamistyön keskiössä, vaan perhe. Ammattilaisten huomio kes-

kittyy aikuisiin eikä lapsilähtöiselle tiedolle ole juurikaan tarvetta, sillä ammattilaiset tietävät lapsen 

edun jo etukäteen. Tutkimuksen kontekstissa perhekehys unohtaa lapsen oman subjektiviteetin, ja 

tutkijalle riittää mainiosti lapsen vanhemman arvio lapsesta. Perhekehys voi vaikeuttaa lapsen avun 

saantia ja jättää syrjään sellaisen mahdollisuuden, että lapsi ei olekaan kiinnittynyt perheenjäseniinsä 

tai suhteet ovat hyvin ongelmallisia. (Hurtig 2006.) Tarja Pösön (1993) mukaan kuvaus lapsesta on 

usein kuvausta myös hänen perheestään. Perheen sosiaalisten ongelmien laadun mukaan reagoidaan 

tietyillä tukimuodoilla. Perheestä löydetään siten sekä lapsen ongelmien alkulähde että ratkaisu lap-

sen ongelmiin. (Emt: 206–207.) Joskus lapsen suojelemisen sijasta saatetaankin olla suojelemassa 

perhettä tai ideaa perheestä (Hurtig 2003: 21). Johanna Hurtig on nimennyt vanhempien läpi tapah-

tuvan auttamistyön tihkuvan auttamistavan malliksi. Mallin logiikka rakentuu ajatukselle siitä, että 

lapsen ensisijainen tarve on tarve läheissuhteisiin, ja vanhempien hyötyessä lapsikin hyötyy. Äärim-

milleen vietynä ajattelu voi johtaa käsitykseen siitä, että lapsi sietää turvattomuutta, pettymyksiä ja 

kaltoin kohtelua, kunhan häntä ei eroteta varhaisista ihmissuhteistaan. (Emt: 37–38.)
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Kestämiskehyksen mukaan lapsella on luontaiset suojamekanismit vaikeuksia vastaan. Niinpä aut-

tamistyö painottuu lapsen selviytymisstrategioiden tukemiseen sen sijaan, että pyrittäisiin muutta-

maan lapsen olosuhteita. Traumojen ja ikävien muistojen ajatellaan korjautuvan itsestään eikä ole 

tarvetta selvittää lapsen psyykkistä vointia, sillä – niin kutsutusti – aika parantaa haavat. (Hurtig 

2006) Kestämiskehykseen liittyy myös ajatus siitä, että jos lapsi on pieni, kauheat tapahtumat eivät 

vaikuta lapseen, joka unohtaa tai ei ymmärrä. Kestämiskehys voi estää lapselta avun saannin ja on 

siten ristiriidassa lastensuojelun perustarkoituksen kanssa. Kestämiskehyksen taustalla ovat riskitut-

kimukset, joissa on tutkittu haasteellisissa perheoloissa kasvaneita niin sanottuja ”superlapsia”, jotka 

selviytyivät muita paremmin. Myöhemmissä tutkimuksissa on tosin ilmennyt, että selviytyminen 

on suhteellista, ja kyse on enemmänkin lapsen joustavuudesta ja sopeutuvuudesta, eli resilienssistä. 

(Jähi 2004: 40.)

Särkymiskehys puolestaan on vastakkainen edelliselle kehykselle. Lapsen ajatellaan särkyvän tai 

traumatisoituvan, jos hänen ikäviä muistojaan kysytään häneltä suoraan. Lisäksi ajatellaan, että 

kysyjän täytyy olla erityisen valmistautunut ja kouluttautunut, jotta hän osaisi kysyä ”oikein” lap-

selta. Lapsi ja ammattilainen tai tutkija asetetaan erityisasemaan ja mystifioidaan. Näin ollen aja-

tellaan, että on parempi välttää kontaktia lapseen ja vaikeiden kysymysten tekemistä, jotta ei tehdä 

virheitä. (Hurtig 2006.) Lapsuuden viattomuutta korostava tulkinta oli vahva erityisesti 1980-luvulla 

keskusteltaessa lasten hyväksikäytöstä. Lapsen viattomuuden varjelemiseksi kosketusta aikuismaa-

ilmaan tuli rajoittaa ja valvoa. (Pösö 1993: 38–39.) Tutkimuskontekstissa särkymiskehys vaikuttaa 

helposti siten, ettei tiettyjä aiheita lähestytä tutkimuksellisesti, ja niiden pariin uskaltautuneilta tut-

kijoilta tiukataan erityisvalmiuksia ja erityisen hyvää syytä. Lisäksi tutkijalta saatetaan kysyä hyvin 

painokkaasti, miksi hän haluaa juuri sellaista aihetta kuin lasten hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai huos-

taanottoja tutkia, aivan kuin asiaan liittyisi jotakin hyvin epäilyttävää. 

Lojaaliuskehyksen näkemys tunnustaa kyllä lapsen tiedon tärkeyden, mutta lapsen mahdollisuudet 

tuottaa rehellistä ja autenttista tietoa problematisoituvat, koska lasten ajatellaan olevan loppuun 

saakka lojaaleja vanhemmilleen. Lapsi siis uhraisi oman hyvinvointinsa pitämällä perhesalaisuudet 

ominaan, jotta hänen vanhempansa eivät joutuisi vaikeuksiin. (Hurtig 2006.) Ajattelu estää havaitse-

masta ne lapset, jotka hyvin mielellään kertoisivat omasta elämästään ja ovat ehkä odottaneet kauan 

voidakseen kertoa siitä aikuiselle. Tämä kehys tuottaa myös ikuisen epäilyksen lapsen sanoja koh-

taan: voiko niihin luottaa vai valehteleeko lapsi tai jättää asioita kertomatta vanhempiensa vuoksi. 
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Tutkijalle kysymys näyttäytyy myös näin: onko lapsia mielekästä tutkia, kun lojaalius vanhempia 

kohtaan estää lapsia puhumasta. 

Seurauskehys puolestaan estää lapsilähtöisen tiedon kerääjää ajatuksella, että lapsi saattaa joutua 

vaaraan puhuessaan ulkopuoliselle. Vanhemmat saattavat pakottaa lapsen kertomaan, mitä on puhu-

nut ulkopuoliselle ja rangaista tätä liiasta lavertelusta. Lisäksi, jos lapsen kertomat asiat johtavat 

interventioon, on lapsen kontolle koituva syyllisyyden taakka liiallinen. On totta, että vanhempien 

käytöstä ja lapsen turvallisuutta ei voida taata. Kuitenkin, huomauttaa Hurtig, jo pelkkä lastensuojelu-

asiakkuus aiheuttaa stressiä perheessä ja lapsi saattaa jo siksi joutua vanhemman aggression koh-

teeksi. (Hurtig 2006.) On syytä huomioida lisäksi ne kaikki positiiviset seuraukset, joita lapsi voi 

kokea kerrottuaan aikuisille omasta elämästään, myös niin sanotuista perhesalaisuuksista.

2.5 Perhe yhteiskunnassa ja lapsen elämässä

Koska tutkimusaiheeni väistämättä sivuaa muutoksia lasten perheessä – muuttoa syntymäperheestä 

sijaisperheeseen – on syytä tarkastella perhe-käsitettä ja -käsitystä hieman tarkemmin. Perhe muo-

dostaa nyky-yhteiskuntamme mikrokeskuksen. Modernin perheideaalin voidaan katsoa muovautu-

neen 1920–1930-luvuilla. Luokkapohjaisesti alkanut eri järjestöjen perhetyö vakiintui yhteiskunnan 

koordinoimaksi työmalliksi 1900-luvun puolivälissä. Toinen maailmansota yhdisti eri poliittisten 

järjestöjen toimijat yhteiseksi rintamaksi kotien puolesta. (Nätkin 2003.) Vanhempien ja lasten 

välinen huoltosuhde on sopimus, joka on säädelty lailla. Vastuu biologisten lasten hoitamisesta ja 

elatuksesta kuuluu lain mukaan vanhemmille. Lainsäädännölliset painotukset ovat vaihdelleet eri 

vuosikymmeninä. (Savolainen 1984: 12–19.) Lain sisällöt ovat aina yhteydessä kulttuuriseen ja 

poliittiseen ilmapiiriin ja toisin päin. Perheen käsitteellistä sisältöä ja siihen liittyviä konnotaatioita 

neuvotellaan jatkuvasti eri puolilla yhteiskuntaa. 

Ydinperheideaalia ylläpidetään ja tuotetaan edelleen aktiivisesti samalla, kun ihmisten yksilölliset 

elämänratkaisut purkavat sitä. (Nätkin ja Vuori 2007.) Avioerot, uusperheet, monikulttuuriset per-

heet, sinkkuihmisten perheet ja sateenkaariperheet murtavat yhtä sitkeästi ydinperheideaalia – johon 

itsestään selvästi liittyy hetero-olettamus – kuin mitä sitä toisaalla ylläpidetään. Suomessa avioliiton 

ulkopuolella syntyneitä lapsia oli vuonna 2003 jo yli 40%. Avoliittojen yleistyminen ja perhemallin 

muutokset selittävät koko ajan kasvussa olevaa lukua avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. 

(Oinonen ja Alestalo 2006.) Lisäksi joka viides lapsiperhe on yksinhuoltajaperhe, ja uusperheitä on 
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noin 8% lapsiperheistä (Blom ja Melin 2006). Ideaalisen ydinperheen unelmaa tehdään toistotekoina 

yhteiskunnan useilla eri näyttämöillä4. Ne perheet, jotka eivät yllä kurkottamaan unelmaa, jäävät 

keskuksen rajapinnalle odottamaan aikaa parempaa. Toisaalta kriittinen perhetutkimus on viime 

aikoina tuonut perhekuvastoon mukaan sitä moninaisuutta, jota todelliset nykyperheet edustavat. 

Tutkimukselliset läpivalaisut perheiden moninaisuutta kohtaan muuttavat jatkuvasti mielikuvaa per-

heestä vain äidin, isän ja biologisten lasten muodostamana yksikkönä. (Yesilova 2007.) 

Samalla, kun perheitä tuetaan erilaisin palveluin, tullaan asettaneeksi normeja hyvästä perheestä. 

Huomio keskittyy ei-hyvien perheiden korjaamiseen ja oikaisemiseen. Perhepoliittiset kiistakysy-

mykset liittyvät siihen, kuinka paljon perheitä pitäisi palvella, missä kulkee perheeseen puuttumisen 

raja ja pitäisikö perhepalveluiden koskea kaikkia vai vain niitä perheitä, joissa on kriisi tai ongelmia. 

Poliittisella agendalla lapsiperheet ovat listan kärkipäässä vaaleista toiseen. Lainsäädännöllisellä 

tasolla perheen sisäisiä juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia on kuitenkin siirretty koskemaan puo-

lisoiden välisistä vanhemman ja lapsen välisiä. Samalla kun puolisoiden välisiä sidoksia on purettu, 

on perheen ja lapsen välisiä sidoksia vahvistettu. Lapsi on siis nykyisen perhemallin keskiössä. (Nät-

kin ja Vuori 2007.)

Lastensuojeluun idea ydinperheestä liittyy perheen kautta tehtävän työn keskeisyytenä. Lasten paikan 

rakentumista perhetyön käytännöissä tutkineen Johanna Hurtigin (2003) mukaan perhetyöhön liit-

tyy kärsivällinen pyrkimys tukea perhettä – joskus jopa lapsen turvallisuuden kustannuksella. Puhe 

perheestä yksikkönä kadottaa sen sisältämät toimijat ja heidän väliset eturistiriitansa (Emt: 76–80; 

Nätkin ja Vuori 2007). Perhekeskeinen ajattelu oli 1980-luvulla lastensuojelun valtavirtana, samoin 

kuin lapsikeskeinen ajattelu nykyään. Lapsen tarvetta perheeseen perustellaan kiintymyssuhdeteori-

alla. Toisaalta kiintymyssuhdeteorialla perustellaan myös lapsen tarvetta turvalliseen ja välittävään 

perheeseen. Näkemykset voidaan typistää muotoon: huonokin perhe on lapselle paras, kunhan se on 

syntymäperhe. Tällöin lapsen ensimmäinen objektisuhde nähdään tärkeimmäksi. Toisen näkemyksen 

mukaan lapsella on oikeus hyvään perheeseen biologisista sidoksista riippumatta, jolloin tarpeiden 

tyydyttäminen nähdään vanhempisuhteen tärkeimmäksi elementiksi, ja vanhemmuus on tarvittaessa 

vaihdettavissa. (Laurila 1999: 34.) Nämä kaksi keskustelun päälinjaa, relaatio-orientoitunut ja tarve-

orientoitunut, olivat erotettavissa 1980-luvun huostaanottokeskustelussa. Molempien orientaatioiden 

4 Syksyllä 2008 Lapin Kansan päätoimittaja Johanna Korhosen erottamisesta käyty keskustelu toi räikeällä tavalla 
jälleen esille perhenormin, jossa naisen puoliso on yhtä kuin mies. Tapahtuman herättämä kiivas keskustelu ja huomio 
puolesta ja vastaan on paras esimerkki kuvaamaan tämän hetkistä perinteisen ja monimuotoisen perhemallin välistä 
kamppailua.



14

vaikutus on näkynyt sekä suomalaisessa että pohjoismaisessa lastensuojelupolitiikassa ja -käytän-

nöissä. (Holmila ym. 2008.) 

Perhekeskeisyys ilmenee myös lastensuojelun käytännöissä, kun lapselle pohditaan sijaishuoltopaik-

kaa. Sijaisperhe tai mahdollisimman perheenomainen laitos nähdään ensisijaisen hyvänä kasvupaik-

kana lapselle laitosmaisen ympäristön sijaan. (Pösö 1997: 147.) Aikuisten käsitykset lapselle par-

haasta perheestä voivat kuitenkin poiketa lasten käsityksistä. Uusperheiden lapsia haastatelleen Aino 

Ritala-Koskisen (2001) aineistossa lapset merkityksellistivät suhteitaan perheenjäseniinsä eletyn 

elämän ja tunnesuhteen kautta, ei niinkään biologisen tai uusperhesiteen kautta. (Emt: 206–207.)5 

Lisäksi Leena Valkosen (1995) tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten vanhempisuhteet eivät nou-

data suoranaisesti mitään teoreettista mallia, vaan ovat monitahoisempia. Nuoret arvostivat hänen 

mukaansa erityisesti kasvatuksellista vanhemmuutta, eli arjessa läsnäolemista.

Perheen lisäksi tutkielmani kannalta keskeinen paikannus on koti. Koti antaa sekä konkreettisesti että 

mentaalisesti puitteet lapsen elämälle. Perheen lisäksi myös lapsen koti muuttuu sijoituksen yhtey-

dessä. Oman tutkielmani kannalta koti on merkittävä myös minun ja lasten välisten kohtaamisten 

näyttämönä. Kodin voidaan katsoa olevan vastakkainen julkiselle tilalle: se on ihmisen henkilökoh-

taisin ja yksityisin paikka. Hurtigin mukaan ”(k)oti on enemmän kuin arjen ja elämisen fyysinen kes-

kus. Se voi olla elämyksellinen ja ruumiillinen kokemus tilasta tai parhaimmillaan sisäisen eheyden 

ja autonomian kokemus” (2003: 115). Koti määrittyy yhteiskunnassamme turvapaikaksi ja suojaksi 

ulkomaailman uhilta, mutta koti voi muuttua myös väkivallan ja pelon olinpaikaksi (Laitinen 2004: 

17). Lastensuojelun käytännöissä kotikäynnillä on erityinen asema lastensuojelun tarpeen arvioin-

tia tehtäessä. Kotikäynti on ollut sosiaalityön historiassa erityisessä asemassa jo 1800-luvulta läh-

tien. Kotikäynnin ajatellaan olevan paras ikkuna todelliseen käsitykseen perheen tilanteesta, kodin 

sanotaan puhuvan puolestaan. Lapsen huoltoon ja hoivaan liittyvät fyysiset puitteet konkretisoituvat 

kotikäynnillä. Kodin likaisuuden, turvattomuuden ja toisaalta myös äärimmäisen askeettisuuden ja 

puhtauden perusteella työntekijät arvioivat lastensuojelullista huolta. (Hurtig 2003: 117–127.)

Kotiin ja perheeseen liittyvään metanarratiiviin6 kuuluvat käsitykset hyvyydestä, hellyydestä ja 

huolenpidosta. Vanhemmat eivät aiheuta lapsille kärsimystä, vaan suojelevat heitä ulkomaailman 

5 Samansuuntaisia perhekäsityksiä toivat esiin myös sateenkaariperheiden lapset: perhettä käsitettiin etupäässä 
sosiaalisten siteiden ja välittämisen, ei biologisen siteen kautta. (Perkiö 2007.)

6 Metanarratiivin käsitteestä enemmän luvussa 4.3.
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uhilta. Koti on lämpöinen, valoisa ja turvallinen paikka, jossa jopa ”tuoksuu kodilta”. Moraaliset 

ja eettiset perhe-elämän periaatteet ajatellaan kulttuurin sisällä kollektiivisesti jaetuiksi, vaikka ne 

todellisuudessa rakentuvat yksilöllisesti. Kodin seinien sisäpuolelle saattaa kätkeytyä myös pahaa, 

välinpitämättömyyttä ja laiminlyöntiä. Lastensuojelun asiakasperheissä jonkinlainen paha on lähes 

aina läsnä. (Hurtig 2003: 177.) Eläminen tällaisessa perheessä haastaa kulttuurisen metanarratiivin 

yksilön elämässä.

2.6 Jatkuvuuden kokemuksen turvaaminen ja sen yhteys lapsen resilienssiin

Hoito-olosuhteiden jatkuvuus voidaan nähdä yhdeksi tärkeimmäksi pienen lapsen hoivaan liit-

tyväksi asiaksi. Suurin muutos, jonka lapsi kohtaa huostaanotossa, on hoitovastuun siirtyminen 

vanhemmilta toisille aikuisille. Lapsi menettää arkiseen elämään kuuluneet vanhempansa käytän-

nössä, vaikka juridisesti vanhemmuus ei lakkaakaan. Olivatpa vanhemmat minkälaisia tahansa, he 

ovat lapsen ainutkertaiset vanhemmat. Tästä sijaishuoltoon liittyvissä ristiriidoissa ja hajottavissa 

tunteissa perimmältään on kysymys.  Lapsen näkökulmasta oleellisin seikka on se, että lapsi menet-

tää jotakin, kun hän lähtee pois vanhempansa tai vanhempiensa luota. Tämän myöntäminen ei vielä 

kerro laadullisesti mitään menetyksen kokemuksesta. Lisäksi lapsi voi kokea useita ristiriitaisiakin 

tunteita, kuten helpotusta, syyllisyyttä ja surua. Menetyksen luonne ja traumaattisuus vaihtelevat 

yksilöllisesti. Lapsi voi kokea myös riemua päästessään pois uhkaavasta ympäristöstä. (Valkonen 

1995.) Tällöinkin lapsi kuitenkin joutuu kohtaamaan täysin uuden ympäristön ja perhekulttuurin. 

Ulkopuolisin silmin kestämätön ja turvaton koti voi lapselle merkityksellistyä turvallisena, koska 

paikka on tuttu ja lapsi on oppinut selviytymään siellä.

Sijaishuollon järjestäjien kannalta jatkuvuuden kokemuksen turvaaminen lapselle läpi muuttuvien 

olosuhteiden on tärkeä tehtävä. Yksi keino ylläpitää jatkuvuutta on järjestää mahdollisuuksien 

mukaan tapaamisia biologisten vanhempien ja sukulaisten kanssa. Mikäli tapaamiset eivät ole mah-

dollisia tai lapsen kannalta turvallisia, tulisi lapselle tarjota muita keinoja käydä läpi menneisyyttään. 

Tällöin lapsi voi käsitellä identiteettiään sen kannalta, mikä merkitys hänen synnyinkotinsa ihmisillä 

on siihen, minkälainen lapsi hän on tällä hetkellä. Oman menneisyyden läpikäyminen turvallisesti ja 

hallitusti voi lisätä lapsen käsitystä omasta pystyvyydestään ja kyvystään hallita sisäisiä prosesse-

jaan. Tällaiset kyvyt liittyvät lapsen joustavuuteen, eli resilienssiin. (Manninen ym. 2008.)
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Resilienssin tutkimus on yksi näkökulma ja tutkimussuuntaus, jota voidaan soveltaa vaikeissa 

oloissa eläneiden lasten tutkimukseen. Resilienssi tarkoittaa joustavuutta ja sellaisia suojaavia teki-

jöitä, jotka vaikuttavat yksilön kykyyn selviytyä ilman psyykkisiä vaurioita traumaattisista koke-

muksista. Resilienssi ei kuitenkaan ole pelkästään yksilön ominaisuus tai psyykkinen prosessi, vaan 

se on yhteydessä niihin yksilöä ympäröiviin resursseihin, jotka tukevat hänen selviytymiskykyään. 

Se liittyy perhesuhteisiin, yhteisöön ja kulttuuriin yksilön ympärillä. (Ungar 2005.) Lasten ja nuorten 

tarinoita kuuntelemalla on mahdollista ymmärtää heidän selviytymiskeinojaan; Michael Ungar onkin 

puhunut resilienssin narratiiveista (Ungar & Teram 2005). Eletyn elämän käsittäminen narratiivina, 

eli juonellisena kokonaisuutena, voi auttaa näkemään elämän koherenttina. Irrallisten tapahtumien ja 

elämän käänteiden näkeminen juonellisena prosessina lisää yksilön käsitystä elämän mielekkyydestä 

ja jatkuvuudesta.

Resilienssin käsitettä on sovellettu lastensuojelututkimuksiinkin. Lähestymistapana se tarjoaa yksi-

löpsykologiaa laajemman näkökulman lapsen selviytymisen tarkastelemiseen. Resilienssin käsitteen 

ulottuvuudet yltävät yksilöllisten ominaisuuksien ja prosessien lisäksi myös läheisiin suhteisiin, 

kasvuympäristöön ja -yhteisöön sekä vallitsevaan kulttuuriin. Resilienssin teoria suhtautuu kriitti-

sesti riskitutkimuksiin, joiden katsotaan patologisoineen ja leimanneen tiettyjä lapsiryhmiä ja yksi-

löitä ongelmallisiksi. Kriittisesti suhtaudutaan myös sellaiseen ajatteluun, jossa sosiaalipalveluiden 

heikentämistä perustellaan muutamilla ”superyksilöillä”, jotka näyttävät pärjäävän keskimääräistä 

paremmin; päinvastoin yksilön resilienssin katsotaan olevan yhteydessä saatavilla oleviin palvelui-

hin ja resursseihin. Resilienssitutkimus ei voi tarjota yleispäteviä vastauksia tai ominaisuusluette-

loita, vaan tulokset ovat konteksti- ja kulttuurisidonnaisia. Resilienssitutkimuksissa keskitytään sai-

rauden sijaan selviytymiseen ja niihin tekijöihin, jotka edesauttavat selviytymistä. (Ungar 2005.)

Tutkittaessa resilienssiä on mahdotonta tietää, lisäävätkö jotkin ominaisuudet ja elementit yksilön 

selviytymiskykyä vai lisääntyykö resilienssi näiden elementtien vaikutuksesta. Resilienssin ja jat-

kuvuuden kokemuksen välinen yhteys löytyy tutkimuksista, joiden mukaan resilienteillä lapsilla on 

säilynyt luottamus siihen, että he voivat hallita kokemuksiaan ja vaikuttaa niihin. Kokemus jatku-

vuudesta on mitä ilmeisimmin yhteydessä hallinnan tunteeseen; pitkittynyt epävarmuus ja epävakaat 

olosuhteet vähentävät sen sijaan hallinnan tunnetta. Hallinnan tunteen lisääntyessä myös kokemus 

subjektiudesta ja pystyvyydestä suhteessa omaan elämään kasvaa. Lapsi kykenee näkemään tule-

vaisuuden muutokset uhkien sijaan mahdollisuuksina. Lapsi uskaltaa toivoa asioita tulevaisuudel-

taan. (Manninen ym. 2008.) Lapsella, joka mieltää itsensä toimijaksi ja subjektiksi, on paremmat 
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mahdollisuudet selviytyä vaikeissa oloissa. Narratiivisen tutkimuksen kannalta resilienssin käsite on 

toimiva, koska sekä resilienssin teoriassa että narratiivisessa lähestymistavassa painottuvat proses-

sinomaisuus, koherenssin etsiminen ja yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus.
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3 LASTENSUOJELU JA SIJAISHUOLTO ILMIÖINÄ JA 
TUTKIMUKSEN KOHTEINA

Tässä luvussa tarkastelen tutkimaani ilmiökenttää sekä kauempaa että lähempää. Lastensuojelu vai-

kuttaa yhteiskuntaamme monin tavoin. Se on ilmiönä hyvin moninainen, ja siinä on useita ulottu-

vuuksia. Sen vuoksi sitä on tutkimuksellisesti mahdotonta tavoittaa kokonaisuudessaan tai ammen-

taa tyhjiin. Koska tutkimusnäkökulmia on runsaasti, keskityn asiakaskokemuksiin ja lastensuojelu-

toimenpiteiden merkityksiin yksilöllisessä elämänkulussa. Lastensuojelun sisäisiä toimintamekanis-

meja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ymmärtääkseen on kuitenkin tutustuttava myös lastensuojelun 

lainsäädäntöön ja sen historialliseen kehitykseen. Näiden lisäksi tarkastelen sijaishuoltotutkimusta 

painottaen sellaisia tutkimuksia, joissa on esillä lasten ja nuorten asiakasnäkökulma. Esittelen myös 

sellaisia, oman tutkielmani kannalta relevantteja tutkimuksia, jotka eivät suoranaisesti liity sijais-

huoltoon, mutta ovat kiinnostavia kokemuksellisuuden ja lapsen kertojaposition painottamisen 

vuoksi. Lopuksi paneudun ilmiöön paikallisella tasolla, Tampereella ja sen lähialueilla, ja esittelen 

sijaishuollon kehittämishankkeen loppuraporttia (Hiitola 2008).

3.1 Lastensuojelun määritelmiä ja politiikkaa

Laajasti määriteltynä lastensuojelua on kaikki työ, joka tähtää lasten hyvinvointiin. Näin ajateltuna 

lastensuojelutyötä tekevät valtion ja kuntien lisäksi järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoistyöntekijät. 

(Eskonen 2005: 22.) Viranomaisia sitoo lastensuojelulaki, jonka mukaan ”(l)ain tarkoituksena on 

turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen 

sekä erityiseen suojeluun” (Lsl 2007, 1§). Lainmukaisia lastensuojelullisia toimenpiteitä ovat lasten-

suojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä sijaishuolto 

ja jälkihuolto (Lsl 2007, 3§). Lain lisäksi lastensuojelutyöhön vaikuttavat työskentelytavat, paikal-

linen toimintakulttuuri, yhteiskunnan poliittinen ilmapiiri ja määrärahat. Työkäytännöt vaikuttavat 

erityisesti siihen, mitkä asiat nousevat huomion kohteiksi ja miten niitä käsitellään. Esimerkiksi lap-

siin kohdistuva väkivalta saattaa jäädä Inkeri Eskosen mukaan näkymättömäksi joko tilastollisen 

merkitsemistavan tai puhumattomuuden vuoksi (2005: 23.)7. Lisäksi, jos lasta ei tavata tarpeeksi 

lastensuojeluprosessin aikana, ei hänelle synny mahdollisuutta kertoa perhetilanteesta omalta kan-

7 Esimerkiksi Tampereella otettiin käyttöön uusi tilastointimenetelmä vuonna 2004, kun huomattiin väkivallan jäävän 
tilastoinnissa näkymättömäksi. Uudessa järjestelmässä tilastoidaan erikseen fyysinen, psyykkinen ja perheväkivalta. 
(Eskonen 2005: 23.)
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naltaan. Käytännössä lastensuojelutyötä tehdään edelleen pitkälti vanhempien ja muiden viranomais-

toimijoiden kautta. (Emt: 22–24.) 

Uudessa lastensuojelulaissa lapsen kuulemista ja sosiaalityöntekijän ja lapsen riittäviä tapaamisker-

toja sääteleviä kohtia on tarkennettu (Lsl 2007, 20§, 29§). Silti erityisesti liian tiukat aikaresurssit ja 

pienet määrärahat saattavat estää sosiaalityöntekijöitä toteuttamasta tällaisia, lainmukaisia käytän-

töjä. Lisäksi toimintakulttuurit muuttuvat hitaasti myös sosiaalityön sisällä. Siirtyminen perhekes-

keisen sosiaalityön orientaatiosta lapsikeskeiseen ei luonnollisesti tapahdu nopeasti, vaan edellyttää 

työntekijöiltä omien työtapojensa reflektointia ja työajan uudelleenjärjestämistä, jotta lasten kuule-

miseen ja tapaamiseen järjestyisi tarvittava aika.

Seuraavaksi esittelen lakimuutosten ja työorientaatioiden taustalla olevia ideologisia jäsennyksiä. 

Lorraine Fox Harding on jaotellut lastensuojelupolitiikan neljään kategoriaan niiden sisältämän arvo-

perustan ja ideologian mukaan. Nämä neljä tulkintaa ovat: minimalistinen tulkinta, valtiopaterna-

listinen tulkinta, biologisten vanhempien oikeuksia korostava tulkinta ja lasten oikeuksia korostava 

tulkinta. (1997: 8–9.) Lastensuojelulakia on Suomessa uudistettu kutakin aikakautta ja sen poliittisia 

tunnelmia vastaavaksi. Uudesta lastensuojelulaista, joka tuli voimaan vuoden 2008 alussa, voidaan 

löytää kaikkia Fox Hardingin luonnehtimia tulkintoja. 

 Minimalistisen tulkinnan mukaan valtion pitäisi kunnioittaa perheen oikeuksia yksityisyyteen niin 

pitkälle kuin mahdollista. Tämä patriarkaalisen järjestelmän mukainen jako yksityiseen ja julkiseen 

sulkee naiset ja lapset yksityisen piiriin, johon valtiolla tulisi olla minimalistinen valta. Valtiopater-

nalistinen tulkinta puolestaan on äskeisen tulkinnan vastakohta. Siinä painottuu valtion vahva rooli 

lasten suojelemisessa omien vanhempiensa laiminlyönneiltä. (Fox Harding 1997: 8.) Suomessa sää-

dettiin lastensuojelulaki ensimmäisen kerran vuonna 1936, mikä tarkoitti valtiopaternalismin syntyä 

Suomessa8. Lakia pidettiin aikoinaan radikaalina, sillä se salli ensimmäisen kerran valtion puuttumi-

sen yksityisiin, kodin sisäisiin asioihin. Laki sai osakseen kritiikkiä huostaanottopainotteisuutensa 

vuoksi. (Pösö 1997: 146.) Sen jälkeen lakia on uudistettu vuonna 1984 (Lsl 1983), silloisen poliit-

tisen ja aikakauden ilmapiirin mukaan, perhettä, avohuoltoa ja lapsen etua painottaen. (Pösö 1993: 

11–12.)

8 Alun perin suomalaisessa lastensuojelussa lapset kategorisoitiin pahatapaisiin ja turvattomiin. Pahatapaisia koski 
vuoteen 1894 rikoskaaressa ja sen jälkeen vuoden 1889 rikoslaissa säädetyt toimenpiteet, eli rangaistukset. Vuonna 
1905 suojelukasvatuskomitea esitti luopumista jaottelusta rangaistaviin ja suojeltaviin lapsiin. (Pösö 1993: 14.)
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Biologisten vanhempien oikeuksia korostava tulkinta on minimalistisen tulkinnan modernisoitu ver-

sio. Valtion interventio on sallittu, mutta perhettä tulee kunnioittaa. Tämä malli korostui läntisissä 

hyvinvointivaltioissa toisen maailmansodan jälkeen. (Fox Harding 1997: 8–9.) Kun aikaisemmin 

biologiset vanhemmat olivat Suomessa menettäneet huostaanotossa oikeutensa lapsen huoltoon ja 

holhoukseen, vuoden 1984 lakiuudistuksen jälkeen vanhemmat säilyttivät oikeutensa lapsen huolta-

juuteen (Laurila 1999: 16). Neljännen tulkinnan, eli lasten oikeuksia korostavan tulkinnan, mukaan 

lapsi pitää ymmärtää subjektina, jolla on samat oikeudet kuin aikuisella. Lapsi ymmärretään kyvyk-

käänä toimijana, ei haavoittuvana suojelun kohteena. (Fox Harding: 8–9, 109.) Neljännestä tulkin-

nasta on sekä äärimmäinen että maltillisempi versio (Emt: 110–112). Liberaalia muotoa on kritisoitu 

siitä, että se ohittaa arkijärjen mukaisen ja kehityspsykologisen näkemyksen siitä, että lapsi kehittyy 

kronologisesti eikä voi olla vastuussa itsestään samoin kuin aikuinen (emt: 129). Maltillisemman 

version hyväksyminen onkin helpompaa, sillä se ei kyseenalaista lapsen tarvetta erityiseen suoje-

luun, vaikka näkeekin lapsen subjektiivisena ja pystyvänä. 

Oman tutkimusparadigmani taustalla on tutkimuskentällä jo valtavirtaistunut käsitys lapsen subjek-

tiuden korostamisesta häntä koskevissa asioissa. Tämän tutkimuksellisen intressin yleistyminen liit-

tyy laajempaan yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen muutokseen lapsuuskäsityksessä. YK:n Lasten 

oikeuksien sopimuksen allekirjoittaminen on velvoittanut siihen osallistuneita valtioita huomioimaan 

lapsen subjektiutta uudella tavalla. Sopimuksessa korostuu lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus 

erityiseen suojeluun ja lapsen oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. (Laitinen 2004: 

30.) Suomessa Lasten oikeuksien sopimuksen allekirjoittamiseen on reagoitu myös lainsäädäntöta-

solla. Edellisiin lakeihin verrattuna uudessa laissa korostuu lapsen oikeuksia korostava tulkinta. (Lsl 

2007.) Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lasta pidetään lastensuojelun ensisijaisena asiakkaana 

vanhemman tai perheen sijasta. (Eskonen 2005: 16.)

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi, kun päätetään häntä koskevista lastensuojelullisista asioista, ja 

kaksitoista vuotta täyttäneellä on lisäksi oikeus käyttää puhevaltaa itseään koskevassa lastensuojelu-

asiassa (Lsl 2007: 20§ & 21§). Nykyaikaiseen retoriikkaan sopii oikeuksista puhuminen äärimmäi-

sissäkin toimenpiteissä, kuten tahdonvastainen huostaanotto tai lapsen sulkeminen laitokseen, sen 

sijaan, että puhuttaisiin kontrollista. Vuosikymmeniä sitten puhetapa olisi ollut toinen, Tarja Pösö 

huomauttaa. (1997: 154.) Myös lastensuojelun tavoitteet ovat muuttuneet kovasti sosiaalityön alku-

ajoista, jolloin lapsia pelastettiin kaduilta kuolemasta. Nykyään tavoitteeksi ei riitä pelkkä hengissä 
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pitäminen, vaan lastensuojelun katsotaan onnistuneen, kun lapsesta kasvaa tasapainoinen, itseään 

arvostava, sosiaalinen ja fyysisesti ja psyykkisesti terve kansalainen. (Emt: 155.)

3.2 Lapsen etu – retorinen ja moraalinen saippua

Lastensuojelulaissa esiintyy tiuhaan käsite lapsen etu, josta mainitaan esimerkiksi seuraavasti: 

”(l)astensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteuttaessa on ensisijaisesti otettava huo-

mioon lapsen etu” (Lsl, 4§). Käsite on juurtunut juridisen kielenkäytön lisäksi myös poliittiseen 

kielenkäyttöön ja kansalaiskeskusteluun (Hurtig 2003: 33). Lapsen etu on sekä ideologinen että 

hallinnollinen käsite. Ideologisena käsitteenä siinä painottuu lapsen asema suhteessa perheeseen ja 

yhteiskuntaan sekä lapsen oma toimijuus suhteessa elämäänsä. Hallinnollisesti lapsen etu määrittyy 

lainsäädännössä, ammatillisissa toimintatavoissa ja virkamiesten mietinnöissä. Siitä huolimatta, että 

hallinnollisissa konteksteissa lapsen etu esiintyy tiuhaan, se määrittyy aikuisnäkökulmasta eivätkä 

itse lapset ole koskaan mukana neuvottelemassa käsitteen sisällöistä. (Törrönen 1994.) 

Mitä tarkoittaa lapsen etu? Käsite luiskahtelee loputtomasti sitä tulkitsevien käsittelyssä eikä sille 

ole mahdollista löytää kaikkivoipaa selitysmallia. Fraasin faktuaalisen sisällön pohdinnan lisäksi 

huomioni kiinnittyy sen argumentatiivisen voiman tarkasteluun. Kaikki meistä ovat olleet kerran 

lapsia – mutta lapsen edun määrittäjät eivät ole lapsia enää. Tästä rakentuu lapsen elämään liittyvän 

tiedon tuottamisen problemaattisuus: usein lapsia ja lapsuutta tutkitaan entisen lapsen näkökulmasta 

ja kokemuksista käsin. Perhekeskeisen ajattelun ytimessä on aina lapsi (Yesilova 2007). Sekä per-

hetyö että lastensuojelu tähtäävät aina lopulta lapsen hyvinvoinnin, ja sitä kautta yhteiskunnan jat-

kuvuuden, turvaamiseen (Pösö 2007). Tämä tekee lapsen edusta hyvin painavan retorisen välineen 

yhteiskunnallisen keskustelun eri osapuolille. Toisaalta lapsen etuun ei sisälly konnotaatioita tietystä 

teoreettisesta tai poliittisesta viitekehyksestä, vaan se on onneksi vapaa tällaisista painolasteista. 

Koska käsite on hyvin tulkinnallinen, voidaan sillä perustella täysin vastakkaisiakin näkökantoja 

(Hurtig 2003: 33).9 Jaana Vuori ja Ritva Nätkin (2007) esittävät huolen lapsesta olevan yhteiskun-

nallisessa keskustelussa niin vahva argumentti, että sen vastustaminen on lähes mahdotonta. Huoli 

lapsista myös yhdistää eri toimijoita: poliitikkoja, kansalaisia ja perhetyön ammattilaisia. Huolen 

aiheuttajat lisääntyvät ja saavat uusia muotoja; huoli karkaa aina ratkaisijansa käsistä uusiin koh-

9 Lapsen etu on vahva ase myös ydinperheideaalin vahvistamispuheenvuorossa. Argumenteissa hedelmöityshoitolakia 
ja sateenkaariperheitä vastaan on kyse juuri tällaisesta retoriikasta. (Vuori & Nätkin 2007; Kuosmanen 2007; Perkiö 
2007.) Toisaalta lapsen etuun on vedottu myös puolustettaessa ei-heterovanhempien perheiden oikeuksia.
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teisiin. Lapsen oikeuksien ja turvallisuuden puolustamisen tärkeyttä ei ole syytä kyseenalaistaa. 

Ammatillistuneen tiedon käyttäjien voi olla kuitenkin paikallaan tiedostaa se, minkä ja kenen puo-

lesta oikeastaan argumentoikaan lapsen edun nimissä.

Lapsen etuun vedotaan usein sosiaalityöntekijöiden lausunnoissa ja perusteluissa, koska käsite on 

niin keskeinen lastensuojelulainsäädännössä. Käsitteen avaaminen kattavasti on kuitenkin hyvin 

hankalaa. Lapsen etu voi olla sisällöllisesti yhteneväinen lapsen oikeuksien kanssa, ja se sisältää aja-

tuksen lapsen tulevaisuuden turvaamisesta ja hänen kuulemisestaan. (Hurtig 2003: 33.) Siinä missä 

ennen puhdas ilma, terveys ja ravinto olivat keskeisiä mittareita, nykyään arvostetaan psykososi-

aalista hyvinvointia, kuten toimivia kiintymyssuhteita, tasapainoista ja normaalia kehitystä, toimi-

juutta ja mielipiteen kuulemista (emt: 189). Käsite on moraalinen: siihen sisältyy olettamus hyvästä 

ja pahasta. Silloin, kun hyvän ja pahan määrittäjät ovat ulkopuolisia, viranomaisia, kysymys on 

sekä yksittäisten työntekijöiden subjektiivisesta moraalikäsityksestä että kulttuurillisista käsityksistä 

lapselle sopivasta ympäristöstä ja elintavoista. Tällöin vaarana saattaa olla tietyn yhtenäiskulttuu-

rin ja perhenormin vaatiminen hyvin erilaisilta perheiltä, esimerkiksi suomalaisen perhesysteemin 

ja elintapojen asettaminen muiden kulttuurien tapojen edelle tai heteroydinperheen normittaminen 

suhteessa yksinhuoltaja- tai sateenkaariperheisiin. Toisaalta vaarana voi olla myös arvorelativismi: 

vanhemmille halutaan taata vapaus kasvattaa ja elää omien arvojensa mukaan eikä perheen sisäisiin 

asioihin haluta puuttua suvaitsevaisuuteen vedoten, vaikka lapsi kärsisi vanhempien elintavoista. 

Hurtigin mukaan ”lasten hyötyä etsitään, mutta mikäli se edellyttää moraalisia kannanottoja ja 

perheen alkujäsenten toiminnan arvottamista, syntyy konflikti, ja auttamista vaativa vuorovaikutus 

estyy” (emt: 189). Omien asenteiden ja arvojen tunnistaminen onkin edellytys lastensuojelutyötä 

tekeville ihmisille, koska jokaiseen tehtyyn päätökseen sisältyy myös moraalinen kannanotto.

3.3 Katsaus lastensuojelun ja sijaishuollon tutkimukseen

Lastensuojelututkimuksen ongelmana on nähty sen ohuus: tietoa ei tuoteta lastensuojelun ytimestä 

järjestelmällisesti ja säännöllisesti. (Eronen 2007: 6.) Ainoa valtakunnallinen, säännöllisesti tuotettu 

tieto lastensuojelun asiakkaina olevista lapsista on Stakesin vuosittain julkaisema lastensuojelun 

tilasto, jossa eritellään kuntien avohuollon asiakkaiden ja huostaan otettujen lasten määrät. Tämän 

tiedon käyttämistä lasten hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin mittarina kritisoidaan sen karkeuden ja 

osittain myös kiistanalaisuuden vuoksi. Tilastotieto rajoittuu pelkkiin lukumääriin eikä kuvaa ilmi-

ötä laadullisesti. (Emt: 22.) Lisäksi toimenpiteiden tilastointi kertoo ensisijassa toimenpiteistä eikä 
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niiden taustalla olevista ihmisistä. Koska tilastoinnin perusteet ovat myös vaihdelleet eri aikoina ja 

eri maissa, ei lastensuojelutilastojen vertailu ole yksinkertaista. Lastensuojelututkimusta on monen-

laista: Voidaan tarkastella tilastojen ja dokumentoinnin avulla rakentuvaa kuvaa toimenpiteistä ja 

näiden kohteena olevista ihmisistä. Lisäksi työkäytäntöjä voidaan tutkia ja kehittää paremmiksi. 

Asiakaskokemuksiin keskittyvä tutkimus on laadullisesti erilaista kuin edelliset. Se eroaa myös 

tutkimuksista, joissa kiintymyssuhde on otettu ulkopuolelta tehtävän arvion kohteeksi. Kokemuk-

siin perustuva tutkimus kuvaa yleensä kapeaa lastensuojelun osa-aluetta, kuten sijaishuoltoa, eletyn 

elämän ja kokemusten näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa kokemusten sanoittajia ovat ne ihmiset, 

jotka elävät lastensuojelun todellisuutta. (Heino & Pösö 2003; Pösö 2007.)  

Suomessa on tehty sijaishuoltoon liittyviä lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja psykiatrian, erityispedago-

giikan, psykologian ja yhteiskuntatieteiden alalla. Tehdyn tutkimuksen hankaluutena ovat yksittäisten 

tutkimusten tapaustutkimusluonne ja se, ettei vahvasti riski- ja traumanäkökulmasta tehtyjä tapaus-

tutkimuksia ja yhteiskuntatieteellisiä, ymmärtävän tutkimusotteen tapaustutkimuksia, ole helppoa 

saada keskustelemaan keskenään siten, että tieto tutkimuskohteesta lisääntyisi. (Eronen 2007: 25) 

Tarja Pösön (2007) mukaan Suomesta puuttuu sellainen keskustelu- ja tutkimusperinne, jossa arvi-

oitaisiin sitä, minkälaisia vaikutuksia lastensuojelutoimenpiteillä todellisuudessa on. Lisäksi puuttuu 

jaettu ymmärrys siitä, mitä toimenpiteillä tavoitellut suotuisat vaikutukset konkreettisesti ovat.

Sijaishuollon tutkimuksessa on 1990–2000-luvuilla korostunut lasten ja nuorten psykososiaalisten 

ongelmien ja tilanteen kartoittaminen riski- ja suojaavien tekijöiden näkökulmasta (ks. esim. Haa-

pasalo ja Repo 1998). Tietoa käytetään määriteltäessä lasten ja nuorten terveyden- ja psyykkisen 

hoidon ja kuntoutuksen tarvetta. Psykiatriseen tai psykologiseen orientaatioon perustuvat tutkimuk-

set on pääosin tehty käyttäen kansainvälisiä, standardoituja luokituksia, ja vastaajina ovat toimineet 

lasta hoitavat aikuisasiantuntijat. Niissä tutkimuksissa, joissa on käytetty myös lasten tai nuorten 

itsearviointeja, lasten näkemykset tilanteestaan ovat olleet valoisampia ja myönteisempiä kuin 

ammattilaisarvioinnit. (Eronen 2007: 29; Viittala 2001: 270–274.) Riskitutkimuksiin liittyy leimaa-

vuuden ja itseään toteuttavan ennusteen ongelma: jo lasten luokitteleminen erilaisiin riskiryhmiin 

voi lisätä toiseuden kokemusta ja syrjäyttää lasta. Riskien tiedostaminen auttaa ongelmien havait-

semisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä. On kuitenkin eri asia puhua ”riskilapsista” kuin sosiaalisista 

ongelmista, joita lapsi voi kasvuympäristössään kohdata.
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Vaikka lastensuojelua on tutkittu sekä Suomessa että maailmalla paljon 1970-luvulta lähtien, tutki-

mustieto sisältää edellä mainitun kaltaisia aukkoja ja puutteita. Sitä, millaista lasten elämä on huos-

taanoton ja sijoituksen jälkeen, on tutkittu vähän. (Törrönen 2003: 14.) Sijaiskotihoitoon liittyvät 

tutkimukset ovat laadullisesti painottuneita, joten tutkimusjoukot ovat pieniä. (Laurila 1999: 18.) 

Tehty tutkimus on painottunut nuorten tai jo aikuisiksi kasvaneiden kokemuksiin; alle 12-vuotiailta 

lapsilta kerättyä tietoa on hyvin vähän. 

Lasten kokemuksia lastensuojelun asiakkuudesta yleisemmin on tutkittu Suomessa jonkin verran. 

Maarit Törrönen (2003) on tutkinut etnografisesti lasten arkea laitoksissa, sairaalassa ja lastenko-

dissa. Myös Tarja Pösö (1993; 2004) on tutkinut etnografisesti laitoksissa, koulukodeissa, eläneitä 

nuoria. 2000-luvulle tultaessa laitoshoidon merkitys lastensuojelussa on vähentynyt, ja nykyään 

suositaan avohuollon tukitoimien lisäksi perhehoitoa. Erityisesti pienet lapset sijoitetaan mieluiten 

perhehoitoon, ja laitoksissa onkin enemmän nuoria kuin pieniä lapsia. Laitoksissa elävillä nuorilla 

saattaa olla pitkä lastensuojeluhistoria ja takanaan useita sijoituspaikkoja. 

Nuorten käsityksiä hyvästä huostaanotosta selvittänyt Riitta Laakso (1998) kokosi nuorten näke-

myksien mukaisesti hyvän huostaanoton kriteereitä. Nuorten mukaan osapuolten kuuleminen on 

hyvin tärkeää, joskin vastuu päätöksistä tulee olla sosiaalityöntekijällä, ei lapsella. Lisäksi nuoret 

peräsivät tarvittavia tukitoimia jo ennen huostaanottoa, ja huostaanottopäätöksessä tulisi toteutua 

”lapsen paras”. Nuoret kokivat tärkeänä suhteiden ylläpidon biologisiin vanhempiin sekä sisarus-

ten sijoittamisen samaan paikkaan. Huostaanoton jälkeen nuoret toivoivat mahdollisuutta terapiaan 

ja vertaistukeen. Ehkä hieman yllättäen nousi esiin seikka, että nuorten mielestä sijaisvanhempien 

pitäisi avoimesti kertoa saavansa palkkaa sijaisvanhemmuudestaan. Samalla nuoret toivoivat kui-

tenkin, että sijaisperhe osoittaisi välittävänsä lapsesta aidosti. Lisäksi nuoret toivoivat, että heille 

kerrottaisiin ajallaan jälkihuollon periaatteista ja nuorille tarkoitetusta tuesta. Nuorten näkemyksistä 

nousi myös tärkeä toive: sijaisperhe ei saisi luovuttaa liian helpolla lapsen suhteen, vaikka tämän 

käyttäytyminen olisi hankalaa.

Kaisu Viittalan tutkimusaiheena olivat sellaiset huostaan otetut lapset, jotka olivat altistuneet sikiö-

aikana alkoholille (2001). Väitöstutkimus oli kasvatustieteen alalta, ja hän haastatteli lasten lisäksi 

myös sijaisvanhempia ja ammattilaisia, kuten opettajia. Viittalan mukaan lapset olivat eteviä monissa 

asioissa, vaikka alkoholin aiheuttamat vauriot varjostivat heidän elämäänsä. Hänen mukaansa lapset 

olivatkin ennen kaikkea selviytyjiä. (Emt: 250–270.)  Sijaishuollossa eläneiden nuorten vanhempi-
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suhteita on tutkinut Leena Valkonen (1995). Hän selvitti nuoria aikuisia haastattelemalla, keitä 

nuoret pitivät psykologisina vanhempinaan ja minkälaiset suhteet heillä oli biologisiin ja sijaisvan-

hempiinsa. Nuoret korostivat vanhempisuhteissaan kasvatuksellista vanhemmuutta, joka tarkoittaa 

arjen kasvatusvastuun ottamista. He eivät myöskään mieltäneet vanhempisuhteitaan mitenkään suo-

raviivaisesti, vaan psykologinen vanhemmuus merkityksellistyi jokaiselle nuorelle ainutkertaisella 

tavalla. (Emt: 101–107.) 

Sijaishuoltoa myöskin nuorten aikuisten näkökulmasta tutkineet Anu kantee ja Anu Solismaa (1991) 

keskittyivät pro gradussaan separaatiokokemusten ja niistä selviytymisen tarkasteluun. He jaotteli-

vat haastattelemansa yhdeksän nuorta aikuista selviytyjiin, puolittain selviytyviin ja katkeroitunei-

siin sen mukaan, mitä haastateltavat ajattelivat sijaishuoltokokemuksistaan ja minkälainen heidän 

nykyinen elämäntilanteensa oli. Kirjoittajien mukaan selviytymistä edistäviä tekijöitä olivat: lapsen 

ymmärtämys huostaanoton perusteista ja helpotus kotitilanteesta pois pääsemisestä sekä sijais-

huoltopaikan turvallisena kokeminen ja huostaanoton näkeminen hylkäämisen sijaan lapsen edun 

mukaisena ratkaisuna, mikä aikuisiällä tarkoitti myös ymmärrystä vanhempia kohtaan. Sijaishuolto-

paikassa selviytymistä edesauttoivat hyvä suhde sijaisäitiin sekä sisarusten läsnäolo. Lisäksi kirjoit-

tajien mukaan selviytymistä tuki se, jos lapsi säilytti mielessään alkuperäisen perheen identiteetin, 

vaikka ei tavannutkaan alkuperheen jäseniä enää. Sijaishuoltopaikkojen lukumäärä ei tekijöiden 

mukaan vaikuttanut selviytymiseen. (Emt: 99–101.)

Yhdysvaltalaisessa, sijaishuollon asiakaslasten näkökulmaa selvittäneessä tutkimuksessa haastateltiin 

lapsia (Johnson ym. 1995; Hämäläinen 2005: 32). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sijoitettu-

jen lasten näkemystä sijoituksen syystä, lasten kokemia muutoksia sekä lasten käsityksiä tulevaisuu-

desta. Suurin osa lapsista koki elämänsä positiivisesti. Lapset toivoivat kuitenkin, että heille kerrot-

taisiin enemmän heidän elämäänsä liittyvistä tärkeistä asioista. Huolimatta siitä, että lapset viihtyivät 

sijaisperheessä, he ikävöivät biologisia vanhempiaan. (Hämäläinen 2004: 32; Johnson ym. 1995). 

Ruotsalaisessa, Anderssonin (1999) tekemässä tutkimuksessa tutkimuksen lähtökohdat olivat hyvin 

samankaltaisia kuin Johnsonilla.  Hän haastatteli 22 lasta ja lisäksi sijaisvanhempia. Puolet lapsista 

piti sijaisvanhempia vanhempinaan, ja suuri osa lapsista uskoi asuvansa sijaisperheessään täysi-ikäi-

syyteen saakka. (Emt; Hämäläinen 2005: 32.) Myöskin australialaisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin 

sijaislasten perhekäsityksiä, todettiin, että lapset pitivät sijaisperhettään biologista perhettä läheisem-

pänä. Kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusjoukkona oli 51 lasta, joista lähes kaikki mielsivät sijais-

perheen jäsenet omiksi perheenjäsenikseen. (Gardner 1996; Hämäläinen 2005: 33.)
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Leena Sandström (2000) tarkasteli sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassaan kahden laitokseen 

sijoitetun nuoren case-tapauksen kautta sitä, minkälaisia näkökulmia lastensuojelutoimenpiteistä eri 

toimijoilla on. Kahden nuoren lisäksi hän haastatteli näiden äitejä ja sijoituksessa mukana olleita 

sosiaalityöntekijöitä ja laitoksen omahoitajia. Sandströmin mukaan näkemykset huostaanoton ja 

sijaishuollon syistä ja merkityksistä poikkesivat nuorten ja aikuisten välillä. Keskeinen tulos oli, että 

nuoren kokemus eroaa aikuisen tulkinnoista eikä nuori välttämättä koe tulleensa kuulluksi ja huomi-

oiduksi prosessissa, vaikka vanhemmat ja työntekijät näin kuvittelevat. Sandström näki sijaishuol-

lossa olevat nuoret yhtä aikaa sekä tilanteiden uhreina ja toimenpiteiden kohteina että aktiivisina 

toimijoina. Lastensuojeluprosessi on hänen mukaansa vuorovaikutuksellinen tapahtumasarja, jossa 

kaikki toimijat tuottavat elettyä todellisuutta ja muodostavat siitä tulkintojaan. Myös Anja Laurilan 

psykologian alan väitöstutkimus keskittyi sijaiskodeissa eläneiden nuorten (naisten) tilanteeseen. 

Laurilan tutkimus keskittyy erityisesti sijaiskodissa ja alkukodissa kasvaneiden nuorten naisten 

selviytymisen keskinäiseen vertaamiseen. Hänen näkökulmansa on identiteetissä ja minäkäsityk-

sessä, ja hänen tutkimuksensa mukaan sijaiskotinuoret pärjäsivät verrattain hyvin. (Laurila 1999: 

177–196.)

Sijaishuollon perhesijoituksessa elävien lasten kokemuksia on tarkastellut puolestaan Kati Hämäläi-

nen (2005) pro gradu -tutkielmassaan. Hän haastatteli seitsemää lasta heidän kokemuksistaan sijais-

perheessä. Hämäläisen keskeinen tulos oli se, että lapset kokivat elämänsä muuttuneen merkittävästi, 

suurin osa myönteiseen suuntaan. Lasten sopeutumista helpotti, kun sijaiskodissa oli jotakin muka-

vaa tekemistä, kuten leikkimistä, pelaamista, lemmikkejä ja kavereita. Sopeutumista vaikeuttivat sen 

sijaan se, jos lapsi joutui selittelemään muille sijaiskodissa asumistaan sekä sääntöjen runsaus ja eri-

laisuus. Lisäksi Hämäläinen esitti vaikeuttavana asiana erilaisen kulttuuritaustan. Kiinnostava seikka 

Hämäläisen aineistossa on myös se, että moni lapsi ei tiennyt, kuinka kauan sijoitus vielä jatkuisi, 

eli missä lapsi asuisi tulevaisuudessa. (Emt: 105–110.) Tietämättömyys voi lisätä epävarmuutta ja 

turvattomuuden tunnetta lapsen elämässä.

Inkeri Eskosen (2005) väitöstutkimus käsitteli lasten kokemaa kotiväkivaltaa ja liittyi Lapsen aika 

-projektiin, joka toteutettiin vuosina 1997–2001. Myös Hannele Forsbergin (2002) seurantatutkimus 

ja Mikko Orasen (2001) toimittama raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä liittyvät Lapsen aika -

projektiin. Vaikka kyseiset tutkimukset ja raportit eivät koske sijaishuoltoa, ne ovat kiinnostavia oman 

työni kannalta, koska niissä tarkastellaan sekä lasten tapaa kertoa omista vaikeista kokemuksistaan 

sanoilla, piirtäen ja draaman avulla että aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitykseen 
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lapsityössä ja -tutkimuksessa. Tutkimukset tarkastelevat sitä, miten perheväkivaltaa kokeneet lapset 

kertovat väkivallasta työntekijöiden ja lasten välisissä kohtaamisissa10. Aineistot on kerätty lasten 

ryhmäterapiatilanteissa, ja niissä esiintyvät lapset ovat Ensi- ja turvakotien liiton asiakkaita. 

Lapsen Aika -projektissa huomattiin lasten puhuvan avoimesti väkivaltakokemuksistaan, kun kerto-

miselle annettiin aikaa ja tilaa. Tämä huomio haastaa käsityksen lapsen lojaliteetista vanhempaansa 

kohtaan. Usein työntekijät yllättyivät siitä, kuinka suoraan lapset kertoivat kokemuksistaan. (Ora-

nen 2001b.) Kertominen merkitsee lapselle samaa kuin aikuiselle: lapset kertovat kokemuksistaan 

halutessaan elää ne uudelleen, jakaakseen kokemuksiaan, kertoakseen itsestään ja ratkaistakseen 

tilanteeseen liittyviä ongelmia. Kertomalla väkivaltatilanteesta yhä uudelleen lapsi saavuttaa tunteen 

siitä, että hallitsee asiaan liittyvät tunteet. Lapsi voi kertoa väkivallasta joko suoraan tai piirtämällä 

ja leikkimällä tai reagoimalla fyysisesti kerrontatilanteeseen (esimerkiksi poistumalla paikalta tai 

piiloutumalla). (Eskonen 2001.)

3.4 Sijaishuolto Pirkanmaalla

Stakes on kerännyt tilastoa vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten 

määristä koko Suomen osalta vuodesta 1991 alkaen. Vuonna 1991 huostaanotettuja oli Suomessa 

noin 6500, jonka jälkeen määrä on noussut melko tasaisesti koko ajan siten, että vuonna 2007 huos-

taanotettuja oli 10 207. (Stakes 2008.) Seuraavaksi esittelen sitä, kuinka yleisiä huostaanotot ovat 

Pirkanmaan alueella ja millaisilla perusteilla huostaanottoja on tehty. Tiedot pohjautuvat vuonna 

2008 julkaistuun Stakesin raporttiin Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoite-

tuista lapsista. Osa haastattelemistani lapsista kuului juuri vuonna 2006 huostaanotettujen joukkoon. 

Raportti on valaiseva ja ainutkertainen, sillä vastaavanlaista tietoa sijaishuollosta ei ole Suomessa 

aiemmin kerätty. Tehdyssä kyselyssä kartoitettiin monipuolisesti ja melko yksityiskohtaisesti sijais-

huollon onnistumista, huostaanottoprosessin tarpeellisuutta ja lapsen asemaa sijaishuoltopaikassa 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Yleisesti ottaen raportissa ilmeni, että huostaanottoja ei tehdä 

hätiköiden, vaan avohuolto katsotaan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja huostaanottoja harkitaan. 

Lisäksi sijaishuoltopaikan valinnassa käytetään harkintaa. Sijaishuollon katsotaan myös parantaneen 

lapsen tilannetta useimmissa tapauksissa. (Hiitola 2008: 48.) 

10 Heiskasen ja Piispan selvityksen mukaan 17% alaikäisistä todistaa miehen äitiinsä kohdistamaa väkivaltaa kotonaan. 
Näistä lapsista 10 % on joutunut itse väkivallan kohteeksi. Väkivaltaa kokeneiden määrä voi kuitenkin olla arvioitua 
suurempi, koska kyselyihin vastanneet naiset usein aliarvioivat lasten altistumisen määriä. (Oranen 2001a.)
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Seuraavaksi esittelemäni tiedot sijaishuollon onnistumisesta ovat sosiaalityöntekijöiden määrittele-

miä. Lomakkeen kautta ei näin ollen välity lapsen oma arvio tai näkemys sijoituksen onnistumisesta 

ja siihen johtaneista syistä. Sosiaalityöntekijöidenkin arviot antavat kuitenkin osaltaan arvokasta 

tietoa lasten tilanteista ennen huostaanottoa ja sen jälkeen. Ideaalitilanteessa olisi mahdollista tar-

kastella rinnakkain sekä lapsen että sosiaalityöntekijöiden arvioita. Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka 

samanlaisiksi tai erilaisiksi lapsen ja työntekijän tilannemäärittelyt rakentuvat. Seuraavaksi esittele-

mistäni kuvioista ja taulukoista keskeisimmät löytyvät liitteestä 1. Huostaanottoja ja niihin liittyviä 

sijoituksia (Kuvio 1.) tehtiin vuonna 2005 Tampereella 76 ja seutukunnissa 3311. Vuonna 2006 Tam-

pereella tehtiin poikkeuksellisen vähän sijoituksia; seuraavana vuonna 2007 niitä tehtiin Tampereella 

huomattavasti enemmän. Sijoitusten kokonaismäärä Tampereella ja seutukunnissa pysyi suhteellisen 

tasaisena vuosina 2005 ja 2006 mutta nousi selvästi vuonna 2007. (Hiitola 2008: 10–11.) 

Selvitykseen osallistuneiden kuntien lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät täyttivät sähköisen 

kyselylomakkeen koskien omia asiakastapauksiaan. Lomakkeita täytettiin yhteensä 103, joista Tam-

pereen osuus oli suurin, 49 asiakastapausta. Saatu aineisto oli lähes kokonaisaineisto, vain 3 lapsen 

tiedot jäivät puuttumaan, eli raportti kertoo alueen sijoitettujen lasten jakauman. Sosiaalityöntekijöitä, 

jotka täyttivät sähköisen lomakkeen oli yhteensä 3512. Asiakastapausten sukupuolijakauma oli lähes 

tasan. Suurin ikäryhmä asiakastapauksissa ovat 13–17-vuotiaat (52%), toiseksi suurin ikäryhmä ovat 

pienimmät lapset, eli 0–6-vuotiaat (24.5%) ja pienin ikäryhmä on oman tutkimukseni kohdejoukko, 

7–12-vuotiaat (23.5%). Tehdyistä huostaanotoista suurin osa (64%) oli suostumukseen perustuvia, ja 

tahdonvastaisia huostaanotoista oli 36%. Huostaanoton yleisimmät vastustajat olivat äiti (28%) ja isä 

(21%). Lapsi oli vastustanut huostaanottoaan 15.5%:ssa tapauksia. (Hiitola 2008: 14, 18–19.) 

Sijoituspaikkana 36%:lla oli lastensuojelulaitos; 31%:lla sijaisperhe; 13%:lla oma koti biologisten 

vanhempien luona ja 7%:lla oli perhekoti. 7–12-vuotiailla oli sijoitushistoriansa aikana ollut eniten 

sijoituspaikkoja, neljäsosalla lapsista sijoituspaikkoja oli ollut enemmän kuin kaksi, eli kolme tai 

neljä. (Hiitola 2008: 20, 22.) Lähes kolmasosalle lapsista oli tehty sijaishuollon aikana lapsen ja van-

hemman välisiä tapaamisten rajoittamispäätöksiä, joita perusteltiin erityisesti vanhempien päihteiden 

käytön ja käyttäytymisen lapselle aiheuttamilla haitoilla. (Emt: 18–19.) Suurin osa lapsista asui huos-

taanottohetkellä yksinhuoltajaperheessä (taulukko 1.). Merkille pantavaa onkin se, että suuri osa lap-

11 Seutukunnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 10 kuntaa, jotka ovat: Akaa, Kangasala, Nokia, Lempäälä, Pirkkala, 
Ylöjärvi, Valkeakoski, Urjala, Vesilahti ja Kylmäkoski.

12 Sama sosiaalityöntekijä saattoi täyttää lomakkeen useasta lapsesta.
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sista siirtyi huostaanoton myötä yksinhuoltajaperheestä kahden (hetero)vanhemman ydinperheeseen. 

Näin ydinperhenormia tullaan vahvistaneeksi myös sijaishuoltokäytännöissä. (Yesilova 2007.)

Yli puolet (54%) perheistä oli toimeentulotukiasiakkaita, ja 37%:lla perheistä oli pitkäaikainen toi-

meentulotukiasiakkuus. (Hiitola 2008: 23–24.) Huostaanottojen pääasiallinen syy13 (taulukko 2.) oli 

vastausten mukaan yleisimmin riittämätön vanhemmuus. Seuraavaksi yleisin syy oli vanhemman 

päihteiden (alkoholi ja lääkkeet) käyttö ja kolmanneksi yleisimmät syyt olivat lapsen mielenterveys-

ongelmat ja perheristiriidat. Heti jäljessä seurasi lapsen alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet. (Emt: 

25.) Perusteena riittämätön vanhemmuus on epäselvä eikä sen sisältö aukea lähempään tarkasteluun. 

Se saattaakin olla niin sanottu kaatoluokka, joka valitaan perusteeksi silloin, kun muut syyt eivät 

yksinään tunnu sopivan. Kuitenkin riittämättömän vanhemmuuden nouseminen esimerkiksi päihtei-

den käytön ylitse on yllättävää. 

Miten sosiaalityöntekijät ovat määritelleet vanhemmuuden riittämättömäksi, mitä piirteitä käsitteen 

sisälle kätkeytyy? Valitettavasti raporttiin vastanneet sosiaalityöntekijät eivät ole avanneet käsitettä 

enempää. Kysymyksessä, jossa avattiin vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä huostaan otettaessa (tau-

lukko 3.), seuraavia tekijöitä ilmoitettiin useissa tapauksissa (yli 30% tapauksista) esiintyneen paljon: 

riittämätön vanhemmuus; vanhempien jaksamattomuus; vanhempien avuttomuus ja/osaamattomuus; 

perheristiriidat; lapsen hoidon laiminlyönti; vanhempien päihteiden väärinkäyttö; perheväkivalta tai 

sen uhka; vanhemman/pien mielenterveysongelmat. (Hiitola 2008: 26–27.)  Näin ollen suurimmat 

ongelmat liittyvät vanhemmuuden laadullisiin ominaisuuksiin, kuten sen riittämättömyyteen, jaksa-

mattomuuteen, avuttomuuteen ja osaamattomuuteen. Tässä kohtaa onkin syytä muistaa, että arviot 

ovat sosiaalityöntekijöiden, ei vanhempien ja lasten, antamia. Jos kysely olisi teetetty vanhemmilla 

tai lapsilla, tulokset voisivat olla hyvin erilaiset. Vanhempien arvioissa olisi luultavasti painottunut 

ulkoisten olosuhteiden merkitys vanhemmuuden laadullisten piirteiden sijaan. Kysely nostaa esille 

sosiaalityöntekijöiden arvion vanhemmuuden laadullisesta heikkoudesta. Tavassa olla vanhempi on 

ammattilaisarvioiden mukaan sen kaltaisia suuria ongelmia, että ne johtavat huostaanottoon. 

Perheen taloudellinen tilanne sen sijaan nähtiin suureksi ongelmaksi (vain) joka neljännessä per-

heessä, ja työhön liittyvät tekijät harvemmin kuin joka kymmenennessä perheessä. Katsottaessa 

tilannetta kokonaisuutena voidaan päätellä perheiden tilanteen olevan hyvin moninaisesti ongelma- 

 
13 Syy-tilastot perustuvat effica-järjestelmään tai päätösehdotukseen kirjattuihin tietoihin.
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llinen monilla eri osa-alueilla. Otettaessa huomioon toimeentulotukiasiakkaiden suuri osuus asia-

kasperheistä taloudellisten vaikeuksien merkitys sosiaalityöntekijöiden arvioimana tuntuu pieneltä. 

Tulos ei myöskään vastaa 2000-luvun yhteiskuntatutkimuksen antamaa kuvaa työelämän liiallisesta 

paineesta suhteessa perhe-elämään. 90-luvun laman jälkeen lapsiperheiden köyhyys on kaksin-

kertaistunut, ja perheiden välillä on tapahtunut polarisaatiota. Heikoimmassa asemassa ovat olleet 

yksinhuoltajaperheet, joiden tulot ovat jopa laskeneet viime vuosina. (Blom ym. 2006: 221–222.) 

Mikä voi selittää sitä, että vanhemmuuden laadulliset tekijät on arvioitu merkittävimmiksi syiksi 

kuin taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tekijät? Työelämän paineet, koventunut kilpailun ilmapiiri 

yhteiskunnassa sekä kiristynyt taloudellinen tilanne ei kenties välity sosiaalityöntekijälle sellaise-

naan, vaan moniin muihin asioihin yhdistyneenä ongelmakimppuna. Lastensuojelun sosiaalityössä 

sellaisten ongelmien seuraukset kuin työelämän paineet ja köyhyys näkyvät kriisiytyneinä tilanteina, 

ja työntekijä arvioi huostaanottopäätöstä tehdessään tämän hetkisten ongelmien ja akuuttien kriisien 

vaikutusta lapseen. Puhutaankin niin sanotusta tulipalojen sammutustyöstä. Sosiaalityöntekijöiden 

arvioihin laadullisesti heikosta vanhemmuudesta liittyy työntekijän subjektiivinen ja moraalinen 

käsitys hyvästä vanhemmuudesta ja lapselle sopivista kasvuolosuhteista. Sen sijaan arvioihin hei-

kosta taloudellisesta tilanteesta ja esimerkiksi työttömyydestä liittyy olosuhteisiin ja yhteiskunnan 

rakenteellisiin ongelmiin redusoituja tekijöitä. Ei siis ole merkityksetöntä, perusteleeko sosiaalityön-

tekijä huostaanoton syyksi yksilölliseen vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä vai yhteiskunnan raken-

teisiin ja eriarvoistumiseen liittyviä tekijöitä.

Kyselyssä arvioitiin myös lapsen tilannetta huostaanottohetkellä. Arvioissa lapsen fyysisen ja emoti-

onaalisen hoivan mahdollisista puutteista tulokset olivat seuraavat: fyysisen hoivan arvioitiin olevan 

vähintään ”vähän puutteellinen” 67%:lla ja emotionaalisen hoivan olevan puutteellista 84% :lla lap-

sista. (Hiitola 2008: 30.) Lapseen liittyvistä tekijöistä, jotka olivat huostaanottotilanteessa akuutteja, 

useimmissa tapauksissa (yli 30% tapauksista) seuraavia tekijöitä arvioitiin esiintyvän paljon (tau-

lukko 4.): ristiriidat vanhempien kanssa; Lapsen/nuoren psyykkinen terveys on huono; vaikeudet 

koulunkäynnissä. Lisäksi väkivaltaa arvioitiin kokeneen paljon lähes kolmasosan lapsista. Väkival-

taa oli arvioiden mukaan kokenut ylipäätään yhteensä yli puolet lapsista ja nuorista. Tulos on huima. 

Valitettavasti väkivallan sisältöä ei sen kummemmin avattu eikä myöskään sen tekijää. Suurin osa 

huostaanottoprosesseista onnistui vastaajien mukaan ”hyvin” tai ”erittäin hyvin” (taulukko 5.). Kol-

men lapsen kohdalla prosessi oli onnistunut ”erittäin huonosti”. 
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Kyselyssä vertailtiin myös työntekijöiden arvioita lapsen saamassa tuessa ja kiintymyssuhteessa 

lastensuojelulaitoksen ja sijaisperheen välillä. Sosiaalityöntekijät arvioivat sijaisperheen tukevan 

lasta laitosta paremmin kaikissa kysytyissä osa-alueissa, eli sijaisperheissä arvioitiin tuettavan lasta, 

tarjottavan virikkeitä ja luotavan paremman kiintymyssuhteen lapseen kuin laitoksessa. Kuitenkin 

sijaishuollossa oli ollut myös ongelmia, ja tuli ilmi, että kahteen lapseen oli sijaishuollossa kohdistu-

nut jopa fyysistä väkivaltaa, kahteen lapseen kohdistui emotionaalista laiminlyöntiä, yhteen lapseen 

ruumiillista kurittamista ja lisäksi avovastauksissa ilmeni sitoutumattomuutta lapseen, lapsen ongel-

mien pahentumista tai muuta sijaishuoltopaikan sopimattomuutta. Väkivaltakokemuksia ja ruumiil-

lista kurittamista olivat aiheuttaneet toiset lapset, emotionaalinen laiminlyönti (sekä laitoksessa että 

sijaisperheessä) ja yksi alistamistapaus (sijaisäiti) sen sijaan olivat aikuisten tekemiä. (Hiitola 2008: 

33–34.) Vaikka pahoja ongelmia raportoitiin olleen melko vähän, tulokset vaikuttavat hurjilta, kun 

niitä peilaa sijaishuoltoon liittyviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Sijaishuollon pitäisi tarjota lapselle 

turvallisen vaihtoehdon turvattomille koti-oloille ja uuden mahdollisuuden hyvien läheissuhteiden 

muodostamiselle. Siksi sijaishuollossa tapahtuvat laiminlyönnit ovat lapsen kannalta kaksin verroin 

vahingollisia. Tuntuu vaikealta kuvitella, että lapsen olisi tällaisten kokemusten jälkeen mahdollista 

luottaa aikuisiin ihmisiin turvan ja lohdun lähteinä. 

Arvioitaessa sijaishuollon onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä sosiaalityöntekijöiden mukaan posi-

tiivisesti onnistumiseen olivat vaikuttaneet seuraavat tahot (oheisessa järjestyksessä): sijaisäiti tai 

-isän kumppani, sijaisisä tai -isän kumppani, sijaisperheen sukulaiset ja muu tukiverkosto sekä sosi-

aalityöntekijä. Kaikista negatiivisin vaikutus sen sijaan arvioitiin olleen biologisella isällä tai äidin 

kumppanilla, biologisen perheen sukulaisilla ja tukiverkostolla, biologisilla sisaruksilla ja lapsen 

tämän hetkisellä ystäväpiirillä. Avovastauksissa negatiivista vaikutusta kuvattiin siten, ettei kyseinen 

taho hyväksy sijoitusta, ei pidä yhteyttä lapseen tai on kuollut tai suhtautuu tähän kielteisellä tavalla 

(mustasukkaisesti, väkivaltaisesti tai ristiriitaisesti). (Hiitola 2008: 35.)

Kaiken kaikkiaan lasten tilanteiden arvioitiin parantuneen selvästi 59.2%:lla ja parantuneen vähän 

26.2%:lla. Vain kolmella lapsella arvioitiin tilanteen heikentyneen selvästi. Tulos on positiivinen. 

Verrattaessa arvioita lapsen nykyhetken toiminnasta (taulukko 6.) (kuten sosiaalisuus, selviyty-

vyys, pelokkuus, aggressiivisuus ja itsetuhoisuus) ilmenee, että kaikkia piirteitä arvioidaan olevan 

enemmän sijaishuollon lapsilla. Täten sekä sosiaalisuus ja selviytyvyys että aggression ja itsetuhon 

kaltaisten negatiivisten ominaisuuksien arvioidaan lisääntyneen. (Emt: 41–42.) Tätä selittää nega-

tiivisten ominaisuuksien osalta se, että avohuollossa olevien lasten ongelmat ovat lievempiä kuin 
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huostaan otetuilla lapsilla, joiden tilanne on yleensä kärjistynyt ennen huostaanottoa. Positiivisten 

ominaisuuksien, kuten sosiaalisuus ja selviytyvyys, lisääntyminen taas on yhdenmukainen arvion 

sijaishuollon positiivista vaikutuksesta kanssa. Lopuksi voidaan todeta, että vaikka sijaishuolto 

näyttää vaikuttavan sosiaalityöntekijöiden mukaan positiivisesti lasten tilanteisiin, ei huoli lapsesta 

poistu useinkaan kokonaan huostaan oton jälkeenkään: 41% vastaajista oli jonkin verran edelleen 

huolissaan lapsen tilanteesta (emt: 46).

3.5 Tarkennettu tutkimuskysymys

Edellisissä luvuissa olen esitellyt lastensuojelun tutkimusta sijaishuollon osalta. Painotukseni on 

ollut asiakasnäkökulmassa, ja vielä tarkennettuna niissä tutkimuksissa, joissa on tuotu esiin lasten 

ja nuorten näkökulma. Tällaisia tutkimuksia on edelleen erittäin vähän, ja suurin osa niistä on pro 

gradu -tutkielmia, joiden osallistujajoukko on pieni. Kattavaa käsitystä sijaishuollon ja varsinkaan 

sijaisperheessä elämisen merkityksistä lasten elämässä ei voida sanoa olevan. Lastensuojelua on tut-

kittu myös vaikuttavuusnäkökulmasta. Tällainen tutkimus herättää kieltämättä huomiota mediassa 

ja sopii tuloskeskeiseen aikakauteemme. Yksilöllisten ihmiselämien typistäminen statistiikkaan ja 

standardoituihin normaalielämän mittareihin ei päästä kuitenkaan oikeuksiinsa todellisten ihmisten 

moninaisia elämänkohtaloita. Erityisesti auki jää kaikista suurin kysymys: mikä olisi lapsen tilanne 

ilman huostaanottoa ja sijoitusta perhehoitoon? Tähän kysymykseen omakaan tutkielmani ei valitet-

tavasti voi antaa vastausta. Sen sijaan toivon tutkielmani avaavan ikkunan nykyhetken lapsuuteen 

sijaisperheessä. Mitä sijoitetuille lapsille kuuluu, miten he voivat?

Edellisissä luvuissa olen kuvannut suhdettani kokemusten tutkimiseen ja käsitystäni todellisuudesta 

suhteessa aineistooni. Olen kiinnostunut sekä lasten kertomuksista ja niissä esiintyvistä kokemuksista 

että niiden yhteyksistä sosiaaliseen todellisuuteen. Koska halusin lasten sanoittavan kokemuksiaan 

itse mahdollisimman pitkälle, valitsin aineistokseni teemahaastatteluaineiston ja lasten kirjoittamat 

elämäntarinat. Lasten haastatteluissa ei mielestäni ole aiemmin tarpeeksi käytetty luovasti erilaisia 

menetelmiä kerätä tietoa. Yksi tutkimustehtävistäni liittyikin erilaisten menetelmien kokeilemiseen 

haastattelutilanteessa. Koska lasten haastatteleminen herättää paljon kysymyksiä ja tunteita, olen 

halunnut keskittyä myös haastattelumenetelmän kuvaamiseen ja avata omaa prosessiani.
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Varsinaiset tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Minkälaisia kokemuksia huostaanottoon liittyy lapsen kannalta ja minkälaisia merkityksiä sijais-

huollolle annetaan osana lapsuutta? 

2. Mitä lasten selonteot kertovat heidän elämänsä muuttumisesta huostaanoton jälkeen?

3. Minkälaisena lasten elämä näyttäytyy lasten kertomuksissa? 

Huostaan otettujen lasten lapsuuden voidaan katsoa olevan kuormitettu, ja heidän lapsuuteensa on 

kuulunut menetyksiä ja surullisia kokemuksia. Ei sovi kuitenkaan unohtaa lasten voivan jäsentää 

elämäänsä myös muiden kuin ikävien ja surullisten kokemusten kautta. Vaikka huostaanotto ja sijoi-

tus ovat aivan varmasti olleet lasten elämää mullistavia tapahtumia, ei niiden merkitystä lapselle 

voida tietää kysymättä lapselta itseltään. Ilman sellaisia tutkimuksia, joissa erityisiä kokemuksia 

läpikäyneet ihmiset voivat itse kertoa kokemustensa merkityksistä omin sanoin, käsitykset kysei-

sistä ilmiöistä ovat – jos eivät aivan vääristyneitä – vähintään vinoja. Ulkopuoliset aikuiset voivat 

olettaa asioita sijaislasten elämästä, mutta oletukset eivät välttämättä ole oikeita. Toivon oman tut-

kielmani tuovan esiin häivähdyksen siitä moninaisuudesta ja ristiriitaisten tunteiden kimpusta, joka 

sijaishuolto ilmiönä ja koettuna elämänä väistämättä on.
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4 MENETELMÄT

Tässä luvussa esittelen aineistoni ja kuinka olen sen kerännyt. Lisäksi esittelen narratiivista analyy-

simetodia ja sen käyttämistä tässä tutkimuksessa. Luvun lopuksi otan kantaa niihin eettisiin kysy-

myksiin, joihin olen tutkimuksen teon aikana törmännyt ja esittelen, kuinka olen ne ratkaissut.

4.1 Aineistonkeruun lähtökohtia

Alun perin olin kiinnostunut nimenomaan lasten haastattelemisesta: valitsin tutkimusaiheeni siten, 

että voisin haastatella lapsia aineistoani varten. Lisäksi löysin osan haastatteluista jo tehtyäni Sta-

kesin huostaanottoprojektia varten vuonna 1999 kerätyn lukemistoaineiston ”Elämäni tarina. Luke-

misto lapsuuden kokemuksista lastenkodissa ja perhehoidossa” (Bardy ym. 2000). Lukemiston 26 

tarinasta valitsin 7 tarinaa, joiden kirjoittajat olivat 13–17-vuotiaita. Valintakriteerinä pidin alle 18-

vuoden iän lisäksi sitä, että kirjoittajalla olisi kokemuksia sijaisperheessä elämisestä. Oheisaineiston 

käyttöä puolsi se, että aineisto – ollessaan tyylipuhtaita tarinoita – olisi hedelmällinen narratiivisesti 

analysoitavaksi. Olin jo tehnyt haastatteluja ja huomannut, että niistä löytyi lähinnä lyhyitä episo-

deja ja tilannekuvauksia eikä niinkään selkeästi rakentuvia elämäkertoja. Kiinnostavan lukemisto-

aineistosta teki myös se, että kirjoittajat olivat saaneet itse valita ja muokata kertomansa asiat eikä 

haastattelijan ohjaavat kysymykset ja aihealueet rajanneet sisältöä. 

Tässä luvussa keskityn enimmäkseen haastatteluprosessin kuvaamiseen ja pohtimiseen. Oma tut-

kimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu aineistonkeruumetodien ja aineistonkeruuvaiheen osalta 

lapsierityisten aineistonkeruumenetelmien kehittämiseen ja uusien tapojen löytämiseen. Kandidaatin 

tutkielmani vakuutti minut siitä, että lapsilta on mahdollista kerätä heitä koskevaa tutkimustietoa 

– haasteellista on löytää parhaat menetelmät sen tekemiseen. Olen asennoitunut siten, että oman pro 

gradu -tutkielmani tekeminen on antanut minulle mahdollisuuden kokeilla ja etsiä sopivia mene-

telmiä. Olen lähtenyt puhtaan mielenkiinnon ja innostuksen ajamana kokeilemaan ja testaamaan 

haastattelumenetelmää, joka ei perustu strukturoituun haastattelurunkoon. Kandidaatin tutkielmaa 

tehdessäni huomasin, etteivät strukturoidut kysymykset innosta lasta kertomaan omin sanoin eivätkä 

jätä tarpeeksi tilaa haastattelurungosta poikkeamisille ja harhapoluille, jotka voivat tuottaa yllättäviä 

ja hedelmällisiä aineistolöytöjä. (Perkiö 2007.) 
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Haastattelu sopii menetelmäksi tutkimuksiin, joiden tietoteoria ja viitekehys pohjaavat sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Tällöin saadun aineiston vuorovaikutuksellinen luonne on syytä pitää mielessä 

myös analyysivaiheessa eikä tutkijan tule unohtaa omien valintojensa merkitystä saatuun aineistoon. 

Suhtauduin haastattelutilanteeseen Tiina Kirmasen tavoin, eli että ”haastattelu on vähintään kahden 

ihmisen välinen vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava yhdessä tuottavat eli luovat 

(sosiaalista) todellisuutta” (emt: 18). Toisaalta edellä mainittua yhteisen todellisuuden tuottamisen 

metaforaa voidaan kritisoida kysymällä, onko näin ollen olemassa mitään elettyä historiaa, jonka 

yksilö voi välittää eteenpäin, onko haastattelulla todistusvoimaa vuorovaikutustilanteen ulkopuolella 

(Hyvärinen ja Löyttyjärvi 2005: 204). Kuten sanottu, katson lapsen olevan oman eletyn elämänsä 

paras asiantuntija, mutta koska oma läsnäoloni ja haastattelulle antamani kehys vaikuttavat määrää-

vällä tavalla lopputulokseen, haluan huomioida vaikutukseni myös tulkintavaiheessa. Otan huomioon 

myös sen, että kertomus eletystä elämästä liittyy menneeseen, muistiin ja muistamiseen (emt: 204). 

Kokemukseni ennalta määrättyjen kysymysten kaavoittamasta haastattelutilanteesta sai minut poh-

timaan, olisiko mahdollista kerätä lapsilta tietoa jotenkin toisin. Tästä syystä päädyin sellaiseen rat-

kaisuun, että en käyttänyt strukturoitua haastattelurunkoa. Näin vältin myös ne sudenkuopat, joita 

liittyy strukturoitujen lomakkeiden tekoon, kuten pulman kysymysten määrällisestä ja laadullisesta 

sopivuudesta lasten haastattelemisessa. Strukturoiduilla haastattelulomakkeilla on oma tärkeä teh-

tävänsä silloin, kun tutkitaan suuria joukkoja tai tehdään esimerkiksi pitkittäistutkimusta. Joissa-

kin tutkimuksissa niiden asema on lyömätön. Minun pieni haastattavien joukkoni kannusti minua 

irtautumaan valmiista rungosta ja kaavasta. Toki minullekin tuli yllättäviä tilanteita eteen, jolloin 

mielessäni kaipailin jotakin valmista kysymyssarjaa avukseni. Ikään liittyvän rajauksen tein mie-

lessäni lapsen kirjoitus- ja lukutaito – joita en kuitenkaan pitänyt välttämättömänä, vain suositelta-

vina aineistonkeruutapaani liittyen. Ennen kaikkea rajaukseen vaikutti ajatus siitä, että lapsi pystyisi 

kertomaan kokemuksistaan, eli ettei hän olisi ollut aivan nuori sijoitushetkellä. Vaikka ikävuosiin 

tuijottaminen on ristiriidassa oman lapsikäsitykseni kanssa eikä ikä ole paljoakaan muuta kuin yhtei-

nen kulttuurinen sopimus, oli jokin rajaus välttämätön tehdä. (Lallukka 2003.) Rajaukseni ei ole 

kuitenkaan mihinkään kehityspsykologiseen skeemaan perustuva.

 Pohtiessani, mistä teemoista haluaisin lasten kanssa keskustella, yritin arvioida, mistä asioista olisi 

mahdollista ja helppoa puhua. Varhaisiin muistoihin keskittyminen saattaisi turhauttaa lasta, koska 

muistaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta. Pidin myös koko ajan mielessäni sen, että olen tekemässä 

tutkimusta, en terapiatyötä, joten aiheet eivät saisi olla epämukavia. Oma elämä on aihe, jonka suurin 
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osa ihmisistä tuntee kiinnostavaksi ja josta mieluusti kertoo muillekin. Tutkimuslomakkeeni nimeksi 

tulikin: Minun elämäni tarinoita. Kyseessä on A4-kokoinen vihkonen, jonka sisälehdille lapset ovat 

kirjoittaneet ja piirtäneet eri teemoihin liittyen. Kansiin sain ilokseni kuvittaja Leena Pullisen kauniit 

kuvitukset, jotka valitsin teemaan sopivuutensa vuoksi. Haastatteluteemat vihkosessa, eräänlaiset otsi-

kot, ovat: Tärkeät ihmiset; Tavallinen päiväni; Muistoja lapsuudestani; Kun tulin sijaisperheeseen… 

ja Minun haaveeni ja toiveeni14. Ensimmäiselle sivulle, Tärkeät ihmiset -otsikon alle, olin valmiiksi 

piirtänyt ympyrän, johon annoin ohjeeksi lapselle joko kirjoittaa oman nimensä tai piirtää omat kas-

vonsa.15 Sosiaalisten verkostojen kartoittamisella aloittaminen toimi hyvin, ja sillä tavalla onkin aloi-

tettu monia lasten haastatteluja. (Korhonen 2003; Lahikainen ym. 1995: liite 3; Kirmanen 2000: 26). 

Kahdessa haastattelussa apunani olivat lisäksi itse tekemäni niin kutsutut tunnekortit: pahvista lei-

katut kortit, joissa oli yksinkertainen hymiö kuvaamassa tunnetilaa. Tein kortit erään lapsen toiselle 

haastattelukerralle, kun pohdin, kuinka saisin tämän ujon tuntuisen lapsen kertomaan tunteistaan. 

Kortteja oli kolme: hymiö suunpielet ylöspäin, hymiö suunpielet alaspäin sekä hymiö, jonka suu 

oli suora viiva. Esitellessäni kortteja pyysin lasta kertomaan, mitä tunnetta kortti hänen mukaansa 

esitti, jolloin tulkinta kortista oli lapsen itsensä tekemä. Kortit toimivat hyvin: lapsi sanallisti kort-

tien avulla kokemuksia ja tunteita, joista hän ei ollut kertonut minulle ensimmäisessä haastattelussa. 

Koska kortit tuntuivat toimivan, käytin niitä myös tulevissa haastatteluissa. Halusin lopettaa haastat-

telut aina mukaviin ja arkisiin asioihin, jotta ikävät tai hankalat puheenaiheet eivät jäisi päällimmäi-

siksi lapsen mieleen. (Kirmanen 2000:27.) Nauhurin kiinnilaittamisen jälkeen juttelin vielä jostakin 

aivan tavallisesta asiasta lapsen kanssa.

Tutkijan reflektiivisyyteen liittyy tutkijan omien ennakkokäsitysten avaaminen ennen kentälle läh-

töä. Minulla ei ollut etukäteen vahvaa käsitystä lasten elämästä, en olettanut heidän olevan erityisen 

onnettomia tai onnellisia. Sen sijaan tiedostin sen, että lasten lyhyeen elämään on mahtunut paljon 

tapahtumia, joista osa on ollut surullisia ja raskaitakin. Tästä syystä minun täytyi tutkijana erityisen 

paljon kunnioittaa osallistuvien lasten oikeutta kertoa oma tarinansa siten, kuin he itse halusivat sen 

minulle kertoa. (Törrönen 2003: 30–31.) Tutkimuksissa, joissa käsitellään aitojen ihmisten traumaat-

tisia ja surullisia kokemuksia, täytyy tutkijan varautua niihin reaktioihin, joita trauman esiin kaiva- 

 

14 Päädyin juuri näihin teemoihin keskusteltuani asiasta Tarja Pösön, Aino Ritala-Koskisen ja Anja Riitta Lahikaisen 
kanssa. Aiheet ovat arkisia ja helposti lähestyttäviä, minkä he kaikki toivat esiin tärkeänä.

15 Minun elämäni tarinoita -lomake löytyy liitteestä 2.
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minen saattaa tuottaa (Laitinen 2004: 51). Järkyttävien asioiden kuuleminen saattaa järkyttää myös 

tutkijaa, mihin minunkin piti etukäteen varautua. Merja Laitinen (2004) kohtasi tehdessään väitös-

tutkimustaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä niin järkyttäviä kertomuksia, että tutkimustyön 

jatkaminen tuntui hänestä välillä mahdottomalta. Itse en ahdistunut prosessin aikana haastateltavien 

kohtalosta. Sen sijaan ahdistusta tuotti se, että aineistonkeruuprosessini pitkittyi ja mutkistui, kun 

haastateltavia ei ilmaantunut tai he kieltäytyivätkin yllättäen.

4.2 Lasten kotona – ja kuinka sinne pääsin

Ennen kuin aloitin varsinaisen aineistonkeruun, jouduin käymään läpi pitkän ja mutkikkaan tutki-

muslupakierroksen. Kunnilta haettavien tutkimuslupien lisäksi minun tuli saada lupa myös lapsen 

biologiselta vanhemmalta tai vanhemmilta, sijaisvanhemmilta ja tietenkin lapselta itseltään.16 Pos-

titin kirjeet ensin kuntien sosiaalitoimistoihin, joista ne jatkolähetettiin perheisiin ja biologisille 

vanhemmille. Vaikka minua oli etukäteen varoiteltu siitä, että halukkaita haastateltavia olisi vaikea 

löytää tai heitä ei välttämättä löytyisi yhtäkään17, halusin optimistisesti uskoa tutkimusasetelmani 

mahdollisuuksiin. Rajasin aluksi haastateltavien joukon vuonna 2006 huostaanotettuihin, jotta se 

olisi yhtäläinen Luotsin hallinnoiman sijaishuollon kehittämishankkeen rajauksen kanssa. Kävimme 

Tampereen kaupungin sijaishuoltoa koordinoivan asiakasohjaus Luotsin vs. johtavan sosiaalityön-

tekijän, Hanna Harju-Virtasen, kanssa läpi tietokantoja siitä, kuinka monta lasta vuonna 2006 oli  

sijoitettu ja minkä kuntien asukkaita lapset olivat tuolloin. Potentiaaliset haastateltavat rajautuivat 

iän (7 – 13 –vuotiaat), sijaiskodin etäisyyden (alle 100 kilometriä Tampereelta) ja sijaishuollon yhä 

jatkumisen perusteella.

Ikäkriteerini täyttäviä, yksityisissä sijaisperheissä asuvia lapsia, joille lähetin tutkimuspyyntökir-

jeen, oli lopulta kaksitoista neljästä eri kunnasta. Olin aikatauluttanut haastattelut kesän 2008 aikana 

tehtäviksi. En ollut kuitenkaan saanut syksyn koittaessa kuin kolme lasta haastateltua, joten päätin 

laajentaa tutkittavien joukkoa Tampereen osalta myös muina vuosina kuin 2006 huostaan otettui-

hin. Uusia esittelykirjeitä lähetettiin viisi18. Näistä kuudesta lapsesta – yhdessä perheessä oli kaksi 

sisarusta – sain lopulta kaksi haastateltavaa. Vaikeuteni löytää lapsia, jotka olisivat halukkaita osal- 

 

16 Yhden kunnan osalta prosessi tyssäsi jo siihen, etten jatkokyselystäni huolimatta saanut päätöstä tutkimusluvastani.

17 Kuten kerrottiin käyneen aiemmin jälkihuoltonuorille suunnatun tutkielman kanssa.

18 Jälkikäteen ajateltuna minun olisi kannattanut lähettää alun perinkin enemmän kirjeitä. Prosessi oli kuitenkin sikäli 
hankala, että eri kunnissa oli erilaiset käytännöt suhteessa asiakastietojen käsittelemiseen.
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listumaan – ja joiden biologiset vanhemmat ja sijaisvanhemmat suostuisivat myös – kertoo paljon 

tutkittavasta ilmiöstä. Vaikeudet aineistonkeruussa ovat pikemminkin luonteenomaisia lastensuoje-

lututkimukselle kuin poikkeustilanne.19 

Kun olin saanut tarvittavat luvat ja sijaisperheet olivat ottaneet minuun yhteyttä, pääsin vihdoin teke-

mään haastattelua. En ollut etukäteen määritellyt haastatteluntekopaikkaa, esittelykirjeessä kirjoitin 

haastattelun tapahtuvan lapsen valitsemassa paikassa, kuten hänen kodissaan. Koti tuntui luontevalta 

paikalta, ja oli varmasti lapsen kannalta helpoin ja turvallisin vaihtoehto. Kodeissa sijaisvanhempi 

ohjasi meidät joka kerta lapsen omaan huoneeseen, mitä olin itsekin etukäteen suunnitellut hyväksi 

haastattelupaikaksi. Halusin istua lapsen kanssa lattialla, jotta olisimme fyysisesti samalla korkeu-

della (Korhonen 2003). Lisäksi lattia on mahdollisimman epämuodollinen paikka keskustelulle, joten 

oletin lattialla istuvan tutkijan olevan lapsen kannalta mahdollisimman epäpelottava. Lattialle pääs-

tyämme en toki kaivanut heti nauhuria laukustani ja alkanut esittää kysymyksiä, vaan vaihdoimme 

ensin kuulumisia, juttelimme lapsen huoneesta ja hänen tavaroistaan hetken ja kerroin kuka olin ja 

miksi olin tullut. Selitin lapsille olevani opiskelija yliopistosta ja tekeväni gradu-nimistä tutkimusta, 

joka käytännössä tarkoittaa melkein satasivuista kirjaa. Kerroin, että kaikkien, jotka halusivat saada 

päättötodistuksen yliopistosta, täytyi tehdä gradu, ja minä olin valinnut aiheekseni sijaisperheissä 

asuvat lapset. Siksi olin tullut tapaamaan myös häntä. Kerroin myös, mitä tarkoittaa vaitiolovelvol-

lisuus ja tutkittavien anonymiteetti. Sen jälkeen tutustuimme nauhuriin ja esittelin lomakkeeni ja 

värikynäni. Vasta tämän jälkeen aloitimme haastattelun.

 Haastattelijan taidoista ja asenteesta on paljon kiinni se, kuinka haastattelu sujuu ja kuinka hyvin 

lapsi uskaltautuu tai motivoituu kertomaan elämästään. Omien kokemusteni mukaan mitä rennompi 

tilanne on, sen parempi. Jo pelkkä nauhurin läsnäolo aiheuttaa jännitystä sekä haastattelijassa että 

haastateltavassa. Tätä jännitystä pyrin vähentämään sillä, että tutustuimme nauhuriin jo etukäteen 

ja kokeilimme sen toimintaa. Nauhoitimme pienen pätkän molempien puhetta, jonka sitten kuunte-

limme lapsen halutessa ennen varsinaisen haastattelun alkamista. En saanut mahdollisuutta koehaas-

tattelun tekemiseen, koska osallistujia oli vähän enkä halunnut ”tuhlata” arvokkaita informanttejani 

koehaastatteluun varsinaisen haastattelun sijaan. Lisäksi sen toteaminen, että jokainen tutkimus- 

 

19 Esimerkiksi vastaavan avohuollon pilottitutkimushankkeen, Lasti-hankkeen, puitteissa lähetettiin Johanna Korpisen 
mukaan 200 haastattelupyyntöä lastensuojelun avohuollossa oleville lapsille ja aikuisille. Tästä joukosta saatiin lopulta 
haastateltua yhteensä 15 lasta ja aikuista. (Korpinen 2008.)
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tilanne määrittyy ainutlaatuiseksi ja ainutkertaiseksi, vähentää tilanteiden yhdenmukaisuuden ja ide-

aalisuuden vaatimusta. Luulen, ettei koehaastattelu olisi tuonut minulle juurikaan lisätietoa, koska 

jokainen haastattelukerta oli erilainen eikä se, mikä toimi yhdellä lapsella, välttämättä toiminutkaan 

toisella. (Korhonen 2003.)

4.3 Narratiivinen analyysi

Sosiaalitieteissä narratiivinen käänne tapahtui 1980-luvulla. Sitä ennen narratiivisuutta oli käytetty 

muilla tieteenaloilla, kuten historiatieteessä ja kirjallisuus- ja kielitieteessä.20 (Hänninen 2000: 18.) 

Narratiivinen lähestymistapa tutkimusaineistoihin sopii yhteen sosiaalisen konstruktionismin lähtö-

kohtien kanssa. Sen mukaan maailma on tekstuaalinen, syntynyt kertomuksista ja merkityksistä, ja 

sitä voidaan lukea ja tulkita kuin tekstiä. (Saastamoinen 1999: 168.) Jälkimodernissa ajassa suuret 

kertomukset, metanarratiivit, ovat menettäneet asemaansa ihmisten elämän jäsentäjinä, ja niiden rin-

nalle ja ohitse ovat nousseet pienet, paikalliset ja yksilölliset narratiivit. Pieniä ja personoituja nar-

ratiiveja käytetään sosiaalisen maailman selittäjinä. (Parton ym. 2000: 48.) Narratiivilla on voimaa 

rakentaa ja muokata todellisuutta. Kertomuksilla perheestä myös tehdään perhettä (emt: 49). Näin 

ollen lapset, joiden perhe on jotakin muuta kuin vallitsevan kulttuurisen perhenarratiivin mukainen, 

voivat elämäntarinallaan joko osallistua vallitsevan narratiivin kertomiseen tai muokata omaa perhen-

arratiiviaan haluamansalaiseksi. Käsitykset ja merkitykset, joita annetaan henkilökohtaisille tarinoille, 

saavat vahvan aseman elämänkulun ja tehtyjen valintojen rakennusaineina ja selittäjinä. Esimerkiksi 

lastensuojelulapsilla, joiden elämäntarina ei vastaa ideaalista kulttuurista lapsuuden narratiivia, on 

riski jäädä ongelmakeskeisen ja negatiivisen narratiivin vangiksi. Tämän vuoksi tarvitaan ongelma-

keskeisiä kertomuksia purkavia tarinoita, myös erilaisissa perheissä eläneille lapsille.  (Emt: 50). 

Kulttuurissamme voidaan ajatella olevan tarjolla valmiita narratiivisia konventioita, eli vakiintuneita 

tapoja kertoa asioista, ilmiöistä ja ihmisistä. (Saastamoinen 1999: 168.) Julkinen narratiivi tarkoit-

taa laajasti kerrottua, kulttuurisen ja institutionaalisen tason kertomusta, kuten 1990-luvun lama. 

Metanarratiivi viittaa julkisen kertomuksen muuttumiseen suureksi kertomukseksi. Vakiintuessaan 

metanarratiivi saa kertomuksissa toimijan statuksen ja esiintyy henkilöhahmojen tapaan, kuten ydin-

perhe. Metanarratiivi on jähmettynyt pysyväksi ilmiöksi eikä enää kerro tapahtumista ja ihmisistä 

sinänsä. (Emt: 176–177; Somers ym. 1994: 61-64.)

20 Narratiivisuuden rinnalla on käytetty myös tarinallisuuden käsitettä Jälkimmäisen käyttöä puoltaa sen 
suomen kielen mukaisuus. (Mts: 15.) Käytän narratiivisuuden käsitettä sen vuoksi, että sen käyttö on yleisempää 
tutkimuskirjallisuudessa. (Hänninen 2000: 18.)
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Kertominen nähdään narratiivisesta näkökulmasta katsottuna yksilön tavaksi käsitellä elämänsä 

muutoksia, luoda ja ylläpitää omaa identiteettiään ja omaa asemaansa suhteessa muihin ihmisiin 

(Aaltonen 2002: 44–45). Narratiivisessa tutkimuksessa muutos on keskeinen käsite. Juonelliset 

käänteet, joihin sisältyy muutosprosessi, ovat kertomuksen tutkimuksen kannalta kiinnostavia. 

(Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005.) Juoni on kertomusta koossa pitävä voima, joka sitoo tapahtumia 

toisiinsa. Juonellisuus liittyy myös siihen, että kertomus etenee ajallisesti: siinä on alku ja loppu. 

Jotta kertomus ei olisi pelkkä raportti, tulisi siinä painottua kokemuksellisuus, elämykset ja emoo-

tiot. (Kujala 2007.) Sidoksisuus on narratiivisessa analyysissa erillisiä kategorioita oleellisempaa. 

Juonellisessa prosessissa huomio kiinnittyy esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin sekä symbolisiin ja 

materiaalisiin käytäntöihin. Kiinnostavaa on myös keskittää huomio siihen, kuinka julkiset narra-

tiivit ja metanarratiivit näytttäytyvät henkilökohtaisissa elämäntarinoissa – vai näyttäytyvätkö lain-

kaan. (Saastamoinen 1999.)

Narratiivinen lähestymistapa aineistoon on muuta kuin pelkkä kuvaileva analyysi. Narratiivisuu-

den toteutuessa sen keskeiset elementit on löydettävissä. Narratiivi esittää yksittäisille tapahtumille 

luodun, strukturoidun aikajärjestyksen. Alussa esitellään asioiden alkutila. Sen jälkeen esitellään 

elementtejä, jotka tuottavat epäjärjestystä ja sotkevat alkutilanteen ja tarinankertojan mentaalisen 

mallin maailmasta. Sen jälkeen kerrotaan, millaista on elää epäjärjestyksen keskellä ja minkälaisin 

yrityksin epäjärjestystä pyritään selvittämään. Tällainen muutos- tai käännekohta on narratiivisen 

analyysin kannalta oleellisin. Siihen liittyy kertojan tietoisuuden herääminen ja identiteetin uudel-

leentulkinta. Lopuksi voidaan tarkastella, miltä nykytila näyttää ja millä tavoin se eroaa alkutilan-

teesta. (Herman 2007: 9; Hyvärinen 2009: 3–4.)

Toimijoiden ja toimijuuden tarkasteleminen on narratiivisessa tutkimuksessa yleistä. Yksi tapa 

lähestyä toimijuutta on kuvata kielenkäytön prosesseja. M.A.K. Hallidayn (1985) mukaan kielellä on 

kolme metafunktiota: intertekstuaalinen, ideationaalinen ja tekstuaalinen. Intertekstuaalinen funktio 

tarkoittaa kielenkäytön vuorovaikutuksellista tehtävää, eli sosiaalisten suhteiden ja identiteetin yllä-

pitämistä. Ideationaalinen funktio tarkoittaa olemassa olevien asioiden nimeämistä. Tekstuaalinen 

funktio liittyy kielen toimimiseen tekstinä. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaan 

todellisuus rakentuu toiminnallisista prosesseista. Kielenkäytöllä ilmaistaan sekä erilaisia prosesseja 

että toimijoita. Halliday jakaa prosessit kolmeen pääluokkaan: materiaalisiin, mentaalisiin ja suhde- 

eli relationaalisiin prosesseihin. Materiaalisissa prosesseissa on tekijä ja teon kohde, ja ne voivat 

kuvata sekä konkreettista tekemistä että abstraktimpaa toimintaa (jolloin kohdetta voi olla vaikea 
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hahmottaa), kuten juosta ja itkeä. Mentaaliset prosessit kuvaavat tuntemista, havaitsemista ja koke-

mista, ne kuvaavat tuntijan sisäistä maailmaa. Suhdeprosessit kuvaavat olosuhdetta ja eksistenssiä. 

(Emt: 33–36; 102–131;Vuori 2001: 105–115.)

Kun tutkitaan kokemuksia, ollaan erityisen kiinnostuneita mentaalisista prosesseista. Materiaalisiin 

prosesseihin ei Hallidayn mukaan vielä sinällään liity emootioita, kyse on ulkopuolisista proses-

seista. Ulkoinen prosessi voi liittyä sisäiseen prosessiin käyttäytymisen prosessin kautta. Esimer-

kiksi ilmaus minä itkin liittää toiminnan kuvaukseen emootiota, surua (tai iloa, jos kyse on onnen 

kyyneleistä). Kun tarkastellaan toimijuutta, myös materiaaliset prosessit ovat kiinnostavia, koska ne 

esittävät, kuka ja ketkä kerronnassa asemoituvat toimijoiksi ja minkälaista toimintaa harjoitetaan. 

Tämän tyyppiseen kielenkäytön analyysiin liittyy tulkintaa, eikä kyse ole lopullisten totuuksien löy-

tämisestä ja osoittamisesta. (Halliday 1985: 105–112;Vuori 2001: 105–115.)

Kertomukset kertovat yksilön elämän lisäksi myös ympäröivästä kulttuurista, usein ne liittyvät 

intertekstuaalisin viittein tai tutuin tarinamallein kulttuuriseen kertomusperinteeseen. Narratiivisten 

jäsennysten voidaan toisaalta katsoa rajoittavan kertomusten todistusvoimaa suhteessa todellisuu-

teen. Kuitenkin kertomukset ilmentävät tarinallisuuden kautta aina kulttuurista todellisuutta, kuten 

moraalijärjestyksiä ja uskomuksia. (Hänninen 2000: 18.) Narratiivisen tutkimuksen tekijä ei ole 

objektiivinen, näkymätön taustahahmo, vaan ajallisesti ja paikallisesti positioitunut. Tämä tarkoittaa 

omassa tutkimuksessani sitä, että tuon julki oman asemani vuorovaikutustilanteessa ja pohdin niissä 

havaitsemieni emootioiden merkitystä kertomuksen kertomisen kannalta. Myös tutkittavat merki-

tykset ovat moninaisia, avoimia ja poliittisia. Tutkimuksen tekijä ja tutkittava käyvät keskinäistä 

moraalista dialogia. (Kujala 2007.)

4.4 Aineiston esittely

Tämän tutkielman tekoa varten keräämäni aineisto käsittää yhteensä viiden sijaisperheessä asuvan 

lapsen haastattelut. Yksi lapsista oli haastatteluhetkellä 7-vuotias, yksi 8 vuotta, yksi oli 9-vuotias, 

yksi 10-vuotias ja yksi oli 11-vuotias. Osallistuneista kaksi oli tyttöjä ja kolme poikia. Kaksi lapsista 

asui sukulaissijoituksessa samassa perheessä, ja he olivat biologisia sisaruksia. Kolmen lapsen huos-

taanotto oli tapahtunut vuonna 2006, yhden vuonna 2007 ja yhden lapsen huostaanotosta oli kulunut 

jo viisi vuotta. Kaksi lapsista oli asunut toisessa sijaisperheessä ennen nykyistä sijoitusta. Lisäksi 

yksi oli asunut kumminsa luona. Vierailin jokaisen lapsen luona kaksi kertaa, joilla kummallakin 
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haastattelin. Yksi lapsista kieltäytyi toisella kerralla haastattelusta, joten hänen kohdallaan aineistoni 

on hyvin vähäinen. Lisäksi nauhoitus epäonnistui tuolla ainoalla haastattelukerralla, eli hänen osal-

taan aineisto koostuu muistiinpanoistani sekä hänen tekemästään ”tärkeät ihmiset” -verkostokartasta. 

Halusin kuitenkin sisällyttää tämän vajavaisen aineiston tutkimukseeni, koska haastattelun sisältö oli 

rikasta ja valotti tutkimusaihettani tärkeillä näkökulmilla. 

Kaiken kaikkiaan minulla on litteroitua tekstiaineistoa yhdeksästä haastattelusta. Keskiarvoisesti 

haastattelut olivat kestoltaan noin 45 minuuttia, lyhimmät olivat noin puolen tunnin ja pisimmät 

lähes tunnin mittaisia. Litteroitua tekstiaineistoa kertyi yhteensä 65 Sivua. Lisäksi aineistonani on 

lasten Minun elämäni tarinoita -vihkosiin tuottamat kuvat ja tekstit. Koska piirroksista saattaisi tun-

nistaa helposti lapsen henkilöllisyyden, en ole kuvittanut tutkielmaani niillä. Lisäksi monen lapsen 

esiin tuoma huoli siitä, että piirros ei ole tarpeeksi hyvä eikä piirtäjä tarpeeksi etevä, sai minut lupaa-

maan, etten näytä piirroksia kenellekään.

Toinen aineistoni koostuu seitsemästä tarinasta, joiden kirjoittajat osallistuivat Huostaanottopro-

jektin tarinankeruuosioon. Helsingin Sanomien Nuorten palstan ja ”alan ammattilehtien” sekä 

suurimpien kaupunkien sosiaaliviranomaisten ja Sinut ry:n kautta välitetty kirjoituspyyntö pyrki 

saamaan sijaisperheessä ja/tai lastenkodissa eläneitä ihmisiä kirjoittamaan oman tarinansa. Kirjoi-

tuspyynnössä haluttiin ihmisiä ”kirjoittamaan elämänsä tarinaa lastensuojelun kehittämiseksi, avuksi 

itselleen ja muille”.  Kirjoittajia pyydettiin pohtimaan kysymyksiä, kuten ”kuka minä olen”, ”mihin 

minä kuulun” ja ”miten minä elän”. Sekä onnistumisia että epäonnistumisia ja ahdistuksen tunteita 

pyydettiin. (Bardy ym. 2000: 4.) Pyyntöön vastanneet olivat iältään 12–76-vuotiaita, joista kaksi oli 

miehiä ja loput naisia. Valitsemani 7 tarinan kirjoittajista nuorin oli kirjoittamishetkellä 13-vuotias, 

vanhin oli 17 vuotta. Valitsin ne tarinat, joissa kerrotaan sijaiskotikokemuksista ja joiden kirjoittajat 

olivat kirjoitushetkellä alle 18-vuotiaita. Sukupuolta en ole voinut aina määritellä. Iän olen selvit-

tänyt joko nimimerkistä tai tarinan sisällöstä, ne eivät täten ole faktuaalisia, vaan omia arvioitani. 

Samoin tarinoiden sisällöt voivat olla fiktiivisiä. Valitsemani narratiivisen analyysimetodin mukaan 

sekä keksityt että aidot kokemukset ovat kuitenkin analyysin kannalta merkittäviä eikä minun ole 

näin ollen tarvinnut kyseenalaistaa tarinoiden todenmukaisuutta. Tarinoiden pituus vaihteli yhdestä 

neljään sivuun. Yhteensä tätä tekstiaineistoa on 20 sivua.
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4.5 Aineistoni analyysiprosessi

Työni analyysivaiheessa lapsilähtöisyys näkyy siten, että pyrin keskittymään lasten esille tuomiin 

asioihin. Pyrin välttämään liiallista etäännyttämistä ja käsitteellistämistä, jottei lasten itsensä tuot-

tama kerronta katoaisi. (Eskonen 2005: 48.) Olen aloittanut analyysini etsimällä aineistostani yhtei-

siä ja yhdistäviä piirteitä. Olen kiinnittänyt huomiota yhteisten piirteiden lisäksi myös poikkeuksiin 

ja niihin seikkoihin, jotka eivät sovi yhteen muun aineiston kanssa. Keskittyminen kokonaisuuden 

kannalta ”negatiivisiin poikkeuksiin” on yhtä tärkeää kuin keskittyminen positiivisiin ja yhdenmu-

kaisiin asioihin. (Coffey ym. 1996, 47.) Toisaalta keskittyminen tavalliseen ja arkiseen on myös 

tärkeää, vaikka se ei tarjoaisikaan analyysin kannalta mielenkiintoisia ja jännittäviä löytöjä. Oman 

tarkasteluni kannalta keskeisintä on lapsen kuvaus liittyen huostaanottoon ja muuttoon sijaisperhee-

seen. Kaikki sitä edeltävät ja sen jälkeiset tapahtumat merkityksellistyvät tuon muutoksen näkökul-

masta. Olen kiinnostunut siitä, miten tämä muutos nähdään suhteessa lapsen käsitykseen itsestään, 

läheissuhteistaan, arjestaan ja tulevaisuuden odotuksistaan. Muutokselle vastakohtaisena elementtinä 

kiinnitän huomioni myös jatkuvuuteen: mikä on jäänyt pysyvänä lapsen elämään, mitä elementtejä 

kertoja rakentaa pysyviksi puheessaan.

Koska teen narratiivista analyysia, pyrin tarkastelemaan aineistoa jokaisen lapsen kohdalla juonelli-

sena kertomuksena, jossa on alku, käännekohta ja loppu. Kertomusaineistosta juonen hahmottami-

nen on helppoa; sen sijaan haastatteluaineistossa juonellisuus on monimuotoisempi kysymys. Herää 

jopa kysymys: taipuuko haastatteluaineistoni narratiiviseen analyysiin alkuunkaan? Kun aineistoa 

tarkastelee kokonaisuutena, juoni on löydettävissä, vaikka se ei konstruoidukaan suoraan lapsen 

tuottamana alusta–loppuunstruktuurina. Kyse on siis analysoijan tekemästä ja näkemästä tulkin-

nasta. Vaikka näin onkin, katson tulkinnan pysyvän uskollisena kertojalle. Oikeastaan haastatteluai-

neistossa juonia on kaksi: on sekä haastattelun kulun juoni, eli miten haastattelu alkoi, mihin juoni 

kulki ja kuka sitä ohjasi eteenpäin. Lisäksi on sisällöllinen juoni: minkälaisena se rakentuu lapsen 

kerronnassa hänen elämästään. Molemmat juonet ovat oleellisia ja tärkeitä, ja olen tarkastellut niistä 

kumpaakin. 

Lasten toimijuuden rakentumista olen tarkastellut sekä leksikaalisella tasolla että abstraktimmin. 

Esimerkiksi passiivin ja aktiivin käyttö ja toimijoiden häivyttäminen ovat tapoja ilmaista eri asteista 

toimijuutta lausetasolla. Toimijuuden kontekstoin tietyssä tilanteessa, tiettyjen olosuhteiden, läpi. Toi-

mija on tekemisen agentiivi. (Vuori 2001: 110–111.) Toiminnan prosessien lisäksi olen kiinnittänyt 
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huomiota mentaalisiin prosesseihin, eli lapsen tarkastelemiseen tuntijana ja kokijana. Myös olosuh-

teiden kuvaus ja kerronnan sävy ovat kiinnostavia katseen kohteita, sillä niillä on yhteys kertojan sub-

jektiviteetin rakentumiseen. Kerrotaanko tarinaa sen sisä- vai ulkopuolelta? Nämä kaikki kysymykset 

ovat tärkeitä, kun tutkimusta tehdään lapsuuden tutkimuksen viitekehyksestä käsin (Alanen 2001).

4.6 Tutkimuksen eettisyys 

Olen kiinnittänyt aivan erityistä huomiota tutkielmani mahdollisiin eettisiin ongelmiin, koska aiheeni 

on henkilökohtaisen alueelle ulottuva ja informanttini ovat lapsia. Eettisiä kysymyksiä on useita. Lap-

silähtöinen tutkimus edellyttää tutkijalta reflektiivisyyttä. Tutkijan tulee olla tietoinen siitä vallasta ja 

vastuusta, jota lasten kanssa toimimiseen liittyy. Tutkimusta on tehtävä tutkittavien ehdoilla ja tutki-

muskohdetta tulee kunnioittaa. (Alasuutari 2005.) Sen toteaminen, ettei tutkijan ja tutkittavan välistä 

valtasuhdetta voi poistaa, ei Elina Oinaan mukaan merkitse etiikan merkityksen vähenemistä, vaan 

”laadulliselle haastattelulle on juuri valtasuhteiden vuoksi olennaista, että haastateltava voi luottaa 

siihen, että tutkija käsittelee hänen kertomustaan kunnioituksella” (2004: 224). Pyrin pitämään haas-

tatteluissa tekemäni kysymykset sellaisina, etteivät lapset olisi kokeneet niitä epämukaviksi. Tärkeää 

oli myös se, että lapsille oli kerrottu, mihin tieto tulee ja ettei heidän tarvitse puhua sellaisista asioista, 

joista eivät halua. (Alasuutari 2005.) Pyrin takaamaan anonymiteetin parhaani mukaan muuttamalla 

tarvittavia perustietoja. En ole myöskään liittänyt aineistonäytteisiin tunnistetietoja, kuten ikää, suku-

puolta tai numerotunnistetta, koska tällöin en olisi voinut taata anonymiteettiä.

Lukemistoaineisto on julkinen ja kaikkien saatavilla. Anonymiteettiin ei näin ollen liity erityisvaa-

timuksia. Sen sijaan kertomuksensa kirjoittaneet eivät ole voineet antaa suostumustaan kertomusten 

käytölle tutkimuksessani. En voi tietää, mitä mieltä he asiasta ovat. Vilma Hännisen (2000) mukaan 

narratiivista tutkimusta tehtäessä on tutkijan eettinen velvollisuus yrittää konstruoida tulkintansa 

sellaiseksi, että tarinan ”omistaja” voi tunnistaa tarinan omakseen (mts: 32). Olen pyrkinyt käsittele-

mään tekstejä siten, että kirjoittaja voisi halutessaan tunnistaa oman tarinansa. Olen pyrkinyt säilyt-

tämään kertomusten alkuperäisen sävyn ja niistä välittyneen tunteen ja ilmaisutavan niin hyvin kuin 

mahdollista. Olen lisäksi yrittänyt välttää ylitulkitsemasta tekstejä, eli tekstin ulkopuolisten johto-

päätösten tekemistä ja psykologisointia.

Erityisiä ryhmiä tutkittaessa on hyvin tärkeää pohtia myös sitä, mistä positiosta tutkija ryhmää tar-

kastelee ja tuottaako hän mahdollisesti tutkimuksellaan itse marginaalistatusta (Jokinen ym. 2004). 
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Pohdinkin, saiko haastattelupyyntöni lapsen miettimään, mikä hänen elämässään on niin kovin eri-

koista tai erilaista, että sitä täytyy tulla yliopistosta tutkimaan. Esittelykirjeessä korostin, että kaik-

kien lasten kokemusten tutkiminen on tärkeää, ja sijaisperheissä elävien lasten tutkiminen on tärkeää 

erityisesti siksi, jotta sijaishuoltoa voitaisiin kehittää paremmaksi. Puhelinkeskustelussa eräs sijais-

vanhempi kertoi lapsen epäröineen suostumistaan, koska ”ei halua kertoa millekään sossuntädille 

mitään.” Pyysin sijaisvanhempaa korostamaan, että olen ”vain opiskelija, en sosiaalityöntekijä”. 

Tästä huolimatta lapsi päätti kieltäytyä.

Kieltäytymiset liittyivät lapsiin, joilla oli aiemmin ollut tai oli edelleen paljon hoitokontakteja. Arve-

len vaikeiden asioiden jatkuvan käsittelyn eri ammattilaisten kanssa väsyttäneen pienen ihmisen ker-

tomishalun, ainakin väliaikaisesti. Lisäksi pohdin sitä, kuinka hyvin lapset ymmärsivät oman puolu-

eettomuuteni. Jos lapsen kuuleminen on aiemmin johtanut seuraamuuksiin, ei aikuiselle puhuminen 

näyttäydy välttämättä houkuttelevana vaihtoehtona tai mahdollisuutena, vaan uutena riskinä sille, 

että jotain muutoksia taas tapahtuisi. Jotta asemani varmasti selkiintyisi lapselle, kerroin aina lasten 

kanssa tavatessamme, että olen opiskelija eikä minulla ole tilanteen ulkopuolista tietoa lapsesta. On 

ymmärrettävää, että lapsen voi olla vaikea ymmärtää eri instituutioiden eroa ja merkitystä – varsin-

kin, kun opiskelijastatukseni jälkeen tulen olemaan sosiaalityöntekijä. En voi olla varma, ymmärsi-

vätkö lapset lopulta yliopiston tutkimustyön ja sosiaalityön väliset yhteydet ja erot ja työni tarkoi-

tuksen. Pidin tärkeänä, että tilanteet minun ja lapsen välillä ovat kahdenkeskisiä, ellei lapsi muuta 

erityisesti toivoisi. Mielestäni lapsellekin tulee antaa vapaus ja yksityisyys osallistua tutkimukseen 

luottamuksellisesti ja ilman muiden läsnäoloa. Näin lapsi voi vapaammin kertoa, mitä haluaa, ilman 

aikuisen kontrollia tai lupaa. (Hurtig 2006.) Lapselle sillä, että hän saa kertoa asioistaan ulkopuo-

liselle aikuiselle, voi olla yllättävän suuri merkitys. Haastattelutilanne on yksi mahdollisuus puhua 

vaikeista ja hankalista tapahtumista ja tunteista asiasta kiinnostuneen aikuisen kanssa. 

Lapsuustutkimuksessa on tuotu esiin aikuisten portinvartijuus suhteessa lasten tietoon (Helavirta 

2006; Hurtig 2006). Aikuisten, eli lasten vanhempien, asema lasten tiedon portinvartijoina vääris-

tää mahdollisten osallistujien esiin tuloa. Jos vanhempi ei halua lapsensa osallistuvan tutkimukseen, 

lapsi ei voi niin tehdä. (Helavirta 2006; Hurtig 2006.) Suurin portti lasten koteihin lienee oman tut-

kielmani kohdalla ollut biologisten vanhempien tai sijaisvanhempien asettama. Pohdin etukäteen 

paljon sitä, miten ylittää tämä portti – miten saada biologiselta vanhemmalta suostumus – ja miksi 

lupa tulisi saada. Selvä ja nopea vastaus olisi: jokaisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus 

olla tietoinen lapselleen tapahtuvista asioista ja vanhemman täytyy kyetä suojelemaan lastaan häntä 
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uhkaavilta asioilta. Vanhemmat menettävät kuitenkin huostaanottopäätöksessä oman huolto-oikeu-

tensa lapseen, joten miksi lupaa osallistua tutkimukseen tulisi kysyä heiltä? Eiväthän he tee päi-

vittäisiä lapseen huoltoon liittyviä päätöksiäkään eivätkä kaikki tapaa lasta ehkä lainkaan tai hyvin 

harvoin. Juridisesti katsottuna vanhemman lupa lapsen osallistumisesta tutkimukseen tulee pyytää, 

jos lapsi on tunnistettavissa. Muutoin lupa on kyllä hyvien tapojen mukaista mutta ei välttämätöntä. 

Joissakin tapauksissa vanhemman luvan kysymättä jättäminen voi myös olla perusteltua21. Toisaalta 

vanhemmalla on oikeus kieltää lapsensa osallistuminen. (Helavirta 2006.) 

Arja Kuulan (2008) mukaan nykytilanne lapsen osallistumisesta tutkimukseen on lainsäädännön 

kannalta epäselvä. Lääketieteellistä tutkimusta tehtäessä lapsen ja vanhempien luvan selvittämisestä 

on yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Muuhun tutkimukseen kyseistä lakia on kuitenkin hankala sovel-

taa, eikä esimerkiksi Laista lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta löydy selvyyttä sille, kuuluuko 

tutkimukseen osallistuminen vanhemman päätäntävaltaan vai ei. Eettisiä ohjeita tutkimuksen teki-

jöille parasta aikaa pohtiva Hymy II -työryhmä tullee ehdottamaan Kuulan mukaan seuraavaa: lapset 

saavat itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen; kaikki eettiset periaatteet, jotka koskevat aikui-

sia tutkimusinformantteja, koskevat myös lapsia; lapselle on annettava aito mahdollisuus osallistua 

ja olla osallistumatta tutkimukseen sekä kerättäessä alle 12-vuotiailta audio-visuaalisia tallenteita, 

lupa vanhemmilta tulee pyytää. Tämä linjaus on samansuuntainen YK:n lasten oikeuksien sopimuk-

sen kanssa, jonka mukaan lapsen oikeutta yksilölliseen osallistumiseen on tuettava. Käytännössä 

linjauksen toteutuminen on lopulta kuitenkin vielä tällä hetkellä kiinni vanhemman tahdosta.

Tutkielmani aiheen vuoksi moni biologinen vanhempi on saattanut kokea esittelykirjeessä jotakin 

uhkaa tai syytöstä itseään kohtaan, mikä olisi ymmärrettävää ja inhimillistä. Tutkimuspyyntöni on 

saattanut herättää monia kipeitä tunteita ja muistoja vanhemmassa, jonka lapsi asuu sijaisperheessä. 

Siksi kunnioitan jokaista vanhempaa, joka minulle luvan antoi, ja myös heitä, jotka valitsivat olla 

antamatta lupaa. Joissakin tilanteissa joko biologisen tai sijaisvanhemman arvio siitä, että lapselle ei 

ole hyväksi osallistua tutkimukseen, on varmasti ollut perusteltu22. Kaikki sijoitetut lapset ovat käy-

neet läpi lastensuojeluprosessin ja tavanneet useita eri työntekijöitä. Lapsi on saattanut joutua kerto- 

 

21 Esimerkiksi kouluissa kyselyinä kerättävissä lapsiuhritutkimuksissa, jotka koskevat lapsen kokemaa väkivaltaa, 
ei vanhemmilta ole pyydetty tutkimuslupaa ennen kyselyn toteuttamista. Tällä on haluttu ennakoida tilannetta, jossa 
väkivaltainen vanhempi kontrolloi lapsen vastaamista. (Kuula 2008.)

22 Eräs sijaisvanhempi kielsi lapsen osallistumisen vedoten tämän nuoreen ikään ja äskettäin läpikäytyihin 
tutkimusjaksoihin sairaalassa. Hänen arvionsa tilanteen kuormittavuudesta lienee oikea tämän lapsen kohdalla.
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maan useasti ikävistä kokemuksistaan tai jopa antaa lausuntoja, jotka ovat johtaneet huostaanottoon. 

(Hurtig 2006.) Halusin voida luottaa läheisten aikuisten arvostelukykyyn siitä, että tutkimukseeni 

osallistuminen ei kuormita lisää lasta tai pakota häntä kertomaan tilanteestaan taas uudelle vieraalle 

aikuiselle. Harmittavaa minun kannaltani oli kuitenkin se, etten mitenkään saanut kaikkien lasten 

osalta tietää, oliko kieltäytymisen syynä vanhemman vai lapsen vai molempien haluttomuus. Erään 

lapsen kohdalla sijaisvanhempi oli yhteydessä minuun ja kertoi lapsen miettineen osallistumista ja 

kieltäytynyt sitten erityisen painokkaasti. Jopa niin painokkaasti, ettei sijaisvanhempi ollut kuullut 

aiemmin yhtä painokasta ”eitä” lapsen suusta. Kaikki kunnioitus kieltäytymistä kohtaan. Lapsilla oli 

varmasti hyvät syynsä siihen eikä minulla ole oikeutta näihin syihin enempää puuttua.
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5 TUTKIMUSHAASTATTELU LAPSUUSTUTKIMUKSESSA

Tässä luvussa paneudun yksityiskohtaisemmin haastattelumenetelmän käyttämiseen lapsuuden tut-

kimuksessa. Esittelen, miten lasten haastattelemiseen on suhtauduttu ja mitä erityisyyksiä siihen 

on katsottu liittyvän. Lisäksi avaan omia haastattelutilanteitani ja niitä ratkaisuja, joita tein omissa 

haastatteluissani.

5.1 Lasten haastattelu – jotakin tavallista, erityistä vai mahdoton tehtävä?

Orientaationi tutkimushaastatteluun on pitkälle yhteneväinen feministisen haastatteluorientaation 

kanssa. Positivistisen tiedekäsityksen kritiikistä 1970–1980-luvuilla noussut feministinen tutkimus-

haastattelu lähti haastamaan tutkijan objektiivista totuutta tieteen tekemisessä. Tarkoituksena oli tut-

kia valtahierarkioita purkavasti yhteiskunnan hiljaisia. Ajatuksena oli tutkijan ja haastateltavan avoin 

ja tasavertainen suhde, jonka kautta marginalisoidun ryhmän oma ääni nostettaisiin tutkimuksellisen 

kiinnostuksen kohteeksi. Naisten ja lasten voidaan molempien katsoa olleen pitkään yhteiskunnalli-

sesti vaiennettuja ryhmiä (James ja Prout 1997). Tämän ajatuksen kautta feministinen lähestymistapa 

sopii luontevasti myös lapsuustutkimukseen. Sittemmin haastateltavan aidon äänen taltioiminen on 

kyseenalaistettu, ja sekä päämäärää että menetelmiä on tarkistettu, mutta tutkimushaastattelun asema 

yhtenä hyvänä tieteellisenä aineistonkeruumenetelmänä on vahvistunut ja valtavirtaistunut. Femi-

nistisen haastattelun peruspiirteenä on tavoite haastateltavan ehdoilla toimimisesta. Feministisessä 

haastattelussa haastateltava on mukana päättämässä sitä, mistä ja miten haastattelussa puhutaan. 

Vuosikymmenten aikana tutkimuskirjallisuudessa on pohdittu ja kokeiltu erilaisia haastattelemisen 

tapoja. (Oinas 2004.) 

Suuri osa feministisiseen haastattelumenetelmään liittyvistä ohjeista on yhteneväisiä myös lasten 

haastattelemista koskevien reflektioiden ja ohjeiden kanssa (ks. esim. Alasuutari 2005; Ritala-Kos-

kinen 2001; Korhonen 2003). Olen itsekin noudattanut seuraavia neuvoja: Jotta haastattelu toimisi 

haastateltavan ehdoilla, suositeltava haastattelupaikka on haaastateltavan koti. Lisäksi haastatelta-

van tulisi antaa puhua rauhassa ilman valmiita kysymyksiä. Haastattelun kestoa ei myöskään pitäisi 

etukäteen rajata. Haastattelija voi tehdä etukäteen teemakartan, jolloin haastateltavan on helpompi 

seurata haastattelun kulkua. Myös useampia haastattelukertoja suositellaan, jotta haastateltava saisi 

tilaisuuden vielä tarkentaa sanomisiaan. Sen sijaan ryhmähaastattelua, joka joidenkin feministis-

ten tutkijoiden mukaan on paras tapa marginalisoidun joukon haastattelemisessa, en ole käyttänyt, 
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koska sen järjestäminen olisi omassa tutkimusasetelmassani käynyt mahdottomaksi anonymiteetin 

takaamisen ja käytännön järjestelyjen vuoksi. (Oinas 2004; Helavirta 2007.) Jälkikäteen ajateltuna 

ryhmähaastattelu olisi voinut tuottaa kiinnostavaa aineistoa ja helpottaa myös ujompien lasten avau-

tumista, jos joku ryhmässä olisi ollut puhelias ja rohkea puhumaan aroistakin aiheista.  Tällöin pitäi-

sin kuitenkin tärkeänä, että lapset ovat ennestään tuttuja toisilleen, jotta tarvittavan turvallinen ja 

luottamuksellinen ilmapiiri voidaan saavuttaa.

Lasten haastattelemiseen voidaan suhtautua kahdella tavalla. Sen voidaan katsoa olevan saman-

kaltaista kuin mikä tahansa tutkimushaastattelu tai sitä voidaan pitää aivan erityisiä ongelmakohtia 

sisältävänä. (Ks. esim. Korhonen 2003.) Lasten haastattelun on katsottu olevan hyvin haasteellista, 

ja sitä kohtaan on esitetty monenlaista kritiikkiä. (Breakwell 2006; Ks. kritiikistä esim. Ritala-Kos-

kinen 2001: 65–70, 76.) Erityisen ongelmallisena on pidetty aikuisen ja lapsen maailmojen kohtaa-

mattomuutta ja aikuisen tutkijan haastattelutilanteessa aiheuttamia mahdollisia haitallisia vaikutuk-

sia lapsen kehitykselle. Lisäksi lasten haastattelujen on katsottu olevan hankalaa, koska lapsen on 

nähty helposti yrittävän miellyttää haastattelijaa ja antavan sellaisia vastauksia, joita olettaa haastat-

telijan haluavan kuulla (Breakwell 2006). Toisaalta lasten haastatteluun on suhtauduttu myös siten, 

ettei se aiheuta erityisiä toimenpiteitä, ennakkovalmisteluja tai pohdintaa. Oman käsitykseni mukaan 

lapsiin voi suhtautua samoin kuin tutkittaviin ihmisiin ylipäätään, tosin asiaan kannattaa paneutua 

etukäteen hieman enemmän. Myös Ritala-Koskisen mukaan lapsia koskevat tutkimushaastattelut 

voidaan toteuttaa samoja menetelmiä mukaillen kuin aikuistenkin haastattelut. Yhtä lailla aikuisia 

informantteina käyttävien tutkijoiden tulisi suhtautua haastattelutilanteisiin ja niiden vuorovaikutuk-

seen reflektiivisesti. (Emt: 66.) 

Suhde haastattelijan ja haastattelijan välillä ei ole tasavertainen tai kaveruuteen perustuva, vaan 

noudattaa institutionaalisen vuorovaikutuksen kaavaa. Tämä aiheuttaa tutkijalle aina tarpeen reflek-

toida ja pohtia omia tarkoitusperiään ja vaikutustaan haastateltavan elämään. (Oinas 2004; Helavirta 

2007.) Tutkimusparadigmani mukaisesti suhtaudun lapsiin oman elämänsä parhaina asiantuntijoina. 

Ei ole mitään syytä jättää lasten haastattelemista tutkimusprosessista pois. Kritiikkiä on kuitenkin 

esitetty muun muassa huolesta lapselle haastattelun kautta aiheutetuista traumaattisista kokemuksista 

tai niiden muistiin palauttamisesta (ks. särkymiskehyksestä edellä luvussa 2.6). Kuitenkin katson, 

että jos lapsi on selviytynyt hänelle tapahtuneesta traumaattisesta kokemuksesta, hän mitä luulta-

vimmin selviytyy särkymättä siitä puhumisestakin. Haastattelutilanteessa haastattelijan vastuulla on 

reagoida, jos tilanne ajautuu liian epämukavaksi haastateltavan kannalta. Turvalliseksi luotu tilanne, 
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jossa lapsi on ymmärtänyt oman vapautensa puhua vain niistä asioista, joista haluaa, ja voivansa 

keskeyttää tilanteen halutessaan, tarjoaa mielestäni lapselle enemmän positiivisia mahdollisuuksia 

kuin uhkia.

Tutkimukseen osallistumisen myötä lapselle tarjoutuu tilaisuus avata omaa elämäänsä siitä kiinnos-

tuneelle aikuiselle ja puhua kokemuksistaan omalla tavallaan. Lastensuojelulapsella voi olla aivan 

erityinen tarve saada aikuiselta positiivista huomiota. Vaikka aikuiskontaktien määrä on usein sijais-

huollon lapsiasiakkaalla tavallista suurempi, lapsen käsitys omasta tilanteestaan voi olla erilainen 

kuin mitä aikuiset luulevat sen olevan. Eri aikuisten, kuten sosiaalityöntekijän, lastenvalvojan, per-

hetyöntekijän, lääkärin, psykologin, biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien, rooli ja merkitys 

lapsen elämänkulun kannalta voi olla lapsen perspektiivistä erilainen kuin aikuisten. (Hämäläinen 

2005.) Miten tutkija sitten asemoituu tähän aikuisten joukkoon? Tavoitteeni oli välittää lapselle 

kokemus siitä, että tutkijana olen hänen puolellaan ja kiinnostunut juuri hänen omasta näkemyk-

sestään, en lapsen vanhempien tai hänen kanssaan työskennelleiden ammattilaisten näkemyksestä. 

Tämän selvittämiseksi lapselle halusin käyttää erityisesti aikaa. Kerroin myös lapselle aina, ettei 

minulla ole hänestä mitään ulkopuolisilta saatua tietoa, en ole keskustellut hänestä sosiaalityönteki-

jän, opettajan tai hänen vanhempiensa kanssa. Näin ollen lapsella oli valta kontrolloida sitä kuvaa, 

jonka hän tutkijalle halusi itsestään antaa.

5.2 Lapsen kuuleminen ja ymmärtäminen vuorovaikutustilanteessa

Lasten kanssa tapahtuvissa haastattelutilanteissa on omia erityispiirteitään. Huolimatta siitä oletta-

muksesta, että lapsilta sekä voi että pitää kerätä tietoa heidän elämästään eikä tiedonkerääjän tarvitse 

olla super-ihminen, on joitakin seikkoja, jotka täytyy huomioida vuorovaikutustilanteissa lasten 

kanssa. Suurin osa huomioitavista asioista pätee yhtä hyvin myös aikuisten välisiin institutionaalisiin 

vuorovaikutustilanteisiin, kuten työntekijän ja asiakkaan tai tutkittavan ja tutkijan välisiin tilantei-

siin. Kaikessa laadullisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkimuskohteen välisellä vuorovaikutuksella 

on suuri merkitys. Vuorovaikutuksen onnistuminen on kuitenkin erityisen merkittävää lapsia tutkit-

taessa, koska lapsen kielelliset kyvyt ja ymmärrys eivät ole samanlaiset kuin aikuisella. Haastattelun 

onnistuminen on kiinni siitä, kuinka hyvin haastattelija tavoittaa lapsen kielellisen tason, eli puhu-

vatko lapsi ja aikuinen yhteistä kieltä. Alle kouluikäinen lapsi on jo omaksunut kielellisiä konven-

tioita siitä, miten keskustelut aikuisten kanssa rakentuvat. Esimerkiksi koulumaailmasta omaksuttu 

tietämisen kysyminen ohjaa lapsen vastaamista: jos lapselta kysytään, kuinka hyvin hän tietää jon-
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kin asian, lapsi pyrkii tuottamaan mahdollisimman oikean vastauksen. (Alasuutari 2005; Korhonen 

2003.) Lapsen voi olla vaikea muistaa tapahtumien todellista järjestystä tai tarkkoja aikamääreitä. 

Tämä pitää ottaa huomioon analysoitaessa aineistoa. Myös aineistonkeruutilanteessa tapahtumia 

kannattaa lähestyä nykyisyyden näkökulmasta ja vasta pikku hiljaa, muutosten kautta, lähestyä men-

neitä tapahtumia.

Tutkimuksen painopisteen ollessa tietämisen sijaan kokemuksen tavoittamisessa haastattelun tulisi 

olla enemmän arkikeskustelun tapainen – opettaja-oppilastyylisen asetelman sijaan (Törrönen 

2000). Liian abstraktit tai liian itsestään selvät kysymykset voivat turhauttaa ja hämmentää lasta 

(Ritala-Koskinen 2001: 74; Korhonen 2003). Kvalitatiivisessa lapsitutkimuksessa arjen merkitys 

korostuu. Lapsen kanssa kommunikoidessa arjen tilanteista puhuminen tuo keskusteluun konkretiaa, 

joka auttaa lasta vastaamisessa. Pieni lapsi ei ymmärrä aikaperspektiiviä eikä osaa vastata abstrak-

teihin kysymyksiin, kuten ”miten yleensä vietät aikaa äitisi kanssa?” Tällöin tutkijan kuuntelijan 

ominaisuudet nousevat keskiöön: kuuleeko ja ymmärtääkö tutkija, mitä lapsi haluaa elämästään ker-

toa. Etnografista tutkimusta lasten parissa tehnyt Maritta Törrönen kuvaa havainnoinnin haasteita ja 

pyrkimystä seuraavasti: ”(a)rkisen katseen kautta alhaisena pidetty ja huomaamaton toiminta nousee 

tärkeäksi” (2000: 162). Lapsilähtöisessä tutkimuksessa ”arkisen katseen” saavuttaminen on haas-

teellista – mutta ensisijaisen tärkeää. 

Haastattelijalle itselleen selkeä käsite voi lapselle olla vieras tai liian abstrakti. Esimerkiksi, kun 

kysyin eräältä lapselta, kuka oli hänelle kaikista läheisin ihminen hänen sijaisperheessään, hän alkoi 

kertoa sukulaisestaan, joka asui aivan lähellä sijaiskotia, eli samassa kaupungissa (Vastaavasta tilan-

teesta: ks. Kirmanen 2000: 22). Kysymysten mukauttaminen tilanteen ja yksilön mukaisiksi takaa 

parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Samalla haastattelija asettaa itsensä kuitenkin hyvin haas-

teelliseen asemaan, koska hänen tulee pystyä hyvin nopeasti mukauttamaan tilannetta. Esimerkiksi 

jos minulle haastattelijana tuli sellainen olo, ettei lapsi jaksa keskittyä kysymyksiini, oli parempi 

keskeyttää tilanne hetkeksi ja tehdä jotakin muuta kuin yrittää viedä haastattelua väkisin läpi. 

(Ritala-Koskinen: 74–75.)

Aikuisen tulee oivaltaa, että lapset käyttävät yleensä viestinnässään aikuisia enemmän non-ver-

baalisia viestejä, kuten eleitä, asentoja ja konkreettista toimintaa. Lapsi saattaa antaa vihjaavia tai 

puolinaisia vastauksia kysymyksiin. Niiden tarkoitus voi olla aikuisen luotettavuuden testaaminen 

tai lapsen omien intimiteettirajojen kokeilu. (Hurtig 2006.) Itse huomasin haastatteluissani lapsen 
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usein aloittavan kertomista tai vastaamista mutta jättävän sen kesken ja sanovan, ettei haluakaan 

kertoa. Koska lapsen voi olla vaikeaa tuottaa ajatuksiaan verbaalisesti tai ääneen puhumalla, halu-

sin tarjota haastateltavilleni myös mahdollisuuden piirtäen ja kirjoittaen kertomiseen. Käytin näitä 

menetelmiä sekä luomaan jonkinlaisia kehyksiä haastattelutilanteille – jotta lapselle olisi helppoa 

ymmärtää kokonaistilanne eikä haastattelu olisi vain abstraktia juttelua – että myös apuna omien 

kysymysteni tekemiselle. Minun oli helppoa aloittaa keskustelu ja kysymykset niistä asioista, jotka 

lapsi itse oli halunnut tuoda esiin ja joista hän itse aloitti kertomisen. Pitäydyinkin vahvasti lapsen 

konstruoimassa järjestyksessä, eli etenin kysymyksissäni samaa järjestystä, jossa lapsi oli piirtänyt 

tai kirjoittanut asioista.

Non-verbaalinen viestintä lapsen kanssa ilmenee herkimmin silloin, kun lapsi viestittää jotakin tun-

netilaa. Tunteiden ilmaisu on suorempaa ja vähemmän peiteltyä kuin aikuisella: lapsi saattaa ahdistu-

essaan siirtyä kauemmas aikuisesta, kiihtyessään näprätä tai hakata kynää lattiaan tai pitkästyessään 

haukotella ja huokailla – kuten omissa haastatteluissani kävi. Pahaa oloa on helpompi tuoda esiin 

toiminnalla kuin sanoilla. (Hurtig 2006; Helavirta 2006.) Tällöin aikuisen tulee reagoida viesteihin 

joko suoraan eksplikoiden tunnetilaa tai vain pyrkien helpottamaan lapsen oloa omalla olemisellaan. 

On syytä pysytellä rauhallisena ja neutraalina eikä mennä lapsen tunteeseen mukaan. En kuitenkaan 

halunnut olla täysin ilmeetön tutkija, vaan esimerkiksi lapsen kertoessa jotakin järkyttävää ja surul-

lista, osoitin sekä ilmeelläni että sanoillani minun ymmärtävän asian surullisuuden.  Tämä oli mie-

lestäni tärkeää luottamuksellisen ja aidon ilmapiirin säilyttämiseksi. Samoin naurahdin ja nauroin, 

jos lapsi halusi hauskuuttaa minua jollakin jutulla tai sattui jotakin huvittavaa. Halusin olla tilan-

teissa aidosti läsnä enkä vain kerätä konemaisesti lasten vastauksia. Tiesin usean lapsen jännittävän 

etukäteen tilannetta ja – kuten yksi lapsista kertoi – miettivän, ”millainen haastattelutäti sieltä oikein 

tulee”. Vaikka lapsia ei oltu haastateltu aiemmin, tilanteessa oli tuttuja elementtejä monelle lapselle, 

jotka kertoivat sosiaalityöntekijän kyselleen aikoinaan ”ihan samoja juttuja”. Erona näistä kokemuk-

sista painotin kuitenkin, ettei meidän haastatteluistamme seuraa lapselle mitään toimenpiteitä.

Lapsen kanssa työskentelevän aikuisen on osattava tulkita perusasioita lapsena olemisesta ja lasten 

ikäkausille tyypillisestä toiminnasta. Kuitenkin liian jäykkä kehityskausiin tuijottaminen tai lapsen 

normalisointi ja epänormalisointi ikäkauden mukaan sekä kapeuttaa vuorovaikutusta että vähen-

tää kunnioitusta lapsen subjektiviteettia kohtaan. Kehityspsykologinen ikäkategorisointi ei sopinut 

minun ajatukseeni lapsen kohtaamisesta. (Hurtig 2006.) Minä en tahtonut ennakkoon muokata tilan-

teen struktuuria lapsen iän mukaisiksi, vaan toimia tilanteittain. Tämä johtui osaksi siitä, että halusin 
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jättää haastateltavilleni mahdollisimman suuren tilan olla sellainen persoona ja ihminen kuin miltä 

hänestä sinä päivänä tuntui. Lisäksi olen käytännön kautta oppinut, että pelkkä lapsen iän tietäminen 

kertoo yllättävän vähän hänen olemuksestaan ja tietotasostaan.23 Kirsi Lallukan mukaan kehitys-

psykologisen tiedon keinoin luonnollistetulla ikäkategorisoinnilla, joka läpäisee koko länsimaisen 

kulttuurin, rakennetaan hierarkioita ja perustellaan järjestyksiä, ja kategorisointia käytetään muun 

muassa kaupallisiin tarkoituksiin. Ikäluokituksilla on omat tarkoituksensa tässä maailmassa, mutta 

itse en halunnut lähteä arvioimaan kunkin lapsen kypsyyttä suhteessa ikäkauteen. (Mts: 47–48.) Sen 

vuoksi esitin kaikille saman lomakkeen ja samantyyppisiä kysymyksiä.

5.3 Vallankäytön uudelleenmäärittelyä ja en muista -vastausten mysteerit

 Käsitykseni vallankäytöstä ja valtasuhteista myös muuttuivat haastatteluja tehtyäni. Alkuperäinen 

käsitykseni aikuisen yksipuolisesta vallankäytöstä suhteessa lapseen vuorovaikutustilanteessa tuli 

haastetuksi. Käsitin vallankäytön olevan monisyisempää ja myös lapsen käyttävän valtaa johdatte-

lemalla vuorovaikutusta ja keskustelua sekä säätelemällä hyvin tarkkaan sitä, mitä ja miten milloin-

kin kertoi ja käyttäytyi. Sanoin lapsille jokaisen haastattelun alussa, että hän saa itse päättää, mitä 

asioita haluaa minun hänestä tietävän – ja huomasin lasten myös käyttävän tätä vapauttaan paljon. 

Sen lisäksi, että lapsi varioi vastauksissaan ”en muista” ja ”en tiedä” -kommentteja (välillä kertoen 

ja sitten taas pidättäytyen kertomasta), lapsi saattoi johdatella keskustelua haluamaansa suuntaan tai 

alkaa puuhata jotakin aivan muuta. Myös Hannele Forsberg (2002) huomasi lasten ”heittävän pieniä 

tiedon sirpaleita” haastattelijalle. Sen sijaan, että näin tapahtuessa arvioitaisiin haastattelijan tai-

toja ja haastattelutilanteen epäonnistumista, tulisi hänen mukaansa kiinnittää huomio syntyneeseen 

aineistoon ja siihen, miten lapsi on tilanteessa toiminut. Myös lapsi on kykeneväinen ohjailemaan 

vuorovaikutustilannetta ja käyttää aktiivisesti valtaa sen sisällön määrittelyssä. (Emt: 65–66.) 

Oma harkintakykyni kysymysten esittämisen suhteen korostui entisestään tilanteissa, joissa tunsin 

ristiriitaa omien intressieni – halusinhan saada mahdollisimman kiinnostavaa ja rikasta aineistoa – ja 

lapsen oikeuden säädellä kertomistaan välillä. Jouduin toistuvasti tekemään valintoja sen suhteen, 

jatkanko aiheesta kyselemistä vai siirrynkö toisiin aiheisiin, ja näissä valinnoissa aineistoni kiin-

nostavuus – sensaatiomaisessa paljastusmielessä – jäi tappiolle, mikä taisi olla oikeanlainen valinta  

 

23 Toisaalta olen itsekin opiskellut kehityspsykologiaa, joka yhdessä työkokemukseni kanssa varmasti ohjaa tietoisesti ja 
tietämättäni toimintaani lapsen kanssa. Silti lapset osaavat aina yllättää minut sillä, kuinka vähän pelkkä ikäluku kertoo 
lapsen olemuksesta tai siitä, miten ja mitä hän puhuu.
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tutkimuseettiseltä kannalta. Foucaultlaisen valtakäsityksen mukaan ajateltuna lasten kykenevyys val-

lan käyttämiseen ja vallan kaksisuuntainen ilmeneminen kaikissa sosiaalisissa ympäristöissä ei liene 

yllättävä havainto. (Healy 2000: 43–44.) Se oli kuitenkin hämmentävää minulle, joka olin etukäteen 

valmentanut itseni erityisen sensitiiviseksi oman ylivaltani eliminoimiseen haastattelutilanteissa.

Minua auttoi omissa haastattelutilanteissani se, että olen työskennellyt lastenhoitajana ja perhe-

työntekijänä ja hoitanut vuosien varrella satoja eri-ikäisiä lapsia, joihin minun on täytynyt tutustua 

nopeasti. Ilman näitä kokemuksia jotkin lasten reaktiot olisivat varmasti saattaneet minut hämmen-

tyneeksi. Mutta miten yhtä aikaa napata kiinni lapsen antamasta pienestä vihjeestä ja kunnioittaa 

lapsen oikeutta määritellä itse oman kertomisensa rajat? Hierarkkisesti epätasapainoisessa vuoro-

vaikutustilanteessa, joka lapsen ja aikuisen välillä väistämättä on, tämä olikin haasteellista. Vaikeaa 

oli tietää, milloin tarttua lapsen vihjeeseen ja kysyä lisää ja milloin lisäkysymykset tuli lopettaa ja 

vaihtaa aihetta. Jos lapsi ei vastannut kysymykseeni, kysyin usein, eikö hän halua puhua asiasta. 

Usein lapsi saattoi vastata kysymykseeni ”en muista”, mikä lienee ollut hänelle helpoin tapa väis-

tellä aihetta suojellen silti molempien kasvoja. On paljon asioita, joita lapsi ei varmasti muistakaan 

lapsuudestaan. Huomasin kuitenkin, että kyse lienee ollut muistamattomuuden sijaan haluttomuu-

desta kertoa, koska lapsi oli saattanut aiemmin kertoa asiasta hyvinkin yksityiskohtaisesti. Välillä 

lapsi ilmaisi johdonmukaisesti, ettei muista mitään aiempien vuosien tapahtumista, vaikka toisena 

hetkenä tuli ilmi hänen muistavan kuitenkin. Kunnioitin tätä tapaa epäsuorasti torjua keskustelu enkä 

jäänyt jankkaamaan näistä asioista enempää. Jäin silti pohtimaan muistamattomuutta ilmiönä, koska 

se toistui vahvana jokaisessa haastattelussa. Joskus lapsi vastasi, ettei halua kertoa, koska aihe on 

niin surullinen ja siitä tulee surulliseksi. Tällöinkin muistutin, ettei tarvitse puhua sellaisista asioista, 

joista ei halua. 

Muistamattomuus on yleinen ilmiö lasten haastatteluissa. Sen syiksi on esitetty aktiivista halua unoh-

taa kipeitä asioita ja kieltäytyä puhumasta niistä ja myöskin tietyn lapsityypin tapaa vältellä ja olla 

ottamatta kantaa asioihin. En muista -vastaukset olivat mielestäni usein tietoisia valintoja eivätkä 

niinkään tarkoittaneet lapsen unohtaneen kaikkea kokemaansa. Samaan johtopäätökseen tuli Aino 

Ritala-Koskinen, jonka mukaan muistamattomuus on tapa viestittää jotakin. (2000: 109 – 112; Fors-

berg 2002: 68.) Muistamattomuus voidaan nähdä myös osaksi vuorovaikutustapahtuman konstruktii-

vista luonnetta, jolloin tämäkin tapa kommunikoida rakentaa tilanteessa tuotettavaa tarinaa ja kuvaa 

menneistä tapahtumista (Forsberg 2002: 69.) Ohessa on esimerkki tilanteesta, jossa lapsi käyttää 
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en muista -vastausta, kun puhutaan huostaanoton syystä, aiheesta, joka saattaa olla lapsen mielestä 

hankala tai kiusallinen.

OTE 1.
E: Joo. No minkä takia sä sitten muutit sun sukulaiselle sieltä paikkakunnalta24? 
L: koska mun piti kai mennä yökylään ja sitten se jäi pidemmäks aikaa kun 
(tauko) niin sen takia, sen sen, en mää muista sitä.
E: Eksä muista vai eksä halua kertoo?
L: Eee!
E: Kumpi?
L: En mä muista (tauko)
E: Liittyks se siihen, sun äitiin?
L: Joo. (naurua) (tauko) en mä sitä muista tarkalleen miten se meni.
E: Mmm. Aivan. (tauko) onks sulla jotain muistoja vielä, mitä sä haluat kir-
jottaa tähän?
L: En mää. Ei mun tarvi.

Lapsi alkaa kertoa syystä, miksi on muuttanut sukulaisensa luokse kotoaan, mutta jättää kertomisen 

kesken ja sanoo, ettei muista tapahtumaa. Olimme puhuneet aiemmin samasta asiasta, jolloin lapsi, 

tuolloinkin empien ja kierrellen, kertoi syyn liittyvän äitiin, joten autan tässä lasta kysymällä suo-

raan, liittyykö syy äitiin. Lapsi myöntää sanomalla ”joo”, jonka jälkeen hän nauraa. Lapsen nauru 

saattaa osaltaan kertoa aiheen arkaluontoisuudesta. Naurun jälkeen lapsi kuittaa aiheen käsittelyn 

sanomalla, ettei ”muista tarkalleen miten se meni”. Tässä tilanteessa tein valinnan olla kysymättä 

aiheesta enempää, koska aihe vaikutti olevan lapselle arka.

Oman intimiteetin rajojen asettaminen haastattelutilanteessa voi olla vaikeaa: miten välttyä siltä, 

ettei tule kertoneeksi haastattelijalle liikaa ja katuneeksi sitä tilanteen jälkeen? Tällainen riski on 

toki aina olemassa, kun osallistutaan hyvin henkilökohtaisia asioita käsitteleviin tutkimuksiin. Tut-

kijana en ole voinut täysin ennakoida tai valmistautua tällaiseen tilanteeseen. Se, että tapasin lap-

sia useammin kuin kerran, tarjosi tilaisuuksia jälkikäteen käsitellä aiempien tilanteiden herättämiä 

ajatuksia. Omien intimiteettirajojen väljyys on aina hyvin henkilökohtaista: joku kertoo elämästään 

avoimemmin kuin toinen. Myös tätä on tutkijan syytä kunnioittaa. Aineiston  kerääminen todellisille 

ihmisille tapahtuneista, vaikeista ja traumaattisistakin kokemuksista ilman, että kertoja saisi mitään 

itselleen, tuntui minusta epämiellyttävältä. Sen vuoksi halusin, että haastattelukokemus olisi lapselle 

eheyttävä. (Ritala-Koskinen 2001: 75.) Lisäksi halusin, että lapsi saa lopuksi itselleen oman, yhdessä 

tuotetun, alkuperäisen elämäntarinansa. On mahdollista, että lapset joskus myöhemmin lukevat 

24 Olen poistanut erisnimet tunnistettavuuden välttämiseksi.
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heistä tehdyn tutkimuksen. Tämä pitää mielestäni huomioida siten, että tutkituista kirjoitetaan heitä 

kunnioittavasti ja heidän subjektiutensa säilyttäen. (Eskonen 2005: 46.)

5.4 Haastattelusta kieltäytyminen ja arat aiheet

Jokainen suostumuksensa antanut haastateltava oli minulle erittäin arvokas eikä minulla ollut 

varaa kadottaa heistä ainuttakaan. Kuitenkin yhden lapsen kohdalla kävi niin, että mentyäni hänen 

kotiinsa tekemään toista haastattelua, lapsi yllättäen kieltäytyi. Olin hämmästynyt, koska ensimmäi-

nen haastattelu oli sujunut mukavasti ja sijaisvanhemman mukaan lapsi oli puhunut kokemuksesta 

positiivisesti. Nyt kuitenkin lapsi kieltäytyi ehdottomasti. Mietin, kuinka paljon voisin motivoida ja 

suostutella lasta. Kerroin, kuinka tärkeää osallistuminen olisi ja kysyin syytä kieltäytymiseen. Lapsi 

sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen, että haastattelu veisi liikaa hänen aikaansa ja hän halusi tehdä 

muutakin sinä päivänä. Kysyin, voisimmeko aivan nopeasti, hetken, jutella. Lapsi ei halunnut. Hän 

seisoi huoneessa kirjoituspöydän vieressä minun ollessa lattialla nauhurien ja papereitteni kanssa ja 

mietin kuumeisesti, mitä seuraavaksi tapahtuu. Lapsi vilkuili minua ja papereitani ja minulle välittyi 

tunne siitä, että hän oli kahden vaiheilla suostumisensa kanssa. Tiesin, etten saisi suostutella lasta 

kovinkaan pitkään ja lapsi oli kieltäytynyt ehdottomana kaikista ehdotuksistani eikä selittänyt syitä 

enempää. Niinpä sanoin, etten halua millään tavoin pakottaa lasta, ja koska osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista, ei haastattelua tehtäisi. Lapsi lähti huoneesta, minä huikkasin hänelle ”kiitos kuiten-

kin kaikesta” ja jäin hämmentyneenä lattialle miettimään, että kuinkas tässä nyt näin kävi. 

Sijaisvanhemmat olivat myös hyvin yllättyneitä tästä käänteestä. Saattaessaan minua bussipysäkille 

sijaisvanhempi kertoi käytöksen olevan toisaalta tuttua kyseisen lapsen kohdalla. Halusin vielä 

muistuttaa, että jos lapsi alkaisi murehtia kieltäytymistään jälkikäteen, häntä voisi muistuttaa, että 

oli aivan sallittua kieltäytyä. Ehkä kyse oli huonosta päivästä, väsymyksestä tai ehkä ensimmäinen 

haastattelu oli kuitenkin ollut hänelle liian raskas ja nostanut vaikeita asioita pintaan. Koska en saa-

nut tietää kieltäytymisen motiivia, en pystynyt reagoimaan asiaan ja ottamaan opikseni seuraavia 

haastatteluita silmällä pitäen. Tunsin epäonnistuneeni tämän lapsen kohdalla luottamuksen synnyttä-

misessä. Epäonnistumisen ja häpeän tunteet tutkimushaastatteluja tekevillä tutkijoilla eivät ole tavat-

tomia, vaan melko yleisiä. Ne kertovat jotain sekä tutkittavan ilmiön luonteesta että tutkimuksen 

teon realiteeteista: Ei tulisi olettaa, että haastateltava automaattisesti haluaa puhua aroista asioistaan 

intiimisti. Lisäksi haastattelijalla – tarkoitan itseäni, mutta ilmiö lienee yleistettävissä – on sinänsä 

inhimillisiä mutta ehkä turhan optimistisia visioita, odotuksia ja ihannekuvia täydellisestä haastatte-
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lusta ja yhteyden löytymisestä, ja todellisuus harvoin osoittautuu suopeaksi moisille ideaalikuville. 

(Oinas 2004.)

Aroista aiheista puhuttaessa lapset usein vaihtoivat puheenaihetta. Sen lisäksi he halusivat välillä 

jopa poistua koko huoneesta. Lapset siirtyivät välillä kauemmaksi minusta, kun puhuimme biolo-

gisista vanhemmistaan. Myös Kati Hämäläisen aineistossa arkoihin puheenaiheisiin liittyy paljon 

aiheen vaihtamista toiseksi (2004: 50–51). Tarkastelin läpi aineistoni tilanteita, joissa lapsi vaihtaa 

puheenaihetta. Useimmin aiheet liittyivät muistoihin vanhemmista tai nykyhetken suhteisiin ja sii-

hen, mitä lapsi ajattelee heistä nykyään. Tästä ei kuitenkaan tarvitse päätellä, etteivät lapset ole val-

miita puhumaan kaikista asioista. Toisina hetkinä he puhuivat avoimesti ja mielellään. Olennaisinta 

näyttääkin olevan se, että lapsi saa itse valita tavan kertoa ja aloittaa aroista asioista puhumisen.
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6 TULOKSET

Tässä luvussa tarkastelen ja analysoin aineistojani. Ensin käsittelen haastatteluaineistoani ja sen 

jälkeen elämäntarina-aineistoa. Lopuksi esittelen, mitä yhteistä aineistoista löytyi. Pyrin löytämään 

sijaishuoltokokemusten yhteisiä piirteitä, eli sitä, mikä kuvaa ilmiön erityisyyttä kadottamatta kui-

tenkaansen  ja ainutkertaisten elämien moninaisuutta.

6.1 Haastatteluun osallistuneiden lasten kokemuksia

Tekemieni haastatteluiden sisältöön ja ilmapiiriin vaikutti paljon se, miten lapsi asennoitui niihin. 

Erityisesti emootioiden ilmaisu ja tunnepuheen keskeisyys vaihtelivat. Osa lapsista suhtautui aihee-

seen neutraalisti, jopa välttelevästi; osa ilmaisi ja sanallisti tunteitaan avoimesti. Erityisesti minua 

jäi askarruttamaan välttelevän tyylin sävyttämät haastattelutilanteet. Välttelevä tyyli oli paitsi lasten 

puheessa myös yhden lapsen olemuksessa haastattelujen aikana: hän ei kertaakaan katsonut minua 

kohti kummankaan haastattelun aikana, vaan pää oli alas painuneena tai katse suuntautui ohitseni. 

Sen sijaan ennen ja jälkeen molempien haastattelujen hän katsoi minuun luontevasti. Mietin, olinko 

ensimmäinen ihminen, joka kyseli lapselta hänen huostaanottokokemuksistaan näin tarkasti. Jou-

tuiko lapsi koko ajan varomaan, ettei avaa itseään liikaa? Kaikkein kipeimpiä asioita ei ehkä voi 

kosketella lainkaan, jolloin ne on helpointa ohittaa tunneneutraalilla asenteella. Välttelevänkin tyylin 

vallinneet lapset vaikuttivat kuitenkin haluavan aidosti osallistua haastatteluihin. Se, että kertominen 

näytti olevan välillä vaikeaa, liittyy kertomisen kohteena oleviin teemoihin ja siihen, ettei lapsilla 

ollut vielä ”valmista” kertomusta jaettavanaan. Kertomusten rakentuminen kerrontahetkellä ja niistä 

käytävä sisäinen ja vuorovaikutuksellinen neuvottelu näkyvät analysoitavassa materiaalissa. 

Haastatteluaineistoani analysoidessani olen kiinnittänyt erityisesti huomiota sellaisiin tilanteisiin, 

joissa lapsi lähti kuljettamaan itse tilanteen juonta. Koska lasten kertomat muistot ja kokemukset 

olivat usein hyvin lyhyitä, virkkeen, parin mittaisia, eivät ne ole tyylipuhtaita alusta–loppuunker-

tomuksia. Tarkastelemalla aineistoa kokonaisuutena kunkin lapsen kohdalla olen pyrkinyt tavoitta-

maan jokaisen elämäntarinan kannalta keskeisiä elementtejä. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota 

toimijuuden tarkastelemiseen. Toimijuuden ymmärrän tässä yhteydessä ilmentävän erityisesti lasten 

pyrkimyksiä ja keinoja selviytyä ja vahvistaa omaa subjektiviteettiaan.
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6.1.1 Muutoksia ja muuttoja – mitä lapset jättivät taakseen?

Muutossa sijaiskotiin lapsi jättää vanhempiensa tai vanhempansa lisäksi kotinsa, tutun pihan, leik-

kipaikkansa ja kaverinsa. Lapset jättivät taakseen koko elinpiirinsä. Erityisen konkreettisia luopu-

misen kohteita olivat fyysiset paikat: pihat, talot, koulu ja leikkipaikat. Huostaanoton jälkeenkin 

lapset tapasivat vanhempiaan ja osa vieraili heidän kodissaan. Muutos suhteessa kotitaloon ja siellä 

asuneeseen perheeseen oli kuitenkin sikäli lopullinen, että kaikkien lasten vanhemmat ovat eronneet 

ja suurin osa muuttanut pois vanhasta kodista. Lapsuuden kotia ja perhettä ei siis enää ole olemassa 

sellaisenaan. Varsinaisista ikävöinnin tunteista lapset eivät minulle kertoneet. Puheen sävystä tul-

kitsin kuitenkin myös kaipuuta erityisesti mukavia leikkipaikkoja ja -kavereita kohtaan. Lapset ker-

toivat mielellään mukavista muistoistaan. Toisaalta kerronnassa oli mukana myös ikäviä muistoja: 

lapset kertoivat myös paikoista, joista halusivat pois ja joihin eivät tahdo enää palata. Jotkut muistot 

olivat väkivaltaisia, jotkut niin surullisia, ettei niistä haluttu kertoa.

Lapsuuden muistojen kulttuurinen käsikirjoitus

Vallitsevassa kulttuurisessa käsikirjoituksessa lapsuusmuistot kerrotaan iloisiin ja mukaviin asioihin 

kontekstoiden. Lapsuuden muistot ovat kertomuksia hauskoista retkistä, mukavista hetkistä, lei-

keistä ja juhlista. Niihin eivät sovi tummemmat sävyt ja suru. Aineistossani merkille pantavaa on se, 

että Muistoja lapsuudesta -teema tuotti kertomuksia vain positiivisista muistoista. Lapset piirsivät ja 

kirjoittivat kulttuurisessa lapsuuskuvastossamme usein kerrottuja tapahtumia, kuten retkiä huvipuis-

toihin ja laivaristeilyille sekä perheen yhteisiä pelihetkiä. Kysyin myös muunlaisista ja ikävämmistä 

muistoista lapsilta, mutta he joko sanoivat, ettei sellaisia ole tai vastasivat näin25:

OTE 2
E: Onks sulla mitään aikasempia (muistoja, E.P.), siitä ajasta kun sä asuit 
kotona?
L: En mä oikein siitä haluisi, ne on niin surullisia.
E: Ai ne on surullisia?
L: Niin.
E: Niin sä et halua niitä piirtää?
L: Niin
E: Okei. Nyt tästä tulee huvipuistokuva.

Lapset kieltäytyivät poikkeamasta kulttuurisesta käsikirjoituksesta tässä yhteydessä. Kyseessä on 

saattanut olla halu esittää oma lapsuus minulle, tutkijalle, positiivisessa valossa. Onnellisen lapsuu-

den juonen kertominen näytti olevan tärkeää, kun lapsuuden muistot olivat temaattisesti puheen-

25 Näytteissä E. tarkoittaa haastattelijaa ja L. tarkoittaa lasta.
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aiheena. Oman elämän normalisointi, tavallisena esittäminen, on yleistä haastatteluvuorovaikutuk-

sessa26. Kysymyksen muotoiluni tuotti tällaisen asetelman ja aineiston. Sen sijaan keskustelut muista 

teemoista tuottivat myös poikkeamia mukavien muistojen juonesta. Koska ristiriita Muistoja lapsuu-

desta -teeman ja muun haastattelukeskustelun sisällön kanssa on niin selvä, pidän mahdollisena, että 

lapset ovat tulkinneet minun kysyvän juuri kulttuurista käsikirjoitusta noudattavia muistoja. Muis-

tojen tuottaminen julkisiksi – piirtämällä ja kirjoittamalla niistä – vaikutti ehkä myös siihen, että 

paperille tallentui vain iloisia muistoja.

Kuitenkin yksi lapsista kertoi muuta kuin huvittelu- tai leikkimuistoja. Hän piirsi ainoan muistonsa 

syntymäkodistaan. Hän oli melko pieni muuttaessaan kotoa pois, mikä selittää muistojen vähäisyyttä. 

Seuraavassa otteessa lapsi kertoo varhaisimman muistonsa. Hän piirtää paperille vauvan ääriviivat, 

ilman kasvoja. Myöhemmin hän piirtää vauvan ympärille talon ääriviivat. 

OTE 3
E: Sä oot nyt piirtänyt tähän, kun sä olit vauva.
L: Se on mun ainoo muisto.
E: Ahaa, mitä sä haluat kertoo siitä muistosta?
L: Siinä on kakenlaista, en mä kaikkee muista.
E: Kerro jotain.
L: Kun mää olin isompi, niin tota (tauko) niin mua pelotti. Vähäsen. Ja mä 
koputin vanhempien oveen. Ne päästi mut.
E: Mikä sua pelotti?
L: No kun mä pelkäsin, että tulee kummitus, tai silleen. 
– – –
E: Onko se sun ensimmäinen lapsuusmuisto?
L. Oli.
E: Sua pelotti, sä koputit oveen ja sitte. Mitä sitten tapahtui, kun sä olit koput-
tanut?
L: Ne päästi mut.
E: Mitä muuta sä muistat sieltä?
L: En mitään muuta.

Muistoon liittyy pelkoa. Siihen liittyy kuitenkin myös turvaa ja lohtua. Ensin lapsi kuvaa mentaalista 

prosessia, pelkäämistä. Lasta on pelottanut, ehkä keskellä yötä, hän on koputtanut vanhempiensa 

oveen ja vanhemmat ovat ”päästäneet hänet”, eli ilmeisesti lapsi on mennyt vanhempien huoneeseen 

ja tullut lohdutetuksi. Ilmaus ne päästi mut kuvaa materiaalista prosessia eikä siihen sisälly suoraa 

viitettä affekteihin. Pelko poistuu kuitenkin toiminnan seurauksena, eli sillä, että vanhemmat ovat 

päästäneet lapsen. Tunnelmaltaan muisto vaikuttaa hyvältä ja lohdulliselta. Tämä on lapsen mukaan 

hänen ainoa muistonsa lapsuuden kodistaan.

26 Esimerkiksi sateenkaariperheiden lapset esittivät haastatteluissa järjestäen lapsuutensa olevan ennen kaikkea tavallista 
ja normaalia. (Perkiö 2007.)
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Lapset kertoivat mielellään mukavista lapsuusmuistoistaan. Kertomukset olivat innostuneita, värik-

käitä, ja ne kerrottiin naurua äänessä. Usein muistoihin liittyi entisen kodin paikkoja, sisaruksia, 

kavereita ja leikkikaluja. Joskus, kun muistoja oli vähän, jokin lelu tuotiin erityisen tärkeänä esiin. 

Muistoihin liittyvät kertomukset olivat yleisimpiä lapsen omia juonenkuljetuksia, ja siksi ajattelen 

niillä olevan erityisen tärkeitä merkityksiä lasten elämäntarinan kannalta. Iloiset muistot, kuten 

yhteiset retket ja tekemiset, ovat vaalittavia asioita, jotka voivat kantaa yli lähtemisen ja erossa ole-

misen aiheuttaman murheen. Ne voivat myös tasapainottaa kokemusta lapsuuden ajasta silloin, kun 

taustalla on traumaattisia ja ikäviä kokemuksia. Hyvät muistot ovat positiivisen ja voimauttavan elä-

männarratiivin rakennusaineksia.

Muistoja paikoista, joihin ei haluta palata

Lapset kertoivat myös kokemuksista, jotka olivat surullista ja ikävää kuultavaa. Niihin liittyi koteja, 

joista oli päästävä pois ja joihin ei koskaan enää haluta palata. Seuraava ote on tilanteesta, jossa lapsi 

kertoo ensimmäisestä sijaiskodistaan, josta hän oli muuttanut nykyiseen sijaisperheeseen.

OTE 4
E: Okei. Minkälainen se oli se äiti siellä?
L: Aika. Tiukkia.
E: Aika tiukkia? Millä tavalla ne oli tiukkia? Kerro joku esimerkki.
L. (Pelleilee)
E: Kerro joku esimerkki. Millä tavalla ne oli tiukkia? 
L: En mä osaa sanoa.
E: No hei, katopas näitä kortteja. Jos sun pitäisi näistä sanoa, minkälaista siellä 
perheessä oli, niin minkä sä valitset. (Lapsi näyttää korttia) Sä valitsit tän surul-
lisen.
L: Hmm. 
E: Minkä takia sä valitsit tän kortin?
L: Kun ne oli- ne huusi mulle usein.
E: Ai ne huusi sulle? Minkälaisista asioista ne huusi sulle?
L: Kaikenlaisista.
E: Kerrotko vähän lisää? Sano vaikka joku esimerkki (tauko)
L: En mä tiiä- Ootas mä haen mun repun, mä katon yhtä juttuu.
– – –
E: – – Mitäs sitten, sä sanoit, että sä olit surullinen siellä perheessä. Kuinka 
kauan sä asuit siellä perheessä?
L: (Tauko) Kaksi. Ei kun kaks.
E: Kaksi vuotta.
L: Tai vuoden.
E:  Joo. Olitko sä koko ajan surullinen siellä?
L: Olin. Paitsi yhtenä päivänä. 
E: Ai, mitä silloin tapahtui?
L: Mää sain syödä paljon karkkia. 
E: Oliko sulla joku synttäri- tai juhlapäivä? (Tauko) Vai minkä takia sä sait 
syödä paljon karkkia?
L: No. (Tauko) No en mää osaa sanoo.
E: Oliko se joku juhlapäivä?
L: Ei.
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E: Ihan tavallisena päivänä? (Tauko) Oliko siellä muita kivoja asioita?
L: (pudistaa päätään)
E: Ei ollut. Kerro lisää siitä, että minkälasia? Mitä sitten tapahtui, kun ne oli 
huutanut sulle?
L: Mää halusin muuttaa pois! Mä muutin tänne.
E: Sä halusit muuttaa? Sanoitko sä sen jollekin?
L: Sanoin niille vanhemmille. 

Lapsen mukaan sijaisvanhemmat olivat ”tiukkia” ja huusivat hänelle usein. Lapsi myös kertoo kortin 

avulla olleensa surullinen sijaiskodissaan. Lapsi selittää suhdetta hänen ja sijaisvanhempien välillä 

tekemisen, huutamisen, prosessin kautta. Ajallisuuteen viittaava termi usein tekee kerronnasta eri-

tyisen murheellisen, kuten sekin, että lapsi oli surullinen kaikkina päivinä yhden tai kahden vuoden 

ajan. Ainoastaan yhtenä päivänä hän ei ollut surullinen. Ei-surullisuus ilmaistaan jälleen tekemisen, 

karkin syömisen, avulla. 

Toimijuuden kannalta oleellinen lausuma on (m)ää halusin muuttaa pois! Mää muutin tänne. Ilma-

ukset kertovat vahvasta haluamisesta ja subjektiviteetista. ”Minä” näyttäytyy vahvana toimijana. 

Lapsi on pystynyt kertomaan kurjasta tilanteestaan sijaisvanhemmilleen. Aktiivisuudella on ollut 

suora vaikutus olosuhteisiin: hän pääsi pois sijaiskodista ja muutti uuteen sijaiskotiin. Lapsi otti 

kokonaisvaltaisesti elämänsä omiin käsiinsä ja sai aikaan muutoksen. Myös kurjilla muistoilla voi 

olla voimaannuttavia vaikutuksia silloin, kun niistä selviää. Vaikeuksien voittaminen ja huonoista 

ajoista selviäminen lisää yksilön tunnetta omasta pystyvyydestään ja kontrollistaan suhteessa ulko-

maailmaan. (Manninen ym. 2008.)

Toinen muisto paikasta, jonne ei haluta palata, on yhden lapsen ensimmäisen haastattelun aivan 

alkuhetkistä. Hän aloitti oman juonenkuljetuksensa lähes heti, kun ensimmäinen haastattelu oli alka-

nut ja aloimme käydä tärkeitä ihmisiä läpi (ote 5). Kertomuksen avoimuus ja rankkuus olivat yllät-

täviä, koska olimme juuri aloittaneet haastattelun. Selvästi lapsi halusi kertoa minulle juuri tämän 

kokemuksensa. Ote 6 on myöhemmin samassa haastattelussa käydystä keskustelusta, joka liittyy 

lapsen suhtautumiseen isänsä luona vierailemiseen. Lapsi kertoi molemmat kokemuksensa ilman, 

että erikseen kysyin riitelyyn tai väkivaltaan liittyvistä muistoista.

OTE 5
E: Mitä sä haluisit kertoo mulle siitä sun oikeesta isistä?
L: No. Hmm. (Tauko) Ainakin äiti on vetänyt isin (tauko) tästä (näyttää käm-
mentä) puukolla reiän. Läpitte.  Isi on heitelly äitin kännykkää silleen, että se 
ei joskus pystynyt soittaan poliisille.
E: Hmm
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L: Ja. Hmm (tauko). 
E: Koska nää tapahtui? Tapahtuiko nää silloin kun sä asuit vielä niitten 
kanssa?
L: Kolme vuotta sitten.
E: Asuitko sä vielä niitten kans?
L: 
E: Näiksä, olitko sä silloin siinä vieressä?
L: (Nyökkää)

OTE 6
E: Haluuksä kertoo siitä, kun te tapaatte (isän kanssa, E.P.)? mitä silloin tapah-
tuu?
L: Se. Me ei koskaan mennä enää sen kotiin. Me ollaan menty paikkoihin. 
Ollaan täällä isin kanssa ja silleen. Että me ei mennä sen kotiin.
E: Hmm. Mitä sä ajattelet siitä, että te ette mene sen kotiin.
L: Eikä aiotakaan mennä, koska mä en tahdo nähdä enää koskaan sitä. 
E: Mitä?
L: Isin kotia. Vaikka se on muuttanut.
E: Minkä takia sä et halua nähdä enää koskaan sitä?
L: No. Siellä oli sitä riitaa.
E: Oliko se silloin, kun sä asuit vielä siellä?
L: Oli. Ja monta kertaa riidelty. Viimenen oli pahin. Sit senkin riidan jälkeen 
niille on tullut monia riitoja. Äiti on tullut salaa rikkoon ikkunoita isin kotiin. 
Semmosta.
E: Mistä sä tiedät kaikki nää asiat? Onko sulle kerrottu?
L: On. Mun ystävä on kertonut joka asuu naapurissa nykyään. Sillon talvella, 
kun mä juoksin sukkasiltaan, sanoin ”tuolla riidellään”, ne tuli hakeen mut 
sieltä. Sit ne pani mulle Nalle Puhin. Mä olin kolmen taikka kaksi.
E: Minkä pani?
L: Nalle Puh. Videon.
E: Naapurit.
L: Eiku olinko mä viis. Tai neljä.
E: Joo.

Lapsi aloittaa tekemisen kuvauksella tilanteesta, jota hän on todistanut. Äiti on vetänyt puukolla 

rei’än tästä, isi on heitelly äitin kännykkää, myöhemmin kuvaus jatkuu: äiti on tullut salaa rik-

koon isin ikkunoita. Kuvaukset pysyvät materiaalisella tasolla eikä lapsi liitä niihin affekteja. Usein 

lasten väkivaltamuistot ovat kuin valokuvia tai videoituja kohtauksia: kuva on tallentunut yksityis-

kohtaisesti lapsen mieleen ja pyrkii tietoisuuteen. Välttämättä muistoon ei liity tunteita, vaan ne on 

defensiivisesti leikattu pois. (Oranen 2001a.) Muistikuvat ovat selviä, vaikka ajallinen paikanta-

minen tapahtumille ei olisikaan helppoa. Koti, jossa väkivalta on tapahtunut, on muuttunut lapsen 

mielessä paikaksi, jonne hän ei halua palata. Lapsella on selvä näkemys ja tahto siitä, mitä hän ei 

halua ja miksi. Tämä koti ei edusta lapselle metanarratiivin mukaista turvallista paikkaa, vaan pahan 

asuinsijaa (Hurtig 2003: 177). Muistot riidoista ja väkivallasta ovat vaikuttaneet siten, ettei lapsi 

halua vierailla enää isänsä kotona, vaikka tämä on muuttanut aiemmasta kodista uuteen. Lapsi ei 
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kuitenkaan sano, ettei haluaisi tavata isäänsä, ainoastaan tämän kotiin liittyy ikäviä muistoja. Hän ei 

suoranaisesti syytä riidoista kumpaakaan vanhempaansa. 

Lapsi kertoo myös viimeisestä, pahimmasta, riidasta. Hän on juossut sukkasillaan naapuriin ja sano-

nut tuolla riidellään. Tekemisen kuvaus, naapuriin juokseminen, on kuvaus aktiivisesta reaktiosta 

väkivaltatilanteessa. Lapsi on hälyttänyt apua. Hän on myös saanut apua (ne tuli hakeen mut sieltä) 

ja lohtua (ne pani mulle Nalle Puhin). Myöhemmin, toisessa haastattelussa, lapsi kertoi, että rii-

tatilanteessa ”(m)e vaan leikittiin eikä ajateltu niitten riitaa”. Lapsi sekä eristäytyi riitatilanteessa 

leikkimään ja yritti olla ajattelematta että viimeisessä ja pahimmassa riidassa toimi aktiivisesti juok-

semalla naapuriin. Lapsille tyypillinen reagointitapa väkivaltatilanteessa on joko aktiiviseen vaikut-

tamiseen pyrkiminen, eli vanhempien väliin meneminen (jopa väkivaltaisen vanhemman uhkaami-

nen), sovittelijan rooli, väkivaltaisessa vanhemmassa roikkuminen ja naapurista avun hakeminen, 

tai näiden sijaan sulkeutuminen omaan huoneeseensa ja itsensä eristäminen tilanteesta. Eristäminen 

voi konkreettisen piiloutumisen lisäksi olla dissosioivaa, eli lapsi on ikään kuin oman kehonsa ja 

tilanteen ulkopuolella. (Oranen 2001a.) Pirkanmaalta kerätyn sijaishuoltoraportin aineiston mukaan 

yli puolet huostaan otetuista lapsista oli kokenut väkivaltaa ennen huostaanottoa. (Hiitola 2008: 30.) 

Vanhemmat eivät usein ymmärrä, kuinka herkästi lapsi aistii uhkaavan tilanteen ja kuinka paljon 

lapsi ymmärtää ja muistaa näkemästään. Väkivaltaisessa kodissa eläminen traumatisoi lasta, ja jopa 

aivan pieni vauva kokee suurta stressiä riidan ja tappelun keskellä. (Oranen 2001a.)

Muuttopäivä ja uuden alun omituisuus

Seuraavaksi käsittelen sitä, mitä muuttopäivä merkitsi eri lapsille. Oletin muuton sijaisperheeseen 

olevan lapselle ikimuistoinen tapahtuma, omaelämänkerrallinen muisto. Omaelämänkerrallinen 

muisto on kokijalleen niin merkittävä, että se rakentaa tai muuttaa kokijan identiteettiä. Tällainen 

muisto eroaa episodisesta muistosta siten, että muistoon liittyy emootioita. Omaelämänkerrallinen 

muisto ei sisällä vain tapahtumakuvauksia, vaan se rakentuu ensisijaisesti emootioiden ympä-

röimäksi. (Brockmeier 2009.) On vaikea kuvitella, ettei uuteen perheeseen muuttaminen tuntuisi 

miltään. Haastattelemani lapset kertoivat kuitenkin kahdenlaista juonta muuttoon liittyen, toinen 

juoni oli emotionaalisesti hyvin latautunut, toinen neutraali. 

Haastatteluaineistoja voi katsoa myös tarkastellen haastateltavan valitsemaa puhetyyliä. Tämä tar-

koittaa eri tapoja, joilla haastateltava argumentoi, ottaako hän esimerkiksi asiantuntijaposition vai 
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emotionaalisen, kokijan, position. (Hyvärinen 20091.) Lapset kertoivat eri tyyleillä siitä, miltä kodin 

jättäminen tuntui. Yksi lapsista kertoo muuttopäivästään näin.

OTE 7
E: Seuraava (teema, E.P.) on kuule tämmönen: kun tulin sijaisperheeseen
L: En, en, en, en, (laulaen)
E: Miks sä sanoit että en?
L: En mä halua piirtää.
E: Ei sun tarvi piirtää, me voidaan vaan jutella. Voit samalla piirtää, jos tulee 
jotain mieleen. (Lapsi alkaa piirtää) Kyllä sä kuitenkin piirrät - mitäs sä piirrät 
siinä? Kukas se hahmo on?
L: (tauko)
E: Onko se sä?
L: Oon.
E: Hmm. Onks sulla kyyneleitä poskilla? Haluisitko sä kertoo siitä päivästä, 
kun sä tulit tänne? Muistatko sä siitä päivästä?
L: En mä oikein mitään. Mä itkin.
E: Minkä takia sä itkit?
L: (Nopeasti) No kun mua itketti, kun mä jouduin lähteen mun perheestä.
– – –
 E: Mmm. Kun sä itkit, kun sä tulit, milloin se sun itku alkoi loppua?
L: Kun mä pääsin tänne.
E: Haluutko sä ker-
L: Tää näytti tutulta paikalta.
E: Näytti tutulta paikalta.
L: Niin, koska mää tunsin nää ihmiset.
E: Oliko se mukava juttu, että sä tunsit ennestään?
L: (Nyökkää) Onneks.
E: Mmm. Olitko sä käynyt täällä aiemmin?
L: Monta kertaa.
E: Joo. Oli ihan tuttu paikka. Ja tutut ihmiset. Osaatko sä kuvitella sellaista 
tilannetta, että sä et olisikaan tullut tähän perheeseen, vaan sä olisit mennyt 
semmoiseen perheeseen, missä sä et olisi tuntenut ihmisiä aiemmin? Miltä 
susta silloin olisi tuntunut?
L: Kurjalta.
E: Kurjalta olisi tuntunut.
L: Mmm. Valmis (piirros).
E: Etkö sä halua puhua tästä enempää? 
L: (Pudistaa päätään) 
E: Minkä takia? Mä haluaisin vielä vähän kysyä, saanko? 
L: (Liikkuu taaksepäin) 
E: Eikö sua huvita oikein puhua?
L: (Huokaus)

Ensin lapsi ei halua lainkaan käydä käsiksi aiheeseen. Hän piirtää kuitenkin itkevän hahmon, jonka 

kasvoilla valuvat kyynelpisarat. Vaikka kotitilanne oli ollut vaikea, lähteminen ja vanhempien jät-

täminen saivat lapsen itkemään. Itse asiassa kysymykseni ”mikä sua itketti” näyttäytyy tilanteessa 

typeränä ja lapsi vastaa hölmölle haastattelijalle nopeasti itsestään selvän asian, eli että häntä itketti 

omasta perheestään lähteminen. Kiinnostavaa on se, ettei hän käytä ilmausta minut vietiin perhees-

täni tai haettiin pois, vaan lapsi on itse lähtijä eli agentiivi. Toimijapositioon liittyy myös kysymys 
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vastuusta: kuinka paljon lähteminen oli lähtijän vastuulla eli syytä? Toisaalta lähtemään joutuminen 

lieventää vastuuta, kyse on olosuhteiden pakosta eikä vapaasta valinnasta. 

Lapsi ei kerro affektistaan suoraan, vaan tunne välittyy käyttäytymisen prosessin, eli itkemisen, 

ilmaisemisen kautta. Lapsi kertoo itkun loppuneen kuitenkin heti, kun hän pääsi sijaiskotiinsa, sillä 

paikka oli tuttu (kyseessä oli sukulaissijoitus). Ilmeisesti lapsi ei lähtiessään ole tiennyt tai ymmär-

tänyt, mihin hän on lähtemässä, sillä paikan tuttuus rauhoitti lapsen heti. Lapsen mukaan oli onni, 

että paikka olikin tuttu. Sen sijaan ajatus siitä, että sijoituspaikka olisikin ollut vieras, tuntuu lapsesta 

kurjalta. Poiketen muista haastattelun aiheista ja haastattelun ilmapiiristä kokonaisuudessaan tästä 

aiheesta lapsi ei halua kertoa enempää. Vaikka hän ei sano asiaa suoraan, hän kertoo sen hienova-

raisesti ilmoittamalla olevansa aiheen suhteen ”valmis”. En kuitenkaan osaa lukea tätä viestiä, vaan 

haluaisin kysyä asiasta lisää. Lapsi ilmaisee ilman sanoja, ettei halua enää puhua. Pidimmekin tämän 

jälkeen leikkitauon ja siirryimme toiseen aiheeseen.

Edellinen esimerkki oli kuvaus juonesta, joka on täynnä emootioita, surullisia tunteita ja epätietoi-

suuden aiheuttamaa pelkoa siitä, mihin lapsi on lähdössä. Toinen juoni sen sijaan kertoo muutosta 

tapahtumana, joka ei näyttäydy kovinkaan merkittävänä tai tunteita herättävänä. Oikeastaan kodin ja 

vanhempien jättämistä kuvattiin useimmin yllättävänkin laimeasti, kuten yksi lapsi kuvaa: ” Eipä se 

oikeastaan miltään tuntunut (nauraen)”. Seuraava ote on neutraalia juonta kertoneen lapsen haastat-

telusta.  Keskustelu liittyy lapsen valitsemaan tunnekorttiin. Kysyessäni, miltä lapsesta tuntui, kun 

hän oli muuttanut sijaiskotiin, lapsi valitsi kortin, jossa hymiöllä on viivasuora suu.

OTE 8
E: Okei. Minkä takia sä sanoit että tää (tunnekortti, E.P.)?
L: Emmä oikein tiiä (tauko).
E: No sä valitsit tän aika nopsaan (Naurua). Niin minkä takia sä valitsit tän?
L: (Tauko) No (tauko) kai se tuntui vähän oudolta heti eka, kun tuli uuteen, ettei 
se ollut heti. Toi. Iloinen.
E: Hmm. Aivan, tuntui vähän oudolta ensin?
L: Joo.
E: Mmm. No, ei se sitten kumminkaan ollut tää surullinen vai?
L: Ei.
E: Mistäs se johtuu?
L: Ei se tuntunut silleen, ei se vaan ollut toi surullinen
E: Hmm. Susta ei tuntunut surulliselta?
L: Ei
E: Joo. Muistatko sä sitä ekaa iltaa sitten- 
L: En.
E: Iltasin usein saattaa pelottaa pientä lasta tai tulee vähän koti-ikävä.
L: Eipä oikeestaan.
E: Mitä?
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L: Eipä oikeestaan.
E: Sulle ei tullut sellasta vai?
L: Ei.

Lapsi perustelee, miksei valinnut iloista tunnekorttia sanomalla, että ensin tuntui vähän oudolta. 

Hän ei kuitenkaan tuntenut itseään surulliseksi. Tarjoan tunteista puhumista helpottaakseni ylei-

sen esimerkin koti-ikävästä ja pelosta, jota pieni lapsi voi tuntea uudessa paikassa. Lapsi ei kui-

tenkaan tartu tähän, vaan vastaa ”(e)ipä oikeestaan”. Välinpitämättömyys ja tunteettomuus voivat 

olla defensiivisiä keinoja välttyä ajattelemasta vaikeita kokemuksia. Joskus omaelämänkerrallinen 

muisto unohdetaan defensiivisistä syistä (Brockmeier 2009). Lukiessani läpi neutraalin kertojatyylin 

valinneiden lasten haastatteluja, pysähdyin useasti miettimään, mitä neutraalit ja välttelevät ilmauk-

set oikeastaan kertovat. Samalla, kun lapsi kertoo tunteistaan ja kokemuksistaan, hän jättää paljon 

sanomatta. Kokemuksesta on vaikea saada kiinni. Rita Jähi (2004) kuvaa kokeneensa samankaltaisia 

tunteita käydessään läpi joidenkin haastateltaviensa aineistoa. Hän puhuu muistamisen ja unohtami-

sen paradoksista, asioista, joita ei pysty muistamaan mutta ei voi myöskään unohtaa. (Emt: 91.)

On kuitenkin muitakin mahdollisia tulkintoja neutraalin kerronnan syistä. Pohdin, onko kyse siitä, 

miten lapsi on tulkinnut haastattelutilanteen ja oman roolinsa siinä. Jos lapsi on ajatellut minun 

keräävän tietoa sijaiskodissa asumisesta, voi hän mieltää neutraalin asiantuntijaroolin tilanteeseen 

sopivaksi. Tällöin kysymykseni siitä, miltä asiat tuntuivat lapsesta, voivat olla kerrassaan hämmen-

täviä. Kyse olisi siis kielenkäytön rekistereistä. Lapsi puhuu asiantuntijan ”äänellä” ja hänen sano-

mansa näyttää olevan oman lapsuutensa tavallisuus. Tilanteessa näyttäytyvä halu kertoa tavallisen 

lapsuuden tarinaa kuljettaa juonta pois lähtötilanteesta, eli tutkijan tavoitteesta kuulla jostakin eri-

tyisestä, erilaisesta lapsuudesta. Kaikki tilanteessa mahdolliset ”äänet” ja kerrottavissa olevat tarinat 

neuvotellaan haastattelutilanteessa yhä uudelleen haastateltavan ja haastattelijan välillä. (Gubrium & 

Holstein 2002.)

Toinen tulkintani liittyy sosiaalisesti suotavaan puheeseen. Lapsi ei halua ottaa kantaa kummankaan 

perheensä, vanhan tai nykyisen, puolesta tai vastaan ja pysyttelee sen vuoksi neutraalina. Lisäksi 

varovaisella asemoitumisella suhteessa nykyiseen perheeseen voi olla uutta ryhmää, sijaisperhettä, 

kokoava ja ylläpitävä funktio. Lapselle sijaisperhe voi kuitenkin olla myös kaikista aidoin ja merki-

tyksellisin perhe, jolloin siitä halutaan puhua normalisoiden, siten kuin perheestä ylipäätään puhu-

taan. Tällöin ristiriitojen ja negatiivisten tunteiden etsimällä etsiminen onkin vastoin lapsen koettua 
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todellisuutta. Tuomalla esiin ristiriitaisia tunteita, joita uuteen perheeseen tulo on herättänyt, saat-

taisi olla jo rakentuneita suhteita ja kodin pilareita romuttava vaikutus. Tämä tuli mieleeni erityisesti 

haastattelussa, josta seuraava ote on.

OTE 9
E: Joo. Muistatko sä sen päivän, kun sä tulit?
L: En. Se oli joskus – – kuussa, vähän ennen – – lomaa tai sit se oli – – loman 
eka päivä27.
E: Muistatko sä sen päivän tapahtumat, mitä sä ajattelit, miltä susta tuntui?
L: Hmm (tauko) no oli se toisaalta ainakin kiva, kun mä sain kuulla, että mulle 
tulee oma huone (nauraen). Mutta. (tauko) tää osa oli vielä remontissa (selittää 
remonttia).
E: Se tuntui kivalta, että tulee oma huone.
L: Joo.
E: Mmm. Miltä muulta susta tuntui?
L: No. Muuten ihan. Tavalliselta.
E: Mmm. Jännittikö sua yhtään?
L: No ehkä vähän mutta ei hirveesti.
E: Mikä sua jännitti eniten?
L: Hmm. Ehkä se koulu tai. 
E: Jännittikö sua, että miten sä tuut toimeen sun sijaisvanhempien kanssa?
L: Ei mua se. 
E: Olitko sä jo tavannut niitä aiemmin?
L: En ollut. 
E: Olit käynyt tutustuun kuitenkin?
L: No joo.
E: Muistatko sä sen ekan illan, kun sä olit täällä?
L: En.
E: Muistatko sä niitä ekoja päiviä, että miltä susta tuntui?
L: No. Vähän vielä sil- no. Omituiselta mutta ei hirveesti.
E: Mmm. Ei hirveen omituiselta sitten enää.
L: Niin.
E: Miltä susta tuntuu, että miten sä oot sopeutunut tähän sijaisperheeseen?
L: Ihan kivaa.
E: Mitä mieltä sä olet näistä kaikista ihmisistä.
L: No. (Tauko) ihan kivoja.
E: Onks sulla joku, joka olisi täällä kaikista läheisin, kuka se olisi?
L: Ainakin lähimpänä asuu mun kummitäti.
E: Mutta täällä perheen sisällä, kuka olisi sulle kaikista tärkein?
L: No.
E: Kenen kanssa sä kaikista mieluiten haluat olla tässä perheessä?
L: Vähän kaikkien kanssa.

Kysymykseni, miltä muutto tuntui, lapsi kiertää kertomalla olosuhteista, eli että oli kiva saada oma 

huone. Tätä seuraa kuitenkin mutta: remontista johtuen lapsi ei ollut kuitenkaan saanut huonetta 

heti. Lapsi kertoo, että muuten muutto oli tuntunut tavalliselta. Kysyessäni uudestaan lapsi kertoo 

ensin tuntuneen omituiselta mutta ei hirveesti. Kysymystäni lähimmästä ihmisestä lapsi ei ensin 

ymmärrä, vaan kertoo lähimpänä asuvasta kummitädistään. Kummitädin mainitseminen saattaa liit-

27 Tunnistettavuuden välttämiseksi olen poistanut tarkat aikamääreet otteesta.
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tyä myös hänen tärkeyteensä lapselle. Lapsi ei nimeä tärkeintä ihmistä, vaikka toistuvasti kysyn sitä. 

Tällä tavoin voidaan ylläpitää solidaarisuutta ja ryhmän sisäistä koheesiota: ketään ei nosteta toista 

tärkeämmäksi.

Lapset käyttivät muuton yhteydessä paljon omituista tai outoa -ilmauksia. Niiden tarkoite näytti 

olevan hämmentävä, jännittävä ja ehkä hieman epäilyttävä tai epämiellyttävä. Negatiivinen konno-

taatio ilmeni erityisesti siinä seikassa, että lapset kiirehtivät kertomaan, että outous meni nopeasti 

ohi. Lisäksi outo oli vastakkainen kivalle, kuten yksi lapsi kirjoitti: ”Ensin oli outoa mutta sitten 

kivaa”. Affektin sijaan tässä ilmaistaan olosuhdetta: muutto on outoa eli hämmentävää tai ei-kivaa. 

Kaksi lapsista kertoi muuttamiseen liittyvistä tunteistaan valitsemalla tunnekorteista hymiön, jolla 

on viivasuora suu. He sanoittivat tämän tunteen kuvaavan outoutta. Outo olikin yleisin muuttamista 

kuvaava ilmaus. Verrattuna surulliseen ja kurjaan outo on lievempi ja monitulkintaisempi ilmaus. 

Se kertoo kuitenkin erinomaisesti tilanteen hämmentävyydestä ja ristiriitaisuudesta. Kaikille lapsille 

muuttoon ei liittynyt melodraamaa ja kyyneleitä. Muutto voi merkityksellistyä positiiviseksi tapah-

tumaksi, jos sitä tarkastelee nykyhetkestä käsin: muuton vaikutus on positiivinen, kun lapsi viihtyy 

sijaisperheessään; se on merkinnyt toisaalta myös pääsemistä pois kodista, jossa ei ollut hyvä elää.

Miksi lapsi muutti pois kotoaan  –  lasten tulkinnat tilanteesta

Huostaanoton taustalla olevista syistä lapsilla oli oma käsityksensä. Lapsilla vaikutti olevan melko 

hyvä ja realistinen käsitys tilanteesta. Ainoastaan yksi lapsi kertoi, ettei tiedä, miksi oli muuttanut 

pois lapsuuden kodistaan. Tämä lapsi kertoi, ettei haluakaan tietää syytä. Muiden lasten kertomuk-

sissa miksi-kysymys oli oleellinen kokonaisjuonen kannalta. Seuraavassa otteessa käymme läpi 

tilannetta ennen huostaanottoa.

OTE 10
E: Ahaa! Minkä takia sä muutit sinne? (Tauko.)
L: No kun noilla, ne ei pystynyt hoitaan mua enää.
E: Sun vanhemmat? Ai. Ei pystynyt hoitaan sua enää. Kertoko ne, että minkä 
takia ne ei pysty hoitaan sua enää?
L: Ei. 
E: No. (Tauko) Mitä sä tarkotat sillä, että ne ei pystynyt enää hoitaan sua?
L: En mää tiiä.
E: Onko sulle kerrottu siitä jotain, myöhemmin?
L: Ei.

Lapsella on selkeä vastaus huostaanoton syystä, vaikka hän ei avaa aihetta enempää. Vastauksen 

muodosta voi päätellä, että se on opittu aikuiselta eikä lapsen itsensä konstruoima. Hän ei tiedä, mitä 
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tarkoittaa, etteivät vanhemmat pystyneet hoitamaan häntä. Sillä, miten lapsi käsittää huostaanoton 

syyn, voi olla merkitystä sen kannalta, uskooko lapsi muuttavansa takaisin biologisten vanhempi-

ensa luokse. Tämän lapsen kohdalla mahdollisuus siitä, että vanhemmat pystyisivät tulevaisuudessa 

hoitamaan taas häntä, näyttää säilyneen lapsen mielessä, mikä ilmenee hänen tulevaisuuden toiveis-

taan. Sen sijaan lapset, joiden kotona oli ollut paljon riitaa, jäsensivät kokemuksellisesti perhetilan-

teen mahdottomaksi eivätkä puhuneet mahdollisuudesta palata kotiin. 

Lapsi saattaa myös yhdistellä hänelle kerrottuja asioita omiin tulkintoihinsa. Yksi lapsista käsitti 

asuvansa sijaisperheessä monen syyn vuoksi. Samalla, kun hänen perustelunsa ovat välillä hyvin 

pragmaattisia, aihe on lapselle arka silloin, kun kyseessä on äidin sairastuminen. Lapsi ymmärtää 

joutuneensa muuttamaan pois kotoaan siksi, koska äiti on kipeä. Tämä katkelma on ensimmäisen 

haastattelun alusta.

OTE 11
L: – – ja sit kun se (äiti, E.P.) on kipee.
E: Miten se on kipee?
L: No (Tauko) (kiemurtelee) se (tauko) juopottelee alkoholia pikkusen, pik-
kusen. 
E: Mmm. Sillä tavalla se on kipee. Onko se ollut jossain hoidossa?
L: On se joskus ollut (paikkakunnan) mielisairaalassa, se on ollut siellä.
E: Koska sä oot viimeksi nähnyt sen?
L: Sillon viime kesänä.
E: Mitä sä siitä ajattelet?
L: Enpä mitään.

Äidin kipeys johtuu siitä, että äiti juopottelee alkoholia. Ilmaus on mahdollisimman lievä: äiti juo 

vain pikkusen, pikkusen. Vastaus tulee pitkän harkinnan jälkeen. Myöhemmin lapsi ei enää puhu 

alkoholista tai juopottelusta, vaan viitta asiaan sanomalla äidin olevan kipeä. Tästä tulikin yhdessä 

jaettu ilmaus, jota aloin itsekin käyttää. Syy siihen, miksi lapsi asuu sijaisperheessä, on lapsen tul-

kinnan mukaan se, ettei kukaan muu voi huolehtia hänestä käytännön syistä johtuen. Äiti on esty-

nyt kipeyden vuoksi, kummi, jonka luokse lapsi muutti ensin kotoaan, asui hankalan matkan päässä 

lapsen koulusta ja siitä syystä hän ei voinut asua siellä. Isällä taas on hankalat työvuorot ja hän on 

paljon poissa kotoa sen vuoksi. Lapsi on selvästi pohtinut eri vaihtoehtoja, ehkä tiedustellut syitä 

aikuisilta ja hänellä on hyvin pragmaattinen käsitys omasta asumisjärjestelystään. Hän on olosuh-

teiden vuoksi päätynyt asumaan sijaisperheeseen. Pragmaattinen tulkinta tekee asumisjärjestelyistä 

myös neutraalin: lapsi kertoo myös, että hänelle on ihan sama, asuuko hän kumminsa luona vai 

sijaisperheessä.
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6.1.2 Mitä jäi jäljelle, mitä uutta tuli tilalle – tärkeät ihmiset ja imaginaarinen perhe

Pohtiessani, mitä perhe ja koti merkitsevät lasten tarinoissa, en aluksi tuntunut pääsevän asian yti-

meen. Tämä johtui siitä, että lasten puhe oli täynnä ristiriitoja ja merkitykset vaihtelivat tilanteit-

tain. Sitten oivalsin, että merkittävin suhde oli imaginaariseen, eli kuvitteelliseen perheeseen. Tällä 

tarkoitan mielikuvaa, ideaa, perheestä. Kuva ei perustunut nykytodellisuuteen, vaan muistoihin tai 

menneisyyden perhetilanteeseen eikä se aina vastannut perinteistä ydinperhemallia. Imaginaarinen 

perhe oli perheen ideaali tai yhdistelmä monista perheistä. Imaginaarisella perheellä en tarkoita lap-

sen alkuperhettä, vaan alkuperheen, nykyperheen ja ideaaliperheen jonkinlaista yhdistelmää. Siinä 

kulki lomittain elementtejä kaikista edellä mainituista. Se rakentui puheessa. Tämän kuvitteellisen 

perheen elinvoiman kannalta se, pitääkö lapsi todellisuudessa yhteyttä vanhempiinsa tai uskooko 

hän palaavansa näiden luokse, ei ole merkityksellinen. Kuvitteellinen perhe voi elää lapsen mieli-

kuvituksessa omaa elämäänsä ja olla lapselle hyvin tärkeä. Anu Kantee ja Anu Solismaa lienevät 

tarkoittaneen osin samaa asiaa määritellessään syntymäperheen identiteetin säilyttämisen tärkeäksi 

lapsen selviytymistä taustoittavaksi tekijäksi (1991: 99–101). Kuten sanottu, pelkän syntymäper-

heen identiteetin säilyttämisen lisäksi katson imaginaarisen perheen kattavan myös muuta. Vaikka 

en päässyt kurkistamaan lapsen mieleen nähdäkseni, minkälaista elämää kuvitteellinen perhe viettää, 

tunne siitä välittyi minulle vahvasti. Vaikka olosuhteet lapsen ympärillä ovat muuttuneet, kuvitteelli-

nen perhe on pysyvä eikä sitä voi kukaan ottaa pois lapsen mielestä.

Imaginaarinen, kuvitteellinen, perhe jäi elämään lapsen mielessä, vaikka todellisuudessa sitä per-

hettä, josta lapsi oli aikanaan lähtenyt, ei olisikaan ollut enää jäljellä. Tällä ei välttämättä ollut teke-

mistä sen kanssa, viihtyikö lapsi sijaisperheessä vai ei. Tämä ilmeni monin tavoin lasten puheessa. 

Vanhasta kotitalosta saatettiin puhua aivan kuin lapsi asuisi siellä vielä, preesensissä ja me-muo-

dossa, siitä huolimatta, ettei lapsi kertonut haluavansa muuttaa takaisin. Suhtautuminen siihen, että 

lapsella olikin yhden perheen sijasta useita perheitä, oli neutraalia ja luontevaa. Yhdellä lapsella oli 

neljä paikkaa, joissa hän vietti aikaa: biologisen isän perhe, biologisen äidin perhe, edellinen sijais-

perhe ja nykyinen sijaisperhe. Vaikka todellisuudessa lasten perhe oli muuttunut, perheen idea säilyi. 

Kuten monissa lasten perhesuhteita tarkastelevissa tutkimuksissa, tässäkin aineistossa lasten perhe 

tarkoitti usein muuta kuin miksi aikuiset sen määrittelevät. (Ritala-Koskinen 2001; Valkonen 1995; 

Perkiö 2007.) Joskus idea onnellisesta ja ehjästä perheestä välittyi lapsen tulevaisuuden toiveiden 

kautta. Kuvitteellisen perheen ylläpitäminen voidaan nähdä tavaksi ratkaista sitä epäjärjestystä, jota 

muutos on tuonut kertojan elämään. (Herman 2007: 9; Hyvärinen 2009: 3–4.)
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”Sijaisia” ja ”oikeita vanhempia” – vanhempien merkitykset lasten kerronnassa

Seuraavaksi tarkastelen sitä, minkälaisia rooleja vanhemmat saivat lasten kertomuksissa. Kaikilla 

oli oma nimityksensä sekä biologisille että sijaisvanhemmille. Biologisia vanhempia kutsuttiin 

”oikeiksi” tai ”aidoiksi”; sijaisvanhempia kutsuttiin ”sijaisiksi”, ”vanhemmiksi” ja etunimellä. 

Kaikki lapset olivat yhä yhteydessä biologisiin vanhempiinsa. Osalla yhteydenpito tapahtui har-

vakseltaan, tapaamisesta oli saattanut kulua vuosikin aikaa. Kaikki pitivät merkittävinä ihmisinä 

myös sisaruksiaan, isovanhempiaan, kavereitaan, kummeja tai muita läheisiä aikuisia ja sukulaisia. 

Biologisilla vanhemmilla oli tärkeä rooli lasten narratiiveissa. Keskustelut heistä alkoivat yleensä 

heti haastattelun alussa, kun kävimme läpi lapselle tärkeitä ihmisiä. Usein suhteisiin biologisiin van-

hempiin liittyi ristiriitaisia elementtejä, jopa repiviä tunteita. Myös muihin suhteisiin, joista lapset 

kertoivat, liittyi negatiivisia asioita. Lapset eivät siis ymmärtäneet käsitettä tärkeä ainoastaan posi-

tiivisen kehyksen kautta, vaan tärkeä ihminen saattoi olla merkittävä myös negatiivisessa mielessä. 

Tämä kertoo lapsen kyvystä ymmärtää ihmissuhteet moninaisiksi, ristiriitaisiksikin prosesseiksi, 

joissa tuntemukset toista kohtaan vaihtuvat ja voivat sisältää yhtäaikaisesti sekä hyviä että huonoja 

elementtejä. Olin yllättynyt siitä, kuinka moninaisesti lapset jäsensivät ihmissuhteitaan.

Lapset kertoivat viihtyvänsä sijaisperheessä hyvin. Sama lapsi, joka kuvasi kaikista tärkeimpien 

ihmisten olevan biologiset vanhempansa, koska he ovat lapsen oikeat vanhemmat, piti sijaisvan-

hempiaankin kivoina, koska he ovat hänen vanhempansa. Näin suhteen laatu määrittyi eksistenssin 

kautta: vanhemmat ovat tärkeitä, koska he ovat lapsen vanhemmat.  Vaikka vain yksi lapsista ilmoitti 

sijaisäidin olevan kaikista tärkein ihminen, (koska ”se auttaa kaikista eniten mua tässä perheessä”), 

sijaisvanhemmilla oli tärkeä rooli kaikille lapsille arkipäivän vanhempina. Kun kysyin lapsilta, 

kenelle he ensimmäiseksi kertoisivat huolensa, vastasivat kaikki, että sijaisäidille. Sijaisisät olivat 

erityisen tärkeitä osalle lapsista, koska heidän kanssaan oli hauskaa ja tehtiin mukavia asioita. Aina 

suhde ei ollut muodostunut läheiseksi eikä lapsi osannut kertoa sijaisisästään oikein mitään.

Biologiseen äitiin liittyi usein ristiriitaisia tunteita. Moni vastasi kysymykseeni, mitä lapsi haluaa 

minulle kertoa biologisesta äidistään, ettei ole paljoa kerrottavaa – ”muistoja vain”, kuten yksi lap-

sista vastasi runollisesti. Äitiin vaikutti liitettävän aivan erityisen vahvoja tunteita ja odotuksia ver-

rattuna biologiseen tai psykologiseen28 isään. Isää kuvattiin kivaksi ja hauskaksi ja hänen kanssaan  

 

28 Käytän käsitettä psykologinen isä kuvaamaan henkilöä, joka ei ollut lapsen biologinen isä, vaan lapsen määritelmän 
mukaan ”isähahmo”, joka oli hänelle erityisen tärkeä.
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mentiin tavattaessa mukaviin paikkoihin, kuten sirkukseen, huvipuistoon ja ravintolaan. Toisaalta 

yksi lapsista käytti toistuvasti isästä puhuessaan ilmausta on isä vieläkin kiva. Tämän sanoessaan 

hänen äänessään oli kaihomielisyyttä, suruakin. Muuta hän ei isästään kertonut, vaan vaihtoi joka 

kerralla puheenaihetta. On vaikea tulkita, mikä merkitys on vieläkin-ilmauksella. Huolimatta josta-

kin – ajan kulumisesta tai jostain tapahtuneesta – isä oli edelleen kiva. Sen sijaan äidiltä odotettiin 

enemmän, suhdetta äitiin kuvattiin olosuhteen ja yhteydenpidon kautta: suhteen laatu mitattiin sillä, 

kuinka paljon häntä nähtiin ja kuinka paljon äiti piti yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse.

Kaikista koskettavin hetki aineistonkeruuprosessini aikana oli, kun yksi lapsista kertoi biologisesta 

äidistään. Ensin hän sanoi, ettei tiedä, haluaako kertoa äidistään mitään. Kun kysyin miksi, hän vas-

tasi, ettei tiedä, rakastaako äitiään enää. Tässä hetkessä aistin hyvin vakavia, pakahduttavia tunteita. 

Asian tunnustaminen näytti olevan samaan aikaan lapselle sekä pakottavaa että tuskallista. Sitten 

lapsi lisäsi, että ”tai rakastan mä vielä mutta en mä nää sitä enää”. Vaikutti siltä, että lapsi oli päät-

tänyt hylätä äidin mielessään, kuten äiti oli hylännyt hänet. Lausumassa on kaksi aikaa ilmaisevaa 

määrettä, vielä ja enää. Se, ettei hän tavannut äitiään enää, oli saanut hänet kyseenalaistamaan rak-

kautensa äitiään kohtaan. Vielä-ilmaus voi tarkoittaa, että rakkautta riittää vielä joksikin aikaa. Sen 

tunnustamisen, ettei lapsi rakasta äitiään, voisi ajatella tuottavan myös syyllisyyttä. Lapsen käyttämä 

ilmaus rakastaa on hyvin henkilökohtainen ja paljas. Siinä on kyse lapsen ja vanhemman välisen 

suhteen ytimestä. Tämä ydin oli kuitenkin kyseenalaistunut lapsen mielessä, koska äiti ei ollut läsnä 

hänen elämässään. 

Tarja Pösö on kuvannut tutkimuksessaan Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista haas-

tattelutilanteitaan nuorten kanssa (2004). Hänelle merkittävä ja koskettava kokemus oli kohdata 

niin monia vakavasilmäisiä nuoria, joiden katseessa oli surua ja vaimeaa kapinaa kaltoin kohdeltua 

elämäänsä kohtaan sekä pettymyksiä tilanteista, joissa yritykset löytää turvaa ja huolenpitoa olivat 

murentuneet. (Emt: 66–67.) Kuvaus vakavista silmistä sopii sanoittamaan omaa kokemustani lap-

sesta, joka kertoi äidistään, jota ei enää näe. Silmistä paistoi kokemuksia, jotka olivat vakavia, liial-

lisia, lapsen koettaviksi.

Suhteet vanhempiin eivät rakentuneet aineistossani mitenkään suoraviivaisesti, vaan niissä oli ris-

tiriitaisia ja limittäisiä elementtejä. Aineistoni lapset mielsivät suhteet vanhempiinsa samansuuntai-

sesti kuin nuoret Leena Valkosen (1995) tutkimuksessa. Jäsennykset biologisen, sosiaalisen ja psy-

kologisen vanhemman välillä eivät olleet ennakoitavia tai noudattaneet mitään teoriaperäistä kaavaa. 
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Vanhemmat olivat tärkeitä kaikille lapsille, mutta suhteen laatu ja sen sisältämät tunteet positiivi-

sista tunteista negatiivisiin eivät olleet suoraviivaisia. Lapset näyttivät arvostavan kasvatuksellista 

vanhemmuutta, kuten Valkosenkin tutkimuksessa. (Emt: 101 – 107.) Se, kuinka paljon biologisiin 

vanhempiin toivottiin oltavan yhteydessä, vaihteli. Edellä olleessa esimerkissä lapselle näytti ole-

van erityisen merkityksellistä, ettei hän ollut tavannut äitiään aikoihin. Sen sijaan muut lapset eivät 

vaatineet vanhemmiltaan tiiviimpää yhteydenpitoa. He saattoivat toivoa sitä mutta esittivät toiveen 

hyvin vaatimattomasti ja diplomaattisesti, kuten alla olevassa esimerkissä, jossa toive ympäröidään 

monilla lieventävillä ilmauksilla.

OTE 12
E:  Mites se äiti? Mitä mieltä sä oot siitä? Kuinkas usein sä sitä tapaat?
L: No. En niin kauheesti ehkä kuin näitä muita, mummua tai-
E: Et niin paljon. Haluisitko sä tavata sitä äitiä?
L: No (tauko) voisin mä ehkä vähän enemmän mutta mulle on ihan sama, ei 
mua haittaa. Voisin mä vähän enemmän, oishan se ihan kivaa.

Lapsi, joka kuljetti omaa juontaan

Kun muiden lasten kanssa haastattelu alkoi kertomuksilla vanhemmista, jotka piirrettiin tai kirjoitet-

tiin Tärkeät ihmiset -paperille, yhden lapsen kanssa haastattelun käsikirjoitus poikkesi näistä. Hän 

aloitti haastattelun kertomalla kavereistaan. Kun kysyin myöhemmin, miksi lapsi ei piirtänyt kuvaan 

ketään aikuisia, hän vastaa: ”Se on mun kaverilista!” Lapsen oma juonenkuljetus on vahvaa ja siksi 

kiinnostavaa. Ensin hän piirtää hymyilevän kasvokuvan itsestään, sitten kolmen kaverinsa kuvan. 

Hän piirtää myös itseään useita vuosia vanhemman Jussin, johon seuraavat otteet liittyvät.

OTE13
E: Onko sulla muita kavereita vielä?
L: On mulla se Jussi, jonka mä haluun hirttää.
E: Ai. Minkäs takia?
L: Siksi kun se on niin tyhmä.
E: Ai. Miksi se on tyhmä?
L: No. Sillon kun me luokkakavereitten kaa haukutaan sitä, se alkaa mätkiä 
meitä, niin siksi se on tyhmä.
E: Ai. Haukuitteko te sitä ensin?
L: Ai ennen?
E: Niin. Miksi?
L: Siksi.
– – –
E: No niin. Siinä on Jussi (tauko).  Sä piirsit sulle ihan hymyilevän naaman ja 
Tuomakselle ja-
L: Tolla ei oo suuta! (Jussilla, E.P.)
E: Niin. Joo (tauko).
L: Ööö! Äää! 
E: Oho! Huutaako se vai mikä sillä on? 
L: Itkee.
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E: Miksi se itkee?
L: Kun sitä on vedetty kaikki turpaan.
E: Ai jaa.
L: Äää! Ööö! Äää! 
E: Sitä varmaan sattuu (surullisesti).
L: Ää! (Nauraa.) 
E: Sattuuko sitä?
L: Ei! (Tauko) onks kumia? Mä kummaan ton.

Lapsen ilmaus mä haluun hirttää ilmaisee hänen suhteensa Jussiin haluamisen ja tekemisen kautta, 

ilman affekteja. Ensiksi ”minä”-toimija on esillä, myöhemmin se vaihtuu ”me”-toimijaksi, me luok-

kakavereitten kaa haukutaan sitä, ja lopulta piiloutuu passiivin, sitä on vedetty kaikki turpaan, alle. 

Jussi on lapsen kertomuksessa alakynnessä ja heikko, hän alkaa itkeä. Kuitenkin lapsi kieltää kysyt-

täessä Jussia sattuvan.  Tämän jälkeen lapsi haluaa kumittaa Jussin pois kuvasta kokonaan, koska ”ei 

tykkää” Jussista. Lasta kenties kaduttaa, että on piirtänyt Jussin tärkeiden ihmistensä joukkoon. En 

tiedä, ovatko tappelukohtaukset kuvauksia menneistä tapahtumista vai onko kyse lapsen fantasiasta. 

Mikäli ikävät tappelukokemukset ovat nousseet muistoina lapsen mieleen, halu kumittaa Jussi pois 

voi olla muistoista eroon pyrkimistä. Saattaa olla, että lasta myös hävettää, että tuli kuvanneeksi 

minulle Jussin hakkaamisen joukkovoimaa käyttäen, ja haluaisi siksi poistaa koko Jussin keskuste-

lusta. Lisäksi hän haluaisi poistaa kohdan nauhalta. 

Lopulta Jussi jää kuitenkin piirrokseen, sillä lapsi siirtyy eteenpäin. Hän piirtää itselleen ja muille 

kuvan lapsille vampyyrinhampaat. Kun kysyn syytä, lapsi vaihtaa puheenaihetta. Vampyyrit ovat 

olentoina voimakkaita, voimakkaampia kuin ihmiset. Tosin ne ovat usein myös pahoja. Lasten iden-

titeetti vaihtuu kesken kertomuksen hymyilevistä lapsista yliluonnollisia voimia käyttäviksi vam-

pyyreiksi. Jussille hampaita ei piirretä, vaan hänen suunsa jää huudosta ammolleen.  Jussia turpaan 

vetäminen vaikuttaa kostolta, sillä Jussi on ensin mätkinyt häntä haukkuneita lapsia. Väkivalta on 

kierteenomainen: lapset haukkuvat Jussia, joka alkaa lyödä heitä, minkä lapset taas kostavat lyö-

mällä takaisin.

Taideterapeutti Eija Keräsen (2001) mukaan lapset kertovat väkivaltakokemuksistaan piirroksissa 

sekä symbolisesti että suoraan. Hän tarkasteli Lapsen aika -projektiin liittyvässä artikkelissaan 200 

väkivaltaa kokeneen lapsen taideterapiassa tuottamia piirroksia ja muita töitä. Hänen mukaansa lapsi 

saattaa kertoa väkivaltakokemuksistaan piirtämällä hirviöitä, ukkosta, sotaisia aiheita tai peittämällä 

koko paperin mustalla värillä.  Piirroksista ei voi tehdä suoria analyysejä tapahtuneista tilanteista, 

vaan sen lisäksi, että lapsen muistot ovat muuntuneita, lapsi saattaa prosessoida kokemustaan kään-
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tämällä tilanteen ympäri tai keksimällä tilanteelle mieluisampia loppuratkaisuja. Esimerkiksi sen 

sijaan, että lapsi olisi väkivallan kohteena, hän saattaa kuvata itsensä voimakkaana sankarina, joka 

lyö tai kostaa väkivallan häntä vahingoittaneelle henkilölle. (Emt.)

Lapsen tuottama tarina näyttää saavan jatkoa toisen haastattelumme lopussa. Keskustelu liittyy 

Minun haaveni ja toiveeni -teemaan. Lapsi piirtää aseita paperille keskustelun lomassa. Tässä 

otteessa lapsi esittää yhdenlaisen ratkaisun väkivaltakierteen katkaisemiselle.

OTE 14
L: Juu, mun toiveeni on, että saan laser-miekan. 
E: Mmm. Sä toivot sellasta. Eikö sulla ollut jo joku sellainen?
L: Ai laser? Oli, mut mä haluan oikeen.
E: Ai oikeen laser-miekan? Okei.
L: Ja vielä plaster-pistoolin.
E: Mitäs sä niillä teet sitten?
L: No ammun.
E: Ketä?
L. Tuhmia lapsia.
E: Tuhmia lapsia!  Oho! Miksi sä niitä haluat ampua?
L: Kun ne on tuhmia, niin mäkin oon niille tuhma.
E: Ai jaa. Onko joku lapsi sulle tuhma? 
L: Ei.
E: Ketä lapsia sä sitten ammut? 
L: Tuhmia!
E: Mistä sä niitä löydät?
L: Jostain vaan.
E: Ahaa. No piirräpä sit- haluuks sä piirtää lisää vielä?

Lapsi kertoo haluavansa aseita, jotta voi ampua tuhmia lapsia. Kosto on oikeutettu, koska lapset 

ovat tuhmia. Ketään erityistä lasta ei kuitenkaan mainita, vaan tuhmista lapsista puhutaan yleisellä 

tasolla. Vaikka lapsi on aiemmin nimennyt Jussin, ei hän nyt halua identifioida ketään tuhmaksi lap-

seksi. Tällainen kostofantasia voi liittyä voimattomuuden kokemuksiin. Jos lapsi on joutunut isom-

pien kiusaamaksi eikä ole pystynyt puolustautumaan, tarjoavat fantasiat ratkaisun tilanteen tuotta-

mille häpeän ja uhriuden kokemuksille. Kertomus on yhdenlainen moraalitarina: lapsi esittää mallin 

siitä, mitä pahaa tekeville voi seurata. Myös Eija Keräsen piirustusaineistossa ”tuhmat” saivat usein 

rangaistuksen: heidät vietiin vankilaan tai tapettiin (2001). 

Tilanne jatkuu siten, että lapsi kertoo haluavansa isona poliisiksi. Hän ei osaa mielestään piirtää 

poliisia, joten kehotan häntä piirtämään jotain aiheeseen liittyvää. Lapsi piirtää ”pyssyn”. Kun 

kysyn, miksi hän haluaa olla poliisi, lapsi vastaa: ”Sais pidättää rosvoja. Rosvot on tuhmia!” Poliisi 

on sankari, hyvä. Poliisin hyvyys oikeuttaa hänen väkivallan käyttönsä. Ymmärrän lapsen tuottaman 
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narratiivin olevan kertomus uhrista, josta tulee selviytyjä. Kokemus omasta heikkoudesta ja voi-

mattomuudesta muuntuu tarinaksi joukkovoiman käytöstä ja sankari–poliisista. Vampyyri muuttuu 

sankariksi. Lapsi ei halua olla mätkimisen kohteena, tuhma lapsi tai rosvo, vaan voimakas ja hyvä, 

poliisi. Narratiivissa passiivisen uhrin positio muuttuu toimijaksi.

6.1.3 Toimijuus, toivo ja tulevaisuus

Olen tarkastellut aineistoani pohtien erityisesti lasten toimijuuden rakentumista. Lasten on täytynyt 

sopeutua uuteen perhekulttuuriin ja ympäristöön. Samalla he ovat säilyttäneet tärkeitä ihmissuhtei-

taan ja mielikuvan perheestä. Lasten elämässä on täten ollut sekä muutoksia että jotakin pysyvää. 

Oleellinen kysymys lasten kertomuksen lopetuksen ja jatkon kannalta on se, missä he haluavat ja 

kuvittelevat asuvansa jatkossa. Aineistoni lapsista kukaan ei olettanut palaavansa takaisin biologis-

ten vanhempiensa luokse. Kysyin asiasta käyttäen muotoa ”missä ajattelet asuvasi viiden/kolmen 

vuoden kuluttua”. Yksi lapsista sanoi kuvittelevansa, että asuu nykyisessä sijaiskodissaan, jossa 

hänen lisäkseen asuisi vain yksi perheen sijaislapsista. Muut lapset olisivat muuttaneet pois. Yksi 

lapsi kuvitteli asuvansa psykologisen isänsä luona. Ajatus sijaisperheessä asumisesta ei tuntunut 

hänestä kuitenkaan ”kummalliselta”. Lasten näkemykset tulevaisuudesta olivat yllättävän realistisia.

Suurin osa lapsista kuvitteli tilanteensa jatkuvan ennallaan, yksi toivoi sitä erityisesti. Hän kirjoitti 

toiveenaan olevan, että elämä olisi tavallista. Vaikka lapset olettivat asuvansa jatkossakin sijaisper-

heessä, kaksi heistä toivoi asuvansa jossakin muualla. Toinen toivoi voivansa muuttaa psykologi-

sen isänsä luokse. Lapsi, joka oli aiemmin vaihtanut sijaisperhettään, koska oli halunnut sieltä pois, 

ajatteli saavansa päättää, missä asuu tulevaisuudessa. Kun kysyin, missä hän mieluiten asuisi, hän 

vastasi ”Mää saan päättää!” Vastaus kertoo lapsen kokemuksesta siitä, että hänellä on sanavaltaa 

elämäänsä. Hän sanoi saavansa päättää, asuuko sijaisperheessä, biologisella äidillään tai biologisella 

isällään. Lapsen toimijuus näyttäytyi vahvana. Kokemus siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen tah-

dollaan on merkitystä, oli välittynyt lapselle. Vaikka lapsi ei todellisuudessa voisikaan itse valita 

asuinpaikkaansa, on pelkkä kokemus päätösvallasta suhteessa omaan elämään jo itsessään resiliens-

siin liittyvä tekijä (Manninen ym. 2008).

Siitä, mitä lapsi uskaltaa toivoa tulevaisuudelta, voidaan päätellä jotakin hänen nykyisestä voinnis-

taan. Lapsilla oli toiveita tulevasta, kuten toiveammatti ja ajatus siitä, missä haluaisi asua ja kenen 

kanssa. On toiveikasta, jos vaikeissa perheoloissa kasvanut lapsi toivoo aikuisena saavansa oman 
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perheen. On toiveikasta, jos lapsi toivoo ylipäätään itselleen jotakin omaa ja positiivista. Se kertoo 

lapsen subjektiviteetista ja siitä, että lapsi antaa itselleen luvan toivoa. Aiemmat kokemukset eivät 

ole vieneet uskoa tulevaisuuteen tai antaneet kuvaa maailmasta paikkana, jossa lapsella ei ole sijaa. 

Yksi lapsista piirsi Minun haaveeni ja toiveeni -paperille, mitä kaikkea hän toivoo tulevaisuudeltaan. 

Hänellä oli suunnitelmia pitkälle tulevaisuuteen. Hän kirjoitti: ”paljon kissoja ja hevosia ja poneja” 

ja ”Tahdon perheen”. Sitten hän piirsi kaksi isompaa hahmoa ja kaksi pienempää hahmoa ja kirjoitti 

niiden ylle oman nimensä sekä ”isi”, ”lapsi” ja ”lapsi”. Viimeiseksi hän kirjoitti vielä perheen päälle 

”Jihuu!!!”.

6.2 Kirjoitetut elämäntarinat

Lukemistoaineistoni poikkeaa sisällöllisesti haastatteluaineistostani siinä mielessä, että kirjoitetut 

elämäntarinat sisältävät hyvin paljon kuvauksia traumaattisista kokemuksista ja elämän nyrjähtä-

neistä puolista. Haastatteluissa näitä kuvauksia oli vähemmän ja ne olivat viitteellisempiä. Tarinat 

etenevät kronologisesti lapsuuden kuvauksista nykyhetkeen alkaen syntymästä tai hetkestä, jolloin 

perhetilanne muuttui huonompaan suuntaan. Tarinat jatkuvat tilanteiden kärjistymisellä huostaanot-

toon, käännekohtaan, jonka jälkeen elämä muuttuu toisenlaiseksi, ainakin ulkoisilta puitteiltaan. Näin 

ollen kertomukset noudattavat prototyyppisen narratiivin kaavaa (Herman 2007; Hyvärinen 2009). 

Negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta ja epätoivoa kuvataan tarinoissa paljon.  Affektien run-

saus verrattuna haastatteluaineistoon johtunee kirjoitetun tarinan tarjoamasta suojasta ja anonymitee-

tistä. Kirjoituspyyntöön tarttuneet lapset ja nuoret ovat lisäksi kenties jo puhuneet kokemuksistaan 

paljon tai niistä on kulunut aikaa sen verran, että tragedioidenkin kertominen on ollut helpompaa – tai 

ainakin mahdollista. Lisäksi ajallinen etäisyys helpottaa kokemusten muotoilemista  kertomuksiksi 

pelkkien selontekojen sijaan. Kun lapset ovat tarttuneet kirjoituspyyntöön ja alkaneet kertoa elämän-

tarinaansa, heillä on ollut valmiimpia kehyksiä kerronnalleen ja kokemuksilleen kuin haastatteluihin 

osallistuneilla, joilla on ollut vähemmän aikaa jäsentää ja ymmärtää tapahtuneita asioita.

Kirjoittajat ovat valinneet itse sen tavan, jolla elämäänsä kuvaavat. Usein kuvaukset ovat avoimia ja 

säälimättömiä. Niistä puuttuu kasvokkaiseen vuorovaikutukseen liittyvä taipumus suojella sekä läsnä 

olevien että puheen kohteena olevien henkilöiden kasvoja. Tarkastellessani kertomuksia olen kiinnit-

tänyt erityistä huomiota kolmeen kohtaan: alkuun, käännekohtaan, ja loppuun. Monet kertomuksista 

olivat selvästi osoitettu lukijalle, usein vaikeassa tilanteessa oleville tai toiselle lapselle, joka asuu 

sijaisperheessä. Tämä on luonnollista, kun muistaa kirjoituspyynnössä olleen kuvauksen ”avuksi 
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itselle ja muille” (Bardy ym. 2000: 4). Tarkasteltaessa lukemistoaineistoa, joka on syntynyt valta-

kunnallisen kirjoituspyynnön alulle panemana, on hyvä muistaa, että kirjoittajiksi ovat valikoituneet 

tietyt ihmiset. Heillä on ollut jotakin kerrottavaa – ja tarve kertoa. Tekstit ovat kokonaisuudessaan 

taidokkaiden kirjoittajien laatimia. Ne lapset ja nuoret, jotka eivät pidä kirjallisesta ilmaisusta, ovat 

jättäneet kirjoittamatta. Myöskään niiden lasten, jotka eivät osaa tai pysty sanoittamaan tunteitaan ja 

kokemuksiaan, tarinoita ei ole päätynyt luettaviksi, 

6.2.1 Elämän onneton alku

OTE 15
Mieleeni muistuu eräs tapaus talvella. Oli ilta ja pakkasta, kun olin ulkona. En 
tiennyt, että äitini oli poissa kotoa. Minua alkoi paleltaa, sillä olin ilman käsi-
neitä. Juoksin rappukäytävään, jossa oli aika kylmä. Pimpotin ovea, mutta äiti 
ei tullut avaamaan. Minua pelotti. Olin ypöyksin kylmässä rappukäytävässä. 
Aloin itkeä. Käteni olivat niin jäässä, että sormia tuskin pystyi liikuttamaan. 
En muista kuinka kauan siinä olin, mutta jonkin ajan päästä tuli yläkerrasta 
keski-ikäinen nainen kysymään, että mikä oli hätänä. Minä itkin ja selitin, että 
olin ollut pihalla ja kukaan ei avannut ovea. Nainen vei minut asuntoonsa. Hän 
antoi syötävää. Aloin lämmetä. Olin yön naisen luona. Seuraavana päivänä 
menimme yhdessä pimpottamaan oveen. Äiti avasi oven. Siitä lähtien, kun äiti 
unohti illaksi tai päiväksi ulos, turvauduin aina yläkerran naiseen, jota aloin 
myöhemmin kutsua ”tädiksi”. Tämä oli vasta alkua.

Näin alkaa nimimerkin ”Elämästä selvinnyt” tarina. Tämä talvinen muisto aloittaa kertomuksen, 

jossa äidin unohtamiset johtavat lopulta huostaanottoon ja sijaisperheessä asumiseen. Perheen ongel-

mat kärjistyivät kirjoittajan veljen tapaturmaisesta kuolemasta, jonka jälkeen isä lähti ja äiti jäi yksin 

lapsensa, eli kirjoittajan kanssa. Kirjoittaja kuvailee kylmää, paleltavaa oloa ja pelkoa. Yksinäinen 

lapsi itkee rappukäytävässä, kunnes naapurin nainen tarjoaa turvaa. Näin lapsi tapaa yläkerran tädin, 

josta tulee hänen turvansa monena kertana, kun äiti on unohtanut lapsensa ulos. Kuvaus on taidokas: 

siitä välittyvät pienen lapsen hätä ja pelko. Tällä lapsella on pahan lisäksi ollut myös hyvää elämäs-

sään, sillä hänellä on ollut turvallinen aikuinen yläkerrassaan.

Elämän alku ei ole ollut yhdessäkään aineistoni tarinoista onnellinen, vaan ongelmat ovat olleet aina 

läsnä. Nimimerkki ”Soja” kuvaa elämänsä alkua näin: En haluaisi kenenkään kokevan samaa, mitä 

itse olen 11 vuotta sitten kokenut. Kertomukseni alkaa aika ikävästi jo silloin, kun olin vastasyntynyt. 

Kirjoituksissa toistuvasti kuvattuja perheen ongelmia ovat vanhempien päihteidenkäyttö ja siitä aiheu-

tuvat laiminlyönnit. Vanhempia kuvataan yleisimmin sanalla alkoholisti. Lisäksi kuvataan vanhempien 

mielenterveysongelmia ja väkivaltaa. Jo syntyminen tällaiseen perheeseen on määrännyt tarinoiden 
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pohjavireen, joka on murheellinen ja ankea. Nimimerkki ”Tyttö, pallo ja unelma” on puolitoistavuoti-

aana adoptoitu perheeseen, jota hän kuvaa erään suomalaisen tyyppitarinan, tragedian, kautta.

OTE 16
No todennäköisesti olin onnellinen, sainhan hyvät olot. Iso kaunis puutalo 
(punainen), paljon lemmikkieläimiä, veli, isä ja äiti. Lyhyt ilo muuttui pitkäksi 
itkuksi…

Perhe paljastui legendaariseksi suomalaisperheeksi: ”vaimo ja mukulat ulos 
vaikka kirveellä”. Eli kuuluisa paskajuttu menee näin. Isä joi, löi äitii… tai 
enemmän yritti murskata siltä elimet pihalle, rikkoi minun ja veljeni lelut, huusi 
ja riehui kaikin mahdollisin keinoin.

Elämän alku näyttäisi noudattavan onnellisen perheen metanarratiivia. Kodin kulissit ovat kunnossa 

ja juuri oikeanlaiset: kaunis, punainen puutalo, paljon lemmikkieläimiä ja tyypillinen ydinperhe. Sit-

ten tarina näyttää todelliset kasvonsa, jotka irvistävät siloitellulle kuorelle. Ilo muuttuukin itkuksi. 

Kirjoittaja käyttää viittauksia suomalaiskansalliseen tragediaan, jota kuvaa mustan huumorin kei-

noin. Perheen elämä noudattaa kuuluisan paskajutun juonta, eli isä juo, lyö äitiä, riehuu ja rikkoo 

jopa lasten lelut. Intertekstuaalisia viitteitä on löydettävissä moraalisiin, kulttuurisiin kertomuksiin 

alkoholin kiroista, aina Turmiolan Tommista lähtien. Kirjoittaja käyttää kulttuurista mallitarinaa 

sisäänpääsynä subjektiiviseen kokemukseen ja tulkintaan.

Koti, jossa leikitään vain aikuisten leikkejä

Kuvauksissa kodeista korostuu aikuisten toiminta ja ongelmat. Lapsille perhetragediakuvauksissa ei 

juuri tilaa löydy. Lasten toimijuus ja elämätön lapsuus kätkeytyvät viinanhuuruisten juhlien, tappe-

lun ja pelon alle. Perinteiset lapsuuden muistot leikeistä, juhlista ja huvipuistoista puuttuvat näistä 

tarinoista. Lasten leikeille ei näytä yksinkertaisesti olleen tilaa eikä paikkaa kodissa, joissa aikuisten 

”leikit”, eli päihtyminen, juhlinta ja väkivalta ovat vallanneet kodin. Näissä kodeissa hyvän ja tur-

vallisen sijaan paha on aina läsnä (Vrt. Hurtig 2003: 177). Nimimerkki ”Soja” kuvaa sitä näin:

OTE 17
Kotiin tulo ei monesti ollut sitä mitä olin odottanut vaan jotain semmoista mitä 
en voi unohtaa. Minua odotti kännissä olevat miehet, joista äitini ei taatusti ollut 
iloinen. Äiti monesti käski minun mennä huoneeseen leikkimään, vaikka eihän 
se minua estänyt kuulemasta, mitä talon toisessa päässä tapahtui. Ja ei mennyt 
kauan, kun talossa oli kova tappelu, milloin mistäkin. Mutta aina jotenkin huu-
telu ja tappelu loppui ja äitini oli mukana ryyppäämässä.
– – –
Ne todelliset painajaispäivät olivatkin aivan toista maata. Ne olivat jopa niin 
hirveitä, että pelkäsin kuolevani. Isälläni oli vaihteeksi ”leikissä” mukana pyssy 
joskus puukko jolla hän vannoi tappavansa äitini. Ja minut se sai niin vihai-
seksi, että huusin niin kovaa kuin kurkusta lähti.



81

Koti, johon lapsi tulee, ei ole se paikka, johon hän toivoi tulevansa. Turvallisen ja kotoisan ilma-

piirin sijaan lapsi kohtaa kännissä olevia miehiä. Lapsi käsketään leikkimään huoneeseensa, mutta 

leikkiä varjostaa aikuisten todellisuus: tappelu ja huutelu. Äiti, joka aluksi näyttäytyy lapsen puolus-

tajana, meneekin lopulta mukaan ryyppäämään ja lapsi jää aivan yksin. Pahinta ovat kuitenkin isän 

”leikit”, joissa leikkikaluina ovat pyssy ja puukko.  Kertoja ilmaisee hyvin vahvaa affektia: pelkäsin 

kuolevani. Lopulta lapsi huutaa vihaisena niin paljon, että naapuri kutsuu poliisin. Tämän jälkeen 

lapsi viedään pois kotoa. Otteessa lapsen passiivisuus muuttuu vihan kautta toimijuudeksi, huuta-

miseksi, joka lopettaa vihdoin väkivaltaisen kotielämän. Aikuisen ja lapsen positiot ovat kääntyneet 

päälaelleen. Lapsi huutaa, kunnes aikuisten ”leikit” loppuvat. Tällaisten tarinoiden lapset eivät ole 

saaneet olla lapsia siinä mielessä, mitä nykyisen lapsuuskäsityksemme mukaiseen lapsena olemi-

seen kuuluu. Lapsena olemiseen kuuluva oikeus tulla suojelluksi ei ole toteutunut kirjoittajien tari-

noissa. Lapset joutuvat kantamaan aikuisen roolia myös huolehtiessaan pienemmistä sisaruksistaan. 

Nimimerkki Destiny’s child -85 huolehti pienemmästä Juuso-veljestään aina, kun vanhemmat olivat 

humalassa.

OTE 18
Mut kun mä menin tokalle, isästä oli tullut jokapäiväinen alkoholisti. Mä jou-
duin jättää silloin nelivuotiaan Juuson aina yöllä yksin kotiin, kun lähdin hake-
maan isää kapakasta. Toisinaan, kun isä oli sammunut kotiin ja Juusolla ei ollut 
ulkoa tultua kotiavaimia, nukkui Juuso rappukäytävässä.

6.2.2 Muutto sijaiskotiin – pelastus yhdelle, epätoivon paikka toiselle

Sijaiskotiin muuttaminen on tarinoiden käännekohta. Useimmiten sitä kuvataan hyväksi asiaksi, jopa 

pelastukseksi. Nimimerkki Soja kuvaa muuttopäiväänsä näin:

OTE 19
Autossa istuminenkin oli ahdistavaa, kun ei tiennyt, missä seuraava pysähdys 
olisi. Mutta onneksi aloin huomaamaan tuttuja maisemia, jotka vievät minut 
vanhempieni tuttujen pihaan. Se vasta sai minut onnelliseksi, koska sinne olin 
aina pienenä kyläreissuilla halunnut jäädä. Aluksihan olin heille kriisilapsi, 
mutta sitten siitä tuli minun kotini. Päivä, jolloin he päättivät pitää minut, oli 
minun pelastukseni päivä.

Kertomuksessa ahdistus siitä, ettei tiedä, mihin on menossa, muuttuu onnellisuudeksi. Kirjoittaja 

kuvaa tuntemisen prosessia, joka muuttaa olomuotoaan. Muutto sijaiskotiin merkityksellistyy koko-

naisvaltaisesti positiiviseksi tapahtumaksi, pelastuksen päiväksi. Myös suhde sijaiskotiin muuttuu: 

aluksi kertoja on (vain) kriisilapsi, eli oleminen on tilapäistä, mutta sitten paikka muuttuu, tulee, 
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hänen kodikseen. Myös nimimerkille Elämästä selvinnyt muutto sijaisperheeseen on hyvä koke-

mus. Hän lopettaa tarinansa näin: ”Minulla on hyvä olla kun tiedän, ettei minun tarvitse pois läh-

teä”. Hänen tarinassaan merkityksellisiksi asioiksi nousee erityisesti turvallisuuden tunne, jota hän 

on kokenut muualla kuin alkukodissaan, kuten sairaalassa, kriisiperheessä ja sijaiskodissa. Kodin 

ja muiden paikkojen välinen ero kontrastoituu suhteessa turvallisuuden ja pysyvyyden tunteisiin: 

hänen kertomuksessaan kuvataan erityisesti edestakaista liikettä kodin ja lastenkodin välillä, mikä 

lopulta päättyy hänen päästessään pysyvään sijaiskotiin.

Osassa tarinoita sijaisperheeseen muuttoa ja siellä asumista kuvattiin neutraalisti, jopa lakonisesti. 

Nimimerkki Jet-85 kirjoittaa kotoa pois muuttamiseen johtaneista tapahtumista ja sijaisperheestään 

näin:

OTE 20
Eräänä päivänä kun tulin koulusta, meillä oli kaksi sosiaalityöntekijää. He oli-
vat tulleet katsomaan millaisissa oloissa minä oikein elin. Kun tästä oli kulu-
nut jonkin aikaa, toinen sosiaalityöntekijä tuli hakemaan minua koulusta. Ker-
roin hänelle asioita, jotka tulivat muuttamaan koko elämäni. Kerroin hänelle 
äidin ja äidin ystävän juopotteluista. Sosiaalityöntekijä tuli katsomaan sisälle 
ja samana päivänä pihalle ajoi poliisiauto ja tavallinen auto. Äiti oli sammu-
nut. Minut käskettiin ottamaan vähän vaatteita mukaani ja sitten minä menin 
tavalliseen autoon. En tiedä, mitä äidille tehtiin, mutta minut vietiin kriisikotiin 
sen toisen sosiaalityöntekijän luokse. Minulle alettiin etsiä heti sijaiskotia, joka 
löytyi kuukauden kuluttua. Sosiaalityöntekijä vei minut sinne ja jäin sinne heti. 
Täällä minä vieläkin asun.

Päivä, jolloin kirjoittaja kertoi autossa sosiaalityöntekijöille kotitilanteestaan, on jäänyt selvänä 

kertojan mieleen. Muisto on vahvasti merkityksellinen: tuo hetki muutti kirjoittajan koko elämän. 

Muiston voi siksi ajatella olevan omaelämänkerrallinen. Kertomuksen merkitys muuttuu riippuen 

virkkeen (k)erroin hänelle asioita, jotka tulivat muuttamaan koko elämäni painotuksesta. Kun pai-

notetaan sanomisen prosessia, kertomista, kertojan oma rooli muutoksen agenttina on vahva. Sen 

sijaan, kun painotetaan kertomisen kohdetta, asioita, jotka tulivat muuttamaan koko elämäni, oleel-

lisinta ovat kertomisen sisällöt, jotka muuttivat elämän kulun. Kertomus on muilta osin episodimai-

nen: siinä kerrotaan tapahtumien kulku mutta affekteja niihin ei liitetä. Kirjoittaja ei kerro, miltä 

muutto ja asuminen sijaisperheessä ovat tuntuneet.

Arvottomuuden tunteita ja sijaiskoti pahan paikkana

Kirjoitusten joukkoon mahtui myös tarinoita, joissa elämä ei ollut muuttunut paremmaksi sijoituk-

sen jälkeen. Elämää sijaisperheessä varjostivat muiden lasten osoittama syrjintä tai sijaisvanhempien 
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tekemä kaltoin kohtelu. Nimimerkille Sijaiskotilapsi -86 ongelmia aiheutti oma biologinen veli, joka 

käyttäytyi väkivaltaisesti kirjoittajaa kohtaan. Hän kuvaa elämäänsä näin:

OTE 21
Sijaisvanhempieni energiaa ja aikaakin meni aika paljon veljeeni. Hän sai pal-
jon raivokohtauksia ja häneltä menivät hermot nopeasti. Hänen takiaan me 
lapset jouduimme joustamaan todella paljon ja se ei ollut hirveän helppoa. 
Oli myös aika jolloin veljeni uhkaili minua tappamisella ja sen takia jouduin 
käymään perheneuvolassa puhumassa ventovieraalle ihmiselle ongelmistani. 
Ihmettelen, etten ole saanut vesikammoa, koska veljeni on yrittänyt hukuttaa 
minut sijaisäitini vanhempien luona.

Veli on tehnyt kirjoittajan elämästä vaikeaa. Hän kokee avun tarjoamisen, perheneuvolassa käynnit, 

rangaistuksena itselleen, joutumisena puhumaan ventovieraille. Todella rankkoihin kokemuksiin liit-

tyvät kuvaukset, kuten hukuttamisyritys, kuvataan ilman melodraamaa. Affektejaan kertoja ei suo-

raan kuvaa. Sijaiskotiin muuttaminen ei ole tuonut kertojan elämään sitä turvaa, jota sijaishuollolla 

tavoitellaan. Tilanne herättää hänessä epätoivon tunteita: ”Välillä mietin, kauanko enää kestän sitä. 

Sitä ei tosiaankaan kestä”. Kertojan elämää varjostaa lisäksi hänen kokemuksensa siitä, että biologi-

set vanhemmat suosivat veljeä ja antavat hänelle parempia lahjoja. Lisäksi hän kokee, että sijaisper-

heen muista lapsista pidettäisiin enemmän kuin hänestä. Kirjoittajan tarinan pohjavireenä on tunne 

arvottomuudesta ja siitä, ettei kirjoittajasta pidetä yhtä paljon kuin muista lapsista. Tästä tarinasta ei 

löydy pystyvää toimijaa, jolla on valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä. Sen sijaan kertoja on katkera, 

epätoivoinenkin lapsi, joka ei pääse pakoon veljensä ahdistavaa kohtelua.

Muutto sijaiskotiin on useissa kertomuksissa ollut aluksi mukava asia, ja ensimmäiset vuodet ovat 

menneet hyvin. Tämän jälkeen osa kirjoittajista kuvaa kuitenkin kaiken muuttuneen. Sijaisvanhemmat 

ovatkin osoittautuneet kontrolloiviksi, jopa alistaviksi, henkistä väkivaltaa käyttäviksi, joiden luota 

lapsi ei ole päässyt pois. Syytä muutokselle ei anneta. Ehkä taustalla on lapsen kasvaminen varhais-

murrosikään, jolloin konflikteja syntyy helpommin. Nimimerkki Läpi vaikka harmaan kiven kertoo 

kokemustensa olleen niin ikäviä, että hän harkitsi itsemurhaa kymmenen–yhdentoista ikäisenä.

OTE 22
Mä ikävöin äitiäni aina enemmän ja enemmän ja halusin takas kotiin. Mä en 
tykännyt olla siellä sijaiskodissa. Mä olin jatkuvasti arestissa koska olin sutan-
nut vaatteeni tai kastellut ne. Mä olin aina syypää kaikkeen, mä muka kiusasin 
sitä toista sijaislasta, mulle huudettiin aina, ja ne pisti sen toisen lapsen vahti-
maan mua, et jos mä tein jotain niin ne sais tietää. 
– – –
Tai jos sosiaalivirkailija oli kylässä ni kyllä ne sitte oli mukavia. Mä muis-
tan sen muijan ilmeen vieläkin ku se yritti kalastella multakin kehuja jonkun 
sossutätösen vierailun jälkeen. Mä olin ku mikäkin palkintopossu niille. Sen 
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oikein näki niitten naamalta kui paljon ne mua vihas ku mä en ollukaa mikää 
unelmien täyttymys.

Lapsi on elänyt paikassa, jossa kohdellaan huonosti, mutta josta ei pääse pois. Kertomus on kuin 

ahdistava ja jännittävä vankilapakotarina, jossa kerta toisensa jälkeen päädytään aina takaisin sel-

liin. Hänen toistuvat yrityksensä päästä takaisin äitinsä luo kariutuvat kerta kerralta. Kertoja kuvaa 

itsensä palkintopossuksi, jota näytellään sosiaalityöntekijöille hymy kasvoilla, mutta jota samaan 

aikaan halveksutaan ja vihataan. Suhdetta sijaisvanhempiin kuvataan äärimmäisellä affektilla, 

vihalla. Kokemus siitä, ettei hän ole täyttänyt hänelle asetettuja odotuksia, on vahva. Lapsi on yrit-

tänyt aktiivisesti päästä pois vankilastaan mutta häntä ei ole kuultu. Lopulta pakotarinassa tapahtuu 

läpimurto, ja kirjoittaja pääsee mukavaan sijaisperheeseen. Tämä paikka ei ole kuitenkaan kuin väli-

aikaisratkaisu, ja hänet laitetaan lastenkotiin. Siellä kirjoittaja viihtyy, hänestä tuntui siltä kuin olisi 

”päässyt taivaaseen”. Käänteet jatkuvat kuitenkin edelleen, sillä lastenkodissa hänellä ”alko menee 

lujaa”, eli mukaan tulivat alkoholi, tupakka ja viiltely, jopa itsemurhayritys. Kaiken aikaa hän yrittää 

”pakkomielteisesti” päästä äitinsä luokse asumaan. Tarinan loppu on kaikista jännittävistä vaiheis-

taan huolimatta onnellinen: hän pääsee vihdoin äitinsä luo takaisin ja alkaa käydä lukiota.

6.2.3 Uhrin positiosta selviytyjän positioon

Aineistoni kertomukset ovat kaikesta huolimatta selviytymistarinoita. Kirjoittajat ovat selviytyneet 

epäinhimillisistä, uskomattomistakin olosuhteista. Selviytyjän ja uhrin positiot ovat kuitenkin tari-

noissa yhtä vahvoina läsnä: kumpikaan niistä ei nouse toisensa yli. Useimmin positio näyttää muut-

tuvan vasta aivan kertomuksen lopussa. Vastakkaisten positioiden samanaikaisuus on myös häm-

mentävää. Selviytyminen ensiksi lapsuuden kodin laiminlyönneistä ja vaarallisistakin olosuhteista ei 

automaattisesti ole tarkoittanut pääsyä turvapaikkaan, vaan joidenkin lasten kohdalla kamppailu on 

jatkunut vielä sijaisperheessä. Kokemukset eivät ole olleet merkityksettömiä, vaan ne ovat jättäneet 

syviä vammoja ja haavoja kirjoittajiin. Usein kirjoittajat kertovat masentuneisuuden ja itsetuhoisuu-

den alkaneen vasta, kun fyysiset puitteet ovat olleet kunnossa.

Loppuaan kohti kertomukset muuttuvat ahdistavien kokemusten ja tunteiden kuvaamisesta yllät-

tävänkin toiveikkaiksi. Kirjoitukset ovat selviytymistarinoita, mutta niitä analysoimalla on vaikea 

päätellä, mitkä asiat ovat selviytymisen taustalla. Joitakin viitteitä voi löytää, esimerkiksi nimimer-

kin Läpi vaikka harmaan kiven kohdalla avaintekijä lienee ollut se, että hänen pakkomielteekseen 

kuvaamansa toive äidin luona asumisesta toteutuu vihdoin. Niissä tarinoissa, joissa sijaisperheeseen 
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muutto on koettu pelastavaksi kokemukseksi, sijaiskoti selittää selviytymisen. Tarinoissa, joissa on 

vähän affekteja ja kertomus on lähinnä materiaalisten prosessien kuvausta, kirjoittajat eivät reflektoi 

selviytymisensä syitä. Nykytilanteen arvio on lähinnä toteava ja keskittyy olosuhteisiin: asiat ovat 

nyt näin.

Sankaritarinoita kertomukset eivät varsinaisesti ole, sillä päähenkilö kuvataan usein antisankariksi. 

Kyse on pikemminkin kasvutarinoista. Nimimerkki Tyttö, pallo ja unelma käyttää itsestään nimitystä 

”hirviö”. Tällä hän tarkoittaa psyykkisten ominaisuuksiensa lisäksi myös fyysistä olemustaan, josta 

häntä on pilkattu lapsuusvuosiensa ajan. Tästä huolimatta hänenkin tarinansa on kirjoitettu uhrin 

position lisäksi selviytyjän positiosta. Kirjoittajalla on unelma, rakkaus, joka auttaa häntä selviä-

mään. Rakkauden kohde selviää nimimerkistä: se on koripalloharrastus. Hän kirjoittaa ikään kuin 

elämänohjeeksi itselleen ja lukijoille:

OTE 23
Mun sääntö, joka saa mut haluamaan itseltäni ja muilta sitä jotain: etsi rakkaus, 
joka auttaa värittämään pahalle uudet, kirkkaammat värit. – – – Jos tykkäät ja 
haluat, sen avulla voit tehdä itsesi suureksi ja vahvaksi soturiksi. – – – Minulla 
on harrastus.

Sama kertoja, joka tekstin alussa kuvailee itseään hirviöksi, kertoo pyrkimyksestään suureksi ja 

vahvaksi soturiksi. Identifioituminen antisankariksi, josta voi rakkauden ja tahdon voimalla kasvaa 

soturi, on kulttuurisessa tarinavarannossa yleinen kasvun narratiivi. Kyseessä on toukasta perhoseksi- 

tai rumasta ankanpojasta joutseneksi -tyyppinen transformaatiokertomus. Myös Rita Jähin (2004) 

aineiston tarinoista suurin osa on kasvun, kehityksen ja eheytymisen tarinoita. (Mts: 169–171.)

Nimimerkki Läpi vaikka harmaan kiven ankkuroi viimeisessä kappaleessa tarinansa selviytymis- ja 

kasvutarinaksi näin: ”Tää on mun tarinani ja tää on kasvattanu mua henkisesti tosi paljon. Ilman 

näitä kokemuksia mä en varmaan olis minä, olisin ihan joku muu.” Myös nimimerkki Destiny´s 

child -85 näkee elämänsä kaikesta huolimatta positiivisessa valossa. Ohjeeksi muille hän esittää:

OTE 24
Mutta yhden lauseen tahdon sanoa kaikille, joilla on vaikeaa: Päivä paistaa 
myös risukasaan. Ton lauseen mulle opetti mun äiti, ja toi on pitänyt myös 
paikkansa.

Kiinnostavalla tavalla tässäkin tekstissä viitataan kertomuksen ulkopuoliseen maailmaan, tekstillä 

on lukija, jolle kirjoittaja haluaa osoittaa sanansa. Ohje voi merkityksellistyä erityisen tärkeäksi 
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siksi, että se on hänen äidiltään opittu, äidin henkistä perintöä. Kertomuksissa selostettiin lähes aina 

lopuksi, minkälainen on kertojan nykysuhde hänen biologisiin vanhempiinsa. Sävy on yleisimmin 

olosuhteita kuvailevaa, kuten: ”Tapaan äitiäni silloin tällöin. Isästäni en tiedä mitään”; ”(ä)iti meni 

viime kesänä naimisiin ja hän on ollut kuivilla siitä asti kun jätti ystävänsä. Isä on edelleen Venäjällä 

töissä ja hänellä on Venäläinen naisystävä” tai ”(o)len pyrkinyt käymään vanhempieni luona joka 

kuukausi, joka ei aina onnistu, sillä heillä on vielä tänä päivänäkin alkoholiongelma”. Tietoisuus 

siitä, mitä biologisille vanhemmille kuuluu, näyttää olevan tärkeää. Vaikka vanhempien tapaaminen 

estyisi näiden alkoholismin tai poissa olon vuoksi, vanhempia ei syytetä tai esimerkiksi vihata. Suh-

tautuminen on yllättävän neutraalia. Biologisilla vanhemmilla on oma paikkansa lapsen elämässä, 

olivatpa nämä minkälaisia tahansa.

6.3 Sijaisperhelapsille yhteisiä kokemuksia – mitä löytyi molemmista aineistoista

Tarkastellessani molempia aineistojani rinnakkain huomaan niiden olevan pikemminkin erilaiset 

kuin samankaltaiset. Aineistojen sisäiset erot ovat selvästi pienemmät kuin niiden väliset erot. Jotta 

elettyjen ihmiskohtaloiden ainutkertaisuus säilytettäisiin, korostan erityisesti sijaishuoltoilmiön 

moninaisuutta ja ristiriitaisuutta lapsen kannalta. Kokemusten yhteen niputtaminen ja pelkistäminen 

on paitsi mahdotonta myös epäilyttävää. Jotta sijaisperheessä elämisestä ja huostaanotosta koettuna 

prosessina voisi sanoa ylipäätään mitään, on kuitenkin tärkeää pyrkiä löytämään kerrotuista koke-

muksista jotakin, mikä kirkastaisi ilmiölle ominaisia puolia.

Tutkimuskysymysteni kannalta olennaisin aineistoja yhdistävä näkökulma on sen tarkastelu, miten 

lasten elämän kerrotaan muuttuneen huostaanoton myötä ja miten muutosprosessissa on pyritty 

selviämään. Joidenkin lasten kohdalla muutos on ollut dramaattinen: ahdistavista kotioloista pois-

pääseminen on mahdollistanut lapsen subjektiviteetin ja toimijuuden vahvistumisen. Äärimmillään 

muutto on tarkoittanut pelastumista. Olen halunnut kuljettaa samanaikaisesti analyysissa mukana 

sekä uhrin että selviytyjän positioita. Lasten näkeminen molemmista positioista käsin on tärkeää, 

jotta toista ei hukattaisi. Joissakin tarinoissa uhrius on vahvempana kuin toisissa. Selviytymistä ja 

toimijuutta korostava lukutapa on ongelmallinen, mikäli haavoittavat kokemukset sivuutetaan täysin. 

Tämän vuoksi käsitän aineistoni ennen kaikkea selviytymistarinoiksi, joissa halu selvitä on vahva, 

vaikka koetut tapahtumat varjostavat ja kehystävät elämää. Järkyttävien kokemusten kuuleminen ja 

lukeminen ja vakavien silmien näkeminen muistuttavat, miten hankalissa oloissa osa lapsuuksista 

Suomessa eletään. Kuitenkin selviytyminen on mahdollista.
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Olennaista ja yhdistävää aineistoissa on lisäksi sen toteaminen, että lasten elämään kuuluu monia 

tärkeitä ihmissuhteita, jotka jatkuvat omalla tavallaan myös sijoituksen jälkeen. Huostaanoton 

jälkeenkin biologiset vanhemmat ovat merkityksellisiä lapselle, vaikka takaisin muuttamista ei 

pidettäisi mahdollisena tai edes hyvänä vaihtoehtona. Lasten näkemys biologisista vanhemmista ja 

sukulaisista tärkeinä ihmisinä voi olla erilainen kuin ammattilaisten. Sosiaalityöntekijät arvioivat 

sijaishuoltoprosessia vaikeuttaneiksi tekijöiksi useimmiten juuri biologiset vanhemmat ja sukulaiset. 

(Hiitola 2008: 35.) Joskus lapsen käsitys hänen omasta edustaan toteutuu kuitenkin parhaiten, kun 

tapaamisille asetetaan ehtoja. Lapsen kuuleminen tässäkin asiassa on tärkeää, sillä vaikka vanhempi 

voi olla tärkeä, hänen luonaan ei välttämättä haluta vierailla. 

Aineistoni lapsilla sijaishuoltoprosessi on ollut useimmiten onnistunut. Sijaishuoltoraportti, jonka 

mukaan yli 70% prosesseista oli onnistunut hyvin tai erittäin hyvin, antaa samansuuntaisen kuvan 

(Hiitola 2008). Kaikki haastattelemani lapset kertoivat viihtyvänsä nykyisessä sijaisperheessään. On 

syytä huomioida tätä tulosta arvioitaessa, että kriisiytyneet ja epäonnistuneet sijoitukset ovat luulta-

vasti valikoituneet pois aineistonkeruuprosessin aikana. Lisäksi kahdella lapsella oli takanaan sijais-

perheen vaihtaminen, eli sijaishuollon onnistuminen kuvasi ennen kaikkea nykytilannetta.

Monet sijaisperheissä eläviä lapsia käsitelleet tutkimukset osoittavat lasten pärjäävän melko hyvin 

(Laurila 1999; Hämäläinen 2005). Kaisu Viittalan mukaan lapsilla, joita hän haastatteli, oli vahva 

toimijuus ja subjektiviteetti (2001:270). Toimijuus ilmeni hänen mukaansa muun muassa siinä, että 

lapset harrastivat paljon eri asioita, ja harrastukset olivat heille tärkeitä (emt: 252). Tarkasteltaessa 

sijaishuollon asiakaslasten hyvinvointia nuoruudessa ja aikuisena, on syytä muistaa, että heillä on 

takanaan kuormittavia kokemuksia. Siksi näiden lasten vertaaminen koko ikäluokkaan ei ole oikeu-

denmukaista. Vertailun sijaan tulisikin kiinnittää huomiota sijaishuollon laatuun ja erityisesti siihen, 

että lapset saavat tarvittavia palveluita, kuten terapiaa, myös sijoituksen jälkeen. Aineistossani jotkut 

lapset olivat kokeneet väheksyntää ja henkistä väkivaltaa myös sijaiskodissaan. Myös sijaishuol-

toraportin mukaan fyysistä ja henkistä kaltoinkohtelua oli esiintynyt sijaishuoltopaikoissa (Hiitola 

2008: 33–34). Ei voidakaan ajatella, että lapsi pelastuisi pelkästään sillä, että hänet viedään sijais-

perheeseen, vaan prosessi jatkuu läpi lapsuuden ja nuoruuden. Vaikka lapsi alkaisikin oireilla vasta 

sijaisperheessä, on erityisen tärkeää, etteivät aikuiset anna periksi ja luovuta, mikä oli Riitta Laakson 

(1998) haastattelemien nuorten vahva viesti.
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Uhrin ja selviytyjän positioiden määritteleminen sisältää tutkijan kannalta aina riskin väärintulkin-

nasta. Elämänkerta-aineiston kertomuksissa selviytymistarinan piirteet ovat selvästi löydettävissä. 

Haastatteluaineiston osalta samankaltainen tulkinta on hankalampaa, sillä haastatellut lapset eivät 

reflektoi samalla tavoin olemistaan. Joissakin tapauksissa katson, että lapset ovat myös työntäneet 

ikävät muistonsa pois mielestään ja koettavat elää mahdollisimman tavallista lapsuutta. Kysyin kai-

kilta lapsilta, ovatko he käyneet puhumassa asioistaan jonkun aikuisen kanssa. Osalla kontakteja 

ammattiauttajiin oli, osalla se lienee vielä edessä. Ulkopuolelle näkyvä positiivisuus ja reippaus voi 

kätkeä alleen lapsen surua ja hätääkin. Selviytyminen saattaakin tarkoittaa yhä käynnissä olevaa 

kamppailua, ei lopullista olotilaa. Jossakin vaiheessa lapsilla saattaa olla edessä asioiden tietoinen 

työstäminen (Laitinen 2004: 265). Olisikin tärkeää muistaa myös iloisen ja positiivisen lapsen koh-

dalla olla sensitiivinen lapsen halulle ja tarpeelle työstää kokemuksiaan.

Kaisu Viittala on tulkinnut oman aineistonsa huostaan otettujen lasten, jotka altistuivat alkoholille 

sikiöaikana, olevan selviytyjiä (2001: 274). Puhuminen selviytyjistä liittyy usein tutkimuksiin, joissa 

tarkastellaan vaikeissa olosuhteissa eläneitä ihmisiä. Selviytyminen on arvotettu positiiviseksi – se 

voi olla kielenkäyttönä jopa pakottavaa. Merja Laitinen käsittää selviytymisen uhriuden vastakohdan 

sijaan uudelleen rakentumisena. Uudelleenrakentumisen prosessi ei ole hänen mukaansa lineaarinen, 

vaan pirstaleinen ja syklinen. (Emt: 274–275.) Kun on kyse lapsista, uudelleen rakentuminen on 

vasta alussa, mikäli se on edes alkanut. Käsitteenä se on kuitenkin tarkoituksenmukainen kuvaamaan 

kokemusten työstämisen kokonaisvaltaisuutta ja jatkuvuutta.
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7 POHDINTA
Tässä luvussa esitän ensiksi yhteenvedon tuloksistani. Tämän jälkeen arvioin käyttämiäni menetel-

miä ja tekemiäni ratkaisuja. Lopuksi pohdin, mitä yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellisesti tärkeitä 

seikkoja aineistoni minulle kertoi ja minkälaisia uusia avauksia näistä juontuu.

7.1 Yhteenvetoa tuloksista

Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Minkälaisia kokemuksia huostaanottoon liittyy lapsen kannalta ja 

minkälaisia merkityksiä sijaishuollolle annetaan osana lapsuutta? 2. Mitä lasten selonteot kertovat 

heidän elämänsä muuttumisesta huostaanoton jälkeen? 3. Minkälaisena lasten elämä näyttäytyy las-

ten kertomuksissa? Lisäksi minua kiinnosti lasten haastattelumenetelmän kehittäminen lapsen omaa 

kertojuutta vahvistavaan suuntaan. Sijaisperheessä eläminen merkityksellistyi hyvin moninaiseksi, 

ja se tarkoitti eri lapsille jopa vastakkaisia asioita. Näin ollen ei voida sanoa, että lapsi kokisi sijais-

huollon jollakin tietyllä tavalla, vaan moninaisuus ja ristiriitaisuuskin määrittelevät ilmiötä perusta-

vanlaatuisesti. Lasten elinpiiri oli muuttunut täysin ja lopullisesti. Kuitenkin lapsilla oli elämässään 

myös pysyviä elementtejä. Kerrotuissa tarinoissa sekä sävy että juoni vaihtelivat. Halusin pitää mie-

lessäni joidenkin lasten pyrkimyksen esittää oma elämänsä positiivisen, tavallisen lapsuuden kehyk-

sen kautta. Muu olisi ollut aineistoni väärinlukemista. Kaikissa kertomuksissa kaltoin kohtelua ja 

traumaattisia kokemuksia ei ollut. Silti olen halunnut tuoda esiin myös lasten kertomat väkivalta- ja 

laiminlyöntikokemukset ja välittää näkemiäni ja lukemiani murheen ja surun kokemuksia eteenpäin.

Olen analyysissani tarkastellut aineistoani myös lasten toimijuuden näkökulmasta. Toimijuus on 

tutkimukseni viitekehyksen, yhteiskuntatieteellisen lapsuustutkimuksen, keskeinen käsite (Alanen 

2001). Pienen lapsen toimijuus ei ole samankaltaista kuin aikuisen, varsinkaan, kun kyse on olosuh-

teiden muutoksista, jotka johtuvat aikuisten elämäntavoista. Usein toimijuudelle ulkoapäin asetetut 

puitteet ovat olleet lasten elämässä hyvin kapeat. Olen tarkastellut sitä, millä tavoin toimijuus esiin-

tyy lasten kerronnassa, omassa kontekstissaan. Usein lapsen reaktio aikuisten toimintaan, kuten avun 

hakeminen tai huutaminen naapurista, on johtanut viranomaisten puuttumiseen perheen tilanteeseen. 

Tällöin lapsen toimijuus on jopa ylittänyt lapselle yleisesti hyviksi katsottujen roolien rajat: lasten 

on täytynyt puuttua vanhempiensa elämään ja hakea apua.

Olen käyttänyt analyysissa apunani myös funktionaalisen kieliopin käsitteitä (Halliday 1985). Olen 

eritellyt lasten kerronnasta toiminnallisia prosesseja. Tunteitaan ja henkisiä prosesseja lapset kuva-
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sivat usein käyttäytymisen prosessikuvausten kautta: esimerkiksi surua ilmaistiin itkemisen ja vihaa 

mätkimisen kautta. Tämä on lapsille ominaista kerrontaa. Käyttäytymisen prosessit ovat ruumiillisia 

ja siten lapsille helpompia kuvata kuin mentaaliset prosessit, jotka vaativat kertojalta kykyä reflek-

toida ja etäännyttää kokemuksia. Lapset käyttivät lisäksi tuntemisen prosesseja kuvaavia ilmauksia, 

(haastatteluissa) erityisesti, jos apuna olivat tunnekortit. Yksi analyysini keskeinen kiintopiste on 

ollut huostaanoton seurauksena tapahtuneiden muutosten merkityksissä lapsille ja lasten tavat selviy-

tyä ja käsitellä uusia olosuhteita. Sijaisperheeseen muuttamiselle annettiin monenlaisia merkityksiä, 

ei vain yhtä. Myös tapahtuman merkittävyys varioi kertomuksissa. Osa lapsista kuvasi tapahtumaa 

hyvin emotionaaliseksi; osa suhtautui siihen neutraalisti ja olosuhteet toteavasti. Muuttopäivä raken-

tui syvästi omaelämänkerralliseksi muistoksi; toisaalta sen kerrottiin myös tuntuneen tavalliselta ja 

ei miltään. 

Kotoa pois muuttamiseen liitettiin monia tunteita. Erityisesti elämänkerta-aineistossa painottuivat 

helpotuksen tunteet. Suru pois lähtemisestä ja ikävä takaisin olivat kuitenkin mukana molemmissa 

aineistossa. Yllättävän usein muutosta kerrottiin kuitenkin melko neutraalisti. Yleisin muuttoon lii-

tetty ilmaus oli haastatteluaineistossa outous. Alun omituisuus oli kuitenkin pian vaihtunut tavalli-

seksi ja kivaksi. Näin ollen en voi vetää ennakko-oletusteni mukaista johtopäätöstä siitä, että muut-

topäivä olisi kaikille lapsille mieleenpainuva ja erityisen merkittävä päivä. Toisaalta en voi vetää 

myöskään sellaista johtopäätöstä, että muutto olisi merkityksetön, ja lapselle olisi yhdentekevää, 

missä hän asuu. Enemmänkin kyse lienee kerrontaan ja vuorovaikutukseen liittyvistä prosesseista, 

kuten siitä, miten lapset halusivat tapahtuneesta kertoa.

 Olen halunnut kuljettaa tulkinnoissani mukana sekä selviytyjän että uhrin positioita. Molemmat 

positiot ovat lomittaisesti läsnä aineistossani. En kuitenkaan halua puhua erityisistä selviytyjälap-

sista. Se, miten todellisten ihmisten elämät kulkevat eteenpäin, on eri asia kuin millaiseksi kertoja 

halusi rakentaa tarinansa. Entä mitä aineistoni perusteella voidaan sanoa lasten resilienssistä? En ole 

halunnut etsiä erilaisia ominaisuuksia, jotka kertovat lasten selviytymisestä tai mahdollisista vau-

rioista. En myöskään ole halunnut tehdä johtopäätöksiä lasten kiintymyssuhteista. Olen halunnut 

keskittyä tarkastelemaan selviytymistä ja resilienssiä lapsen kokemuksesta käsin, eli korostamalla 

niitä asioita, joita lapset itse ovat tuoneet esiin merkityksellisinä. Kaikki aineistossani esiintyvät lap-

set ovat selviytyneet kertomaan kokemuksistaan. Kuitenkin monen kohdalla selviytyminen on ollut 

välillä hyvin pienestä kiinni: moni lapsi on läpikäynyt jopa itsetuhoisia ajanjaksoja. Vaikeat koke-

mukset ja laiminlyönnit ovat jättäneet jälkensä lapsiin. Lasten kertomukset ovat tästä huolimatta toi-
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veikkaita selviytymistarinoita. Itsensä näkeminen subjektina, jolla on valta vaikuttaa omiin asioihin, 

liittyy resilienssiin. Samoin siihen liittyy omien kokemustensa reflektointi siitä näkökulmasta, miten 

ihminen on lopulta koettujen ja elettyjen tapahtumien kautta tullut juuri sellaiseksi kuin on. Erityi-

sesti vanhemmat lapset reflektoivat elämäntarinaansa kasvutarinana.

Lasten halu ylläpitää merkityksellisiä ihmissuhteitaan vielä huostaanoton jälkeenkin tukee selviy-

tymistä. Myös kuvitteellisen, eli imaginaarisen, perheen ylläpitäminen tukee tarpeellisia päämääriä. 

Katson sen tarkoituksena olevan toisaalta jatkuvuuden ja koheesion kokemukseen pyrkiminen läpi 

muuttuvien olosuhteiden ja toisaalta kuuluminen johonkin. Sen sijaan, että pohtisin, pitääkö lapsi 

ensisijaisena perheenään alkuperhettään vai sijaisperhettään (vrt. Andersson 1999; Gardner 1996), 

ymmärrän lasten käsitykset perheestä tätä monimuotoisemmiksi. Lasten käsitykset biologisten van-

hempiensa tilanteista ja omista mahdollisuuksistaan asua näiden kanssa olivat yllättävän realistisia.

Molemmissa aineistossa osalla lapsista oli useampia sijoituspaikkoja takanaan. Osa sijoituksista oli 

purkautunut lapsista riippumattomista syistä, mutta välillä lapsen oma halu pois sijaisperheestä oli 

ollut muuton taustalla. Tällöin erityisen tärkeäksi nousee aikuisten, kuten vanhempien ja sosiaalityön-

tekijöiden, vastuu lapsen kuulemisessa. Pahimmillaan sijaishuoltopaikka ei ollut täyttänyt tehtäväänsä, 

vaan näyttäytyi lapselle ikävänä paikkana, jossa lasta ei hyväksytä tai häntä arvostellaan jatkuvasti. 

Lapsen kuuleminen ja hänen vointinsa selvittäminen korostuvat tällaisessa tilanteessa ensiarvoisen 

tärkeänä. Vuosikin perheessä, jossa on paha olla, on hyvin pitkä aika pienelle lapselle. Sosiaalityönte-

kijän tärkeä asema lapsen kuuntelijana ja asianajajana jatkuu vielä sijoituksen jälkeenkin.

7.2 Menetelmällisiä arvioita

Yksi tutkimustehtävistäni liittyi lapsuuden tutkimuksessa käytettävien tutkimusmenetelmien kehit-

tämiseen ja kokeilemiseen. Valitettavasti haastatteluihin osallistuneiden lasten joukko jäi pienem-

mäksi kuin olisin toivonut. Jotta voisin sanoa enemmän käyttämieni menetelmien toimivuudesta, 

olisi haastateltavia saanut kernaasti olla enemmän. Jo näidenkin haastattelukokemusteni kautta voin 

tehdä kuitenkin päätelmiä. Irrottautumiseni strukturoidusta haastattelurungosta oli toimiva ratkaisu. 

Toimiva oli myöskin piirtämis- ja kirjoittamismahdollisuuksien tarjoaminen lapsille. Monesti lapsi 

kertoi eniten piirtämänsä kuvan avulla.
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Ennakkotoiveistani poiketen Minun elämäni tarinoita -lomakkeen käyttäminen ei näyttänyt innos-

tavan lapsia erityisesti tarinoiden kertomiseen. Tämä olikin kaikista haasteellisin seikka aineiston-

keruun kannalta: vaikka pyysin lapsia kertomaan kuin kertoisi tarinaa, pitäytyi haastattelu pitkälti 

konventionaalisessa kysymys–vastausstruktuurissa. Narratiivisen haastattattelun tekeminen lasten 

kanssa näyttäisi olevan hyvin haastavaa. Teemahaastattelu on strukturoitua haastattelua toimivampi 

ratkaisu, mutta narratiivien saaminen lapsilta haastatellen on hankalaa. Tästä johtuen haastatteluai-

neistoni taivuttaminen narratiiviseen analyysiin olikin lopulta koko prosessissa eniten päänvaivaa 

aiheuttava osuus. Sen sijaan elämänkerta-aineisto taipui narratiivisesti analysoitavaksi vallan hyvin. 

Puolustan silti valitsemani analyysimetodin käyttöä myös haastatteluaineistossa, sillä temaattisesti 

aineisto noudatteli narratiivisen lähestymistavan keskeisiä elementtejä, kuten elämänkulkua varhais-

lapsuudesta nykyhetkeen ja käännekohdan, muutoksen, saamia merkityksiä koko juonen kannalta.

Tunnekorttien mukaan ottaminen oli hyvä ratkaisu, sillä ne auttoivat lapsia sanoittamaan tunteitaan 

monissa tilanteissa, joissa muuten olisi ollut tyytyminen en tiedä -vastaukseen. Haastattelun aloit-

taminen Tärkeät ihmiset -teemalla oli myös oikea ratkaisu. Usein tästä teemasta puhuttiin pitkään 

ja lapset kertoivat laveasti suhteistaan eri ihmisiin. Sen sijaan Tavallinen päiväni -teema lähinnä 

taustoitti lapsen elämää eikä tuonut minulle tutkimuskysymysteni kannalta kovin relevanttia tietoa. 

Yllättävin havainto liittyy Muistoja lapsuudesta -teemaan, joka sai lapset tuottamaan kulttuurisen 

käsikirjoituksen mukaisia tarinoita huvipuistoista ja muista retkistä. Olikin oleellista, että kysyin 

lapsilta monin eri tavoin heidän elämästään. Vielä tärkeämpää oli sen salliminen, että lapset saivat 

kertoa eri tavoin. 

Prosessina aineistonkeruu oli melko hidas ja raskas. Haastateltavien löytäminen oli vaikeaa. On 

todennäköistä, että hankalissa elämäntilanteissa ja kriisissä olevat perheet ja lapset jättivät suostu-

matta haastattelupyyntööni. Näin ollen haastatteluaineistooni on luultavimmin valikoitunut lapset, 

joilla ainakin ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Koska haastattelupyyntöön oli jo nyt vaikea saada 

suostujia, vaikeimmissa tilanteissa elävien lasten osallistuminen vastaavanlaiseen tutkimukseen vai-

kuttaa epätodennäköiseltä. Haastattelun tekeminen kahdessa erässä oli vaivalloista. Se oli kuitenkin 

mielestäni välttämätöntä, sillä kaikkien teemojen läpikäyminen samalla kertaa olisi ollut liian ras-

kasta. Lisäksi sain aikaa pohtia, mitä asioita olisi vielä tärkeää käsitellä. Jos haastattelut olisi ollut 

mahdollista tehdä jonkin instituution yhteydessä, esimerkiksi hoitolaitoksessa tai suojakodissa, kuten 

Lapsen aika -projektissa oli mahdollista, olisi prosessi ollut vähemmän vaivalloinen (Eskonen 2005; 

Oranen 2001).
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Kahden erillisen aineiston käyttäminen voi tietyssä mielessä hajoittaa tutkimuksen sisäistä kohee-

siota. Aineistot on kerätty paitsi eri aikaan myös eri toimijoiden aloitteesta. Niiden yhdistäminen 

samaan tutkimukseen saattaa herättää kysymyksiä. Kahden aineiston käyttäminen on ollut itselleni 

kuitenkin ennen kaikkea etu. Lasten haastatteleminen ennen kuin he ovat rakentaneet kokemuk-

sistaan valmiita kertomuksia, on tutkimuksellisesti kiinnostavaa. Tällöin kertomisen prosessit ja  

kertomusten ristiriitaisuudet paljastuvat herkemmin. Pelkän haastatteluaineiston käyttäminen, kun 

haastateltavia oli melko vähän, olisi silti antanut ilmiöstä hieman ohuen ja aivan erilaisen kuvan. 

Kirjoitetussa elämänkerta-aineistossa lasten reflektio tapahtumista on eri tasoista kuin haastatteluai-

neistossa. Lisäksi pyrkimys suojella omia tai läheisten kasvoja puuttui, mikä selvästi vapautti kerto-

maan myös hyvin negatiivisista kokemuksista. Haastattelutilanteille ominainen vaikeus ja hankaluus 

kertoa kokemuksista ilmentää tutkittavaa ilmiötä. Vaikeudesta huolimatta lapset yrittivät kertoa ja 

välittää kokemuksiaan, mikä osoittaa tällaisten tutkimusaiheiden olevan tärkeitä. 

7.3 Lapsuuden kokemusten tavoittaminen

Olen esitellyt erilaisia tulkintakehyksiä, jotka saattavat estää lapsen kuulemista ammatillisessa ja 

tutkimuksen kontekstissa (Hurtig 2006). Aineistoni perusteella näyttää siltä, että lojaliteetti vanhem-

pia kohtaan ei estä lasta puhumasta, jopa hakemasta apua. Lapsella on usein oma näkemys biologi-

sista vanhemmistaan ja näiden ongelmista. Tuon näkemyksen kautta hän arvioi paitsi vanhempiensa 

tilannetta myös omaa parastaan, kuten sitä, haluaako hän asua tai edes vierailla vanhempansa luona. 

Lapsi ei ole siis ensisijaisesti lojaali vanhemmalleen, vaan kykenee arvioimaan tilanteita yllättävän-

kin moninaisesti. Aineistoni valossa ei voida väittää kestämiskehyksen mukaisesti, etteivät koetut 

laiminlyönnit ja kaltoinkohtelu vaikuttaisi lapseen. Lapsi ei kestä mitä vain eikä nuori ikä suojaa 

ihmistä vaurioitumiselta. Päinvastoin: lapsi muistaa usein enemmän kuin aikuiset arvioivat, ja saat-

taa reagoida masentumalla tai itsetuhoisesti käyttäytymällä usean vuoden jälkeenkin. Tämä tuli esiin 

erityisesti elämäntarina-aineistossani.

Entä mitä voin sanoa särkymiskehyksen tulkinnasta aineistoni perusteella (Hurtig 2006)? Usein 

lapsella on tarve ja halu kertoa kaikista merkityksellisimmistä muistoistaan, silloinkin kun ne ovat 

järkyttäviä. Jokaisella ihmisellä on oikeus kertoa elämästään niin halutessaan: minulle on tapahtunut 

juuri tällaisia asioita, nämä ovat minun kokemuksiani. Kun kielletään oikeus kertomiseen vedoten 

siihen liittyvään särkymisen riskiin, mitätöidään samalla lapsen tarve kertoa omasta, ainutlaatuisesta 

lapsuudestaan. Näin toimittaessa ylläpidetään positiivisen ja iloisen lapsuuden käsikirjoitusta ja 
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tukahdutetaan ne äänet, jotka haluaisivat kertoa toisenlaista tarinaa. Oman aineistoni perusteella en 

löydä perusteita lasten suojelemiselle omien kokemustensa kertomiselta. Päinvastoin, on erityisen 

tärkeää, että myös järkyttävät lapsuuskuvaukset ovat sallittuja kertomuksia.

Sekä haastattelujen että kirjoitettujen tarinoiden kerääminen erilaisia lapsuuksia eläviltä ihmisiltä 

on tärkeää. Parhaassa tilanteessa lapsi itsekin ymmärtää, kuinka oleellista on kuulla juuri hänen 

omia kokemuksiaan lastensuojelussa elämisestä. Tällä hetkellä lasten tavoittaminen ja motivointi on 

hankalaa ja usean portinvartijan takana. Lisäksi lastensuojelun asiakkuuteen liittyy häpeää ja surua, 

mikä tekee oman tarinansa kertomisesta vielä vaikeampaa. Parasta olisi, jos lapsilähtöisyys alkaisi jo 

tutkimuskysymysten laadinnasta: mikä olisi lasten mielestä kaikista oleellisin ja tärkein tutkimuksen 

aihe? Miten sitä voisi tutkia, jotta mahdollisimman monelle lapselle osallistuminen olisi helppoa ja 

mukavaa? Asetelma, jossa tutkija lähestyy tutkimukseen haluttomia lapsia kysyäkseen heiltä kysy-

myksiä, joihin lapset eivät halua tai pysty vastaamaan, on huono. Tällöin ei voida puhua lapsiläh-

töisestä tutkimuksesta. Sen välttämiseksi tutkijan pitää lähestyä tutkittavaa ilmiötä mieli avoimena. 

Tärkeintä on antaa lasten kertoa niillä tavoilla, joilla kukin lapsi haluaa kertoa. 

Myös niiden lasten kokemuksia, jotka yhä asuvat biologisten vanhempiensa luona, mutta joiden per-

heolot ovat vaikeat, olisi tärkeä kuulla. Lasten, joiden sijaishuoltoprosessi on jollakin tavalla epäon-

nistunut, kokemuksista tehty tutkimus olisi tärkeä. Kuten sanottu, tällaisten lasten haastatteleminen 

– ja vanhempien suostumuksen saaminen – on haastavaa. Yksi tutkimuksellisesti ja ammatillisten 

työkäytäntöjen kannalta kiinnostava tutkimuksen aihe on sosiaalityöntekijöiden ja lasten tilannearvi-

oiden tarkasteleminen rinnakkain. Erityisesti väkivallan kokemusten yleisyys ja sosiaalityöntekijöi-

den arviot vanhemmuuden laadullisesta heikkoudesta (Hiitola 2008: 25–30) herättävät kiinnostuksen 

tämän kaltaisen tutkimuksen tekemiseksi. Aineistoni perusteella lapsilla on usein yllättävän realis-

tiset käsitykset vanhempiensa ja perheensä tilanteesta: lapset ymmärtävät enemmän kuin aikuiset 

uskovat heidän ymmärtävän (ks. myös Oranen 2001b).

Tutkimusaiheeni on sen kaltainen, että kaikkeen sanottuun liittyy yhteiskunnallinen ja poliittinenkin 

vire. Kannanottoni on ennen kaikkea lapsipoliittinen: olen pyrkinyt tuomaan esiin tiedontuottajina 

yhteiskuntamme marginaalissa olevien ihmisten, lasten, näkökulmaa. Tiedostan oman vastuuni 

tulkintojen tekijänä ja näkemysten esittäjänä. Jokaisen huostaanotetun lapsen tarina on ainutker-

tainen, ja viranomaisten tekemien ratkaisujen tulisi myötäillä tätä ainutkertaisuutta. Täydellisessä 

maailmassa lastensuojelun sosiaalityö olisi resurssoitu niin, että työntekijöillä olisi aikaa tutkivaan 
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työotteeseen, eli kehittämään työssään  lapsen kuulemista entistä paremmaksi. Tällöin lainmukainen 

lapsen edun selvittäminen todentuisi pelkän retoriikan sijaan yhä vahvemmin jokaisen lapsen asia-

kasprosessissa.

Lasten kertomusten ja kokemusten kuulemisesta ja lukemisesta oli vielä pitkä matka niiden ymmär-

tämiseen. Sijaishuolto sekä ilmiönä että koettuna elämänä säilyi minulle hyvin pitkään mysteerinä. 

Oli vaikeaa ymmärtää, kuinka monia tunteita ja ulottuvuuksia sijaisperheessä elämiseen liittyy. En 

väitä, että vieläkään ymmärtäisin kaikkea. Kuten sanottu, ilmiö on sen kaltainen, ettei sitä voida 

tutkimuksen avulla saada kokonaan haltuun tai tyhjentää (Pösö 2008). Olennaisinta, mitä haluan 

tällä tutkimuksellani sanoa tutkittavasta ilmiöstä, on sen ristiriitaisuus. Tähän tulkintaani johtaneita 

elementtejä olen pyrkinyt selventämään läpi tutkimukseni. Ymmärtämisen puolinaisuus vielä tutki-

musprosessin lopuksikin liittyy lisäksi pyrkimykseeni nähdä asiat lapsen näkökulmasta käsin – niin 

hyvin kuin se on mahdollista. Tämän vuoksi olen halunnut olla tulkinnoissani varovainen. Sen, 

minkä aluksi näin pelkästään sekavuutena ja ristiriitaisuutena lasten kerronnassa, ymmärsin viimein 

olevan viesti kuulijalle: ymmärräthän, ettei tämä elämä ole joko tai eikä siitä ole aina helppoa ker-

toa. Toivon, että tutkimukseni tukee tämän ymmärtämistä.
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LIITTEET

Liite 1: Kuviot ja taulukot
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Seutukunta ja Etelä-Pirkanmaa Tampere

Kuvio 1. Huostaanotot ja sijoitukset 2005–2007 (Hiitola 2008)

Taulukko 1. Lapsen perhe huostaanottotilanteessa* (Hiitola 2008)

perhemuoto: N %

ydinperhe 27 26.5

yhden vanhemman perhe 55 53.9

uusperhe 19 18.6

jokin muu 1 1.0

Yhteensä 102 100.0

Tyhjiä 1

*prosentit pyöristetty
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Taulukko 2. Huostaanoton pääasiallinen syy (Hiitola 2008)

(effica-tietojärjestelmään, tai päätösehdotukseen merkitty)

Syy: N %

Lapsen alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet 8 7.8

Lapsen hoidon laiminlyönti 3 2.9

Lapsen huumeiden käyttö 3 2.9

Lapsen itsetuhoinen käyttäytyminen 7 6.8

Lapsen koulunkäyntivaikeudet 2 1.9

Lapsen mielenterveysonngelmat 9 8.7

Lapsen pahoinpitely (fyysinen) 3 2.9

Lapsen sosiaalinen sopeutumattomuus 3 2.9

Perheristiriidat 9 8.7

Perheväkivalta (aikuisten välinen) 7 6.8

Riittämätön vanhemmuus 20 19.4

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily 5 4.9

Vanhempien alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet 11 10.7

Vanhempien huumeiden käyttö 2 1.9

Vanhempien kuolema 3 2.9

Vanhempien mielenterveysongelmat 2 1.9

Muut lapsesta johtuvat syyt 4 3.9

Muut vanhemmista johtuvat syyt 2 1.9

Yhteensä 103 100.0

*prosentit pyöristetty
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Taulukko 3. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden esiintyvyys huostaan otettaessa (%) (Hiitola 2008)

Asuinperheen vanhempiin ja 
vanhemmuuteen liittyvät tekijät ei tietoa ei koske 

vanhempia
1 – 2  

vähän 3 4 – 5 
 paljon

Vastausten 
määrä (N)

Vanhemman/pien avuttomuus ja 
osaamattomuus 4.9 7.8 12.6 16.5 58.2 103

Vanhempien riittämätön vanhemmuus 2.9 8.7 7.7 13.9 76.7 103

Vanhemman/-pien jaksamattomuus 2.9 1.9 17.5 8.7 69.0 103

Lapsen hoidon laiminlyönti 5.9 20.6 12.8 12.7 48.1 102

Vanhemman/pien fyysinen sairaus tai 
vammaisuus 8.7 72.8 4.8 7.8 5.8 103

Vanhemman/pien 
mielenterveysongelmat 13.7 25.5 16.6 13.7 30.4 102

Vanhempien päihteiden väärinkäyttö 8.8 38.2 8.8 4.9 39.2 102

Erityisesti huumeiden väärinkäyttö  
(+ epäily) 11.8 70.6 6.9 2.0 8.8 102

Perheristiriidat 8.7 11.7 14.5 6.8 58 .2 103

Lapsen huolto- ja tapaamisriidat 7.8 51.5 12.7 8.7 19.4 103

Perheväkivalta tai sen uhka 13.6 28.2 10.7 9.7 37.8 103

Lapsen pahoinpitely tai sen epäily 16.5 44.7 14.6 3.9 20.4 103

Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö tai 
sen epäily 5.9 79.4 6.9 1.0 6.9 102

Rikollisuus ja rikollinen elämäntapa 12.6 70.9 5.8 2.9 7.7 103

Taloudelliset vaikeudet 11.7 32.0 25.3 5.8 25.3 103

Työhön liittyvät tekijät 16.5 52.4 18.5 4.9 7.7 103

Asumiseen liittyvät tekijät 13.6 51.5 13.6 9.7 11.7 103

Muualla asuvan vanhemman 
aiheuttamat ongelmat 5.8 58.3 11.7 5.8 18.4 103
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Taulukko 4. Lapseen liittyvien tekijöiden esiintyvyys huostaan otettaessa (Hiitola 2008)

Lapseen liittyvät tekijät ei 
tietoa

ei koske 
lasta

1–2 
vähän 3 4–5 

paljon
Vastauksia 

yhteensä (N)

Lapsi/nuori sairastelee paljon tai on 
fyysisesti sairas tai vammainen 13.7% 51.0% 15.7% 7.8% 11.8% 102

Lapsen/nuoren kehitys on 
viivästynyt 7.8% 55.3% 14.5% 3.9%% 18.5% 103

Lapsella/nuorella ristiriitoja 
vanhemman/pien kanssa 7.8% 18.4% 15.5% 7.8% 50.5% 103

Lapsi/nuori on kokenut väkivaltaa 20.6% 23.5% 20.6% 6.9% 28.4% 102

Lapsen/nuoren psyykkinen terveys 
on huono 6.8% 15.5% 21.3% 11.8% 44.7% 103

Lapsi/nuori käyttää väärin päihteitä 1.9% 68.9% 10.7% 5.8% 14.5% 103

Lapsella on vaikeuksia 
kaverisuhteissa 14.7% 37.3% 22.6% 5.9% 19.6% 102

Lapsella/nuorella on vaikeuksia 
koulunkäynnissä 2.9% 38.2% 11.7% 9.8% 37.2% 102

Lapsella/nuorella on vaikeuksia 
asumisessa 2.0% 94.9% 0.0% 1.0% 2% 99

Lapsella/nuorella on vaikeuksia 
taloudenpidossa 1.0% 96.9% 0.0% 1% 1% 98

Lapsella/nuorella on rikoksiin liittyviä 
ongelmia 3.9% 77.7% 4.9% 1% 10.6% 103

Taulukko 5. Arviot huostaanottoprosessin onnistumisesta. (Hiitola 2008)

 N %

1, erittäin huonosti 3 3.0

2 11 10.9

3, joten kuten 13 12.9

4 47 46.5

5, erittäin hyvin 27 26.7

Yhteensä 101 100.0
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Taulukko 6. Lasten tämän hetkistä toimintaa kuvaavien asioiden esiintyvyys (Hiitola 2008)

(keskimääräinen arvo 3.00, suurempi arvo kuvaa suurempaa esiintyvyyttä).

lapsen toimintaa kuvaava piirre: N Keskiarvo tämä piirre on %:lla 
kaikista tapauksista

1. Sosiaalisuus 87 3.37 84%

2. Syrjäänvetäytyvyys 67 2.49 65%

3.Hallitsevuus 71 3.00 69%

4. Selviytyvyys 88 3.06 75%

5. Alistuvuus 60 2.27 58%

6. Välinpitämättömyys 52 2.54 50%

7.Itsensä laiminlyönti 45 2.53 44%

8. Pelokkuus 60 2.67 58%

9. Aggressiivisuus 46 2.98 45%

10. Hallitsemattomat raivokohtaukset 44 2.70 43%

11.Väsyneisyys 55 2.47 53%

12.Rajattomuus 52 2.79 50%

13. Itsetuhoisuus 38 2.47 56%

14.Vuorokausirytmi sekaisin 35 1.89 34%

15. Väkivaltaisuus 32 2.34 31%

 

Lähde: Hiitola, Johanna 2008: Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista 
lapsista. Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Tampereella, Tampereen seutukunnassa ja Etelä-
Pirkanmaalla -hanke. Työpapeita 21/2008. Stakes, Helsinki. Sähköisenä osoitteessa: http://www.
stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/T21-2008-VERKKO.pdf
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Liite 2: Minun elämäni tarinoita -lomake

Minun elämäni 

tarinoita
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Minun haaveeni ja Toiveeni

Kun Tulin sijaisperheeseen…

MuisToja lapsuudesTani

Tavallinen päiväni

TärkeäT ihmiseT
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Liite 3. Tutkimuslupahakemus

Vuonna 2006 huostaanotetut lapset

Viranomainen, jolta lupa haetaan:
Akaan kaupunki
Kangasalan kunta
Nokian kaupunki
Lempäälän kunta
Pirkkalan kunta
Ylöjärven kunta
Valkeakosken kaupunki
Urjalan kunta
Vesilahden kunta
Kylmäkosken kunta

Tutkimushankkeen kuvaus
Lupaa haetaan Pro gradu -tutkielmaa varten, jossa tutkitaan vuonna 2006 huostaanotettujen lapsien, 
jotka ovat perhesijoituksessa, kokemuksia sijaishuollosta. Kiinnostuksen kohteena ovat huostaan-
otettujen elämäntilanne, sosiaalinen verkosto ja arjen muutokset. Tutkimus toteutetaan haastattele-
malla lapsia heidän sijaishuoltopaikassaan.

Tutkimus liittyy Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamaan Lastensuojelun sijaishuollon kehittä-
minen Tampereen seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla –hankkeeseen (2006-2008).

Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Anja Koski-Jännes
professori
Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos

Tutkimuksen yhteyshenkilöt
Hanna Harju-Virtanen, hanna.harju-virtanen@tampere.fi
Asiakasohjaus Luotsi
Tampereen kaupunki

Arja Viitanen, arja.viitanen@tampere.fi
Sosiaaliasema Satama
Tampereen kaupunki

Tutkimuksen nimi ja aihe
Lasten kokemuksia sijaishuollossa

Tarkoituksena on kerätä lapsilta heidän omaan elämäänsä liittyvää tietoa. Sijaishuollon ja lapsuu-
den tutkimuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että lasten kokemuksia kysytään heiltä itseltään. 
Tutkimusprosessin aikana tutkija sitoutuu hyvän tutkimuksen teon eettisiin periaatteisiin ja pyrkii 
mahdollisimman sensitiiviseen tutkimusotteeseen.
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Tutkimuksen tekijä
Elina Perkiö, YTK, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos ja sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön lai-
tos, Tampereen yliopisto.

Edellä mainittu henkilö allekirjoittaa seuraavansisältöisen salassapitosopimuksen: ”Sitoudun siihen, 
etten käytä saamiana tietoja asiakkaan tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka 
sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. En luovuta 
tunnistetietoja sivullisille.”

Kerättävien tietojen käyttötarkoitus ja tutkimusaineiston keruuaika
Tietoja käytetään laadulliseen analyysiin. Tutkimusta varten tutkijalle ei haeta lupaa asiakastieto-
järjestelmätietoihin. Sen sijaan lupaa haetaan siihen, että lasten kanssa työskentelevät sosiaalityön-
tekijät voivat käyttää käytössään olevaa tietoa tutkimukseen suostuvien lasten henkilöllisyydestä ja 
sijoituspaikasta ja antaa sitä tutkijalle. 

Aineisto on tarkoitus kerätä haastattelemalla sijoitettuja lapsia kesäkuu-lokakuu 2008 välisenä 
aikana. Yksittäisten tutkittavien tai heidän läheistensä henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa valmiista 
tutkimusraportista.

Tutkimusaineiston suojaus
Tutkimusaineistoa ei luovuteta ulkopuolisille ja sitä säilytetään tutkijan kotona. Aineiston poiminnan 
tekijä on viranhaltija, jolla on oikeus asiakastietojärjestelmään.

Hakijan allekirjoitus      Tutkielman ohjaajan allekirjoitus 
22.4.2008        22.4.2008
      
              
           
Elina Perkiö        Anja Koski-Jännes

Ilmarinkatu 25 I 100
33500 Tampere.
p. 044 5058160
elina.perkio@uta.fi
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Liite 4: Saatekirje lapselle ja sijaisperheelle

Hyvä lapsi, Hyvät vanhemmat
Tarvitsen apuanne perhesijoituksessa eläviä lapsia koskevan tutkimuksen tekemisessä. Olen kiinnos-
tunut kysymään tällaisessa elämäntilanteessa olevilta lapsilta heidän omia kokemuksiaan. Lasten elä-
mästä on tehty monia tutkimuksia Suomessakin, mutta sellaisia tutkimuksia, joissa lapset itse pääsevät 
kertomaan omasta elämästään, ei vieläkään ole tarpeeksi. Lasten omien mielipiteiden ja kokemusten 
selvittäminen olisi tärkeää, jotta sijaishuoltoa ja lasten kanssa työskentelyä voitaisiin kehittää parem-
maksi. Siksi juuri Sinun osallistumisesi tähän tutkimukseen on tärkeää!

Teen tätä tutkimustyötä Pro gradu -tutkielmaa varten Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian ja 
sosiaalityön opiskelijana. Tavoitteeni olisi löytää 5–10 haastatteluun suostuvaista lasta, joita tapaisin 
heidän itsensä valitsemassa paikassa, kuten lapsen kotona, yhdestä kolmeen kertaa. Etsin 7–13-vuo-
tiaita lapsia tähän tutkimukseen. Haastattelu tarkoittaa käytännössä hyvin vapaamuotoista keskustelua 
tutuista aiheista, kuten lapsen arjesta sijaisperheessä, lähipiiristä ja aiemmista kokemuksista. Minua 
kiinnostaa, mitä lapsi itse ajattelee sijaishuoltoprosessista. Keskustelumme nauhoitetaan ääninau-
haksi. Lisäksi haluaisin lasten myös piirtävän tai kirjoittavan lyhyitä kertomuksia, jos lapsi itse suostuu 
tähän. Kukaan ulkopuolinen ei tule kuulemaan nauhoitettua keskustelua eikä lasta tai hänen läheisi-
ään voida tunnistaa valmiista tutkimusraportista. Näin takaan sen, että tutkimukseen osallistuminen on 
luottamuksellista. Suostumustanne pohtiessa on tärkeää, että vanhempi ja lapsi suostuvat molemmat 
lapsen osallistumiseen tutkimukseeni.

Toivon, että suhtaudutte positiivisesti tutkimukseeni tästä tärkeästä aiheesta. Jokaisen osallistuminen 
on tärkeää! Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Yliopistolla tutkimustani ohjaa professori Anja 
Koski-Jännes sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta.
Olen erittäin kiitollinen siitä, että haluat osallistua tutkimukseeni!

Ystävällisin terveisin, 

Elina Perkiö,   p. 044 505 8160  elina.perkio@uta.fi
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Liite 5: Esittelykirje biologiselle vanhemmalle

Hyvä vanhempi,
Teen tutkimusta sijaisperheissä asuvien lasten kokemuksista. Jotta voisin päästä haastattelemaan 
lastasi, tarvitsen suostumuksen Sinulta, hänen biologiselta vanhemmaltaan. Lasten elämästä on tehty 
monia tutkimuksia Suomessakin, mutta sellaisia tutkimuksia, joissa lapset itse pääsevät kertomaan 
omasta elämästään, ei vieläkään ole tarpeeksi. Lasten omien mielipiteiden ja kokemusten selvittämi-
nen on tärkeää, jotta sijaishuoltoa ja lasten kanssa työskentelyä voitaisiin kehittää paremmaksi. Siksi 
jokaisen sijaiskodissa asuvan lapsen osallistuminen tähän tutkimukseen on tärkeää!

Teen tätä tutkimustyötä Pro gradu -tutkielmaa varten Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian ja 
sosiaalityön opiskelijana. Tavoitteeni on haastatella 5–10 lasta, joita tapaisin heidän itsensä valitse-
massa paikassa yhdestä kolmeen kertaa. Etsin 7–13-vuotiaita lapsia tähän tutkimukseen. Haastattelu 
tarkoittaa käytännössä hyvin vapaamuotoista keskustelua tutuista aiheista, kuten lapsen arjesta sijais-
perheessä, lähipiiristä ja aiemmista kokemuksista. Kerätessäni aineistoa kiinnitän erityistä huomiota 
siihen, että tapaamiset ovat miellyttäviä ja mukavia tilanteita lapselle. Keskustelumme nauhoitetaan 
ääninauhaksi. Lisäksi haluaisin lasten myös piirtävän tai kirjoittavan lyhyitä kertomuksia, jos lapsi itse 
suostuu tähän. Kukaan ulkopuolinen ei tule kuulemaan nauhoitettua keskustelua, eikä lasta tai hänen 
läheisiään voida tunnistaa valmiista tutkimusraportista. Näin takaan sen, että tutkimukseen osallistumi-
nen on luottamuksellista. Allekirjoittamalla tämän kirjeen sitoudun tutkimuseettisten ohjeiden noudatta-
miseen.

Toivon, että suhtaudut positiivisesti tutkimukseeni tästä tärkeästä aiheesta. Jokaisen osallistuminen on 
tärkeää! Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Yliopistolla tutkimustani ohjaa professori Anja Koski-
Jännes sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta.
Kiitos, että annat suostumuksesi lapsesi osallistumiselle!

Ystävällisin terveisin, 
Elina Perkiö,   p. 044 505 8160  elina.perkio@uta.fi
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Liite 6: Saatekirje biologiselle vanhemmalle

Hei!

Ohessa on laatimani esittelykirje Pro gradu -tutkimustani varten. Jotta pääsisin 
haastattelemaan perheisiin sijoitettuja lapsia, tarvitsen suostumuksen lasten biologisilta 
vanhemmilta, sijaisperheeltä ja lapselta itseltään. En myöskään pääse käsiksi 
asiakastietojärjestelmiin, joten olen postittanut nämä kirjeet Kunnan sosiaalitoimelle, 
josta ne on jatkolähetetty.

Kyseessä oleva tutkimus liittyy meneillä olevaan lastensuojelun sijaishuollon 
kehittämishankkeeseen Tampereella ja seutukunnissa. Jotta lasten oma ääni välittyisi 
aikuisille, on tärkeää kysyä asioita lapsilta itseltään. Siksi kaikkien osallistuminen on 
tärkeää! Kuten tutkimussuostumuksesta ilmenee, kenenkään yksittäisen lapsen tai 
hänen läheisensä henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa tutkimusraportista enkä luovuta 
aineistoa kenellekään muulle.

Suostuessanne osallistua tähän tutkimukseen ottakaa yhteyttä suoraan minuun joko 
puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä. Koska tutkimusaikataulu on tiukka, toivon 
yhteydenottoa mahdollisimman pian! Vastaan mielelläni myös kysymyksiin.

Kiitos yhteistyöstä!
Terveisin,
Elina Perkiö
Ilmarinkatu 25 I 100 33500 Tampere
p. 044 5058160, elina.perkio@uta.fi
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Liite 7: Tutkimussuostumus 

• Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian ja sosiaalityön  alojen  Pro gradu -
tutkielmaseminaari

• Lisätietoja antava  tutkija: Elina Perkiö, 044 5058160, elina.perkio@uta.fi. Ohjaaja: Anja 
Koski-Jännes, anja.koski-jannes@uta.fi

Olen saanut tietoa yllä mainitusta tutkimusprojektista ja sen tavoitteista. 

Minulle on luvattu, että antamiani tietoja käsitellään seuraavasti:  

1. Aineistossa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa 
tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa.

2. Lomakkeen salassapito turvataan niin, että sitä käsittelevä tutkija allekirjoittaa 
vaitiolositoumuksen. 

3. Vastaukset kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä esille tulleiden muiden 
henkilöiden, organisaatioiden ja paikkakuntien nimet muutetaan peitenimiksi.

4. Yllämainitun tutkimuksen päätyttyä kirjatut tekstitiedostot voidaan arkistoida 
tutkijan mahdolliseen, samaa aihetta koskevaan jatkokäyttöön. Tiedostoja ei luovuteta 
ulkopuolisille. 

Tämän sopimuksen toinen kappale lähetetään tutkijalle, toinen kappale sopimuksesta jää 
allekirjoittaneelle. 

Paikkakunta ja päiväys

tutkittavan lapsen nimi    

vanhemman allekirjoitus

nimen selvennys      



109

LÄHTEET

Aaltonen, Tarja: Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva 
identiteetti. Miina Sillanpään säätiön julkaisuja A:5, Helsinki.

Alanen, Leena & Bardy, Marjatta 1991: Childhood as a Social Phenomenon. National Report 
Finland. Eurosocial Reports Volume 36. European Centre for Social Welfare Policy and Research, 
Wien, Itävalta.

Alanen, Leena 2001: Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoksessa Sankari & Jyrkämä (toim.) 
Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, s.161–186.

Alasuutari, Maarit 2005: Mikä rakentaa vuorovaikutusta lapsen haastattelussa? Teoksessa Ruusuvuori 
& Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere, s. 145–
162.

Andersson, Gunvor 1999: Children in Permanent Foster Care in Sweden. Child & Family Social 
Work  4 (3), s. 175-185.

Bardy, Marjatta & Barkman, Johanna & Janhunen, Tarja 2000: Elämäni tarina. Lukemisto lapsuuden 
kokemuksista lastenkodissa tai perhehoidossa. Stakes, Helsinki.

Bardy, Marjatta 2001: Pikkulapsen sijoitus oman kodin ulkopuolelle – syrjäytymisen ja liittymisen 
risteyskohta. Teoksessa Järventie & Sauli (toim.) Eriarvoinen lapsuus. WSOY, Porvoo, s. 47–81.

Berger, Peter & Luckmann, Thomas 1967: The Social Construction of Reality. 
A Treatise in the Sociology of Knowledge. Pelican Books, Englanti.

Blom, Raimo & Melin, Harri 2006: Työn ja perheen jännite. Teoksessa Järventie & Lähde & 
Paavonen (toim.) Lapsuus ja kasvuympäristöt – tutkimuksen kuvia. Yliopistopaino, Helsinki, s. 
219–241.

Breakwell, Glynis M. 2006: Interviewing Methods. Teoksessa Breakwell & Hammond & Fife-
Schaw & Smith (toim.) Research Methods in Psychology. (3. painos) Lontoo, Sage, s. 232–253.

Coffey, Amanda & Atkinson, Paul 1996: Making Sense of Qualitative Data. Complementary 
Research Strategies. Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA.

Eronen, Tuija 2007: Katsaus 2000-luvulla julkaistuun suomalaiseen lastensuojelututkimukseen. 
Sosiaalialan kehittämishanke. Lastensuojelun kehittämisohjelma.

Eskonen, Inkeri 2001: Miten lapset kertovat läheisiin suhteisiin liittyvästä väkivallasta? Lasten 
terapiaryhmässä käyttämien kerrontatapojen analyysi. Janus vol. 9 1/2001, 22–39.

Eskonen, Inkeri 2005: Perheväkivalta lasten kertomana. Tampereen yliopisto, Tampere.

Forsberg, Hannele 2002: Lasten asiakkuudet ja kokemukset turvakodissa. Arviointitutkimus Lapsen 
aika -projektista. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja 31, Helsinki



110

Fox Harding, Lorraine 1997: Perspectives in Child Care Policy. Pearson Education, Harlow, 
Englanti.

Gardner, Helen 1996: The Concept of Family: Perceptions of Children in Family Foster Care. Child 
Welfare 75 (2), s. 161–193.

Gergen, Kenneth J. & Gergen, Mary M. 1983: Narratives of the self. Teoksessa Sarbin & Scheibe 
(toim.) Studies In Social Identity. Praeger Publishers, New York, USA, s. 254–273.

Gubrium, Jaber F. & Holstein James A. 2002: From the Individual Interview to the Interview Society. 
Teoksessa (toim.) Gubrium & Holstein Handbook of Interview Research. Context & Method. Sage 
Publications, Thousand Oaks Kalifornia, s. 3–32.

Haapasalo, Jaana & Repo, Anu 1998: Sijoitettujen lasten kehitys. Katsaus tutkimuksiin. Stakes 
36/1998, Helsinki.

Halliday, M.A.K. 1985: An Introduction to Functional Grammar. Edward Arnold, Lontoo.

Healy, Karen 2000: Social Work Practices. Contemporary Perspectives on Change. Sage Publications, 
Lontoo.

Heino, Tarja 1998: Selvitys lastensuojelun keskeisistä käsitteistä ja toimintamuodoista. Teoksessa 
Laakso & Saikku (toim.) Hyvä huostaanotto? Stakesin julkaisuja, 28/1998, Helsinki, s. 122–129 
(liite).

Heino, Tarja & Pösö, Tarja 2003: Tilastot ja tarinat lastensuojelun tietolähteinä. Yhteiskuntapolitiikka 
vol. 68. 6/2003, Stakes, Helsinki, 584–596. Sähköisenä osoitteessa: http://www.stakes.fi/yp/2003/6/
036heino.pdf. 

Helavirta, Susanna 2006: Lasten hyvä ja huono elämä eläytymistarinoiden valossa. Teoksessa Forsberg 
& Ritala-Koskinen & Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon 
uudelleenarviointia. PS-Kustannus, Jyväskylä, s. 195–220.

Helavirta, Susanna 2007: Lasten tutkimushaastattelu. Metodologista herkistymistä, joustoa ja 
tasapainottelua. Yhteiskuntapolitiikka Vol. 72 6/2007, Stakes, Helsinki, s. 629–640.

Herman, David 2007: Introduction. Teoksessa Herman (toim.) The Cambridge Companion to Narrative. 
Cambridge University Press, New York, s. 3–21.

Hiitola, Johanna 2008: Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista 
lapsista. Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Tampereella, Tampereen seutukunnassa ja Etelä-
Pirkanmaalla -hanke. Työpapeita 21/2008. Stakes, Helsinki. Sähköisenä osoitteessa: http://www.
stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/T21-2008-VERKKO.pdf

Holmila, Marja & Bardy, Marjatta & Kouvonen, Petra 2008: Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen 
sosiaalisen perimän voittaminen. Yhteiskuntapolitiikka Vol. 73, 4/2008. Stakes, Helsinki, 421–432. 

Hurtig, Johanna 2003: Lasta suojelemassa – etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun 
perhetyön käytännöissä. Lapin yliopisto, Rovaniemi.



111

Hurtig, Johanna 2006: Lasten tieto sosiaalityön haasteena. Teoksessa Forsberg & Ritala-Koskinen & 
Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-
Kustannus, Jyväskylä, s. 167–194.

Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu 2005: Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa Ruusuvuori & 
Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere, s. 189–222.

Hämäläinen, Kati 2005: ”Että äiti ois elossa ja iskä ois raitis ja me voitais asua siellä kotona” Perhehoitoon 
sijoitettujen lasten kokemuksia ja ajatuksia perhehoidosta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylä. 

Hänninen, Vilma 2000: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto, Tampere.

James, Allison & Prout, Allan 1997: A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, 
Promise and Problems. Teoksessa James & Prout (toim.) Constructing and Reconstructing Childhood. 
Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. 2. painos. Falmer Press, Lontoo, s. 7–
33.

Johnson, Penny Ruff & Yoken, Carol & Voss, Ron 1995: Family Foster Care Placement: The Child’s 
Perspective. Child Welfare 74 (5), s. 959–974.

Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala Anna 2004: Johdanto: neuvottelu marginaalien 
kulttuurisesta paikasta. Teoksessa Jokinen & Huttunen & Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. 
Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista.  Gaudeamus, Helsinki, s. 9–19.

Jähi, Rita 2004: Työstää, tarinoida, selviytyä. Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden 
kokemuksena. Tampere University Press, Tampere.

Kantee, Anu & Solismaa, Anu 1991: Lapsuus sijaishuollossa – Lapsuusajan separaatioiden 
kokeminen ja niistä selviytyminen nuoren aikuisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopisto.

Eija Keränen 2001: ”Isää en piirrä”. Lasten väkivaltakokemusten käsittely kuvailmaisun avulla. 
Teoksessa Oranen (toim.) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi 
ja turvakotien liiton julkaisu 30, Helsinki, s. 123–149.

Kirmanen, Tiina 2000: Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5–6-vuotiaiden lasten peloista 
ja pelon hallinnasta. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Korhonen, Piia 2003: Lasten haastattelu haasteena. Teoksessa Eskola & Koski-Jännes & 
Lamminluoto & Saaranen & Saastamoinen & Valtanen (toim.) Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. 
Kuopio University Press, Kuopio, s. 31–42.

Kujala, Tiina 2007: Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymisestä. Teoksessa Syrjäläinen & 
Eronen & Värri (toim.) Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere University Press, 
Tampere, s. 13 – 39.

Kulmala, Anna 2006: Kerrottuja kokemuksia identiteetistä ja toiseudesta. Tampere University Press, 
Tampere.



112

Kuosmanen, Paula 2000: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita. Performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. 
Naistutkimusraportteja 2000:1. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
Helsinki.

Laakso, Riitta 1998: Nuorten ääni huostaanotossa. Teoksessa Laakso & Saikku (toim.) Hyvä 
huostaanotto? Stakesin julkaisuja, 28/1998, Helsinki, s. 78–121.

Lahikainen, Anja Riitta & Kraav, Inger & Kirmanen, Tiina & Maijala Leena 1995: Lasten 
turvattomuus Suomessa ja Virossa. 5–6-vuotiaiden lasten huolten ja pelkojen vertaileva tutkimus. 
Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 25, Kuopio.
 
Lahikainen, Anja Riitta 2001: Lasten kuuntelemisesta ja sen esteistä. Teoksessa Järventie & Sauli 
(toim.) Eriarvoinen lapsuus. WSOY, Porvoo, s. 21–46.

Laitinen, Merja 2004: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: tutkimus lapsena seksuaalisesti 
hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino, Tampere.

Lallukka, Kirsi 2003: Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa. Tutkimus 6–12-vuotiaiden sosiokulturaalisesta 
ikätiedosta. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Laurila, Anja 1999: Toinen mahdollisuus. Pitkäaikainen sijaiskotihoito ja aikuistuneen tytön identiteetti, 
minäkäsitys ja sijaisäitirepresentaatio. Tampereen yliopisto, Tampere.

Liljeström, Marianne 2004: Kokemukset ja kontekstit historiankirjoituksessa. Teoksessa Liljeström 
(toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Vastapaino, Tampere, s. 141–166.

Manninen, Hanna & Santalahti, Päivi & Piha, Jorma 2008: Vanhemman vakava sairaus on yksi lapsen 
psyykkisen kehityksen riskitekijä. Suomen lääkärilehti, vsk. 63, 22/2008. Suomen Lääkäriliitto, 
Helsinki, s. 2047–2053.

Nätkin, Ritva 2003: Moninaiset perhemuodot ja lapsen hyvä. Teoksessa Forsberg & Nätkin (toim.) 
Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Gaudeamus, Helsinki, s. 16–38.

Oinas, Elina 2004: Haastattelu: kokemuksia, kohtaamisia, kerrontaa. Teoksessa Marianne Liljeström 
(toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Vastapaino, Tampere, s. 209–227.

Oinonen, Eriikka & Alestalo, Matti 2006: Aikuisuuteen siirtyminen Euroopassa: vertailevan 
tutkimuksen metodologisia ongelmia. Teoksessa Järventie & Lähde & Paavonen (toim.) Lapsuus ja 
kasvuympäristöt – tutkimuksen kuvia. Yliopistopaino, Helsinki, s. 193–218.

Oranen, Mikko 2001a: Elämää varjossa – väkivallalle altistumisen vaikutuksista. Teoksessa Oranen 
(toim.) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi ja turvakotien 
liiton julkaisu 30, Helsinki, s. 41–65.

Oranen, Mikko 2001b: Taistelut ja tulokset – lasten kokemuksia jakamassa. Teoksessa Oranen (toim.) 
Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi ja turvakotien liiton 
julkaisu 30, Helsinki, s. 66–97.



113

Parton, Nigel & O’Byrne, Patric 2000: Constructive Social Work. Towards a New Practice. Macmillan 
Press LTD, Iso-Britannia.

Pösö, Tarja 1993: Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä 
koulukotihoidossa. Tampereen yliopisto, Tampere.

Pösö, Tarja 1997: Lastensuojelu – uudet teemat, vanhat kysymykset. Teoksessa Viialainen & Maaniittu 
(toim.) ”Tehdä itsensä tarpeettomaksi?” Sosiaalityö 1990-luvulla. Stakes, raportteja 213, Helsinki, s. 
145–159.

Pösö, Tarja 2004: Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista. Stakes tutkimuksia 133, 
Helsinki.

Pösö, Tarja 2007: Lastensuojelun puuttuva tieto. Teoksessa Vuori & Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. 
Vastapaino, Tampere, s. 65–82.

Ritala-Koskinen, Aino 2001: Mikä on lapsen perhe? – Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. 
Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 38/2001. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsinki.

Saastamoinen, Mikko: Narratiivinen sosiaalipsykologia – teoriaa ja menetelmiä. Teoksessa 
Jari Eskola (toim.) Hegelistä Harréen, narratiivista nudistiin. Kuopion yliopiston selvityksiä E. 
Yhteiskuntatieteet, Kuopio, s. 165–192.

Sandström, Leena 2000: Eri osapuolten näkökulmat tilanteessa, jossa nuori on sijoitettu 
lastensuojelun laitoshoitoon. Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta. Pro gradu -
tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampere.

Savolainen, Matti 1984: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus. Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy, 
Helsinki.

Scott, Joan 1991: The Evidence of Experience. Critical Inquiry 17 (Summer), 773–797.

Somers, Margaret & Gibson, Gloria 1994: Reclaiming the Epistemological Other: Narrative and 
The Social Constitution of Identity. Teoksessa Craig Calhoun (toim.) Social Theory and The Politics 
of Identity. Oxford: Blackwell, s. 37–99.

Törrönen, Maritta 1994: Tulkittu lapsi. Teoksessa Törrönen (toim.) Lapsen etu ja viidakon laki. 
Lastensuojelun keskusliitto, Helsinki.

Törrönen, Maritta 2000: Lapset arjen subjekteina. Reflektiivisen etnografian mahdollisuudet. Teoksessa 
Karvinen & Pösö & Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus. SoPhi, Jyväskylä, s. 146 – 167.

Törrönen, Maritta 2003: Lasten arki laitoksessa. – Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa. Helsinki 
University Press, Helsinki.

Ungar, Michael 2005: Introduction: Resilience Across Cultures and Contexts. Teoksessa Ungar (toim.) 
Handbook for Working With Children and Youth. Pathways to Resiliece Across Cultures and Contexts. 
Sage Publications, Kalifornia.



114

Ungar, Michael & Teram, Eli 2005: Qualitative Resilience Research. Contributions and Risks. 
Teoksessa Ungar (toim.) Handbook for Working With Children and Youth. Pathways to Resiliece 
Across Cultures and Contexts. Sage Publications, Kalifornia, USA, s. 149–163.

Valkonen, Leena 1995: Kuka on minun vanhempani? Perhehuoltonurten vanhempisuhteet. Stakes, 
Tutkimuksia 52, Helsinki.

Viittala, Kaisu 2001: ”Kyllä se tommosellaki lapsella on kovempi urakka. Sikiöaikana alkoholille 
altistuneiden huostaanotettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat prosessit. Jyväskylän 
yliopisto, Jyväskylä.

Vuori, Jaana 2001: Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden 
kirjoituksissa. Tampereen yliopisto, Tampere.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva 2007: Perhetyön tieto ja kritiikki. Johdanto perhetyön muuttuvaan 
kenttään. Teoksessa Vuori & Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. Vastapaino, Tampere, s. 7–38.

Yesilova, Katja 2007: Perheen puolesta. Perhekasvatus Suomessa 1970–1990-luvuilla. Teoksessa 
Vuori & Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. Vastapaino, Tampere, s. 39–64.

Internet-lähteet

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361. 

Lastensuojelulaki 2007: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417.

Lastensuojelun käsikirja: 
www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/. Luettu 23.2.2008.

Lastensuojelutilastot 2007: www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/2008/Tt23_08.pdf.  
Luettu 15.1.2009.

Julkaisemattomat lähteet

Brockmeier, Jens 2009: Emotional Memories. Luento Kertomuksen tutkimuksen päivillä, 
Tampereella 6.2.2009.

Hyvärinen, Matti 2009: Narrative analysis. Työpaperi Metodiklinikalla Kertomuksen tutkimuksen 
päivillä, Tampereella 6.2.2009.

Korpinen, Johanna 2008: Lastensuojelun laadullinen tutkimus – etnografina hallinto-oikeuden 
suullisissa käsittelyissä. Luento seminaarissa Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä – Esimerkkeinä 
lastensuojelu- sekä lapsi- ja nuorisotutkimus. Tampereella 31.10.2008.



115

Kuula, Arja 2008: Lapsi tutkimuskohteena – eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin 
etiikka. Luento seminaarissa Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä – Esimerkkeinä lastensuojelu- 
sekä lapsi- ja nuorisotutkimus. Tampereella 31.10.2008.

Perkiö, Elina 2007: Sateenkaariperheiden lasten vastapuheen paikkoja. Diskursiivinen tarkastelu. 
Kandidaatin tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tampere. 
http://www.uta.fi/laitokset/sosio/julkaisut/kanditutkielmat/elina.perkio.pdf

Pösö, Tarja 2008: Kovan vastuun lastensuojelu: sijaishuolto. Luento Tampereen yliopiston 
sosiaalityön  Lapset ja lastensuojelu -kurssilla 12.2.2008.


