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Pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia 

huostaanotosta. Tutkimuskysymys käsittelee huostaanoton väliaikaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkielma on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, johon tarinansa on kertonut yhteensä 

seitsemän lapsen vanhemmat.  

 

Tutkimuksen alussa kartoittetaan tutkielman aihepiirin teoriapohjaa. Teoriapohja koostuu lain 

huostaanotolle antamista raameista, johon sisältyy lapsen etu, valtioiden rajat ylittävät 

perustuslailliset sopimukset yksilön oikeuksista perhe-elämän ja vapauden koskemattomuudesta, 

sekä huostaanottoon liittyvistä rajoituspäätöksistä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

tutustutaan myös vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen muodostumiseen ja sen laatuun 

vaikuttaviin tekijöhin. Perusfokus tässä tutkimuksessa on lastensuojelulain, sitä soveltavien 

viranomaisten ja lastensuojelun asiakasperheen rooleissa huostaanoton väliaikaisuuden 

tavoittelussa. 

 

Aineiston keruun menetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua, jolla haastateltiin 

viisi huostaanotetun lapsen äitiä. Internetin keskustelupalstalla esitettyyn kirjoituspyyntöön vastasi 

kaksi vanhempaa. Aineiston analyysimetodina on sisällönanalyysi, jonka avulla on saatu esiin 

vanhempien haastatteluissa toistuvina ilmenneet pääteemat sosiaalityöntekijöihin, sijaishuoltoon ja 

vanhemmuuteen liittyen.  

 

Tutkielman tuloksista selvisi terapian saatavuuden merkitys huostaanottoprosessin aikana. Oikein 

ajoitettuna tarjottu terapia voi toimia huostaanottoa lyhentävänä tekijänä. Viranomaisten ja 

sijaishuollon toiminta näyttäytyi myös vanhempien kertomuksissa tärkeänä vaikuttajana 

huostaanoton pituuteen. Haastatellut vanhemmat eivät olleet kokeneet saavansa tukea 

sosiaalityöntekijöiltä huostaanoton lopettamisessa. Sijaishuoltopaikoista laitokset olivat enemmän 

työskennelleet huostaanoton lopettamisen edistämiseksi perhehoitoon verrattuna, joskin laitosten 

kesken löytyi eroja. Keskeinen osa huostaanottoa on vanhempi-lapsi–suhteen säilyminen, erityisesti 

huostaanoton pitkittyäessä. Tutkimustulokset osoittivat, että pitkät yhteydenpidon rajoitukset 

saattavat vieraannuttaa lapset vanhemmistaan, ja estää tai hidastaa lapsen kotiin palaamista. 

Vanhempien taistelu lasten tapaamisten ja huostaanoton lopettamisen suhteen oli toisaalta myös 

lujittaut vanhemman ja lapsen suhdetta. Yllättävänä tutkimustuloksena löytyi viranomaisiin nähden 

ulkopuolisen tahon vanhempia voimaannuttava vaikutus, ja sitä kautta huostaanottojen loppuminen. 

Ulkopuolisena tahona näyttäytyivät niin vanhempien kansalaisaktiivisuus, kuin perheen itse 

hankkimat asiantuntijat, kuten terapeutit tai asianajaja.  

 

Avainsanat: Vanhemmat, lapsen etu, sijaishuolto, kiintymyssuhde, lastensuojelulaki, huostaanotto 
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I´m observing in my study the experiences of those parents whose child has been taking into care. 

The focus of this observation is to find out, how has the fostercare decision´s temporarely nature 

been taking into consideration by the officials. This study is a fenomenoligic-hermeneutical study. 

I´ve interviewed parents of seven different families.  

 

At the beginning of the study I´m defining a theorybase for my study. Theory is constructed by law, 

childs best interest, the constitutional human rights about individual´s rights for familylife and 

freedom, and also the communication restrictions between child and parents during the fostercare 

set by the officials. I´ve also showed some point of views to attachement theory, and things that has 

an influence in that. The main focus of this study is in the roles of the law, officials, and the 

clientfamily considering the temporarely nature of fostercare decisions.  

 

I´ve made the interviewes using the method of halfconstructed themeinterviewe. I interviewed 5 

mothers. I also send a writing request via internet, and 2 parents responded. I analysed the 

interviewe material by using the method of contentanalysis. By using that I managed to find the 

main themes that appeared in the interviewes considering socialworkers, fostercare and parenthood. 

I also found the importance of therapy during the fostercare from the results of this study. If it´s 

offered when the time is right, it can enable the child to come back home. The length of fostercare 

depends also of the actions made by officials. The parents that I interviewed didn´t feel like they got 

enough support from socialworkers when they would have like to end their child´s fostercare. 

Parents also felt that facilitys were better fostercareplaces than familys. The central focus of taking 

a child into care were to maintaining the parent-child relationship. My study showed, that it can be 

an alienating factor if children and parents can´t keep in touch during the fostercare. As a surprise it 

came up, that citizenactivity was a key element considering the empowerment of the parents.  

 

 

Keywords: Parents, childs best interest, fostercare, attachment theory, law, taking into care 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen aihe huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksista huostaanotosta 

väliaikaisena toimenpiteenä lähtee toisaalta käytännön kokemuksesta lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän työparina toimimisesta, sekä toisaalta internetin biologisten vanhempien 

keskustelupalstojen kuohunnasta. Käytännön kokemuksessa olen nähnyt ristiriidan 

sosiaalityöntekijän ja biologisten vanhempien näkemysten välillä huostassapidon kestosta ja 

huostaanottopäätöksen lisäksi tehdyistä yhteydenpidon rajoittamispäätöksistä. Internetin 

keskustelupalstat pursuavat biologisten vanhempien tuskaa ilkeistä sosiaalityöntekijöistä ja 

sijaishuoltopaikoista, joiden ainoa tehtävä ja tavoite on erottaa lapset vanhemmistaan. Kun silmäilee 

keskustelupalstoja, biologiset vanhemmat kokevat itsensä lähinnä väärinymmärrettyinä uhreina, 

joilla on hyvin vähän mahdollisuuksia taistella sosiaalityöntekijöitä ja sijaishuoltopaikkoja vastaan. 

Perhehoitopaikat koetaan netissä yleisesti pahimpina, ja keskustelupalstoilla liputetaankin enemmän 

laitoshuollon puolesta.  

Keskustelupalstojen kirjoitukset ovat monesti vihaisia ja asiattomia vailla asiallisia perusteluja, 

mutta käytännön työstä viisastuneena mielessä on käynyt, että biologisten vanhempien 

kokemuksissa saattaa olla perääkin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on sijaishuollon aikana lasta 

koskevia päätöksiä tehdessään varsinkin pienten lasten kohdalla hyvin paljon sijaishuollosta tulevan 

informaation varassa. Kun perhehoidossa lapsi parhaimmillaan pääsee kiinnittymään luonnolliseksi 

osaksi sijaisperhettä, on varsin inhimillistä, että siinä saattaa samalla sijaisvanhempien kyky 

tarkastella lapsen tilannetta ammatillisesti kärsiä. Nykyisessä, vuonna 2008 voimaan tulleessa 

lastensuojelulaissa kuitenkin hyvin voimakkaasti korostetaan huostaanoton luonnetta väliaikaisena 

toimenpiteenä. Laitoshuollon informaatioonkin esim. kotilomien sujumisesta ja muuten lapsen 

tilanteesta on lapsesta maksettavan vuorokausihinta huomioiden suhtauduttava – ehkä väärin sanoa 

varauksella, mutta tilannetta ja lapsesta annettuja raportteja pitää seurata objektiivisesti, ja ottaa 

vakavasti huomioon myös lapsen oma- ja biologisten vanhempien näkemys tilanteesta. 

Tässä tutkimuksessa annetaan ääni biologisille vanhemmille ja he saavat kertoa näkemyksensä siitä, 

miten heidän perheen tapauksessa perheen jälleenyhdistämisen tavoite, huostaanotto väliaikaisena 

toimenpiteenä on näkynyt. Huostaanotettujen lasten vanhempien kokemukset on täysin ohitettu 

2000- luvulla tehdyssä lastensuojelun tutkimuksessa. Huostaanotto yleensäkään ei ole ollut kovin 

yleinen tutkimusaihe. (Eronen 2007) Tältä kannalta katsottuna oma tutkimusasetelmani asemoituu 

sosiaalityön tutkimuksessa alueelle, josta ei päivitettyä tietoa juurikaan ole saatavilla.  
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Tutkielmani luvussa 2 ”Lapsen etu huostaanoton lähtökohtana” paneudun eri osapuolten tulkintaan 

lapsen edusta ja vanhempien oikeuksista. Luku kolme esittelee huostaanottoa yleisesti 

lakisääteisestä näkökulmasta yksilönoikeuksiin puuttuvana toimenpiteenä. Näissä kahdessa luvussa 

tulee esiin lastensuojelulaissa lukujen aiheisiin liittyviä dilemmoja, joista tutkimusaiheeni osaltaan 

on lähtöisin. Luvussa 4 esittelen joitakin kiintymyssuhdeteoreettisia näkökulmia lapsen ja 

vanhemman suhteen kestävyyteen, ja toisaalta sijaishuoltoon kiinnittymiseen liittyen. 

Kiintymyssuhteiden säilyttäminen ja muodostaminen vaikuttaa pitkälti siihen, milloin 

huostaanotettu lapsi palaa kotiin. Luvussa 5 nostan esille aikaisemmin jollakin tavalla omaan 

tutkimukseeni liittyviä tutkimuksia – varsinaisesti itse tutkimaani aihettahan ei ole aikaisemmin 

tutkittu. Luvusta kuitenkin löytyy lähinnä 1990- luvulla tehtyjä tutkimuksia, joissa on haastateltu 

myös huostaan otettujen lasten vanhempia. Kuudennessa luvussa selvitän tutkimuksen käytännön 

toteuttamista ja metodologisia lähtökohtia. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote oli tärkeä 

joitakin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä valintoja ajatellen. Luvussa 7  olen esitellyt aineiston 

analyysistä johdetut tutkimustulokset: terapian merkityksen huostaanotossa, viranomaisten ja 

sijaishuollon työntekijöiden toiminnan huostaanoton aikana, vanhemman ja lapsen välisen 

yhteydenpidon kun lapsi on huostassa, vanhemmuuden ja koko perheen huomioimisen 

huostaanotossa, sekä kansalaisaktiivisuuden merkityksen vanhempien voimaantumisessa. 

Kahdeksannen luvun johtopäätöksissä pohdin tutkimusongelmaani tutkimustuloksia ja tutkimuksen 

teoriaa yhdistellen. 
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2 LAPSEN ETU HUOSTAANOTON LÄHTÖKOHTANA   

2.1 Lapsen edun tulkinnat  

Lasten suojeleminen ei ole aivan uusi asia. Jo 1800-luvun tehdaslait käynnistivät toimet lasten 

suojelemiseksi. Ensimmäinen lastensuojelulaki laadittiin vuonna 1936 ja se uudistettiin 

perusteellisesti vuonna 1984. (Puonti ym. 2004, 3.) YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa lapsen 

edun periaate merkitsi, että lasten tarpeet tuli ottaa huomioon sekä kollektiivisesti, koko 

lapsiväestöä koskien että kunkin yksityisen lapsen kohdalta erikseen häntä koskevassa 

päätöksenteossa (Mikkola 2004, 64). Lastensuojelulaista löytyy toistuvasti maininta lapsen edusta 

viranomaisen tärkeimpänä ohjenuorana hänen tehdessään interventioita lastensuojelun asiakkaaksi 

tulleen perheen elämään. Tällöin, jos vanhempien ja lasten edut ovat ristiriidassa keskenään, 

ratkaisevaa on lapsen etu. Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on selvittää asianosaisten 

mahdolliset erilaiset näkemykset mahdollisimman objektiivisesti. (Taskinen&Törrönen 2004, 12.) 

Lapsen edun käsitteen taakse kätkeytyy sekalainen joukko arvoihin, etiikkaan, moraaliin, sekä 

yhteiskunta- ja ihmiskäsityksiin liittyviä näkökulmia (Antikainen 1997, 11). Tämänkin tutkimuksen 

yksi peruskysymys on juuri tuo lain sisällä ahkerasti käytetyn käsitteen aiheuttamat ristiriidat. 

Lapsen etua pohdittaessa tutkimuskirjallisuus päätyy usein lapsen oikeuksien punnitsemiseen 

vanhempien oikeuksiin nähden, tai kuten Urpo Kangas kirjoittaa: Vanhempien velvollisuutta vastaa 

lapsen oikeus. Lapsella on oikeus hyvään hoitoon ja kasvatukseen sekä lapsen ikään ja 

kehitystasoon nähden tarpeelliseen valvontaan ja huolenpitoon. (Kangas 2004, 105.) Lapsen etu-

käsitteen aiheuttama ristiriita on laissa jätetty sosiaalityöntekijöiden ratkaistavaksi. 

Harkintavaltaansa lapsen edun toteutumiseksi sosiaalityöntekijät joutuvat käyttämään erityisesti 

huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvissä kysymyksissä. J.P. Roos kirjoittaa, kuinka viranomaiset 

vetoavat siihen, että lapsen etu on ensisijainen lain mukaan. Lapsen etua on kuitenkin vaikeaa 

erottaa perheen tilanteesta. Koska lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat kuitenkin lapsen edun 

edustajia, he katsovat usein joutuvansa toimimaan vanhempien etuja vastaan, vaikka heidän pitäisi 

työskennellä yhteistyössä koko perheen kanssa. Tämä johtaa siihen ongelmaan, että perhe ei aina 

halua toimia tällaisessa yhteistyössä ja pahin riski on se, että se ei ota yhteyttä lastensuojeluun siinä 

vaiheessa kun ongelmat syntyvät. Ennaltaehkäisevä toiminta ei tällöin onnistu vaan lastensuojelu 

aktivoituu vain pakkotoimien kautta. J.P. Roos tiivistää tämän dilemman: ”Kun viranomaisen 

täytyy valita, kenelle tehdään pahaa, niin miten tällöin valitaan?” (J.P. Roos 2004, 5, 8-9 .)  
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Saarenpää on erotellut lapsen edun neljällä seuraavalla tavalla: 

 

1. Lapsen etu yleisenä ihmisoikeusperusteisena sääntelyperiaatteena, joka ohjaa 

lainsäädäntötoimintaa ja yksittäisen lain säätämistä siten, että laki on johdonmukainen 

kokonaisuus aina tarkoituksen määrittelystä prosessuaaliseen menettelyyn saakka  

2. Lapsen etu tulkintaperiaatteena, mikä puolestaan juontaa juurensa lapsen oikeuksien 

yleissopimukseen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 

3. Lapsen etu oikeuslähdeaineistojen ”lukuohjeena”. Tällöin lapsen etu ohjaa tulkitsijaa 

lukemaan lainvalmisteluaineistoa ja ennakkotapauksia lapsen etua silmällä pitäen. 

4. Lapsen etu lain sisäisenä tulkintaohjeena, jolla lain aukkotilanteessa täydennetään lakia. 

Joissakin säädöksissä lapsen etu on myös nimenomaan lausuttu tulkintaohjeeksi. 

(Saarenpää 1999, 386.) 

Anna-Maija Nikkinen on pro gradu tutkielmassaan tutkinut vuosien 1983 ja 2007 

lastensuojelulainsäädäntö keskustelua lapsen edun näkökulmasta, miten se niissä esiintyy. Nikkisen 

mukaan vuoden 2007 lainsäädäntökeskustelussa läsnä olivat vahvasti samankaltaiset elementit kuin 

yli 20 vuotta aiemmin. Edelleen jo yllä mainitsemani lasten ja vanhempien oikeuksien väliset 

ristiriidat koettiin vaikeiksi ratkaista, vaikka lainsäädännöllä lapsen etua ensisijaisesti pyrittiinkin 

turvaamaan. Eduskunnan puheissa perheen ja lapsen edun nähtiin olevan sidoksissa toisiinsa, 

vaikka käsitykset esimerkiksi perhemuodoista olivatkin muuttuneet ajan kuluessa. (Nikkinen 2009, 

43, 56.) Anu Suomelan mukaan ”lapsen edusta” on lapsiin helposti liitettyjen voimakkaiden 

tunteiden vuoksi tullut etenkin lapsia lähellä työskentelevien palveluorganisaatioiden työntekijöille 

ja viranomaisille – mutta samalla myös suurelle yleisölle ja joissakin tapauksissa esim. 

lapsiperheiden naapureille – terveen harkintakyvyn sokaisema prinsiippi, joka oikeuttaa yksittäisiin 

vanhempiin kohdistuvien epäluulojen lietsonnan, hyväksikäyttöepäilyissä jopa vainojen 

käynnistämisen. (Suomela 2004, 35.) 

 2.2 Lapsen etu lapsen ja perheen välisen suhteen tulkinnassa 

Koska lapsen edun toteutumiseen on jätetty laissa melkoisesti tulkinnan varaa, lapsen etu on 

jotakuinkin kiinni yksittäisen sosiaalityöntekijän ja hänen ympärillään olevan instituution 

tulkinnasta. Tähän tulkintaan vaikuttaa sekä viraston vakiintunut toimintakulttuuri, että 

sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset näkemykset. Lapsen etu on sekä ideologinen, että 

hallinnollinen käsite. Sen ideologiset tulkinnat korostavat lapsen asemaa suhteessa häneen itseensä, 
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perheeseen tai yhteiskuntaan. Ideologiset näkemykset painottavat eri tavoin biologisten 

vanhempien, muiden lähellä olevien ihmisten sekä koko yhteiskunnan vastuuta lapsesta ja toisaalta 

lapsen omaa vastuuta elämästään. Hallinnollisiin käsityksiin lapsen edusta vaikuttavat ideologioiden 

lisäksi lainsäädäntö ja eri käytännöt. (Törrönen 1994, 56.) Myös Maarit Antikaisen mukaan lapsen 

etu on hyvinvointiyhteiskunnan filosofinen, eettinen ja myös poliittinen kannanotto ihmisyydestä ja 

ihmisarvosta. Lapsen etua määrittävät käsitykset lapsen oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman 

tunnustamisesta ja toteuttamisesta. Lapsen etu toteutuu, kun hänen ruumiilliset, tajunnalliset ja 

toimimisen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi. (Antikainen 1997, 73.) Nikkinen (2009, 68) kirjoittaa, 

että lapsen edun määrittymisen voisi sanoa olevan sidoksissa aikakaudelle ominaisiin arvoihin ja 

ajattelutapoihin. Nikkisen aineistossa esimerkiksi oikeudellistumiskehityksen vaikutukset näkyivät 

varsin selvästi tavoissa perustella lapsen etua.  

Aila Puustinen-Korhosen mukaan sosiaalityöntekijät saattavat käyttää lapsen etu-käsitettä lapsen 

edun vastaisesti, jos he omaksuvat kaikkivoipaisuuden harhan: Esim. sosiaalityöntekijät voivat 

salata lapselta hänen oikeuksiaan tai käyttää painostusta lasta ja vanhempia kohtaan päätöksiä 

tehdessä. Sosiaalityöntekijä voi siis käyttää pahimmillaan melkein mitä tahansa menettelytapoja, ja 

perustella ne lapsen edulla. (Puustinen-Korhonen 1994, 16.)   

Keskeinen kysymys tutkimusongelmalle tässä tutkimuksessa liittyy lapsen ja perheen välisen 

suhteen arvioimiseen, ja sitä kautta lapsen edun toteutumiseen. Tähän kysymykseen liittyvä- ei ehkä 

ristiriita, mutta vaikea dilemma, tulee esiin lastensuojelulaissa, johon nojaten sosiaalityöntekijän 

pitäisi päätöksensä tehdä. Tämä lapsen ja perheen välisen suhteen merkitys tulee esiin 

huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevia päätöksiä tehtäessä. 

Anna-Maija Nikkinen on gradussaan löytänyt selkeän keskustelulinjan eduskunnan 

lainsäädäntökeskusteluista liittyen juuri lapsen ja perheen väliseen suhteeseen. Biologisen perheen 

merkitys lapselle on pitkään nähty yhtenä tärkeimmistä tekijöistä lapsen kasvatuksen ja kehityksen 

kannalta. Lapsen edun on siis parhaiten nähty toteutuvan oman biologisen perheen parissa 

kasvamalla. Suomalaisessa lastensuojelussa perheen merkitys on suuri ja lapsen etua tarkastellaan 

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

oikeuksia. Kuitenkin juuri tämä sidos biologiseen perheeseen aiheuttaa usein ongelmia tilanteissa, 

joissa lapsen subjektiivinen hyvinvointi on uhattuna perheen toimintatapojen takia. Lapsen 

erottamiseen läheisistään ei nähty palvelevan lapsen etua, mutta äärimmäisissä tilanteissa tähänkin 

suhteeseen haluttiin puuttua. (Nikkinen 2009, 53.)  
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Heli Rautavuoma kirjoittaa, ettei lapsen etua voida tarkastella irrallisena vanhempien edusta, sillä 

onhan lapsen edun mukaista, että hänellä on molemmat vanhempansa ja turvallinen perhe 

ympärillään. Tällöin on lapsen edun mukaista turvata myös vanhempien edut ja oikeudet. Lapsella 

on oikeus vanhempiinsa ja vanhemmilla on oikeus lapseensa. Mikäli lapsen etua tarkastellaan 

erillään vanhempien oikeuksista, on lopputulos Rautavuoman mukaan harvoin lapsen edun 

mukainen. Lapsen oikeuksiin vetoaminen ei anna oikeutta rajoittaa vanhempien oikeuksia 

mielivaltaisesti, ja sosiaalityöntekijän onkin harkittava yksittäistapauksin menetelmät lapsen edun 

selvittämiseksi. (Rautavuoma 2008, 58, 59 ja 61.) Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota lapsen omaan mielipiteeseen ja hänen käsityksiinsä siitä, miten asia tulisi ratkaista. Mitä 

varttuneemmasta ja kehittyneemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys on annettava lapsen 

itsemääräämisoikeuden toteutumiselle viranomaisten tehdessä lapsen itsemääräämisoikeuteen ja 

yksityisyyteen puuttuvia tai niihin liittyviä päätöksiä. (Räty 2004, 99.) 
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3 HUOSTAANOTTO 

Lastensuojelulain 4§:ssä määritellään lastensuojelun tarkoitus lapsen suotuisaa kehitystä ja 

hyvinvointia edistävänä instanssina. Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman 

hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun 

sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa 

toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen 

jälleenyhdistämisestä. (Lastensuojelulaki 2008, 4§.)  

Lastensuojelulain 40§:ssä huostaanotolle on säädetty seuraavat edellytykset: 

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä, tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään 

käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai 

muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.  

2) seitsemännessä luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon 

toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi; 

ja 

3) sijaishuollon arvellaan olevan 4§:n mukaisesti lapsen edun mukaista. 

(Lastensuojelulaki 2008, 40§) 

Perhe-elämän suojasta säädetään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, mikä on ollut vahvasti 

vaikuttamassa vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain painotuksissa huostaanotosta 

väliaikaisena toimenpiteenä:  

1. ”Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja 

kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta.  

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii 

ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen 

turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai 

rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden 

henkilöiden oikeuksien tai vapauksien turvaamiseksi.” (Euroopan 

ihmisoikeussopimus, 8. Artikla.) 
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Anu Suomela kirjoittaa, että ihmisoikeussopimus on ollut Suomessa voimassa vasta vuodesta 1990, 

joten sen periaatteita ei ole hallinnossa sisäistetty. Ihmisoikeussopimuksen 8. Artiklan ajankohtaisin 

merkitys onkin siinä, että se antaa perheen yksityisyyden suojalle yhtä vahvan turvan kuin se antaa 

kansalaisen yksityisen vapauspiirin suojalle. (Suomela 2004, 35.)  

Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia, toisin sanoen niiden tulee sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä edistää hänen kehitytään ja poistaa sen esteitä. Lyhyen aikavälin 

onnistumiskriteereitä ovat esimerkiksi lapsen rauhoittuminen, oireiden lieventyminen ja kyky 

keskittyä koulunkäyntiin. Pitkällä aikavälillä huostaanoton tulisi varmistaa lapsen kasvaminen 

tasapainoiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi, joka kykenee läheisiin ihmissuhteisiin ja työntekoon. 

Täysin onnistunut huostaanotto katkaisee sukupolvien yli ulottuvan huono-osaisuuden kierteen, niin 

etteivät seuraavan sukupolven lapset enää tarvitse lastensuojelutoimenpiteitä. (Taskinen & Törrönen 

2004, 17.) 

42§:n mukaan ennen päätöksiä sijaishuollosta tai 47§:n mukaista päätöstä sijaishuollon 

lopettamisesta, on selvitettävä lapsen oma mielipide ja varattava hänelle mahdollisuus tulla 

kuulluksi. Ennen sijaishuoltopäätöksen tekemistä on myös lapsen vanhemmalle, huoltajalle ja 

henkilölle, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua 

ollut, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.  

Lapsella on myös itsellä oikeus käyttää puhevaltaa. Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on 

oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaa itseään koskevassa 

lastensuojeluasiassa. (Lastensuojelulaki 2008, 21§). Lisäksi lapsen asioista vastaavan 

sosiaalityöntekijän on valvottava lapsen edun toteutumista ja avustettava virkansa puolesta lasta tai 

nuorta puhevallan käytössä sekä tarvittaessa ohjattava lapsi tai nuori oikeusavun piiriin taikka 

huolehdittava siitä, että lapselle haetaan tarvittaessa edunvalvojaa.   

Jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottopäätöstä, tekee sosiaalihuollon 

johtava viranhaltija päätöksen, jonka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on valmistellut. Jos 

edellä mainituista asianomaisista joku vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon 

sijoittamista, asian ratkaisee hallinto-oikeus johtavan viranhaltijan hakemuksesta lapsen asioista 

vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Hallinto-oikeuteen lähetettävään hakemukseen 

täytyy kirjata suunnitelma lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpidon toteuttamisesta. 

(Lastensuojelulaki 43§ ja 44§)  
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Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Lapsen sijoituksen tarkoitus eli se, mihin lapsen tarpeeseen 

sijaishuollolla pyritään vastaamaan, määrittää sijoituksen arvioitua kestoa. Määräaikaisten 

huostaanottojen tekeminen ei ole mahdollista. (Saastamoinen 2008, 42.) Kun lastensuojelulain 40§ 

mukaista huostaanoton ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole, tulee johtavan viranhaltijan tehdä päätös 

huostassapidon lopettamiseksi. Huostaanotossa puututaan pitkälle yksilön oikeuksiin ja vapauksiin. 

Puuttumiskynnyksen tulisi tämän vuoksi olla korkealla. Toisaalta ei tule odottaa liian kauaakaan, 

jottei tilanne etene liian vaikeaksi. (Virta 1994, 84.) Vaikka lapsi tarvitsee kodin ja vanhemmat, on 

toisinaan parempi sijoittaa hänet nopeasti kodin ulkopuolelle. Lapsella on myös oikeus päästä 

huostaan. (Rautavuoma 2008, 29.) 

Huostaanotolla puututaan lapsen perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin (mm. henkilökohtaiseen 

vapauteen) sekä toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaan perhe-elämän suojaan. 

Kysymys on myös lapsen oikeudesta riittävään suojeluun ja lapsen edun mukaiseen hoitoon ja 

huolenpitoon kaikissa olosuhteissa. Huostaanotto on aina väliaikainen toimenpide- ja 

lastensuojelutoimenpiteiden viimekätisenä tavoitteena on oltava lapsen palauttaminen takaisin 

perheeseensä, siis perheen jälleenyhdistyminen. Sosiaalihuollon viranomaisilla on velvollisuus 

tukea lasta ja vanhempia tässä päämäärässä, ja pyrkiä johdonmukaisesti myös itse omilla toimillaan 

tähän päämäärään. Lastensuojelulain mukaisen huostaanoton lopettamispäämäärän toteuttamiseksi 

vanhemmille on tarjottava ja heille on järjestettävä sellaisia kuntouttavia toimenpiteitä, jotka 

tähtäävät perheen jälleenyhdistymiseen. Huostaanottopäätöksessä tai hakemuksessa viranomaisen 

tulee arvioida, mitkä ovat edellytykset tai ajateltavissa olevat vaihtoehdot perheen 

jälleenyhdistämiselle. (Räty  2007, 227, 235, 299.) J.P. Roos tuo esiin asian päättämisen vaikeutta 

viranomaiselle. Hän kirjoittaa sosiaalityöntekijöiden koulutuksen konstruktivistisesta otteesta, joka 

hänen mukaansa johtaa tulkinnanvaraisuuteen todellisuutta koskevissa väitteissä. Huostaanoton 

toteutuessa kyse ei ole konstruktioista, vaan interventioista todellisuuteen, jolloin yhden 

vaihtoehdon valinta sulkee muut pois. Väärän valinnan mahdollisuus merkitsee sitä, että interventio 

voi olla jo perusteiltaan virheellinen. (Roos 2004, 5.)  

Maritta Törrösen tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneiden huostaan otettujen lasten mukaan 

lapset harvoin pystyvät itse parantamaan omaa elämäntilannettaan omin voimin, jos ovat menneet 

tarpeeksi pitkälle rikos- ja päihdekierteessä. Aikuisten on tehtävä lasten kannalta oikeat päätökset ja 

toimeenpantava ne. Jos omat vanhemmat eivät siihen pysty, on sosiaalityöntekijän tehtävä se. 

(Törrönen 1994, 13.) Marja-Leena Arosen tutkimuksessa nuorten muistoissa ei enää ollut tärkeintä 
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miksi he olivat huostaan otettu, pääasia oli, mikä ratkaisun merkitys nuorelle oli. (Aronen 1994, 

28.)  

3.1 Perheenjäsenten oikeudet yhteydenpitoon huostaanoton aikana 

Sekä lastensuojelu- että erotilanteissa laki korostaa, että oikeus pitää yhteyttä vanhempaan on 

nimenomaan lapsen oikeus ja edellyttää, että yhteydenpidon tulee olla lapsen edun mukaista 

(Taskinen & Heiliö 1994, 58). Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää 

yhteyttä ja tavata vanhempaansa jonka luona lapsi ei asu (Laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta, 2§). 

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei asiakkuus pääty 

lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 

Huostaanotettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan lisäksi sijaishuollon tarkoitus ja 

tavoitteet, erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai 

muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, 

miten toteutetaan yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden hänelle läheisten 

henkilöiden kanssa, ja miten samalla otetaan lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite 

perheen jälleenyhdistämisestä. Huostaanotetun lapsen vanhemmille on tarpeen vaatiessa laadittava 

erikseen asiakassuunnitelma, jollei sitä pidetä tarpeettomana. (Lastensuojelulaki 2008, 30§) 

Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen 

tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon 

jatkuvuuteen (Lastensuojelulaki 2008, 50§). Sijaishuollossa on turvattava lapselle hänen 

kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata 

vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä vastaanottamalla vieraita tai 

vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella sekä pitää heihin muuten yhteyttä käyttämällä 

puhelinta tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita 

luottamuksellisia viestejä, taikka muita lähetyksiä. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja 

lapsen sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä lapsen ja 

muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. Lapsen sijaishuolto on järjestettävä niin, että 

sijoituspaikan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle läheisiin henkilöihin. (Lastensuojelulaki 

2008, 54§.) 

Huostaanoton aikana on sosiaalityöntekijöiden velvollisuutena tukea ja edistää lapsen ja hänen 

vanhempiensa myönteistä kanssakäymistä. Tämä tapahtuu erityisesti edistämällä lapsen oikeutta 
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yhteydenpitoon hänen ja hänelle läheisten ihmisten välillä. Mikäli huostaanottoa ei voida vielä siinä 

vaiheessa lopettaa, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava, voitaisiinko 

sijaishuollon lakkauttamisen asemasta lisätä lapsen ja hänen vanhempiensa välistä yhteydenpitoa 

esimerkiksi kotilomia järjestämällä tai muutoin niitä lisäämällä. Varsinkin tapauksissa, joissa lapsi 

itse tapaamisia ja yhteydenpitoa haluaa, eikä siitä ole vaaraa tai oleellista haittaa lapsen kehitykselle 

ja kasvulle, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on riittävällä tavalla turvattava tämä lapselle 

sijaishuollossa kuuluva oikeus yhteydenpitoon. Yhteydenpitoa toteutettaessa ja sitä edistettäessä on 

arvioitava kulloinkin yksilökohtaisella tavalla, mikä juuri siinä asiassa ja sen hetkisessä lapsen 

elämäntilanteessa on riittävää yhteydenpitoa kyseessä olevalle lapselle. Lapsen iällä ei ole asiassa 

merkitystä (Räty 2007, 290, 291 ja 310.) 

Huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa yhteydenpito ja läheinen kontakti koko lapsen 

huostassaoloaikana on erittäin tärkeää sekä lapselle että vanhemmalle. Lapsen siirtymistä pois 

hänelle tutusta ympäristöstä, päiväkodista, koulusta, ystävyyspiiristä on usein pidetty varsin 

ratkaisevana tekijänä määriteltäessä lapsen etua yksittäisessä tilanteessa. Tämä ns. status quo- 

olettama perustuu lapselle läheisten ihmissuhteiden ja ympäristön jatkuvuuden tärkeään 

psyykkiseen merkitykseen. Lapsen kasvuympäristön muutokseen johtaviin ratkaisuihin on satus 

quo- olettaman mukaan suhtauduttava torjuvasti tai ainakin pidättyvästi. Opin lähtökohtana siis on, 

että on lapsen edun mukaista välttää lapsen välittömän fyysisen asuinympäristön (esim. 

päivähoitopaikka, koulu ja ystävät) sekä pääasiallisesti lapsen hoidosta ja huolenpidosta vastaavan 

henkilön vaihtumista. Aivan erityisesti korostetaan lapselle läheisten ihmissuhteiden jatkuvuutta. 

Jatkuvuuden suurta psyykkistä merkitystä tulee korostaa etenkin varhaisiässä olevien lasten 

kohdalla, jotka voivat kokea traumaattisena lyhytaikaisenakin eron psykologisesta vanhemmastaan. 

(Virta 1993, 126 ja Oulasmaa 1992 247, ref. Rautavuoma 2008.) 

Virpi Kujala kirjoittaa Sijoitettujen lasten vanhempien ryhmätoiminnan oppaassa (2003), olevan 

sijoitetun lapsen kannalta erityisen tärkeää, että yhteys biologiseen vanhempaan säilyy, mikäli se 

vain lapsen etu huomioon ottaen on mahdollista. Vielä muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että 

on lapsen edun mukaista huostaanottotilanteessa erottaa lapsi vanhemmistaan ja juurruttaa hänet 

mahdollisimman nopeasti sijaisperheeseensä. Nykyinen käsitys ei tue lapsen erottamista 

vanhemmistaan. Biologisen vanhemman yhteydenpitoa lapseensa voi haitata vanhemman oma 

voimavaroja kuluttava elämäntilanne, mielenterveysongelma, päihdeongelma, lapsesta luopumisen 

kriisi, hankaluudet lapsen tapaamisen järjestelyissä tai vaikeudet toimia yhteistyössä 

sijaisvanhempien ja viranomaisten kanssa. Näihin kaikkiin yhteydenpitoa vaikeuttaviin asioihin on 
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löydettävissä helpotusta käytännön järjestelyjen, neuvonpitojen ja henkisen tuen avulla. Lapsen 

sopeutumista sijoitukseen auttaa, kun huolehditaan hänen erokriisinsä hoitamisesta, lapsen ja 

vanhemman välisen yhteyden säilyttämisestä ja lapsen säästämisestä aikuisten välisiltä ristiriidoilta. 

Hänen on saatava vastaus hänen mieltään askarruttaviin kysymyksiin. Lapsen täytyy voida 

varmistua siitä, ettei vanhemmista erottaminen johdu hänestä. Lapsen täytyy myös olla tietoinen 

oikeudestaan säilyttää yhteys vanhempiinsa sekä saada lupa olla kiinnittynyt omiin ja 

sijaisvanhempiin. Näissä asioissa biologinen vanhempi voi hyvin paljon auttaa lastaan. Vanhempi 

tarvitsee kuitenkin tukea kohdatessaan lapsensa kiintymyksen sijaisvanhempiin ja vierailujen 

aiheuttaman tunnekuohun. Vanhempi kokee luonnollisia mustasukkaisuuden tunteita sekä 

alemmuuden tunteita vanhempana, erityisesti äitinä. Vanhemman täytyy saada apua lapsensa kriisin 

ja tilanteen ymmärtämiseen. Lapsen kannalta on tärkeää voida tietää, että vanhempi selviytyy. 

Säännöllinen yhteydenpito vanhempaan antaa lapselle turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen. 

Lapsen oikeus on olla lapsi ja huolenpidon kohteena. Lapsen pitää voida vapautua vanhemmasta 

huolehtimisen taakasta. (Kujala 2003, 17.) 

Pohjoismaisena kehityslinjana voi pitää lastensuojelun laitossijoitusten ja laitospaikkojen 

vähentämistä eri maissa eri mittakaavassa, ja laitoshuollon rajojen madaltumista niin, että myös 

laitossijoituksen aikana pystytään ylläpitämään lapsen ja perheen välistä suhdetta. Laitoshuollon 

vastustamisen kantaisänä voidaan pitää kiintymyssuhdeteoreetikkoa John Bolwbya. Suomessa 

kehityslinjana on myös taloudellisista syistä pyritty siirtymään laitoshuollosta perhehoitoon. (Pösö 

1994, 41.) Erja Sauraman mukaan Bolwbyn mielipiteet olivat ekstremistisiä joko- tai- kantoja: jos 

huostaanotto tehdään, sen pitää olla pysyvä, mutta ensisijaisesti huostaanotto pitäisi korvata niin 

laajasti kuin mahdollista case-workilla ja sukulais- ja ystävänavun mobilisoimisella (Saurama 2004, 

99).  

3.2 Yhteydenpidon rajoittaminen 

Joissakin tilanteissa lapsen yhteydenpitoa läheisiinsä täytyy rajoittaa. Rajoituspäätös voidaan tehdä, 

jos yhteydenpidosta ei ole voitu sopia asiakassuunnitelmassa, tai jos 

1) yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoittaminen 

on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä, tai 

2) yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, kehitykselle tai turvallisuudelle, tai 
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3) rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai 

laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi, taikka 

4) 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa; sama koskee myös 12 vuotta 

nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää 

huomiota.  

(Lastensuojelulaki 2008, 62§) 

 

Syitä rajoittaa lapsen ja vanhemman välisiä tapaamisia tai sallia ne valvotuissa olosuhteissa 

voivat siis olla esim. vanhemman väkivaltaisuuden, arvaamattoman käytöksen tai ilmitulleen 

hyväksikäytön takia. Tavalliseen sijaishuollon käytäntöön kuuluu se, että vanhempien kanssa 

sovitaan tietyt ajat, jolloin he voivat tavata lastaan. Ne eivät ole sinänsä tapaamisoikeuden 

rajoituksia, vaan käytännön järjestelyihin kuuluvia sopimuksia siitä milloin vanhemmat voivat 

tavata lasta. (Taskinen &Törrönen 2004, 16.)  

Yhteydenpidon rajoittamispäätös ja lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämispäätös on aina 

määräaikainen, korkeintaan 1 vuosi kerrallaan. Yhteydenpidon rajoittamista voidaan käyttää 

vain siinä määrin kuin se säännöksessä säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi on 

välttämätöntä. Rajoituspäätöksen enimmäismääräajalla korostetaan päätöksentekijän 

velvollisuutta mahdollisimman tarkkaan harkita rajoittamisedellytyksiä ja päätöksen 

välttämätöntä voimassaoloaikaa. Yhteydenpidon rajoittaminen pitää lopettaa alun perin 

päätettyä aikaisemmin, jos rajoittamisen tarve lakkaa. Mikäli siis yhteydenpidon rajoittamisen 

edellytykset päätöksen voimassaoloaikana päättyvät, tehdään sitten yhteydenpidon 

rajoittamispäätöksen lakkaamispäätös. (Saastamoinen 2008, 194.)  

Yhteydenpidon tietty rajallisuus on aina olemassa huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi, ja 

rajoituspäätökset jälleen kerran koettelevat Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Suomen 

perustuslain rajoja, mitä tulee yksilön vapauteen ja perhe-elämän suojaan. Yhteydenpidon 

rajaaminen voi myöskin väliaikaisesti lykätä perheen jälleenyhdistämistä. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin onkin ratkaisuissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että tiukemmin on 

tarkasteltava huostassapidon aikana lisärajoituksia, kuten lapsen tapaamisen rajoittamista. 

Tämänkaltaiset rajoitukset perustavat vaaran siitä, että vanhemman ja pienen lapsen väliset suhteet 

tosiasiassa voivat katketa; Toisaalta sama tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota lapsen etuun ja 
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katsonut, että sen laadusta ja merkityksestä riippuen lapsen etu saattaa syrjäyttää vanhemman edun. 

(Räty 2007, 307.)   

Säännös ”yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen ja rajoittaminen on 

lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä” ei mahdollista sellaista menettelyä, että 

lapselle taattaisiin sijaishuoltopaikkaan kiinnittymisaika, jonka aikana lapsen ja hänen läheisensä 

yhteydenpitoa ei sallittaisi tai sitä rajoitettaisiin voimakkaasti. Lapsen yhteydenpitoa ei voida 

rajoittaa ainoastaan tällä perusteella. Tällaisissa tilanteissa yhteydenpidon rajoittaminen riippuu 

sijaishuollon perusteista sekä lapsen ja lapsen läheisen olosuhteista ja elämäntilanteesta. 

(Saastamoinen 2008,182.) 

Yhteydenpitoa rajoitettaessa on kuultava lapsen mielipide. Tämä saattaa aiheuttaa lapselle ikäviä 

lojaliteettiristiriitoja. Joissakin tapauksissa lapsen yhteydenpito vanhempaan voi sosiaalityöntekijän 

ja sijaishuoltopaikan silmissä olla selvästi lapselle vaikeaa ja vähän tyydytystä tuottavaa, mutta 

säilyttääkseen lojaliteettinsa vanhempiaan kohtaan lapsi saattaa sanoa haluavansa tiivistäkin 

yhteydenpitoa.  

Vaikka yhteydenpitoa ei olisikaan, lapsen vanhempaan kohdistuvat tunteet ovat olemassa. 

Sijoitusratkaisuunsa tyytyväinen lapsi voi kokea tulleensa vanhempiensa hylkäämäksi tai tuntea 

itsensä syylliseksi ja olla huolissaan vanhemmistaan. (Törrönen 1994, 30, 31.) Rajoitustilanteissa 

lapsen kanssa tulee keskustella häneen kohdistuneiden rajoitustoimenpiteiden syistä ja mahdollisista 

vaikutuksista (Taskinen 2007, 38).  

3.3 Huostassapidon lopettaminen 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artikla käsittelee oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta: 

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja 

kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen 

sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen 

turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai 

rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden 

oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.  
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Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut huostaanoton 

luonnetta väliaikaisena toimenpiteenä, joka on lopetettava niin pian kuin olosuhteet sen sallivat ja 

jonka aikana käytettävien erityistoimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa perheen 

jälleenyhdistämiseen tähtäävän perimmäisen päämäärän kanssa (Saastamoinen 2008, 42). 

Ihmisoikeustuomioistuin on antanut vuosien varrella muutamia merkittäviä ratkaisuja lastensuojelua 

koskevissa kysymyksissä. Useat niistä ovat liittyneet lapsen huostaanottoon ja sijaiskotiin 

sijoittamiseen, asianosaisten kuulemiseen, tapaamisoikeuden rajoittamiseen tai 

lainkäyttömenettelyyn. Useinkaan kysymys ei ole ollut siitä, etteivätkö perusteet väliintulolle olisi 

olleet riittävät, vaan kysymys on ollut asiakkaiden huonosta kohtelusta tai muutoin perusteettomista 

toimista sijaishuoltoa toteutettaessa. (Mikkola 2004, 64.) 

Vaikka huostassapidon aikana viranomaisten ratkaisujen tulee, huostaanoton väliaikaisesta 

luonteesta johtuen, edesauttaa perheen jälleenyhdistymistä ja lapsen palaamista kotiin, on 

päätöksenteossa löydettävä oikeudenmukainen tasapaino lapsen intressissä olevan huostassapidon ja 

toisaalta vanhempien intressissä olevan huostassapidon lopettamisen välillä. Perhettä ei saa 

jälleenyhdistää vastoin lapsen etua, huostassapidon lopettamista tulee harkita yhtä huolellisesti ja 

tarkkaan kuin huostaanottopäätöstäkin. Tällöin erityistä merkitystä on annettava lapsen edulle ja sen 

toteutumiselle. Tällöin huomioidaan: 

1. sijaishuollon kestoaika 

2. lapsen ja sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan suhteen laatu 

3. lapsen ja hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen 

4. lapsen mielipide 

Turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden merkitys on huostaan otetulle lapselle erityisen suuri, koska 

hänellä on usein jo sijaishuollon alkaessa taustallaan epävakaat ja epäsuotuisat ihmissuhteet ja 

kasvuolosuhteet. Siksi huostaan otetun lapsen muutoksensietokyky on yleensä heikompi kuin 

normaalioloissa kasvaneilla lapsilla. Mitä useampia muutostilanteita lapsi kohtaa, sitä huonommin 

hän yleensä pystyy niistä selviytymään. Lapselle syntyy usein voimakas tunne- ja kiintymyssuhde 

häntä hoitaviin perhehoitajiin, eikä häntä tällöin voida vaurioita aiheuttamatta irrottaa kyseisestä 

perheestä ja siinä kehittyneistä ihmissuhteista. (Hallituksen esitys uudeksi lastensuojelulaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: HE 252/2006, Saastamoinen 2008, 42-43).  
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Hallituksen esityksessä eduskunnalle sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta  (StVM 

59/2006 vp - HE 252/2006 vp) esitetään, että uudessa laissa olisi paremmin velvoitettu arvioimaan 

huostaanoton kriteereiden paikkansa pitävyys säännöllisesti tarkistettavan asiakassuunnitelman 

yhteydessä. Jos kriteereistä joku jää täyttymättä, pitää viranomaisen oma-aloitteisesti alkaa 

valmistella huostaanoton lopettamista, kuitenkin niin että se on lapsen edun mukaista. 

Huostassapitoa ei saa lopettaa, jos lopettaminen on selvästi vastoin lapsen etua. (StVM 59/2006 vp - 

HE 252/2006 vp.) Perheen jälleenyhdistäminen on uudessa lastensuojelulaissa - toisin kuin 

vanhassa laissa – mainittu nyt kahdessa pykälässä: 4§ ja 30§.  

Huostassapidon lopettaminen edellyttää, että lapsen kasvuolosuhteet ovat olennaisesti parantuneet 

ja säilyneet riittävän hyvinä riittävän pitkään. Vaikka alkuperäiset huostaanottoon johtaneet syyt 

olisivat poistuneetkin, on erikseen arvioitava, mitä huostassapidon ja sijaishuollon päättyminen 

merkitsisi lapsen kannalta. Lapsen kotiuttamisen tulee aina tapahtua suunnitellusti. Usein on 

perusteltua, että ennen lopullista huostassapidon lopettamista lapsi palaa väliaikaisesti kotiin. 

Huostaanotettu lapsi voidaan väliaikaisesti sijoittaa enintään kuudeksi kuukaudeksi myös 

vanhempansa hoidettavaksi, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista sijoituksen jälkeen 

(koekotiuttaminen). (Saastamoinen 2008, 43, 44).  

Perustuslakivaliokunta korostaa, että pitkään jatkuneen huostassapidon ja sijaishuoltosijoituksen 

päättymisen vaikutukset lapsen kehitykselle on arvioitava erityisen huolellisesti.  

Huostaanoton kestettyä pitkään saatetaankin törmätä käytännön ristiriitaan, että lapsi on kiinnittynyt 

sijaisvanhempiinsa. Aina ei siis ole lapsen edun mukaista erottaa häntä läheisiksi tulleista ihmisistä, 

jos vanhemmat ovat jääneet vieraiksi. (Taskinen&Törrönen 2004, 15.) Tällöin voivat lapsen 

elämäntilanteen uusia muutoksia vastaan puhuvat seikat painavampina syrjäyttää hänen 

vanhempiensa odotuksen saada perhe jälleen yhdistettyä (Räty 2007, 289). Huostaanoton 

jatkaminen tulee kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa sijoitus on jatkunut vuosia, joissa lapsi 

mieltää sijaiskodin omaksi kodikseen, joissa yhteydenpito biologisiin vanhempiin on ollut hyvin 

vähäistä tai katkennut kokonaan ja joissa lapsi mieltää sijaisvanhemmat vanhemmikseen (Mikkola 

1994, 177).  

Huostaanottopäätöksessä annetaan tiedoksi muutoksenhakuaika, minkä puitteissa vanhempi voi 

valittaa päätöksestä. Päätöksestä valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen. Sen sijaan huostaanoton 

purkua voi hakea milloin vain, myös muutoksenhakuajan ulkopuolella. Huostaanotonpurkuhakemus 
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toimitetaan sosiaalitoimeen, ja johtava sosiaalityöntekijä voi tehdä asiasta päätöksen lapsen asioista 

vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-

oikeudesta. Hallinto-oikeuteen lähetetystä valituksesta tulee ilmetä mitä päätöstä valitus koskee, 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi, sekä perusteet, joilla 

muutosta vaaditaan (hallinto-oikeuden nettisivut)      

3.4  Lapsen kotouttaminen 

1950- luvulla kotiutusanomukset eivät hallinneet lastensuojelun kenttää eivätkä aiheuttaneet 

eskaloituvia kiistoja. Ne, jotka menivät jaoston esityslistalle yksittäisinä tapauksina, olivat sellaisia, 

joissa lastensuojeluviranomaisten ja vanhempien käsitykset erosivat toisistaan. Vaikka päätös olikin 

useammin kotiutusanomuksen hylkääminen kuin hyväksyminen, tapaukset eivät näyttäytyneet 

pöytäkirjoissa erityisen ongelmallisina tai ristiriitaisina. Tuonaikaiselle hierarkiselle ja 

autoritaariselle ilmapiirille oli tunnusomaista vanhempien tyytyminen tilanteeseen. (Saurama 2002, 

192.) Ideologiana oli, että lapset oli parasta saada uudelleen istutettua terveeseen maaperään, mikä 

konkretisoitui maaseudulle sijoituksina (Saurama 2004, 100). Mutta 1960-luvulla tilanne muuttui. 

Kun pakkohuostaanotot vähenivät, kotiutuskysymykset puolestaan alkoivat erottua yksilöllisinä 

ratkaisuina jaoston esityslistalla. Myös kiistely vanhempien ja viranomaisten välillä lisääntyi. 

Kotiutuskysymys saikin aivan toisenlaisen merkityksen; kotiutuskysymys osaltaan määrittelee 

pakkohuostaanottoilmiön rajoja.  

Lasten ottaminen toistaiseksi lautakunnan huostaan vanhempien suostumuksella eli ns. suulliset 

sopimukset kasvoivat 1950- luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin kaksinkertaisiksi. 1970-

luvun puolessa välissä lapsinäkökulma alkoi jo vaikuttaa selkeämmin arvioinneissa. Asiakirjoissa 

ohjattiin alaisia pohtimaan asioita nimenomaan lapsen kannalta. Kun kotiutukset yleistyivät ja 

vanhemmat vaativat oikeuksiinsa vedoten lapsiaan takaisin, myös sijaisvanhemmat aktivoituivat. 

Vastustaessaan kotiutuksia he katosivat toimivansa lapsen asianajajina.  Sijaisvanhemmat katsoivat 

oikeuksiaan loukatun, olivathan he tarjonneet kotinsa ja tehneet pyyteetöntä työtä yleensä 

vaikeahoitoisten lasten kanssa. Äidit puolestaan kokivat – aiheellisesti – sijaisvanhemmat 

kilpailijoina. Sijaisvanhempien keskeisenä motivaationa oli tarjota näille lapsille pitkäaikainen 

hoitopaikka ja hoitaa heitä kuin omia lapsiaan. (Saurama 2002, 192, 196, 197.) Lastensuojelulakia 

uudistettiin vuonna 1984 enemmän nykyisen kaltaiseksi, perus- ja ihmisoikeuksia vastaavaksi. 

Vuoden 2008 uudistuksessa, ja 2000 luvun sosiaalityössä lasta ja perhettä ajatellaan 

kokonaisuutena.  
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Lapsen kotouttamisen kannalta vanhempien tukeminen on tärkeää. Vanhempien kuntoutumisen 

tukeminen on keskeinen osa lapsen sijaishuoltoa ja vanhempia on kannustettava kuntouttavien 

palvelujen ja tuen piiriin. Vanhemmille laadittu asiakassuunnitelma laaditaan sijaishuollon aikana, 

ja se tehdään tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon viranomaisten 

kanssa. Tällaisia viranomaistahoja ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveyshuolto. Tällä pyritään 

varmistamaan työskentely lapsen kotiuttamisen mahdollistamiseksi sekä suunnitelmallinen tuki 

vanhemmille huostaanoton jälkeen. Lisäksi pyritään turvaamaan sijaishuollon aikana lapsen 

mahdollisuus pitää yhteyttä vanhempiinsa. (Saastamoinen 2008, 83.) Taskisen ja Törrösen mukaan 

(Taskinen & Törrönen 2004, 15), nykyiset työmuodot eivätkä myöskään lastensuojelun 

työntekijöiden voimavarat riitä tukemaan vanhempia huostaanoton jälkeen. Vanhempien ei ilman 

tukea ole helppoa muuttaa omaa elämäänsä, mikä edistäisi lapsen kotiinpaluuta. Aina eivät 

sosiaalityöntekijät ole vanhemmille paras tuki, koska yhteistyö vanhempien kanssa huostaanoton 

jälkeen saattaa olla vaikeaa. Vanhemmat saattavat kokea, että heidän luottamuksensa on rikottu. 

Taskinen (2004) erittelee lastensuojelussa lapsen ja muiden perheenjäsenten tarvitsemiin 

psykososiaalisiin palveluihin vaikuttavat syyt: 

1) keskustelun ja tuen tarve perhetilanteen aiheuttaman psyykkisen kuormituksen vuoksi. 

2) kriisiterapian tarve äkillisissä muutostilanteissa. 

3) psykologisten tutkimusten tarve lapsen psyykkisen tilanteen arvioimiseksi. 

4) psykoterapian tarve psyykkisten ongelmien käsittelemiseksi.  

     (Taskinen 2004, 141.) 
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4 KIINTYMYSSUHDE 

Edellä on osoitettu, että lain mukaan huostassapito täytyy lopettaa, jos huostaanoton lainmukaisista 

kriteereistä kaikki eivät täyty. Huostassapitoa ei kuitenkaan voi lopettaa, jos lopettaminen on  

a) sijaishuollon kestoaika 

b) lapsen ja sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan kiintymyssuhteen laatu 

c) lapsen ja hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen 

d) lapsen mielipide  

huomioon ottaen selvästi vastoin lapsen etua. Ratkaisevaa punnittaessa sitä, voidaanko 

huostassapito lopettaa, on arvioida sitä, minkälainen emotionaalinen suhde lapselle on muodostunut 

sijaishuoltopaikan aikuisiin tai muihin hänelle siellä oleviin läheisiin ihmisiin. Lapsen ja 

vanhempien suhtautuminen ja halu palauttaa lapsi-vanhempi suhde tai korvata siinä olevat puutteet 

on otettava huomioon ratkaisua tehdessä. Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisuissaan koskien 

huostassapidon lopettamista erityistä merkitystä asianosaisten, erityisesti lasten, mielipiteelle. (Räty 

2007, 289, 290, 299.) Kiintymyssuhteiden tulkitsemisella on siis iso merkitys huostassapitoa 

lopetettaessa.  

 4.1 Varhaisen lapsuuden kiintymyssuhdemallit 

Kiintymyssuhdeteoria kuvaa läheisyyteen ja autonomiaan liittyvien sisäisten toimintamallien 

rakentumista varhaisissa kiintymyssuhteissa lapsen mukautuessa adaptiivisesti siihen, millainen 

oleminen tarjoaa hänelle parhaan mahdollisuuden säilyttää turva ja suhde kiintymyksen kohteeseen. 

Nämä vuorovaikutuskäyttäytymistä ohjaavat sisäiset mallit aktivoituvat myöhemminkin, kun 

koetaan avuttomuutta, turvattomuutta ja avun tarvetta. Kiintymyssuhdemalli näkyy ensisijaisesti 

ihmisen käyttäytymisessä ja tunnekokemuksissa sekä niissä tunteissa, joita hän herättää muissa 

ihmisissä. Kiintymyssuhdeteoreetikko John Bolwby erottaa kolme varhaislapsuuden 

kiintymyssuhdemallia, jotka ovat yhteydessä siihen miten vanhemmat ovat suhtautuneet ja 

kohdelleet lasta. 

1. Turvallinen kiintymyssuhde muodostuu, kun vanhempi- useimmiten äiti, on lapsen 

saatavilla, on sensitiivinen lapsen tarpeille ja reagoi empaattisesti lapsen tarvitessa apua tai 

lohdutusta 
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2. Ahdistuneen vastustavassa kiintymyssuhdemallissa lapsi on jatkuvasti epävarma siitä, onko 

vanhempi saatavilla ja halukas auttamaan tarvittaessa. Lapsi on alttiina eroahdistukselle, 

helposti takertuva ja liian ahdistunut tutkivaan ja omaehtoiseen käyttäytymiseen. Tähän 

malliin liittyy hylkäämisen tai hylkäämisuhan käyttäminen kontrollikeinona suhteen 

ylläpitämisessä. 

3. Välttelevä kiintymyssuhdemalli perustuu kokemuksiin, ettei huolenpitoa ole saatavilla, vaan 

lapsi sitä tarvitessaan tulee johdonmukaisesti torjutuksi. Tästä seuraa pyrkimys elää 

tarvitsematta apua tai rakkautta. Ääritapauksessa lapseen on kohdistunut toistuvia 

hylkäämisiä tai kaltoin kohtelua.  

(Kuusinen 2000, 3, 5 ja 6) 

Vauva kiintyy aina hoivaajaansa jollakin tavalla - siis siinäkin tapauksessa, että hoiva on 

puutteellista tai lapsi tulee kaltoin kohdelluksi. On harhaa kuvitella, että jokainen äiti ja isä 

mahdollisista puutteistaan huolimatta rakastavat lastaan, ja että lapsi vastaa tähän omalla 

rakkaudellaan. Vauvan kovaääninen itku ja voimakas takertuminen hoivaajaan ei ole välttämättä 

vahvan kiintymyssuhteen merkki. Sellainen käytös voi kertoa lapsen pelosta, turvattomuudesta ja 

tuskaisuudesta. (Sinkkonen 2001 a, 33.) Toisaalta lapsi joka juoksee jokaisen vieraan syliin saattaa 

olla kokenut hyvin traumaattisia asioita elämässään.  

Kun kovia kokenut, välttelevän kiintymyssuhteen omaksunut lapsi tapaa sijaishuollossa 

vanhempiaan, voi tapaamisista seurata sekä psyykkistä että fyysistä oirehdintaa. Lapsi saattaa 

valvoa ennen ja jälkeen tapaamisien sekä kärsiä esimerkiksi kovasta vatsasta. Kiinnityttyään 

sijaishuoltopaikkaansa, lapsi saattaa biologiset vanhemmat nähdessään pelätä joutuvansa pois 

sijaishuoltopaikasta. Lapsi ei välttämättä suoraan muista esimerkiksi vauvana tapahtunutta kaltoin 

kohteluaan, mutta sisäisestä kiintymyssuhdemallistaan johtuen hän biologiset vanhemmat 

nähdessään tai muussa mallin päälle ”laukaisevassa” tilanteessa saattaa saada reaktioita, jotka 

voivat olla vaikeita niin sijaisvanhempien kuin biologisten vanhempien ymmärtää ja hyväksyä. 

Voimakkaasti oirehtivan pienen lapsen yhteydenpito omiin vanhempiinsa on sosiaalityöntekijälle 

vaikea kysymys. Biologiset vanhemmat voivat tulkita lapsen oirehdinnan lapsen kaipauksena, ja 

heidän näkemyksensä mukaan asia hoituu yhteydenpidon ja tapaamisten lisäyksellä. 

Sijaisvanhemmat taas voivat yhdistää pienen lapsen oirehdinnan suoraan yhteydenpitoon biologisiin 

vanhempiin. Sosiaalityöntekijä on suurelta osin päätöksiä tehdessään sijaishuoltopaikalta saamansa 

informaation varassa. Tällöin kysytään sijaishuoltopaikalta suurta ammatillisuutta. Erityisesti 
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pienen lapsen kiinnityttyä sijaisperheeseen, voi biologisten vanhempien tapaaminen – varsinkin jos 

se aiheuttaa lapsessa voimakasta negatiivista reagointia – olla sijaisvanhemmille asia, jota he eivät 

halua edistää. Tällöin sosiaalityöntekijä joutuu punnitsemaan lapsen etua: koska välttelevästi 

kiintyneen lapsen edun mukaista on todennäköisesti pitkä sijaishuolto, se saattaa merkitä 

alkuvaiheessa yhteydenpidon voimakasta rajaamista lapsen biologisiin omaisiin, jotta lapsi saa 

rauhassa kiinnittyä sijaishuoltopaikkaan ja alkaa toipua traumoistaan.  Tämä todennäköisesti 

samalla myös pienentää mahdollisuutta huostaanotosta väliaikaisena toimenpiteenä. Tämä on 

kuitenkin välttämätöntä, sillä jos vanhemmat itse aiheuttavat lapselle traumoja, heidän kykynsä 

auttaa lasta niissä selviämisessä ei ole kovin hyvä – taas jos traumoja kokeneella lapsella on 

lähellään eläytyvä, reflektoiva aikuinen, hänen selviytymismahdollisuutensa paranevat ratkaisevasti 

(Sinkkonen 2001 a, 62 ja 63.) 

Biologisen vanhemman saattaa olla vaikeaa nähdä lapsensa kiintyvän sijaisvanhempiinsa. Kyseessä 

ei ole lapsen näkökulmasta kuitenkaan kosto tai suosituimmuuskilpailu, vaan Sinkkosen mukaan jos 

lapsella on monta samanarvoista kiintymyssuhdetta, hän joutuu vaaran uhatessa arvioimaan, kuka 

näistä on lähimpänä ja kuka heistä luotettavin. Kiintymyssuhde on järkevintä solmia sellaiseen 

aikuiseen, joka on omista syistään voimakkaimmin kiintynyt lapseen ja valmis antamaan peliin 

kaikkensa. Vuorovaikutus traumat ovat lapselle kaikkein haitallisimpia, ja aiheuttavat enemmän 

psyykkistä häiriintymistä kuin mikään muu sosiaalinen tai psykologinen tekijä suoraa aivovammaa 

lukuun ottamatta. (Sinkkonen 2001 a, 49 ja 75.) 

Bolwbyn kiintymyssuhdeteoriaa on tieteellisissä tutkimuksissa kritisoitu sen ehdottomuudesta ja 

kohtalonomaisuudesta sekä mm. yksipuolisesta äidin ominaisuuksien korostamisesta kiintymyksen 

syntyprosessissa, joten alkuperäisen kiintymyssuhdeteorian adaptoiminen sellaisenaan ei palvele 

sosiaalityössä, koska lapsuuden suhteisiin liittyvä patologinen näkökulma vie pohjan koko 

lastensuojelutyöltä. Teoria voi silti olla hyvä väline sosiaalityöhön, koska se tekee ymmärrettäväksi 

monia ilmiöitä, joita tapaa lastensuojelun arjessa ihan yleisesti. (Jouppila 2007, 76.) 

Kiintymyssuhdeteoriassa korostetaan paitsi varhaisten hoivakokemusten merkitystä myös 

korjaavien ja korvaavien kokemusten merkitystä. Ihmisen elämänkaaressa on lukuisia 

mahdollisuuksia korvaaviin kokemuksiin. (Kalland 2004, 136.)  

4.2 Psykologinen vanhemmuus 

John Bolwbyn kiintymyssuhdemallit keskittyvät lapsuuteen, ja pätevät sellaisenaan ehkä juuri 

pienten lasten sijoituksia pohdittaessa. Huostaanotto voidaan kuitenkin tehdä milloin tahansa myös 
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myöhemmin nuoruudessa, joten Bolwbyn mallin lisäksi tarvitaan myös toisenlainen lähestymistapa 

kiintymyssuhteisiin, jonka avulla niitä voidaan arvioida myös myöhemmin nuoruudessa 

tapahtuneissa huostaanotoissa. Leena Valkonen on tutkimuksessaan Kuka on minun vanhempani? 

Perhehoitonuorten vanhempisuhteet (1995), esitellyt psykologisen vanhemmuuden käsitteen. 

Tämän käsitteen mukaan psykologinen vanhempi on lapsen ”oikea” vanhempi. Psykologinen 

vanhemmuus käsittää sisällään kahden koulukunnan tulkinnan: tarvekoulukunta ja 

suhdekoulukunta. Psykologisen vanhemmuuden käsitteen loivat amerikkalaiset tutkijat Joseph 

Goldstein, Anna Freud ja Albert J. Solnit teoksessaan Beyond the best interest of the child (1973), 

jossa he pohtivat, mitä lastensuojelulain ilmaisu ”lapsen etu” merkitsee mm. huostaanotto- ja 

sijoituskysymyksissä. (Valkonen 1995, 5.) 

Käsitteen alkuperäisten määrittelijöiden edustama tarvekoulukunnan mukaan, psykologisen siteen 

vahvuuden vanhemman ja lapsen välillä määrittelee se, millä tavoin hoitoa annetaan ja lapsen 

fyysiset tarpeet täytetään. Mikäli aikuinen sitoutuu tunteineen lapsen hoitoon, fyysinen 

hoitotapahtuma merkitsee myös psykologista vuorovaikutusta. Se, että vanhemmasta tulee 

psykologinen vanhempi, perustuu Goldsteinin ym. 1973 mukaan päivittäiseen kanssakäymiseen, 

läheisyyteen ja yhteisiin kokemuksiin. Psykologisen vanhemman roolissa voi olla kuka tahansa 

lapsesta huolehtiva aikuinen, mutta ei poissaoleva tai passiivinen aikuinen, olipa hänen biologinen 

tai laillinen suhteensa lapseen mikä hyvänsä. Goldsteinin ym. mukaan pysyvä sijoitus on lapselle 

parempi kuin siirtely kodin ja sijaisperheen välillä, sillä väliaikaisuuden tuntu estää sijaisvanhempia 

kiintymästä syvästi lapseen ja psykologinen vanhempisuhde jää syntymättä.  (Mt, 6 ja 8.) 

Toinen koulukunta, suhdekoulukunta, on ruotsalainen. Vinterhead, Börjeson, Cederström, Fredin ja 

Hessle korostavat sitä, kuinka tärkeitä lapselle ovat suhteet heille merkityksellisiin aikuisiin 

(Vinterhed ym. 1981, 5-7). Tässä koulukunnassa korostetaan lapsen tunnesiteitä niihin ihmisiin 

joiden kanssa hän on elänyt ja sitä tuskaa, jonka lapsi kokee ensimmäisten ihmissuhteidensa 

katketessa. Lapsi identifioituu huonoihinkin vanhempiinsa, ja menettäessään yhteyden biologisiin 

vanhempiinsa huostaan otettu lapsi menettää yhteyden myös osaan itsestään. Sosiaalityön 

käytännössä ruotsalainen näkemys merkitsee sitä, että huostaanotettujen lasten sijoitukset pyritään 

pitämään lyhytaikaisina ja lapsen ja alkuperäisvanhempien suhdetta suojellaan ja tuetaan. jos 

pitkäaikainen sijoitus on välttämätön, korostetaan lapsen ja alkuperäisvanhempien yhteydenpidon 

tärkeyttä. Sillä on merkitystä paitsi perhehoitolapsen identiteettikehityksen, myös perhesijoituksen 

onnistumisen kannalta. (Valkonen 1995, 9, 10 ja 11.) 
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Nämä kaksi näkemystä eroavat lapsen ja hänen biologisten vanhempien välisen suhteen laadussa. 

Näkemykset eroavat siinä, mihin kiintymyksen ja identifikaation (lapsen ymmärtäminen itsestään 

vanhemmistaan erillisenä olentona) katsotaan perustuvan. Jos niiden ehtona pidetään, että vanhempi 

huolehtii lapsen tarpeista, lapsen ja vanhemman välillä ei aina nähdä olevan kiintymyssuhdetta. Jos 

taas kiintymys ja identifikaatio liitetään aina ensimmäiseen vuorovaikutussuhteeseen, 

vanhemmuuden laatuun ei kiinnitetä huomiota. (mt, 26.) 

4.3 Kiintymissuhde lastensuojelussa  

Nykyisen lastensuojelulain voi perheen jälleenyhdistämistä korostavana katsoa nojaavan 

ruotsalaiseen, eurooppalaiseen perinteeseen ja mentaliteettiin, familismiin. Siitä voi nähdä EU:n 

mukanaan tuoman, liberalistisen yksilönvapauden korostamisen ja ihannoimisen. Lastenpsykiatri 

Jari Sinkkonen painottaa pysyviä ratkaisuja sijaishuollon suhteen. Teoksessaan Lapsen puolesta 

(2001 a), hän kirjoittaa lapsen siirtelystä sijaishuoltopaikasta toiseen: ”Jos lapsi on ensimmäisten 

elinvuosien aikana siirretty paikasta toiseen ilman, että hän on ehtinyt kiintyä kehenkään voi hänelle 

tulla vakava kiintymyssuhdehäiriö, laitoslapsen syndrooma. Lapsi on tahdoton ja apaattinen tai 

aivan kaikkien kaveri. Suuri hoidollinen haaste (Sinkkonen 2001 a, 64 ja 65.) Toisessa, toimitetussa 

artikkelissa Sinkkosen mukaan suomalaista lastensuojelua on moitittu siitä, ettei se kannata 

pysyvyyden periaatetta. Oikeastaan pysyvyyttä kyllä korostetaan, mutta kyse on nimenomaan 

lapsen ja biologisen vanhemman välisen suhteen säilyttämisestä. Samanlaisesta pysyvyydestä ei 

voida puhua esimerkiksi lapsen ja sijaisvanhemman välisen suhteen yhteydessä, koska siinä on 

kyseessä vain toistaiseksi voimassa oleva suhderatkaisu, joka kuitenkin todellisuudessa useiden 

lasten kohdalla jatkuu aikuisuuteen saakka. (Sinkkonen 2001 b, 171 ja 172.) Myös Törrönen 

kirjoittaa varoittavasti huostaan otettujen lasten siirtelystä: ”lapset jotka olivat tulleet 

siirtomenettelyn kohteeksi eivät kokeneet tulleensa hyväksytyksi ihmissuhteissa. Läheinen 

aikuissuhde joka olisi mahdollistanut lapsen tunteiden ja asioiden käsittelyn, oli jäänyt puuttumaan 

ja laitoskäytännöt näyttäytyivät heidän kokemuksissaan alistavina ja epäoikeudenmukaisina” 

(Törrönen 1994, 35.) Mirjam Kallandin mukaan lastensuojelussa nousee ongelmaksi se, ettei 

kiintymyssuhdeteorian korostamaa pysyvyyttä ja turvallisuutta voida aina yhdistää. Kun lapsi on 

turvaton omassa kodissaan eikä avohuollon tukitoimilla ole ollut toivottua vaikutusta, onko 

vanhemmista erottaminen haitallisempaa kuin se, että lapsi kasvaa turvattomissa oloissa? Hyötyykö 

lapsi laitossijoituksesta, jos sijaisperheitä ei ole riittävästi? Kumpi riski on suurempi: se, että lapsi 

jää kotiin, vai se, että lapsi otetaan huostaan? (Kalland 2004, 136.) 
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Terhi Jouppila on pro gradu- tutkielmassaan tutkinut sosiaalityöntekijää kiintymyssuhteen 

asiantuntijana. Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mukaan kiintymys nähtiin selkeästi biologiaan 

kuuluvana suhteena lapsen ja biologisen vanhemman välillä. Toiseksi kiintymyksellä tarkoitettiin 

samaa kuin käsitteellä kiinnittyminen. Ennen kaikkea kiintymys kuitenkin kuvattiin suunnilleen 

teoreettisen kiintymyssuhdekäsityksen mukaisesti lapsen ja hänen läheistensä välisenä suhteena, 

joka syntyy molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa. Eräs haastatelluista sosiaalityöntekijöistä oli 

ilmaissut, että lähes kaikki lastensuojelulapset ovat kiinnittyneitä vanhempaansa jos vain sellainen 

on saatavilla, mutta eivät valitettavasti terveellä tavalla kiintyneitä. Varsinainen kiintymyssuhde 

voitiin sosiaalityöntekijöiden määrittelyjen mukaan jakaa neljään osa-alueeseen: 

huolenpitosuhteeseen, rakkaussuhteeseen, luottamussuhteeseen ja riippuvuussuhteeseen. 

Sijaishuollon aikana työntekijät kokivat tärkeäksi lapsen ja biologisten vanhempien yhteydenpidon 

tukemisen taustalla vaikuttavan tunnesuhteen eli rakkauden ja luottamuksen säilyttämisen tai sen 

kehittämisen paremmaksi. (Jouppila 2007, 42-51) 

Kiintymyksellä on Jouppilan mukaan merkitystä ja painoarvoa lastensuojelussa, mutta toisaalta 

sosiaalityöntekijää ei kuitenkaan laajemmin tarkasteltuna pidetä kiintymyksen asiantuntijana paitsi 

tietyissä rajoissa, eikä kiintymyksen arviointi ole sosiaalityöntekijän ensisijainen tehtävä. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta on tarkasteltava suhteessa muihin lapsuuden 

asiantuntijoihin sekä suhteessa sosiaalityön koulutukseen ja työhistoriaan. (Mt, 75 ja 77.) 
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5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Etsiessäni vanhempien näkökulmasta pro gradu –tutkielmia ylempiä 2000 –luvulla tehtyjä 

tutkimuksia jouduin pettymään. Tuija Eronen on tullut samaan lopputulokseen Katsauksessaan 

2000-luvulla julkaistuun suomalaiseen lastensuojelututkimukseen 2007. Eronen kirjoittaa, että 

sijaishuoltoon liittyvä tutkimus on varsin pirstaleista ja siitä puuttuu kokonaan sijaishuollon 

rakenteiden pohdinta ja erilaisten laitoshoidon tai perhehoidon muotojen tutkimus samoin kuin 

sijaishuollossa olevien lasten vanhempien näkökulma ja ääni. Erosen mukaan huostaanotto 

ylipäätään ei ole ollut tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena.  Ainoastaan Erja Sauraman (2002) 

väitöskirjassa ”Vastoin vanhempien tahtoa” käsitellään huostaanottoa. Katsauksesta näkyy, että 

tutkimuksellinen mielenkiinto huostaanoton suhteen on keskittynyt sijaishuollon tutkimukseen, joka 

koostuu väitöskirjoista, lisensiaatintöistä ja Stakesin koulukotitutkimuksen kokonaisuudesta.  

Sijaishuollon tutkimus ei käytä pääasiallisena aineistonaan vanhempien kokemuksia, vaan se 

keskittyy enemmän ääri-ilmiöihin kuten perhehoidossa asuvat erityisdiagnosoidut lapset tai lasten ja 

nuorten erityishoitoa antavissa laitoksissa olevien lasten ja nuorten psykososiaalisiin tai 

erityiskasvatukseen liittyvät tarpeet. Äänen ovat saaneet myös nuoret, jotka haastatteluhetkellä ovat 

olleet joko koulukodissa tai nuorten päihde- tai huumehoitopaikassa. (Eronen 2007, 28-30.) 

Seuraavaksi esittelemissäni tutkimuksissa suoranaisesti huostaanoton päättymistä ei oltu tutkittu. 

Sen sijaan siihen vaikuttavat tekijät kuten vanhemmuus ja kiintymyssuhteet olivat olleet tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena.  

Riitta Laakson ja Peppi Saikun tekemässä Hyvä huostaanotto- tutkimuksessa haastateltiin biologisia 

vanhempia, joiden lapset oli otettu huostaan pakkohuostaanotolla, huostaan otettuja nuoria sekä 

viranomaisia. Tutkimus on tehty vuonna 1998 vanhan lastensuojelulain aikaan, joten joitakin 

tutkimuksen tuloksia pitää tarkastella kriittisesti. Jotkut tutkimuksen tuloksista on kuitenkin 

yleistettävissä myös tähän päivään, ja vähintään toimivat mielenkiintoisena vertailukohtana omaa, 

uuden lain aikana tehtyä tutkimusta toteutettaessa.  

Hyvänä huostaanottona vanhemmat pitivät ainoastaan sellaista, jos 

1. huostaanotto on tilapäinen 

2. koko perhe sijoitetaan 

3. huostaanotossa säilyy vanhempien ja lasten yhteys ja sitä tuetaan.  
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Pahimmiksi epäkohdiksi vanhemmat mainitsivat vanhempien yksinjäämisen, tunteiden 

vastaanottamisen vaikeuden, sosiaalityöntekijöiden vallankäytön, lausunnonantajien vallan, 

epäselvyyden huostaanoton purun ehdoissa, lasten sijoitukset, lasten tapaamispäätökset, lasten 

kuuleminen, lastensuojelulainsäädäntö, päätösten ja valitusten käsittely hidasta. ( Saikku ja Laakso 

1998, 17 ja 25) Vielä nykyäänkin sosiaalityöntekijä on vahvasti sidoksissa ja jopa riippuvainen 

lausunnonantajista, kuten psykiatreista. Sosiaalityöntekijä voi lähettää perheen esim. sairaalaan 

osastojaksolle vanhemmuuden arviointiin, jossa vanhemmuutta arvioidaan moniammatillisesti. 

Valitusten käsittelystä on uuden lainsäädännön aikana jäänyt yksi, lautakuntaporras pois, ja 

valitukset käsitellään pääosin suoraan hallinto-oikeudessa.  

Vanhemmat olivat myös kokeneet, etteivät he saaneet näyttää tunteitaan sosiaalityöntekijöiden tai 

sijaisvanhempien edessä. Vanhemmat olivat kokeneet, että lastensa kuullen he eivät saisi kertoa 

lapsilleen ikäväntunteistaan, itkeä tai antaa heille toivoa kotiin pääsystä. Tunteiden näyttäminen 

tulkittiin vanhempien mukaan epätasapainoiseksi ja asiattomaksi käytökseksi, ja äärimmäisenä 

keinona käytöksen parantamiseksi oli uhkailtu tapaamiskertojen vähentämisellä. Vanhempien oli 

ollut vaikeaa kohdata sijaisvanhempia ja sitä, että he olivat pyrkimässä lasten äidiksi ja isäksi. (mt, 

26.) Tulokset kertovat siitä arjesta, missä lastensuojelun sosiaalityöntekijät toimivat myös tällä 

hetkellä. Kuormittuneet sosiaalityöntekijät kuormittuvat lisää vanhempien tunteenpurkauksista ja 

valituksista. Toisaalta olisi hyvä, että vanhemmat purkautuisivat nimenomaan sosiaalityöntekijöille, 

eivätkä esimerkiksi sijaishuollossa. Kuten edellä on mainittu, lapsen pitää pystyä vapautumaan 

vanhemmista huolehtimisen taakasta ja saada rauhassa kiinnittyä sijaishuoltoon. Asialla on 

kuitenkin toinenkin puoli. Leena Valkonen on tutkimuksessaan perhehoitonuorten 

vanhempisuhteista saanut huomata, että nuoret pitivät merkityksellisenä sitä, että vanhemmat olivat 

tapelleet huostaanottopäätöstä vastaan – myös silloin kun nuoret itse ymmärsivät päätöksen 

välttämättömyyden (Valkonen 1995, 52). Biologisten vanhempien mustasukkaisuuden tunteet ovat 

luonnollisia, ja hyvin tuttuja sosiaalityöntekijöiden ja erityisesti sijaisperheiden arjessa. Pieni lapsi 

ei kuitenkaan ymmärrä biologiasta niin paljon, että sen perusteella päättäisi ketä kutsuu äidiksi ja 

isäksi. Lapsi voi kokea tästä ristiriitaa myöhemminkin nuoruudessaan, ja myös nuoruudessa 

pitkäaikaisesti sijoitettu lapsi voi haluta kutsua myös vaikkapa laitoksen henkilökunnasta jotain 

äidiksi.  

Tutkimuksen vanhemmat kokivat vaikeaksi sen, että kun lapset ovat levottomia kotiviikonlopun 

jälkeen, näkee sijaishuoltopaikka sen niin, että kotona on ollut rauhatonta. Koti taas näkee asian 

niin, että lapset reagoivat vanhemmista eroamiseen ja kotoa lähtöön. Vanhemmat kritisoivat 
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tapaamispäätösten mielivaltaisuutta ja sitä, että ne erottavat lapset vanhemmistaan. 

Parannusehdotuksina vanhemmat olivat ehdottaneet sitä, että suosittaisiin enemmän ammatillisia 

perhekoteja tai lastenkoteja, jotta yhteydet omiin vanhempiin pysyisivät paremmin yllä. Selvityksen 

mukaan huostaan otetut nuoret kokivat yhteydenpidon tärkeänä ja arvioivat voineensa tavata 

vanhempiaan ja sisaruksiaan riittävän usein. Nuoret toivoivat, etteivät vanhemmat heti sijoituksen 

alkuvaiheessa vetäisi eri suuntaan sijaisvanhempien kanssa, vaan yrittäisivät puhaltaa yhteen hiileen 

perhekodin kanssa, jotta nuori asettuisi perhekotiin. (Saikku & Laakso 1998, 27, 28, 31 ja 109.) 

Seuraavaksi nostan esiin tutkimustuloksia kahdesta eri osa-alueesta Leena Valkosen tutkimuksesta 

Kuka on minun vanhempani? Perhehoitonuorten vanhempisuhteet (1995). 

1. yhteydenpito: 

Valkosen nuorten haastatteluista selvisi, että se mitä tapahtuu sijoituksen alkuvaiheessa, oli 

erityisen tärkeää. Tällöin korostui myös yhteydenpidon tärkeys. Jos se katkeaa, sitä on hyvin 

vaikeaa aloittaa uudelleen. Haastattelujen perusteella kaikki nuoret odottivat yhteydenpitoa 

enemmän huostaanoton alkuvaiheessa. Huostaanotetun lapsen identiteettikehitykselle voi olla 

esteenä hylätyksi tulemisen tunne. Se, että vanhempi jatkaa yhteydenpitoa perhehoitolapseen 

vähentää lapsen hylätyksi tulemisen tunnetta. Jos lapsen ja biologisten vanhempien yhteys katkeaa, 

lapsi ei pysty näkemään heidän tilannettaan realistisesti vaan he pysyvät ihanteellisten 

mielikuvitusvanhempien roolissa. Realistinen käsitys biologisten vanhempien elämäntilanteesta 

auttaa lasta hyväksymään sijoituksen tarpeellisuuden ja sen mahdollisen lopullisuuden. (Valkonen 

1995, 42, 43, 52 ja 57.) 

2. Vanhemmuus: 

Suurin osa haastatelluista nuorista ilmaisi kiintyneensä syvästi sijaisvanhempiinsa ja pitävänsä heitä 

vanhempinaan. Biologiset vanhemmat olivat parhaimmillaan kavereita: tämän tutkimuksen nuorten 

vanhemmat olivat menettäneet vanhemman asemansa, vaikka nuorella olisikin ollut heihin 

lämpimät välit. Nuoret kutsuivat vanhempiaan enimmäkseen etunimillä. Vaikka tutkimuksen nuoret 

eivät pitäneet alkuperäisvanhempiaan vanhempinaan, nämä eivät silti olleet merkityksettömiä 

heidän elämässään. Moni nuori ilmaisi sen, että biologiset vanhemmat olivat osa hänen 

identiteettiään. Suurimmalle osalle nuorista kuitenkin sijaisvanhemmat olivat psykologisen 

vanhemman asemassa ja alkuperäisvanhemmista oli vieraannuttu. Näin silloinkin, kun nuorella oli 

ollut tunnesuhde alkuperäisvanhempiinsa ennen huostaanottoa. Näin ollen psykologinen 
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vanhemmuus oli tämän tutkimuksen mukaan vaihdettavissa. Perhehoitonuoret lähestyivät 

vanhemmuutta enemmän kasvatuksellisesta näkökulmasta. vanhemmuus nähtiin enemmän 

tehtävänä kuin suhteena. Vanhemmuus tietoisensa ja tavoitteellisena toimintana oli tärkeä osa 

vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. (Mt, 68, 84, 97 ja 98.)  

Voisi siis sanoa, että ainakaan tämän vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan huostaanotto ei 

ollut väliaikainen toimenpide, mutta silti tutkimuksen nuoret vaikuttivat tyytyväisiltä tilanteeseensa 

ja sosiaalityöntekijöiden toimintaan. 

Anna Kulmala ja Anni Vanhala ovat tutkineet naisten asuntolassa asuvia äitejä, joiden lapset ovat 

huostaanotettu. Kulmala ja Vanhala kirjoittavat vanhemmuuden kulttuurisesta mallitarinasta. 

Vanhemmuuden kulttuurista mallitarinaa ovat rakentamassa mediakeskustelun lisäksi sosiaalialan 

työntekijät, kun he arvioivat, onko vanhemmuus riittävän hyvää, jotta sitä voidaan vahvistaa 

tukemalla, vai niin huonoa, että keskustellaan lasten huostaanotosta. Artikkelissaan ”Vanhemmuus 

marginaalissa: kulttuurinen mallitarina osana henkilökohtaista asiakkuutta, Kulmala ja Vanhala 

(2004) paneutuvat siihen, miten asiakkuus ja hyvän tai huonon vanhemmuuden merkitykset liittyvät 

yhteen haastateltavien puheessa. Jo vanhemmuudesta puhuminen on merkki kulttuurisen 

mallitarinan läsnäolosta. Omaan äitiyteen tai isyyteen liitetään piirteitä, joiden voi tunnistaa 

kuuluvan tavalliseen ja hyvään vanhemmuuteen. Haastateltujen itsenäinen elämä rakentuu oman 

asunnon ja työnteon ympärille, mutta lapset ovat se kantava ihmissuhde, joka määrittyy elämän 

tärkeimmäksi asiaksi. Isän ja äidin tehtävänä on taata ennen kaikkea lapsilleen tasapainoinen ja 

turvallinen arki. (Mt, 99,100,103,106.) 

Kulmala ja Vanhala kirjoittavat, kuinka perhehoidossa toteutuneet vanhemman ja lapsen joustavat 

tapaamiset ovat haastateltavalle naiselle tärkeitä. Lasten huostassaolo ja perhesijoitus eivät ole 

esteitä vastuullisen vanhemmuuden toteuttamiselle myöskään asuntolan asiakkaana. Haastateltava 

nainen on toteuttanut kulttuurisen mallitarinan mukaista vastuullista vanhemmuutta ja hän ylläpitää 

suhdetta lapsiinsa olosuhteisiin nähden parhaalla mahdollisella tavalla. Miesten haastatteluissa 

vanhemmuus tulee esille lähinnä muisteluina. Mahdollisuus vanhempana olemiseen on jo 

menetetty. (Mt, 111,112) 
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6. TUTKIMUKSEN  TOTEUTTAMINEN  

6.1 Laadullinen tutkimus 

Empiirinen sosiaalitutkimus on totuttu jakamaan metodologisesti kvantitatiiviseen eli määrälliseen, 

ja kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Tämä jako koskee niin tutkimuksen teoreettis-

metodologisia lähtökohtia kuin aineistojen käsittelyyn tarkoitettuja tekniikoitakin. Tutkimukset ovat 

siis luonteeltaan joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia ja niissä hyödynnetään sen mukaisia 

aineistoja ja menetelmiä. Jako koskee pitkälti myös menetelmäkirjallisuutta ja jopa erottelua 

tutkijoiden tutkimusintressien välillä. (Räsänen 2005, 85.) Laadullisessa tutkimuksessa teorian, 

menetelmän ja aineiston suhteet ovat varsin erilaiset kuin luonnontieteellisessä tutkimuksessa. 

Laadullisen tutkimuksen raportoinnissa pyrkimyksenä on kertoa lukijalle, kuinka tämä 

nimenomainen tutkimusprosessi tämän nimenomaisen tutkijan tekemänä on oikein edennyt. 

(Saastamoinen 2003, 22.)  

Olli Mäkinen jakaa suhteutumisen tutkimuskenttään kolmeen tapaan: Naturalistinen, osallistuva ja 

kolmantena tapana tutkimuskentän tarkasteleminen oman arvomaailman kautta. Tämä 

lähestymistapa on sinänsä väärä, sillä silloin tutkija saattaa tuntea ylemmyyden tunnetta 

tutkittaviinsa nähden. (Mäkinen 2006, 97-98.) Laadullisessa tutkimuksessa – kuten tässäkin 

opinnäytetyössä tapa lähestyä tutkimuskenttää on usein kuitenkin juuri tuo jälkimmäisin. Tutkija on 

kentällä vierailija eli läsnä tutkimuskohteen arjessa vähemmän kuin osallistuvassa tutkimuksessa, 

mutta kuitenkin myös osallistuja- siis hänen arvonsa tulevat väistämättä vaikuttamaan tutkimuksen 

kulkuun – enemmän kuin naturalistisessa tutkimuksessa. Laadullista tutkimusta onkin mielekästä 

kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi, koska laadullisen tutkimuksen perinteiden erottelu perustuu 

tietämisen tapaan, ilmiötä voi joko ymmärtää tai selittää. Tavallisessa kielenkäytössä ei eroteta 

selvästi sanoja selittää ja ymmärtää. Ylimalkaisesti jokaisen selityksen voi sanoa edistävän 

ymmärtämistä. Mutta ymmärtämiseen liittyy kaksi seikkaa, jotka erottavat sen selittämisestä. 

Ymmärtäminen ihmistä tutkivien tieteiden metodina on eräänlaista eläytymistä tutkimuskohteisiin 

liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 28.) 

Laadullisen tutkimuksen kokonaisuuden kysymys voidaan palauttaa kysymykseen ”miten minä 

voin ymmärtää toista”? Tämä kysymys liittyy länsimaisessa filosofiassa tärkeään pulmaan minän 

tietoisuudesta itsestään. Tietoisuus itsestä jakaa maailman kahtia minään ja ei- minään, siis 

subjektiin ja objektiin. Tästä jaosta nousee perustavanlaatuinen kysymys siitä, kuinka subjektiivinen 
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minä, voi tietää objektiivisesta minästä, siis miten minä voin ymmärtää toista. Laadullisessa 

tutkimuksessa kysymys mahdollisuudesta ymmärtää toista on kaksisuuntainen. Toisaalta kysymys 

on siitä, miten esimerkiksi haastattelijan (tutkijan) on mahdollista ymmärtää haastateltavaa tai 

tiedonantajaa, siis toista ihmistä. Toisaalta kysymys on siitä, miten on mahdollista, että joku toinen 

ihminen ymmärtää tutkijan (haastattelijan) laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

70,71.)  

Tämä tutkimus on laadullista tutkimusta niin tutkimustehtävän kuin metodologisten lähtökohtienkin 

osalta. Tutkimuksen aiheen alkaessa muotoutua, yksi keskeinen tutkimustehtävä oli ymmärtää 

huostaanotettujen vanhempien ulospäin näkyvää kritiikkiä huostaanoton toteuttamisen suhteen. 

Mielestäni parhaiten vanhempien tunteiden ymmärtämistä pystyy tässä tutkimuksessa tutkimaan 

laadullisilla haastattelu- ja analyysimenetelmillä.   

6.2 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa  

Viitekehys on tärkeä määrittäjä tutkimuksen tekemisessä alusta loppuun. Niin tutkimuksen teoria ja 

viitekehyskin muodostuvat käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Voidaan sanoa, että 

viitekehyksessä kuvataan tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, mutta 

viitekehys ei ole kuvaus siinä merkityksessä, että siinä vain lueteltaisiin erilaisia asioita jossakin 

järjestyksessä ilman käsitteellistä tarkennusta. Viitekehyksen voi jakaa kahteen osaan: 

Viitekehyksen muodostavat se, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään, sekä tutkimusta ohjaava 

metodologia. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 18.) Teoreettinen viitekehys määrää sen, millainen aineisto 

kannattaa kerätä ja millaista menetelmää sen analyysissä käyttää. Tai päinvastoin aineiston luonne 

asettaa rajat sille, millainen tutkimuksen teoreettinen viitekehys voi olla ja millaisia metodeja silloin 

voi käyttää. Teoreettisen viitekehyksen varassa edeten osoitetaan, mitä yleisimpiä johtopäätöksiä 

tuloksista voi vetää. (Alasuutari 1995, 83, 264.) 

Tämän tutkimuksen lähestymistapana on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne. 

Fenomenologia voidaan ymmärtää laajasti filosofiana, lähestymistapana tai metodina (Virtanen 

2006, 152). Fenomenologian perusti saksalainen filosofi Edmund Husserl (1859–1938). Hän 

määritteli fenomenologisen tieteen tarkoitukseksi tutkia noemaa, joka on tietoisuudessamme oleva 

tiedostettavan kohteen osa. Fenomenologiaa voidaan pitää myös tieteen suuntauksena, joka tutkii 

tietoisuuden rakenteita havaintokokemuksessa. Fenomenologiassa on kyse niin sanotusta 

luonnollisen asenteen mukaisesta näkevästä käsittämisestä. (Judén-Tupakka 2007, 62-63.) Se 
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tarjoaa aineiston hankintaan fenomenologisen filosofian mukaisen asenteen reflektiivisesti nähdä, 

käsittää ja redusoida. (Judén-Tupakka 2003, 85.) 

Fenomenologiaa aikaisempaa ajattelua edustaa hermeneutiikka. Se on antanut vaikutteita 

fenomenologiaan. Hermeneutiikka on tarkoittanut alkujaan pyhien tekstien tulkintaa. 

Hermeneutiikan keskeinen idea on merkityksien etsiminen. Kulttuuri ja sosiaalinen todellisuus ovat 

merkitysten läpäisemää ja niiden tutkiminen on esiintyvien ilmiöiden merkitysten etsintää. Kulttuuri 

ja sosiaalinen elämä ovat merkityksien kautta olemassa. Hermeneutiikan keskeisiä käsitteitä ovat 

ymmärtäminen ja tulkinta. (Judén-Tupakka 2007, 64.) Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen 

tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eli kokemuksen merkitys. Tavoitteena on toisin sanoen 

tehdä jo tunnettu tiedetyksi. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa yritetään nostaa 

tietoiseksi ja näkyväksi se, minkä tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi, 

tai se, mikä on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 35.)  

Tässä tutkimuksessa fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa näkyy nimenomaan lasten 

vanhempien kokemuksen tutkimisessa ja sen esiintuomisessa. Huostaanotot ovat suomalaisen 

sosiaalihuoltojärjestelmän kiistelty ja tunteita herättävä osa. Olen omassa tutkimuksessani halunnut 

ohittaa väittelyn huostaanoton perusteista, ja keskittyä huostaanottopäätöksen jälkeiseen elämään. 

Olen fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa käyttäen tehnyt tiedostetuksi huostaanoton 

vähemmän tutkitun ja enemmän kiistellyn osa-alueen, lapsen vanhemman kokemuksen. 

Hermeneuttis-fenomenologinen tapani tehdä tutkimusta näkyy jo teemahaastattelun rungosta, josta 

ehdottomia kysymyksiä siitä kuka on ollut oikeassa tai väärässä ei löydy. Toisen ihmisen tunteita tai 

kokemusta ei kukaan voi osoittaa vääräksi. Hermeneuttis-fenomenologisella tutkimusotteella 

toteutetut haastattelut antoivat paljon tilaa haastateltujen vanhempien kerronnalle, ja se tarjosi 

minulle tutkijana mahdollisuuden kohdata lapsen äiti tasavertaisessa vuorovaikutuksessa, 

normaalista hierarkisesta työntekijä-asiakas-asetelmasta poiketen.  Hermeneuttis-fenomenologisella 

tavalla toteutetun tutkimuksen aineistoa lukiessa nousee esille kiisteltyjä ja vaiettuja asioita, joiden 

merkityksiä muissa asiayhteyksissä ollaan saatettu muiden näkemyksiin perustuen vähätellä tai 

kumota. Fenomenologis-hermeneutikko kuitenkin ottaa aineistosta löytyvän kokemuksen 

itseisarvona itse kokemusta kyseenalaistamatta.  
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6.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen aihealue nousee paitsi käytännön kokemuksesta sosiaalityössä, myös internetin 

keskustelupalstoilta näkyvästä keskustelusta. Huostaanotettujen lasten vanhempien 

”biovanhemmille” tarkoitetuilla palstoilla näkyy vahvoja mielipiteitä siitä, kuinka 

sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuoltopaikkojen ainoana tarkoituksena olisi erottaa lapset 

vanhemmistaan esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamisella. Kommentit keskustelupalstoilla 

vaikuttavat siltä, ettei niiden kirjoittamista ole välttämättä perusteellisesti mietitty, ja ne ovat 

sisällöltään monesti lyhyitä, tunnepitoisia ja osin erittäin asiattomia. Tästä lähti ajatus siitä. että 

lasten vanhempia olisi mielenkiintoista päästä haastattelemaan siten, että vanhempien kokemukset 

tulevat esiin laajemmassa kontekstissa koko huostaanoton kulkua ajatellen. Tehtävänä oli päästä 

lähemmäksi ymmärrystä siitä, mistä vanhempien tuska sosiaalityöntekijöitä ja sijaishuoltoa kohtaan 

nousee. Käytännön lastensuojelun sosiaalityössä näkyy samoja ongelmia silloin, kun 

yhteydenpidosta ja huostaanoton kestosta ei päästä vanhempien kanssa yksimielisyyteen. Tällöin 

näkyy myös lastensuojelulaissa tähän kyseiseen dilemmaan liittyvä tulkinnanvara lapsen etua ja 

vanhempien oikeuksia ajatellen. Koska lapsen etu harvoin toteutuu jos lapsen ympärillä olevat 

vanhemmat eivät vedä yhtä köyttä, on tämän tutkimuksen tehtävänä selvittää huostaanottojen 

päättymiseen vaikuttavia tekijöitä tällä kertaa vanhempien näkökulmasta.  

Tutkimuskysymykseksi silloin muotoutuukin kysymys siitä, mitkä tekijät huostaantotettujen lasten 

vanhempien kokemusten mukaan vaikuttavat huostaanoton toteutumiseen väliaikaisena 

toimenpiteenä?  

6.4 Aineiston keruu teemahaastatteluilla 

Tämän tutkimuksen aineiston keräämiseen on käytetty teemahaastattelua. Teemahaastattelussa 

edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 

kysymysten varassa. Avoimuudessaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lähellä 

syvähaastattelua. Teemahaastattelussakaan ei voi kysellä ihan mitä tahansa, vaan siinä pyritään 

löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mukaisesti. 

Periaatteessa etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen, eli tutkittavasta 

ilmiöstä jo tiedettyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 77,78.) Haastattelu eroaa yhdessä olennaisessa 

suhteessa keskustelusta: Haastattelu tähtää informaation keräämiseen ja on siis ennalta suunniteltua 

päämäärähakuista toimintaa, kun taas keskustelulla saattaa olla myös pelkkä yhdessäolofunktio. 



37 

 

Teemahaastattelun teemat vapauttavat keskustelun pääosin tutkijan näkökulmasta, ja näin tuovat 

tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista 

ja heidän asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 42, 47-48.)  

Moderni haastattelututkimus on kokenut teoreettisen haasteen niin sanotun postmodernin 

epistemologian myötä, jossa pohdinnat totuuden olemuksesta ja sen tuottamisesta ovat keskeisiä. 

Tämä on johtanut pohdintoihin reflektiivisyydestä, eli siitä millainen sosiaalinen tapahtuma 

haastattelu on ja mikä tutkijan asema on totuuden tuottamisessa. (Saastamoinen M. 2003, 27). 

Alasuutari kirjoittaa, että jos tutkitaan merkitysrakenteita, sitä miten ihmiset hahmottavat ja 

jäsentävät erilaisia asioita, aineistona tulee olla tekstiä jossa he puhuvat asioista omin sanoin, ei niin 

että he joutuvat valitsemaan tutkijan jäsentämistä vastausvaihtoehdoista. (Alasuutari 1995, 83.) 

Haastattelututkimuksessa on aina läsnä vallan elementit, koska niiden voi katsoa olevan aina läsnä 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Haastattelututkimuksessa reflektiivisyyden vaatimus on 

ilmennyt pohdintoina haastattelijan ja haastateltavan välisistä suhteista. Millainen 

vuorovaikutustilanne haastattelu oikein on? Millaista vallankäyttöä siinä esiintyy ja mistä sen 

oikeutus syntyy? Metaforisesti haastateltava ei olisi enää ikään kuin astia, josta haastattelija 

pumppaa tietoa, jonka autettisuudessaan voisi käsitteellistää ikään kuin essentiaalisesti aineeksi. 

Pikemminkin haastattelutilanne on kahden ihmisen ainutkertainen vuorovaikutustilanne. 

(Saastamoinen, M. 2003, 21) 

Haastattelun vaikeutena voi pitää mm. Hirsjärven ja Hurmeen mainitsemaa dilemmaa siitä, kuinka 

paljon haastateltaville pitäisi etukäteen antaa tietoa haastattelukysymyksistä. Tutkija voi arvella, että 

tieto voi vinouttaa tuloksia tai muuttaa tutkittavan käyttäytymistä. Periaatteena tulisi olla, että 

haastateltava on antanut suostumuksensa asianmukaisen informaation pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 20.) Saastamoinen (2003, 27), nostaa esille haastattelututkimuksen yleistymisessä havaittavan 

ongelman: ”Katseen siirtäminen yksilöön ja hänen emotionaaliseen tunnustuksellisuuteensa on 

hämärtänyt keskustelua yhteiskunnallisesta tai rakenteellisesta vallankäytöstä. Yksilöllisyyden aikaa 

ilmentää hyvin erilaisten haastattelujen yleistyminen metodisena keinona tuottaa ja ylläpitää 

yksilöllisyyttä.” Itse olen toista mieltä Saastamoisen kanssa, sillä juuri yksittäiset tapaukset voivat 

antaa tärkeää alueellista ja yhteiskunnallista tietoa. Olli Mäkinen nostaa esiin haastatteluun liittyviä 

eettisiä ongelmia. Mitä jos esimerkiksi haastateltava haluaa jättää jonkin aiheen käsittelemättä tai ei 

halua jatkaa sen käsittelemistä? Haastattelija ei saa pakottaa haastateltavaa. Haastateltavalla pitää 
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olla aina mahdollisuus keskeyttää haastattelu - ja kieltäytyä osallistumisesta, vaikka hän olisi 

antanut etukäteen suostumuksensa ja vaikka haastattelu olisi jo aloitettu. (Mäkinen 2006, 96-95.)  

Tässä tutkimuksessa haastattelujen teemat löytyivät tutkimuksen viitekehykseen kuuluvaa 

kirjallisuutta lukiessani. Keskeisiksi teemoiksi nousivat lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen 

sekä viranomaisten lainmukaiseen toimintaan liittyvät teemat, joita avattiin tarkemmin 

määritellyillä kysymyksillä. Teemat hahmottuivat lähtökohtaisesti lastensuojelulaista, josta 

kysymykset  lapsen edun ja vanhempien oikeuksien, huostaanoton keston ja kiintymyssuhteen, sekä 

viranomaisille ja sijaishuollolle asetettujen odotusten suhteista selkeästi nousevat. Lisää 

kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin tutustuessani nousi esiin, ettei yhteneväistä kantaa 

näihin asioihin ole löytynyt niin lastenpsykiatrien, sosiaalityöntekijöiden kuin lainsäätäjienkään 

kesken.  

Aineistona minulla on viiden vanhemman teemahaastattelut, joiden lapsi on ollut/on 

huostaanotettuna. Yhdessä haastattelussa olivat mukana myös perheen lapset. Lisäksi aineistona 

ovat internetin keskustelupalstalla esittämääni kirjoituspyyntöön vastanneiden kahden vanhemman 

kirjeet. Keskustelupalstan kirjoituspyyntö ei toiminut aineistonkeruumetodina yhtä hyvin kuin 

teemahaastattelut. Myöskään niiden merkitys tutkimuksen tulosten kannalta ei ollut yhtä merkittävä 

kuin haastatteluiden. Haastatteluihin löysin perheet internetistä huostaanotettujen lasten 

vanhempien tukiyhdistyksen kautta. Soitin yhdistyksen yhteystietonumeroon, ja ns. 

lumipalloefektillä sain haastateltavat tutkimukseeni. Päinvastoin kuin olin kuvitellut, haastateltavien 

hankkiminen kävi yllättävän helposti. Kaikki pitivät tutkimusaihettani tärkeänä, ja näkivät myös itse 

huomattavaa vaivaa haastatteluiden järjestämiseksi. Tutkittavien mielestä liian vähän annetaan 

arvoa lasten vanhempien kokemukselle, ja että liikaa tutkimuksia tehdään sosiaalityöntekijöitä 

haastattelemalla. Tein neljän vanhemman haastattelut heidän kotonaan, ja yhden haastattelun 

kolmannen sektorin järjestön tiloissa. Kaikki haastateltavat olivat naisia, toisen kirjeen oli 

kirjoittanut pariskunta yhdessä.  Maantieteellisesti tutkimukseen osallistuneet asuivat kaukana 

toisistaan, kolmessa eri läänissä. Haastattelut kestivät tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Yhtä 

perhettä lukuun ottamatta kaikilla asui lapsia myös kotona. Kolmessa perheessä lapsi oli kotiutettu 

lähiaikoina. Kaikkia perheitä koskevat huostaanotot oli tehty 2000-luvulla. Lasten huostaanoton 

syinä oli lasten psyykkisiä ongelmia, vanhempien epävakaa perhetilanne, vanhempien psyykkiset 

ongelmat, vanhempien alkoholinkäyttö sekä yhdessä perheessä insestiepäily. Muutamissa perheissä 

edellä mainitut ongelmat esiintyivät myös päällekkäin. Iältään lapset olivat huostaanottohetkellä 

olleet 7-14 vuotiaita. Haasteellisuutta tutkimukseen tutkimustehtäväni kannalta toi vuonna 2008 
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tapahtunut lastensuojelulain muutos, mikä velvoittaa sosiaalityöntekijät tekemään perheen 

jälleenyhdistämissuunnitelman.  

 Haastattelutilanteet menivät hyvin. Yhdessä haastattelussa haastateltavaa jännitti kovasti 

käyttämäni nauhuri, mikä johtui haastateltavan edellisistä negatiivisista kokemuksista, missä hänen 

ulosantiaan oli tallennettu. Haastateltavat olivat valmistautuneet haastatteluihin. Jotkut olivat 

valmiiksi keränneet haastattelutilanteeseen papereita, joita halusivat minulle näyttää. Kahdessa 

haastattelussa haastateltavia pelotti erityisesti, millaisessa valossa heidän sanomisensa näytetään. 

He olivat aikaisemmin osallistuneet tutkimukseen, ja kokeneet, että huostaan otetuista vanhemmista 

annettiin heidän haastattelujen perusteella erityisen negatiivinen kuva. Myös tämä seikka kuvaa 

mielestäni tutkimusaiheeni tärkeyttä, että myös sellaiset vanhemmat joilla oli tutkittavana 

olemisesta huonoja kokemuksia, halusivat osallistua opinnäytetyöni tekemiseen.  Jouduin 

toteamaan haastateltaville, ettei tässä tutkimuksessa tarkoituksena ole arvostella lasten vanhempia, 

vaan tuoda näkyviin heidän kokemuksensa huostaanoton väliaikaisuudesta. Yhteensä viisi 

haastateltavaa oli ollut jollakin tavalla julkisuudessa, tai osallistunut tutkimukseen tarinansa kanssa. 

Esiintymisfoorumeita olivat olleet YLE:n ajankohtaisohjelmat, sanomalehdet sekä yliopiston 

suorittamat tutkimukset. Joillakin haastateltavilla oli haastattelutilanteeseen tullessani suuria 

odotuksia tämän tutkimuksen saamasta julkisuusarvosta, jolloin todennäköisesti jouduin 

valitettavasti tuottamaan pettymyksen. Vahva vaikutin vanhemmilla osallistua tutkimukseen oli 

juuri toive siitä, että heidän tarinansa voisi muuttaa asioita parempaan.  Jouduinkin usein pohtimaan 

asemaani haastattelijana, tutkijana. Koin toisaalta suurta kiitollisuutta ihmisiä kohtaan, jotka 

suostuivat puhumaan minulle, ventovieraalle ihmiselle elämänsä kipeimmästä asiasta, lapsesta 

luopumisesta. Tilanteessa oli jo valmiiksi puolesta/vastaan asetelma: joko olin heidän puolellaan, tai 

sosiaalityöntekijöiden puolella. Koin tehtäväkseni etäännyttää itseni tällaisesta positioinnista, ja 

korostin haastatteluissa vanhempien kokemuksen esiintuomisen ideaa.  

Vanhempien suhtautuminen perheen anonymiteetin säilyttämiseen vaihteli. Jotkut painottivat sitä, 

että he olivat jo olleet omilla kasvoillaan mediassa puhumassa aiheesta, joten heitä ei haittaisi 

vaikka kirjoittaisin heidän omilla nimillään. Kahdessa haastattelutapauksessa äidit olivat erittäin 

huolissaan siitä, mitä saattaisi tapahtua jos heidät tunnistettaisiin. Äitejä pelottivat mahdolliset 

reaktiot työpaikoilla ja sosiaalityöntekijöiden keskuudessa. Otin linjakseni pitää tutkimuksen 

vanhempien henkilöllisyyden erittäin tiukan salaamisen ja tarinoiden tunnistamattomuuden. 

Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnassa vahvoja arvolatauksia sisältävä aihe, joka koskee 

haastateltujen lisäksi myös heidän muita perheenjäseniään.  
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Koin tutkimuskysymykseni sekä fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen helpottavaksi 

tavaksi ratkaista huostaanottoihin helposti liitettävä oikeassa/väärässä- asetelma. Sen sijaan, että 

olisin tutkinut ovatko tehdyt huostaanotot olleet perusteiltaan oikeutettuja vai eivät, pääsin 

tutkimaan vanhempien kokemusta, josta jokainen voi kertoa oman kiistämättömän versionsa. Pertti 

Alasuutari kirjoittaakin, että laadullisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomio kulttuurisiin 

jäsennyksiin. Siinä ei olla huolissaan siitä, miten luotettavia aineistosta saatavat, esimerkiksi 

haastateltavan antamat tiedot ovat. Sen sijaan kulttuuristen jäsennysten tutkiminen on yksi tapa 

analysoida sitä, miten henkilö tai analysoitava teksti kertoo tarinaansa, olipa se sitten totta, rehellistä 

puhetta, tai keksittyä tarinaa. (Alasuutari 1995, 115.) Olenkin miettinyt löytyykö syy siitä, että 

huostaan otettujen lasten vanhempien tutkiminen on selvästi paitsiossa verrattuna esim. lasten tai 

sosiaalityöntekijöiden tutkimiseen, kenties siitä ettei vanhempien kertomuksia pidetä uskottavina? 

Omissa haastattelutilanteissa haastateltavien kertomusten validiutta lisäsi mielestäni mm. ne seikat, 

että huostaanottoja oli purettu, perheen muita lapsia asui kotona, sekä näkemäni asiapaperit.  

Laadullisen tutkimuksen otos on huomattavasti pienempi kuin kvantitatiivisen tutkimuksen otos. 

Olenkin miettinyt, miten tapani kerätä haastateltavat on vinouttanut tutkimuksen tuloksia ja 

yleistettävyyttä. Ihmiset, jotka ovat hakeutuneet tukiyhdistyksen jäseneksi tai seuraavat aktiivisesti 

internetin keskustelupalstoja ovat todennäköisesti hyvin aktiivisia asiansa ajamisessa, ja ehkä myös 

kokevat tulleensa huonosti kohdelluksi sosiaalityöntekijöiden taholta. Toisaalta olen tyytyväinen 

tapaani kerätä aineisto. Nyt haastateltavat jakaantuivat maantieteellisesti eri alueille, eivätkä 

keskittyneet esim. vain yhden sosiaalitoimiston asiakkaisiin. Tuomen ja Sarasjärven mukaan 

väitöskirjaa alemmista opinnäytetöistä vähemmän kuin yksi sadasta on merkittävä. Opinnäyte on 

tekijänsä harjoitustyö, jonka tarkoituksena on osoittaa oppineisuutta omalla alalla. Tässä mielessä 

opinnäytetöiden aineistojen koot voidaan asettaa omaan arvoonsa, eikä aineiston kokoa tule pitää 

opinnäytteen merkittävimpänä kriteerinä. (Tuomi & Sarasjärvi 2003, 87.)  

Tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä siksi, että biologisten vanhempien tutkiminen on ollut 

sosiaalityön tutkimuksessa paitsiossa. Lastensuojelulaki on muuttunut, ja se painottaa aikaisempaa 

lakia enemmän juuri perheen jälleenyhdistämistä. Siksi on mielenkiintoista tutkia, näkyykö tämä 

lastensuojeluperheiden arjessa sosiaalityöntekijöiden muuttuneina toimintatapoina. Tutkimus antaa 

myös asiallisen ja strukturoidun tilan vanhemmille kertoa tarinansa ja kokemuksensa lastensa 

huostaanotosta. Yksittäinen sosiaalityöntekijä voi reflektoida omaa toimintaansa 

huostaanottoprosessissa tutkimuksen tuloksia vasten.  
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6.5 Sisällönanalyysi 

Jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista, tarvitaan selkeä 

tutkimusmetodi. Metodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa 

havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita, 

niin että voidaan arvioida niiden merkitystä johtolankoina. Laadullinen analyysi koostuu kahdesta 

vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Tällaisen erottelun voi tehdä 

vain analyyttisesti, käytännössä ne nivoutuvat aina toisiinsa. Havaintojen pelkistämisessä voi 

erottaa kaksi eri osaa. Ensinnäkin aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-

metodologisesta näkökulmasta. Aineistoa tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä on 

teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”. 

Pelkistämisen toisen vaiheen ideana on edelleen karsia havaintomäärää havaintojen yhdistämisellä. 

Erilliset raakahavainnot yhdistetään yhdeksi havainnoksi tai ainakin harvemmaksi havaintojen 

joukoksi. Tähän päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä tai muotoilemalla 

sääntö, joka tältä osin pätee poikkeuksetta koko aineistoon. Toinen vaihe analyysissä on arvoituksen 

ratkaiseminen, eli tulosten tulkinta. (Alasuutari 1995, 39, 40, 44.) Monia sisällönanalyysillä 

toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu keskeneräisyydestä. Tutkija on saattanut kuvata analyysinsa 

hyvinkin tarkasti, mutta tutkija ei ole kyennyt tekemään tutkimuksessaan mielekkäitä 

johtopäätöksiä vaan esittelee järjestetyn aineiston ikään kuin tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 

105.) 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysin metodina on siis sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissa 

nimenomaan on tutkimuskohteena joidenkin kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen 

analyysi. Perinteinen tapa tehdä kvalitatiivista sisällönanalyysiä on tarkastella, mikä on jonkin 

puheen, tekstin, kuvan tms. tai sen osan sisältö. Tulkinta sisällöstä ei synny minkään tiukasti 

määrätyn normiston tai mittausten perusteella. (Toivonen 1999, 125.) Tuomi & Sarajärvi ovat 

määrittäneet tutkimusaineiston analyysin etenemisen vaiheittain: 

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta 

2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

3. pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

4. pelkistettyjen  ilmausten listaaminen 
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5. samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

6. pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

7. alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

8. yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen.  

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus 

tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä 

aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 111, 

115.)  

Sisällönanalyysin toteuttaminen omassa tutkimusaineistossa lähti liikkeelle aineiston litteroimisesta. 

Aineistoa litteroitiin sanatarkasti, mutta joitakin tutkimuksen kannalta epäolennaisia keskustelun 

alueita en litteroinut. Tämän jälkeen luin aineistoa läpi, ja siitä alkoi pian hahmottumaan useita 

vanhempien kertomuksissa toistuvia teemoja, jotka kirjoitin ranskalaisilla viivoilla paperille. Tämän 

jälkeen luin aineistoa yhä läpi, ja aloin yhdistelemään erillisenä näyttäytyneitä teemoja suurempien 

yläteemojen alle. Näin päädyin viiteen tutkimuskysymykseeni liittyvää pääteemaa, joista tuli 

samalla tutkimukseni tulokset. Enää en lukenut pelkästään erillisinä toteutettuja teemahaastatteluja, 

vaan yhtenäistä kokonaista aineistoa. Aineistosta poimin kutakin teemaa hyvin kuvaavat 

aineistolainaukset, mitkä on merkitty tutkimuksen tuloksiin kursiivilla. Pohdin, missä määrin käytän 

nimiä aineiston analyysissä. Tulin siihen tulokseen, ettei tulosten muuttaminen kasvottomaksi 

aineiston analyysiksi palvele analyysin loogista esitystapaa tässä tutkimuksessa. Analyysissä 

esiintyvät nimet on muutettu alkuperäisistä itse keksimiini haastateltujen anonymiteetin 

suojaamiseksi. Koska eri paikkakuntien viranomaisten toiminnan vaikutus näkyi analyysin 

tuloksissa, oli tämän esiintuominen oleellista joissakin aineistolainauksissa. Koska tutkin 

vanhempien kokemusta, koin liian leimaavana käyttää lainauksissa eri paikkakuntien nimiä, joten 

ratkaisin tämän ongelman käyttämällä paikkakunnista kirjaimia a, b, c ja d. Mielestäni tämä toimii 

tässä analyysissä hyvin, sillä paikkakuntien oikeat nimet eivät tulosten kannalta ole oleellisia. 

6.6 Tutkimusetiikka 

Tutkimuseettisiä kysymyksiä täytyy miettiä tutkimusta tehdessään jatkuvasti. Eettisiä valintoja 

täytyy tehdä jo tutkimuksen teoreettista viitekehystä rakentaessa mm. lähdekritiikin suhteen. 

Tutkimuksen empiirisessä toteuttamisessa eettiset kysymykset korostuvat, kun kyseessä on tutkijan 
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astuminen kentälle, toisen ihmisen yksityiselämään, mahdollisesti omaan kotiin. Eettiset 

kysymykset jatkuvat tutkimusraporttia kirjoittaessa.  

Tutkimusetiikassa käsitellään kahta ongelmaa. Ensiksikin tutkimusetiikassa on kyse tutkimuksen 

päämääriin liittyvästä moraalista ja siitä, millä keinoilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Toiseksi 

tutkimusetiikassa pohditaan, miten tämä ”määritelty” moraali joko voidaan ylläpitää tai miten se 

pitäisi ylläpitää. Suomessa on yleisesti katsottu, että tutkimuseettiset kysymykset liittyvät tieteen 

autonomiaan – siksi vastuu väärinkäytöksien sattuessa on loppujen lopuksi yksittäisen tutkijan. 

(Mäkinen 2006, 10, 24.) Sarajärvi ja Tuomi määrittelevät tutkimusetiikan kaksi ääripäätä:  

1. Tutkimusetiikka teknisluonteisena normina jolloin ongelmat liittyvät pääasiassa itse 

tutkimustoimintaan, kuten tutkimukseen tulevien informoimiseen, aineiston keräämisessä ja 

analyysissä käytettävien menetelmien luotettavuuteen, anonymiteettiongelmiin, 

tutkimustulosten esittämistapaan eli siihen, millaisia keinoja tutkija saa käyttää.  

2. Tutkimusetiikka metodologisena seikkana, jolloin kaikki tutkimuksessa tehdyt valinnat ovat 

moraalisia valintoja. Kyse on tutkimuksen taustalla olevan tiedekäsityksen ja tutkimuksen 

metodisten valintojen arvosidonnaisuutta koskevasta eettisestä pohdinnasta. Miten 

tutkimusaiheet valitaan, ja mitä pidetään tärkeänä.  

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 125.) 

Suomen akatemian (1998) mukaan ”hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiedeyhteisön 

tunnustamien toimintatapojen noudattamista, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja 

tulosten esittämisessä, muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaista huomioonottamista, 

omien tulosten esittämistä oikeassa valossa sekä tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden 

periaatteen kunnioittamista.” 

Erityisesti tässä omassa tutkimuksessa tutkimuseettiset kysymykset näkyivät aiheeni valinnan 

kautta. Huostaanotto, se, että perheessä on ollut jotain niin pahasti vialla, että lapsi on otettu pois, 

on arka aihe yhteiskunnassamme. Lastensuojelullisten kysymysten tabun asema näkyy myös 

sosiaalityön käytännössä esim. erittäin tiukkana salassapitovelvollisuutena. Länsimaisiin käsityksiin 

perheestä ja kodista liittyy vahvoja moraalisia latauksia, uskomme, että koti on ihmisen turvapaikka 

pahassa maailmassa (Hareven 1993, ref. Puusniekka ym. 2003). Puusniekka ym. (2003) 

kirjoittavatkin erityisen arkojen aiheiden tutkimusetiikasta. Mitä arkaluontoisemmasta aiheesta on 

kysymys, sitä tiukemmin on suojattava anonymiteettiä. Periaatteena on oltava se, että 
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henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi. (Mt, 69.) Alasuutari korostaa 

anonymiteetin tärkeyttä myös silloin, jos tutkittavat itse haluaisivat paljastaa henkilöllisyytensä 

(Alasuutari 2005, 20). Itse törmäsin tutkimusta tehdessäni juuri tähän. Alasuutari kuitenkin 

kirjoittaa, ettei tutkija voi paljastaa haastateltaviensa henkilöllisyyttä. Tutkijan pitää itse arvioida 

yksityisyyden suojan turvaamiseen liittyvät ratkaisut, koska hänellä on tutkittavia paremmat 

edellytykset ennakoida, mitä kaikkea julkisuus voi tuoda tullessaan myös tutkittavien elämään. (Mt, 

20.) Vaikeiden ja arkojen aiheiden tutkimisen motiiveja kannattaa kysyä: miksi kiusata itseään ja 

muita sellaisella, mistä haluttaisiin ehkä mieluummin vaieta? Arkojen aiheiden tutkiminen on 

kuitenkin tärkeää monestakin syystä. Yksi tällainen syy on, että tutkijat ovat usein yhteiskunnallisen 

keskustelun avaajia. Jostakin ongelmasta kärsivä ihminen on melko tavalla yksin ongelmansa 

kanssa niin kauan kunnes hän huomaa, että tämä ongelma ei olekaan ainoastaan hänen ongelmansa, 

vaan monella muulla on samanlaisia kokemuksia. Tietoisuus tästä seikasta saattaa helpottaa ihmisen 

taakkaa huomattavasti, mutta saattaa tietoisuus johtaa toimintaankin eli ihmisen elämän 

konkreettiseen paranemiseen. (Puusniekka ym. 2003, 69.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Terapian merkitys huostaanottoprosessissa 

Haastattelujen aineistoista tulee esiin terapian saaminen ja niin huostaanottoa ennen kuin sen 

aikana. Annikan perheen tapauksessa 12-vuotiaana raiskattu tyttö alkoi oirehtimaan, ja hänet 

sijoitettiin tutkimusjaksolle kolmeksi kuukaudeksi psykiatriseen hoitoon erikoistuneeseen 

yksikköön. Tänä aikana päätettiin, että tyttö tarvitsee terapian lisäksi sijoituksen laitokseen. 

Terapian oli luvattu alkavan sitten, kun laitossijoitus alkaa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Ensimmäinen laitossijoitus epäonnistui, ja Annikan tytön Kiian tila paheni. Lopulta noin vuoden 

yrittämisen jälkeen sekä laitoksen henkilökunta, perheen sosiaalityöntekijät sekä perhe itse olivat 

sitä mieltä, että sijaishuoltopaikkaa on muutettava. Uudessa laitoksessa perheen ja henkilökunnan 

yhteistyö alkoi sujua paremmin. Terapiaa ei vieläkään kuitenkaan aloitettu, joten äiti alkoi itse etsiä 

apua niin tyttärelleen kuin koko perheelle. Hän saikin järjestettyä terapian perheelle ennestään 

tuttujen päihdepuolen perheterapeuttien kautta. Nämä terapeutit tunsivat perheen ennestään, ja 

Annika koki heistä olleen valtavaa apua. Terapia onnistui, ja Kiiaa oltiin haastatteluhetkellä 

asteittain kotiuttamassa.  

Johannan mies oli väkivaltainen alkoholisti, ja heidän poikansa rupesi siitä kouluun mennessään 

oirehtimaan. Poika muuttui väkivaltaiseksi perhettään kohtaan, sekä rupesi kieltäytymään 

menemästä kouluun. Johanna odotti tällöin kolmatta lastaan, ja hänellä diagnosoitiin myöhemmin 

masentuneisuutta. Johanna erosi väkivaltaisesta parisuhteestaan, ja sosiaalityöntekijät määräsivät 

perheeseen perhetyöntekijän, joka kävi tekemässä perheen luona kotitöitä.   

”Perhetyöntekijä tuli ja se kävi mun tykönä sen puolivuotta, ja kävi sen pari 

kertaa viikossa, kerran viikossa. Se antoi minulle ihan puhtaat paperit, että 

häntä ei tässä tarvita, et hänelle ei oo käyttöö tässä, et ei hän pysty tekeen 

täällä mitään. Et avun tarve olis erilainen, et poika tarvisi apua. Jesse 

pantiin siihen psykiatriselle jonoon, mut ne jonot oli (Kaupungissa a) 

semmosia, ettei se ikinä päässyt sitten.” 

Johannan mukaan perheen avuntarve ja perheelle annettu apu menivät ihan ristiin. Johanna olisi 

kertomansa mukaan tarvinnut apua nimenomaan pojan kouluun viemisessä, eikä niinkään 

kotitöissä. Perhetyöntekijä ei kuitenkaan ollut päässyt koskaan käymään siihen aikaan, kun pojan 
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piti lähteä kouluun. Loppujen lopuksi Jesse ja Jessen sisko vietiin sijaisperheeseen, ja sijoitusaikana 

Jesse joutui sairaalahoitoon. 

” Vuonna 2007 Jesse oli pakkohoidossa psykiatrisella. Jesselle oli kerrottu, 

että sun äitis on niin sairas ihminen, että sä et saa ikinä tavata sun äitiä 

ennen kuin täytät 18. Et näin  on traumatisoitu lasta niin kuin joka puolelta. 

” 

Molempien huostaan otettujen lasten kohdalta huostaanotto on purettu joulukuussa 2010. Tuntuukin 

uskomattomalta, että ala-asteikäiselle lapselle on sairaalassa sanottu edellä todettua.  

Minna kertoo, kuinka heillä oli kotona perheväkivaltaa miehen taholta. Hänen tarinansa vastaa 

Johannan tarinaa siinä, että erottuaan miehestään myös hänen poikansa alkoi 12-vuotiaana oireilla. 

Minnan pojalla nämä oireet näkyivät ennen kaikkea pelkotiloina. Pitkän, vuoden odottamisen 

jälkeen poika sijoitettiin ensin perheeseen ja tämän epäonnistuttua laitokseen. Laitoksessa alkoi 

”terapia”, joka Minnan mukaan oli aineiston tallentamista varten järjestettyjä ryhmäistuntoja. 

Istunnot oli nimittäin nauhoitettu vedoten siihen, että nauhoja käytetään työntekijöiden 

työnohjauksessa. Minnan mukaan näihin nauhoihin ja mm. niillä näkyviin tunteenpurkauksiin 

vedottiin myöhemmin huostaanoton jatkamista mietittäessä. Loppujen lopuksi äiti alkoi itse hakea 

terapiaa itselleen ja pojalle. Äiti onnistui järjestämään sellaisen kolmannen sektorin kautta. Äiti koki 

hyötyvänsä terapiasta erittäin paljon. Lopulta Minnan poika Kasper päästettiin ”koevapauteen” sillä 

edellytyksellä, että hän sitoutuu äidin järjestämään terapiaan. Minna kertoo, ettei terapiasta enää 

ollut mitään hyötyä, sillä Kasperin luottamus kaikkiin viranomaisiin oli jo mennyt. Minna 

korostaakin sitä, ettei sijoitus ilman terapiaa toimi minkäänlaisena hoitona.  

Terapian merkitys aineistossa korostuu, sillä niin monella lapsella on psyykkisiä ongelmia, tai 

vanhemmilla masennusta. Aineisto todentaa viime aikoina julkisessakin keskustelussa esiintyneen 

ilmiön siitä, kuinka psykiatrisen hoidon puuttuessa lapsia huostaanotetaan. Joissakin tapauksissa 

terapia ei voi onnistua ilman lapsen sijoittamista vakaaseen ja strukturoituun ympäristöön. 

Varsinkin yhdessä aineiston perheessä, missä useilla lapsilla on asperger- tai adhd- diagnoosi, 

kuulostaa lapsen sijoittaminen asianmukaiseen hoitolaitokseen perustellulta. Tutkimuskysymyksen 

kannalta sijoituksessa saatu terapia näyttää oleelliselta siksi, että perheet itse ovat nähneet, ettei 

pelkkä ympäristön muutos auta heidän lastensa ongelmiin. Lapsen mielen kuntoutumisella lienee 

oleellinen osuus siihen, miten pian lapsi voidaan sijoituksesta kotiuttaa. Merkityksellistä oli myös 

se, että vanhempien masentuneisuudesta huolimatta myöskään heille ei ollut tarjottu mahdollisuutta 
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terapiaan, ja vanhemmat olivatkin itse hakeneet itselleen apua. Ainoastaan alkoholistiperheen 

vanhemmat olivat päässeet asianmukaiseen hoitosuhteeseen. Yhdessä perheessä vanhemmat olivat 

surullisia sen vuoksi, että heidän hyvänä ja auttavana kokemansa avohuollon perheterapia oli jäänyt 

sijoituksen takia kesken. Monissa haastattelemissani perheissä lapset olivat kokeneet traumaattisia 

kokemuksia, ja nähneet paljon asioita joita lasten ei pitäisi nähdä. Lasten traumojen hoidossa 

oleellista on samanlainen hoitopolku, kuin fyysisestikin traumatisoituneilla ihmisillä: Lyhyesti 

sanottuna trauman hoitoon pitäisi saada ensiapua, poliklinikkahoitoa, jatkohoitoa ja seurantaa. 

Ensiavuksi saattaa riittää jo pelkkä traumaattisessa tilanteessa auttavan aikuisen sanoittaminen 

lapselle siitä mitä tapahtuu: aikuisen tulisi sanoa lapselle, että hän vie tämän turvaan. 

Traumatisoituneiden lasten sairaalahoitojaksot ovat pitkiä, muutamasta viikosta puoleen vuoteen. 

Lastenpsykiatrian poliklinikkojen traumayksiköiden lapsista suuri osa, jopa puolet saattaa olla 

huostaan otettuja lapsia. Yksistään traumatisoituneen lapsen hoitaminen ei kuitenkaan ole riittävää, 

vaan hoidossa täytyy hoitaa koko traumatisoitunut perhe. Traumatisoituneessa lapsessa saattaa 

näkyä jopa sukupolvien takaiset traumat. Ongelmallisena näyttäytyvä jatkohoidon puute eli terapian 

puuttuminen saattaa johtua paitsi resurssipulasta, terapian viivästyminen saattaa johtua myös 

juridisista syistä. Terapiaa ei esimerkiksi voida aloittaa, ennen kuin lasta koskevat mahdolliset 

oikeusprosessit on saatu päätökseen.  

7.2 Sijaishuollon ja sosiaalityöntekijöiden toiminta huostaanoton väliaikaisuuden 

edistämiseksi 

On merkittävää mistä lähtökohdista sijaishuolto ja sosiaalityötekijät vievät huostaanottoa eteenpäin. 

Lastensuojelulaissa kuitenkin korostuu huostaanoton väliaikaisuus, ja laki asettaa sen toteutumista 

ajatellen sosiaalityöntekijöille joitakin spesifejä velvollisuuksia, joista yksi merkittävimmistä on 

perheen jälleenyhdistämissuunnitelma. Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 2008. Tätä ennen ei 

virallista suunnitelmaa ole ollut pakko tehdä. Kuitenkin vanhankin lain aikana perheen 

jälleenyhdistäminen on ollut yksi huostaanoton tavoitteista. Vaikka perheillä on ollut ja on lapsia 

huostassa vuoden 2008 jälkeen, yhdellekään perheistä ei ole tätä suunnitelmaa tehty. Yhtä äitiä 

lukuun ottamatta vanhemmille ei ole tehty omaa asiakassuunnitelmaa. Seuraavassa muutamia 

merkittävimpiä kommentteja, mitä vanhemmat minulle kertoivat: 

”Lähin vastaus mulla tästä jälleenyhdistämissuunnitelmasta on sellainen, 

että kun mä rupesin tästä asiasta kyseleen Jessen osalta, kun Jesse on vielä 

siellä, ja mä oon huolissani tästä väkivallasta sijaishuoltopaikassa, niin 
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siinä oli sitten se, että (Kaupunki b) jotenkin ignoroi sen asian, et mä en 

tiedä onko se sitten jotenkin liian raskas hoitaa eikä niillä ole työkaluja 

puuttua siihen, et mun sähköpostiviestiin  ei oo tää sosiaalityöntekijä ikinä 

vastannut.” 

”Tuohon jälleenyhdistämissuunnitelmaan olen törmännyt, toki minä tiesin 

että sellainen on lain mukaan olemassa, mutta en ole omalta kohdaltani 

kerinnyt kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin.” 

”Perheen jälleenyhdistämissuunnitelmaa ei ole tehty. Sosiaalityöntekijät 

eivät ole edes esitelleet jälleenyhdistämissuunnitelman mahdollisuutta. 

Vasta itse lastensuojelulakia lukiessamme, meille on selvinnyt, että 

sosiaalityöntekijöiden pitäisi itse aktiivisesti työskennellä perheen 

jälleenyhdistämisen puolesta.” 

”Sosiaalityöntekijät eivät ole millään tavalla edistäneet perheen 

jälleenyhdistämistä, vaan vedonneet uudestaan ja uudestaan hallinto-

oikeuden vanhaan päätökseen, kun perheestämme eivät ole mitään vikaa 

löytäneet.” 

Näiden kannanottojen mukaan sosiaalityöntekijät ovat laiminlyöneet paitsi lainmukaisen hyvän 

virkamieskäytännön mukaisen velvollisuuden neuvoa asiakasta, muutenkin pitäytyneet aktiivisesti 

ponnistelemasta perheen jälleenyhdistämisen puolesta. On mielenkiintoista, miksi alkoholistiäitiä 

lukuun ottamatta vanhemmille ei ollut tehty omaa asiakassuunnitelmaa? Herää kysymys, onko tässä 

syy myös vanhempien terapian puuttumiseen. Sosiaalityöntekijät eivät elä arkea lasten kanssa, joten 

siksi on merkittävää mistä lähtökohdista sijaishuolto lapsen sijoituksen aikana työskentelee:  

”Kaarnalinnassa ajateltiin, että Kiia jää sinne kunnes Kiia on 18 vuotias. 

Rauhalassa sijoitusta alettiin miettiä enemmän kotiutuksen kannalta. Siellä 

nähtiin, että perhettä voi käyttää Kiian tukemisessa.” 

Edellinen sitaatti on mielenkiintoinen kahdestakin syystä. Ensimmäisen sijaishuoltopaikan 

tavoitteet eivät kohdanneet perheen tavoitteiden kanssa. Perhe ei nähnyt tarkoituksenmukaisena, 

että Kiiaa pidetään sijoituksessa aikuisuuteen asti. Perhe koki, että Kaarnalinnan lastenkoti kokivat 

heidät häiriönä, uhkana. Vasta sijaishuollon muutoksen jälkeen heitä alettiin käyttää lapsen 

kuntoutumisen tukemisessa. Perhe ihmetteli kovasti miksi Kaarnalinna oli niin vastahakoinen 
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heidän osallistumisestaan Kiian elämään, sillä perhe oli ollut sosiaalityöntekijöiden kanssa samaa 

mieltä sijoituksen tarpeellisuudesta. 

Aineistosta nousee myös esille se seikka, että perheet kokivat laitokset parempina 

sijaishuoltopaikkoina kotiuttamista ajatellen, kuin perheisiin sijoittamisen. Jotkut vanhemmista 

pohtivat myös sijaishuoltopaikkojen taloudellisia intressejä pitää lapsia sijoituksessa. Voidaan 

ajatella, että tutuksi käynyt, suhteellisen helppohoitoinen lapsi on laitokselle myös taloudellinen 

voimavara – varsinkin, jos laitoksella on ollut vaikeuksia saada asiakaspaikkoja täytettyä. 

Sijaisperheille lapsesta maksettava korvaus on paljon pienempi, kuin laitokselle. Sijaisperheiden 

intressit pitää lasta sijoituksessa taloudellisista syistä, lienevät siis pienemmät kuin laitoksilla. 

Sijaisvanhempien henkinen kiinnittyminen lapsiin saattaa kuitenkin olla voimakkaampaa kuin 

laitoksissa. Tämä on huomionarvoista, sillä sosiaalityöntekijät ovat hyvin paljon sen tiedon varassa, 

mitä he sijaishuollosta saavat. Siksi on tärkeää miettiä, millaiset motiivit ovat sijoituksen jatkamisen 

takana.  

 Sosiaalityöntekijät eivät olleet oma-aloitteisesti ottaneet esille vanhempien mahdollisuudesta tehdä 

sijaishuollon purkuhakemus.  

”Kukaan ei ole kertonut meille mitään huostaanoton purkuprosessista. Itse 

ollaan saatu kaikki tieto hakea. Mut tarvii sanoo, et 

sosiaalityöntekijöidenkin välillä on hirveesti eroa. Meitä on eniten auttanut 

tässä asiassa toi meidän asianajaja”. 

Tämän sitaatin voisi yleistää lähes kaikkiin haastatteluihin. Kaikki haastatellut olivat käyttäneet 

huostaanoton aikana asianajajapalveluita. Kolmella haastatellulla asianajaja oli ollut sama, mikä on 

mielenkiintoista, sillä haastatellut asuivat eri puolilla Suomea. Näytti siltä, että aktiivisesti ajatusta 

perheen jälleenyhdistämisestä ei ollut perheille esitelty. Ottaen huomioon huostaanoton taloudelliset 

kustannukset kunnille näen tämän seikan erittäin mielenkiintoisena.  

Uusi lastensuojelulaki henkii sosiaalityöntekijän vahvempaa läsnäoloa huostaanottoprosessissa. 

Tällä hetkellä sosiaalityöntekijät käytännössä näkevät huostaanottamiaan lapsia 1-2 kertaa 

vuodessa, mikä on todella vähän. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joista suurin on resurssipula. 

Sijaishuoltopaikat tekevät kasvatussuunnitelmia useammin, kuin sosiaalityöntekijät 

asiakassuunnitelmia. Käytännössä monelle sosiaalityöntekijälle on kuitenkin mahdotonta ajatella 

käyvänsä tapaamassa lasta esimerkiksi lasta kasvattavan laitoksen ehdottamaa neljää, viittä kertaa 

vuodessa. Osasyynä tähän on myös vaikeus löytää sopivaa laitospaikkaa lapsille ja nuorille, joiden 
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sotkuinen elämäntilanne ja psyykkiset ongelmat ovat niin pitkällä, ettei sopivaa sijaishuoltopaikkaa 

tahdo lähialueelta välttämättä löytyä.  

7.3 Yhteydenpidon rajoitukset ja lapsi-vanhempisuhteen säilyminen 

Eräässä lastenkodissa oli vanhemmilta lupaa kysymättä murrosikäinen lapsi määrätty kahden viikon 

eristykseen, ”kiinnittymään”. Tällä sijoituksen kiinnittymisjaksolla ”kopissa” kaikki yhteydenpito 

ulkomaailmaan oli kielletty. Kopissa ei ollut mitään virikkeitä. Tyttö oli kuvaillut ”koppia” näin: 

”Siellä oli ihmiset kynnellä raaputtanut betoniseinään kirjoituksia. Lapseni 

raapi kynnellä kopin seinään sanan äiti”.  

Äiti oli hermostunut, kun ei ollut saanut pitää tyttäreensä yhteyttä. Äiti ei ymmärtänyt miksi 

tällainen totaalinen eristys oli tarpeen, sillä heillä ei ollut mitään sitä vastaan, että lapsi kiinnittyisi 

sijoituspaikkaan. Sijoituspaikasta oli sanottu, että ”jos sä heittäydyt nyt hankalaksi, niin sitten tulee 

yhteydenpidon rajoittaminen”. Äiti oli tällöin luovuttanut pelätessään, ettei näkisi tytärtään kohta 

pitkään aikaan. Äiti vertaa ”koppia” vankilaan, paitsi että vangeillakin on enemmän vapauksia ja 

virikkeitä. Äiti oli kokenut, että ahdistavasta ”koppikokemuksesta” huolimatta hänen ja tyttären 

välit eivät olleet menneet huonompaan suuntaan, vaan kokemus kaikesta huolimatta lähensi heitä. 

Olen tullut siihen käsitykseen, että laitoksissa käytetään yleisesti tällaista ”kiinnittymisperiodia” 

jolloin yhteydenpitoa kotiin rajoitetaan. Kuten aiemmin todettu, Saastamoinen kirjoittaa, että 

lastensuojelulain 62§ mukaan tämä ei yksistään kuitenkaan voi olla riittävä peruste yhteydenpidon 

rajoittamiseen (Saastamoinen 2008, 182). Jos vanhemmat kovasti vastustavat sijoitusta 

kiinnittymisaika voi olla tarpeen, jottei lapsi joudu lojaliteettiristiriitaan, ja sijaishuollon tarkoitus 

saadaan toteutettua.  Jos mainitun kaltaisia ongelmia ei ole, olisi syytä miettiä miten vanhempia 

voidaan alusta lähtien hyödyntää lapsen tukemisessa. On mielenkiintoinen asetelma, että 

vanhemmat nähdään lähtökohtaisesti pahana, ja heille vasta sijoituksen kuluessa annetaan 

mahdollisuus osoittaa kykynsä tukea lasta. Laitoksissa saatetaan käyttää ”kiinnittymisperiodista” 

myös nimeä ”arviointijakso”. Lapselle sopivan sijaishuoltopaikan löytäminen on mielenkiintoinen 

prosessi. Kun arvioidaan, että sopiva sijaishuoltopaikka on löytynyt, alkaa varovainen 

molemminpuolinen tunnustelu, voisiko sijoitettava lapsi asua ajatellussa sijaisuhuoltopaikassa. 

Varsinkin laitosta, missä kyse on myös liiketoiminnasta, pyritään toisaalta markkinoimaan 

sosiaalityöntekijöille eri tekijöillä kuten kasvatusperiaatteilla (esim. vapaaehtoisuus, 

kodinomaisuus), oheistoiminnalla (matkat, harrastusmahdollisuudet) sekä monialaisella 

henkilökunnalla. Laitokset ovat monesti kuitenkin profiloituneita, eikä kodikkaaseen avolaitokseen 
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välttämättä sovi psyykkisesti voimakkaasti oireileva tai rankan päihdehistorian omaava nuori. 

Koska lähes kaikilla huostaan otetuilla lapsilla ja nuorilla on taakkanaan jompaakumpaa edellä 

mainituista enemmän tai vähemmän, näyttäytyvät nämä arviointijaksot myös laitoksien 

takaporttina. Huonoimmassa tapauksessa se tarkoittaa, että tietyn ajanjakson jälkeen laitos saattaa 

sanoa, ettei sinne sijoitettu nuori sovikaan kyseiseen laitokseen, ja nuoren kannalta ikävä 

laitoskierre saa jatkoa. 

Jotkut vanhemmista ovat kokeneet, että yhteydenpidon rajoittamiset ovat etäännyttäneet heitä 

lapsistaan: 

”Äkilliseen huostaanottoon liittyneet rajut tapaamisten rajoitukset ja lasten 

kotona käynnin kieltäminen kokonaan ensimmäisen vuoden ja kahden 

kuukauden aikana ovat vieraannuttaneet lasten ja vanhempien välejä, 

vaikka lain mukaan vieraannuttaminen ei kuulu sosiaalityöntekijöiden 

toimenkuvaan. Tapaamisten rajoituksille keksittiin aina uusia ja uusia syitä, 

ilman perusteluja ja aihetta. Vedottiin jopa vaarallisiin kotioloihin, vaikka 

kukaan ei ole sellaista pystynyt todistamaan, eikä kotitarkastuksia ennen 

eikä jälkeen huostaanoton ole tehty.” 

 

”Nimenomaan yhteydenpidon rajoitukset ovat aiheuttaneet psykiatrisen 

poliklinikan tutkimuksissa todetut vammat, joiden hoitamiseen tarvitaan nyt 

lääkärin määräämää terapia hoitoa”.  

Tässä kyseisessä tapauksessa lapset oli sijoitettu kauas pois kotoa, 330 kilometrin päähän. 

Yhteydenpito on senkin takia vanhemmille vaikeaa. Lastensuojelulain 54§ pykälän mukaan  pitkä 

välimatka ei saa olla este lasten ja vanhempien yhteydenpidolle.  

Johannalla on takana 2 pitkää yhteydenpidon rajoitusta, joista toinen on 4 kk mittainen, toinen 6 kk 

mittainen.  

”Kun mä jälkeenpäin katon, niin siinä oli niinkun ihan selvästi 

tarkoituksena ihan raaka lasten repiminen pois kodista. Siis ihan hirvittävän 

raaka ja fasistinen toimenpide, mä sanon ihan suoraan. ” mä toki yritin olla 

yhteydessä lapsiin, mutta mun ei annettu olla. Mä soitin koululle, niin sieltä 

sanottiin et sä et saa olla missään tekemisissä lasten kanssa. Mä sanoin et 



52 

 

miks, et isä on väkivaltainen, en minä. He sanoi, että näin on annettu 

lastensuojelusta tietoa… Mulla vaan niin kuin takaraivossa oli sellainen 

ajatus, että ei näin voi tehdä, että mä en oo mikään spurgu. Et viranomaiset 

näkee mut niin pohjasakkana, et mulle ei voi ees kertoo mitään, vaikka mä 

olin ihan tavallinen yksinhuoltaja äiti. Tai tavallinen äiti. Normaali äiti kun 

joutuu tämmöiseen pyöritykseen niin äkkiä tuleekin hulluksi.” 

Kyseisessä Johannan tapauksessa huostaanotto on purettu.  Yksi lapsista on tullut kotiin, mutta 

nuorempi lapsista asuu edelleen sijaishuoltopaikassa. Johanna kertoo, että lapsi on yhteydenpidon 

rajoitusten takia vieraantunut hänestä.  

”Säde tuli sitten takaisin välittömästi, ja Jesse on vielä sillä tiellä, että 

meillä on sellainen kohta papereissa Jessen  kohdalta, että Jesse voi milloin 

tahansa muuttaa mun tykö kun se haluaa. Mutta kun se on nyt se, että kun se 

on vähän vieroitettu minusta. Että tässäkin nyt kun se on ollut tämän viikon 

tai kaksi, niin on huomannut semmoista mitä siellä on minusta puhuttu, että 

Jessellä ei ole realistinen kuva siitä millainen mä olen. Se on hämmästynyt, 

ja mä suorastaan nään kuinka siitä pojasta paistaa ylpeys siitä, että mitä mä 

oikeesti oon.” 

Johannan kohdalla on tapahtunut juuri se, minkä niin lastensuojelulaki, kuin euroopan 

ihmisoikeussopimuskin kieltää. Sosiaalityöntekijöiden tekemistä yhteydenpidon rajoittamisista 

johtuen huostaanotto väliaikaisena toimenpiteenä ei toteudu. Sen sijaan niillä vanhemmilla, joilla 

yhteydenpidon rajoituksia joko ei ollut tai ne olivat olleet lyhytaikaisia, suhde lapsiin oli joko 

säilynyt ennallaan tai jopa lähentynyt. Kahta äitiä oli uhkailtu yhteydenpidon rajoittamisella heidän 

hermostuttuaan joko lapsensa palaverissa tai sijaishuoltopaikkaa kohtaan.  

7.4 Vanhemmuus ja perheen huomioiminen huostaanoton aikana 

Juha Jokinen (2006) nostaa esiin sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman 

huostaanottotyöryhmän raportissa vanhempien kuulemiseen liittyvät ongelmat. Jokisen mukaan 

vanhempia kuullaan ja kuunnellaan huostaanotossa vaihtelevasti. Hallinnollis-juridiselta kannalta 

kuuleminen toteutuu ja mielipide selvitetään, sen sijaan kuunteleminen ja vuorovaikutus 

huostaanottoprosessin kaikissa vaiheissa ja myös huostaanoton jälkeen jää Jokiselta 

kysymysmerkiksi. Vanhempien täytyy kokea, että heidän mielipiteensä on aidosti otettu vastaan ja 

he ovat tulleet ymmärretyiksi, jotta todellinen yhteistyö pääsee alkuun. Yleisesti on myös tiedossa, 
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että huostaanoton jälkeen työskentely keskittyy sijaishuollossa olevaan lapseen eikä vanhempien 

kanssa työskennellä enää niin suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. (Jokinen 2006, 23.) 

Lapsen biologisen vanhemman elatusvelvollisuus säilyy siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. 

Ei siis voitane ajatella, että huostaanotossa kaikki muu vanhemmuus yht´äkkiä loppuu kuin seinään, 

ja taas alkaa huostaanoton päätyttyä. Vanhemmuus kuitenkin muuttaa muotoaan, ja sitä joutuu 

jakamaan huostaanoton tapahtuessa. Sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuollon tehtävänä on olla 

tukemassa vanhemmuuden säilymistä huostaanoton ajan. Hannele Forsberg (1994) on 

tutkimuksessaan ”yksi- ja monta perhettä” havainnut, että sosiaalityöntekijät konstruoivat arkisella 

toiminnallaan biologisten vanhempien ja heidän lastensa suhteen kaikkein tärkeimmäksi 

perhesuhteeksi, johon keskittyminen määrittyy sosiaalityöntekijöiden tehtäväksi. Forsberg kirjoittaa 

”sosiaalitoimistolapsuudesta”, jota määrittää ylivoimaisesti selvimmin vanhemmuus – useimmiten 

tavalla tai toisella ongelmalliseksi rakentuva vanhemmuus. Vanhemmuuden puutteet leimaavat 

sosiaalitoimistolapsuutta niin, että se näyttäytyy turvattomana, onnettomana, joskus selkeitä rajoja 

tai normeja vailla olevana elämänvaiheena. (Forsberg 1994, 92, 93, 95.) 

Ritva kertoo, kuinka vanhemmuus vietiin  lastensuojelun asiakirjoissa:  

” Se karkaili kotiin, kun väliä oli vain 3 km. Ja tota sitten tätä karkailua, 

sitä nimitettiin karkailuksi mun tykö. Ja mä oon muuten myöhemmin 

lastensuojelun asiakirjoista lukenut, että mä en oo edes vanhempi siinä 

vaiheessa enää, et mä oon Ritva Saarinen. Sijaisvanhemmat on 

vanhempia.”  

Ritvan vanhemmuus on riistetty paitsi huostaanotossa ilmeiseksi käyneellä tavalla, kun lapset 

muuttavat pois kotoa, myös asiakirjatasolla. Sosiaalityöntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmat 

huostaanoton suhteen mielestäni paljastuvat – lapset ovat ikään kuin sosiaalityön asiakirjoissa 

adoptoitu pois, pysyvästi sijaisvanhemmilleen.  

Vanhemmat toivat esille, kuinka heidän tulkintaansa lapsen oireilusta ei arvostettu huostaanoton 

aikana. Kotona esiintynyt oirehdinta tulkittiin työntekijöiden toimesta poikkeuksetta johtuvaksi 

kodin puutteellisesta kyvystä pitää lapsia luonaan. Vanhemmilla oli asiaan kuitenkin toinenkin 

näkemys siitä, että oireilu voi johtua myös huonoista oloista sijaishuollossa, ja koti-ikävästä:   

”Jos asiat menevät oikein päin (tarkoittaa sitä, että lapset otetaan pois 

oikeasti huonoista oloista hyvään sijaishuoltopaikkaan), niin kyllä silloin 
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varmasti reagointi kotona tarkoittaa sitä, että vanhempien näkeminen tuntuu 

lapsista ahdistavalta. Mutta kokemuksesta tiedän, että jos lapsi näkee 

vanhempansa jolta se on viety ja pääsee sen luokse takaisin turvaan, niin 

totta kai se oireilee. Ihmisen psyykehän oireilee silloin kun se pääsee 

turvaan.”  

Aineistosta löytyy myös sijaishuoltopaikkojen arvostamattomuutta vanhempien mielipiteelle. 

Minnan tapauksessa pelkotiloista kärsinyt Kasper sijoitettiin perheeseen. Äiti yritti sanoa, että 

Kasperille ei saa näyttää mitään vähänkään väkivaltaista televisio-ohjelmaa, sillä Kasper ahdistuu 

siitä. Kasperille oli kuitenkin näytetty mm. väkivaltaisia piirrettyjä, minkä johdosta pelkotilat olivat 

lisääntyneet, eikä Kasperin sijoitus kyseisessä perheessä onnistunut, vaan jouduttiin turvautumaan 

laitospaikkaan.  Myöhemmin äidin mielipide oli sivuutettu Kasperin koulunkäyntiin liittyvissä 

asioissa. Äiti olisi halunnut kertoa sijaishuollolle Kasperin koulunkäyntiä edistäviä seikkoja, mutta 

äiti koki mielipiteensä sivuutetun. Erotessamme haastattelun jälkeen äiti halusi vielä sanoa, että ”jos 

jotain saan vielä sanoa, niin kuuntele vanhempia”. Äiti koki tämän ehkäpä tärkeimpänä neuvona, 

minkä voi sosiaalityöntekijälle antaa. Annika kertoo, kuinka hänen tyttärensä kahdesta 

sijaishuoltopaikasta toisessa vanhemmat nähtiin uhkana, jotka täytyy pitää mahdollisimman 

kaukana lapsestaan. Sijaishuollon muutoksen jälkeen toinen laitos oli ymmärtänyt, että vanhempia 

voi käyttää myös lapsen kuntoutumisen voimavarana. Riikka ihmettelee sitä, ettei kenellekään tullut 

mieleen kysyä, että miltä tämä sinusta tuntuu, ja miltä tämä teidän perheen lapsista tuntuu. Riikka 

muistuttaa, että huostaanotto vaikuttaa kuitenkin koko perheeseen.  

Forsberg (1994) määrittelee hyvää äitiyttä lastensuojelun asiakastilanteissa sosiaalityöntekijöiden 

rakentamana konstruktiona. Äitiys näyttäytyy asiakastilanteissa tyypillisesti hyvin konkreettisena 

vastuullisuutena toisista ihmisistä tai tämän vastuullisuuden kontrollista. Hyvä äiti on siis 

vastuullinen äiti. (Forsberg 1994, 110, 111.) Myös aineistoni äitien vanhemmuutta oli arvioitu 

erilaisin tavoin. 

Vanhemmalle järjestetty verkostopalaveri olin näyttäytynyt painostavana työntekijöiden armadana: 

 ”Ja sitten siinä oli semmonen tapahtuma siinä Onnelassa, että siinä oli iso 

joukko akkoja, psykiatri, sosiaalityöntekijöitä varmaan 6, 

mielenterveyshoitaja ja 2 poliisia. Ja ne kaikki kuulusteli mua, eikä kukaan 

oikeesti kuullut mua.” 
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Myös Ritvalla on kokemus paikkakunnalta toiselle muutosta: 

”(Kaupungissa c) järjestetyissä palavereissa tuntui siltä, että mua kuullaan, 

koska mä olen lapsen vanhempi. (Kaupungissa d) mua ei kuulla koska mä 

olen sen äiti. Niissä huostaanottopapereissa oli, niin siinä oli että ei ole 

tarkoituksenmukaista kuulla äitiä, koska kuuleminen vaikeuttaa heidän 

työskentelyään.” 

Ritva kertoo kuulemisen puutteesta verkostopalaverissa, ja tuo lisäksi esiin paikkakuntakohtaiset 

erot kuulluksi tulemisessa. Nyt Ritva kokee asiakirjoista löytyvän kommentin äidin kuulemisen 

työskentelyä vaikeuttavasta vaikutuksesta absurdin huvittavana. Ritva ihmetteleekin, onko 

tarkoituksena ollut pitää sosiaalityöntekijöiden työ mahdollisimman helppona. Kaupungin c 

sosiaalityöntekijöiden suhtautumisella Ritvaan on ollut merkitystä hänen äitiydelleen – hän ei ole 

enää ollut sosiaalityöntekijöiden riesa, pakollinen paha, vaan tärkeä toimija lapsensa asioissa.   

Mirja kärsi huostaanoton aikaan masennuksesta. Huostaanoton kuluessa Mirja joutui erilaisiin 

arviointeihin. Psykiatri kirjoitti lausunnon, jonka mukaan Mirjassa ei ollut mitään vikaa. Lausunnon 

mukaan Mirja on itse asiassa kovan paineen alla selviytynyt tässä aika hyvin, kaikki muut on ihan 

hysteerisiä paitsi Mirja. Mirja kertoo vanhemmuuden arvioinnista ensi- ja turvakodissa:   

”Minä nimitän sitä vapauden riistoksi, koska jouduin olemaan siellä sen 

kaksi viikkoa koko aika niin, että ne koko aika kyttäsi,  ja mä en ole tehnyt 

yhtään mitään. Ja ensi- ja turvakoti antoi musta positiivisen lausunnon, 

koska nehän tunsi minut. Olin ollut siellä aikaisemmin monta kertaa. Et 

hoitaa vauvaa ihan normaalisti ja itsenäisesti ja että ei oo mitään huolta 

tässä. Ja sen jälkeen lasta ei ole huostaan otettu.” 

Sosiaalityö joutuu jatkuvasti arvioimaan sitä, mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta. Minna ei ollut 

ymmärtänyt hänelle asetettuja riittävän hyvän vanhemmuuden ehtoja. Minna oli ymmärtänyt, että 

esteenä lapsen kotiutumiselle olivat olleet Minnan oma tunteiden näyttäminen lapselleen. 

Ymmärrettyään tämän Minna oli alkanut pidättelemään tunteitaan tavalla, minkä nyt ymmärtää 

täysin epäluonnolliseksi tavaksi ihmiselle. Minna muisteleekin nyt jo huvittuneena tilanteita, joissa 

kuka tahansa normaali ihminen purskahtaisi itkuun, mutta hän oli ollut ikään kuin ”ei tässä mitään” 

ja hymyillyt vain. Minnan tapauksessa riittävän hyvä vanhempi oli määritelty sellaiseksi, joka pitää 

huostaanottoon liittyvät negatiiviset tunteet lapselta piilossa. 
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Kun Annikan tapauksessa lapsi oli alkanut oireilemaan ulkopuolisen tapahtuman perusteella, 

vanhemmille ei ollut asetettu vaatimuksia. Sosiaalityö ei kuitenkaan ollut myöskään tuonut esille 

mitä perhe voisi tehdä lapsen kuntoutumisen ja kotiin palaamisen edistämiseksi. 

Alkoholistivanhemmille oli asetettu vaatimukseksi raitistuminen, mihin oli ollut käytettävissä 

terapia-apua.  

Ongelmalliselta on näyttänyt, jos vanhemmille ei ole asetettu vaatimuksia.  

”Huostaanoton purkua pyydettäessä kaikki huostaanoton perusteet on käyty 

läpi ja todettu aiheettomiksi, sen jälkeen me vanhemmat pyysimme vielä 

useaan kertaan sosiaalityöntekijöitä kertomaan onko olemassa vielä jotain 

syitä huostaanoton jatkamiseen jotka johtuisivat vanhemmista tai 

kotioloista, eikä tällaisia syitä löydetty, joten tuntuu käsittämättömältä, että 

huostaanottoa halutaan vielä vain jatkaa, eikä sos.puoli halua löytää 

virhettä huostaanotossa, jonka tekivät ja pelkäävät siitä aiheutuneita 

seurauksia ja korvausvaatimuksia.” 

Myöskin Riikka kertoo, että on ollut erittäin hämmentävää, kun sosiaalityöntekijät eivät 

ole selvästi pystyneet osoittamaan, mitä Riikka voisi itsessänsä muuttaa, jotta perhe 

voisi yhdistyä.  

7.5 Kansalaisaktiivisuuden merkitys vanhempien voimaantumisessa 

Huostaanoton lopettaminen on ollut pitkälti haastattelemieni vanhempien omien ponnistusten 

tulosta. Annika kertoo, ettei hän ikinä olisi saanut Kiiaa takaisin, elleivät perheelle ennestään tutut, 

perheen itsensä hankkimat perheterapeutit olisivat antaneet lausuntoa sosiaalityöntekijöille perheen 

yhdistämisen puolesta.  

Aineistosta löytyy mielenkiintoinen kolmannen sektorin tai muun kunnallisen sosiaalityön 

ulkopuolella olevan alueen merkitys huostaanottojen lopettamisessa.  

Johannan tapauksessa politiikasta tuli häntä voimaannuttava tekijä: 

 ”Käännekohta oli ehkä se, kun pyydettiin mukaan politiikkaan. Kaiken 

kannalta kun katsoo, niin se oli se käännekohta. Kun mulle soitettiin et 

lähde kunnallisvaaliehdokkaaksi, niin mä päätin että lähden, et mulla on 

niin paljon sanottavaa. Sit se meni ne vaalit, ja mä sain luottamuspaikankin. 
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Sit mä aloin niin kuin katsoon niitä asioita ulkopuolelta, et se trauma alkoi 

hellittään…Jossain vaiheessa sitten mä aloin pyrkiin meidän puolueen 

työryhmiin mukaan ja mä pääsin yhteen mukaan, ja aloin niin kuin saamaan 

kaikennäköistä perspektiiviä asioihin, ja myös itsetunto kohosi. Ja se kun 

mulla itsetunto nousi, niin se on auttanut tätä mun lastenkin tilannetta ja 

mua ittee eteenpäin tässä asiassa.”  

”Mä en tiedä, mun paikkakunnalla oli niin paljon sellaista kähmintää… et 

se on varmasti pelottanut joitakuita tahoja. Et kun mä lokakuussa aloin 

julkisesti puhumaan, niin joulukuussa päätettiin, että lapset kotiutetaan.” 

Johannan mielestä silloin, kun hän alkoi puhumaan julkisilla foorumeilla, myös sosiaalityöntekijät 

alkoivat ”pelkäämään” häntä. Hän alkoi näyttämään vakavasti otettavalta henkilöltä. 

Riikan voimaantumista edisti aluksi yksittäinen tapahtuma lapsen hoitotiimissä. Riikka oli siihen 

asti pyrkinyt toimimaan hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja hoitavien tahojen kanssa, mutta kun 

kyseisessä tiimissä oltiin viemässä Riikan pojan Hermannin tilannetta äidin mielestä selvästi 

väärään, huonompaan suuntaan, hän korotti ääntänsä. Tällä oli se vaikutus, että Riikkaa kuunneltiin, 

ja Hermannin äidin mielipiteellä oli radikaali merkitys Hermannin sijoituksen etenemisen kannalta. 

Minnalle merkittävä tuki on myös ollut settlementti-yhdistys. Minna on itseään kuntouttaessaan 

ajautunut settlementti-yhdistyksen piiriin, ja sieltä hän on löytänyt itselleen tukihenkilön. Äiti on 

saanut käydä tämän kyseisen ohjaajan kanssa juttelemassa. Minna on myös ottanut yhteyttä 

pääkaupunkiseudulla toimivaan asianajajaan, joka on erikoistunut lasten huostaanottoasioiden 

ajamiseen. Tämä asianajaja on vahvistanut äidin omia näkemyksiä huostaanoton kulusta. Kyseinen 

henkilö tuli esille myös kahden muun äidin kertomuksissa.  

Annika koki merkittävänä sen, kun hän taisteli tyttärensä huostaanoton lopettamiseksi ja 

sijoituspaikan olosuhteiden parantamiseksi. Annika on taistellut asioista oikeudessa ja tehnyt 

valituksia. Annikan taistelun seurauksena hänen tyttärensä sijaishuoltolaitos on tällä hetkellä 

viranomaisten tutkinnan alla, ja se on Annikalle edelleen iso asia. Oikeustaistelut eivät olleet 

tuottaneet yhdenkään vanhemman kohdalla sitä lopputulosta, että lapset oltaisiin palautettu 

vanhemmilleen.  

Aulikki ja Pentti ovat pyrkineet vaikuttamaan lapsiensa huostaanottoon asian riitaannuttamisen 

lisäksi kansalaisaktiivisuudella: 
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”Ei auttanut kyläläisten 200 nimeä sisältävä adressi. Sekin  käännettiin  

oikeudessa meitä vastaan, kun olimme tehneet asiasta julkisen. Meillä oli 

oikeudessa 6 todistajaa, mutta ainoastaan sosiaalipuolen todistajien vain 

hallinto-oikeus katsoi puhuvan totta. Sosiaalityöntekijä toi oikeuteen vääriä 

todistajia, esim. sellaisia jotka eivät tunteneet perhettämme. Vastapuolen 

asianajaja sai asianajaja liitolta huomautuksen törkeästä käyttäytymisestä 

jälkeenpäin.” 

Kansalaisaktiivisuutta osoittaa myös kyseinen yhdistys, josta haastateltavani pääasiassa löysin. 

Yhdistyksen tarkoituksena on vertaistukea huostaanotettujen lasten vanhempia, ja vaihtaa 

kokemuksia huostaanoton kulkuun - myös sen lopettamiseen liittyen. Yhdistyksen jäsenet ovat 

tavanneet toisiaan sekä fyysisesti, että internetin keskustelufoorumeilla. Näen 

kansalaisaktiivisuutena myös jo aiemmin todetun seikan, että monet vanhemmat olivat esiintyneet 

julkisuudessa puhumassa huostaanoton kulusta, sekä osallistuneet huostaanottoa käsitteleviin 

tutkimuksiin. Näiden tapahtumien voimaannuttava kokemus oli kahtiajakautunut: toiset vanhemmat 

tunsivat tulleensa kuulluksi ja saivat lisää voimaa asian julkisuudesta, siinä missä toiset olivat 

menettäneet luottamuksensa tutkijoihin siinä määrin, että se vaikutti jo haastattelutilanteen 

etenemiseen.  

Riikka näyttää minulle useita paperipinoja, joissa on erilaisia pöytäkirjoja poliisin tutkinnoista sekä 

erilaisista kanteluista sijaishuoltopaikan ja sosiaalityöntekijöiden toiminnasta. Asiakirjoja 

silmäilemällä näkee, että heidän toiminnassaan ovat myös viranomaiset nähneet puutteita. ”Mä oon 

tehnyt nää kaikki valitukset, ja mä oon voittanut ne kaikki!” Riikka on asiasta hyvin ylpeä, ja kertoo 

asiasta minulle moneen otteeseen. Vaikka hänen poikansa on vielä huostassa, ”voitetut” kantelut ja 

rikosilmoitukset todistavat Riikalle sitä, että hän on hyvä äiti, että hän tietää mikä lapselle on 

parasta ja mikä ei.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Olen saanut mahdollisuuden tutustua huostaanotettujen lasten vanhempiin tavalla, joka 

lastensuojelun sosiaalityöntekijälle ei työntekijä-asiakassuhteessa ole mahdollista. Olen saanut 

kuunnella vanhempia ilman sosiaalityön väistämätöntä kontrolliulottuvuutta, olen ollut koteihin 

odotettu ja toivottu vieras. Tutkimukseni vanhemmat ovat antaneet vastauksia kysymyksiini 

vanhempina, ja sosiaalityön asiakkaina. Olen tutkimukseni aikana nähnyt viihtyisiä koteja, 

työssäkäyviä ihmisiä, loukattuja äitejä, onnellisesti yhteen päätyneitä perheitä. Olen tavannut myös 

syvää epätoivoa, ja vuosien taistelun merkkinä kohoavia paperipinoja.  

Huostaanotto ei näyttäytynyt suoraan lasten vanhempien kertomuksissa lapsen edun mukaisena 

toimenpiteenä. Vaikka suurin osa vanhemmista oli aluksi nähneet huostaanoton ainoana sen 

hetkisenä vaihtoehtona, huostaanoton edetessä yhteisymmärryksessä tehty päätös lapsen 

väliaikaisesta uudesta asuinpaikasta on saattanut päätyä oikeussalin pöydälle. Herää kysymys, 

miksi? Tässä tutkimuksessa syitä tähän olivat perheiden erilaiset näkemykset lapsen kasvatuksesta 

ja olosuhteista sijaishuoltopaikkojen kanssa, jolloin vanhemmat tahtoivat myös huostassapidon 

loppuvan. Tutkimus antoi näkökulmaa alkuperäiseen pohdintaani siitä, ketä sosiaalityöntekijät 

kuuntelevat ristiriitaisten näkemysten ilmetessä: vanhempia, vai sijaishuoltoa? Tekemieni 

haastatteluiden perusteella vanhemmat ovat heikoilla, jos ongelmia sijaishuoltopaikassa ilmenee. 

Tällöin vanhempien seuraava tie on ollut huostaanottopäätöksen riitauttaminen, mikä ei 

yhdessäkään tapauksessa ollut merkinnyt huostaanoton lopettamista.  

Oleellinen osa tutkimustani oli myös vastauksen löytäminen siihen, miten väliaikaiseksi tarkoitettu 

lapsen erottaminen perheestään vaikuttaa perheen mahdollisuuksiin ylläpitää perhesuhteita ja jatkaa 

huostaanoton loputtua kokonaisena perheyksikkönä. Tutkimukseni osoitti, että niillä vanhemmilla, 

joilla oli takanaan pitkiä yhteydenpidon rajoittamispäätöksiä, suhde lapsiin oli heikentynyt. 

Konkreettisesti tämä on saattanut tarkoittaa sitä, ettei lapsi huostaanoton loputtua ole halunnut 

palata kotiin, tai lapsen kuva vanhemmista on alkanut vääristymään. Ne vanhemmat joiden lapsille 

yhteydenpidon rajoittamispäätöksiä ei oltu tehty tai rajoitus oli ollut lyhytkestoinen eivät tuottaneet 

puhetta joka olisi kertonut lapsista vieraantumisesta huostaanoton aikana. Lyhytkestoinen 

yhteydenpidon rajoitus oli saattanut jopa vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Samaa 

vahvistumista oli havaittavissa myös, jos vanhempi oli taistellut lapsensa oikeuksien puolesta. Eroja 

kiintymyssuhteen säilymisestä vanhemman ja lapsen välillä oli havaittavissa myös perhehoidon ja 

laitoshoidon välillä. Tutkimukseni vanhemmilla perhehoito näyttäytyi puheissa negatiivisempana 
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sijaishuoltopaikkana kuin laitoshoito. Lapsia olikin siirretty perhehoidosta laitoshoitoon 

ensimmäisen epäonnistuttua. Lapsen vieraannuttamista vanhemmistaan esiintyi niiden vanhempien 

puheissa, joiden lapsi oli tai oli ollut sijoitettuna perhehoitoon. Asia on huomionarvoinen niin 

yksittäisen asiakkaan kannalta, kuin kuntatasollakin tarkasteltuna. Kun ottaa huomioon laitoshoidon 

moninkertaiset kustannukset perhehoitoon verrattuna, perhehoitajien ammatillisuuteen 

panostaminen voisi tuoda myös taloudellisia säästöjä huostaanoton kestoja ajatellen. Vanhempien 

kertomuksista huokui tunne siitä, että perhehoitajien oma kokemus työnsä onnistumisesta riippuisi 

huostaanoton kestosta, ja lapsen kiinnittymisestä sijaishuoltopaikkaansa.  

Ehkä tyypillisin stereotypia sijaishuollon lastensuojelun asiakasperheestä on perhe, jossa on 

päihdeongelmaiset väkivaltaiset vanhemmat, jotka eivät huolehdi lapsestaan. Omassa 

tutkimuksessani perheiden psyykkinen sairastaminen näyttäytyi kuitenkin paljon suuremmassa 

roolissa, kuin esim. pelkät päihdeongelmat. Vanhemmat olivat hyväksyneet psyykkisen 

sairastamisen todellisuuden niin lastensa kuin itsensäkin kohdalla. Puhuttaessa sairaudesta, 

loogisesti seuraavaksi pitää puhua siitä, minkälaisella hoidolla sairaudesta voisi parantua, tai miten 

sen kanssa voi oppia elämään? Valitettavana tosiasiana tutkimuksesta nousee esille, että 

huostaanottoa on pidetty hoitona psyykkiseen sairastamiseen. Joskus hoito onkin tarpeellista 

toteuttaa lastensuojelulaitoksesta käsin. Haastatteluiden vanhemmat olivat kuitenkin joutuneet 

pettymään lupauksiin terapian alkamisesta sijaishuoltopaikan löydyttyä. Vanhemmat olivat 

kokeneet joidenkin sijaishuoltopaikkojen harjoittaneen omia ”terapia” metodejaan, jotka olivat 

päinvastoin traumatisoineet lasta lisää.  Huostassapidon käyttämisestä terapiana on ollut 

lähiaikoina keskustelua myös julkisuudessa. Tässä keskustelussa syyttävä sormi on osoittanut 

kohtisuoraan sosiaalityöntekijöihin. Ei voi olla kuitenkaan niin, että sosiaalityöntekijät ovat suoraan 

vastuussa esimerkiksi maamme erikoissairaanhoidon tilasta, jossa jonotusajat eivät millään tavalla 

kohtaa asiakkaan hoidontarvetta. Oikeasta hoitotoimenpiteestä ei ole hyötyä, jos se toteutetaan 

väärällä hetkellä. Sen sijaan sosiaalityöntekijöitä voi vastuuttaa muutamista muista tutkimuksessa 

esille tulleista seikoista. Miksi haastattelemieni vanhempien ja heidän lastensa psykiatrinen hoito oli 

niin retuperällä? Yksi vastaus tähän voisi löytyä siitä, ettei vanhemmille oltu tehty omia 

asiakassuunnitelmia. Psyykkisen sairastamisen hoitaminen oli jäänyt asian toteamisen asteelle. Oli 

todettu, että nyt lapsi tai sinä tai molemmat olette niin sairaita, että on lapsen edun mukaista sijoittaa 

lapsi toiseen paikkaan asumaan. Kukaan viranomainen ei kuitenkaan ollut perheen kanssa 

suunnitellut, mitä tarvitsee tapahtua, jotta huostaanotto voidaan lopettaa. Mistä perheen 

jälleenyhdistämissuunnitelmien puuttuminen kertoo? Koska haastatteluhetkellä huostaanottoja oli 
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kuitenkin lopetettu, potentiaalia perheen yhdistymiselle on kuitenkin ollut. Yksi selitys tälle voisi 

löytyä työntekijöiden vaihtuvuudesta, mistä haastatellut vanhemmat tuottivat puhetta. 

Sosiaalityöntekijöillä oli toimintatapoja yhtä paljon kuin oli toimijoita. Tässä uusi lastensuojelulaki 

näyttäytyy mielestäni mahdollisuutena. Lain selvä velvoite sosiaalityöntekijöiden tavoitteelliselle 

toiminnalle huostaanoton lopettamiseksi ei jätä tulkinnanvaraa yksittäiselle työntekijälle muulloin 

kuin äärimmäisissä tapauksissa. Kenen etua palvelee, jos perheelle ei aseteta selvää 

muutostavoitetta, ja huostaanotto jatkuu epämääräisenä toimenpiteenä kenenkään suunnittelematta, 

miten tästä yhteiskunnan viimesijaisesta yksilön perusoikeuksiin puuttumisesta tulisi väliaikainen?  

Tutkimuksesta voi vetää johtopäätöksen, että olennaisin asia huostaanoton lopettamisessa ei ole 

ollut sosiaalityöntekijöiden tai sijaishuoltopaikkojen toiminta, vaan vanhempien sinnikkyys ja oma 

aktiivisuus. Parhaassa tapauksessa vanhempien ja lapsen näkemys ovat kohdanneet viranomaisten 

näkemyksen, ja lapsen kotiuttaminen on voitu tehdä suunnitelmallisesti ja hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Sosiaalityöntekijät eivät oma-aloitteisesti kertoneet vanhemmille 

mahdollisista menettelytavoista lopettaa huostaanotto. Ajattelen tämän johtuvan osaksi 

sosiaalityöntekijöiden työtilanteesta, jossa huostaanottojen käsitteleminen hallinto-oikeuksissa on 

kuormittavuudessaan sitä luokkaa, ettei sitä ehdoin tahdoin omalle kohdalle kerjätä. On aika 

huolestuttavaa, jos kuntien sosiaalityöntekijöiden mahdottomat työmäärät vaikuttavat yksittäisten 

kansalaisten osittaisten vapaudenriistojen pitkittymiseen. Päättyneet huostaanotot olivat tulosta 

vanhempien itse itsensä ympärilleen keräämästä kolmannen sektorin verkostosta: lakimiehistä, 

terapeuteista, kansalaisaktiivisuudesta. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että oikeista syistä, 

yhteisymmärryksessäkin tehdyt huostaanotot voidaan pilata, kun suunnitelmallinen työskentely 

loppuu läpi menneeseen huostaanottopäätökseen, ja lapsen tärkein ja rakkain sosiaalinen tukimuoto- 

oma perhe- jätetään huostaanotossa hoitamatta. 
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LIITE 

Haastattelurunko teemahaastattelussa: 

1) Onko perheellenne tehty jälleenyhdistämissuunnitelmaa 

2) Miten sosiaalityöntekijät ja sijaishuolto ovat/eivät ole edistäneet perheenne 

jälleenyhdistymistä 

3) Miten huostaanotto on vaikuttanut vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen 

4) Onko huostaanotto ollut lapsen edun mukaista 

5) Jos olette itse hakeneet huostaanoton purkua, millainen prosessi se on ollut? 

6) Mitä teiltä on edellytetty/edellytetään, jotta perhe voi palata yhteen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


