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Tarkastelen lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja vanhemman vuorovaikutuksessa ilmeneviä tunnus-

tussuhteita huostaanottoprosessissa vanhemman näkökulmasta. Tutkielmani teoriapohjana on Axel 

Honnethin tunnustusteoria, joka näkee ihmisen olemassaolon ja identiteetin rakentuvan vastavuorois-

ten ihmisten välisten tunnustussuhteiden kautta. Tunnustetuksi tulemisen kautta ihmisen itsekunnioi-

tus, itseluottamus sekä itsearvostus kehittyvät ja säilyvät. Tunnustussuhteet ilmenevät kolmessa eri-

laisessa ihmisten välisessä suhteessa; 1) rakkaudessa eli ihminen tarvitsee pyyteetöntä huomiota ja 

hoivaa, 2) oikeuksien tunnustaminen eli yksilö tunnustetaan autonomisena yhteisön jäsenenä, jonka 

oikeudet toteutuvat 3) sosiaalisessa arvostuksessa eli ihmistä arvostetaan yhteisössään. Lisäksi no-

jaudun analyysissäni Heikki Ikäheimon näkemykseen tunnustuksesta tunnustusasenteena, eli ihminen 

nähdään autonomisena subjektina, jota rakastetaan, kunnioitetaan ja arvostetaan yksilönä ilman vas-

tavuoroisuuden odotusta. Tunnustusteoria antaa työkaluja tarkastella, sosiaalityön vaikutusta ihmisen 

kokemukseen itsestään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien vuorovaikutus vaikut-

taa siihen, kuinka vanhempi rakentaa vanhemmuuttaan huostaanoton jälkeen. 

Tutkielmani on narratiivinen tutkimus, jossa analysoin viiden haastattelemani vanhemman kertomuk-

sia huostaanotosta. Analyysissäni käsittelen vanhempien kertomuksia ensin kokonaisuuksina; ja ker-

ron vanhempien tarinat huostaanotosta tunnustusteorian kautta tarkastellen. Analyysini toisessa vai-

heessa analysoin aineiston sisältöä kategorisoimalla vanhempien tarinoissa näyttäytyviä tunnustus-

suhteita. 

Tutkielmassani tunnustus, niin tunnustussuhteina kuin tunnustusasenteina, näyttäytyy monin tavoin. 

Huomioiduksi tuleminen näyttäytyi merkityksellisimpänä tunnustusasenteena läpi koko huostaanot-

toprosessin. Erityisesti heti huostaanoton alussa ja sen valmistelussa vanhemman huomioiminen 

näyttäytyy tärkeänä, sillä sen kautta luotiin pohja luottamuksen rakentumiselle sosiaalityöntekijän ja 

vanhemman välille. Sosiaalinen arvostus näyttäytyi erityisesti, siinä kuinka sosiaalityöntekijä pystyi 

toimimaan vanhempien ja sijaisvanhempien suhteen tasavertaisesti ja kuinka sai vanhemman koke-

maan oman asemansa tasavertaiseksi. Vanhemman oikeuksien tunnustamisen kannalta sosiaalityön-

tekijän rooli näyttäytyi ristiriitaisena. Toisaalta vanhemmat kertoivat sosiaalityöntekijöiden toimivan 

lain mukaan, mutta oman tietämyksen lisääntyessä huostaanottoprosessista kokivat jääneensä vaille 

oikeuksia. Vanhemmat, jotka kokivat jääneensä vaille huomiota, kokivat myös, ettei heidän oikeuk-

siaankaan tunnustettu. Vertaistuki näyttäytyi usein merkittävänä toimijana vanhemman oikeuksien 

tunnustamisessa. Vertaistuen kautta vanhemman tietämys omasta asemastaan lisääntyi ja vanhempi 

oppi toimimaan osana huostaanotossa, mikä parhaassa tapauksessa mahdollisti vastavuoroisen tun-

nustussuhteen syntymisen vanhemman ja sosiaalityöntekijän välille. 

 

Avainsanat: huostaanotto, vanhemmuus, lastensuojelu, sosiaalityön asiakkuus, tunnustusteoria, nar-

ratiivinen tutkimus   
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1 JOHDANTO 
 

Tutkielmani tarkastelee huostaanotettujen lasten vanhempien kertomuksia heidän ja heidän vanhem-

muutensa tunnustamisesta huostaanottoprosessissa. Tunnustussuhteiden tarkastelun kautta haluan 

tuoda esiin huostaanoton aikaisen työskentelyn; sosiaalityöntekijän ja vanhemman välisen vuorovai-

kutuksen merkityksiä vanhemmille. Vanhempien kokemuksia huostaanoton aikaisesta tuesta tarkas-

televissa tutkimuksissa tulee esiin, että vanhemmat jäävät usein ilman tukea lastensa huostaanoton 

jälkeen. Tämä voi tehdä huostaanotosta vanhemmalle entistä traumaattisemman kokemuksen, sillä 

vanhemmalle, joka kamppailee omien vaikeuksiensa kanssa, voi vanhemmuus olla ainoa positiivi-

sesti itseä määrittävä asia. (Pitkänen 2011; Sinko & Virokannas 2009.)  

Olen kiinnostunut vanhempien kertomuksista, koska kertomuksien kautta voi tarkastella ihmisten 

omia näkemyksiä asioista; miten ihmiset kokevat maailman ja miten kokemukset vaikuttavat ihmis-

ten elämään (Törrönen 2006, 28). Tarkastelen vanhempien kertomusten kautta lastensuojelun ja van-

hempien vuorovaikutusta ja erilaisten suhteiden vaikutusta vanhempien kokemukseen itsestään van-

hempina ja ihmisinä osana huostaanottoprosessia. Vanhempien tarinoiden kautta haluan tuoda esiin 

vanhempien tapaan ymmärtää lastensuojelua ja huostaanottoa. Kertomukset ilmaisevat myös van-

hempien kokemusta itsestään ja elämästään sekä suhtautumistaan kokemiinsa tapahtumiin (Aaltonen 

& Leimumäki 2010, 125.) 

Analysoin vanhempien kertomuksia Axel Honnethin (1995) tunnustusteorian kautta. Tunnustusteo-

riassa tunnustus nähdään ihmisen perustarpeena ihmisen identiteetin rakentumisen kannalta, sillä ih-

minen rakentaa minäkuvaansa suhteessa muihin ihmisiin. Tutkin, kuinka lastensuojelu yhteiskunnal-

lisena instituutiona ja toisaalta inhimillisenä vuorovaikutuksena tunnustaa vanhemmat ja vanhem-

muuden huostaanotossa. Tutkielmassani haluan tuoda esiin tunnustusteorian kautta, miten lastensuo-

jelun sosiaalityö tukee vanhempaa lapsen huostaanoton jälkeen. Vanhemmuuden tunnustus perustuu 

asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliseen kanssakäymiseen sekä lastensuojelun toimintamenetelmiin. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on merkittävä rooli vanhempien elämässä ennen ja jälkeen huos-

taanoton ja erityisesti siinä, kuinka vanhemman vanhemmuus rakentuu työskentelyn aikana. Huos-

taanotto on vanhemmille usein nöyryyttävä ja häpeällinen asia ja siten myös heidän identiteettiään 

vahingoittava tapahtuma elämässä. 

Tunnustusteoria antaa työkaluja tarkastella lastensuojelun käytäntöjä eri näkökulmista, sillä teoriassa 

ihmisten välisiä suhteita tarkastellaan oikeuksien, sosiaalisen arvostuksen kuin myös hoivan ja huo-
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mioimisen näkökulmista. (Honneth 1995). Nämä kaikki näkökulmat ovat merkityksellisiä sosiaali-

työssä ja siinä, kuinka ne vaikuttavat ihmisiin. Sosiaalityö ja myös lastensuojelu perustuu Suomessa 

lainsäädännölle, joka on sovellettavissa monin osin. Suuressa roolissa lastensuojelun toiminnassa 

ovatkin paikalliset ja sosiaalityöntekijäkohtaiset toimintatavat. Paikallisesti sovitut toimintamenetel-

mät, erilaiset resurssit sekä ihmisten persoonalliset toimintatavat tekevät lastensuojelun toiminnasta 

vaihtelevaa.  

Tunnustusteorian näkökulmasta merkityksellisintä sosiaalityössä on toisen subjektiviteetin tunnusta-

minen, sillä ihmisen tarvitsee tulla tunnustetuksi voidakseen rakentaa ehjää minuutta ja kyetäkseen 

tunnustaa toiset ihmiset. Tarkastelen tutkielmassani, miten lastensuojelun sosiaalityö voisi olla van-

hemmuuden tunnustavaa tilanteessa, jossa ihminen on joutunut mahdollisesti vastentahtoisestikin 

luopumaan vanhemmuudestaan huostaanotossa. Tunnustus osana lastensuojelua on haastavaa, sillä 

huostaanotossa on kyse institutionaalisesta vallankäytöstä suhteessa vanhemmuuteen. Lastensuoje-

lulla on laillinen oikeus puuttua ihmisten elämään ilman, että ihmisen tarvitsee hyväksyä tätä puuttu-

mista, erityisesti tahdon vastaisessa huostaanotossa vanhemman vastustaessa huostaanottoa. Tunnus-

tusteorian näkökulmasta tunnustuksen tulisi olla vastavuoroista eli molempien osapuolten tulisi tun-

nustaa toisen olemassaolo ja oikeudet toimia. Tunnustusteorian näkökulmasta lastensuojelussa tun-

nustuksen mahdollisuus tulee vasta asiakkaan hyväksyessä sosiaalityöntekijän toimintatavat. (Stahl 

2011, 362- 363.) 

Kiinnostukseni tutkimusaiheeseen tulee omasta työkokemuksestani lastensuojelussa. Olen työsken-

nellyt lastensuojelun avohuollossa sekä sijaishuollossa. Vanhempien kanssa työskennellessäni olen 

usein pohtinut, miten vahvistaa vanhemmuutta vaikeassa ja ristiriitaisessa tilanteessa kun vanhem-

malla on halu olla vanhempi, mutta näkemykset hyvästä vanhemmuudesta eivät kohtaa vanhemman 

ja sosiaalityöntekijän välillä. Tilanne huostaanoton jälkeen voi olla haastava, jos lapsen ja vanhemmat 

välinen suhde on vaikea ja vanhemman näkemys vanhemmuudestaan ja sen vaikutuksesta lapseen on 

vääristynyt.  

Keskustelu vanhemmuudesta huostaanotossa on tärkeä aihe, sillä huostaanotot koskettavat yhä use-

ampaa perhettä. Huostaanotot ovat lisääntyneet 2000- luvulla vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen 

huostaanotot ovat vähentyneet parina seuraavana vuotena. (Lastensuojelu 2015, 3). Tietämys van-

hempien kokemuksista huostaanotossa auttaa kehittämään huostaanottoprosessia korjaavammaksi 

toimenpiteeksi. Huostaanoton voisi nähdä myös mahdollisuutena uuteen vanhemmuuteen ja sitä 

myöten perheenjäsenten kuntoutumiseen. Vanhemmuuden uudelleen muotoutumisella huostaanoton 

jälkeen on merkitystä myös lapselle, sillä suurin osa huostaanotetuista lapsista pitää yhteyttä vanhem-

piinsa huostaanoton jälkeen. (Eronen 2013, 4, 65–67.)  
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Aihe on mielenkiintoinen myös lastensuojelun muutoksen näkökulmasta ja kuinka vuoden 2007 las-

tensuojelulain uudistus on seitsemässä vuodessa muuttanut vanhempien kokemuksia huostaanoton 

jälkeisen tuen saannin suhteen. Lakimuutoksessa huomioitiin myös vanhempien tuen saanti huos-

taanoton jälkeen. Laissa kirjattiin vanhemman mahdollisuus saada oma asiakassuunnitelma vanhem-

muuden tukemiseksi.  (LSL 2007/417, 30§.)  

Pro gradu –tutkielma antaa minulle mahdollisuuden tutustua vanhempien tarinoihin ilman viranomai-

sen roolia, joka on usein arkityössä maustettu epäluottamuksen ilmapiirillä ja kiireellä. Halusin pohtia 

vanhempien asemaa huostaanotossa ja arvioida työskentelyä vanhempien näkökulmasta. Haluan 

tuoda asiakkaiden ja heidän kokemuksien tutkimisen kautta esiin sosiaalityöhön liittyviä eettisiä on-

gelmia vanhempien kanssa tehtävässä lastensuojelutyössä.  Lastensuojelun asiakkaiden tutkiminen 

on myös huono-osaisuuden tai marginaalien tutkimista, sillä suurimmalla osalla huostaanotettujen 

lasten vanhemmista on monenlaisia ongelmia elämässään kuten köyhyyttä, päihdeongelmia ja mie-

lenterveysongelmia, mikä voi aiheuttaa kokemuksen marginaalissa elämisestä. Marginaalissa elämi-

nen aiheuttaa usein häpeän kokemuksia, mikä osaltaan vaikeuttaa tunnustussuhteen syntymistä. 

(Houston 2016, 3; Hoitola & Heinonen 2009.)   

 

 

2 VANHEMMUUS, LASTENSUOJELU JA HUOSTAANOTTO  
 

Tutkimukseni kohteena ovat vanhemmat ja vanhemmuus lapsen huostaanotossa. Seuraavaksi tarkas-

telen vanhemmuutta käsitteleviä tutkimuksia ja kirjallisuutta.  Lisäksi pohdin, mitä tarkoittaa van-

hempien lastensuojelun asiakkuus ja mitä erilaiset näkemykset vanhemmuudesta voi tarkoittaa las-

tensuojelun näkökulmasta sekä millainen asema vanhemmilla on huostaanoton aikaisessa lastensuo-

jelutyössä. 

 

2.1 Vanhemmuus tutkimuskohteena 
 

Tutkielmassani tarkastelen vanhemmuutta psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä eli tarkastelen van-

hemmuutta osana ihmisen minäkuvaa, joka rakentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä. Vanhemmuus 

rakentuu osaltaan suhteessa omaan lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Tutkielmassani puhun vanhem-

mista, jolloin tarkoitan lapsen biologisia tai syntymävanhempia erotuksena sijaisvanhemmista, jotka 
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voivat olla sukulaissijaisvanhempia tai ammatillisia sijaisvanhempia. Vanhemmuus on tutkimukses-

sani sukupuolineutraalia, enkä tee eroa sen suhteen ovatko tutkimukseen osallistuvat äitejä vai isiä, 

enkä tarkastele tunnustetaanko isien vanhemmuus eri tavoin kuin äitien, vaikka tutkimuksien mukaan 

isät jäävät vähemmälle huomiolle lastensuojelussa. Lastensuojelussa tehdään yleisesti tiiviimmin 

työtä äitien kuin isien kanssa. Huostaanotoissakin lapsen ja isän välinen yhteydenpito loppuu useam-

min kuin äidin ja lapsen. (Eronen, 2013, 66; Nätkin 2006, 5.) Suomalaisessa lastensuojelun keskus-

telussa vanhemmuudella tarkoitetaan usein äitiyttä, mikä kertoo äitiyden ensisijaisuudesta yhteiskun-

nassamme lapsen elämässä. Äitiyden erityisyys liittyy osaltaan biologiaan ja lapsen riippuvuuteen 

äidistään elämänsä alussa ja kulttuurisiin näkemyksiin äidin roolista lapsen kasvattajana.  

Vanhemmuuden merkitys on ihmiselle moninainen, sen lisäksi, että vanhemmuus on henkilökohtai-

nen tunneside lapseensa, vanhemmuus on myös kulttuurisesti opittu rooli, jota ihminen toteuttaa. 

(Ruisniemi 2006b, 167–168.) Vanhemmuus on kulttuurisesti määrittynyt instituutio, joka muokkau-

tuu osana yhteiskunnan muutosta. Vanhemmuuden ristiriidan voi nähdä liittyvän siihen, että vanhem-

muus eli äitiys tai isyys on yksi luonnollisimmista asioista, mutta samalla äitiys ja isyys ovat ilmiöitä, 

joita määritellään yhteiskunnan toimesta ja kulttuuristen normien taholta. (Berg 2008.) Yhteiskunnal-

lisesti vanhemmuutta määritellään eri lakien taholta, joiden tarkoitus on saada vanhemmat huolehti-

maan lapsista yhteiskunnan sijaan (mm. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4. 1983/361). 

Vanhemmuuteen liittyy yhteiskunnassamme paljon normatiivisia määritelmiä ja odotuksia, siitä mi-

ten vanhemman tulisi toimia, joista osa on ristiriitaisiakin, kuten paljonko pitäisi olla läsnä lasten 

kanssa ja miten pystyy sovittamaan vanhemmuuden työelämän kanssa. Vanhemmuudesta puhutaan 

myös normaalina asiana, joka kuuluu jokaisen elämään eli oletetaan kaikkien pystyvän vanhemmuu-

teen. Vanhemmuuden luonnollisena pitäminen voi olla vahva ideologinen perustelu sille, että ihmi-

nen ei ole normaali, jos ei pysty olemaan vanhempi. (Nätkin 2003,16.) Huostaanotto nähdäänkin 

usein osoituksena siitä, ettei ihminen täytä niin sanottuja normaalin vanhemmuuden kriteerejä. On 

vanhemman kannalta merkityksellistä, ymmärretäänkö vanhemmuus normaalina ja luonnollisen 

osana elämää vai toimintana, joka mahdollistuu yhteiskunnan suomien hyvien olosuhteiden vuoksi. 

Vanhemmuutta tarkastellaan usein yksilön ominaisuutena, vaikka siihen vaikuttavat myös olosuhteet, 

kuten yhteiskunnan odotukset vanhemmuudelle ja toisaalta sen tarjoama tuki toimia hyvänä vanhem-

pana. (Kähkönen 1991, 13; Berg 2008, 23.)  

Ihmiset rakentavat vanhemmuutta, omassa sosiaalisessa yhteisössä, jossa elävät. Lastensuojeluper-

heiden ongelmien tiedetään olevan usein sukupolvien yli meneviä eli vanhemmat siirtävät omat trau-

maattiset kokemuksena omiin lapsiinsa. Vanhempi voi tiedostaa yhteiskunnan näkemyksen hyvästä 
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vanhemmuudesta, mutta ihmisen omat lähtökohdat kannustavat toisenlaiseen vanhemmuuteen. (Kal-

land 2003, 199.) Vanhempi voi hävetä tilaansa tai näkemys omasta vanhemmuudesta on vääristynyt 

eikä näe toimivansa lapsen kannalta väärin, koska on tottunut omassa lapsuudessa samanlaiseen toi-

mintaan kuten päihteiden käyttöön. 

Vanhemmuuden nähdään olevan vanhempaa elämän vaikeuksissa kantava elementti, esimerkiksi 

vanhemman kuntoutuessa päihdeongelmastaan. Vanhemmuus voi olla jossain tapauksissa vanhem-

malle ainoa itsekunnioitusta tuova asia ja lapsen kautta vanhempi kokee saavansa itsekin huomiota 

ja on siten motivaationa myös muuttamaan elämän suuntaa lasta vahingoittavassa tilanteessa. (Ruis-

niemi 2006a; Nätkin 2006, 29-30.) Muun muassa Ruisniemi (2006a, 2006b) tuo esiin, kuinka van-

hemmuus ja siinä kasvaminen on päihderiippuvaisille vanhemmille kuntoutumisen voimavara. Van-

hemmuuden identiteetin vahvistuessa vanhemman oma minäkuva muuttuu positiivisemmaksi ja luot-

tamus itseen lisääntyy ja vanhemmuudesta tulee voimavara vanhemmalle. Kokemus siitä, että van-

hempaan luotetaan ja saa ottaa vastuuta lapsestaan voi olla voimaannuttava kokemus vanhemmalle. 

(Pitkänen 2011, 27, Ruisniemi 2006a 192; 2006b, 169, 186.) Vanhemmuuden kannattelulla huostaan-

oton jälkeen voi olla merkitystä vanhemman kuntoutumiselle. Jos vanhempi kokee vanhemmuuden 

merkityksellisenä osana itseään, niin vanhemmuudessa kasvaminen ja vanhempana tunnustetuksi tu-

leminen ovat ihmisen minäkuvan uudelleen muotoutumisen kannalta hyvin merkityksellisiä asioita 

ja kuntoutumista edesauttavaa. 

 

2.2 Vanhemmat lastensuojelun asiakkaina 
 

Sillä, miten lastensuojelussa vanhemmuus ymmärretään, on suuri merkitys lastensuojelun työskente-

lylle vanhempien kanssa. Lastensuojelun voi nähdä normaalistamistyönä suhteessa vanhemmuuteen, 

sillä lastensuojelu voi määrittää, mikä on tavoiteltavaa vanhemmuutta ja ohjata tai jopa pakottaa van-

hempia siihen (Saurama 2002, 26). Lastensuojelussa vanhemman asiakkuus onkin ristiriitaisuuksia 

sisältävä ilmiö. Asiakkuus ymmärretään yleensä vapaaehtoisena toimijuutena ja asiakaan odotetaan 

saavansa haluamaansa palvelua. Lastensuojelussa tasapainoillaan tuen ja kontrolloinnin välimaas-

tossa, mikä tekee siitä vanhempienkin näkökulmasta ristiriitaista. (Heinonen 2016, 244.) Vanhempien 

lastensuojelun asiakkuus voi olla vastentahtoista, esimerkiksi tilanteessa, jossa huoli perheen ja lap-

sen tilanteesta on tullut ulkopuoliselta taholta ja vanhemmat eivät koe olevansa avun tarpeessa tai 

vanhemmat pelkäävät perheen vaikeuksien tulevan ilmi ja että perhe hajotetaan. Toinen haaste van-

hempien asiakkuudessa niin lastensuojelupalveluissa kuin sosiaalipalveluissa yleensä on se, että so-

siaalihuollon palvelun ensimmäinen tarkoitus ei ole saada asiakasta tyytyväiseksi, vaan toiminnan 
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tarkoitus on asiakkaan tilanteen kohentaminen hänelle annetuilla ehdoilla tai jopa asiakkaan itsensä 

muuttaminen, esimerkiksi raitistuminen voi olla ensisijainen ehto lapsen tapaamiselle. (Juhila 2008, 

21.) 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta voi tarkastella eri näkökulmista. Sosiaalityön voi 

nähdä erilaisten käytäntöjen, niin valtakunnallisten, paikallisten kuin persoonakohtaisten toimintata-

pojen muodostelmana.  Sosiaalityöntekijät joutuvat muokkaavat toimintaansa suhteessa lainsäädän-

töön, talouden ehtoihin sekä toimintaympäristön ehtoihin. (Alhainen 2014, 22-23.) Yhteiskunnalli-

sena ilmiönä sosiaalityössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän suhde on lainsäädännön säätelemää toi-

mintaa, institutionaalisena suhteena, asiakkaan ja sosiaalityöntekijän toimintaa ohjaavat erilaiset yh-

teiskunnalliset normit, ammatillisena suhteena nähtynä painotetaan sosiaalityöntekijän roolia ihmis-

ten auttajana, jossa merkityksellistä on erilaiset kohtaamiset ja kanssakäyminen eri tilanteissa. (Joki-

nen 2016, 145–147.) Tutkimuksessani nämä eri näkökulmat sekoittuvat toisiinsa, sillä tunnustusteoria 

tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta eri tasoilla, yhteiskunnallisella, institutionaalisella ja yk-

silö tasolla. Näen lastensuojelutyön tutkimuksessani työnä, joka muokkautuu sosiaalityöntekijän, asi-

akkaan, toimintaympäristön, aikakauden näkemysten mukaan. 

Lastensuojelun historiassa vanhempien asema asiakkaina on muuttunut paljonkin sitten 1900-luvun 

alun, jolloin lastensuojelu ja vanhempien kasvatukseen puuttuminen kohdistui lähinnä köyhien työ-

läisten lapsiin, jotka eivät sopeutuneet yhteiskunnan sääntöihin ja toimivat vastoin lakeja ja odotuksia. 

Nämä niin sanotut pahatapaiseksi katsotut lapset laitettiin koulukotiin kasvamaan, kun kotona ei pys-

tytty kasvattamaan. Perheen yksityisyyden suoja oli suuri ja perheen sisäisiin asioihin ei puututtu, jos 

lapsi ei oireillut ulkoisesti. 1800- luvulta 1930- luvulle lapsi on voitu ottaa holhoukseen vanhemmil-

taan, tilanteessa, kun vanhempi on katsottu käyttävän törkeästi valtaansa lapseen, kuten laiminlöi 

velvollisuuksiaan tai pahoinpiteli. (Forsberg 1998, 43; Saurama 2002, 30.) 

Vuonna 1939 tuli voimaan ensimmäinen lastensuojelulaki, joka mahdollisti huostaanoton, perheiden 

elämään puuttumisen muotona. Huostaanottojen tyypillisimmät syyt olivat orpous, köyhyys ja irto-

laisuus. Vastentahtoisiin huostaanottoihin päädyttiin vain vakavan mielenterveydellisen ongelman 

vuoksi. 1960- luvulle asti lastensuojelun työskentely on näyttäytynyt juridishallinnollisena työnä. 

Lapset otettiin huostaan tilanteissa, joissa vanhempi todettiin esimerkiksi lääkärin diagnosoimana 

mielenterveysongelmaiseksi ja olevan siten vaaraksi lapselleen. Lapsen kasvuolosuhteiden arvioimi-

nen oli siis lääkäreiden kanssa tehdyn arvioinnin tulosta. Terapiatyötä perheiden kanssa ei tehty, 

koska ongelmaisten perheiden vanhemmat nähtiin sivistymättöminä ja kyvyttöminä ottamaan tera-

piaa vastaan. 1960- luvulla nähdään alkaneen siirtyminen perhekeskeisyydestä yksilöiden huomioi-
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miseen ja erityisesti lapsen oikeudet alettiin ottaa huomioon entistä paremmin. Huostaanotot väheni-

vät radikaalisti ja vastentahtoisia huostaanottoja tehtiin hyvin vähän. 70- ja 80- luvuilla lastensuoje-

lutyö alkoi painottua ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Perheiden kanssa alettiin enemmän työsken-

nellä ja huomioitiin yhteiskunnan vaikutuksia perheiden tilanteisiin. Vuoden 1984 lastensuojelulain 

muutoksissa lapsen asema vahvistui ja lasta tuli kuulla enemmän lastensuojelun toimenpiteitä mietit-

täessä. 1990 -luvulle tultaessa lastensuojelusta on nähty tulevan julkisempaa ja painottuvan aika lailla 

ennaltaehkäisevään työhön, joka teki lastensuojelun avohuollosta merkittävämpään. (Forsberg 1998, 

43; Pulma 2004, 14- 15, 19; Saurama 2002, 7,227-235.) 2000- luvulle tultaessa ja koko 2000- luku 

huostaanottojen määrä on lisääntynyt. (Lastensuojelu 2015, 3) Syynä huostaanottojen lisääntymiseen 

voi olla perheiden huono-osaisuuden lisääntyminen tai se, että lasten ja perheiden ongelmiin puutu-

taan entistä tehokkaammin, johtuen uudesta lastensuojelulaista, jossa eri viranomaisia velvoitetaan 

tekemään ilmoitus, mikäli ilmenee huolta lapsen kasvuolosuhteista tai lapsen käyttäytymisestä. (LSL 

2007/417, 25§.) 

Vanhempien asema huostaanotoissa on muuttunut lastensuojelulain muuttuessa. 1990- luvulle asti 

huostaanotossa lapset erotettiin melko lailla vanhemmistaan, koska se nähtiin lapsen parhaana ja lap-

sen parhaana nähtiin mahdollisuus kiintyä yksiin vanhempiin.  Näkemyksen takana oli kehityspsy-

kologinen näkemys lapsen tarpeesta kiintyä yksiin luotettaviin aikuisiin, sillä negatiiviset kiintymys-

suhteet traumatisoivat lasta aina uudestaan. 1990- luvun laman aikaa biologisen perheen asema huos-

taanoton jälkeen alkoi muuttua, tuolloin yhteiskunta heräsi huomaamaan yhteiskunnan vastuun per-

heiden ongelmista ja vanhempia ei nähty yksin syyllisinä perheiden ahdinkoon. Myös ymmärrys bio-

logisen perheen merkityksestä lapsen identiteetin kehitykselle muuttui ja kiintymyssuhdeteoriaan pai-

nottuva ajattelu lapsen kiintymisen turvaamisesta sijaisperheen, biologisesta perheestä erottamalla ei 

ole ainoa oikea tapa toimia. Forsberg (1998, 50) on luonnehtinut lastensuojelun muutosta siten, että 

1990- luvulla alkoi pyrkimys perheen ja lapsen näkökulman yhdistämiseen, jossa lapsen mielipiteen 

kuulemista korostettiin, mutta samalla korostettiin biologisten suhteiden tärkeyttä lapselle. (Forsberg 

1998, 11, 50.)  

Uusimmassa vuoden 2007 lastensuojelulain uudistuksessa lastensuojelusta on haluttu tehdä avoi-

mempaa. Lastensuojelun päätöksentekoa haluttiin yhtenäistää ja päätöksenteosta haluttiin tehdä kaik-

kien asianosaisten näkökulmasta avoimempaa, selkeämpää ja suunnitelmallisempaa. Lakimuutok-

sessa painotettiin ennaltaehkäisevää työtä ja yhteistyötä eri tahojen välillä sekä lasten ja vanhempien 

osallisuutta lastensuojelutyön kaikissa vaiheissa. (Heinonen 2016, 246.) Vuoden 2007 lastensuojelu-

laissa otetaan kantaa vanhempien kanssa työskentelyyn huostaanoton jälkeen ja vanhempien kanssa 

tulisi työskennellä heidän kuntoutumistaan ajatellen ja vanhemmuuttaan tukien. (LSL  2007/417, 
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30§). 2010 -luvulle tultaessa näyttää, että vanhemmat jäävät lainsäädännön muutoksista huolimatta 

edelleen vähemmälle huomiolle huostaanotossa. (Pitkänen 2011, Hiltunen 2015.)   

Vuonna 2008 voimaantulleella lainsäädännöllä halutaan ohjata kuntia järjestämään vanhemmille 

apua ja tukea huostaanoton jälkeenkin; laissa puhutaan vanhempien vanhemmuutta tukevasta asia-

kassuunnitelmasta. Toisaalta lastensuojelulaki ei ole velvoittava, vaan tulkinnan varainen, siinä suh-

teessa, että sosiaalityöntekijä voi määritellä onko vanhemmalla tarve omaan asiakassuunnitelmaan. 

(LSL 2007/417, 30§.) Laki antaa lastensuojeluntyöntekijälle vastuun arvioida tarvetta, mutta samalla 

velvoittaa asiakasta yhteistyöhön ja aktiivisuuteen, sillä yhteistyö on osaltaan myös asiakkaan aktii-

visuuden varassa, sillä laki ei velvoita sosiaalityöntekijää työskentelemään asiakkaan kanssa ja tapaa-

maan häntä säännöllisemmin kuin kerran vuodessa lapsen asiakassuunnitelmaa tarkastettaessa.  

Lastensuojelun nähdään usein keskittyvän liikaa aikuisten näkökulmaan, jolloin lapsen tarpeet jäävät 

huomiotta. (Forsberg 1998, 282; Hurtig 2003, 11). Keskustelu vanhemman näkökulman ensisijaisuu-

desta lapsen etuuden toteutumisen esteenä on ymmärrettävä, sillä vanhemmat usein pystyvät estä-

määnkin toiminnallaan lapsen näkökulman näkemisen kokonaisvaltaisesti. (Forsberg 1998, 287- 

288.) Näkökulmien ensisijaisuuden tilalla tulisi kuitenkin miettiä, kuinka saada esiin molempien nä-

kökulmat niin lapsen kuin aikuisenkin. Vanhemman ja lapsen oikeuksien suhde toisiinsa lastensuo-

jelussa on usein kompleksinen ja vaatii paljon paneutumista sosiaalityöntekijältä tarkastellessa tilan-

teita kummankin osapuolen kannalta.  Näen, että vanhempien tuen merkitys on tärkeä myös lapsen 

kannalta, sillä suhde lapseen näyttää olevan kohtalaisen pysyvä ja tiiviskin huostaanoton jälkeen. 

Toisaalta tutkimukset osoittavat, että huostaanottoja harvoin puretaan ennen lapsen täysi-ikäisty-

mistä, mikä voi kertoa siitä, että vanhemmat eivät myöskään yleensä kuntoudu huostaanoton aikana. 

(Eronen 2013, 51–52, 66.) Huostaanoton aikaisessa lastensuojelutyössä lapsen ja vanhemman suh-

detta pyritään ylläpitämään huostaanoton jälkeenkin, mutta tämä ei kuitenkaan näytä kuitenkaan 

edesauttavan huostassa pidon päättymistä ennen täysi-ikäistymistä.  

Sosiaalityön luonteesta eli ohjauksellisuudesta johtuen, sosiaalityö voi näyttäytyä asiakkaan näkökul-

masta negatiivisena ja ei asiakkaan asemaa tunnustavana. Anneli Pohjola (2010) puhuu asiakkaan 

vastuuttamisesta ja asiakkaan tarpeiden mitätöinnistä. Sosiaalityössä usein vastuutetaan asiakasta va-

linnoistaan, jos asiakas ei pysty toimimaan kuten neuvotaan, niin asiakkaan nähdään olevan vastuussa 

omasta tilanteestaan. Tällöin taakka asiakkaalle voi tulla liian suureksi, koska ei pysty täyttämään 

odotuksia, vaikka haluaisikin. Asiakkaan tarpeiden mitätöimisessä, asiakas nähdään niin sanotusti 

toivottomana ongelmatapauksena, jolloin apua ei nähdä tarpeellisena antaa, koska sillä ei uskota ole-

van vaikutusta asiakkaan tilanteeseen. Yksilön vastuuta korostavalla tai mitätöivällä puheella voi olla 

myös moraalisia seurauksia, sillä ihmiset jakautuvat helposti apua ansaitseviin ja ansaitsemattomiin 
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kansalaisiin eli toiset eivät saa apua, koska ovat hankalia sekä vastuuntunnottomia ja toiset eivät vain 

osaamattomuuttaan saa haettua apua. (Pohjola 2010, 30.) 

Kirsi Juhila (2008, 77-80) puhuu erilaisista yhteiskunnassa vallitsevista diskursseista; vastuuta ko-

rostavasta diskurssista ja eriarvoistumisdiskurssista. Nämä puhetavat voivat vaikuttaa myös sosiaali-

työhön ja tapoihin toimia asiakkaiden kanssa. Vastuun ja eriarvoistumisen diskurssit näkyvät esimer-

kiksi siinä, että perheiden vaikeuksia ymmärretään ja ollaan huolissaan yhteiskunnan kyvystä huo-

lehtia perheistä, mutta toisaalta korostetaan yksilöiden vastuuta elämän valinnoistaan, kun puhutaan 

yhteiskunnan resurssien vähyydestä auttaa ihmisiä. Vanhempien ristiriitainen asema lastensuojelussa 

liittyy keskusteluun, siitä voiko vanhempia missä tilanteessa vastuuttaa valinnoistaan ja missä tilan-

teessa vastuuttamisesta tulee syyllistämistä. Muhonen (2010, 128) näkee vanhempien syyllistämisen 

ja vastuuttamisen liittyvän toimintatapoihin suhteessa vanhempiin. Vanhempia ei saa syyllistää, 

mutta vanhempia voi vastuuttaa teoistaan. Ongelmana on vastuuttamisen ja syyllistämisen sekoittu-

minen toisiinsa. Kyse on syyllistämisestä, jos vanhemman mahdollisuudet vaikuttaa asioiden kulkuun 

ovat vähäiset, tällöin vanhempi voi kokea perheen elämään puuttumisen syyllistämisenä. On eri asia 

työskennellä vanhemman kanssa, joka on kyvytön huolehtimaan itsestään kuin vanhemman kanssa, 

joka tietoisesti vaarantaa lapsensa kasvua ja kehitystä.  Jos vanhemmalla ei ole oikeuksia, on vain 

vastuu epäonnistumisestaan lapsen kasvatuksessa ja omassa elämänhallinnassaan, silloin vanhempi 

voi kokea häntä syyllistettävän tilanteestaan. Toinen asia on asettaa vanhempi vastuuseen teoistaan, 

joihin voi vaikuttaa kuten väkivaltaiseen käytökseen tai lapsen laiminlyöntiin ja mikäli vanhempi ei 

osoita toiminnallaan ottavansa vastuuta toiminnastaan, tulee yhteiskunnan ottaa vastuu lapsesta. On-

gelma syntyy tilanteessa, kun pitää perustella huostaanottoa, vaikka vanhempi haluaisi olla vanhempi 

ja kyetä hoitamaan lastaan odotusten mukaan, mutta ei kykene johtuen omista ongelmistaan. (Muho-

nen 2010, 128–132.)   

Syyllisyyden lisäksi myös epäilynilmapiiri voi aiheuttaa lastensuojelun viranomaisten ja asiakkaiden 

välillä epäluottamusta ja vastakkainasetteluja. Lastensuojelu on lain mukaan vastuussa lapsien tur-

vallisuudesta ja tämän viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tuo lastensuojelun toimintaan epäi-

lyn osaksi toimintatapoja. Lastensuojelussa jokaista vanhempaa pidetään helposti potentiaalisena uh-

kana lapselleen. Epäilevässä ilmapiirissä kiinnitetään helposti huomio kaikkeen negatiiviseen ja epäi-

lyttävään, jolloin vanhemman kokemus lastensuojelusta voi olla lannistavaa ja vanhemman epäluu-

loja herättävää. Toisaalta liiallinen päily tai liiallinen optimismi liittyy lastensuojelun tehtävään kyetä 

tasapainoilemaan tuen ja kontrollin kanssa. (Forsberg 1998, 288- 289.)  Lastensuojelussa tulisi arvi-

oida, kuinka perheen olosuhteet mahdollistavat vanhemmuudessa toimimisen, miten olosuhteet ovat 
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esteenä vanhemmuudelle ja mitä vanhempi pystyy tilanteessa tekemään ja kuinka suurta tukea hän 

tarvitsee vanhemmuudessaan.  

Vanhempien asemaan asiakkaina vaikuttavat monet tekijät; lastensuojelua määrittävät lait, jotka an-

tavat raamit työskentelylle, lakeja soveltavat työyhteisöt ja yksittäiset sosiaalityöntekijät persooni-

naan, joten sosiaalityöntekijän näkemyksillä, toimintaympäristön näkemyksillä sekä sen luomilla re-

sursseilla on vaikutusta vanhemman kokemukseen sosiaalityöstä. Sosiaalityöntekijän ja ympäröivän 

yhteiskunnan ymmärrys vanhemmuudesta ja sen merkityksestä lapselle määrittävät paljon lastensuo-

jelutyötä, niin vanhempien kuin lasten kanssa tehtynä.  

 

2.3 Huostaanotosta ja vanhempien asemasta huostaanotossa 
 

Huostaanotto on lastensuojelun toimenpide, jossa kunnan sosiaalitoimi ottaa lapsen huostaan van-

hemmiltaan ja lapsi sijoitetaan yleensä kodin ulkopuolelle asumaan, sijaisperheeseen tai laitokseen. 

Huostaanottoon on yhteiskunnan viimeisin keino auttaa lasta ja perhettä. Huostaanottoon joudutaan 

turvautumaan tilanteessa, kun vanhemmat eivät kykene turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä. Van-

hemman kannalta huostaanoton syitä voi tarkastella eri näkökulmista. Kyse voi olla vanhemman 

osalta laittomasta toiminnasta eli vanhempi tieten tahtoen ei toimi lapsen parhaaksi ja kaltoin kohtelee 

lastaan tarkoituksellisesti, tai kyse on ymmärtämättömyydestä tai osaamattomuudesta eli vanhemmat 

eivät osaa tai kykene toimia oikein lapsen kannalta tai kolmas syy on se, että lapsi itse toiminnallaan 

vaarantaa kasvunsa ja kehityksensä. Tutkielmassani huostaanotto tarkoittaa, että lapsi asuu kodin ul-

kopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Lapsi voi olla sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle 

myös lastensuojelun avohuollon toimenpiteenä, jolloin sijoituksen kesto on tarkkaan määritelty ja 

kaikki osapuolet ovat suostuneet siihen. Huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva siihen saakka, 

kun sosiaalitoimi näkee kotiutumisen mahdolliseksi tai lapsi tulee täysi-ikäiseksi. (LSL 2007/417.) 

Huostaanoton myötä vanhemmilta eli huoltajilta viedään päätösvalta lapsen huoltoon liittyvissä asi-

oissa. Sen jälkeen, kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus 

huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, 

valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja tervey-

denhuollosta. Sosiaaliviranomaisen on kuitenkin pyrittävä tekemään yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen läheistensä yhtey-

denpitoa, jos se on lapsen edun mukaista. Tapaamisessa on kyse lapsen oikeudesta tavata läheisiään 
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ja pitää heihin yhteyttä, ei vanhemman oikeudesta tavata lastaan. Lastensuojelulain nojalla tähän lap-

sen oikeuteen tavata vanhempia ja läheisiään voidaan puuttua eri syistä, esimerkiksi jos yhteydenpi-

don nähdään vaarantavan lapsen sijoituksen tarkoituksen. (LSL 2007/417 45§, 54§, 62§, 63§.)  

Lastensuojelulaissa määritellään hyvin tarkasti huoltajien ja lasten oikeuksiin puuttumiset ja rajoitta-

mistoimissa tulee tehdä aina kirjalliset päätökset, sillä se mahdollistaa vanhemman oikeuden valittaa 

päätöksistä ja näin estetään päätöksien mielivaltaisuus. Sääntelyn tarkoituksena on turvata lastensuo-

jelun asiakkaiden oikeuksia. Säätelyllä on hyvät ja huonot puolensa, niillä halutaan vähentää niin 

yksittäisen sosiaalityöntekijän kuin paikallisten toimintamenetelmien vaikutusta päätöksiin ja turvata 

näin asiakkaiden oikeudet, mutta toisaalta säätely tekee työstä byrokraattisempaa, mikä voi näyttäy-

tyä asiakkaiden näkökulmasta jäykkänä viranomaistyönä, jossa asiakas unohtuu ja pääasiana on by-

rokratia ei ihmisen auttaminen. (Hiitola 2015, 28 -29.) 

Lastensuojelulain mukaan huostaanotto on väliaikainen päätös ja sen jatkumista tulee arvioida vähin-

tään vuosittain tehtävässä asiakassuunnitelmassa. Vuonna 2007 muuttunut lastensuojelulaki tähden-

tää, että huostaanoton aikaisella työskentelyllä on tavoitteena huostaanoton purkautuminen ja lapsen 

kotiutuminen. (LSL 2007/417.) Lastensuojelulaki edellyttää työskentelyä vanhempien kanssa ja että 

vanhemmille tulisi tarpeen mukaan tehdä oma asiakassuunnitelma vanhemmuuden tukemiseksi, 

missä määritellään vanhemman kuntoutumisen kriteerit ja vanhemmuuden tukemisen muodot huos-

taanoton aikana sekä lapsen kotiutumisen edellytykset. Vanhemman kuntoutukset keinot ja tavoitteet 

tulisi olla kirjattuna selkeästi vanhemman asiakassuunnitelmassa. Toisaalta laki mahdollistaa van-

hemman asiakassuunnitelman tekemättä jättämisen, sillä vanhemman asiakassuunnitelma voidaan 

jättää tekemättä, jos sitä ei nähdä tarpeellisena. (LSL 2007/417, 30§; Heinonen 2016, 258.)  Laki 

jättää sosiaalityöntekijän harkittavaksi, missä tilanteessa vanhemmalle tehdään oma asiakassuunni-

telma. Tämä harkinnanvaraisuus tekee vanhempien kanssa työskentelystä vanhempien aktiivisuu-

desta riippuvaa. 

Huostaanotot ovat erilaisia riippuen siitä vastustaako joku asianosallisista huostaanottoa. Suostumuk-

sellisessa huostaanotossa kukaan asianosallinen ei vastusta huostaanottoa, ei 12- vuotta täyttänyt lapsi 

eikä vanhempi. Tahdonvastaisessa huostaanotossa, joko kaikki osapuolet, niin lapsi ja vanhemmat tai 

joku osapuolista vastustaa huostaanottoa, jolloin huostaanotto tulee voimaan vasta hallinto-oikeuden 

päätöksellä. Ennen vuoden 2007 lastensuojelulain uudistamista tahdonvastaisista huostaanotoista 

päätti kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Vuoden 2007 lastensuojelulain säädöksellä hal-

linto-oikeuden asemasta tahdonvastaisessa huostaanotossa, haluttiin lisätä huostaanottojen tasa-ar-
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voisuutta ja oikeudenmukaisuutta. On asiakkaan oikeusturvan kannalta merkityksellistä, että päätök-

set perustuvat eri tahon arviointiin kuin sen, joka tekee päätökset kustannusten maksamisista. (LSL 

2007/417, 43§; Mahkonen 2010,40, 160.)  

Vuonna 2007 tehdyssä lastensuojelulain uudistuksessa määriteltiin huostaanoton aikaista työskente-

lyä vanhempien kanssa. (LSL 2007/417, 30§). Lakimuutoksen tarkoitus on turvata vanhemman 

asema huostaanoton jälkeen ja vanhemman oikeus avunsaantiin. Lakimuutoksen jälkeen tehdyissä 

tutkimuksissa ilmenee, että edelleen vanhemmat kokevat työskentelyn heidän kanssaan loppuvan 

huostaanottoon (Pitkänen 2011, 121; Hiltunen 2015, 198). Tutkimukset osoittavat, että huostaanotet-

tujen lasten vanhempien ongelmat ovat moninaisia kuten päihdeongelmia, työttömyyttä, mielenter-

veysongelmia ja vanhemmat tarvitsevatkin moniammatillista apua. (Heino 2009; Hiitola & Heinonen 

2009; Saarikallio-Torp ym. 2010.) Ongelmana vanhempien auttamisessa voikin olla se, että moninai-

sista ongelmista johtuen vanhempien saama tuki pirstaloituu eri palveluihin, jolloin vanhempi hukkuu 

verkostoihin ja kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Yhtenä lastensuojelun haasteena onkin vanhemmille 

annettavan tuen koordinoiminen. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että avun saaminen ja osallisuus 

ovat usein myös asiakkaan tahdosta kiinni, ja vastahakoisuuden taustalla on usein vakavia päihde -, 

mielenterveys- ja väkivaltaongelmia, jolloin yhteistyö vanhempien kanssa voi olla mahdotonta. (Hii-

tola & Heinonen 2009, 29- 30.) 

Tutkimusten valossa työskentely vanhempien kanssa lastensuojelussa muuttuu huostaanoton myötä. 

Vanhemmat kokevat, että heihin suhtautumisessa tapahtuu muutos verrattuna avohuollon ja huos-

taanoton jälkeiseen työskentelyyn. Vanhemmat ovat lastensuojelun avohuollon työskentelyn keski-

össä ja silloin keskitytään vanhemmuuden tukemiseen. Sijoituksen jälkeen työskentelyn keskiössä on 

lapsen edun ja hoidon turvaaminen eikä lapsen ja vanhemman suhteen parantaminen ja vanhemman 

tukeminen vanhemmuudessaan. Syntymävanhemmat kokevat asemansa vanhempina muuttuvan 

huostaanoton jälkeen ja he jäävät työskentelyn ulkopuolelle huostaanoton myötä. (Pitkänen 2011, 

121.)   

Vanhemmuus voi olla huostaanotetun lapsen vanhemmalle hyvin merkityksellinen itseä määrittävä 

asia. Tutkimukset osoittavat, että heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat suhtautuvat ne-

gatiivisimmin huostaanottoon, minkä on nähty olevan osoitus siitä, että vanhemmuus on näille van-

hemmille merkittävä asia suhteessa omaan asemaan yhteiskunnassa ja yhteisössä. (Kähkönen 1991, 

33.) Voi myös olla, että heikommassa asemassa olevien negatiivinen suhtautuminen huostaanottoon 

johtuu siitä, että heidän luottamus viranomaisiin on huonompi ja vanhemmat kokevat, heidän elä-

määnsä puuttumisen epäoikeudenmukaisena toimintana. (Hiitola 2015; Väyrynen 2006).  
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Sanna Väyrynen (2006) on tutkinut leimattujen ihmisten identiteetin rakentumista erilaisiin katego-

risointeihin ja mallitarinoihin pohjautuen. Ihmiset tulevat helposti leimatuiksi ongelmiensa kautta ja 

esimerkiksi huumeita käyttävät äidit haluaisivat tulla kuulluiksi vanhempana, eikä huumeita käyttä-

vänä äitinä ja huumekuvioissa elävän miehen vaimona ja huumeidenkäyttäjänä. (Väyrynen 2006,81). 

Väyrysen (2006) mukaan vanhempi, joka kokee oman identiteettinsä vanhempana loukatuksi lasten-

suojelun taholta, voi olla ottamatta apua vastaan keinona taistella oman vanhemmuuden puolesta. 

Hyvää tarkoittavasta auttamisesta tulee tällöin taistelua tunnustuksen saamisesta. Vanhemman mää-

rittely ongelman kautta eli stereotypisointi voi tehdä työskentelystä vanhemmuutta arvottavaa. Esi-

merkiksi huumeongelmasta kärsivä äiti leimataan vain huumeiden käyttäjäksi ja siten kelvottomaksi 

äidiksi, jolle ei mahdollisesti anneta samanlaisia mahdollisuuksia olla vanhempi kuin ei huumeongel-

maiselle vanhemmalle, jonka ainoa ongelma on esimerkiksi työttömyyden aiheuttama köyhyys. 

(Väyrynen 2006, 90,105.) Johanna Hiitolan (2015) tutkimuksessa tulee esiin yhteiskuntaluokan vai-

kutus mahdollisuuteen osoittaa olevansa kunnollinen vanhempi. Erityisesti työväenluokkaisilla nai-

silla on vähemmän resursseja osoittaa kunnollisuuttaan muuten, kuin osoittamalla kuinka hyvä ja 

tiivis tunneside heillä on lapseensa. Tutkimuksessa isät pystyivät paremmin todistamaan kunnolli-

suuttaan työnteolla ja myös varakkuudella. Lisäksi tutkimuksessa tuli esiin, että poikkeaminen val-

koisesta keskiluokkaisesta ydinperheestä ja heteronormatiivisuudesta, näyttäytyi merkityksellisinä 

asioina asiantuntijoiden kuvatessa perheitä ja heidän tilannettaan. (Hiitola 2015, 249, 254-255.)   

 

 

3 AIKAISEMPI TUTKIMUS VANHEMPIEN KOKEMUKSISTA 

HUOSTAANOTOSSA  
 

Tässä luvussa käsittelen aikaisempia tutkimuksia liittyen vanhempien kokemuksiin huostaanotosta ja 

lastensuojelusta. Vanhempien kokemuksia huostaanotosta ja lastensuojelusta on käsitelty viime vuo-

sina parissa väitöskirjatutkimuksessa. Enemmän vanhempien kokemuksia on tutkittu lastensuojelun 

toimintamenetelmien arvioinnin yhteydessä.  

 

3.1 Vanhempien kokemukset lastensuojelusta ja huostaanotosta 
 

Suomalaista tutkimusta vanhempien kokemuksista huostaanoton aikaisesta tuesta on parinkymmenen 

vuoden ajalta, vaikkakin tutkimusta on tehty melko vähän. 1990- luvulla aihetta on tutkinut Päivi 
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Kähkönen (1994) lisensiaatin työssään, joka tarkastelee sosiaalitoimen huostaanottoasiakirjojen 

kautta, miten sosiaalitoimen työmenetelmissä huomioidaan vanhemmuuden psykologiset tekijät ja 

miltä vanhemman ja sosiaalitoimen yhteistyö näyttäytyy tilanteessa, kun vanhemmuus nähdään riit-

tämättömänä. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä sosiaalityöntekijöiden kuvailut lastensuojeluper-

heistä ja heidän elämäntilanteestaan kertovat vanhempien saamasta tuesta huostaanotossa. Tutkimuk-

sissa ilmeni, että biologiset perheet unohdettiin huostaanoton jälkeen ja resursseja heidän tukemi-

seensa ei ollut johtuen siitä, että sijoitukset nähtiin pitkäaikaisina. Merkityksellisempänä nähtiin lap-

sen kiintymyssuhteen luominen sijaiskotiin kuin sen ylläpitäminen vanhempiin. (Kähkönen 1994.) 

Kähkönen (1991) on tarkastellut myös vanhempien asemaa ja huomioonottamista lapsen huostaan-

otto- ja sijoitusprosessissa sekä perhehoidossa havaittuja ongelmia perustuen silloiseen tutkimustie-

toon ja aikalaiskeskusteluun huostaanottoista.  Tutkimus toi esiin, että tuolloin 90- luvun vaihteessa 

asiantuntijoiden puheissa on alettu kiinnittämään enemmän huomiota biologisen perheen huomioi-

miseen huostaanottoprosessissa. Erityisesti huomioitiin, että lapsen huostaanoton ei saisi johtaa van-

hempien tilanteen heikkenemiseen ja yhteydenpidon katkeamiseen lapseen, kuten usein huostaanoton 

jälkeen näytti tapahtuvan 1990- luvulla. (Kähkönen 1991, 5.)  

Tarja Hiltunen (2015) on tarkastellut väitöskirjassaan äitiyden kokemuksia huostaanotossa. Tutkimus 

käsittelee äitien voimaantumista tukevia tekijöitä huostaanotossa yhdeksäntoista äidin kokemuksien 

kautta. Tutkimuksessa äidit kuvasivat äitiyttään huostaanoton myötä menetettynä, luovutettuna, ul-

kopuolisena, merkittynä ja kaveriäitiyteen perustuvana (Hiltunen 2015, 47, 198). Äidit kuvasivat toi-

mintaansa lastensuojelussa ponnisteluna, jossa he luovivat viranomaisten, sijaishuoltajien ja lasten 

tapaamisten välillä. Lasten huostaanotto pakotti naisia arvioimaan äitiyttään ja äitinä olemista. Ehey-

tyessään äidit löysivät itsestään vahvuuksia äiteinä ja naisina, jolloin äitiys myös koettiin voimautta-

vana ja eheyttävänä asiana. Tutkimuksessa ilmeni, että äidit eivät kokeneet saaneensa tukea sosiaali-

työntekijöiltä, vaan päinvastoin, äidit kokivat sosiaalityöntekijöitä kohtaan luottamuksen puutetta. 

Merkityksellisenä äitiydessä voimaantumisen kannalta koettiin sijaisvanhempien ja vertaistuen tuki 

ja suhde lapseen. (Hiltunen 2015, 198- 203.) 

Myös Sinko ja Virokannas (2009) ovat tarkastelleet äitien kokemuksia huostaanotoista. Heidän tut-

kimusaineistona oli neljän huumeita käyttäneen äidin tarinaa, siitä kuinka he kuvaavat äitiyden ra-

kentumista huostaanotossa. Tutkimuksessa tarkastellaan huumeita käyttäneiden äitien kokemuksia 

huostaanotosta ja millaisia keinoja huumeita käyttäneillä äideillä on rakentaa äitiysidentiteettiään 

huostaanotossa.  Tutkimuksessa tuli esiin, että äideille ei jää huostaanoton jälkeen keinoja kokea toi-

mivansa hyvän äidin tavoin. Tutkimus toi esille, että äidit kokevat äitiyden murenevan huostaanoton 

jälkeen, jonka johdosta vanhemman tilanne huonontuu ja huumeita käyttävän äidin huumeiden käyttö 
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riistäytyy käsistä. Tutkimuksessa vanhemmuus tuli esiin kuitenkin myös voimavarana, joka auttoi 

vanhempia ponnistelemaan vaikeasta tilanteesta ja kuntoutumaan. Vanhemmat kuvasivat tutkimuk-

sessa, kuinka joutuivat työstämään rajallisuuttaan vanhempana ja hyväksymään rajallisen vanhem-

muutensa. (Sinko & Virokannas 2009, 104-105.) Äitien kokema rajallisuus vanhempana, kertoo siitä, 

että vanhemmat tiedostavat, etteivät pysty tulla tunnustetuiksi lastensuojelussa vanhempina niin sa-

notusti täydellisinä vanhempina, vaan joutuvat työstämään vanhemmuutensa suhteessa lastensuoje-

lun näkemykseen heistä epätäydellisinä vanhempina.  

Sinko ja Virokannaksen (2009) ja Hiltusen (2015) tutkimuksissa vanhemmuus nähdään merkityksel-

lisenä osana identiteettiä ja kokemukset huostaanotosta olivat merkityksellisiä vanhempien kuntou-

tumiselle. Omassa tutkimuksessani näen vanhemmuuden myös merkityksellisenä identiteetin osana 

ja kuntoutumista tukevana tekijänä, mutta toisin kuin Sinkon ja Virokannaksen sekä Hiltusen tutki-

muksissa tarkastellaan kokemuksien vaikutuksia ja millaisia merkityksiä vanhemmat antavat koke-

muksille, keskityn siihen mitä vanhempien kertomukset huostaanotosta kertovat heidän vanhemmuu-

tensa tunnustamisesta lastensuojelussa ja kuinka vanhemmuus tunnustetaan lastensuojelussa ja näin 

mahdollistaa vanhempien vanhemmuuden identiteetin rakentamisen uudestaan huostaanoton jälkeen. 

Minua kiinnostaa, miten vanhemmuus tunnustetaan tai jätetään tunnustamatta huostaanoton aikai-

sessa lastensuojelutyössä, sillä huostaanoton aikaisella työskentelyllä vanhempien kanssa on merki-

tystä vanhempien kokemukselle itsestään niin ihmisinä ja vanhempina.  

Vanhemmuuden identiteetin merkitystä kuntoutumisessa on tarkastellut myös Arja Ruisniemi 

(2006a; 2006b). Ruisniemi (2000a) on tutkinut väitöskirjassaan minäkuvan muutosta päihderiippu-

vuudesta toipumisessa ja tutkimuksessa ilmeni, että jokaisella ihmisellä oli omat merkitykselliset te-

kijät identiteetin muutoksen taustalla. Päihdeongelmaiset vanhemmat näkivät usein vanhemmuuden 

kuntoutumisensa voimavarana. (Ruisniemi 2000a, 243.) Usein vanhemmat ovat omaksuneet päih-

teenkäyttäjä identiteetin, joka on vienyt vanhemmuusidentiteetiltä tilaa, mutta suhteen lapseen paran-

tuessa myös luottamus itseen lisääntyy ja vanhemmuudesta tulee voimavara vanhemmalle. Ruisniemi 

(2006b, 168) kuvaa että huostaanotossa vanhemmilta viedään vanhemmuuden sosiaalinen identi-

teetti, joka pitää ansaita uudestaan todistamalla kyvykkyytensä vanhempana.  Vanhemman kuntou-

tuessa vanhemmuus liittyi osana normaaliutta ja arkea, jota haluttiin tuoda esiin. (Ruisniemi 2006a, 

192.) Tutkimus osoittaa, kuinka työskentely vanhemmuuden identiteetin uudelleen löytämiseksi on 

merkityksellistä vanhemman kuntoutumisenkin kannalta. Vanhemman kokemus tulla tunnustetuksi 

vanhempana parantaa vanhemman itsetuntoa ja näin hän kokee vanhemmuutensa voimavarana ei 

taakkana, jossa epäonnistuminen vain ahdistaa. 
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Tutkimusaiheeni valintaan vaikutti paljon Miia Pitkäsen (2011) toimintatutkimus vanhempien kun-

toutumisesta ja sen mahdollisuuksista huostaanoton jälkeen. Tutkimus kuvaa vanhempien kokemuk-

sia lastensuojelutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen sijoituksen aikana. Tutkimuksessa on haastateltu 

neljäätoista lapsensa huostaanoton kokenutta vanhempaa. Myös tässä tutkimuksessa ilmenee, että 

yksi kuntoutumiseen eniten vaikuttanut tekijä oli vanhemmuudessa kasvaminen. Vanhemmat kokivat 

tulleensa huostaanoton aikaisen työskentelyn myötä paremmiksi vanhemmiksi, mikä oli kuntoutumi-

sen yksi mahdollistaja. Tutkimus toi myös esiin, että usein vanhemmat kokivat vanhemmuuden uu-

delleen määrittämisen ja sen toteutumisen olevan suurimmaksi osaksi olevan heidän omalla vastuul-

laan ja oman aktiivisuuden varassa. Sosiaalityöntekijöiden työllä ei useinkaan ollut suurta merkitystä 

vanhempien kuntoutumisessa, ja vanhemmat hakeutuivat itsenäisesti palveluihin ja olivat aktiivisesti 

lapsen asioissa mukana. He olivat myös epätietoisia oikeuksistaan vanhempana suhteessa lapseen ja 

siihen mikä rooli lastensuojelun sosiaalityöntekijällä oli vanhempien elämässä. Sosiaalityöntekijä 

nähtiin lapsen ja sijoituspaikan työntekijänä. Vanhemmat kuvasivat suhteen sosiaalityöntekijään vä-

häiseksi ja jos yhteistyötä oli, niin se oli onni, jos välit toimivat. Vanhemmat kuitenkin halusivat tulla 

huomioiduksi nimenomaan vanhempina eivätkä vain henkilönä, jonka elämäntilannetta tarkastellaan 

erillään huostaanotetusta lapsesta. Tutkimuksessa myös ilmeni, että syntymävanhempien kanssa työs-

kentely usein loppuu huostaanoton jälkeen, koska, sille ei ole olemassa vielä pysyvää rakennetta so-

siaalityöntekijöiden työssä. (Pitkänen 2011, 52-58, 114.) 

Viimeisimpiä lastensuojelun vaikutuksia ja vanhempien kokemuksia tarkasteleva tutkimus on Tarja 

Vierulan (2016) tutkimus, jossa hän tarkastelee lastensuojeluasiakirjojen sisällön vaikutusta asiakkai-

siin. Tutkimuksen aineistona oli 22 vanhempaa, joita haastateltiin kahteen kertaan, käyttäen kerron-

nallista haastattelua. Tutkimuksen mukaan asiakirjojen lukeminen voi aiheuttaa vanhemmille alista-

misen, voimattomuuden tunteita sekä traumaattisia kokemuksia. Jos itseä koskevan tiedon vaikutus 

voi olla ihmiselle hyvin suuri, niin itse lastensuojelun asiakkuus ja huostaanottoprosessi itsessäänkin 

voi olla asiakasta traumatisoiva kokemus.  Vierulan (2016) tutkimus osoittaa, että hyvillä aikomuk-

silla voi olla tahattomia seurauksia. Vaikka asiakirjojen kirjoittaminen asiakkaasta ja hänen kanssaan 

työskentelystä on merkityksellinen asia, niin asiakkaan kuin työntekijänkin oikeusturvan kannalta, 

mutta niillä on myös negatiivisia vaikutuksia tilanteessa, jos asiakkaat kokevat heistä kirjoitettujen 

asioiden olevan vääristeltyjä tai eivät ymmärrä, mitä sosiaalityöntekijä heistä ajattelee. (Vierula 2016, 

272- 723.) Tutkimus osoittaa, kuinka herkkää työskentely lastensuojelun sosiaalityössä on asiakkaan 

kannalta ja millaisia vaikutuksia erilaisilla toimilla voi olla asiakkaan näkökulmasta.  
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Vanhempien kokemukset lastensuojelutyöstä huostaanoton jälkeen eivät tutkimusten valossa näytä 

20 vuodessa muuttuneen paljonkaan verratessa 90- luvun tutkimusta ja 2000- luvulla tehtyjä tutki-

muksia vanhempien kokemuksista heidän saamastaan tuesta huostaanoton jälkeen. (Hiltunen 2015; 

Kähkönen 1991; 1994; Pitkänen 2011; Sinko & Vironkannas 2009.)  Kaikissa tutkimuksissa vanhem-

muus näyttäytyy voimavarana, jonka avulla vanhempi pystyy kuntoutumaan vaikeastakin elämänti-

lanteesta. Vanhemmat näkevät oman aktiivisuuden merkityksellisenä omassa kuntoutumisessa ja so-

siaalitoimelta saatu tuki koetaan vähäiseksi, mutta jos tukea on saatu sosiaalityöntekijältä, se on ko-

ettu hyvin merkitykselliseksi.  Merkityksellisenä tukena vanhemmille näyttäytyy vertaistuki, sijais-

vanhemmat ja omat lapset.  

 

3.2 Tutkimuksia vanhemmuudesta osana lastensuojelua 
 

Lastensuojelun käsityksillä vanhemmuudesta on merkitystä, koska ne muokkaavat myös lastensuo-

jelun toimintaa. Vanhemman asemaa ajatellen on merkityksellistä sillä, miten vanhemmuus ymmär-

retään ja millainen merkitys sille annetaan lastensuojelussa. Aihetta on käsitelty muun muassa Jo-

hanna Hiitolan (2015) väitöskirjassa, jossa tarkastellaan, miten eri ammattilaiset määrittelevät van-

hemmuutta hallinto-oikeuden huostaanottopäätöksissä. Hiitola tarkastelee, millaisiin vanhemmuutta 

koskeviin käsityksiin lasten huostaanottopäätökset perustuvat tahdonvastaisissa huostaanotoissa. 

Tutkimuksessa tulee esiin, että vanhemmuutta ja sen kunnollisuutta normitettiin lastensuojelussa eri-

laisilla vanhemmuutta koskevilla kulttuurisilla käsityksillä, jotka liittyvät vanhempien erilaisiin omi-

naisuuksiin kuten, seksuaalisuuteen, yhteiskuntaluokkaan, etnisyyteen ja vammaisuuteen. Vanhem-

pien vanhemmuus suhteutui hyvän äidin tai isän normeihin, kuten hoivaava äiti ja työtä tekevä isä. 

Vastentahtoisissa huostaanotoissa vanhemmuuden kuvailu keskittyi usein vanhempien puutteisiin 

liittyen työhön, päihteidenkäyttöön, etnisen taustan tuomiin ongelmiin kasvatuksessa. (Hiitola 2015.) 

Mielenkiintoista on huomata, että huostaanottohakemuksissa keskitytään ominaisuuksiin, jotka ovat 

ihmiselle hyvin henkilökohtaisia kuten etnisyys, seksuaalisuus ja yhteiskuntaluokka. Vanhempia ei 

käsitellä ensisijaisesti vanhempina, vaan ihmisinä, joiden vanhemmuus on alisteinen heidän muulle 

identiteetille tai ominaisuudelle, mikä on erityisen herkkäalue ajatellen vanhemman vanhemmuuden 

uudelleen määrittelyä ja mahdollisuutta tulla tunnustetuksi vanhempana ja ihmisenä. 

Bergin (2008) tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun ja median käsityksiä äitiydestä eli miten 

äitiyttä konstruoidaan lastensuojelussa sekä mediassa ja millaisia vaikutuksia erilaisilla äitiys tulkin-

noilla on lastensuojelutyölle tai vanhemmille.  Tutkimuksessa ilmenee, että lastensuojelun ammatti-

laiset puhuivat äitiydestä silloin kun äitiyden nähtiin olevan niin sanotusti ihanteesta poikkeavaa ja 
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toimimatonta ja siihen jouduttiin siksi puuttumaan. Berg (2008) huomio, että ammattilaiset eivät ar-

vioineet äitiyttä suhteessa äitiyden toteuttamisen kontekstiin, jolloin jäi huomioimatta ihmisen mah-

dollisuudet äitiyteen ja toteuttaa sitä tahtomallaan tavalla.  Tutkimuksessa lastensuojelun ammatti-

laisten puhe äitiydestä näyttäytyi hyvin idealistisena. Idealistinen äitiyskuva ja kokonaisvaltaisen ti-

lanteen tarkastelun unohtuminen, voi johtaa siihen, että avuntarpeet voi jäädä ymmärtämättä.  Am-

mattilaiset päättävät, mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta ja voivat ohjata jopa pakottaa vanhem-

mat kulttuurisesti sopiviin normeihin ja rooleihin. (Berg 2008, 171–173.)   

Hiitolan (2015) ja Bergin (2008) tutkimukset osoittavat, että vanhemmuutta tulisi tarkastella koko-

naisvaltaisemmin osana vanhemman tilannetta, eli kuinka vanhemmuus mahdollistuu ihmisen tilan-

teessa ja mitä tarkoittaa ihmisen taustan vaikutus itse vanhemmuudelle.  Kuten Berg (2008, 175) 

toteaa, lastensuojelun tavoitteena tulisi olla heikossa asemassa olevien vanhempien oikeuksien tun-

nistaminen ja auttaa heitä tulemaan tietoisiksi omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan olla van-

hempi ja näin mahdollistaa vanhempien itsetunnon ja itsetuntemuksen kasvaminen suhteessa omaan 

vanhemmuuteensa ja omiin oikeuksiin sekä velvollisuuksiin vanhempina.  Jos vanhemmuutta arvo-

tetaan suhteessa henkilön henkilökohtaiseen ominaisuuteen tai esimerkiksi vanhemman kykyyn tar-

jota lapselle tietty elintaso, silloin ihminen helposti kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdel-

luksi ja taistelee pitääkseen kiinni omasta identiteetistään. 

 

 

4 TUNNUSTUSTEORIA SOSIAALITYÖN KUVAAJANA  
 

Tarkastelen huostaanotettujen lasten vanhempien vanhemmuuden tunnustamista Frankfurtin koulu-

kuntaan kuuluvan Axel Honnethin (1995) tunnustusteoriaan pohjaten.  Tunnustusteoria on yhteiskun-

tafilosofinen ja sosiaalipsykologinen näkemys ihmisen olemassaolosta ja identiteetin rakentumisesta 

yhteiskunnassa. Teorian juuret ovat Hegelin filosofiassa sekä Herbert Meadin sosiaalipsykologisessa 

näkemyksessä ihmisen identiteetin kehittymisestä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Honneth 

1995; Houston 2009, 1282) Tunnustusteoriaa ovat käsitelleet monet muutkin teoreetikot, kuten 

Nancy Fraiser, Charles Taylor, mutta tutkielmassani pohjaan analyysini Honnethin (1995) näkemyk-

siin tunnustussuhteista sekä suomalaisen filosofi Heikki Ikäheimon (2003) näkemykseen tunnustus-

suhteista ja niiden merkityksestä yksilölle. (Ikäheimo 2003, 30-33.) 
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4.1 Tunnustusteoriasta 
 

Tunnustusteoria on kokonaisvaltainen teoria, jossa tarkastellaan yhteiskunnan toimintaa suhteessa 

yksilöiden väliseen kanssakäymiseen. (Petherbridge 2011, 6.) Tunnustusteorian avulla voi tarkastella 

niin yksilöiden välistä toimintaa kuin myös yhteiskunnan instituutioiden vaikutusta ihmisiin. Tun-

nustus on Honnethin (1995) määritelmän mukaan vastavuoroista subjektien välistä toimintaa, missä 

ihmisen identiteetti rakentuu erilaisten tunnustussuhteiden kautta. Teoria ymmärtää ihmisen sosiaali-

sena olentona, jonka olemassaolo ja identiteetti ovat riippuvaisia suhteissa toisiin ja ihmisen identi-

teetti rakentuu erilaisten suhteiden kautta, kuten perhesuhteiden, suhteessa yhteiskuntaa ja suhteessa 

yhteisöön. Honneth (1995) näkee tunnustetuksi tulemisen ihmisen perustarpeena ja terveen itsekun-

nioituksen, itseluottamuksen ja itsearvostuksen kehittymisen ja säilymisen edellytyksenä. Tunnus-

tuksen puute vaikuttaa ihmisen olemiseen niin suhteessa itseensä kuin suhteessa toisiin.  (Honneth 

1995, 72, 92,123; Meehan 2011, 89-92.) Tunnustusteoria kuvaa ihmistä osana lähiympäristöään ja 

yhteiskuntaa, kuinka ihmiset rakentavat minäkuvaansa erilaisten sosiaalisten suhteiden kautta ja 

kuinka ihmiset toimivat saadakseen osakseen tunnustusta, johon pohjautuen voisivat rakentaa identi-

teettinsä ja paikantaa itsensä osana yhteisöä, jossa elää ja laajemmin osana jopa globaalia yhteiskun-

taa. 

Honneth (1995) jakaa tunnustussuhteet kolmeen lajiin; 1) rakkauteen eli ihminen tarvitsee pyytee-

töntä huomiota ja hoivaa, 2) oikeuksien tunnustamiseen eli yksilö tunnustetaan autonomisena yhtei-

sön jäsenenä ja hänellä yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassa, 3) sosiaaliseen arvostukseen, eli ihminen 

tarvitsee tulla arvostetuksi yhteisössään. Honnethin näkemyksen mukaan tunnustussuhteet tapahtuvat 

eri ihmissuhteiden tasolla. Rakkaus tunnustussuhteena kuuluu läheisiin ihmissuhteisiin kuten perhe-

piiriin, oikeuksien tunnustaminen on yhteiskunnan tehtävä ja sosiaalinen arvostus tulee yhteisöltä, 

jossa ihminen elää. (Honneth 1995, 95-123.) Ikäheimo (2003) erottaa toisistaan tunnustussuhteet ja 

tunnustusasenteet. Tunnustussuhteet ilmenevät kunnioituksen, rakastamisen ja arvostamisen kautta 

ja tunnustus on riippuvaista vastavuoroisuudesta. Tunnustussuhteita motivoi normit, mitkä yksilö nä-

kee itselleen merkityksellisiksi. Tunnustus on riippuvaisia vastavuoroisesta tunnustuksesta eli tun-

nustuksen osapuolten tulee kokea samanlaiset normit päteviksi. Tunnustus tunnustusasenteena tar-

koittaa toisen tunnustamista autonomisena subjektina eli toista rakastetaan, kunnioitetaan ja arvoste-

taan yksilönä ilman vastavuoroisuuden odotusta. (Ikäheimo 2003, 30- 34, 131-137.) 

Rakkaus tunnustussuhteena liittyy ihmisen tarpeeseen saada hoivaa. Honneth (1995, 95–97) selittää 

hoivan tarvetta Bowlbyn kiintymyssuhdeteorialla, missä nähdään, että jo pieni lapsi tarvitsee hoivaa 

ja hänen tarpeensa tulla tyydytetyiksi, jotta lapsen minäkuva ja kokemus itsestä merkityksellisenä 
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ihmisenä pystyy syntymään. Lapsen saadessa hoivaa ja huolenpitoa, lapsi oppii näkemään omat tar-

peet tärkeiksi ja tulee tunnustetuksi omana itsenään ilman ehtoja, mikä vahvistaa lapsen minä kuvaa 

ja itsevarmuutta.  Myös aikuisen identiteetin kannalta hoiva ja huolenpito luovat perusturvallisuutta 

ja ovat pohja itsetunnon kasvamiselle. Ikäheimo (2003, 32) kuvaa rakkautta tunnustusasenteena toi-

sesta välittämisenä ja huolehtimisena. Ikäheimo (2003, 136) erottaa toisistaan rakkauden tunnustus-

asenteena ja rakkauden tunteen toisistaan. Toista ihmistä voi hoivata ilman rakkautta ja toisaalta ra-

kastaa voi ilman kykyä hoivata. Sosiaalityössä hoiva voidaan nähdä kykynä kohdata asiakas, osoittaa 

huolenpitoa ja välittämistä, saatavilla oloa sekä tietysti konkreettisena avunantona. (Houston 2016, 

11). Juhila (2006) näkee sosiaalityön hoivan olevan huolenpitoa, jossa moraaliset kysymykset ovat 

aina läsnä ja, jonka tulisi olla konkreettisiin tekoihin johtavaa (Juhila 2006, 153, 155).  Hoivan ja 

huolenpito on sitä, että voi osoittaa teoillaan toisen olevan merkityksellinen. Huomioiduksi tuleminen 

on merkityksellistä ihmiselle, joka on voinut jäädä vaille hoivaa jo lapsesta saakka. Sijoitettujen las-

ten vanhempien elämän taustalla on usein monia tekijöitä, jotka ovat saaneet heidän kokemaan itsensä 

merkityksettömiksi. Heidän elämässä on voinut olla jo ennen lapsen huostaanottoa kokemuksia epä-

kunnioituksesta ja tunnustuksen puutteesta, esimerkiksi mielenterveydellisien ongelmien taustalla voi 

olla kokemus sosiaalisesta eristyneisyydestä ja arvottomuudesta, mitkä juontuvat jo mahdollisesti 

lapsuudesta lähtevästä tunnustuksen puutteesta eli hoivan, arvostuksen ja oikeuksien kunnioituksen 

puuttumisesta. (Honneth 1995, 129.) 

Oikeuksien tunnustaminen liittyy ihmisen tunnustamiseen autonomisena henkilönä, jolla on saman-

laiset oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhteisössä. Oikeuksien tunnustus kuuluu moderniin 

länsimaiseen yhteiskuntaan; yhteiskunnan ja sen jäsenten tehtävä on huolehtia, että jokaisella on yh-

täläiset oikeudet liittyen laillisiin, kulttuurisiin, poliittisiin sekä materiaalisiin oikeuksiin. (Honneth 

1995, 107, 116-118; Houston 2009, 1282.) Länsimaisiin arvoihin kuuluu kaikille kuuluvat yhtäläiset 

oikeudet riippumatta ihmisen alkuperästä, sukupuolesta tai uskonnosta. Ikäheimo (2003) näkee, että 

ihmisen oikeuksien tunnustaminen tarkoittaa yhtä lailla laillisten oikeuksien tunnustamista kuin sitä, 

että ihmistä kohdellaan tasavertaisena yksilönä yhteisössään riippumatta ihmisen taustasta. On ole-

massa oikeuksia, jotka turvattu lailla ja on oikeuksia, jotka ilmenevät vain ihmisten välisessä kanssa-

käymisessä. Modernia yhteiskuntaa kuvaa se, että instituutiot ja sitä myöten lait muokkaavat ihmisiä 

ja kuvaa heistä autonomisina henkilöinä. (Ikäheimo 2003, 133.) Sosiaalityössä asiakkaan oikeudet on 

määritelty lainsäädännössä, mutta monet lait ovat hyvin tulkinnan varaisia, mikä tekee niistä osaltaan 

riippuvaisia paikallisista ja työntekijä kohtaisista toimintatavoista. Lastensuojelua ja huostaanottoa-

kin määrittää monet erilaiset lait ja sopimukset, joista tutkimuksessani käsittelen vain huostaanottoon 

liittyvää lastensuojelulakia. Yhteiskunta määrittää, miten vanhemmuus huomioidaan huostaanotossa 



24 

 

ja missä tilanteessa yhteiskunnan ei tarvitse hyväksyä vanhemman vanhemmuutta ja arvostaa sitä 

siinä määrin, että tukisi ihmistä vanhempana tai vanhemmuudessaan. Lastensuojelussa on kyse myös 

velvollisuuksien määrittämisestä, ja jokaisella vanhemmalla tulisi olla samanlaiset velvollisuudet ja 

oikeudet vanhemmuutensa suhteen lastensuojelussa. Toisaalta yhteiskunta voi mahdollistaa vanhem-

muuden ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa, tukemalla vanhemmuutta erilaisin palveluin ja tuki-

muodoin. Lastensuojelutyössä etsitään vastauksia ja arvioidaan, missä kohdin lapsen etu ja vanhem-

man etu törmäävät toisiinsa tai missä määrin vanhemman ja lapsen suhdetta tuetaan huostaanoton 

jälkeen. 

Toisin kuin rakastetuksi tai hoivatuksi tuleminen omana itsenään tai oikeuksien tunnustaminen, niin 

vanhemman vanhemmuuden sosiaalinen arvostaminen huostaanotossa on tunnustussuhteista proble-

maattisin. Tunnustusteoriassa toisen sosiaalinen tunnustus on mahdollista, jos molemmat niin tun-

nustaja kuin tunnustettava jakavat yhteisen arvomaailman, päämäärät sekä toisen merkityksen yhtei-

sössä. (Honneth 1995, 121.) Kuinka arvostaa vanhemman vanhemmuutta tilanteessa, jossa vanhem-

muus on jo leimattu epäonnistuneeksi. Erityisen haastavaa se on tilanteessa, jossa vanhempi on kal-

toin kohdellut lastaan. Vanhemmat, jotka toimivat vastoin lakia tai vastoin yhteiskunnan tai yhteisön 

näkemystä hyvästä vanhemmuudesta, eivät voi tulla lastensuojelun työntekijän taholta arvostetuksi 

kuten Honneth sosiaalisen arvostuksen näkee. Vanhemman on sisäistettävä lastensuojelun näkemys 

hyvästä vanhemmuudesta, jotta sosiaalinen arvostus on mahdollinen lastensuojelunnäkökulmasta. 

Arvostus vanhempana tulee siis jossain määrin ansaita, joten siten se on tunnustamisen muotona eri-

lainen verrattuna hoivan saamiseen tai kunnioituksen saamiseen autonomisena oikeudellisena henki-

lönä. Ikäheimo (2003) kritisoi Honnethin näkemystä sosiaalisesta arvostuksesta tunnustamisen muo-

tona ja hän puhuukin sosiaalisen arvostuksen sijaan ihmisen subjektiuden arvostamisesta ja siitä, että 

tunnustusta ei voi nähdä sidottuna tiettyihin ihmisen ominaisuuksiin, sillä se eriarvoistaa ihmisiä.  

Ikäheimon mukaan arvostus on ihmisen erityisyyden tunnustamista ihmisyyden vuoksi, ei hänen omi-

naisuuksiensa vuoksi ja kuinka ihminen pystyy toimimaan yhteiskunnassa hyväksi tai omaako hän 

ominaisuuksia, joita yhteiskunnassa pidetään hyvinä. (Ikäheimo 2003, 153.) Ikäheimo (2003, 153–

154) kritisoi Honnethin näkemystä siitä, että ihmisen yksilölliset piirteet ovat arvostettavissa siinä 

määrin, kun ne nähdään yhteiskunnallisesti hyvinä ominaisuuksina.  Lastensuojelussa vanhemman 

arvostaminen oman itsenäänkin on ongelmallinen, sillä lastensuojelun asiakkuus alkaa usein vanhem-

man ongelmakäyttäytymisen vuoksi, joka ei ole yhteiskunnan näkökulmasta suotavaa vanhemmalle. 

Näenkin, että sosiaalisessa arvostuksessa liittyen vanhemman arvostukseen on kyse siitä, että arvos-

taa vanhemman vanhemmuutta ja halua olla vanhempi. Toinen asia on, se että ottaako vanhempi apua 

vastaan ja kykeneekö vanhempi ymmärtämään lapsensa tarpeet vanhemmuudelle.  Mielestäni kyse 
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on myös siitä, että vanhemmuus suhteutetaan ihmisen kykyyn toimia vanhempana ja yritetään luoda 

mahdollisuus vanhemmalle toimia vanhempana oman kykynsä mukaan. Lastensuojelun sosiaalityö 

on viranomaistyötä, jossa tulee erottaa vanhemmuuden arvostaminen ihmisyyden arvostamisesta. 

Vanhemmalle hankitaan apua ja avoimesti kerrotaan se, mitä tarkoittaa riittävän hyvä vanhemmuus 

lapsen kannalta ja millä ehdoin hän voi toimia vanhempana siten, että lapsikin olisi turvassa ja annet-

taisiin vanhemmuuden toteuttamiseksi riittävää tukea.  

Useat tekijät vaikuttavat viranomaisen ja asiakkaan väliseen suhteeseen ja tunnustuksen mahdolli-

suuteen heidän välisessä suhteessa. Oleellista tunnustussuhteissa on vastavuoroisuus, jotta tunnustus 

koettaisiin merkitykselliseksi, pitää toinen nähdä relevanttina tunnustuksen antajana ja tunnustuksen 

antajan ja saajan tulisi arvostaa samanlaisia asioita. (Honneth 1995, 121; Ikäheimo 2003, 152.) Tun-

nustuksen saaminen ja sen haluaminen ovat myös motivoivia tekijöitä, ja ihmiset voivat haluta muut-

taa toimintaansa saadakseen tunnustusta. Toisaalta ongelmia syntyy, jos vanhempi ei pysty tunnusta-

maan lastensuojelun toimintaa ja hyväksymään sitä. Tällöin lastensuojelu voi käyttää valtaansa, mää-

ritellä hyvän vanhemmuuden. Arvioitaessa viranomaisen ja asiakkaan suhdetta puhutaankin valta-

suhteesta, mutta myös valtasuhteessa on tärkeää huomioida tunnustuksen merkitys yhteistyön onnis-

tumiselle. Ikäheimon (2003) mukaan tunnustuksessa on kyse moninaisesta ilmiöstä, mutta yhteistä 

kolmessa (rakkaus, oikeuksien kunnioitus ja sosiaalinen arvostus) tunnustusasenteessa on toisen olen-

non ottaminen huomioon tasavertaisena yksilönä. Rakastaessamme haluamme huolehtia toisen on-

nellisuudesta, kunnioittaessa toista näemme hänet pätevänä esittämään omia mielipiteitä ja arvosta-

essamme tunnustamme ihmisen persoonana omine ominaisuuksineen. (Ikäheimo 2003, 30–33). 

Tunnustusasenteilla on kokonaisvaltainen merkitys ihmisen olemisessa osana yhteiskuntaa, ilman 

toistemme tunnustamista yhteiskunta ei voisi toimia ja eläisimme keskellä epävarmuutta. Kokonais-

valtainen tunnustuksen puute voi olla yksilölle hyvin vaurioittavaa. Eri tunnustussuhteita ei voi laittaa 

tärkeysjärjestykseen, vaan tunnustuksen merkitys ihmiselle on hyvin henkilökohtaista ja liittyy ihmi-

sen elämän tilanteeseen ja kokemuksiin tulla tunnustetuksi. Tunnustuksen puute voi vaurioittaa yksi-

lön itsetuntoa, itsekunnioitusta ja itsearvostusta sekä aiheuttaa eriarvoisuuden, epäoikeudenmukai-

suuden ja nöyryytyksen kokemuksia. Jos ihmisen tarpeet eivät ole koskaan tulleet tunnustetuiksi, niin 

ihminen ei välttämättä enää tunnista omia tarpeitaan tai osaa pyytää huolenpitoa, vaatia oikeuksiaan 

tai arvostusta itsellensä tai toisaalta ihminen alkaa vaatia tunnustusta itselleen. Tunnustuksen ja toisen 

kunnioittamisen puute näkyy, niin ihmisten kuin yhteiskunnan toiminnassa epätoivottavina toimin-

nan keinoina ja tunteina, kuten pahimmassa tapauksessa terroritekoina. (Honneth, 1995, 92–95; Tur-

tiainen 2014, 65, 75–78.) 



26 

 

Tunnustussuhteet merkityksellistyvät ihmisten välisessä toiminnassa. Jokainen ihminen näkee vuo-

rovaikutuksen merkitykset omasta näkökulmastaan. Tunnustus tapahtuu yksilöiden välisessä kanssa-

käymisessä tai institutionaalisissa asetelmissa. Esimerkiksi lapsi tarvitsee muutakin kuin tulla rakas-

tetuksi, lasta tulee kunnioittaa perheessä yksilönä ja hänen tulee kokea olevansa arvostettu omana 

itsenään. On eri asia rakastaa toista yksilönä esimerkiksi romanttisessa mielessä kuin ilmaista rakkaus 

tunnustuksen kautta eli nähdä ja hyväksyä toinen omana erityisenä itsenään. (Ikäheimo, 2003, 137.)  

Tunnustetuksi tuleminen on mielestäni myös jokaisen henkilökohtainen kokemus siitä, miten hänet 

on kohdattu ja miten hänen kanssaan on toimittu.  On mielenkiintoista tarkastella sitä, miten vanhem-

mat kokevat lastensuojelun toimenpiteet vanhemmuuden tunnustamisen kannalta suhteessa hoivan 

saamiseen, oikeuksien toteutumiseen ja arvotukseen vanhempana. Näen, että tunnustetuksi tulemi-

sella on mahdollisuus auttaa ihmistä eheytymään ja kuntoutumaan ja kokemus tunnustetuksi tulemi-

sesta voimauttaa ihmisiä vaikeassakin elämäntilanteessa. 

Tunnustuksessa ei ole kyse vain toisen kohtaamisesta, vaan siitä miten määrittelee itsensä suhteessa 

toiseen eli kyse on moraalikäsityksistä mutta myös inhimillisistä tunteista. (Ikäheimo 2003, 135.) 

Tutkielmassani keskityn tunnustussuhteisiin tai Ikäheimon määrittelemänä tunnustusasenteisiin las-

tensuojelun sosiaalityössä.  Näen tunnustussuhteiden kuvaavan sosiaalityön merkitystä asiakkaille. 

Tunnustussuhteet ja -asenteet ovat siirrettävissä hyvin sosiaalityönkentälle, sillä sosiaalityö on työtä, 

jossa työskennellään vastavuoroisessa suhteessa asiakkaan kanssa ja turvataan toisen mahdollisuus 

hoivaan, oikeuksiin ja arvostukseen. Sosiaalityössä yleisesti ja myös lastensuojelutyössä on kyse ih-

misen huomioimisesta kokonaisuutena, johon vaikuttaa yhteiskunnallinen tilanne, ihmisen elämän-

historia, jotka ovat muokanneet ihmisen kokemusta itsestä ja muista. Tunnustusteoria auttaa tarkas-

telemaan ihmistä kokonaisuutena, joka rakentaa itseään suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä.  

 

4.2 Tunnustusteoria suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa 
 

Honnethin (1995) teoria tunnustussuhteista on tullut sosiaalityön tutkimukseen 2000- luvulla. Erityi-

sesti teoria näkyy englantilaisessa kriittisessä sosiaalityön tutkimuksessa. (Houston 2016, 9.) Suoma-

laisessa sosiaalityön tutkimuksessa teoria on vähän käytetty. Kati Turtiainen (2012) on tarkastellut 

pakolaisten ja viranomaisten välisen luottamuksen mahdollistumista teorian kautta ja Jari Pirhonen 

(2014) on tarkasteltu vanhustenhoitokodin käytäntöjä tunnustuksen kautta. 
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Turtiainen (2012) on tutkinut väitöstutkimuksessaan luottamuksen ja tunnustamisen mahdollisuuksia 

kiintiöpakolaisten ja viranomaisten välisessä suhteessa.  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten tunnus-

tusteoria näyttäytyy pakolaisten haastatteluissa ja millaisia edellytyksiä tunnustamiselle on maahan-

muuttoviranomaisten välisessä yhteistyössä. Turtiainen (2012, 98–99) näkee, että tunnustussuhteiden 

tai asenteiden kautta ylläpidetään luottamusta viranomaisten ja pakolaisten välillä.  Pakolaisten it-

sesuhteet ovat usein vaurioituneet johtuen pakolaisten traumaattisista kokemuksista, mikä osaltaan 

vaikuttaa negatiivisesti tunnustussuhteiden toteutumiseen. Myös huostaanotettujen lasten vanhem-

pien itsesuhteet ovat usein vaurioituneet, johtuen heidän kohtaamista traumaattisista kokemuksista jo 

omasta lapsuudesta lähtien tai muista kokemistaan vaikeuksista. Myös vanhempien kokemukset tai 

oletukset viranomaisista voivat olla negatiivisia, joten luottamuksen luominen sosiaalityöntekijään 

voi olla vaikeaa. Turtiaisen tutkimuksessa ilmeni, että kaikki tunnustusasenteet eivät mahdollistu suh-

teessa viranomaiseen, mutta tunnustussuhteet voi tulla täytetyiksi muissa suhteissa kuten pakolaisten 

omissa verkostoissa tai työelämässä (Turtiainen 2012, 99).  Mielenkiintoista oman tutkimukseni kan-

nalta oli myös se, että sosiaalityöntekijän on hyvä olla tietoinen siitä, mikä tunnustusasenne tai tun-

nustamisen muoto on konkreettinen kussakin pakolaisen ja viranomaisen välisissä kohtaamisissa. 

Mietin, onko tämä seikka oleellinen myös vanhempien kanssa työskennellessä tai tuleeko vanhem-

pien tarinoissa esiin tunnustussuhteiden merkityksen esimerkiksi suhteessa huostaanottoprosessiin tai 

vanhemman tilanteeseen. (Turtiainen 2012,99.) 

Turtiainen (2012) näkee tunnustuksen merkityksellisenä luottamuksen rakentajana viranomaisten ja 

pakolaisten välillä. Tutkimuksessa ilmeni, että pakolaiset halusivat kokea olevansa tasavertaisia 

kumppaneita auttamisprosessissa ja että heitä pidetään kyvykkäinä arvioimaan omaa tilannettaan. Ta-

savertaisen kumppanuussuhteen luominen tarvitsisi paljon aikaa. Mielenkiintoinen tulos tutkimuk-

sessa oli myös se, että vanhemmuuden arvostus näyttäytyi merkityksellisenä myös pakolaisille ih-

misten itsearvostuksen kannalta, jos henkilön persoonan sosiaalinen arvostus oli rakentunut vanhem-

muuden roolin varaan. (Turtiainen 2012,100.) Näen yhtäläisyyksiä pakolaisten ja syntymävanhem-

pien suhteessa viranomaisiin; molemmilla voi olla samankaltainen epäluottamus suhteessa viran-

omaisiin ja kokemus väärinymmärretyksi tulemisesta, mikä vaikeuttaa luottamuksen syntymistä ja 

siten estää kokemusta tunnustetuksi tulemisesta. Toinen vanhemmuuden tunnustamista vaikeuttava 

tekijä lastensuojelussa on sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien todellisuuksien erilaisuus ja heidän 

kyky ymmärtää toisiaan ja toistensa toiminnan vaikuttimia.  

Jari Pirhonen (2014) on tarkastellut tunnustusteorian kautta yhteiskunnan palveluita ja, miten van-

hustentalon hoitokäytänteitä voisi muuttaa asukkaiden yksilöllisyyttä paremmin tunnustaviksi. Pir-

hosen (2014) mukaan tunnustusteoria on hyvä työväline tarkastella hoitokäytänteitä ja muokatessa 
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niitä ihmislähtöisemmiksi, sillä tunnustusteorian kautta tarkastellessa pohditaan hoitokäytänteiden 

kykyä tunnustaa asiakkaiden ihmisyys ja yksilöllisyys eikä sitä, kuinka hoitokäytänteissä tunnuste-

taan ihmiset erilaisten toimintavajeiden kuten sairauksien kautta. On suuri merkitys ihmisen hyvin-

voinnille, nähdäänkö hänet hoidokkina ja rakennetaanko ihmiselle hoidettavan identiteettiä vai näh-

däänkö ja tunnustetaanko ihminen omana persoonana ja yksilönä ja huomioidaan se hoidossa ja huo-

lenpidossa.  (Pirhonen 2014, 26.) Myös lastensuojelutyölle vanhempien kanssa työskennellessä on 

merkitystä sillä, kohdataanko vanhemmat yksilöinä, vai mahdollisesti henkilönä, joka kantaa esimer-

kiksi alkoholistin tai narkomaanin leimaa. 

Tunnustus näyttäytyy Pirhosen (2014) tutkimuksessa toimintana, jossa palvelutalon asiakkaita, joiden 

kyky määritellä itseään on alentunut, huomioidaan kuitenkin ihmisinä, joilla on oikeus identiteet-

tiinsä.  Palveluita suunniteltaessa tulisi huomioida asiakkaalle merkityksellisiä olleita asioita, näin 

hoidosta tulee henkilön persoonaa ja identiteettiä tunnustavaa. Pirhonen (2014) tuo esiin artikkelis-

saan, että ihmisiä ei tule määrittää pelkästään sairautensa mukaan ja pakottaa taipumaan laitoksen 

tapoihin ja hoitokäytänteisiin. Tunnustusteorian kautta hoitokäytänteitä tarkasteltaessa, teoria tuo 

esiin toimijoiden vastuun ihmisen näkemisestä mahdollisten sairauksien yli, ei vain hoidon tarvitsi-

jana. Esimerkiksi muistisairaan kanssa toimiessa ei tule nähdä ihmistä vain muistisairaana, joka ei 

pysty enää haluamaan asioita ja olemaan vastuussa itsestään esimerkiksi muistamaan sukulaisiaan. 

Hoitajan tulee tunnustaa asukkaan normatiivisia ominaisuuksia kuten ihmisyys, yksilöllisyys ja mer-

kitykselliset ihmissuhteet ja toimia niiden mukaan. Hoitajien tulee auttaa ihmistä tekemään asioita, 

jotka ovat olleet hänelle merkityksellisiä aikaisemminkin. (Pirhonen 2014, 33.) Ihminen, joka ei pysty 

olemaan vastuussa itsestään on haavoittuvainen riippuvuudessaan toisista ja siksi hoitavan tahon toi-

minta ja erityisesti kyky tunnustaa asiakkaan yksilöllisyys, on erittäin merkityksellistä ihmisen itse-

kunnioituksen arvostuksen kannalta. Tämä sama haavoittuvuus on läsnä myös lastensuojeluperheiden 

jäsenien kohdalla niin lasten kuin vanhempien ja heidän kanssaan toimittaessa on huomioitava, että 

he ovat hyvin riippuvaisia sosiaalitoimen toiminnasta ja kyvystä nähdä heidän tarpeensa. 

 

4.3 Tunnustus lastensuojelutyössä 
 

Tutkielmassani tarkastelen sosiaalityöntekijän ja vanhemman vuorovaikutuksessa ilmeneviä tunnus-

tussuhteita.  Näen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden toiminnan merkityksellisenä vanhem-

man vanhemmuuden kannalta ja vanhemman tunnustamisen vanhempana tapahtuu lastensuojelun 

työntekijöiden ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa. Rakkaus tunnustussuhteena näkyy sosi-

aalityössä vanhemman huomioimisena ja hoivana, jos vanhempi kokee saavansa osakseen huomiota 



29 

 

ja kokee tulleensa autetuksi, tukee se vanhemman itsevarmuutta vanhempana ja vanhempi kokee ole-

vansa hoivaan oikeutettu ja arvostettu epäonnistumisesta huolimatta. Vanhemman oikeuksien kun-

nioitus lastensuojelussa on sitä, että vanhempi kokisi oikeutensa toteutuvan ja olevansa tasa-arvoinen 

muihin nähden. Kolmas tunnustussuhde, arvostus näkyy siinä, että vanhempi kokee olevansa arvos-

tettu vanhempana ja ihmisenä lastensuojelussa sekä kokee olevansa merkityksellisenä osallisena 

huostaanottoprosessissa. Vanhemmalle, jonka elämässä vanhemmuus on merkityksellistä, hänen van-

hemmuuden tunnustaminen on hänen itsekehityksen ja siten kuntoutumisen kannalta merkityksel-

listä, sillä tunnustussuhteiden toteutuminen lisää vanhemman itsekunnioitusta, itsevarmuutta ja itse-

tuntoa niin vanhempana ja kuin myös ihmisenä osana yhteiskuntaa. 

Lastensuojelun sosiaalityössä vanhemman ja viranomaisen välinen tunnustussuhde kohtaa monia 

haasteita. Yksi niistä on häpeän kokemus; vanhemmat mahdollisesti häpeävät tilannettaan ja kyvyt-

tömyyttään olla vanhempia, mikä aiheuttaa kokemuksen arvottomuudesta. Vanhempi kokee sosiaa-

lityöntekijät jo valmiiksi negatiivisen kautta, mikä itsessään aiheuttaa väärinymmärryksen kokemuk-

sia vanhemman ja sosiaalityöntekijän välille. Vanhempi voi puolustautua tältä tunteelta kamppaile-

malla sitä vastaan ja aliarvioida sosiaalityöntekijöitä, jotta voi pitää yllä omaa itsearvostustaan. Sosi-

aalityössä on tärkeää ymmärtää häpeän kokemuksen merkitys ihmiselle ja vuorovaikutukselle. 

(Houston 2016, 15-16, 19.)  

Sosiaalityössä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, mutta myös institutionaalisesta vallasta 

eli viranomaistyöstä, jossa on vastuu ja valta toimia. Lastensuojelulla on valtaa vaikuttaa ihmisen 

toimintaan ja valta määrittää, kuinka tulisi toimia. Lastensuojelussa tunnustuksessa kyse yhteiskun-

nallisesta instituutionaalisesta tunnustuksesta, mutta lastensuojelun laillisen aseman lisäksi lastensuo-

jelussa on kyse myös sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä kanssakäymisessä tapahtuvasta tun-

nustuksesta. (Houston 2016, 10-11; Stahl 2011, 362-366.) Laki suo lastensuojelulle oikeutuksen toi-

mia ja vaatia ihmisillä tietynlaista toimintaa, mutta lastensuojelun työntekijöillä on myös mahdolli-

suus määritellä omaa valtaansa ja kuinka sitä käyttää. Lastensuojelun laillinen asema, ei tee siitä vält-

tämättä oikeutettua vanhemman silmissä, ja kyse on silloin luottamuksen puutteesta tunnustaa viran-

omaisen tehtävä yhteiskunnassa. Luottamuksen puute tekee vallan käytöstä pakkovaltaa, joka ei ole 

tunnustuksellista. (Stahl 2011, 351-353.)  Lastensuojelulla on valtaa vaikuttaa perheiden elämään, ja 

siinä joutuu pohtimaan paljon moraalisia ja eettisiä kysymyksiä sen suhteen, milloin ihmisen itse-

määräämisoikeus loppuu ja lastensuojelun valta määrittää perheen elämää alkaa ja kuinka tämä val-

lankäyttö ja lastensuojelun toiminta vaikuttavat ihmisten elämään ja kokemukseen itsestä osana yh-

teiskuntaa. Yhteiskuntamme ymmärrys itsemääräämisoikeudesta ja perheen yksityisyydestä on muut-

tunut, mikä vaikuttaa paljon lastensuojelutyöhön.  
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Tunnustuksen esteenä on usein ihmisten kyvyttömyys ymmärtää toisen asioita toisen näkökulmasta 

ja kuinka vanhemman omat lähtökohdat vaikuttavat hänen ymmärrykseen esimerkiksi hyvästä van-

hemmuudesta. Vanhemman voi olla vaikea tunnustaa sosiaalityöntekijän näkemystä vanhemmuu-

desta, jos ei itse näe toimintansa seurauksia lapsellensa ja siten pysty ymmärtämään lastensuojelun 

huolta. Viranomaisen ja asiakkaan välinen tunnustussuhde on haastava myös tilanteessa, jossa he 

eivät jaa yhteistä arvomaailmaa. Ikäheimon (2003, 127) mukaan yhteisymmärrykseen pyrkiminen on 

yksi tunnustamisen muoto. Yhteistä ymmärrystä ei lastensuojelussa aina helposti löydetä ja esimer-

kiksi tahdonvastaisessa huostaanotossa, tunnustaminen pitää tapahtua oikeuksien tunnustamisen ja 

huomion antamisen kautta; erimielisyyksistä huolimatta vanhemmalla on oikeus viranomaisen kanssa 

työskentelyyn.  

 

 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Olen kiinnostunut siitä, miten vanhemmat näkevät lastensuojelun toiminnan ja haluan tutkimuksel-

lani tuoda esiin vanhempien näkemyksiä huostaanoton aikaisesta lastensuojelutyöstä. Tarkastelen vii-

den lapsensa huostaanoton kokeneen vanhemman tarinoita huostaanotosta ja kuinka heidän kerto-

muksissaan tulee esiin heidän vanhemmuutensa tunnustaminen huostaanotossa. 

Tutkimukseni on kriittistä sosiaalityön tutkimusta, ja haluan tunnustusteorian kautta tarkastella sosi-

aalityön vaikutuksia ihmiseen ja hänen ihmisen elämään. Honnethin (1995) tunnustusteoria kautta 

haluan tuoda näkyviin sosiaalityön merkityksen vuorovaikutuksena ihmiselle ja hänen psykologisen 

identiteetin kehittymisen kannalta. Tunnustusteorian voi nähdä myös kritiikkinä modernin yhteiskun-

nan yksilö-, ja talouskeskeisille aatteille, sillä tunnustusteoriassa ihminen nähdään yhteisöllisenä 

olentona, joka on riippuvainen toisten toiminnasta. Vanhemmat, joiden lapsi on huostassa, ovat riip-

puvaisia oman vanhemmuutensa suhteen sosiaalityöntekijöiden toiminnasta. (Houston 2016, 5; 

Houston 2010, 843, 847; Houston 2009, 1288.)  

Tuon tutkielmassani esiin vanhempien kertomia tarinoita yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa, 

kokemuksia lastensuojelusta ja niiden vaikutuksesta heihin vanhempina.  
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Tutkimuskysymykseni on: 

Kuinka vanhempien vanhemmuus tunnustetaan huostaanotossa? 

Saadakseni vastauksen tutkimuskysymykseen kysyn aineistoltani seuraavia kysymyksiä.  

- mitä syntymävanhemmat kertovat lastensuojelun asiakkaana olemisesta ja saadusta tuesta?  

- mitä vanhemmat kertovat oikeuksien toteutumista? 

- mitä vanhemmat kertovat saadusta arvostuksesta lastensuojelussa? 

Olen haastatellut vanhempia avoimin teemahaastatteluin, käyttäen apuna haastattelurunkoa (liite 1). 

Tarkastelen vanhempien haastatteluita narratiivisena aineistona, sillä näen narratiivisuuden kautta 

parhaiten pystyttävän tuomaan esiin vanhempien omia näkemyksiä heidän tunnustamisestaan van-

hempina. Tarkastelen jokaisen vanhemman tarinaa ensin kokonaisuutena, ja toisessa vaiheessa ana-

lyysiäni etsin tarinoista vastauksia tutkimuskysymyksiini eli mitä tunnustussuhteita vanhempien ker-

tomuksissa ilmenee. 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani tutkimusmetodia eli narratiivisuutta. Kuinka narratiivisuus ilme-

nee tutkimuksessani, niin narratiivisena aineistona, tietämisen tapana kuin analyysimenetelmänä. 

Kerron aineiston hankinnasta ja aineiston käsittelystä sekä kuvaan analyysiäni.  Lisäksi pohdin tut-

kielman teon aikana ja sen tekotavasta nousevia eettisiä kysymyksiä ja kuinka ne ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet tutkimuksen tekemiseen ja analyysiin.  

 

6.1 Narratiivisuus tutkimuksessani 
 

Narratiivinen tutkimus on tutkimusmetodina tai tutkimusasenteena hyvin moninainen, ja on myös 

erilaisia tapoja ymmärtää narratiivisuus tutkimuksessa.  Hannu L.T. Heikkisen (2010, 145) mukaan 

narratiivisuuden käsitettä voidaan käyttää neljällä tavalla. Ensiksi narratiivisuudella voidaan viitata 

tiedonprosessiin, tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin narratiivisuus liittyy postmoderniin 

konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen ja tiedon kontekstisidonnaisuuteen. Konstruktivistisesti ym-

märrettynä tieto ja tietäminen tapahtuvat tarinoiden välityksellä ajasta ja paikasta riippuen. Identiteet-
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tikin on jotain, jota voidaan koota ja purkaa uudestaan riippuen yleisöstä eli vastaamme kysymyk-

seen, kuka olen, eri yleisölle eri tavoin. Toiseksi narratiivisuutta voidaan käyttää kuvaamaan tutki-

musaineiston luonnetta, jolloin aineisto on kerronnallista, joko suullisesti tai kirjallisesti ilmaistua. 

Kerronallisen aineiston kriteerit nähdään eri tavoin riippuen tutkimusalasta; kirjallisuustieteessä nar-

ratiivisen tutkimuksen narratiivisen aineiston pitää olla juonellinen tarina, mutta sosiaalitieteissä ker-

ronnallisena aineiston määritelmä on laajempi, eikä siinä tarvitse olla eheää juonirakennetta. (Kohler-

Riessman 2008, 7; Heikkinen 2010, 145, 153.) Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata aineis-

ton analyysi- tai käsittelytapaan, jolloin puhutaan, joko narratiivien analyysista tai narratiivisesta ana-

lyysistä. Narratiivien analyysissä keskitytään tarinoiden ja niiden sisällön luokittelemiseen tapaus-

tyyppien, metaforien tai kategorioiden avulla. Narratiivisessa tutkimuksessa tietäminen on narratii-

vista tietoa eli johdonmukaisen kertomuksen tuottamista aineiston avulla tutkittavasta aiheesta. Nel-

jäs narratiivisuuden ymmärtämistapa on tarkastella narratiivisuutta käytännöllisenä työvälineenä, jol-

loin tarkoitetaan narratiivien käyttämistä työvälineenä kuten terapian muotona, työstettäessä ihmisten 

identiteettiä uudessa elämäntilanteessa. (Heikkinen 2010, 145–153.) Tutkielmassani narratiivisuus 

näkyy tiedon käsityksessäni eli ymmärrän tietämisen ja tiedon tilannesidonnaisena, aineistossa eli 

käsittelen haastatteluaineistoa narratiivisena aineistona ja analyysimenetelmässä eli analysoin aineis-

toa, niin narratiivisesti kertomalla haastateltavien tarinat tunnustuksen kautta kuin myös narratiiveina 

etsien tunnustussuhteita, kategorisoiden tarinoiden sisältöä eri tunnustussuhteiden mukaan. 

Narratiivisuus ymmärretään yleisesti tekstinä tai puheena, jossa esiintyy kaksi ajallisesti toisiaan seu-

raavaa tapahtumaa tai tapahtumia, jotka tapahtuvat ainakin ihmisen tietoisuudessa toisistaan riippuen. 

Tarinan tapahtumat liittyvät toisiinsa syy-seuraus suhteina suhteessa tarinan kertojalle ei tieteellisinä 

faktoina. Tarinat voivat olla tilanteista kertovia esityksiä, jotka rohkaisevat kuulijaa tekemään tapah-

tumien ajallisesta järjestyksestä päätelmiä, miksi jotain on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa kertomuk-

sen henkilöiden kannalta.  Tarinallisuudessa tulee huomioida, että tarinankertoja valitsee asiat, mitkä 

hän näkee merkityksellisinä asioina ja johtavan seuraaviin tapahtumiin tai kokemuksiin, siksi saman-

lainen tapahtumaketju voi olla erilaisten tarinoiden pohjana. (Hyvärinen 2010, 91–92; Hänninen 

2010, 162–166.)  

Tutkimuksessani kerron vanhempien tarinat tunnustusteorian pohjalta, eli minä tutkijana ja kertojana 

näen asioiden merkityksellisyyden suhteessa käyttämääni teoriaan. Haluan tarkastella kertomuksia, 

sillä niiden kautta tulee esiin, niin tutkittavien ääni, tunteet kuin mitä asioita ihmiset näkevät tärkeinä 

ja merkityksellisinä heille itselleen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 28.) Käytän tutkielmassani molempia 

käsitteitä kertomus ja tarina sekaisin, sillä tarina ja kertomus tarkoittavat minulle samaa asiaa. Perin-

teisessä narratiivisessa kirjallisuustieteen tutkimuksessa tarinan ja kertomuksen välille tehdään ero. 
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Tarinalla viitataan kertomuksen tapahtumakulkuun ja samasta tarinasta voi olla erilaisia kertomuksia. 

Toisin sanoen kertomus on kuvausta, mitä on tapahtunut tai tarinasta ja se voidaan kertoa monin eri 

tavoin. (Heikkinen 2015, 151; Hänninen 2000, 20; Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189–191)  

Tekstit tai tarinat voi nähdä myös eriasteisesti keronnallisiksi, toiset tarinat vaativat enemmän tulkin-

nallisuutta kuin toiset, jotta niistä löytyisi narratiiveille ominainen juonen kulku eli asioita tapahtuu 

tietyssä aikajanassa. Tarinat tai kertomukset ovat tutkielmassani haastattelijan ja haastateltavan yh-

dessä rakentamia tarinoita huostaanoton aikaisista kokemuksia lastensuojelun työntekijöiden ja van-

hempien välisestä vuorovaikutuksesta, sillä olen tehnyt vanhemmille haastattelun aikana myös osal-

taan tarkentavia kysymyksiä liittyen tutkimukseni taustateorian kannalta kiinnostaviin asioihin. Olen 

kiinnostunut analyysissäni siitä, mitä vanhemmat kertovat tunnustuksesta huostaanoton aikana. En 

ole tutkimuksessani kiinnostunut itse tarinan juonen erittelemisestä tai kerronnan tavan analyysistä. 

(Aaltonen & Leimumäki 2010, 119-121, 125.) 

Narratiivien tutkimisen avulla nähdään saavutettavan parhaiten tietoa ihmisten kokemuksien merki-

tyksistä heihin ja kertomusta pidetään aidompana aineistona kokemuksesta, sillä kokemuksen ja mer-

kityksen suhde toisiinsa tulee esille kertomuksessa. Ihminen kokee asioita ja merkitykset kokemuk-

sille syntyvät kertomuksen kautta. Kertoessaan tarinaa ihmiset rakentavat identiteettinsä ja lisäävät 

kokemuksensa vaikutukset siihen tarinallisin keinoin.  Narratiivisen identiteetin ydin on ihmisen ole-

misen kaksinaisuudessa; olen jotakin ja kerron olevani, jotain mitä mahdollisesti haluan olla tai oletan 

muiden haluavan minun olevan. Narratiivinen tutkimuksella voi myös tarkastella sitä, miten ihminen 

kokee itsensä osana yhteisöä, jossa hän on ja millaisena ihminen kokee yhteisönsä hänen haluavan 

olla, joten tarina kertoo myös jotain tarinan yhteisöstä. (Kohler-Riessman 2008, 8-10.) Tutkielmas-

sani vanhempien tarinat huostaanoton aikaisesta työskentelystä antavat kuvaa sitä, miten vanhemmat 

näkevät lastensuojelun työntekijöiden suhtautuvan heihin ja miten vanhemmat näkevät sosiaalityön-

tekijöiden näkevän heidät kertoessaan vuorovaikutuksesta lastensuojelun työntekijöiden kanssa. 

Tarinallisuus on prosessi kertojan ja kuulijan välillä. Tutkielmassani vanhemmat kertovat koke-

maansa tutkijalle ja toisaalta sosiaalityöntekijälle, sillä haastateltavat tietävät haastattelijan olevan 

lastensuojelun työntekijän, mutta myös opiskelijan, joka haluaa kuulla heitä.  (Kohler-Riessman 

2008, 11; Heikkinen 2010, 156.) Vanhempien kertomuksia voi myös muokata heidän tietoisuutensa 

siitä, että puhuvat ihmiselle joka on työskennellyt lastensuojelussa ja tulevalle sosiaalityöntekijälle. 

Nätkin (2006) on huomioinut, että päihdeongelmasta kärsivät äidit kertovat usein selviytymistari-

naansa ja päihdeongelmastaan ammatillisin ja tieteellisin määritelmin. Tarinaan ja kertomiseen välit-

tyy hoidon aikana omaksuttu tapa käsitellä päihdeongelmaa. Tällöin selviytymistarina on samalla 
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myös institutionaalinen mallitarina päihdeongelmaisen selviytymisestä. (Nätkin 2006, 32–33.) Van-

hempien kertomat tarinat ovat Hännisen (2000) tarkoittamia sisäisiä tarinoita, missä vanhempi kertoo 

ja tulkitsee yhtä aikaa haastattelijalle menneisyyden kokemuksia. Ihminen tekee kertoessaan mennei-

syydestä koko ajan uusia tulkintoja eli kertomuksia samasta tarinasta. Kertomuksen tarkoituksena on 

jakaa kokemuksia, saada aikaan sosiaalisia vaikutuksia kuulijassa.  Kertojan tarkoitus on usein saada 

kokemuksilleen sosiaalista vahvistusta sekä reflektoida kokemuksia yhdessä kuulijan kanssa. (Hän-

ninen 2000, 20-22.) Aineistoa analysoidessa onkin merkityksellistä huomioida, että vanhemmat tie-

tävät kertovansa tarinaansa ihmiselle, joka tuntee huostaanoton maailman työntekijän näkökulmasta 

ja on tuleva sosiaalityöntekijä.  Tutkielmassani pyrin tiedostamaan myös roolini vaikutuksen van-

hempien kertomaan, mutta itse analyysini tarkoitus ei ole pohtia kuinka roolini vaikuttaa vanhempien 

kertomukseen. 

 

6.2 Haastattelut narratiivisena tutkimusaineistona 
 

Aineistoni on kerätty haastattelemalla. Haastatteluaineisto on harvoin eheä juonellinen kertomus, 

vaan haastattelun avulla kerätty aineisto on yleensä kokoelma tapahtumia, joista kuulija voi tehdä 

tarinallisia tulkintoja esimerkiksi siitä, miten kokemukset vaikuttaneet kertojaan. (Hänninen, 2010, 

165; Syrjälä 2015, 266.)  Tehdessäni haastatteluita halusin johdatella vanhempia kertomaan oman 

tarinansa, mutta haastattelijana kysymyksilläni samalla annoin aihepiirin tarinoille ja lisäksi ohjasin 

kertomusta välillä tekemällä tarkentavia kysymyksiä. Haastattelut ovat kertomuksia, jotka syntyvät 

vastavuoroisessa kommunikaatiossa haastattelijan kanssa. Kertomusta tavallaan tuotetaan yhdessä 

haastattelijan kanssa. Analyysi vaiheessa tuon tarinoihin oman merkitysmaailmani analysoimalla ker-

tomuksia tunnustusteorian kautta (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 193–194). 

Narratiivisessa haastattelussa on haasteensa, miten saada haastattelussa ihmisen kertomaan tarinansa? 

Toisaalta miten analysoida haastatteluita narratiivisena aineistona, koska haastattelu on täynnä erilai-

sia merkityksiä, joita syntyy haastattelijana haastateltavan välisestä vuorovaikutuksesta. (Hänninen 

2010, 164.)  Tarkoituksenani oli pyytää vanhempia kertomaan mahdollisimman vapaasti huostaan-

otosta ja sen vaikutuksesta vanhemmuuteen ja teemarunko olisi apuna, jotta kertomukset pysyisivät 

tutkimusaiheessani.  Käytännössä jouduin välillä ylläpitämään puhetta paljonkin kysymyksin ja oh-

jaamaa haastattelua, jotta tunnustuksen aihepiirejä käsiteltäisiin. Jos olisin pyytänyt hyvin vapaamuo-

toisia tarinoita, vanhemmuudesta huostaanottoprosessista, olisi monet tunnustuksen kannalta merki-

tykselliset asiat voineet jäädä käsittelemättä. Toisaalta vapaamuotoiset tarinat olisivat ilmentäneet 



35 

 

enemmän sitä, mikä on haastateltavalle siinä kertomisen hetkellä tärkeää huostaanotossa ja vanhem-

muudessa. 

Haastattelemalla saaduista tarinoista on erilaisia näkemyksiä liittyen aineiston tarinallisuuteen. Toi-

saalta voi nähdä, että haastateltavalla on tarina valmiina ja hän vain kertoo sen haastattelussa tai toi-

saalta tarina voidaan nähdä muotoutuvan haastatteluhetkellä haastattelijan ja haastateltavan yhteis-

työnä. Tarinat voi nähdä syntyvän aina vuorovaikutuksessa, joten haastattelun avulla saatu tarina ei 

siitä näkökulmasta eroa muista tarinan kerronnan muodoista. Tärkeää vain on tuoda analyysissä 

esille, kuinka paljon tutkijana on voinut kysymyksillä vaikuttaa tarinan kulkuun. (Hänninen 2010, 

165.) 

 

 6.2.1 Haastattelujen toteuttaminen 

 

Tutkimusaineistonani on viiden vanhemman haastattelu. Haastateltavien saaminen tutkimukseen oli 

vaikeampaa kuin kuvittelin, jonka vuoksi tutkimukseni aikataulu venyi suunniteltua pidemmäksi.  

Laitoin ensimmäiset tutkimusluvat vireille tammikuussa 2016 ja viimeiset huhtikuussa 2016. Toteu-

tin haastattelut kolmen kuukauden aikana, huhti -kesäkuussa 2016. Päätin hakea haastateltavia niin 

kuntien kuin vanhempien vertaisryhmien kautta, sillä tiedostin haastateltavien saamisen vaikeuden. 

Hain tutkimuslupaa yhteensä kuudesta kunnasta ja neljästä kunnasta sain luvan. Hain aluksi neljästä 

kunnasta, mutta yksi kunta kieltäytyi muiden lähiaikoina toteutettujen tutkimusten vuoksi ja toisessa 

kunnassa tutkimuslupaprosessi ei edennyt eteenpäin, joten hain lupaa vielä kahdesta kunnasta lisää. 

Hain haastateltavia myös kahdesta Voi kukkia- vertaisryhmästä. Sain tietoa lähellä toimivista ryh-

mistä Voi kukkia- hankkeen työntekijältä ja lisäksi olin tutustunut työni kautta kahden vertaisryhmän 

toimintaan. Toisessa ryhmässä ei ollut tällä hetkellä toimintaa, mutta toisen ryhmän vetäjien kautta 

sain jaettua tietoa tutkimuksestani.   Hain haastateltavia eri kunnista, sillä halusin, että kaikki tarinat 

eivät olisi yhden kunnan lastensuojelusta ja vertaisryhmät otin mukaan, koska ajattelin niiden kautta 

helpommin löytyvän haastateltavia, sillä tiedon kulku ei ole ryhmissä riippuvainen sosiaalityönteki-

jästä. Kunnat ja vertaisryhmät valikoituivat päivämatkan etäisyydeltä, jotta haastattelujen toteutus 

olisi helpompaa.  

Tutkimuslupien saamisen jälkeen hain tutkittavia kuntien sosiaalityöntekijöiden ja vertaisryhmien 

ohjaajien kautta, toimitin tutkimusluvan mukana kirjeen (liite2) sosiaalityöntekijöille, jossa kerroin 

tutkimuksestani ja vanhemmille välitettävä tiedote tutkimuksesta. (liite 3). Voi Kukkia -vertaisryh-

mien ohjaajille kerroin tutkimuksesta suoraan sähköpostitse ja puhelimitse, ja toimitin sähköpostissa 
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myös vanhemmille välitettävän tiedotteen tutkimuksesta. Osa kunnista lähetti kirjettä vanhemmille, 

joko postitse tai sähköpostitse ja osa sosiaalityöntekijöistä soitti vanhemmille ja osa antoi tietoa tut-

kimuksesta vanhemmille heitä tavatessaan. Olin myös suoraan yhteydessä kunnan sosiaalityönteki-

jöihin tutkimusluvan saatuani, koska näytti siltä, että yhteydenottoja vanhemmilta ei alkanut ilmaan-

tua tarpeeksi. 

Sain lopulta yhteensä seitsemän yhteydenottoa vanhemmilta, joista haastattelin viisi. Yksi haastatel-

tava jätti tulematta haastatteluun, ja yhden haastattelun jouduin perumaan, koska haastateltava ei kuu-

lunut tutkimuslupien piiriin. Kaikki viisi haastattelemaani vanhempaa olivat äitejä, vaikka en rajannut 

sukupuolta mitenkään. Haastateltavat olivat iältään 40-50 -vuotiaita. Lasten ikä huostaanottohetkellä 

vaihteli vastasyntyneestä 15 ikävuoteen.  Yhdellä vanhemmista varsinaisesta huostaanotosta ei ollut 

kulunut ihan vielä vuotta, mutta muilla huostaanotosta oli kulunut aikaa noin kahdesta vuodesta jopa 

yli kymmeneen vuoteen. Yhdellä vanhemmista oli kokemusta useista huostaanotoista ja myös huos-

taanoton päättymisestä lapsen täysi-ikäistyttyä. Haastateltavien taustat olivat erilaiset ja huostaanot-

tojen syytkin jossain määrin erosivat toisistaan; kaksi haastateltavista kertoi huostaanoton syyksi 

oman huumeriippuvuuden, yksi alkoholismin, yksi mielenterveysongelmat ja yhden huostaanoton 

syynä oli lapsen käytösongelmat ja kasvua vaarantava toiminta. Lapset olivat sijoitettuna haastattelu 

hetkellä sukulaisperheisiin, sijaisperheeseen, perhekotiin tai laitokseen. Yhteisenä tekijänä haastatel-

tavilla näyttäytyi haastatteluhetken toiveikkuus siitä, että tulevat saamaan lapsen takaisin kotiin. Yh-

dellä haastateltavista oli haastattelun aikana käynnissä niin sanottu koekotiutus eli huostaanoton pur-

kamista valmisteltiin, jonka ajaksi lapsi sijoitetaan kotiin asumaan. Kaikki vanhemmat tapasivat las-

taan säännöllisesti haastatteluhetkellä.  

Haastattelupaikka sovittiin yhdessä haastateltavan kanssa. Haastattelut tehtiin, joko haastateltavien 

kotona tai varasin haastateltavan kotipaikkakunnan kirjastoon rauhallisen tilan haastattelua varten. 

Kukaan haastateltava ei ollut yhteydessä haastatteluiden jälkeen, haastateltavat antoivat yhteystie-

tonsa, johon voin laittaa valmistuneen työni. Haastattelut kestivät vähän päälle tunnista noin kahteen 

tuntiin; pyrinkin pitämään haastattelut suurin piirtein yhden ja puolen tunnin mittaisina. 

Haastattelut olivat vapaamuotoisia haastatteluita. Haastattelujen alussa kerroin, että haastattelu on 

vapaamuotoinen ja toivon, että haastateltava voisi kertoa huostaanotosta mahdollisimman vapaasti, 

sillä haluan kuulla vanhemman tarinan vanhemmuudesta huostaanotossa. Kerroin, että minulla on 

mukana haastattelurunko, jonka avulla seuraan käsiteltyjä aihealueita. Kerroin myös nauhoittavani 

haastattelun. Pyysin haastateltavia aluksi kertomaan vapaamuotoisesti itsestään ja tilanteestaan ja jo 

alussa ihmiset ymmärsivät tarinallisuuden eri tavoin ja haastatteluista tulikin hyvin erilaisia. Toiset 

ymmärsivät tarinallisuuden ja alkoivat kertoa tarinaansa hyvinkin kaukaa ja muistelivat, mistä kaikki 
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joskus lähti ja toisille menneisyydestä kertominen oli selvästi paljon vaikeampaa. Toisissa haastatte-

luissa vanhempi kertoi tarinaansa avoimesti ja yksityiskohtaisesti toisissa haastatteluissa jouduin te-

kemään enemmän tarkentavia kysymyksiä, jolloin tarinakin ohjautui eri suuntaan. Kaikilta vanhem-

milta kysyin kuitenkin kokemuksia lastensuojelun näyttäytymistä vanhemmuuden muotoutumisessa 

huostaanoton jälkeen ja siitä millaista tukea olisi toivonut saavansa sekä kokemusta oikeuksien to-

teutumisesta liittyen huostaanoton lainsäädäntöön ja miten näkee vanhemman oikeudet lastensuoje-

lussa sekä vanhemman suhdettaan lapsiinsa tällä hetkellä. Jälkikäteen mietittynä en ehkä uskaltanut 

tarpeeksi aina luottaa siihen, että tarinat olisivat tuoneet esiin jotain tunnustuksesta, jonka vuoksi 

käytin hyödykseni eri aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ehkä välillä liian helpostikin.  

Haastatteluita voi kuvata aktivoiviksi haastatteluiksi, joissa tutkimuksen teemat olivat aktivoivina 

kysymyksinä vanhemman tarinalle. Minulla oli mukana haastattelussa teemarunko (liite1), jota käy-

tin välillä johdatellakseni vanhempaa tutkimusaiheeni kannalta oleellisien asioiden piiriin ja teema-

lista oli myös avuksi, mikäli vanhemmalla oli vaikeus kertoa vapaamuotoisesti kokemuksistaan. Tör-

rösen (2006, 23) mukaan aktivoivassa haastattelussa korostuu haastattelijan ja haastateltavan yhteis-

työ ja vuorovaikutus tarinan muodostumiseen. Vaikka halusin haastateltavan kertovan tarinansa mah-

dollisemman vapaamuotoisesti, niin tarinat ovat rakentuneet kuitenkin yhteistyöllä, sillä vaikutin ta-

rinoiden kulkuun tekemällä aktivoivia kysymyksiä ja johdattelemalla vanhempia haluamieni aihepii-

rien pariin. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 201–204; Törrönen 2006, 22–23.) Litteroidessa huoma-

sin, että ehkä välillä ohjasin liikaa vanhempaa ja tein kysymyksiä liian nopeasti eli katkaisin hiljai-

suuden tekemällä kysymyksen, mutta osaltaan tarkoilla kysymyksillä halusin selventää asioita, jotta 

olin ymmärtänyt vanhempaa oikein. 

Jokainen haastateltava ymmärsi tekemäni kysymykset omalla tavallaan, eikä aineistossani olekaan 

kyse siitä teinkö oikeita kysymyksiä saadakseni oikeita vastauksia vaan siitä, että ihminen kertoo 

oman tarinansa. Haastattelut olivat hyvin erilaisia ja jokainen vanhempi kertoi omalla tavallaan. 

Haastattelukertojen lisääntyessä opin antamaan vanhemmille myös tilaakin kertoa tarinansa, enkä 

pelännyt sitä, että tarinat eivät käsittelisi tarpeeksi aihealuettani. Huomasin myös litteroidessani, että 

olen välillä ilmaissut mielipiteitäni asioista, vaikka yritin olla hyvin neutraali ja luoda ymmärrystä 

haastateltavaa kohtaa. Viimeisissä haastatteluissa yritinkin kommentoida mahdollisimman vähän ja 

enemmän olla aktiivisen kuuntelijan roolissa. Tilan antaminen näyttäytyi haastateltavan kommen-

tissa, ja hän koki puuduttaneensa minut tarinallaan, kun olin niin hiljaa. 

Haastattelijana pyrin sopeuttamaan kysymykseni haastateltavien erilaisiin kerronnallisiin tapoihin. 

Välillä huomasin yrittäväni liikaa saada haastateltavaa pohtimaan asiaa. Yhdelle haastateltavista jou-

duin sanomaan, että en ota kantaa asioihin, sillä minulle tuli haastattelussa tunne, että haastateltava 
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halusi minun kertovan mielipiteeni hänen kokemastaan. Kerroin ymmärtäväni haastateltavan näkö-

kulman, mutta yritin pysyä mahdollisimman neutraalina. Olin kertonut kirjeessä, että olen työsken-

nellyt alalla, ja huomasinkin, että haastateltavat tiedostivat sosiaalityöntekijän taustani ja olettivat 

minun tietävän lastensuojelun käytänteistä. 

Yksikään haastateltava ei ilmaissut haastattelun aikana huoltaan yksityisyydestä ja haastateltavat ker-

toivat hyvin avoimesti menneisyydestään. Tämä voi kertoa siitä, että haastateltavat eivät pelänneet 

sanottavan vaikuttavan omaan tilanteensa tai tulevansa esille. Osa haastateltavista oli kertonutkin so-

siaalityöntekijälleen osallistuvansa tutkimukseen. Lähes kaikki haastateltavat kuvasivat, että haluavat 

tuoda esille näkemyksiään, jotta niistä olisi hyötyä muille vanhemmille. Kerroin haastateltaville mah-

dollisuudesta olla yhteydessä haastattelun jälkeen, jos on kysyttävää ja kysyin haastattelun lopuksi, 

tuliko haastattelun aikaan mieleen asioita, joista haluaisi vielä puhua. Huomasin myös, että haastat-

telujen lopussa olin melko uupunut koska haastattelutilanteet olivat hyvin intensiivisiä ja tunteikkaita. 

Mietinkin välillä, miten haastattelu on vaikuttanut haastateltavaan ja onko asioita noussut uudelleen 

pintaan haastattelun myötä. 

 

6.2.2 Aineiston käsittely 

 

Nauhoitin ja litteroin kaikki haastattelut analyysia varten.  Litteroinnit on tehty sanasta sanaan, mutta 

olen jättänyt pois kohtia, joissa puhutaan aiheen vierestä, jolloin olen laittanut sulkuihin mitä tapah-

tuu, esimerkiksi haastateltava lähtee pois haastattelutilanteesta ja vastaa puhelimeen. Omia pieniä 

reagointeja kuten myöntelyitä en ole litteroinut.  En litteroinut äänenpainoja, enkä tunteen osoituksia, 

kuten itkua tai naurahduksia. En ole merkinnyt tarkasti taukojen pituutta. Oleellista haastatteluissa 

ovat esiin tulevat asiat, ei se, miten asiat on esitetty. Olen litteroinut omat kysymykseni, jotta voin 

analysoida, miten kysymykseni on voinut johdatella haastateltavaa kertomuksessaan. (Ruusuvuori 

2010, 425.)  

Litteroidessani numeroin haastateltavat h1, h2,..., mutta analyysiä varten olen lainauksista numero 

merkinnät poistanut ja nimesin haastateltavat keksityin nimin. Käytin litteroidessa /- viivaa merkitse-

mään pientä taukoa ja //- kun tauko kesti pidempää.  Sulkuihin (…) olen kirjoittanut mistä haastatel-

tava kertoo tai mitä asiaa käsitellään, mutta jättänyt asian kirjoittamatta yksityisyyden suojaamiseksi. 

Litteroidessa haastatteluja mietin, että toinen haastattelukerta olisi voinut tuoda aineistoon syvyyttä, 

sillä litteroinnin aikana tuli monia kertomuksen haaroja, joihin olisi halunnut kuulla jatkoa. Haastat-

telut olivat välillä hyvin poukkoilevia ja usea asia jäi kesken, johtuen joko minun kärsimättömyydestä 



39 

 

tai haastateltavan tavasta kertoa asioita hyppien asiasta toiseen. Olen analyysissäni yhdistänyt saman 

haastattelun samaa tunnustussuhdetta käsittelevää tekstiä ja näin kuvannut kuinka vanhempien tari-

noissa tunnustus näyttäytyy. Lainauksien keskellä…tarkoittaa että lainauksen välissä on puhuttu ja 

lainaus jatkuu uudesta kohdasta. Näin saa paremman kuvan siitä, miten vanhempi on kokenut esi-

merkiksi hoivan tunnustussuhteena lastensuojelussa huostaanoton aikana.  Litteroitua tekstiä on yh-

teensä 68 sivua. Teksti on litteroitu käyttäen fonttia calibri kokoa 11, sivun reunat kaikkialla 1,27 ja 

rivin välin ollessa 1,15. 

 

6.3 Tarinoiden analyysi 
 

Narratiivista aineistoa voidaan analysoida monin tavoin.  Perinteisessä narratiivisessa tutkimuksessa 

analysoidaan tarinaa kokonaisuutena, eikä osina. (Hänninen 2010, 166). Omassa tutkimuksessani tar-

kastelen vanhempien tarinoita sekä kokonaisina tarinoina, että tarinan osina. Ensin kerron jokaisen 

haastateltavan tarinan kokonaisena tunnustusteorian kautta tarkasteltuna, jotta lukija saisi kuvan siitä 

millaisia tarinoita analysoin ja millaiseen ymmärrykseen vanhempien kertomuksista analyysini pe-

rustuu. Toisessa analyysin vaiheessa tarkastelen aineistoa osina, joissa vanhemmat kertovat tunnus-

tussuhteista huostaanoton aikaisessa lastensuojelutyössä. Analyysissäni tarkastelen, kuinka tunnustus 

näyttäytyy vanhempien kertomuksissa. 

Narratiivisessa analyysissa lukijaa voi johdatella ajattelemaan, mitä tekstin sisälle kätkeytyy ja mitä 

tarina kertoo yhteiskunnasta laajemmin ja siten tutkija voi liittää tutkimuksensa siirtymään laajem-

paan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä päätelmiä sosiaalisista prosesseista. (Kohler-Riessman 

2008, 13.) Rakennan analyysissäni aluksi vanhempien tarinat ja mitkä asiat tunnustusteorian kautta 

tarkasteltuna vaikuttivat vanhempien näkemyksiin suhteestaan lastensuojeluun? Kertomuksissa van-

hemmat itse kertovat kokemaansa ja minä tutkijana annan selityksiä, kuinka huostaanoton aikainen 

tunnustus näyttäytyy heidän kertomuksissaan. 

Toisessa vaiheessa analyysiäni etsin vanhempien tarinoista kohtia, joissa tunnustus näyttäytyy ja ka-

tegorisoin nämä eri tunnustussuhteiden tai tunnustusasenteiden mukaan. Analysoin, kuinka tunnustus 

näyttäytyy vanhemman elämässä. Tarkastelen vanhempien tarinoita huostaanotoista kategorisoimalla 

tarinoita tunnustussuhteiden kautta. Analysoin, miten vanhemman kertomuksessa eri tunnustussuh-

teet näyttäytyvät kuten hoiva/huomioiduksi tuleminen, oikeuksien tunnustaminen ja sosiaalinen ar-

vostus eli kuinka vanhempi kokee häntä kohdellun, huomioidun vanhempana, kuinka hänen oikeuk-
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sia vanhempana on kunnioitettu ja kuinka häntä arvostetaan vanhempana ja ihmisenä. Pohdin ana-

lyysissäni, myös miten tunnustus tai sen puuttuminen näyttäytyy vanhemmalle hänen vanhemmuu-

dessaan. Tutkimussuunnitelmassa pohdin vanhemmuuden muuttumista ja rakentumista huostaanoton 

jälkeen, mutta vanhempien tarinoissa tuli esiin koko lastensuojelun aikaisen työskentelyn merkitys 

suhteessa vanhemmuuden rakentumiseen huostaanotossa. 

Tutkimustulosten kuvaamisessa otan mukaan aineisto-otteita. Aineisto-otteet valitsin siten, että ne 

tukevat ja rikastuttavat analyysin kulkua ja ymmärtämistä.  Pohdin samalla, miten pystyisin pitämään 

lainaukset sellaisina, etten loukkaisi haastateltavien yksityisyyttä. Selventääkseni analyysiä olen yh-

distänyt lainauksista kohtia, jotka käsittelevät mielestäni samaa tunnustussuhdetta.  Olen myös jättä-

nyt lainauksista pois henkilöiden ja paikkojen nimet, joten siltä osin lainauksia on muunneltu tunnis-

tettavuuden vähentämiseksi. Esimerkiksi nimet on muutettu tai puhun pelkästä lapsesta. Jätin myös 

paikannimet pois kokonaan puhuen paikkakunnasta. Loppupäätelmissä pohdin, miten tunnustus nä-

kyy eri tilanteissa sekä mitä se tarkoittaa vanhemmalle. 

 

6.4 Tutkimuksen eettisistä valinnoista ja luotettavuudesta 
 

Tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyys ovat hyvin merkityksellisiä liittyen aiheen arkaluontoisuu-

teen. Hain haastateltavia eri kunnista ja eri tahojen kautta, jotta tarinat eivät kiinnittyisi yhteen paik-

kaan, vaan tarinat ilmentäisivät lastensuojelua laajemmin.  Tiedän haastateltavien kertomasta ja osal-

taan sosiaalityöntekijöiden kertomana, että vaikka rajaukseni haastateltavien elämäntilanteen suhteen 

oli vähäistä, niin pyynnöstäni huolimatta sosiaalityöntekijät tekivät omaa rajausta, sen suhteen ke-

nelle tietoa antoivat. Sosiaalityöntekijät eivät välttämättä olleet jakaneet tietoa laajalle asiakaskun-

nalle, vaan päättivät itse kenelle informoivat tutkimuksesta. Voi olla, että haastateltaviksi valikoitui 

osaltaan asiakkaista aktiivisimpia vanhempia, jotka pystyvät toimimaan lastensuojelun kanssa sillä 

hetkellä. Toisaalta osa haastateltavista sai tiedon tukiryhmän kautta, joten heidän lähtökohtansa voi-

vat olla erilaiset suhteessa sosiaalityöntekijöihin. Tiedän, että yhdessä kunnassa tieto tutkimuksesta 

lähetettiin asiakkaille postitse, joten tietoa pyritty levittämään muillekin kuin aktiivisimmille asiak-

kaille. 

Mietin myös paljon tutkijapositiotani, sillä olen työskennellyt lastensuojelussa huostaanotettujen las-

ten vanhempien kanssa ja tiedostan työn haasteet myös sosiaalityöntekijän kannalta. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan onkin pystyttävä reflektoimaan vaikuttimiaan kuten omaa asemaa ja paikkaa 

tutkimuksessa. (Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto 2006, 197.)  Mietin myös, miten paljon sosiaalityön 
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taustani näyttäytyy analyysissäni, sillä huomasin miettiväni tutkimusta tehdessäni välillä omaa työ-

täni ja asiakastapauksiani. Minun piti aktiivisesti unohtaa aikaisempi työni ja keskittyä haastatteluai-

neistoon, etten tekisi liian paljon oletuksia aiemman työni takia. Mietin myös, että tuleeko tutkiel-

mastani helposti huono-osaisten puolustuspuhe sosiaalityöntekijöitä vastaan tai toisin päin. Margi-

naaliin kuuluvia tutkittaessa ihmiset nähdään helposti vain yhteiskunnan uhreina eikä toimijoina. Tar-

koitukseni ei ole kuitenkaan tehdä vanhemmista sosiaalityön uhreja vaan tuoda esiin kuin ihmisten 

värinen vuorovaikutus näyttäytyy tunnustussuhteisen avulla. Toisaalta, jos en olisi koskaan työsken-

nellyt lastensuojelussa, minulla ei olisi minkäänlaista tarkastelupintaa mihin heijastaa tarinoita. Ana-

lyysini olisi varmasti erilainen, jos en ymmärtäisi lastensuojelun käytännöistä mitään, enkä niistä 

olosuhteista missä lastensuojelussa työskennellään. Tutkimusaiheeni ja tutkimuksen teko tapa on eet-

tisesti vaativa, joten joudun koko ajan tutkimusta tehdessäni miettimään valintojani erityisesti tutki-

musaineiston käsittelyssä.  

Tutkimusaiheeni on eettisesti herkkä aihe, koska siinä tarkastellaan ihmisen henkilökohtaisen elä-

mään ja liikutaan arkojen asioiden piirissä. Vanhempi joutuu käsittelemään itselleen hyvin vaikeata 

aihetta tuntemattoman henkilön kanssa. Minua mietitytti etukäteen, kuinka vanhemmat voivat rea-

goida haastatteluun ja millaisia lukkoja haastattelu voisi haastateltavissa avata, mutta uskoin, että 

vanhempi, joka suostuu haastatteluun, on pystynyt käsittelemään kokemaansa ja haastattelu itsessään 

on mahdollisuus käsitellä tunteitaan. (Syrjälä, ym. 2006, 183.) Pohdin sitä, kuinka haastatteluhetket 

vaikuttivat vanhempiin jälkikäteen. Haastattelut olivat välillä hyvin intensiivisiä ja haastateltavat her-

kistyivät muisteluissaan ja selvästi purkivat myös pettymystään saamaansa kohtelua kohtaan. Pohdin 

välillä jälkikäteenkin, kuinkahan haastattelu on vaikuttanut haastateltaviin. Haastattelut loppuivat 

kuitenkin rauhallisessa mielialassa ja yritin haastattelun loputtua puhua tästä hetkestä ja tulevasta, 

sillä jokaisella vanhemmalla oli haastattelu hetkellä asiat hyvin ja odottivat asioiden edistyvän. Yk-

sikään vanhempi ei ole ollut yhteydessä haastattelun jälkeen. Lupasin lähettää työn valmistuessa tie-

don siitä heille sähköpostitse.  

Huostaanottoon liittyvät häpeän tunteet saattavat vaikuttaa siihen, mitä ja miten kerrotaan tai jätetään 

kertomatta. Toisten haastateltavien tapa kertoa tarinaansa oli polveileva, joten joltain osin ihmisen 

historia ja huostaanoton historia ja tausta jäivät hieman epäselviksi.  Tutkielmassani en pohdi sitä 

mitä jäi kertomatta, sillä tarkoitukseni on tuoda esiin tutkittavien oma ääni ja se, mitä he haluavat 

tuoda esiin. Toisille asioiden muistelu oli selvästi helpompaa kuin toisille ja kertominen omasta elä-

mästä kokonaisuutena oli toisille haastateltaville luontaisempaa kuin toisille. Raportoidessa ja analy-

soidessani mietin kuinka haastateltavat kokevat analyysini lopputuleman. Syrjälä, Estola, Uitto ja 

Kaunisto (2006, 184) puhuvatkin välittämisen etiikasta, eli tutkijan tulee muistaa koko tutkimuksen 
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teon ajan, miten tutkittava asian voi kokea, kun kyseessä on ihmisen kokemuksien tulkinta ja tutki-

minen. Välittämiseen liittyy se, ettei tutkijana moralisoi ihmisen tekoja ja valintoja ja toisaalta tuo 

esiin, miten on päätynyt lopputulemaansa. 

 

 

7 VIISI TARINAA VANHEMMAN TUNNUSTAMISESTA HUOS-

TAANOTTOPROSESSISSA 
 

Analysoin vanhempien tarinoita tunnustusteorian kautta. Seuraavaksi kerron haastateltavieni tarinat, 

ja kuinka niissä näyttäytyy tunnustetuksi tuleminen. Jokaisella vanhemmalla tuli esiin kokemuksia 

tunnustetuksi tulemisesta ja melkein kaikilla oli myös kokemuksia, siitä ettei ollut tullut tunnustetuksi 

jossain vaiheessa huostaanottoprosessia. Kaikki haastateltavat olivat haastatteluhetkellä toiveikkaita 

liittyen lapsensa huostaanottoprosessin etenemiseen; joko kotiutumisen suhteen tai yhteyden tiivisty-

misen suhteen. Tarkastelen, mitä vanhempien vanhemmuuden tunnustamisessa on tapahtunut eri 

huostaanottoprosessin vaiheissa. Kerron vanhempien tarinat lastensuojelun asiakkuuden alusta haas-

tatteluhetkeen. Olen halunnut pilkkoa tarinaa huostaanottoprosessin mukaan, koska se helpotti hah-

mottamaan tunnustuksessa tapahtunutta muutosta. Tarinat ovat syntyneet minun tulkinnan kautta 

siitä, mitä vanhemmat ovat minulle kertoneet, ne eivät ole autenttisia tarinoita, vaan vanhempien ker-

tomasta syntyneitä tarinoita tunnustuksesta huostaanottoprosessissa. 

 

7.1 Oman aseman löytyminen vanhempana huostaanotossa tunnustuksen myötä  
 

”Sanna:… ei vanhemmuudessa koskaan ollut mittään vaan päihteet, sitä ei tajunnut sitä, että 

vaikka on kuin hyvä vanhempi niin ne päihteet ei sovi siihen perhe-elämään.” 

 

Sannan tarina on kertomus tunnustetusta vanhemmuudesta, joka kannattelee läpi vakavan päihdeon-

gelman ja ajan, jolloin Sanna ei pysty olemaan yhteydessä sosiaalityöntekijöihin ja yhteys lapsiinkin 

katkeaa. Sannalla on neljä erilaista kokemusta huostaanotosta yli kymmenen vuoden ajalta.  

 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojeluasiakkuuden alussa: 

 
”Sanna:… näitä aikusia lapsia meillä on ollut koko ajan tosi hyvä ja tiivis suhe, koska mää on 

ollut yksin oikeestaan niitten kanssa, hoitanut ne yksin ja ollut niitten kanssa ja ne on ollut sen 
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verran vanhempia ku ne on  huostaanotettu ja meillä hyvin toimi vielä se, ne ei ollut valvottuja 

ne tapaamiset mää sain käydä niillä kylässä ei ollut tarkka aika milloin sain mää sain käyä, niin 

se toimi tosi hyvin ja se pysykin se suhde tosi hyvänä... et en oo ikkään vaikka silloin sai käyä 

niinkö lapsia siellä kattoon niin en oo sinne sekasin sinne mennyt ikinä vaikka sillon ei niinkö 

tarvinnut käydä seuloissa erikseen niinkö näitten viimeisten aikana meidän piti käydä aina en-

nen tapaamista seuloissa” 

 

Sannalla oli pitkä kokemus lastensuojeluasiakkuudesta, sillä se alkoi jo silloin, kun hänen ensimmäi-

set, nyt jo täysi-ikäiset lapset olivat alakouluikäisiä. Tuolloin Sanna haki apua perheellensä ja omaan 

päihdeongelmaansa. Sanna kertoo luottavaisesta suhteesta sosiaalityöntekijöihin sijaisvanhempiin ja 

Sanna kokee tulevansa tunnustetuksi vanhempana. Sanna kokee ensimmäisten lasten kohdalla ol-

leensa lapsillensa vanhempi huostaanotosta huolimatta ja Sanna kokee olevansa tasavertainen van-

hempi lapsilleen sukulaissijaisperheen kanssa. Sanna pystyi tapaamaan lapsiaan vapaasti sijaisper-

heen kanssa sopien. Sosiaalityöntekijät luottivat Sannaan lasten tapaamisissa ja ettei Sannan päihde-

ongelma vaikuttanut Sannan ja lasten väleihin. Sanna pääsi kuntoutukseenkin, mutta apu ei ollut riit-

tävää, eikä Sannan mukaan oikeanlaista siinä hetkessä. Sannan päihteidenkäyttö ei loppunut ja lapset 

olivat huostassa täysi-ikäisyyteen saakka.  Sannan kertomasta saa kuvan, että sosiaalitoimessa häneen 

luotettiin vanhempana ja kyvykkäänä arvioimaan toimintaansa. Sosiaalityöntekijä tunnusti vanhem-

man hoivan tarpeet ja mahdollisti kuntoutuksen, mutta merkityksellisintä oli se, että Sanna koki tul-

leensa arvostetuksi vanhempana päihdeongelmasta huolimatta ja hänen arvostelukykyyn uskottiin.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä näyttäytyi positiivisena palveluiden mahdollistajana, joka luotti 

vanhempaan.  

 

”Sanna :…on siinä ollut kymmenen vuotta väliä oisko melekeen , mulla oli ensimmäinen päih-

dehoito, määhän olen ollut monessa/ mää pääsin (paikkakunta) makso mulle yhen päihdehoi-

don, mutta siihen aikaan vielä ei ollut minkäänlaista terapiaa siellä vaan oltiin/ se oli paikka 

missä säilöttiin/ meillä ei ollut terapiaa mittään, niin eihän niitä asioita yksin omassa päässä 

ymmärrä…” 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen huostaanotossa 

Vuosien päästä Sanna tulee uudelleen raskaaksi, jolloin Sannan päihdeongelmaan puututaan uudel-

leen. Perhettä tuetaan ja vanhemmat pääsevät uudelleen päihdekuntoutukseen, mutta korvaushoitoon 

vanhemmat eivät pääse, koska vanhempien ei nähty olevan tarpeeksi huonossa kunnossa, vaikka 

Sanna myöntää sosiaalityöntekijälle käyttäneensä päihteitä kymmenen vuotta. Kuntoutuksen jälkeen 
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perhe pääsee kotia, vaikka vanhemmat myöntävät sosiaalitoimelle, etteivät ole valmiita kotiin ja oli-

sivat halunneet kuntoutuksen jatkuvan, mutta jatkoa kuntoutukselle ei myönnetä. Sanna kertoo, että 

kokivat jääneensä yksin lapsen kanssa. Käykin niin, että lapsi otetaan huostaan noin vuoden päästä. 

Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on vaikeaa. Sanna kokee, että niin sosiaalityöntekijät, mies kuin su-

kulaissijaisvanhemmat ovat häntä vastaan. Sannan päihteidenkäyttö jatkuu ja yhteistyö sosiaalitoi-

men kanssa loppuu. Yhteys sosiaalitoimeen katkeaa, koska Sanna tietää, ettei voi täyttää sosiaalitoi-

men vaatimuksia ja antaa puhtaita seuloja. Sanna saa kohta neljännen lapsensa, joka otetaan heti 

huostaan ja pääsee sisaruksensa kanssa samaan perheeseen.  Sanna kuvaa olleensa tuolloin heikoim-

millaan, mutta yhteistyö sosiaalitoimen kanssa jää, koska Sanna ei ole yhteydessä sinne.  

 

Sanna saa hoitoa ja häntä huomioidaan vanhempana, mutta kun tarjotut hoidot eivät auta, Sanna syyt-

tää itseään ja luopuu yhteydestä sosiaalitoimeen. Sosiaalityöntekijöiden yhteydenoton puute näyttäy-

tyi Sannalle hänen vanhemmuutensa tunnustamattomuutena. Yhteydenpito on Sannan aktiivisuudesta 

kiinni ja Sanna syyttää itseään siitä, ettei kyennyt tai halunnut tarpeeksi kuntoutua pystyäkseen ta-

paamaan lapsiaan. 

 

”Sanna: ”mää en oikein muista ennään…sillon siinä sillonhan tuntuu että ei huomioida millään 

lailla mutta kun jälkeenpäin miettii niin asia voi ollaki eri… joo mutta aika tyhyjän päälle jätet-

tiin kun aattelee, että meille ei maksettu sitä kuntoutusta kuin kaksi tai kolme kuukautta me 

yritettiin anoa lissää niin ei maksettu ja me oltiin ihan keskeneräisiä vielä pienen pojan kanssa 

vasta kottiin, niin ja oli vaan ne a-klinikka käynnit ja siinäkö olis saanut sitä tukea enempi / niin 

että just noihin pitäs kyllä noihin siihen kun pienen lapsen… ei vielä ei omaa halu ei ollut siinä 

tarpeeksi, mutta mää sain hyvät työkalut niinkö sieltä sillon, mutta mää otin ne vasta käyttöön 

vasta kymmenen vuoden päästä suunnilleen, rupesin vasta tajuamaan ne asiat ja miettiin 

niitä...ehkä jo silloin tuota niin ku ois päässyt korvaushoitoon se ei olis ollut niin suuri taakka, 

mitä jos lopetat seinään ja  //ku ei se terapia mitä se oli silloin tällöin käydään a- klinikalla ja se 

riippuu niin työntekijästä millasta..” 

 

Sannan kertoo pelastuksensa olleen terveysaseman sairaanhoitajan, joka Sannan lääkärikäynnin yh-

teydessä sopii hänelle ajan A-klinikalle. Sanna saa taas yhteyden päihdehoitoon ja Sanna kertoo kun-

toutumisensa alkaneen tuosta hetkestä. Sanna saa päihdekuntoutuksen aikana lapsen. Sanna on toi-

veikas tämän tulevan lapsen suhteen, ja että pääsee tämän lapsen kanssa kotiin kuntoutusjakson jäl-

keen. Kuntoutusjakson lopussa lapsi päätetään ottaa huostaan kiireellisesti, koska Sannalla löytyy 

kiellettyjä aineita seulasta. Sanna myöntää käyttäneensä reseptilääkettä jo ennen lapsen syntymää. 
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Sanna kokee tulevansa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, koska häneen ei luoteta. Sanna ei hy-

väksy huostaanottoa, koska hän näkee sen epäoikeudenmukaisena siinä hetkessä ja syyn siihen olevan 

väärän. Sanna ensimmäistä kertaa vastustaa huostaanottoa ja Sanna hakee tunnustusta itselleen ja 

vanhemmuudelleen vastustamisen kautta. Sanna kuvaa, että vuosi meni toipuessa siitä traumasta ja 

katkeruudesta sosiaalitoimea kohtaan, vaikkakin jälkeen päin Sanna näkee huostaanoton oikeana rat-

kaisuna oman kuntoutumisen kannalta. Huostaanoton syyt ja sosiaalityöntekijän toiminnan Sanna 

koki epäoikeudenmukaiseksi. 

 
”Sanna:…mutta se oli ehkä silti hyvä silti ku ajattelee jälkikätteen se on ollut ihan hyvä se ois 

ollut niin raskasta pikkulapsen kanssa, vielä mää olin niin alussa toipumisessa saanut ihan rau-

hassa nyt toipua, vaikka sillonhan se tuntui maailmanlopulta, se tuntu aivan hirveältä siinä me-

nikin ensimmäinen vuosi huostaanoton jälkeen kun ei ajatellut mittään muuta kuin kuin epäoi-

keudenmukaista se oli, mutta sitten ku sen yli pääsi sitten alkoi toipuu” 

 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen haastattelun hetkellä 

Haastatteluhetkellä Sanna kuvaa olevansa tiellä kohti kuntoutumista ja harjoittelee olemaan aktiivi-

nen vanhempi ja asiakas. Sanna on päässyt hänelle sopivaan päihdekuntoutukseen, hän kokee, että 

uusi sosiaalityöntekijä ymmärtää häntä ja vertaistuki on auttanut ymmärtämään huostaanottoproses-

sia ja antaa tukea. Sannan kertomana hän näyttää tulevan tunnustetuksi ihmisenä ja vanhempana, 

kaikilla kolmella tavalla eli hänet huomioidaan antamalla tukea, vanhemmalle kerrotaan hänen mah-

dollisuutensa ja oikeutensa toimia, joten vanhemman itsekunnioituskin vanhempana kasvaa. Sanna 

kokee myös häntä kohdeltavan vanhempana, jolla on oikeus vanhemmuuteen, eikä vain päihdeongel-

maisena. 

 

Sannan tarina kertoo, siitä kuinka kokemukset hyvästä vanhemmuudesta huostaanotosta huolimatta 

kantaa yli niiden hetkien, kun sosiaalityöntekijä, eikä edes itse, usko enää itseen ja eikä omaan van-

hemmuuteensa.  Sanna alkaa uskoa itseensä, kun pääsee oikealla hetkellä oikeanlaiseen hoitoon ja 

kokee tulevansa kohdatuksi sosiaalityöntekijän taholta. Sanna kuvaa tulleensa tunnutetuksi sosiaali-

työntekijän ja vertaistukihenkilön taholta ja, he saavat Sannan uskomaan itseensä. Sanna kokee nyt 

olevansa vanhempi, jolla on oikeus mielipiteisiin, eikä häntä kohdella vain huumeita käyttävänä äi-

tinä, joka joutuu sopeutumaan sosiaalitoimen tahtoon. Sannan kokemus itsestä arvostettuna vanhem-

pana syntyi pikkuhiljaa ja Sanna työskentelee sen, eteen ettei kokisi olevansa ulkopuolinen lastensa 

elämässä ja voisi työstää menneisyyttä, niin lastensa kuin myös sijaisvanhempienkin kanssa. 
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7.2 Etnisen taustan taakka tunnustuksen mahdollistumiselle 
 

”Kerttu: toivoisin, että tuo lastensuojelulaki, että…laki ois kaikille samanlainen, ettei katottas 

läpi sormien semmosia asioita viranomaisten puolesta, koska on pieni paikkakunta…” 

 

Tarina kertoo Kertusta, äidistä, jonka tarinassa tunnustuksen esteenä näyttäytyy hänen etninen taus-

tansa. Kertulla on yksi lapsi, joka on otettu huostaan heti syntyessään Kertun päihdeongelman vuoksi.  

 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojeluasiakkuuden alussa 

Kerttu joutui lastensuojelun asiakkaaksi, koska oli raskaaksi tullessaan korvaushoidossa. Kertulla oli 

halu tulla äidiksi ja oli hyvin onnellinen tulevasta lapsestaan. Lapsen synnyttyä Kerttu jäi kiinni kiel-

lettyjen aineiden käytöstä ja lapsi otettiin huostaan laitokselta suoraan ja sijoitettiin perhekotiin.   

Kerttu myöntää virheensä, joka johtui reagoinnista surulliseen elämäntapahtumaan ja hyväksyy huos-

taanoton. Kerttu kuvailee suhdetta sosiaalitoimeen asiakkuuden alusta epäluuloiseksi molemmin puo-

lin, mikä on vastavuoroisen tunnustuksen esteenä. Kerttu kertoo huostaanoton alusta asti tapahtumia, 

jotka saavat Kertun uskomaan, että sosiaalityöntekijä ei luottanut häneen ja hän ei myöskään luottanut 

tämän vuoksi sosiaalityöntekijään.  Sosiaalityöntekijä teki asioita, ilman, että Kertulle kerrottiin niistä 

tai hänen mielipidettä kysyttiin, mikä sai Kertun kokemaan itsensä ihmisenä ja vanhempana toisar-

voiseksi.   

 

”Kerttu:…hankitiin toinen paikka se menneen sinne (paikka) ja tuota tullee tuommonen tullee 

palaveri/ tullee se perhekin tullee/ se ois kuulunut mulle ilmottaa se sosiaalityöntekijä ei puhu-

nut mulle mittään/ mää menin näin sosiaalitoimisoon palaveriin ja siinä aulassa ootti semmonen 

pariskunta outo mulle ja sosiaalityöntekijä tullee siihen ovelle ja pyytää sinne huoneeseen se 

tullee se pariskuntakin sinne ja mää oon ihan äimänä niinkö mitä nyt on, mää niinkö siitä rupesin 

sanomaan mulle ois kuulunut ilmottaa, että mää niinkö vastustan tätä ja lähin huoneesta pois 

mää lähin siitä huoneesta pois , että mää en halua tässä huoneessa olla.. niinkö että minä vaan 

oon siellä” 

 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen huostaanotossa 

Kerttu kertoo huostaanoton aikaisesta työskentelystä ja siitä, kuinka sosiaalityöntekijä ei huomioi 

kerttua vanhempana, eikä Kertulle kerrota asioista ennen palavereita, joten asiat tulevat hänelle yllä-

tyksenä.  Sosiaalityöntekijä määrittää huostaanoton alussa kaiken sijaisperheen, lapsen tapaamisten 

suhteen kuten ajankohdat, tapaamispaikat. Kertun ja sosiaalityöntekijän suhde on hyvin kärjistynyt, 

sillä Kerttu kertoo eräässä tapaamisessa olleen poliisitkin mukana. Kerttu kuvaa myöntyvänsä kaik-
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keen ja kuvaa kuinka yrittää osoittaa toiminnallaan olevansa hyvä vanhempi.  Kerttu kuvaa turhautu-

mistaan sosiaalityöntekijään, kun mikään ei muutu, vaikka hän on tehnyt kaikki vaaditut muutokset 

elämässään, mitä häneltä on toivottu, ja senkään jälkeen sosiaalityöntekijän taholta ei tule vastakaikua 

hänen toiveelleen nähdä lasta enemmän. Kerttu kävi jokaisessa tapaamisessa ja teki muutokset elä-

mässä, joita häneltä odotettiin. Kerttu halusi osoittaa toiminnallaan haluavansa olla lapsen äiti. Kertun 

epäluottamus sosiaalityöntekijää kohtaan kasvoi, kun hänen vanhemmuutta muutoksista huolimatta 

ei arvostettu. Kerttu on epätoivoinen ja vihainen sosiaalityöntekijälle. Kerttu sai uhkaamalla valituk-

sen tekemisellä vaikutettua joihinkin asioihin, kuten tapaamisajan lisääntymiseen. Suhde sijaisvan-

hempiin näyttäytyy tunnustavammalta ja Kerttu kuvaa yhteistyön sijaisvanhempien kanssa sujuvana; 

sijaisvanhemmat kertovat arvostavansa Kertun toimintaa ja sitoutuneisuutta tapaamisiin ja näkevät 

Kertun hyvänä äitinä.  Kerttu kokee, että hyvillä väleillä sijaisvanhempiin ei ollut merkitystä, koska 

avointa yhteistyötä sijaisperheen, vanhemman ja sosiaalityöntekijän kanssa ei ollut.  

 
”Kerttu: …se eka se toimi silläkin lailla tiiät sää, että mulle ei monesti ilmotettu, sosiaalityön-

tekijä ei ilmottanut mulle monesti ne sieltä sijoituspaikasta soitti, että onko nimi ilmottanut sulle 

maria, että lapsella on tämmönen tilanne ja tämmönen ja mää sanoin, että ei oo, että ei mulle 

ole ilmotettu…” 

 

Kerttu ei koe tulevansa tunnustetuksi vanhempana lastensuojelussa ja kokee toiminnan epäkunnioit-

tavaksi ja ettei hänen oikeuksiaan huomioida. Kokemus tunnustamattomuudesta ilmenee vanhemman 

taisteluna tunnustuksesta uhkailuna. Vanhempi haluaa tulla tunnustetuksi ja koska kokee ettei omalla 

toiminnalla ole merkitystä, kokeekin arvostelun koskevan häntä persoonana ja ihmisenä ei vanhem-

pana.  

 
”Kerttu :..ne sano näin että onhan he sulla on säännöllisesti pyörinyt tapaamiset, niinkö ne on 

taas riippunut minusta itestäni ja miten mää oon elämäni muuttanut, että sillä lailla muuten mää 

en osaa tuohon vastata mää oon saanut niin paljon negatiivista tuolta lastensuojelupuolelta, nyt 

tammikuussa vasta vaihtu se sosiaalityöntekijä…” 

 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen haastattelun hetkellä 

Haastattelu hetkellä Kerttu kuvaa tilannettaan toiveikkaaksi. Kerttu pystynyt hoitamaan asioitaan ja 

kuntoutumaan ja hänellä on nyt sosiaalityöntekijä, joka on huomioinut hänen toimintansa, mitä hän 

on tehnyt vanhemmuutensa eteen. Kerttu kokee tulleensa tunnustetuksi vanhempana sen jälkeen, kun 

hän lapsen sijoituspaikkaa vaihdettiin ja hänen toiveettaan sijoituspaikan suhteen kuultiin.  Uusi si-
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jaishuoltopaikka on pystynyt tukemaan Kerttua vanhempana. Kerttu on saanut tukea myös vertais-

ryhmästä, jonka toimintaan hän on päässyt. Vertaisryhmä on antanut Kertulle ymmärrystä omasta 

asemastaan lastensuojelussa ja hän osaa nyt vaatia oikeuksiaan, mutta samalla myös ymmärtää pe-

remmin sosiaalityöntekijöiden työtä ja pystyy tunnustamaan sosiaalityöntekijöiden tehtävän. Lisäksi 

Kertulla on uusi sosiaalityöntekijä lastensuojelussa, joka on saanut Kertun luottamuksen tekemällä 

lupaamansa. Kerttu on nyt luottavainen siihen, että hänen kanssaan työskennellään ja hänet huomioi-

daan lastensuojelussa vanhempana.  Kerttu on hakenut apua viranomaisten kanssa toimimiseen, 

koska kokee, että hänen ymmärtämättömyyttään asioita, ei ole hoidettu kuten olisi kuulunut ja hänen 

oikeutensa eivät ole toteutuneet.  

 

Kertun tarina, kertoo siitä, kuinka huostaanoton alussa molemminpuolinen epäluulo yhteistyössä, on 

tunnustuksen esteenä, mutta ymmärryksen ja luottamuksen kautta tunnustaminen tulee mahdolliseksi. 

Vanhemman kokemukseen mukaan sosiaalityöntekijän epäluulon taustalla on ennemmin hänen etni-

nen taustansa kuin, että hän on entinen huumeidenkäyttäjä. Vanhemman tunnutus mahdollistuu sen-

kin myötä, että vanhempi alkaa ymmärtää asemaansa lastensuojelussa vertaistuen avulla.  Lisäksi 

uusi työntekijä, hän saa vanhemman luottamuksen huomioimalla vanhempaa ja huolehtimalla hänen 

oikeuksistaan ja osoittaen näin arvostusta vanhempaa kohtaan. 

 

 

7.3 Tarina kokonaisvaltaisesta tunnustetuksi tulemisesta  
 

”Pirjo: sen takia, mulla on niin hyvät vipat kuule tästä, että mää oon kyllä saanut kaiken avun, 

että….” 

Tarina kertoo Pirjosta, äidistä, joka selviytyy perheen tragediasta lastensuojelun tuen avulla. Pirjo on 

äiti, joka on aina pysynyt vaikeuksista huolimatta toimintakykyisenä äitinä kahdelle lapselleen, joista 

toinen otettu huostaan teini- ikäisenä oman terveyttä ja kasvua vaarantavan käytöksen vuoksi. Pirjo 

on luottavainen oman vanhemmuutensa suhteen ja kokee, että lastensuojelu on auttanut heitä vai-

keuksissa kaikin mahdollisin tavoin. 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojeluasiakkuuden alussa 

Perheen lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun lapset ovat pieniä alle kouluikäisiä. Asiakkuus johtuu per-

heen isän mielenterveysongelmista ja sen aiheuttamista traumaattisista kokemuksista, joihin perhe 

saa apua lastensuojelun kautta. Pirjo on aktiivinen vanhempi ja hakee perheelleen apua lastensuoje-

lusta. Pirjo kokee, että häntä arvostetaan lastensuojelussa vanhempana, eikä hänen vanhemmuutta 
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missään vaiheessa arvostella. Lastensuojelu asiakkuus on välillä vähemmän aktiivinen, mutta yhteys 

sosiaalityöntekijöihin pysyy ja äiti hakee aktiivisesti apua lapsillensa. 

”Pirjo:… joo no niin no mitä on monesti kuullut ympäriltä, niin ei niillä ole ollut aina niin 

positiivisia kokemuksia, minä oo tyytyväinen, mää oon saanut avun ja pystynyt neuvottelemaan 

ja aina voi soittaa…” 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen huostaanotossa 

”Pirjo:..sosiaalitoimen työntekijät tuli sinne siinä niinkö ne päätti, että lapsi huostaanotetaan ja 

vaikka sää tiesit sen ja tavallaan toivoivoit että joku ratkasu tullee niin kyllä se oli kuin lekalla 

ois lyöty päähän kumminki vaikka sää kaikkes yritit” 

 

Huostaanotto tapahtuu vuosien päästä lastensuojelu asiakkuuden alkamisesta, kun toinen lapsista tu-

lee teini-ikään ja Pirjo ei enää koe pystyvänsä auttaa lastaan hänen vaikeuksissa. Perhe saa vaikeuk-

sien tullessa esiin paljon huomiota ja tukea, ensin avohuollon sijoituksena ja sitten kokoperheen kun-

toutuksena, jota harvoin annetaan teini-ikäisten perheille.  Kun mikään ei auta lasta ongelmissaan, 

Pirjo päättää suostua huostaanottoon. Vaikeasta päätöksestä huolimatta, Pirjo kokee huostaanoton 

oikeaksi päätökseksi. Pirjo kokee, että sijoituspaikat sekä kuntoutus- ja hoitotahot ovat tukeneet häntä 

vanhempana ja hän kokee parempi vanhempi saamansa avun ja tuen vuoksi. Sosiaalityöntekijöitä 

Pirjo kuvaa ihmisiksi, jotka ymmärtävät ja antavat tukea tarvittaessa.  

 

Vanhemmuuden tunnustaminen haastattelun hetkellä 

Pirjo kokee saaneensa kaiken tuen itsellensä ja lapsellensa ja uskoo, että kaikki päättyy vielä kaikesta 

huolimatta hyvin ja lapsi pääsee kotia, sillä suhde lapseen on parantunut huostaanoton aikana ja Pirjo 

kokee kuntoutuneensa itsekin.  

Tarina kertoo siitä, miten onnistunutta lastensuojelun työ voi olla tilanteessa, kun mikään ei estä vas-

tavuoroisen tunnustussuhteen syntymistä. Vanhempi on aktiivinen ja pyytänyt apua ja ottaa kaikki 

tuon muodot vastaan, mitä tarjotaan. Vanhemmalla itsellään ei ole ongelmia ja hän kuvaa olevansa 

toimintakykyinen ihminen ja pystyy ottamaan apua vastaan ilman ennakkoluuloja tai pelkoja. Sosi-

aalitoimen työntekijät myös uskovat perheen kykyyn selviytyä ongelmista ja antavat paljon tukea 

perheelle, mistä vanhempi on myös kiitollinen. Tunnustus on vastavuoroista ja vanhemman tyytyväi-

syys johtaa siihen, että hän kokee tulleensa tunnustetuksi. Vanhempi ei missään vaiheessa epäile so-

siaalityöntekijöiden työtä ja ottaa vastaan tarjotut palvelut. 
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7.4 Tarina voimaantumisesta huostaanoton aikaisen tunnustuksen myötä 
 

”Seija: varmaan paljon vaikuttaa se, että mulla on ollut se kontakti aklinikalle, sitten että sitä, 

kun mää oon hirveen avoin / mä voin suoraan sanoa, mikä tilanne ja pystyn sanomaan, että 

mua ei hävetä, vaikka ei vuoden äiti olotila ole, mutta tietysti se, että aina oon kyllä asiani hoi-

tanut ja nytten oon opiskellutkin vielä uuen ammatin…” 

 

Tarina kertoo Seijasta, jolla on yksi lapsi, joka otetaan huostaan äidin päihdeongelman ja isän väki-

valtaisen käytöksen vuoksi. Seijan vanhemmuuden tunnustamista huostaanotossa kuvaa aktiivisuu-

den lisäksi se, että hänellä on tiivis suhde sosiaalityöntekijään ja sijaisvanhempiin. Lastensuojelun 

asiakkuuden aikana ja huostaanoton jälkeen Seija on alkanut kuntoutumaan ja voimaantumaan van-

hempana. 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojeluasiakkuuden alussa 

”Seija:..kokoajanhan sitä on lastensuojelun kanssa oltu tekemisissä, vaikka ei alkoholia ollut 

niin isän takia, mutta tuota, siitä se on jatkunut, on niitä palavereita…  varmaan paljon vaikut-

taa se että mulla on ollut se kontakti aklinikalle sitten että sitä on kun mää oon hirveen avoin 

mä voin suoraan sanoa mikä on tilanne ja pystyn sanomaan että mua ei hävetä..” 

 

Seijan lastensuojelun asiakkuus alkaa heti lapsen syntymästä, sillä Seijalla on päihdeongelma ja per-

heessä ilmenee päihdeongelmien lisäksi perheväkivaltaa. Seija kertoo alkaneensa käyttää alkoholia 

lievittääkseen ahdistusta väkivaltaisessa parisuhteessa. Seija saa lähdettyä suhteesta lapsen synnyttyä, 

mutta asiakkuus lastensuojelussa säilyy, koska lapsen ja isän tapaamiset järjestetään lastensuojelun 

kautta. Seijan juominen ei kuitenkaan lopu eroon, koska lapsen isä on vaikuttaa perheen elämään 

tuoden vaikeuksia. Seija kuvaa työskentelyä lastensuojelun kanssa alusta alkaen luottavaiseksi; Seija 

hakee apua ongelmaansa, eikä hän koskaan salaile tilannettaan lastensuojelulle. Seija luottaa lasten-

suojeluun ja ottaa avun vastaan joka hänelle tarjotaan. 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen huostaanotossa 

”Seija:..sekkiin oli vähän semmosta siinä ei oikein tienyt , tiesi sen tilanteen, mutta ei työnteki-

jää ja avohuollossa oli työntekijä sille oli ihan sama soittiko sille tai laittoko viestiä kun se ei 

ikinä ottanut yhteyttä // tämä huostaanoton jälkeine sosiaalityöntekijä vastaa aina tai soittaa ta-

kas tai laittaa viestiä, se on siinä mielessä homma toiminut” 
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Lastensuojelu päättää ottaa lapsen huostaan, koska ei näe äidin pystyvän enää turvaamaan lapsen 

elämää ja päihteidenkäyttö on riistäytynyt käsistä. Huostaanotto tehtiin suunnitelmallisesti ja lapselle 

etsittiin perhettä ajan kanssa. Huostaanottoa valmisteltaessa Seijan vanhemmuutta kontrolloitiin päi-

väkodin kautta ja erityisjärjestelyin viikonloppuisin. Seija ei vastustanut näitä kontrollointitoimenpi-

teitä ja oli itsekin avoin tilanteestaan päiväkotiin. Seija ei vastustanut huostaanottoa ja ymmärsi itse-

kin ongelmansa vakavuuden.  Seijan juominen loppuu huostaanoton myötä ja osaltaan sen myötä, 

että lapsen isä häviää perheen elämästä, mikä helpottaa Seijan oloa paljon. Seijaa huomioidaan huos-

taanotossa hyvin ja Seija saa mahdollisuuden tutustua hyvin perheeseen ja hänelle annetaan tukea 

olla lapsen kanssa siihen saakka, että sopiva perhe löytyy. 

Seija kokee kuitenkin huostaanoton hetkellä jääneensä vanhempana yksin. Hän ei saa olla tekemissä 

lapsensa kanssa kuukauteen. Samaan aikaan Seija ei tavoita sosiaalityöntekijöitä, eikä yritäkään, 

koska on kokenut, ettei sosiaalityöntekijään saa yhteyttä kumminkaan. Vanhempi kuvasi, kuinka pit-

kältä ja yksinäiseltä kuukausi ilman mitään tietoa mistään tuntui ja kuvaa kuinka toivoisi, ettei ketään 

jätettäisi siinä tilanteessa yksin. Seijaa auttoi usko siihen, että toimintatapa on lapsen parhaaksi ja, 

että tunsi sijaisperheen ja lapsensa olevan hyvässä hoidossa.  

”Seija:…että se ois ollut hyvä jos silloin alussa kun se ensimmäinen kuukausi että sää et nää 

lastas ollenkaan, eikä oikein sosiaalityöntekijätkään oo yhteydessä niin sää oot periaatteessa 

tyhjän päällä sen kuukauen/ sitä mää oon sanonut sosiaalityöntekijälle että sillon niinkö tarttis 

tukihenkilö olla jo että ei siinä oo niin ku mittään sillalailla vanhemmalle” 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen haastattelun hetkellä 

”Seija: mulle tehtiin heti alussa selväksi miten se homma etenee, kerrottiin ja oon aina saanut 

/joka palaverista on lähetetty se puhtaaksi kirjotettu versio kotiin , oon ollut kärryillä koko ajan, 

ehkä silloin alussa olin hirveen hätänen olis pitänyt heti saada tietää kaikki miten se mennee 

mutta tota … niin kauhee hätä oli ens alkuu että kauanko tässä mennee ja miten mennee, mutta 

sitten kun alkoi itekki järkeileen, että ei tässä mennä ihan meikäläisen tahtiin” 

 

Huostaanoton jälkeen Seijan asiakkuus saa uuden sosiaalityöntekijän. Seija kokee tulevansa arvoste-

tuksi vanhempana, sillä hänelle selitetään tarkasti, kuinka toimitaan ja yhteistyö sosiaalityöntekijän 

ja sijaisperheen ja vanhemman kanssa on avointa. Seija kertoo ottaneensa kaiken tuen vastaan, mitä 

hänelle on tarjottu. Erityisesti vertaistuen Seija kokee merkitykselliseksi. Seija kuvaa, kuinka voi va-

paasti sopia asioista myös sijaisperheen kanssa. Sijaisperhe ottaa hänet mukaan lapsen arkeen ja pa-

lavereihin. Seija luottaa sosiaalityöntekijään ja kokee hänen tekevänsä kaikkensa hänen vanhemmuu-

tensa eteen ja toisaalta Seija kertoo hoitaneensa asiat mallikkaasti, mikä on lisännyt sosiaalityönteki-

jän luottamusta häneen vanhempana.   
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Seijan tarina kertoo siitä, kuinka vanhemmuus voi nopeastikin vahvistua tilanteessa, jossa vanhempi 

tulee tunnustettua kokonaisvaltaisesti niin sosiaalityöntekijän kuin sijaisvanhempienkin taholta. So-

siaalityöntekijän avoin toiminta ja tuen tarjoaminen mahdollistavat luottavaisen suhteen syntymisen 

sosiaalityöntekijään ja myös sijaisperheeseen. Vanhempi kokee myös omalla avoimuudella olevan 

vaikutusta luottamuksellisen suhteen syntymiseen, ja on näin mahdollistanut tunnustuksen mahdol-

listumisen. 

 

7.5 Tarina luottamuksen löytymisestä uudelleen huostaanoton jälkeisen tunnustami-

sen myötä  
 

”Reetta: eihän mulla olle mittään sannaa ja arpaa vaikka minä olen heidän äiti, niin minulta ei 

ole kysytty mittään enne kuin sosiaalityöntekijä muuttui huostaanoton jälkeen…sitä ennen ei 

ole kuin kielletty tapaamasta.” 

 

Tarina kertoo Reetasta, jolla on kaksi lasta. Perheellä on pitkä lastensuojeluasiakkuus ennen huos-

taanottoa. Huostaanotto on Reetalle pysäytys, ja hän joutuu myöntämään tarvitsevansa apua ja sa-

malla mahdollisuus voimaantua vanhempana ja ihmisenä. 

 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojeluasiakkuuden alussa 

”Reetta:...meillä tuli asiakkuus jo silloin just näitten meiän tappeluitten takia, mutta meidän 

(nimi) on niin loistava puhumaan sai aina meidän puhuttua että ei siihen sen kummemmin puu-

tuttu, sittenhän me erottiin.. sitten se innostu tekkeen ite niitä lastensuojeluilmoituksia..., mutta 

sitten kun tapahtu tämä huostaanotto ja siinä välissä millon lapset ois pitänyt ottaa tai en mää 

tiiä kyllä mää ne sillonkin hoitiin niin viimesen päälle jopa terkemminkin…mää masennuin, 

silloin mää en osannut hakea hoitoa ja mää masennuin” 

Perheen lastensuojelun asiakkuus alkaa lasten ollessa pieniä, perheessä ilmenevän perheväkivallan 

vuoksi. Lastensuojelun asiakkuus jatkuu vanhempien eron jälkeen, johtuen vanhempien riitaisesta 

erosta.  Lastensuojelun ja äidin välinen yhteistyö on vähäistä ja liittyy lasten ja isän tapaamisiin, sillä 

muuta tukea äiti ei ole halunnut tai kokenut tarvitsevansa. Äiti kokee lastensuojelun tehneen työnsä 

ja kuvaa lastensuojelun kanssa työskentelyä satunnaisiksi yhteydenotoiksi liittyen isän toimintaan ja 

noin kerran vuodessa tehtävinä asiakassuunnitelmina. Reetta ei tuolloin pysty kertomaan omasta ti-

lanteestaan avoimesti lastensuojelulle, vaikka oli masentunut ja hänellä oli välillä myös riistäytynyt 

päihteidenkäyttö käsistä. Apua tilanteeseensa Reetta ei hakenut ja halusi itse selviytyä tilanteestaan. 

Perheen tilanteeseen ei puututtu, koska lapset eivät oireilleet tilannetta. 
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Huostaanoton aikainen tunnustaminen 

”Reetta :..kun tuli se huostaanotto/ ne oli kaikki kirjotukset joita sosiaalityöntekijä kirjotti olen 

lukenut/ se maalas musta niin hirveän ihmisen kaikki ne.. kun mää olin niin väsynyt, mää olin 

niin masentunut ja rikki mää luotin siihen, että mitä sosiaalityöntekijät mulle sannoo, että kaikki 

mitä ne sannoo että ne ajattelee, että se on mun ja lasten hyväksi. siinäkään vaiheessa ei soinut 

että mää en nähä lasta, aattele mää en saanut saanut tavata mun lasta vuoden aikana kuin vissiin 

viisi kertaa, että sillä oli niinkö lupa tulla kottiin” 

Huostaanotto tapahtui nopealla aikataululla, kun lastensuojelu sai tietää äidin tilanteesta akuutin vir-

kavaltaa tarvinneen välikohtauksen jälkeen. Nopean sijoituksen ja sitä seuranneen huostaanoton jäl-

keen Reetta oli shokissa, mutta hän luotti lastensuojelun toimintaan ja hyväksyi huostaanoton, koska 

halusi lastensa parasta, ja ymmärsi itsensä ja lapsiensa olevan avun tarpeessa. Reetta sai aluksi, vain 

toisen lapsen haluamaansa sijoituspaikkaan, tuttuun sukulaisperheeseen ja vanhempi meni ensin las-

tenkotiin, ilman Reetan suostumusta.  

Reetalla oli aikaisemman kokemuksen myötä suuri luottamus sosiaalityöntekijöihin, mutta Reetan 

kokemukset sosiaalityöntekijän toiminnasta huostaanotossa saivat hänet kokemaan itsensä arvotto-

maksi ja merkityksettömäksi vanhempana.  Sosiaalityöntekijän toiminta huostaanoton jälkeen ja ky-

vyttömyys huomioida Reettaa tarpeeksi ja kuvailu Reetan vanhemmuudesta huostaanottopapereissa, 

sai Reetan kokemaan tulleensa kohdelluksi epäreilusti ja hän ei enää luottanut sosiaalityöntekijään. 

Reetta koki, että sosiaalityöntekijän näkemys hänestä, lapsille vaarallisesta päihteidenkäyttäjästä oli 

täysin väärä ja Reetta ei voinut ymmärtää, miten hänet yhtäkkiä nähtiin niin vaarallisena ihmisenä, 

että ei voinut lapsiaan nähdä vapaasti.  Reetalta kiellettiin lapsen tapaamiset aluksi joksikin viikoksi 

kokonaan ja senkin jälkeen tapaamisia oli vähän. Reetta koki, että olisi halunnut saada nähdä lastaan 

muutenkin kuin jonkun tunnin päivässä koulun jälkeen. Reetta koki, että hänet unohdettiin huostaan-

ottotilanteessa kokonaan ja häntä syytettiin kaikesta. Hän oli luottanut siihen asti sosiaalityöntekijään, 

ja että kaikki mitä sosiaalityöntekijä tekee, myös huostaanotto on hänen ja lapsien hyväksi.  Reetta 

kuvaa, että hänen ollessa heikoimmillaan, hänen puheluihin ja viesteihin ei vastattu tai jos vastattiin, 

niin Reetta koki, ettei sosiaalityöntekijä yhtään ymmärtänyt häntä ja yhteydenotot oli yksipuolisia 

keskusteluja, joista ei seurannut mitään. Jälkeen päin hän miettii, että oliko hän niin huonossa kun-

nossa, ettei ymmärtänyt mitä hänelle puhuttiin, vai miksi sosiaalityöntekijän tuntui niin empatiaky-

vyttömältä tai osoitettu empatia tuntui tyhjältä puheelta, millä ei ollut mitään merkitystä. Reetta ko-

kee, että sosiaalityöntekijä ulkoisti äidin huostaanoton myötä lasten elämästä ja heitä koskevista pää-

töksistä ja häntä ei huomioitu millään lailla.  Reetta kertoo pettyneensä siihen, että hänen psyykkiset 
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ongelmat veivät myös hänen vanhemmuutensa sosiaalityöntekijöiden silmissä. Reetta mietti, että ha-

kisiko oikeutta ja tunnustusta oikeuden kautta, mutta ei jaksanut tilassaan mennä oikeuteen, koska 

tiedosti vihastaan sosiaalityöntekijää kohtaan huolimatta perheen tarvitsevan apua. Reetta kokee, ettei 

häntä tunnusteta vanhempana ja olisi halunnut tulla paremmin huomioiduksi huostaanoton hetkellä. 

Sosiaalityöntekijän toiminta saa vanhemman kokemaan itsensä arvottomaksi vanhempana. 

 

Vanhemmuuden tunnustus haastattelun hetkellä 

Reetta kertoo, että nyt hänellä on nyt sosiaalityöntekijä, johon hän pystyy taas luottamaan, koska 

kokee tulevansa kohdelluksi ihmisenä ja että hänen vanhemmuutta arvostetaan sairaudesta huoli-

matta. Reetalla on muuttunut huostaanoton jälkeen parikin kertaa sosiaalityöntekijä. Molemmat sosi-

aalityöntekijät ovat huomioineet vanhemman ja työskennelleet äidin ja hoitavan tahon kanssa. Reetta 

näkee huostaanoton olleen oikean toimenpiteen perheen tilanteessa, mutta huostaanoton aikaisen las-

tensuojelun toiminnan äiti kokee vieneen luottamusta sosiaalitoimeen, vaikka tiedostaa, että sosiaali-

työntekijät joutuvat tekemään nopeitakin ratkaisuja.  

Merkityksellistä Reetan kannalta oli, että huostaanoton myötä Reetta haki apua ongelmiinsa ja on 

sitoutunut hoitoonsa. Reetan tarina kertoo siitä kuinka pitkän asiakassuhteesta huolimatta todellista 

luottamusta ei ole syntynyt vanhemman ja sosiaalityöntekijän välille ja kuinka luottamus voi katketa, 

kun vanhempaa ei kohdata traumaattisella hetkellä. Toisaalta tarina kertoo siitä, kuinka luottamus 

löytyy sen myötä, että vanhempi kohdataan ja hänen kanssaan työskennellään avoimesti.  

 

 

8 VANHEMMUUDEN JA VANHEMMAN TUNNUSTUS HUOSTAAN-

OTTOPROSESSISSA  

 

Tässä luvussa tuon esiin vanhempien kertomuksessa esiin tulleita tunnustuksen tai tunnustamatto-

muuden muotoja.  Kategorisoin tarinoissa esiintyviä muotoja kolmen tunnustussuhteen tai tunnustus-

asenteen; rakkauden, oikeuksien tunnustamisen ja sosiaalisen arvostuksen kautta ja miten tunnustus-

vanhempien tarinoissa esiintyy 
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8.1 Hoiva ja huomioiminen vanhemmuuden tunnustamisena 
 

Vanhemmuuden tunnustaminen hoivan ja huomioimisen kautta ilmenee siinä, että näkee vanhemmat 

ihmisinä, joilla on oikeus hoivaan ja huomioimiseen omana erityisenä itsenään, vaikeassa elämänti-

lanteessaan. Ihminen tarvitsee tulla huomioiduksi, jotta pystyy rantamaan terveen itseluottamuksen 

ja arvostamaan myös muita.  (Honneth 1995, 95; Ikäheimo 2003, 129.) Huostaanoton jälkeen hoivan 

merkitys korostuu, silloin vanhemmat ovat haavoittumaisimmillaan. Aikaisemmat tutkimukset osoit-

tavat, kuinka sosiaalityöntekijöiden työskentely vanhempien kanssa loppuu huostaanoton jälkeen ja 

vanhemmat jäävät yksin ongelmiensa kanssa. Perhehoitoon sijoitetun lapsen äiti saattaa kokea me-

nettäneensä vanhemmuutensa lopullisesti, koska sosiaalityöntekijän tuki äitiyden ylläpitämiseen on 

usein hyvin vähäistä ja tuki menee lapselle ja sijaisperheelle. (Pitkänen 2011, 71, 77- 80; Sinko & 

Virokannas 2009, 114.) 

Vanhempien tarinoissa hoiva ja kun erityisesti huomioiduksi tuleminen tulee esiin merkityksellisenä, 

niin ennen huostaanottoa kuin myös huostaanoton jälkeen. Vanhemmat kuvaavat tarinoissaan monin 

tavoin, kokemuksia huomioiduksi tulemisesta ja saadusta hoivasta kuin myös huomion ja hoivan 

vaille jäämisestä. Tarinoissa tuli esiin, kuinka vanhemmille tarjottiin hoitoa, mutta vanhemmilla ei 

ollut mahdollisuuksia vaikuttaa hoitoon. 

”Sanna: …niin me haettiin sillon tämä mikä on vanhin nyt näistä kolmesta haettiin silloin kor-

vaushoitoon, me ei päästy silloin (paikkakunnassa) korvaushoitoon me ei oltu tarpeeksi, meillä 

ei mennyt tarpeeksi huonosti vaikka kymmenen vuotta oli käyttänyt päihteitä… joo mutta aika 

tyhyjän päälle jätettiin kun aattelee, että meille ei maksettu sitä kuntoutusta kuin kaksi tai kolme 

kuukautta me yritettiin anoa lissää niin ei maksettu ja me oltiin ihan keskeneräisiä vielä pienen 

lapsen kanssa vasta kottiin, niin ja oli vaan ne a-klinikka käynnit ja siinäkö olis saanut sitä tukea 

enempi… että nyt on kuullut että nykyäänkään ei taho saaha  ei maksa enää esimerkiksi misä 

mää olin ite hoiossa se oli tosi hyvä paikka niin ei sinne anneta enää edes maksusitoumusta //..ja 

toisen aikana mulle tarjottiin hoitoa, mutta mulla ei ollut puhtaat seulat niin mää en päässyt 

sinne.” 

 

Vanhempi kuvaa tarinassaan samaansa tukea lastensuojelun asiakkuuden aikana, ennen huostaanot-

toa ja sen jälkeen. Vanhempi kertoo päässeensä erilaisiin kuntoutuksiin useasti ja vanhempi on kii-

tollinen erilaisista kuntoutuksista. Vanhempi on kokenut tulevansa huomioiduksi ja hänelle on tar-

jottu päihdeongelmaan apua, jota kunnalla on tarjota, ennen jokaista huostaanottoa. Vanhemman ta-

rinassa ilmenee, että häntä haluttu auttaa kuntoutumaan päihdeongelmasta. Vanhempi kertoo, että 

tuen muoto ei lähtenyt hänen tarpeistaan, vaan siitä, mitä oli tarjolla. Vanhempi kuvaa, että tuen tar-

joamisella tavallaan haluttiin antaa hänelle mahdollisuus kuntoutua, mutta niitä ei pystynyt räätälöi-
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mään yhtään asiakkaan tarpeisiin. Vanhemman kokemus siitä, että häneltä evättiin mahdollisuus jat-

kaa kuntoutuksessa ja jätettiin selviämään itsekseen päihdeongelman kanssa, sysäsi vastuun vanhem-

malle. Vanhempi itsekin yritti myöntää, ettei ollut vielä kykenevä ottamaan vastuuta omasta kuntou-

tumisestaan, niin tukea ei pystytty jatkamaan.  Loppujen lopuksi vanhempi joutui pettymään itseensä, 

kun ei pystynyt kuntoutumaan annetulla tuella ja lapsi joutui huostaan.  

Turtiainen (2012, 99) tuo esiin, että tarpeiden tunnistamisessa ja avun suunnittelussa ja kehittämisessä 

on tärkeää kuunnella asiakaita ja suunnitella apua heidän kanssaan. Asiakkaan tunnustamisessa ja 

tarpeiden tunnustaminen on osa sitä, että huomioi asiakkaan omana itsenään. Sosiaalitoimen tarjoama 

apu on usein kiinni kunnan kilpailuttamista palveluista, jotka on valmiiksi kilpailutuksessa määritelty.  

Sannan tarinassa vanhempi ei syytä sosiaalityöntekijöitä hoidon loppumisesta, sillä tiedostaa, että 

kyseessä on kunnan toimintatavat, mutta toivoisi hoitoon panostettava enemmän ja vanhemmankin 

tarpeita kuunneltavan huostaanotossa.  

Kokonaisvaltainen kokemus huomioiduksi tulemisesta kannattelee vanhempaa pitkälle ja antaa van-

hemmalle itsevarmuutta vanhempana. Tämä on mahdollista, jos vanhempi kokee, että häntä arvoste-

taan ja hänen eteensä tehdään asioita pelkästään uskosta vanhempaan ja lapseen. 

”Pirjo:…mulla on ollut aivan ihanat sosiaalityöntekijät, siinä ollut tuuria…oon saanut perhe-

työtä siihen vanhemmuuteen ja siten tukea…mutta mää alotin ite nytten tämän traumatera-

pian, että saan omat traumat sieltä purettua poies että pystyy olemaan lapsillekin tukena… joo 

ei ainakaan niinkö mitään byrokratiaa ei niinkö tullut ja se että jos mää en saanut sosiaalityön-

tekijää heti kiinni mää laitoin tekstiviestin tai sähköpostin se soitti sitten mulle ja tota niinkö 

tosi avoimesti pystytty keskustelemaan, että mun ei tarvi pelätä tavallaan jättää mitään poies 

mun pelkoja ja ajatuksia … ne on antanut mulle työkaluja ja mitä kautta nyt pitää lähteä toimi-

maan , mistä lapsi sais avun ja meidän perhe sais avun, että on ne oikeesti miettinyt , että tuo 

perhekuntoutuskin oli rahallisesti hirveen kallis tuota niin sosiaalitoimelta …sossu sanoi että 

se näki lapsen potentiaalin ja sen että se ei oo tahallaan paha //mulle ei oo jäänyt mitään sen 

kummempaa edes niinkö mieleen siitä mutta mää oon niin luottanut siihen, jos mulla on on-

gelma kohta siitä kohasta niin mää soitan sosiaalityöntekijälle…sekin on vähän ylläri ollut 

sijaishuoltopaikalle, että palavereita on nuoren kohdalla ollut näin useita/ ne on tottunut sii-

hen, että siellä kerran vuodessa ehkä joku laittaa sähköpostia /sosiaalityöntekijä //se on niin 

erilaista tässä pienellä paikalla kuin isommassa kaupungissa, että ne sillain niinkö tuntee asi-

akkaat.” 

 

Pirjo kuvaa tarinassaan, kuinka hän kokee tulleensa huomioiduksi koko lastensuojeluasiakkuuden 

ajan ja sosiaalityöntekijät ovat tehneet kaikkensa auttaakseen häntä ja lasta. Perheen kuntoutumiseen 

on satsattu ilman pyytämättä ja kerrottu uskovan lapsen ja perheen selviytymiseen. Pirjolla on synty-

nyt suuri luottamus sosiaalityöntekijöitä kohtaan ja muita toimijoita kohtaan. Pirjolla on luottamus 

siihen, että asiat menevät hyvin, vaikka perheellä on ollut pitkä lastensuojeluhistoria.  
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Vanhempien tarinoissa nousi merkitykselliseksi sosiaalityöntekijöiden tavoitettavuus huostaan-

otossa. Vanhemmat olisivat halunneet purkaa epätietoisuuttaan ja pelkojaan sosiaalityöntekijälle eli 

tulla huomatuiksi ja tunnustetuiksi vanhempina, jotka ovat menettäneet lapsensa. Kolmessa tarinassa 

nousi esiin kokemus huomiotta jäämisestä huostaanoton alussa, jolloin vanhempi on shokissa ja epä-

tietoinen tulevaisuudesta, huomion saaminen on tärkeää, jotta vanhempi ei jäisi yksin tunteidensa 

kanssa ja kokisi olevan arvoton. 

Esimerkiksi Seija tuo tarinassaan esiin, kuinka osaa olla kiitollinen sosiaalityöntekijän huomioinnista, 

koska huostaanottoa ennen ja myös huostaanoton aikana koki sosiaalityöntekijän tavoittelemisen tur-

halta, koska ei ne koskaan vastanneet. Erityisen kiitollinen Seija on huostaanoton jälkeiseen työsken-

telyyn, koska kokee tulleensa huomioiduksi ja saavansa apua niin sosiaalityöntekijältä, sijaisperheeltä 

kuin sosiaalityöntekijä kautta saamaltaan tukihenkilöltäkin.  

”Seija: …ne veti tiukkaa linjaa kansa siihen miten elää ja olla lapsen kanssa isän suhteen ja 

kaikkee ja mut eihän se ku vaikeaa rauhassa ja kunnolla jos toinen ei anna…sekkiin oli vähän 

semmosta siinä ei oikein tiennyt, tiesi sen tilanteen, mutta ei työntekijää ja avohuollossa oli 

työntekijä sille oli ihan sama soittiko sille tai laittoko viestiä kun se ei ikinä ottanut yh-

teyttä…” 

”Seija:kyllä mää oon kokenut sen voi sen sanoo positiivisena, on huomioitu on niin ku on ol-

lut joku kiperä kysymys niin saanut vastauksen ja mää en ole epätoivoseksi kokenut tätä tilan-

netta, koska sattu niin hyvä sijaisperhe että sekkiin on paljon siihen auttanut, on ollut paljon 

helpompaa kun tullaan toimeen ja niihin pystyy luottamaan… että se ois ollut hyvä jos silloin 

alussa kun se ensimmäinen kuukausi että sää et nää lastas ollenkaan, eikä oikein sosiaalityön-

tekijätkään oo yhteydessä niin sää oot periaatteessa tyhjän päällä sen kuukauen/ sitä mää oon 

sanonut sosiaalityöntekijälle että sillon niinkö tarttis tukihenkilö olla jo että ei siinä oo niin ku 

mittään sillalailla vanhemmalle.. kaikkee sai siinä ootella” 

 

Seija kuvaa, kuinka tärkeää on tulla huomioiduksi erityisesti huostaanoton hetkellä. Seija kuvasi 

jääneensä yksin kuukaudeksi, se oli vanhemmalle pitkä kuukausi olla tietämättömänä, mitä seuraa-

vaksi tapahtuu. Seija kuvaa, kuinka oli sama olla soittamatta edes sosiaalityöntekijälle, koska hä-

nellä oli kokemus, ettei häntä kuitenkaan kiinni saa. Mutta uusi työntekijä ottaa yhteyttä ja vastaa 

viesteihin, minkä vanhempi kokee merkityksellisenä ja antaa vanhemmalle kokemuksen arvostuk-

sesta. 

Vaikka vanhemmat kokevat jäävänsä vaille huomioita, niin kuitenkin heidän tarinoissa ilmenee vas-

tavuoroista tunnustamista suhteessa sosiaalityöntekijään. Seuraavassa Sannan kertomassa ilmenee, 

kuinka vanhemmat yrittävät ymmärtää sosiaalityöntekijöiden toimintaa huostaanoton jälkeen. 

”Sanna: sillonhan tuntuu, että ei huomioida millään lailla, mutta kun jälkeenpäin miettii niin 

asia voi ollaki eri… olisi toivonut paljon enemmän tukea nuihin huostaanoton aikana, mutta 

niillä ei varmaan riitä resurssit siihen et siinä sais ihan erikseen olla tukihenkilö, joka tukkee 
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nythän mulla on, mutta siinä ihan alussa. .. joo kyllä tarjottiin tämmösiä ryhmiä, mutta en mää 

sitten niihin lähtenyt, mää luulen että moni ai halua siinä alussa tämmösiin ryhmiin lähtiä, että 

se pitäs ennemmin olla tämmöstä yksilöllistä, koska eihän mikkään oon niin hirveää ku lapset 

viiään ku ei siinä tilanteessa tajua sitä syytäkään, eihän sitä ikkään alussa tajua että siihen saat-

taa olla ite syypää…” 

 

Sannan tarina huomioiduksi tulemisesta muuttuu huostaanoton myötä, kun vanhempi oppii ymmär-

tämään sosiaalityöntekijöitä ja huostaanottoprosessia. Huostaanoton aikana vanhemman kokemus 

huomiotta jäämisestä voi liittyä myös vanhemman shokkitilanteeseen, johon liittyy itsearvostuksen 

aleneminen ja mahdollisesti viha sosiaalityöntekijääkin kohtaan. (Pitkänen 2011, 67-72.) 

Kokemus hoivan ja huomion puuttumisesta vaikuttaa ihmisen kokemukseen itsestään ja hänen 

omanarvon tunteeseensa ja sen lisäksi huomioimisen puute vaikuttaa suhtautumiseen viranomaisia 

kohtaan. Huostaanoton valmistelu ja työskentely vanhemman kanssa on erittäin haavoittavaa aikaa 

vanhemman kannalta. Vanhemmat voivat tarvita traumaterapiaa asioiden käsittelemiseen. (Pitkänen 

2011, 68.) 

Reetan tarinassa vanhemman haavoittuvuus tulee esille ja kuinka huomiotta jättäminen voi traumati-

soida vanhempaa entistä enemmän. 

”Reetta: tämän jälkeen se kohistu vaan minnuun yksin, kun tuli se huostaanotto/ ne oli kaikki 

kirjotukset joita sosiaalityöntekijä kirjotti olen lukenut se maalas musta niin hirveän ihmisen 

kaikki ne..mää luotin siihen, että mitä sosiaalityöntekijät mulle sannoo, että kaikki mitä ne san-

noo että ne ajattelee, että se on mun ja lasten hyväksi… me käytiin puhelinkeskusteluja ja mun 

yksipuolisia pitkiä sähköpostiviestejä, mää saattoin sivun verran kaiken maailman juttuja, niin 

se vasta joo tai ei. se meni vaan, tiäkkö ihminen on tarpeeksi masentunut ja rikki, ei usko ja eikä 

tajua mittään, mää en saanut niinkö mittään irti. mää en tiiä jälkikätteen, että olinko niin sekasin 

että mää en ymmärtänyt  

Reetan kokemana huomioimattomuus sai tuntemaan itsensä epäonnistuneena vanhempana ja ei pys-

tynyt enää luottamaan sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijän vaihtuminen huostaanoton jälkeen oli 

Reetalle korjaava kokemus, koska työntekijä kohtasi Reetan vanhempana, joka tarvitse apua ja luotti 

heti Reettaan vanhempana hänen historiastaan huolimatta. 

”Reetta:… niin tuota se sano heti että joo kyllä lapsi voi olla, se ihmettelikin, että hän ei ym-

märrä miksi lapsi ei ole saanut olla se sano heti, että saat ottaa / … täällä on suhtauduttu erillä 

lailla, täällä on ensimmäisen kerran kysytty miten sää jaksat/ mää olin aivan ihmeissään kun 

mää tulin tänne ja liikutuin, kattoin tyhymänä niinkö sossua, se oli sillonku olin ekakerran näh-

tiin mää vähän kuvittelin sut erilaiseksi kun luin nuo paperit / ja mää että varmaan et niin määkin 

kuvittelisin , musta ne oikeesti saa semmosen kuvan että mää on joku (kuvailee) aivan hirveä. 

mut ei se siellä se on ikuisesti kirjoissa” 
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Reetta kuvaa tarinassaan, kuinka luottamus tuttuun sosiaalityöntekijään meni huostaanotossa, vaikka 

heillä oli takana pitkä asiakassuhde ja huostaanottoonkin oli suostumuksellinen. Vanhempi kuvaa, 

kuinka oli masentunut ja rikki, ja miten sosiaalityöntekijän toiminta lisäsi vanhemman ahdistusta, 

koska sosiaalityöntekijä ei vastannut hänen yhteydenottopyyntöihinsä.  Vanhemmalla meni luottamus 

sosiaalityöntekijään lukiessaan sosiaalityöntekijän kuvaukset hänestä, samalla kokemus itsestä ihmi-

senä ja vanhempana murtui. Vanhempi oli hämmentynyt, kuinka negatiivisesti sosiaalityöntekijä näki 

hänet vanhempana, vaikka vuosia oli tehnyt yhteistyötä. Vanhempi oli suostunut huostaanottoon, 

koska näki sen lapsen parhaaksi ja ymmärsi tarvitsevansa apua, mutta se millaisena vanhempana hä-

net nähtiin, musersi hänet.  Sosiaalityöntekijän vaihtuminen ja huomion ja ymmärryksen saaminen 

osakseen, oli vanhemmalle korjaava kokemus ja hän kuvaa kuinka koki itsensä jälleen ihmiseksi. 

”Reetta: …saa aina puhelimella kiinni on säännölliset tapaamiset, on se kanssakäyminen/ saa 

selkeitä vastauksia asioihin , puhutaan asioista asioista oikeella kielellä / minä en voi kun täytyy 

,mun esimiehen kans, ko tämä on semmonen asia että tuon esimiehen kanssa jutella, niin minä 

sitten sulle ilmoita ja kuitenkaan koskaan soita sulle takasin , se oli niin hankalaa, tiiäkkö se on 

niin jännä että jos sitä vertais tämmösillä tuntemuksilla niin tänne tulo oli sillain että panisiko 

pumpuliin kaikki oli ihanaa ja selkiää kaunista nättiä toimii ja tuo oli semmonen panis saatana 

kiviläjjään ei mikkään ei ees nouse ylös.” 

 

Reetan tarinassa huomioimisen uupuminen ja vaikutukset näyttäytyvät konkreettisesti. Ihminen ha-

luaa tulla huomioiduksi ja kuulluksi ja viesteihin ja puheluihin vastaamattomuus saa ihmisen koke-

maan itsensä arvottomaksi, mikä johti tässä tapauksessa siihen, että vanhempi ei enää luottanut sosi-

aalityöntekijäänsä. Reetta myöntää, että on ollut huonossa kunnossa psyykkisesti huostaanoton 

alussa, ja miettii, johtuuko hänen kokemuksensa sosiaalityöntekijän toiminnasta hänen mielentilasta 

vai mistä, mutta hän olisi tarvinnut osakseen ymmärrystä ja huomiota sekä tietoa asioista. Toisaalta 

sosiaalityöntekijän ymmärrys, joka ei johtanut mihinkään tuntui valheelliselta, koska mitään konk-

reettista ei saanut tietää. Reetta kuvaa kuinka sosiaalityöntekijän vaihtuminen huostaanoton jälkeen 

muuttaa kaiken, kun häntä tavataan säännöllisesti ja hän saa tavata lastaan ja tietää, mitä tapahtuu 

seuraavaksi ja Reetta kokee tulevansa kohdelluksi ihmisenä ja arvostetuksi vanhempana. 

Huomioimisen puutteella voi olla kauas kantoisiakin vaikutuksia vanhemman kannalta. Sanna kuvaa 

tarinassaan, kuinka häneen ei oltu vuosiin yhteydessä eikä hän sosiaalityöntekijöihin, koska koki, 

ettei pystynyt täyttämään heidän odotuksia päihteettömyydestä. Vanhempien tilanne usein huononee 

huostaanoton myötä, syynä voi olla häpeä ja syyllisyyden tunteet, tai kyvyttömyys ottaa apua vastaa, 

sillä vanhempi voi kadottaa kokonaan motivaation hallita päihteidenkäyttöään. (Sinko & Virokannas 

2011, 105,111.) 
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”Sanna: joo, mutta mulla oli kato välissä, että mää en käynyt tapaamassa tätä niistä mikä vanhin 

tää mulla oli siinä välissä kaksi vuotta varmaan kaksi vuotta, että en käynyt tapaamassa ollen-

kaan/ olin siinä kunnossa että ei olis päässy, ei saanut puhtaita seuloja, mulla on pitänyt olla 

aina puhtaat seulat, että olen päässyt lapsia tapaamaan /miehellä ei ole tarvinnut olla se on aika 

jännä...ne tekkee joskus tämmösiäkin myönnytyksiä, mutta mää en oo koskaan tapaamaan jos 

mää en oo// 

m: olisitko toivonut, että suhun otetaan yhteyttä? 

Sanna: kyllä varmaan olis toivonut, mutta eihän sitä sekaisin voi mennä sinne kyllähän sen 

ymmärtää, ehkä sitä ei silloin ymmärtänyt, eihän sitä silloin edes tajunnut että sitä on sekaisin… 

niin siellä sattu olleen niin ihana nuori tyttö hoitaja niin mää sille sannoin että kerroppa miten 

mää saan itelle hoitoa ja se ohjas mut a- klinikalle /mulla ei ollut omia voimia silloin hakeutua 

hoitoon //mää kato mää en ollut aikaisemmin halunnut korvaushoitoon, olinhan mää ollut 

hoioissa, mutta en monneen vuoteen, niin se sitten autto alkuun… ” 

 

Sannan tarina kuvaa, miten huomioiduksi tulemisen ja hoidon jättäminen ihmisen oman aktiivisuuden 

varaan, vähentää vanhemman mahdollisuuksia selvitä. Vaikeassa elämäntilanteessa ihmisen on vai-

kea olla aktiivinen ja toimia omatoimisesti, vaikka tuen tarve on suuri. Vanhempi olisi jälkikäteen 

ajatellessa toivonut, että häneen oltaisiin oltu yhteydessä, kun ei itse siihen kyennyt. Sanna ei puhu 

häpeästä suoraan, mutta kertoo, kuinka ei halua olla yhteydessä lastensuojeluun, koska tiedostaa, ettei 

pysty täyttämään lastensuojelun odotuksia päihteettömyydestä eli antamaan puhtaita seuloja, saadak-

seen nähdä lapsia. Sosiaalityöntekijä oli määrittänyt Sannan ja lasten tapaamisen ehdoksi ehdottoman 

päihteettömyyden, mutta isän kohdalla päihteettömyyttä ei vaadittu, mikä myös ihmetytti Sanna ja 

mahdollisesti koki itsensä huonommaksi kuin toinen vanhempi. Sanna koki, ettei häntä vanhempana 

arvostettu samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun hän on saanut määritellä lasten tapaamiset itsenäi-

semmin. Merkityksellispää oli osoittaa lastensuojelun työntekijöille päihteidenkäyttö tilanne kuin 

halu olla vanhempi, ja koska vanhempi ei voinut osoittaa päihteidenkäytön loppua se oli sosiaalityön-

tekijöille merkki haluttomuudesta vanhemmuuteenkin. 

 

8.2 Vanhemman oikeuksien tunnustaminen 
 

Vanhempien oikeudet huostaanoton lainsäädännössä liittyvät siihen, mistä asioista vanhemmat saavat 

päättää, kuinka heitä kuullaan päätöksen teossa ja lisäksi laissa puhutaan vanhemman vanhemmuuden 

tukemisesta oman asiakassuunnitelman muodossa. Tapaamisissa vanhemmalle ei ole oikeuksia, 

mutta lapsella on oikeus pitää yhteyttä lähimmäisiin huostaanotosta huolimatta. Lastensuojelulaki, on 

osaltaan sovellettavaa, joten asiakkaiden oikeuksien toteutuminen on osaltaan riippuvainen työyhtei-

sön toimintatavoista kuten myös työntekijän tavasta toimia. Lain soveltaminen hyvin riippuvaista 

sosiaalityöntekijän arviosta, esimerkiksi onko tarpeen tehdä vanhemmalle omaa asiakassuunnitelmaa 
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ja samoin sosiaalityöntekijä arvioi, kuinka vanhemman ja lapsen välinen suhde jatkuu huostaanoton 

jälkeen. Ainoastaan lapsen asiakassuunnitelman tekemisestä on laissa tarkka määritelmä ja se on päi-

vitettävä ainekin kerran vuodessa. (LSL 2007/417.)  

Vanhemman oikeuksien tunnustaminen huostaanotossa, on esimerkiksi sitä, että vanhemman laissa 

määritellyt oikeudet kerrotaan vanhemmalle ja huolehditaan niiden toteutumisesta, vaikka vanhempi 

ei olisi itse kykenevä niistä huolehtimaan. Toisaalta oikeuksien tunnustus tunnustusasenteena tarkoit-

taa sitä, että ihmisellä on oikeus tasavertaiseen kohteluun ihmisyytensä vuoksi.  Tunnustusteoriassa 

mukaan ihminen, joka on tietoinen oikeuksistaan, voi ymmärtää asemansa ja velvollisuutensa toisia 

kohtaan. (Honneth 1995, 108, 116-118; Ikäheimo 2003, 129, 133.)  

Tullessaan tietoiseksi oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan toimia huostaanoton jälkeen vanhempana 

antaa vanhemmalle kokemuksen siitä, että hänen vanhemmuuttaan kunnioitetaan huostaanotosta huo-

limatta. Merkityksellistä on kertoa ja opastaa vanhempaa siinä, kuinka toimitaan lastensuojelussa 

huostaanoton jälkeen ja millaiseen toimintaa työskentely perustuu. Sosiaalitoimen asiakkaiden oi-

keuksien toteutumiseen liittyy vahvasti myös tarve saada tukea omien oikeuksien puolustamiseen. 

Vanhempien kertomuksissa oikeuksien tunnustaminen ei näyttäytynyt kovin merkityksellisenä, sillä 

tarinoissa ei ilmennyt suoraan puhetta omista oikeuksista tai lainsäädännöstä. Asia tuli esiin, kun 

kysyin lastensuojelun lainsäädännöstä tai omasta asiakassuunnitelmasta. Kysyin vanhempien koke-

muksiaan siitä, miten lastensuojelulaki on toteutunut ja mitä mieltä ovat siitä ja kysyin ensimmäisissä 

haastatteluissa myös asiakassuunnitelmasta, mutta kaikkien kanssa se ei tullut esille. 

”Sanna: varmaan se mitä laki pyytää, ainahan ne tehhään…ollaankohan me joskus tehty, mää 

en nyt muista mulla on hirveen huono muisti, niin on mulle joskus saatettu tehä …se niin riip-

puu sosiaalityöntekijästäkin kuka jaksaa panostaa mihinki, niin se on joka asiassa..mulle ei ole 

ikinä käyty, en ole vaatinut näitä asioita, mulle on sanottu näin, että sun kannattaa vaatia sää 

saat kerran vuodessa,en ole kertaakaan käynyt semmosessa.” 

 

Sannan kertomuksessa sosiaalityöntekijöiden toiminta liittyen vanhempien oikeuksien tunnustami-

seen näyttäytyi siltä, että sosiaalityöntekijät tekevät sen, mitä laki vaatii, mutta sen ei koettu olevan 

tärkeintä vanhemman oikeuksien tunnistamisessa. Vanhempien tarinoissa muutenkin sosiaalityönte-

kijöiden toiminta liittyen laillisuuteen näyttäytyi ennemmin merkitykselliseltä sosiaalityöntekijän 

kannalta. Seuraavassa vanhempi kuvaa kuinka näki sosiaalityöntekijän tekevän työtä vain lain vuoksi 

ei sen vuoksi, että vanhemman oikeus osallisuuteen asiakassuunnitelman tekemisessä toteutuisi ja 

että asioita tehtäisiin vanhemman kanssa. Vanhempi on, jo tiedostanut tässä vaiheessa, mikä merkitys 

asiakassuunnitelmalla on heidän vanhemmuutensa suhteen. 
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 ”Sanna: …sosiaalityöntekijä joka ei ollut nähnyt meitä vielä, yhesti vissiin käytiin vaan jotakin 

päivittämässä näitä. Se oli vaan lapulta meiän tievot, niin sitten se teki meille asiakassuunnitel-

man, mää soitin sille että mää en oo tyytyväinen tähän sun asiakassuunitelmaan, mitä siellä luki 

niitä kohtia, mää sanoin, että käytäskö nää läpi/ Mää ootin monta kuukautta, mää soitin tai mää 

näin sitä palaverissa mää sanoin, että me ei olla vieläkään käyty näitä läpi. sitten siitä meni taas 

varmaan muutama viikko sitten se soitti, ja …silti mää en ole tyytyväinen niihin lausuntoihin, 

mitä se sinne kirjoitti mutta se ei ruvennut niitä muuttamaan. ku se kirjoitti tavoitteista, että 

tavoitellaan päihteetöntä, siitä sai semmosen kuvan, että päihteetön elämä ei ole vielä saavu-

tettu, mutta sitte taas aattelekko vaihtus työntekijä se lukis niitä lappuja sehän sais sen kuvan, 

että näillä on vieläkin täsä asiassa työstämistä. …no joo se soitti mulle se sano, että joo että nää 

on näitä lisäselvityksiä sinne, että se oli sen näkemys, että ei sitä tarvi muuttaa, pannaan lappuja 

ja lisätään tänne…ylleensä kannattaa tosi tarkka olla niitten kanssa, sitäkään mää en oo ikinä 

tuommosta tajunnut enkä miettinyt ja sittekö tämä työntekijä  se vielä, mitä mää just sille ehotin 

näistä tapaamisista ja se sano, että noko en mää tunne teitä ettäkö te asutte muualla ja te voitte 

kertoa mulle ihan mitä vaan ,eikö se pitäs hänen ottaa selvää ja kysellä päihdeklinikalta ja muu-

alta jotka tietää meistä ja ottas selvää ja mä sannoin että pitäskö meiän pitää palaveri, jossa 

ollaan kaikki/ me ollaan kaks vuotta kulettu tapaamisissa, nyt vasta tämä on ensimmäinen sosi-

aalityöntekijä joka vähän niinkö otti niinkö seleville asioista” 

 

Vanhempien kertomuksissa ilmeni, että vanhemman tietämys huostaanottoprosessista ja omista oi-

keuksista tekee vanhemmasta aktiivisemman ja kykenevän puolustamaan omia oikeuksiaan. Seuraa-

vassa vanhempi kuvaa, kuinka hän tukihenkilön kautta saadun tiedon avulla tiedosti paremmin huos-

taanottoprosessin merkityksen, ja on sen myötä alkanut aktiivisesti vaatimaan oikeuksiaan ja työs-

kentelyä hänenkin kanssaan. Vanhempi miettii syitä siihen, miksi oikeuksista ei kerrota samalla ta-

valla kaikille ja, että vaikuttaako vanhemman tilanne siihen, miten vanhemmalle kerrotaan oikeuk-

sistaan tai pitäisikö vanhemman osata niitä erikseen vaatia oikeuksiaan. Toisaalta vanhempi toteaa, 

että nyt hänellä on sosiaalityöntekijä, joka osaa hänelle asiat kertoa ymmärrettävästi. Vanhempi ko-

kee, että hänen oikeutensa vanhempana tulee tunnustetuksi sosiaalityöntekijän taholta, kun hänelle 

kerrotaan avoimesti, kuinka toimitaan. 

”Sanna: ne on ruvennut lissääntyyn, kun on toipunut, niitä ite vaatii ja sitten että pystytään 

menneen etteenpäin näissä asioissa niin täytyyhän niitä ollakin sitten // nyt mää sain ihan vasta 

parikuukautta sitten kuulla että… en ole tiennyt ei näistä kerrota näistä omista oikeuksista ikinä, 

mää kuulin ne tukihenkilöiltä jotka on käynyt saman prosessin läpi…, mutta kaikki tuntuu, että 

pittää aina ite tietää… niistä jotakin on mutta ei niitä ole sen syvällisemmin käyty, ehkä ne on 

jostakin saattanut jostakin sen huostaanoton yhteydessä kerrottu, tämä niinkö ne mitä siellä pää-

tösessä siellä lapussa on jotakin tämmösiä, mutta ei me olla sen enempää/ sekin varmaan riippuu 

taas siitä asiakkaasta joku joka vaatii ehkä niille kerrotaan, mutta mää en oo mää on tosi vaati-

maton ite ollut näissä, mää en ole uskaltanut vaatia omia oikeuksia näissä asioissa että nyt vasta 

tullut se ihan tämän vuojen…mää oon ruvennut vasta mää oon ruvennut vaatiin ite jotakin / mää 

nyt ensimmäistä kertaa ehotin sosiaalityöntekijöille, että näitä lasten tapaamisia pitää ruveta 

lisäämään se oli ensimmäinen kerta että oli mittään, mää on aina luullut että me mennään sosi-

aalityöntekijöiden mukaan ja tää systeemi on oikeesti ihan eri, ei niistä kerrota… ehkä mää en 

ole vaan ollut aikasemmin, mä olin hirveen väsynyt mää olin tosi väsynyt sen huostaanoton 

jälkeen aivan mahtava tämä nykyinen sosiaalityöntekijä / se ossaa selittää ne asiat niin hienosti  

niinkö jokkaisen näkökulmasta ja sitten on muuttunut niinkö sosiaalityöntekijöitä kohtaan mulla 

on muuttunut aivan täysin käsitys/ se käsitys aluksihan ne oli ärsyttäviä vittumaisia, nehän teki 

kaiken tahallaan ja siinä ei ajateltu kyllä kenenkään muunko niitten ommaa etua, mutta joo sitte 
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ku sitä toipuu niin sitä ruppee miettii niin sitä ajattelee aivan erilailla/ onhan se aivan oikein 

sosiaalityöntekijästäkin kii minkälainen se on se sosiaalityöntekijä ja meillä on tosi hyvä/ ” 

 

Sanna kuvaa tarinassaan, kuinka uskoi sosiaalityöntekijöiden huolehtivan asioiden hoitamisesta lain 

mukaan, ja ei ollut huostaanoton alussa pohtinut omia oikeuksiaan tai mahdollisuuksiaan kertoa mie-

lipidettä. Sanna on tyytynyt osaansa, koska on itse aiheuttanut ongelmansa. Sanna on oppinut, että on 

paljon hänestä itsestään kiinni, miten asiat etenevät, ja hänen tulee olla aktiivisempi, jotta hänen oi-

keutensa toteutuisivat. Sanna osaltaan syyttää itseään siitä, että ei osannut vaatia oikeuksiaan.  Sanna 

kertoo saaneensa tiedon ja ymmärryksen oikeuksistaan ja omasta asemastaan niin sosiaalityöntekijän 

kuina myös vertaistuen kautta. Sanna kuvaa, että hänellä on uusi sosiaalityöntekijä, joka osaa hänet 

huomioidaan paremmin päihdeongelmaisena vanhempana, koska hän tekee työtä yhdessä entisen 

huumeita käyttäneen vanhemman kanssa. Tarina kuvaa, kuinka ymmärrys lastensuojelun toiminnasta 

ja kokemus siitä, että ihminen otetaan tasavertaisena mukaan työskentelyyn, tekee vanhemmasta ak-

tiivisemman ja samalla sosiaalityöntekijöiden asemaa ymmärtävämmän ihmisen. Tietämys oikeuk-

sista sai vanhemman kokemaan kykeneväksi toimimaan lastensuojelussa ja myös hänen itsetuntonsa 

vanhempana ja ihmisenä kasvaa. 

Myös Kertun tarinassa tulee esiin, kuinka tietoisuus omista oikeuksista tekee vanhemmasta aktiivi-

semman toimijan. Myös Kertulla vertaistuki on ollut merkittävässä roolissa oman asemansa tiedosta-

misessa lastensuojelussa. Toisaalta Kerttu kertoo, kuinka hänestä tuli katkera, huomatessaan, ettei 

hänen oikeutensa vanhempana ole toteutuneet ja kertoo, kuinka kokee, ettei sosiaalityöntekijä ole 

tunnustanut hänen oikeuksiaan ja ollut avoin toiminnassaan. Vanhemman kuvaus kertoo tilanteesta, 

jossa ei ole mahdollisuutta vastavuoroiselle tunnustukselle, koska osapuolet eivät luota toisiinsa.  

”Kerttu: mua ei huomioitu tippaakaan, tiiätsää kato mää oon nyt jälkeen päin ku enhän mää 

tiennyt mitään näistä asioista niinkö lastensuojeluasioistakaan, mutta jälkeen päin mulle on tul-

lut tietoa tuo on avannut mun ymmärrystä tässä huostaanotto asiassa kun mää oon käynyt siinä 

ryhmässä, niin tuota/ enstenhän mun olis pitänut koittaa kaikki nuo avohuollot minun kohalla 

ja lapsen kohdalla, heti kerrasta heti erotettiin lapsesta minut…/ se niinkö tuota oli, se teki mulle 

turhia lupauksia, kato näinkö mulla oli niitä palavereita niin se siinä palaverissa sano mulle, että 

mää tuun kattoon sun kotia/ no se ei ollut kirjannut mihinkään papereihin, sitä se vain näin 

suullisesti sano siinä palaverissa, sitten meni kolme kuukautta meni/ niin mää sanoin sille, että 

miksi sää et oo vieläkään tullut mun kotia, se siihen niitä omia syitään laitto…tää on kestänyt 

kokonaan tää (kertoo ajan) niin tota kolme vuotta kokonaan, niin pidettiin (sijoituspaikassa) 

palaveri ja …sosiaalityöntekijälle sanoin milloin sää tuut sitä mun kotia kattomaan ja se siinä 

niinkö sanoi että hän tulleepi /sitten sattu semmonen tilanne, että mun lapsi tuli kotia se (sijoi-

tuspaikasta) toi työntekijä toi mun kotia ja se (nimi)sosiaalityöntekijä tuli kanssa, sää et usko 

ko se nainenkin ihmetteli sieltä (sijoituspaikasta) sitä sosiaalityöntekijää, voitko kuvitella se 

nainen siihen asti tuli ennenkö aukastaa mun rapun ovi/ minä kävelen ja se (sijoituspaikan) 

nainen ja mun kaks siskon tyttöä kävelee niinkö sinne, yhtäkkiä kun ollaan rapun eessä se san-

noo se sosiaalityöntekijä, joo mää en jouakkaan kattomaan sun kotia ja kääntyy ympäri siitä  
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Kerttu kuvaa suhdettaan sosiaalityöntekijään liittyen oikeuksien tunnustamista negatiivisesti. Van-

hempi kokee, että hänen oikeutensa ei toteudu ja sosiaalityöntekijä tekee päätöksiä ilman vanhemman 

mielipidettä. Vanhempi kuvaa kuinka hänen tietämys oikeuksistaan on tullut vertaistuen kautta ja 

vanhempi käyttää tietämystään hyväksi, mutta lähtee tekemään sen negatiivisin keinoin uhkailemalla 

sosiaalityöntekijää valituksen tekemisellä. Vanhempi kuvaa, kuinka hänet otetaan tosissaan vasta, jos 

hän uhkaa valittaa sosiaalityöntekijän toiminnasta. Vanhemman katkeruus liittyy siihen, että sosiaa-

lityöntekijä ei huomioi vanhemman tekemiä positiivisia muutoksia, mitä vanhempi on tehnyt elämäs-

sään. Sosiaalityöntekijän työ näyttäytyy mielivaltaiselta vanhemmalle, koska mistään suunnitelmista 

ei tehdä kirjallisia ja asiat eivät tapahdu kuten suunnitellaan. 

Kerttu: … nehän ne päätökset tekkee, oishan mulla ollut niitä toiveita ja sitten katokko se on 

niin jännää kun nyt vasta tullut kun jäi poies se aikasempi sosiaalityöntekijä josta aioin tehdä 

valituksen, ei se musta tukenut tietsäkö tää tuntuu niin hullulta, miten mulle on tapahtunut tässä 

huostaanottopurun aikana justiin näin kun näitä virkaihmisiä on ollut mulla…sano että touko-

kuussa niin sitä toukokuuta ei tullut sinä vuonna, että mää olisin nähnyt sen , että se ois muut-

tanut sitä tapaamisaikaa….eikö se sosiaalityöntekijä ei toiminutkaan niin, sitä mää niinkö tar-

kotan, mää en sitten ymmärrä … ku mää oon saanut tässä niin paljon noita mää oon saanut tässä 

huostaanotto prosessissa paljon ei oota ja sitten ne on sanonut mulle näin että onhan sulla ollut 

tiiviit tapaamiset ja ne on pyörinyt ja sen mää osaan sanoa niille, että minusta itestäni kiinni, 

että olen antanut puhtaita seuloja, enkä oo käyttänyt huumeita, että ette te voi kieltää jos mulla 

on puhtaat seulat etten mää voi lastani kattoa että sen osasin vastata niille/ ne sano näin että 

onhan he sulla on säännöllisesti pyörinyt tapaamiset, niinkö ne on taas riippunut minusta itestäni 

ja miten mää oon elämäni muuttanut, että sillä lailla muuten mää en osaa tuohon vastata mää 

oon saanut niin paljon negatiivista tuolta lastensuojelupuolelta, nyt tammikuussa vasta vaihtu 

se sosiaalityöntekijä… mää oon tehnyt itessäni ison muutoksen // turhia lupauksia teki tämä 

toinen sosiaalityöntekijä eihän saa eihän sitte mää oisin ymmärtänyt, että se ei ois pitänyt niistä 

lupauksista kiinni, jos ois tullut itelläni takapakkia, sitten mää olisin ymmärtänyt että niistä ei 

ois pitänyt kiinni /mää raukka olin siinäkin niin tyhmä, että mää en tuota niin kysynyt että merk-

kaatko sää niihin papereihin ylös sitä.. ei niissä lukenut niistä asioista, ne on semmosia kun on 

lapsen palaveri siinä on lähetetty semmonen paperi, että oli palaveri siinä sovittiin näin ja näin, 

tapaamiset ja lapsen tapaamiset, mutta ei ole aklinikan palaverista tullut paperia” 

 

Vanhemman oikeuksien tunnustaminen on vaikeaa, jos osapuolet eivät voi luottaa toisiinsa. Kertun 

tarina kuvaa, epäluottamusta sosiaalityöntekijä ja vanhemman välillä. Kerttu menettää luottamuksen, 

kun sosiaalityöntekijän sanat eivät pidä ja asiat eivät etene, vaikka Kerttu toimii, kuten pyydetään. 

Lastensuojelun tilanteet ovat hyvin mutkikkaita, jolloin avoin työskentely vanhemman kanssa olisi 

tärkeää, jotta voitaisiin työskennellä yhteistä päämäärää kohti. Kertun päätyy hakemaan apua asian-

ajajalta, koska kokee, ettei hänen oikeutensa toteudu lastensuojelussa. 

Vanhemman ja sosiaalityöntekijän välinen tunnutussuhde on herkkä ja monet tekijät vaikuttavat sii-

hen, että vanhempi kokee omien oikeuksiensa tulevan tunnustetuksi. Kokemus siitä, että luotetaan ja 

arvostetaan vaikuttaa myös siihen, että kokee omien oikeuksiensa tulevan tunnustetuksi. Seuraavassa 



65 

 

Vanhempi kuvaa, kuinka pienet asiat voivat vaikuttaa sosiaalityöntekijän ja vanhemman tunnutuk-

selliseen vuorovaikutuksen mahdollisuuteen ja luottamuksen syntymiseen. Vanhempi kertoo saa-

neensa luottamuksen takaisin uuden sosiaalityöntekijän myötä. Sosiaalityöntekijä on huomioinut van-

hempaa ja pitänyt lupauksensa. Vanhemman ei tarvitse taistella saadakseen huomiota ja oikeutta, 

kuten oli aikaisemman sosiaalityöntekijän kanssa tehnyt. Tärkeää vanhemmalle olikin, se että tulee 

vastavuoroisesti tunnutetuksi. Vanhemmalle osoitettiin arvostusta huomioimalla hänet vanhempana 

konkreettisesti, mikä kuvasti vanhemmalle sosiaalityöntekijän arvostusta vanhempana ja ihmisenä. 

”Kerttu: …elikä on sillä lailla tämä uus lastensuojeluihminen, tammikuussa kun oli palaveri, 

niin sanoin sille, että tuu käymään mun kotona, se sano, että hän tullee ja se on pitänyt sanansa, 

sillälailla ja mää sanoinkin sille naiselle, mää ymmäärrän sua ku sää oot tammikussa tullut 

mulle, että sää et oo perehtynyt niihin mun asioihin, niinkö vielä kaikkia käynyt läpikään…” 

 

Kerttu kuvaa tarinassaan, kuinka epämääräiset vastaukset saavat vanhemman epäilemään sosiaali-

työntekijää, koska hänelle huostaanoton aikainen sosiaalityöntekijän työskentely näyttäytyy toimin-

nalta, jossa asiat eivät etene ja hänen omalla toiminnallaan ei ole merkitystä siihen, että jotain tapah-

tuisi. Kerttu kertoo tehneensä muutoksia, joita häneltä odotettiin, jotta voisi olla vanhempi lapsel-

lensa, mutta kuitenkaan sillä ei ole mitään merkitystä ja Kerttu kokee, ettei luota sosiaalityöntekijän 

lupauksiin.  

Kerttu:”…arvaa mikä on se vastaus mulle, tiääkkö tää on pitkä projekti ja mää oon sanonutkin 

palavereissa, että mitä mää voin enää tehä itteni kanssa, mää oon töissä, lopettanut huumeitten 

käytön, annan puhtaita seuloja, osaan hoitaa asioitani, ei ole vuokrarästejä…, mitä mää vielä 

voin tehä itteni hyväksi? tää on pitkä projekti, niin mulle on sanottu.” 

 

Vanhemmalle kokemus siitä, että hänen mielipidettään ei yritetä ottaa huomioon ja kokemus siitä, 

että vanhemman toiminnalla ei ole merkitystä luo kokemuksen epäkunnioituksesta, voi saada van-

hemman tuntemaan itsensä arvottomaksi. Seuraavassa aineisto- otteessa ilmenee, kuinka kokemukset 

lastensuojelutyöstä, saa kokemaan, ettei hänen mielipiteillä ole merkitystä. Sosiaalityöntekijän toi-

minta näyttäytyy siltä, että he päättävät asioita kuten haluavat. Reetta kertoo kokeneensa omien oi-

keuksien puolustuksen turhana, sillä hän näki sosiaalityöntekijöiden toiminnan hyvin omavaltaisena. 

Vanhemmalle sosiaalityöntekijän toiminta näyttäytyi siltä, että sosiaalityöntekijät saavat tehdä ja 

päättää, mitä haluavat ja vanhemman mahdollisuudet puolustaa itseään ovat vähäiset tilanteessa, jos 

vanhemmalla on päihde -ja mielenterveysongelma.  

”Reetta: …minä olen tutustunut siihen ihan itse internetissä, google tietää kaiken 
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m: onko sen jälkeen onko sitä ollut apua, miten se on vaikuttanut se tietämys siitä 

Reetta:eipä se ollut, nuohan tuossa päättää… sanotaanko ne on aika , mää on tavallaan sen lain-

säädännön niin mää on lukassut läpi se että tässä meiän tappauksessa niin sillä ei ole ollut , tämä 

on mennyt niin juosten kusten koko homma, että mun mielestä alusta pittäen olisi pitänyt ym-

märtää kuitenkin se, vaikka minä olin sairas se, että…” 

 

Reetan tarina tuo esiin, että sosiaalityöntekijän kyky huomioida vanhempaa vaikuttaa vanhemman 

kokemukseen tunnustetuksi tulemisessa niin oikeuksien tunnustamisen kannalta kuin sen kannalta, 

että pystyy luottamaan toiseen. Tarinassa vanhemman tila huostaanottohetkellä on niin huono, että 

hän tarvitsisi tiivistä tukea, jota sosiaalityöntekijä ei kykene tarjoamaan, jotta pystyisi käsittelemään 

huostaanottoa. Reetta kuvaa huostaanottoa epäoikeudenmukaiseksi ja sosiaalityöntekijän toimintaa 

hyvin omavaltaiseksi, koska hän ei ole siinä hetkessä ymmärtänyt, mitä huostaanotossa tapahtui ja 

mihin se perustuu.  

”Reetta: niin on ja sitten se tottakai katokko oli niin masentunut ja ne tunteet meni niinkö näin, 

mää oon edelleenkin äärettömän vihanen sossulle, mut mää pystyn nykyään puhuun siitä näin 

silloin mielenterveystoimistossa mää kiljuin ja huusin ihan täyttä kun kuulin nimenkin, niin 

mulla meni pitkin seiniä ja se että en tiedä syytänkö sossua vai ex miestä ku sossu piti tosiaankin 

sen laitto sen hakemuksen oikeuteen,  että kirjotin hallinto-oikeuden papereihin nimet mitkä 

lähti ne ensimmäiset paperit… siinä vaiheessa en tienyt mitä papereita ne laittaa, mää vaan 

allekirjoitin vain mää kato luotin, mää luotin mää kävin sosiaalityöntekijän tykönä ja joo joo. 

laitoin kaikkiin papereihin nimet mää ajattelin että ne ajaa mun ja lasten etua ja saan kohta 

lapsen takasi ja kaikki menee hyvin, mää ajattelen että se on mun pelastus ja sillä pelastan lap-

seni kun allekirjoitan ne kaikki paperit ja sitten kun se tuli sieltä että se huostaanotto on selkeä 

/sillon kun se tuli se paperi nippu ja rupesin sitä lukemaan niin mää olin että herranjumala mitä 

täällä lukkee, siihen mää rupesin siihen piti vielä laittaa se allekirjoitus, mulla ei ollut sanoja 

sen jälkeen ku mä luin mitä siinä luki ne oli hirveitä asioita kun niistä ei ollut puoletkaan 

totta…” 

 

Huostaanoton hetkellä vanhempi voi ongelmineen olla vaikeasti tuettava, koska vanhemman tunteet 

sosiaalityötekijää kohtaan voivat olla hyvin ristiriitaiset.  Vanhemmille olisikin olla tarjolla apua 

huostaanoton hetkelle, kuten vanhemmat ovat tuoneet aikaisemmissa tutkimuksissa ja tässä tutkiel-

massa esiin. (Pitkänen 2011, 68.)  

Seuraavassa kertomuksessa vanhempi kuvaa, kuinka tieto siitä, miten asiat etenevät ja mitä häneltä 

odotetaan saa vanhemman kokemaan, että hänen oikeutensa tulee tunnustetuksi ja häntä kunnioite-

taan.  Vanhemman kokemus lastensuojelusta ja sosiaalityöntekijöistä huostaanoton jälkeen on myön-

teinen ja vanhempi kokee omien oikeuksiensa toteutuvan suhteessa lastensuojeluun. Vanhempaa aut-
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taa se, että on selkeät suunnitelmat kirjallisena, missä kerrotaan, mitä vanhemmalta odotetaan ja sel-

keitä vastauksia mitä tapahtuu, jos ei mene kuten odotetaan. Vanhemmat haluavat tietää asioista ja se 

tekee heistä kyvykkään toimimaan suhteessa lastensuojelun työntekijöihin.  

”Seija: mulle tehtiin heti alussa selväksi miten se homma etenee, kerrottiin ja oon aina saanut 

/joka palaverista on lähetetty se puhtaaksi kirjotettu versio kotiin , oon ollut kärryillä koko 

ajan, ehkä silloin alussa olin hirveen hätänen olis pitänyt heti saada tietää kaikki miten se 

mennee mutta tota … niin kauhee hätä oli ens alkuu että kauanko tässä mennee ja miten men-

nee, mutta sitten kun alkoi itekki järkeileen, että ei tässä mennä ihan meikäläisen tahtiin/ oon 

niinku koko ajan on niinku ollut se yhteys, jos on jottain asiaa ollut jos ei oo sosiaalityöntekijä 

vastannut niin sille voi laittaa viestin kyllä se soittaa takas kun ehtii tai laittaa viestin takas, 

oon ollut koko ajan kärryllä minkälainen niillä on se systeemi ja aina oon itekki saanut lukee 

niitten kirjoittamia pöytäkirjoja tai tämmösiä ….ja on se yks ja sama henkilö kenen kanssa 

ollaan yhteydessä niin kyllä se autto siihen, että aina sai tietää jos joku vaivas.” 

 

Omien oikeuksien koettiin myös tulevan tunnustetuksi silloin, jos vanhempi koki tulleensa tunnuste-

tuksi muuten. Seuraavassa otteessa vanhempi kertoo kuinka ei ole koskaan miettinyt omien oikeuk-

siaan tai sitä toteutuvatko ne. Omia oikeuksia ei tarvinnut edes miettiä, koska vanhempi koki tulleensa 

kohdatuksi ja koki asioiden toimivan hyvin yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Vanhempi luottaa 

sosiaalityöntekijään, koska on tullut huomioiduksi aina. 

”Pirjo: kyllähän sitä varmaan jonkun verran käytiinkin mutta mulle ei oo jäänyt mitään sen 

kummempaa edes niinkö mieleen siitä mutta mää oon niin luottanut siihen jos mulla on ongelma 

kohta siitä kohasta niin mää soitan sosiaalityöntekijälle että miten se meni tämä kohta se on 

kumminkin se keskusteluyhteys sinne olemassa…” 

 

Vanhempien oikeuksien tunnustamisen kannalta on merkityksellistä selkeä tieto toimintavoista ja, 

mihin ne perustuvat. Selkeys luo kokemuksen siitä, että vanhempaa kunnioitetaan vanhempana ja 

ihmisenä, jolla on itsemääräämisoikeus suhteessa lastensuojeluun ja oikeus vaatia tietoa. Epäilevä 

työskentely lisää vanhemman kokemusta siitä, ettei häntä arvosteta ihmisenä. Luottamuspula asiak-

kaan ja sosiaalityöntekijän välillä voi johtaa tilanteisiin, jossa kumpikaan ei pysty olemaan avoin. 

Asiakkaan kyky luottaa sosiaalityöntekijään on erityisen tärkeä, jotta pystyttäisiin työskentelemään 

yhteistyössä.  

Lastensuojelussa puututaan vahvasti ihmisten perheen yksityisyyteen ja vanhempien tapaan elää elä-

määnsä. Seuraavassa tarinassa ilmenee, kuinka vanhempien elämään puututtiin konkreettisesti ja vaa-

dittiin vanhemmilta muuttumista. 

”Sanna: kyllä mää luulin ja se oli oikeesti se kiero, mun mies on semmonen, se uteli siltä kaik-

kia, kerro mää en käytä tätä sitten oikeudessa, enkä mää tätä kirjota mihinkään. ensimmäisenä 

oikeudessa se käytti minua sitä siellä huostaanotto käräjillä..sillon mulla… joo mulla meni 
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siillon luottamus sosiaalityöntekijöihin täysin, meni pitkään kun aloin luottaa, se oli kato sii-

täkö. tämä sosiaalityöntekijä käski meidän miehen kanssa erota, ihan oikeesti ottaa avioeron ja 

määhän panin virreille sen, koska näin mua neuvottiin ja olis siinä se, että mää saan pojan 

itelle tänne niin mies ei voi asua tässä. sillä oli oma asunto, mutta se kumminki vietti täällä 

aikaa, mitä se haittaa kun lapsi ei oo vielä täällä, että se on asia erikseen. en mää olis sitä otta-

nut tähän en todellakaan, että mää olisin ollut tosi tarkka niistä, koska se ois vaikuttanut, joka 

asiaa ja mää tiesin, että se on nyt väärin, niin niin se kysy, että kerro nyt ruukaatko sää olla 

siellä niin mies sano, että kyllä mää oon siellä aina välillä ja mun mielestä sen ei olis pitänyt 

haitata kun lapsi ei ole vielä täällä niin se sitä käytti ensimmäisenä siellä oikeudessa joo se on 

uhka kun mies on täsä.” 

 

Sanna kertoo, kuinka ymmärsi sosiaalityöntekijän perhe-elämään puuttumisen syyn ja sen, että päih-

teidenkäyttäjä ei voi olla yhtä aikaa perheessä lapsen kanssa. Vanhempi olisi toivonut avoimuutta 

sosiaalityöntekijän toiminnassa, eikä selän takana udella perheen elämästä. Kertomuksessa ilmenee, 

kuinka sosiaalityöntekijän toiminta loukkasi vanhemman oikeudentajua, koska ei avoimesti ilmaisut 

huolta perheen tilanteesta ja sen vaikutuksesta vanhemman ja lapsen tapaamisiin ja huostaanottoon. 

Toisaalta vanhemmat eivät uskaltaneet avoimesti kertoa suhteestaan ja toiminnastaan, koska pelkäsi-

vät, että se nähdään sosiaalityöntekijän vastustamisena.  

 

8.3 Vanhemman arvostus huostaanottoprosessissa 
 

Terveen itsearvostuksen pohjana on tulla tunnustetuksi omana itsenään yhteisössä, jossa elää. Ihmi-

sen itsearvostus liittyy saamaansa sosiaaliseen arvostukseen. Honnethin (1995) näkemyksen mukaan 

arvostus tulee sen kautta, mitä yhteisössä arvostettuja asioita ihminen omaa tai osaa. Ihmisten tulisi 

jakaa yhteiset arvot ja päämäärät, joiden kautta yhteisön jäsenet arvostavat toisiaan ja pystyvät pyr-

kimään yhteiseen päämäärään. (Honneth 1995,121.) Lastensuojelun näkökulmasta vanhemman ar-

vostus tarkoittaa sitä, että molemmilla osapuolilla pitäisi olla yhteinen ymmärrys siitä, mitä on hyvä 

vanhemmuus. Vanhemman tulisi osoittaa olevansa lastensuojelulle arvostuksen arvoinen vanhempi, 

jotta voisi saada arvostusta. Tutkielmassani sosiaalinen arvostus tarkoittaa myös Ikäheimoa (2003) 

mukaillen ihmisyyden arvostamista eli vanhempi tulisi tulla arvostetuksi ihmisenä ja vanhempana 

puutteistaan huolimatta. (Honneth 1995, 121; Ikäheimo 2003, 137). Vanhemmuuden tunnustus las-

tensuojelussa on ristiriitainen asia, sillä lastensuojelun työntekijät joutuvat koko ajan myös arvioi-

maan vanhemmuutta ja vanhemman kyvykkyyttä toimia vanhempana, joten kokemus arvostetuksi 

tulemisesta vanhempana ei ole niin yksiselitteistä.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin, ett mitä aktiivisempi, vastuuntuntoisempi, yhteistyöky-

kyisempi on ja mitä paremmin asiakas sopeutuu sosiaalitoimen toimintatapoihin, sitä paremmin häntä 
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palvellaan ja häntä kohdellaan. (Pitkänen 2011,52; Turtiainen 2012, 100; Vierula 2016, 279.) Yhteis-

kunta edellyttää ihmisiltä omaa aktiivisuutta ja tunnustaa heidän, jotka pystyvät toimimaan yhteis-

kunnan toivomalla tavalla.  

Pirjon tarinassa ilmeni hyvin, kuinka vanhempi oli kiitollinen saamastaan tuesta ja hänet huomioitiin 

todella hyvin ja missään vaiheessa hän ei arvostellut sosiaalityöntekijöiden työtä. Pirjon tarinassa 

tulee myös esiin, kuinka vanhempi tulee tunnustetuksi ja arvostetuksi lastensuojelun työntekijöiden 

taholta, koska pystyy vanhempana täyttämään niin sanotun hyvän vanhemman odotukset. Pirjo on 

aktiivinen ja pystyy ottamaan tarjotun avua vastaan. Pirjo kuvaa yhteistyön sosiaalitoimen kanssa 

olleen hyvää, ja hänen vanhemmuuttaan ei ole koskaan arvosteltu, koska lapsen toiminta on ollut 

keskiössä ja hänen auttamisensa. Pirjo kuvaa kuinka omaa elämän hallintataitoja, joita hyvältä van-

hemmalta odotetaan, joten Pirjo pystyy kokemaan olevansa arvostettu. Pirjo on vanhempana kyke-

nevä toimimaan lastensuojelun kanssa alusta alkaen, joten hän tulee arvostetuksi vanhempana.  

”Pirjo: en kokenut mua arvostellaan, ei sillain ehkä arvioidakaan, ehkä alussa kun ne oppi mut 

tuntemaan mutta kun ne oli siinä mää tein kaikkea mahollista siinä että yleensä niillä oli per-

hekuntoutuksessa ihmisiä, joille pitää opettaa ruuanlaitto ja elämänhallinta muutenkin, ei 

mulla tarvinnut oman elämän hallintaa tarvinnut opettaa eikä näin... se oli se lapsen ongelmat 

oli keskiössä että tietenkin mää sain tukea omaan vanhemmuuteen sillai ne neuvoi että ku niitä 

konflikteja tuli että miten mun kannattas siinä toimia.” 

 

Myös Seija kuvaa, kuinka kokee tulevansa hyväksytyksi, koska pystyi toimimaan avoimesti ja teke-

mään asioita, joita pidetään ns. hyvän vanhemman ominaisuuksina, kuten olemaan työelämässä tai 

opiskelemaan ja hoitamaan muutenkin omat asiat.  Seija kertomus kuvaa sitä, että hän kokee olevansa 

arvostettu vanhempanakin, koska kykenee toimimaan, kuten odotetaan.  

”Seija: varmaan paljon vaikuttaa se että mulla on ollut se kontakti a-klinikalle/ sitten että sitä 

on kun mää oon hirveen avoin mä voin suoraan sanoa mikä on tilanne ja pystyn sanomaan / 

mua ei hävetä, vaikka ei vuoden äiti olotilakaan ole, mutta tietysti se, että aina oon kyllä asiani 

hoitanut ja nytten oon opiskellutkin vielä uuden ammatin että työnhakija oon kai nekin on vai-

kuttanut siihen että ne on kattonut että kyllä se ossaa kunnollakin olla jonkun aikaa ja varmaan 

se sitten ja sijaisperheelläkään ollut ikinä mittään huolta heiänkin kanssaan mennee silleen tosi 

hyvin….mehän me ollaan koko ajan saatu ihan vapaasti reissata ei ole lastensuojelukkaan mit-

tään sanonut….” 

Kertun tarinassa hänen tekemänsä elämänmuutokset eivät näyttäydy merkityksellisiltä. Kerttu näkee 

tähän syynä oman etnisen taustansa, koska sosiaalityöntekijä ei kerro Kertulle muuta, miksi asiat eivät 

etene, vaikka Kerttu on muuttanut elämänsä suuntaa ja tehnyt kuten häntä on ohjeistettu. Kerttu ko-

kee, ettei häntä arvosteta hänen taustansa vuoksi. Vanhemman kokemus epätasa-arvoisesta asemasta 

vaikuttaa kokemukseen asemastaan myös lastensuojelussa ja vaikuttaa luottamussuhteen syntymisen 
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vaikeuteen sosiaalityöntekijän kanssa. Vanhemman kokemus siitä, että häntä ei hyväksytä tasavertai-

sena ihmisenä lastensuojelussa taustansa vuoksi, estää vanhempaa arvostamasta lastensuojelua ja sa-

malla luottamuksen syntymisen sosiaalityöntekijän kanssa. Kertun tarinassa kokemus itsetunnon ra-

kentamisesta liittyy vahvasti siihen, että kokee yhteiskunnan asenteet omaa etnistä taustaansa kohtaan 

olevan negatiivisia. Kerttu joutuu koko ajan taistelemaan ennakkoluuloja vastaan ympäristössä, jossa 

häntä arvioidaan muun ominaisuuden kuin hänen itsensä kautta. 

 ”Kerttu: …se meni siinä kun mulla tuli se yks retkahdus, oli heidän pitänyt antaa mulle ma-

hollisuus, mitä mää oon puhunut semmosten äitien kanssa, joiden lapsi on huostaanotettu, niin 

heille on ensten koitettu kaikki avohuollot, että miten sulla tuollalailla tehty” 

”Kerttu:…määki ymmärtäisin näin,jos määki olisin käynyt niissä tapaamissa, olisin ollut huu-

meitten alaisena, olisin ollut humalassa, käyttäytynyt aggressiivisesti ja käyttäytynyt semmo-

sesti ettei olisi käyttäytynyt kunnolla, ymmärtäisin että niitä tapaamisaikoja ei pidennettäi-

siin…” 

 

Vanhempien tarinoissa kokemukset arvostuksen uupumisesta liittyi esimerkiksi siihen, että vanhempi 

koki tulevansa määritellyiksi ongelmansa kautta ja vanhemman vanhemmuus ei ollut enää merkityk-

sellistä. Sosiaalityöntekijän työskentelyssä keskitytään puhumaan vain vanhemman ongelmasta ja 

miten sen kanssa menee. Vanhemman kohdalla se näyttäytyy siltä, että hänen vanhemmuuteensa ei 

enää uskottu ja sitä ei voi olla ollenkaan, koska on ongelmainen.  

Kokemus arvostetuksi tulemisesta oli osaltaan sosiaalityöntekijä kohtaista ja osaltaan riippuvaista 

myös vanhemman tilanteesta ja kyvystä käsitellä asioita. Sanna kuvaa seuraavassa aineisto-otteessa, 

kuinka olisi halunnut, että häntä olisi tuettu aikaisemmin vanhemmuudessakin, eikä vain keskitytty 

hänen ongelmaansa. Sanna olisi toivonut, että sosiaalityöntekijän kanssa työskentelyssä olisi ilmen-

nyt se, että hänelle merkityksellistä vanhemmuutta olisi arvostettu myös sosiaalityöntekijän taholta.  

Toisaalta Sanna miettii, että olisiko kyennyt aikaisemmin käsittelemään vanhemmuuttaan sosiaali-

työntekijän kanssa.  

Sanna kertoo myös, kuinka hänen arvostuksena on muuttunut uuden sosiaalityöntekijän myötä. Sanna 

tuo myös esiin, että näkee sosiaalityöntekijän toiminnan takana sen, että pystyy ymmärtämään päih-

deäitejä, koska tekee yhteistyötä vertaistukihenkilön kanssa, jolla on päihdehistoria. Vanhemman ko-

kemus arvostetuksi tulemisesta tulee siitä, että näkee kaltaisensa päihdehistorian omaavan vanhem-

man työskentelevän yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Se voi herättää vanhemmassa luottamusta, 

että hänen kaltaiselleen annetaan vielä uusi mahdollisuus, saada lapsi takaisin ja päästä töihinkin. 
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Vanhempien vastavuoroisen tunnustamisen ja sosiaalisen arvostuksen ongelmana voi olla se, että ih-

misiä usein kategorisoidaan edustamaan tiettyjä mallitarinoita kuten päihdeäidin mallitarinaa, jolloin 

vanhempi voi kokea, ettei häntä kohdata vanhempana, vaan päihdeongelmaisena. (Juhila 2008, 98).  

”Sanna: no se on ehkä siihen enempi just siihen mun raitistumiseen ja se on ollut se pääasia. 

Nyt kun on aikaa kulunut niin olis tarvinnut enempi tukea siihen vanhemmuus asiaan. se on just 

se päihdeasia siihen rupes jo kyllästyyn ku se oli se pääasia aina… Onhan se aivan oikein sosi-

aalityöntekijästäkin kii minkälainen se on se sosiaalityöntekijä ja meillä on tosi hyvä/ niilläkin 

on varmaan muuttunut se käsitys kun, niillä on töissä niitä entisiä, narkomaaniäitiä töissä, että 

niittenkin näkemys on kasvanut varmasti paljon ja laajentunut päihdeäitejä kohtaan ja näkee 

minkälaisia ne on sitten sen jälkeen ku ne raitistuu ja saa elämän kuntoon” 

 

Vanhempien tarinoissa kokemukset arvostuksesta liittyivät useammassa tarinassa vanhemman ja si-

jaisvanhemman väliseen suhteeseen. Suhde sijaisvanhempiin näyttäytyi merkityksellisenä sen suh-

teen, että vanhempi kokemukseen tulla arvostetuksi. Sanna kuvaa, kuinka suhde sijaisvanhempiin on 

ollut erilainen eri sijaisvanhempien kanssa ja kuinka se on vaikuttanut hänen kokemukseensa itsestä 

vanhempana.  Syynä hän on nähnyt perheiden erilaisuuden ja osaltaan oman vointinsa, mutta Sanna 

kuvaa myös sosiaalityöntekijöiden toiminnan vaikuttavan siihen, kuinka asioista puhutaan. Sanna 

kertoo, että häneen luotettiin ensimmäisten lasten huostaanoton aikana ja hän pystyi toimimaan tasa-

vertaisena vanhempana kuin taas nuorempien lasten kohdalla, jolloin sijaisvanhemmat tukevat vah-

vasti sosiaalityöntekijään ja luottamus vanhempaan näyttäytyy hyvin vähäisenä. Sanna kertomuk-

sessa tulee esiin sijaisvanhempien merkitys vanhemman vanhemmuuden arvostamisessa ja tunnusta-

misessa. Sannan kertomuksessa sosiaalityöntekijällä on suuri rooli siinä, että sosiaalityöntekijä 

omalla toiminnallaan herättää myös sijaisvanhemmissa luottamusta vanhempaa kohtaan. Sannalla on 

kokemusta erilaisista sosiaalityöntekijöiden tavasta toimia, mikä näkyy vanhemman kertomuksessa 

liittyen kokemukseen tulla arvostetuksi suhteessa sijaisvanhempiin. On kokemuksia siitä, että tasa-

vertainen ja kokemuksia siitä, että on ulkopuolinen suhteessa sijaisvanhempien ja sosiaalityönteki-

jään ja toisaalta vanhempi tuo esiin, kuinka sosiaalityöntekijä haluaa toiminnallaan tuoda esiin mo-

lempien niin vanhemman kuin sijaisvanhemman näkökulmia esiin ja luoda yhteisiä ratkaisuja. 

”Sanna: nää muut on ollut sukulaissijoituksia. Nämä kaksi ensimmäistä lasta… se että kato ne 

oli isompia ku ne huostaanotettiin se oli paljon vapaampaa se meiän tapaaminen… ja meillä 

hyvin toimi vielä se, ne ei ollut valvottuja ne tapaamiset mää sain käydä niillä kylässä ei ollut 

tarkka aika milloin sain mää sain käyä…niin se toimi tosi hyvin ja se pysykin se suhde tosi 

hyvänä…  se ei ollut sillain kuin nyt aattele kerran kuukaudessa puolitoista tuntia ne on ollut 

valvottuja tapaamisia, mutta ne ei ole mennyt vielä meillä eteenpäin…, mutta näitten nuorten 

kohalla musta tuntuu, että, mää oon se ulkopuolinen/ musta ei tunnu yhtään siltä että mää oon 

lasten biologinen äiti, mutta se voi olla just se luottamuspula siellä/ nyt on hirveesti miettinytkin 

tämä sosiaalityöntekijä, että miten sitä ruvettas rakentaa”  

”Sanna: se on ärsyttävä oikeesti aina sannoo nämä sijaisvanhemmat, että tää on soskun tahto, 

mutta sitten kohta seleviää että ne haluaa nämä sijaisvanhemmat näin asioissa monissakin tuo 
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on tympiää, ne ei uskalla mittää itse sanua suoraan,että me toivottas näin.. niin heti oli sosiaali-

työntekijä sanonut, että me ollaan mietitty sijaisvanhempien kanssa... siihenkö pääsis että ihan 

rehellisesti vois jokkainen sanoa kaikki... Koska meillä on ollut hirveän vaikea, tämä sukulais-

sijoitus ko me ollaan oltu hirveän varovasti /…mutta ne on siellä jotenki niin yli varovaisia ja 

joka asiaan ne kysyy sosiaaliviranomaisilta luvan vaikka se ois niin yksinkertanen…että ne on 

niin varovaisia, että ei tehdä mittään väärin…mää oon huommannut ku mää oon puhunut muit-

tenkin huostaanotettujen perheitten kans, mitä nyt en mää nyt paljon oo tekemissä, mutta niitä 

on niin erilaisia, jotku saa vapaasti käyä sukulaissijoitus ku on, mutta meillä on hirveen tiukat 

säännöt siihen” 

 

Avoin vuorovaikutus on tunnustuksellinen suhteen mahdollistaja. Sosiaalityöntekijän haluttiin toi-

mivan vanhemman ja sijaisvanhempien välillä avoimesti ja, että myös vanhemmat voivat olla mu-

kana päätöksen teossa, ja että asioita ei vain ilmoitettaisi vanhemmalle.  Avoimuus oli merkityksel-

linen asia vanhemmalle, jotta voi kokea tuntevansa olevansa arvostettuja vanhempina sijaisvanhem-

pien rinnalla. 

Seuraavassakin tarinassa vanhempi tuo esiin, kuinka yhteistyön avoimuus osapuolten; sijaisvanhem-

pien, sosiaalityöntekijän ja vanhemman välillä on tärkeää. Vanhemmalle sijaisperheen antama arvos-

tus hänen vanhemmuuttaan kohtaan tuntui väärältä, koska asioista ei voitu yhteisesti puhua avoimesti. 

Vanhempi olisi toivonut sijaisvanhempien kertovan mielipiteensä hänen vanhemmuudestaan sosiaa-

lityöntekijälle, mutta koskaan asioista ei puhuttu yhteisissä palavereissa ja sijaisvanhemmat eivät ha-

lunneet tuoda esiin näkemyksiään, vanhempi koki sijaisvanhempien kehumisen väärältä, koska sitä 

ei tuotu esiin sosiaalityöntekijälle. 

”Kerttu: niin kyllä tää on ollut raskas taival mulla sekin sillä lailla sano siellä sijaishuoltopai-

kassa, että se nainen sano mulle yhesti, että miten sää jaksat olla aina positiivinen ja mää sa-

noin, että ei se mun auta tässä ruveta, että en mää sillä paranemaan näitä asioita, eihän niillä 

saa.. mää kyllä sanoin niille kun me puhuttiin siellä monesti, voi että kun mää saisin mun lap-

sen kotia, niin se sano pariskunta sano, että mitä he on tässä sua seurannut niin kyllä he tietää 

sen, että sää pidät lapsesta huoltako …että tämmöstä… se oli minusta se oli väärin tehty 

m: väärin? 

Kerttu:niin koska sosiaalitoimistohan se päättää” 

 

Avoimet välit ja luottavainen suhde sijaisvanhempiin saa vanhemman kokemaan itsensä arvostetuksi. 

Seija kertoo, miten hänellä on alusta alkaen ollut luottavainen suhde ja tiivis yhteistyö sijaisvanhem-

pien kanssa. Vanhempi on otettu mukaan lapsen elämään ja vanhempi ja sijaisvanhemmat voivat 

asioista sopia myös keskenään, koska sille on sosiaalityöntekijän lupa.  

”Seija: …kun on hyvät välit sijaisperheen kanssa niin niittenkin kanssa pystyy kaikesta puhu-

maan ja näin ja se on ollut kans semmonen tosi hyvä juttu kun on hyvät välit kun on kuullut 
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että voi toisin päinkin, että on niin pilkulleen ne kellonajat ja kaikki että , me voidaan joo so-

pia me ollaan nyt kesäaikakin sovittu miten lapsi on lomilla”  

 

Myös Reetan kertomuksessa suhde sukulaissijaisvanhempiin näyttäytyy arvostuksen suhteen merki-

tyksellisenä, vaikka hänellä onkin toiseen vanhempaa ristiriitaiset välit. Reetta kuvaa kuinka se, että 

pystyy luottamaan toiseen ja hänen arvostukseen auttaa häntä myös hyväksymään huostaanoton. Su-

kulaissijaisvanhempi näyttäytyi merkittävässä roolissa, siinä että Reetta koki olevansa arvostettu van-

hempana, kun sosiaalityöntekijä ei voinut arvostusta antaa. 

”Reetta:mut se ottaa kaikki niin, se on aivan ihana …se on nyt vaan sanonut että kaikkein tär-

keintä, että ei nyt turhaan rasita millään päätä, ei kai se muuta kuin nauro, me ei tehä muuta 

kuin noudatettaan mitä sosiaalityöntekijä sannoo, sossu sanonut että lapseni ei saa tavata minua, 

minä en tiedä miksi , minulle ei ole koskaan selitetty syytä” 

 

Vanhemman kokemus tunnustamattomuudesta näyttäytyi tarinoissa siinä, että vanhemmat kokivat 

sosiaalityöntekijän toiminnan epäoikeudenmukaiseksi. Toisaalta kaikki tutkielmaani osallistuneet 

vanhemmat ymmärsivät sosiaalityöntekijöiden työn haastavuuden ja sen, että sosiaalityöntekijät jou-

tuvat kontrolloimaankin perheiden elämää ja vanhempien toimintaa. Kukaan vanhempi ei kertonut 

kontrolloinnin olevan epäoikeudenmukaista, ja vain yksi vanhempi toi esiin, että huostaanotto olisi 

koettu vääräksi toimenpiteeksi tilanteessa. Vanhemmat kuvasivat tarinoissaan kokemuksia avoimuu-

den puutteesta ja sosiaalityöntekijän kyvystä kohdata vanhempi vanhempana ennakkoluuloista huo-

limatta. Tämä liittyy siihen, että luottamuksen rakentaminen on hyvin vaikeaa tilanteessa, jossa mo-

lemmilla on ennakkoluuloja toisia kohtaan. Luottamuksen saaminen ja vastavuoroisen arvostuksen 

syntyminen sosiaalityöntekijän ja vanhemman välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta toista voitaisiin 

auttaa. 

Sannan kuvaa kertomuksessaan paljon tunteita, mitkä liittyvät siihen pystyykö toiseen luottamaan ja 

kokemaan tulevansa tunnustetuksi ja arvostetuksi vuorovaikutuksessa sosiaalityöntekijään. Asioista 

ei uskalleta puolin ja toisin puhua avoimesti. Ja jos ei ole luottamusta niin sosiaalityöntekijän asen-

noituminen vanhempaan koetaan helposti negatiiviseksi. Sannan kertomuksessa ilmenee hyvin, 

kuinka sosiaalityöntekijän pienet eleet ja olemus voi ärsyttää asiakasta ja hän kokee ne itsensä vähät-

telynä. Vastavuoroisen tunnustussuhteen esteenä on vanhemman kokemus siitä, että häntä ei arvos-

teta. Sanna kuvaa, kuinka kokemus vähempiarvoisuudesta alkaa ärsyttämään ja hänen tekee konk-

reettisesti mieli laittaa hanttiin, kun asiat ovat niin vaikeita. Vanhempi myös kertoo, että oman asen-
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teen muuttuessa ja oman ymmärryksen lisääntyessä myös sosiaalityöntekijöiden asenne on muuttu-

nut. Mikä kertoo siitä, että tunnustuksen mahdollistuminen tarvitsee vastavuoroista toisen tunnusta-

mista ja se onnistuu luottamuksen löytymisen kautta. 

”Sanna:ja se oli oikeesti kiero…, se uteli siltä kaikkia kerro mää en käytä tätä sitten oikeu-

dessa, enkä mää tätä kirjoita mihinkää.. joo silloin mulla meni luottamus sosiaalityöntekijöi-

hin täysin, meni pitkään kun aloin luottaa. Se oli kato siitäkö sosiaalityöntekijä käski meiän 

miehen kanssa erota, ihan oikeesti ottaa avioeron ja määhän panin sen virreille sen koska näin 

mua neuvottiin ja olis siinä se, että mää saan lapsen itelle tänne ja mies ei voi asua tässä…sillä 

oli oma asunto, mutta vietti aikaa täällä, mitä se haittaa kun lapsi ei ooo vielä täällä, että se on 

asia erikseen, en mää olis sitä ottanut tähän todellakaan, että mää olisin tarkka niistä , koska se 

ois vaikuttanut joka asiaaan ja mää tiesin, että se on väärin …ja mun mielestä sen ei olis pitä-

nyt haitata kun lapsi ei ole vielä täällä niin se sitä käytti ensimmäisenä siellä oikeudessa joo se 

on uhka kun mies on täsä…” 

”Sanna: niillä on ollut iso merkitys, jos sosiaalityöntekijä/ voi että ne oli aivan hirveitä ne tä-

män naistä kolmesta se vanhin, niin ne ensimmäiset, jotka oli meillä niin niin oi että saattaa 

olla niin huonotkin välit sosiaalityöntekijöihin, vaikka niitä tervehti / voi että mä, mää kau-

hulla ootin aina niitten tapaamista ja se oli niin hankala suhe/ mää en luottanut sitten ei min-

käänlaista luottamusta varmaan kumminkaan puolin ja jotku sosiaalityöntekijät oikeesti saa 

tuntemaan ne on paljon ylempänä kuin ite ihmisenä… 

m: minkälaiset asiat tuo, minkälaiset kokemukset saa sellaisia tunteita? 

Sanna: no mitenhän mää ossaisin selittää niitten, puhheesta ja asenteesta ja niinkö elleet ja 

puhheet ja sen vaan niin selevästi huomas ja tuntu että ei onnistu ikkään mikkään niitten 

kanssa ja tietenki sitä rupes enempi itte pistään hanttiin joka asiassa kun rupes niin ärsyttään… 

ei ikinä niitä ei saanut kukkaan kiinni … oli itelläkin tietenkin, mutta sitten kumminki sen 

huomas, että hän oli muitaki kohtaa sitten ei ollut ainoastaan mua kohtaan,ehkä se oli jo niin/ 

muistaakseni se lähti eri, se joo se ei ennää ollut sosiaalityöntekijä sitten kai se oli jo niin vit-

tuuntunut siihen hommaan, oikeesti kyllä mää ymmärrän kun varmasti ku näkkee tuommosia 

niin…kyllä että nekin on ihmisiä sosiaalityöntekijät. joillakin voi se valta, mutta se on aika 

ikävä jos näin on 

m: koetko, että on jotenkin väärin käytetty valtaa? 

Sanna: en mää sitä ei vois sanoa, että ois kumminkaan ehkä se on, vaan siellä tunne tasolla 

ollut, mutta ei oo sillain ja sitteku se oma ymmärrys lissääntynyt” 

 

Tunnustusteorian näkökulmasta vanhempi ei voi kokea itseään tunnustetuksi, jos ei voi arvostaa tun-

nustuksen antajaa. Lastensuojelutyössä kuin sosiaalityössä yleisesti toimitaan ihmisten kanssa, jotka 

eivät koskaan ehkä pysty arvostamaan sosiaalityöntekijää ja silti heillä on samat oikeudet ja halu tulla 

tunnustetuksi ihmisinä ja vanhempina. Vanhempien tarinoissa analyysin ilmenee, kuinka vanhemmat 

kokevat asioita tunnetasolla ja ovat herkkiä sen suhteen, kuinka heitä kohdellaan, ja asioita on vaikea 

käsitellä, koska eivät ymmärrä lastensuojelun toimintaa. Sanna kuvaa oman ymmärryksen lisäänty-

essä ymmärtävän nyt paremmin sosiaalityöntekijöitä, joten hänen on myös helpompi toimia heidän 

kanssaan ja arvostaa heitä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 

Tarkastelin tutkielmassani, kuinka lapsensa huostaanoton kokeneiden vanhempien tarinoissa tunnus-

tussuhteet ja -asenteet näyttäytyvät vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Aineistonani oli haastatteluin hankitut vanhempien kertomukset huostaanotosta ja huostaan-

oton aikaisesta työskentelystä heidän kanssaan. Aineistoni on melko suppea, se käsittää viiden van-

hemman haastattelun. Nämä viiden vanhemman tarinat eri kunnista raottavat hiukan sitä, miten van-

hemmat tulevat tunnustetuksi huostaanottoprosessissa ja kuinka vanhemmat näkevät huostaanoton 

aikaisen työskentelyn heidän kanssaan vaikuttavan heihin ihmisinä ja vanhempina. Huomioitavaa on, 

että kaikki haastattelemani vanhemmat olivat toiveikkaita sen suhteen, että pystyvät vielä joskus saa-

maan lapsensa kotiin ja kaikki vanhemmat tapasivat lapsiaan säännöllisesti. Vanhempien tarinat ker-

toivat siitä, että vanhemmat olivat tulleet tunnustetuiksi vanhempina ainakin haastattelun hetkellä. 

Vanhempien kertomuksissa tunnustetuksi tuleminen ja tunnustuksen puuttuminen näyttäytyivät mo-

nin tavoin. Jokaisen vanhemman tarina oli omanlaisensa, mutta jotain yhteisiä piirteitäkin heidän ko-

kemuksissaan oli. Tuon seuraavaksi esiin tarinoissa esiin tulleita yhteisiä piirteitä ja erityispiirteitä 

liittyen tunnustuksen mahdollistumiseen ja ilmenemiseen sosiaalityöntekijän ja vanhemman välisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

9.1 Hoiva vanhemman ja vanhemmuuden kannattelijana 
 

Vanhempien tarinoissa huomioiduksi tuleminen ja hoivan saaminen tuli esiin merkityksellisimpänä 

tunnustussuhteena. Hoiva merkitsi vanhemmille konkreettista hoivaa, kuten mahdollisuutta kuntou-

tukseen tai muuna konkreettisena apuna kuten tukihenkilön saamisena. Huomioiminen merkitsi sosi-

aalityöntekijän saatavilla oloa, vanhemman mielipiteen huomioimista ja, että vanhemman hyvinvoin-

nista huolehtimisena. Lastensuojelun sosiaalityöntekijää kuvattiin tarinoissa tahona, jonka kautta 

vanhemmat saivat mahdollisuuden saada apua ongelmiinsa varsinkin ennen huostaanottoa. Huomi-

oiminen näyttäytyi vanhempien kertomuksissa sosiaalityöntekijä kohtaisena tai työyhteisö kohtaisena 

toimintana. Vanhemmat toivat esiin, että toiset sosiaalityöntekijät osasivat huomioida vanhemman 

paremmin ja saivat vanhemman kokemaan itsensäkin merkitykselliseksi. Toisaalta vanhemmat tie-
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dostivat, että kunnilla on erilaiset mahdollisuudet tarjota palveluita vanhemmille, ja sosiaalityönteki-

jöillä on erilaisia mahdollisuuksia toimia. Vanhemmat kertoivat olevansa kiitollisia saamastaan hoi-

dosta, sillä tiedostivat, ettei palveluiden saaminen ole itsestään selvää aina.  

Sosiaalityöntekijöiden rooli vanhempien huomioimisessa korostui huostaanoton valmistelussa ja 

huostaanoton alussa. Huomioimisen puuttuminen huostaanotto hetkellä ja sen valmisteluissa näyttäy-

tyi melkein kaikkien vanhempien tarinoissa. Yhtä lukuun ottamatta, kaikki vanhemmat kuvasivat jää-

neensä huomiotta huostaanoton alussa. Huomioimattomuus huostaanotossa saa vanhemman koke-

maan itsensä arvottomaksi, koska hänet unohdettiin, kun lapsi on muualla hoidossa ja vanhemmalla 

ei ole enää merkitystä. Vanhemmat kuvasivat, kuinka jäivät yksin ja sosiaalityöntekijöitä ei saanut 

kiinni, vaikka olisi tarvinnut apua ja tietoa.  Huostaanoton valmistelu ja alku ovat hetkiä, kun ihminen 

tarvitsee paljon tukea, sillä traumaattisella hetkellä ihmisellä itsellä ei ole voimaa kannatella itseään. 

(Honneth 1995, 107) Tärkeää vanhemman kannalta huostaanotto hetkellä olisi, että sosiaalityöntekijä 

huomioi ihmisen tarpeen huomioiduksi tulemisesta ja jos sosiaalityöntekijä ei itse kykene huomioi-

maan vanhempaa, niin järjestää tahon, joka voi vanhempaa tukea kriisissä. Tässä tuessa tulisi kuun-

nella vanhemman tarpeita ja tuki tulisi olla mahdollisimman helposti saatavilla, sillä traumaattisessa 

tilanteessa kyky toimia itse aktiivisesti avun hakijana ei ole helppoa. 

Kaikilla haastatelluilla vanhemmilla oli kokemusta eri sosiaalityöntekijöistä huostaanottoprosessin 

aikana. Vaikka vanhemmat kuvasivat, kuinka huomioiminen oli hyvin paljon riippuvaista sosiaali-

työntekijästä, niin toiset vanhemmat toivat myös esiin oman kuntoutumisen merkityksen ja kuinka 

asioiden ymmärtäminen auttoi toimimaan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vanhemmat kertoivat, 

kuinka toiset sosiaalityöntekijät pystyvät kohtaamaan heidät paremmin kuin toiset ja osasivat kertoa 

asioista ymmärrettävästi. Konkreettisen hoidon ja tuen lisäksi, merkityksellistä oli myös vanhemman 

huomioiminen pienin elein, jotka ilmensivät hyväksyntää ja ymmärrystä.  

Tarinoiden perusteella kokemus huomioiduksi tulemisesta, konkreettisen avun saaminen ja ymmär-

rys ovat vanhemmille tärkeäitä asioita, jotta vanhemmat kokisivat olevansa merkityksellisiä ihmisinä 

ja vanhempina huostanotosta huolimatta. Kokemus huomioiduksi tulemisesta auttaa ihmistä, joka ko-

kee mahdollisesti häpeää ja syyllisyyttä (Houston 2016, 16). Saatu hoiva ja huomioiminen auttavat 

luottamuksen rakentamisessa suhteessa lastensuojeluun, vaikka ei pystyisikään kuntoutumaan kuten 

odotetaan. Kokemus siitä, että tulee kohdatuksi ja huomioiduksi ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan 

asioihin, sai vanhemman luottamaan sosiaalityöntekijään.  

Vanhempien luottamuksen syntymisen edellytyksenä näyttäytyi tässäkin tutkimuksessa tunnustetuksi 

tuleminen (Turtiaisen 2012, 100). Erityisesti hoiva ja huomioiminen näyttäytyivät merkityksellisenä 
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luottamuksen rakentamisen suhteen. Huomioiduksi tuleminen sai vanhemman kokemaan omien oi-

keuksien toteutuvan ja olevansa arvostettu. Jos vanhempi ei kokenut tulleensa tunnustetuksi hoivan 

ja huomioimisen kautta, hän koki helposti myös omia oikeuksiaankin loukatun. Luottamuspulan 

vuoksi haettiin apua omien oikeuksien tueksi esimerkiksi valittamalla sosiaalityöntekijän päätöksestä 

oikeuteen tai uhkaamalla valituksen tekemisellä. Vanhempien luottamus sosiaalityöntekijöitä koh-

taan syntyi jo sosiaalityöntekijöiden pienistä huomioinnin eleistä ja siitä, että pidettiin lupaukset ja 

oltiin saatavilla ja vastattiin kysymyksiin. Kokemus siitä, että asioihin perehdyttiin ja tehtiin työtä 

vanhemman asioiden eteen, sai vanhemman kokemaan itsensä tunnustetuksi vanhempana. Tarinoissa, 

joissa kuvattiin suhdetta sosiaalityöntekijään vanhemmuuden tunnustuksen suhteen negatiivisimmin, 

vanhemmat kokivat tulleensa väärinymmärretyiksi. Vääryytenä ei koettu itse huostaanottoa, vaan so-

siaalityöntekijän toiminta huostaanotossa tai huostaanoton aikainen toiminta. Sosiaalityöntekijän 

hoiva ja huomio parhaimmassa tapauksessa kannattelee vanhempaa ja auttaa rakentamaan vaikeassa 

elämäntilanteessa eheämpää minäkuvaa ja uskomaan itseensä.  

 

9.2 Vanhemman kunnioitus oikeuksien tunnustamisen kautta 
 

Sosiaalityöntekijöiden rooli oikeuksien tunnustajina oli vanhempien kertomuksissa ristiriitainen.  

Vanhemmat olettivat sosiaalityöntekijöiden toimivan lain mukaan ja heidän oikeuksienkin toteutu-

van, mutta sitten kun vanhemmat ymmärsivät paremmin huostaanottoprosessia, vanhemmat huoma-

sivat jääneensä vaille oikeuksia liittyen erityisesti heidän huomioimisensa suhteen ja huostaanotto-

prosessin toteutumisen suhteen. Vanhemmat eivät välttämättä olleet kiinnostuneet oikeuksistaan 

huostaanoton alussa, koska kokivat, ettei heillä ollut mitään mahdollisuuksia vaatia oikeuksia tai että 

niitä edes olisi, koska olivat omalla toiminnallaan aiheuttanut huostaanoton. Huostaanottoprosessin 

aikana vanhemmat ymmärsivät, että kykenevätkin vaikuttamaan asioihin, tämä ymmärrys samalla 

auttoi ymmärtämään sosiaalityöntekijöiden työtäkin ja oli näin vastavuoroisen suhteen mahdollistaja.   

Huomioitavaa on, että kukaan vanhemmista ei maininnut, että vanhemman oikeuksia olisi käyty läpi 

sosiaalityöntekijän taholta. Vanhempien tarinoiden mukaan oikeuksienkin toteutuminen liittyikin 

osaltaan myös sosiaalityöntekijän toimintatapoihin ja kuinka osasi ottaa vanhemman huomioon ja 

selittää asiat, niin että vanhempi ymmärsi ne. Vanhemmat saivat tietää oikeuksistaan vertaistukihen-

kilöiltä, tai muulta tukihenkilöltä tai selvittäneet niitä itse.  
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Tietoisuus omista oikeuksista ja erityisesti ymmärrys lastensuojelun toimintatavoista lisäsi vanhem-

man aktiivisuutta, mikä nosti vanhemman itsetuntoa vanhempana. Tarinat omien oikeuksien vaatimi-

sesti liittyivät tilanteeseen, kun vanhempi oli jo kuntoutunut ja oppinut ymmärtämään lastensuojelun 

toimintatapaa, ja osasi vaatia omia oikeuksia. Vanhemmat alkoivat vaatia omia oikeuksia tilanteessa, 

jossa koettiin tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tai siinä tilanteessa, kun ymmärrettiin 

oma rooli huostaanotossa ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. 

Alhainen (2014, 68) tuo esiin, että lastensuojelujärjestelmän kanssa toiminen vaikuttaa ihmisten kä-

sityksiin viranomaisten moraalisuudesta ja yhteiskunnan arvoista. Tutkielmassani vanhemmat kuva-

sivat, että sosiaalityöntekijöiden toiminnan olevan lain mukaista, mutta se ei liittynyt vanhemman 

oikeuksien tunnustamiseen, vaan koettiin, että lain noudattaminen liittyi ennemmin siihen, että asiat 

tehtiin tietyllä tavalla, kuin että kyse olisi ollut vanhemman oikeuksien puolustamisesta ja asioiden 

selittämiseen niin, että vanhempi ymmärtäisi asemansa huostaanotossa.  Merkityksellistä vanhem-

malle oikeuksien tunnustamisen kannalta oli, että vanhemmalle oltiin avoimia ja otetaan vanhempi 

mukaan päätöksentekoon. 

 

9.3 Vanhempi arvostettuna huostaanotossa  
 

Vanhemman tunnustus sosiaalisen arvostuksen myötä näyttäytyi melkein kaikkien vanhempien tari-

noissa siinä, että vanhemmat kertoivat kokemuksia sosiaalityöntekijän tasa-arvoisesta tai epätasa-ar-

voisesta kohtelusta suhteessa sijaisvanhempiin. Huostaanotossa on tärkeää, että vanhemmat kokevat 

tulevansa yhtä lailla huomioiduiksi kuin sijaisvanhemmatkin. Sosiaalityöntekijä näyttäytyi vanhem-

pien tarinoissa kahtalaisesti, toisissa sosiaalityöntekijä mahdollisti toiminnallaan vanhemman ja si-

jaisvanhemman välille syntyvän luottavaisen vuorovaikutussuhteen. Toisissa tarinoissa sosiaalityön-

tekijän toiminta näytti estävän luottavaisen suhteen syntymisen, koska ei pystynyt edesauttamaan 

avoimen puhumiskulttuurin syntymistä vanhemman ja sijaisvanhempien välille tai sosiaalityöntekijä 

ulkoisti vanhemman päätöksenteosta ja asioista vain ilmoitettiin vanhemmalle. Vanhemmat näkivät, 

että sosiaalityöntekijän tehtävä on tuoda ymmärrystä sijaishuoltopaikalle vanhempien tilanteesta ja 

auttaa luottamuksen rakentamisessa. Yhdessä tarinassa sijaisvanhempi oli se, joka sai vanhemman 

kokemaan olevansa arvostettu vanhempana, kun ei sosiaalityöntekijä pystynyt siinä tilanteessa tun-

nustamaan vanhemman vanhemmuutta. Sijaisvanhempi auttoi vanhempaa hyväksymään huostaan-

oton ja oli merkityksellisempi henkilö vanhemman kokemukselle kokea itsensä arvostetuksi vanhem-

pana.  
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Yksi vanhempi kertoi, kuinka näki sosiaalityöntekijän ymmärtävän huumeita käyttäviä äitejä, koska 

teki tiivistä yhteistyötä vertaistukihenkilön kanssa, joka oli entinen huumeita käyttänyt äiti. Vanhem-

malle näytti olevan merkityksellistä oman itsetunnon kannalta myös kokemus siitä, että entinen huu-

meiden käyttäjä työskentelee yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityön eettisyydenkin 

kannalta on tärkeää, että sosiaalityöntekijän tunnustaa asiakkaan tasavertaisena kumppanina (Hous-

ton 2009, 1276).  

Sosiaalisen arvostuksen puute näyttäytyi siinä, että vanhemmat uskoivat sosiaalityöntekijöiden arvot-

tavan heitä heidän ongelmansa tai taustansa vuoksi. Vanhempien kertomuksissa tuli esiin, kuinka 

vanhemmat näkivät heidän taustansa vaikuttavan sosiaalityöntekijöiden asenteisiin heitä kohtaan, ku-

ten etnisen taustan tai päihde- tai mielenterveystaustan. Esimerkiksi kokemus siitä, ettei voi täyttää 

sosiaalityöntekijän odotuksia, katkaisi yhteistyön pitkäksi aikaa. Vanhempi ei voinut lähteä myöntä-

mään tilaansa sosiaalityöntekijälle, koska koki ettei häntä hyväksyttäisi sellaisena.  Yhdessä tarinassa 

vanhemman syntyperä näyttäytyi olevan sosiaalisen arvostuksen esteenä. Vanhempi koki sosiaali-

työntekijän toiminnan johtuvan hänen etnisestä taustastaan ja koki, että hänen kohdallaan ollaan tiu-

kempia kuin muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien ja hänen kanssaan ei työskennellä sa-

malla tavalla kuin muiden vanhempien kanssa. Aktiivisena työssäkäyvänä asiakkaana pystyi koke-

maan itsensä aina arvostetuksi. Vanhempi, jolla ei itsellään ollut ongelmia ja kykeni ottamaan kaiken 

avun vastaan ei ollut yhtään huonoa kokemusta siitä, ettei häntä arvostettaisi. Toisaalta voi olla, että 

vanhempien kokemukseen arvostetuksi tulemisesta vaikuttaa häpeä ja se, että itsesuhde on jo val-

miiksi vaurioitunut mahdollisen traumaattisen elämänhistorian vuoksi.  

Ihminen voi häpeän kokemuksen vuoksi tuntea kokea olevansa vähempiarvoisempi ja reagoida tun-

nustamattomuuteen, joko aggressiivisesti puolustautumalla tai alistumalla. (Houston 2016, 16.) Tari-

noissa, vanhemmat ilmensivät arvottomuuttaan niin alistumisella toimenpiteisiin ja ajattelemalla ettei 

heillä ole mahdollisuutta olla eri mieltä, mutta toisaalta vanhemmat myös hakivat tunnustusta aggres-

siivisesti uhkailemalla valituksen tekemisellä sosiaalityöntekijästä. Kokemus sosiaalisesta arvostuk-

sesta syntyi osaltaan myös sen myötä, että vanhempi ymmärsi lastensuojeluprosessia ja osasi toimia 

siinä.   

Tarinat ilmensivät erilaisia kokemuksia sosiaalisesta tunnustamisesta eli kokemuksia tulla hyväksy-

tyksi vanhempana ja myös ihmisenä. Sosiaalinen arvostus liittyi siihen, että vanhempi olisi halunnut 

tulla kohdelluksi vanhempana ei päihdeongelmaisena tai mielenterveysongelmaisena. Yksi haastatel-

luista toi esiin, että sosiaalityöntekijöiden tulisi ymmärtää, että päihdeongelman taakse kätkeytyy ih-

minen ja vanhempi.  
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9.4 Tunnustuksen mahdollisuuksia huostaanottoprosessissa 
 

Honnethin (1995, 125) tunnustusteoria lähtee siitä, että ihminen pystyy tulemaan tunnustetuksi ta-

holta, jota pystyy itsekin arvostamaan.  Vanhempien ja viranomaisten suhteen vastavuoroisuutta mää-

rittelee valta. Lastensuojelun toiminta on laissa määritelty ja sen kautta sen sillä on valta ja vastuu 

toimia. Vanhemmat eivät voi valita aina asiakkuuttaan ja he joutuvat vasten tahtoaan toimimaan so-

siaalityöntekijöiden kanssa, jos tahtovat olla mukana lapsensa elämässä huostaanoton jälkeen.  Valta-

asetelma ei kuitenkaan estä lastensuojelun olevan vastavuoroista ja tunnustuksellista suhteessa van-

hempiin.  Tutkielmassani vastavuoroisuus liittyi vahvasti vanhemman kokemukseen olla tasa-arvoi-

nen toimija suhteessa sosiaalityöntekijään ja kykyyn luottaa sosiaalityöntekijään. Vastavuoroisuuden 

kokemus oli vaikea saavuttaa erityisesti tilanteissa, joissa huostaanotto johtui vanhemman ongelma-

käyttäytymisestä kuten päihteidenkäytöstä ja tilanteissa joissa vanhempi koki, että häntä arvosteltiin 

ihmisenä ja vanhempana hänen syntyperänsä vuoksi. 

Vanhempien tarinoissa tunnustetuksi tuleminen näyttäytyi usein liittyvän asiakkaan omaan kykyyn 

olla aktiivinen tai vastuuntuntoinen. Vanhempien tarinoissa vastavuoroisuus liittyi paljolti sosiaali-

työntekijän tapaan toimia tai siihen, että vanhempi hyväksyi oman asemansa lastensuojelun asiak-

kaana ja oppi toimimaan siinä. Vastavuoroisen tunnustussuhteen syntymiseen näytti auttavan, se, että 

vanhempi ymmärtää lastensuojelun toiminnan ja asemansa siinä ja tulee kokemus arvostetuksi tule-

misesta. Se, että pystyi osoittamaan olevansa toimintakykyinen ja osasi toimia sosiaalityöntekijöiden 

kanssa yhteistyössä, sai vanhemman kokemaan olevansa arvostettu. Vanhemman kyvykkyys avoi-

muuteen ja aktiivisuuteen näyttäytyi myös luottamuksen mahdollistajana ja vastavuoroisuuden mah-

dollistajana. Silloin kun vastavuoroisuus näyttäytyi hauraalta, vanhempi helposti joko lähti taistele-

maan tunnustuksestaan tai sitten alistui. Vanhempien huume- ja mielenterveysongelma, etniseen vä-

hemmistöön kuuluminen näyttäytyivät vastavuoroisen tunnustussuhteen esteenä.  

 

9.5 Pohdintaa tunnustuksesta ja jatkotutkimuksen aiheista 
 

Vanhemmuuden tunnustaminen lastensuojelussa ja eritoten huostaanotossa on ristiriitainen aihe. 

Kuinka tunnustaa vanhemmuus tilanteessa, jossa se on otettu vanhemmalta pois ja sen jälkeen huo-

mioida, arvostaa ja huolehtia oikeuksista vanhemman oikeuksista. Huostaanotettujen lasten vanhem-
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mat ovat usein itsekin kokeneet myös traumaattisia kokemuksia ja tarvitsevat paljon apua kuntoutu-

miseensa.  Lastensuojelun toiminnalla voi olla vaikutusta asiakkaan itseymmärrykseen niin ihmisenä, 

vanhempana kuin yhteiskunnan jäsenenä. Haastavaa lastensuojelun sosiaalityöstä tekee se, että kii-

reisessä ja hektisessä työssä ei ole aikaa asiakkaaseen tutustumiseen.  

Vanhemmuuden tunnustamisen tarkastelu tarinoiden kautta antaa kuvan siitä, miten vanhemmat ko-

kevat lastensuojelu työn vaikuttaneen heihin vanhempina ja ihmisinä. Vanhemmuus näyttäytyi tutki-

muksen vanhemmille merkityksellisenä asiana elämässä huostaanotosta huolimatta. Vanhempien ta-

rinoissa lastensuojelu ei vaikuttanut heidän vanhemmuuteensa tunnetasolla, mutta oli toisille pakot-

tanut heidät huomaamaan tarvitsevansa apua ja opettaneet ottamaan vastuuta ja, siten myös olemaan 

parempia vanhempia. Lastensuojelu oli vaikuttanut vanhempiin ennemminkin ihmisinä ja kokemuk-

seen asemastaan yhteiskunnan jäsenenä. Tarinat kertoivat tunnustuksen haasteellisuudesta lastensuo-

jelun arjessa, kun vanhempien ongelmat ja taustat ovat niin moninaisia ja lastensuojelu työ itsessään 

hyvin kiireistä, jossa yhden asiakkaan kohtaamiselle on hyvin vähän aikaa. 

Tutkimukseni perusteella sosiaalityöntekijä ei ole ainoa merkittävä taho vanhemman tunnustamisessa 

huostaanottoprosessissa. Vertaistuki ja tukihenkilöt luovat vanhemmille tiedon ja tuen kautta luotta-

musta sosiaalityöhön. Kuten Turtiainen (2012, 98) tuo esiin tunnustusasenteet ovat edellytys luotta-

muksen syntymiselle viranomaisen ja asiakkaan välillä. Huostaanotetun lapsen vanhemman koko-

naisvaltaisessa tunnustamisessa on kyse siitä, että vanhempaa huomioidaan, vanhempi hyväksytään 

omana itsenään ja hänelle annetaan mahdollisuus toimia osallisena prosessissa ja pidetään huoli hä-

nen oikeuksiensa toteutumisesta.  

Tarkastellessa lastensuojelun muutosta 20- vuotta sitten tehtyihin tutkimuksiin vanhempien koke-

muksista, omassa tutkimuksessani lastensuojelu näyttäytyy jo vanhempia tunnustavampana. Huos-

taanotto on vanhemmalle se kohta, joka pakottaa vanhemman avun hankintaan ja sen vastaanottami-

seen. Vanhempien tarinoissa huostaanotto näyttäytyi vanhemmille mahdollisuutena löytää vanhem-

muus. Tutkielmani vanhempien tarinoissa huostaanotto ja sen aikainen työskentely heidän kanssaan 

auttoi vanhempia kuntoutumaan. Kuntoutuminen näyttäytyi mahdolliselta epätoivoisessakin het-

kessä, jos vanhempi tunnustetaan ja huomioidaan erityisesti hänen tarpeensa tulla huomioiduksi ja 

hoivatuksi. Tämä tarkoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä vanhemman kanssa, ja mahdollisuuksien anta-

mista uudelleen ja uudelleen.  

Vanhemmat, joiden lapsi on otettu huostaan ja joilla voi olla useita ongelmia elämässään, elävät usein 

marginaalissa ja joutuvat kohtaamaan elämässään vahvoja ennakkoluuloja, joiden kanssa joutuvat 
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kamppailemaan, sillä heidät nähdään ongelman kautta kuten päihdeongelmainen ja kuvitellaan. (Tör-

rönen, 2006, 17.) Haastattelemani äidit kertoivat tarinoissaan, kuinka halusivat tulla nähdyiksi lapsi-

aan rakastavina vanhempina ja halusivat olla ennen kaikkea vanhempia. Vanhemmat kuvasivat, 

kuinka he eivät aina osanneet nähdä, että ehkeivät olleet aina osanneet olla vastuuntuntoisia vanhem-

pia, mutta lastensuojelu oli opettanut, kuinka olla vastuuntuntoinen äiti sen lisäksi, että rakastaa las-

taan. 

Kalland (2004, 137) huomauttaa, että mikä on mennyt inhimillisessä vuorovaikutuksessa rikki, tulee 

inhimillisessä vuorovaikutuksessa korjata. Tarinat toivat esille, kuinka vanhemmat tarvitsevat paljon 

pitkäaikaista tukea ja uskoa itseensä vaikeissa elämän tilanteissa. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijä 

tulisi mahdollistaa vanhemman tuki esimerkiksi vertaistuen, sijaisvanhempien avulla tai sitten omien 

läheisten tuella. Sosiaalityöntekijä on tärkeä huomata, että vanhempi tarvitsee apua, vaikka voi rea-

goida tilanteeseen, jopa vihallakin. Huomioiminen ja arvostus ovat merkityksellisiä asioita. Vanhem-

mille huomioimisen ja arvostuksen kokemus auttavan vanhempaa pitämään yllä itsearvostusta. Tun-

nustetuksi tuleminen on ihmisen perustarve, jotta pystyisi rakentamaan terveen itsetunnon ja minä-

suhteen ja sitä myötä kuntoutumaan.  Vanhemman vanhemmuuden tunnustamiselle on merkityksel-

listä, että vanhempien kanssa työskennellään heidän vanhemmuutensa mahdollistamiseksi; vanhem-

mille hankittiin apua ja tukea, otettiin mukaan lapsen asioihin huostaanoton jälkeenkin ja annetaan 

vanhemmalle mahdollisuus olla aktiivinen vanhempi.  

Lastensuojelu on täynnä ristiriitaisuuksia ja arvioinnin paikkoja. Lastensuojelun tehtävä on turvata 

lapsen kasvuolosuhteet, mutta myös tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Aikaisemmissakin 

tutkimuksissa on ilmennyt, että vanhemmat kokevat, että heidän velvollisuus on kuntoutua hyväksi 

vanhemmaksi eli sellaiseksi kuin sosiaalitoimi odottaa. Huostaanoton aikaisessa lastensuojelutyössä 

tulisi enemmän arvostaa vanhemman ja lapsen välistä emotionaalista suhdetta. (Pitkänen 2011, 118.) 

Vanhempien tarinoissa vanhemmat kuvasivat kuinka vanhemman ja lapsen välisen suhteen arvosta-

minen niin sosiaalityöntekijän kuin sijaisperheen taholta kannatteli vanhempien vanhemmuutta ja 

vanhempi koki tulevansa tunnutetuksi vanhempana. 

Lastensuojelussa eri toimijat; sosiaalityöntekijät, vanhemmat, lapset kuin sijaisperheet ja sijaishuol-

topaikat muodostavat jokaisen ihmisen kohdalla aivan erityisen yhteistyöverkoston, joka vaikuttaa 

jokaiseen ihmiseen omalla tavallaan, sillä me ihmiset koemme ja ymmärrämme asioita omista lähtö-

kohdistamme. Sosiaalityö on vuorovaikutusta ja tärkeintä on huomioida sosiaalityössä, mitä seurauk-

sia erilaisilla valinnoilla on asiakkaiden näkökulmasta ja miten sosiaalityötä voisi kehittää tunnusta-

vammaksi asiakkaiden näkökulmasta. Asiakastyölle pitäisi olla aikaa, jotta pystyisi tekemään laadu-

kasta sosiaalityötä ja saamaan luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen. Tunnustamisen edellytys on 
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luottamuksen saaminen ja taas luottamuksen saaminen edellyttää pitkäaikaista ja pitkäjänteistä työs-

kentelyä, sillä sosiaaliset ongelmat eivät ratkea liukuhihnatyöllä ja tekemällä nopeita interventioita 

perheiden elämään.  Toisaalta sosiaalityö on vuorovaikutusta ja tulee muistaa, että sosiaalityöntekijä 

ei voi tehdä työtä asiakasta tunnustavammaksi, jos asiakas ei anna siihen mahdollisuutta ja kieltäytyy 

esimerkiksi kaikesta yhteistyötä. Vanhempia tulisi huostaanoton jälkeenkin pyrkiä auttamaan kohti 

ihmisarvoista elämää, ja siten osoitetaan myös huostaanotetuille lapsille, että ongelmista huolimatta 

kaikki ovat yhtä arvokkaita.  

Tutkielmassani haluan tuoda esiin vanhempien näkökulmasta lastensuojelun sosiaalityötä, missä ih-

misiä pyritään auttamaan parhaimmassa tapauksessa löytämään kadotettu itsetunto, itsekunnioitus ja 

itsearvostus. Lastensuojelun asiakkaina huostaanotossa vanhemmat joutuvat käsittelemään omaa ku-

vaansa vanhempina, ihmisinä ja myös omaa asemaansa yhteiskunnassa. Tunnustusteoria on moni-

puolinen teoria tarkastella vuorovaikutusta, sillä tarkastellessamme ihmisten kanssakäymistä taiste-

luna tunnustuksesta, voimme mahdollisesti ymmärtää ihmisen toiminnan vaikuttimia paremmin. Jo-

kainen tarvitsee tulla tunnustetuiksi omana itsenään. Reagoimme tunnustamattomuuteen eri tavoin, 

toiset reagoivat aggressiolla ja toiset alistumalla. Tunnustusteoria antaakin mielenkiintoisen näkökul-

man siihen, mitä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä tapahtuu erilaisissa tilanteissa.  Lastensuoje-

lun sosiaalityössä tunnustus näyttäytyy esimerkiksi siinä, että työntekijä kohtaa asiakkaan ja antaa 

aikaa, hankkii hänelle apua, ohjaa vanhempaa omissa oikeuksissaan ja pitää niiden toteutumisesta 

huolen sekä opettaa toimimaan osana lastensuojelua ja siten lastensuojelun sosiaalityössä tunnustus 

voi näyttäytyä esimerkiksi siinä, että työntekijä kohtaa asiakkaan ja hankkii hänelle apua, ohjaa van-

hempaa omissa oikeuksissaan ja opettaa toimimaan osana lastensuojelua, sekä antaa vanhemmalle 

mahdollisuuden olla osana päätöksen tekoa ja tulemaan osaksi työskentelyä lapsen kanssa. Kokemus 

tunnustetuksi tulemisesta on aina ihmisen henkilökohtainen kokemus.  

Huostaanoton aikaista työskentelyä vanhempien kanssa on tutkittu melko vähän. Itseäni alkoi tutki-

muksen myötä kiinnostamaan vertaistuen merkitys vanhemmille ja miten vertaistuki voisi tehdä las-

tensuojelutyöstä vanhempia tunnustavampaa. Tutkielmassani vertaistuki näyttäytyi tuen lisäksi tär-

keänä vanhempien oikeuksien toteutumisen mahdollistajana, sillä vertaistuen kautta vanhemmat op-

pivat hahmottamaan lastensuojelua ja huostaanottoprosessia. Toisaalta tutkimuksessani nousi esiin 

asiakkaan osallisuuden merkitys ja se, kuinka merkityksellistä vanhemmalle oli se, että ymmärtäes-

sään oman asemansa ja lastensuojelun toimintatavat vanhempi koki tulleensa tunnustetuksi vanhem-

pana ja olevansa tasavertainen toimija huostaanottoprosessissa.  Aikaisemmassa tutkimuksessa on 

tullut esille, että palveluiden pirstaloisuus, yhteistyön vaikeudet ja työntekijöiden vaihtuvuus aiheut-

tavat asiakkaille paljon ei toivottuja vaikutuksia, kuten kokemuksia nöyryyttämisestä. (Alhainen, 
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2014, 32.) Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen ovat keinoja kehittää sosiaali-

työstä paremmin asiakasta huomioivaa niin hänen hoitonsa, oikeuksiensa kuin erityisyytensä kan-

nalta, mikä vähentää myös asiakkaan kokemuksia nöyryytyksestä ja muista epäoikeuden kokemuk-

sista. Tunnustus on merkityksellistä, jossa ihminen kokee olevansa yhteiskunnan ulkopuolella ja voi-

maton vaikuttamaan tilanteeseensa. 
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LIITTEET 
Liite 1 

 

Haastattelurunko 

Elämäntilanne ja lastensuojeluhistoria 

- Kerro itsestäsi (ikä, sukupuoli, montako lasta) 

- Kerro elämäntilanteestasi. Mitä teet? 

- Kerro lapsien tilanteesta. Kauanko olleet huostassa? 

- Kerro huostaanotosta. Miten lapset joutuivat huostaan? 

 

Vanhemmuus huostaanotossa 

- Millainen suhde sinulla on lapsiisi? Kuinka usein tapaat heitä ja miten? 

- Missä lapset ovat tällä hetkellä ja kuinka usein tapaat heitä? 

- Mitä äitiys/ isyys ja vanhempana oleminen merkitsee sinulle? Onko merkitys muuttunut sinulle huos-

taanoton jälkeen, miksi? 

- Miten huostaanotto on muuttanut sinun ja lapsesi välistä suhdetta ja missä asioissa se näkyy ja miten 

näkyy?  

- Miten koit vanhemmuutesi ennen huostaanottoa ja millaista se on nyt? Missä asioissa muutos näkyy? 

 

Viranomaisen ja vanhemman välisestä suhteesta 

- Muistatko millaisia kokemuksia, tuntemuksia sinulla on ollut huostaanoton aikaisesta työskentelystä? 

- Miten sinut kohdattu äitinä/ isänä lastensuojelussa ja onko kohtaaminen muuttunut lastensuojelun asi-

akkuuden aikana, miksi?  

- Miten vanhemmuutta on tuettu huostaanoton jälkeen? 

- Mitä mieltä olen lastensuojelun lainsäädännöstä ja miten se tukee huostaanoton jälkeistä vanhem     

muutta?   

- Millaista tukea saat vanhempana lastensuojelussa? Millaista apua olet saanut ja millaista apua tarvit-

sisit? (taloudellinen tuki, henkinen tuki)   

- Mitä toivoisit lastensuojelun työskentelyltä? 
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Liite 2 

    

Hei lastensuojelussa työskentelevä sosiaalityöntekijä! 

 

Etsin haastateltavia sosiaalityön maisteriopintojeni pro gradu -tutkielmaa varten. Olen tutkimassa huostan 

otettujen lasten vanhempien vanhemmuutta. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten vanhemmuus muuttuu 

huostaanoton myötä ja miten vanhemmat kokevat huostaanoton aikaisen lastensuojelutyön vaikuttaneen van-

hemmuuteensa. Tutkimukseni tarkoitus on saada tietoa vanhemmuuden tunnustamisesta huostaanoton jäl-

keen ja miten se vaikuttaa vanhempien kokemukseen vanhemmuudestaan.  

Toivoisin, että haastateltavan vanhemman lapsen huostaanotosta olisi mennyt jo vähintään vuosi, jotta van-

hempi olisi hiukan pystynyt käsittelemään huostaanottoa ja tilanne ei olisi hänelle täysin uusi. Toivon, että 

antaisitte tiedon tutkimuksesta ja mahdollisuudesta osallistua siihen, riippumatta vanhemman tilanteesta tai 

miten yhteistyönne vanhemman kanssa on sujunut. Olen itse työskennellyt sijaishuollossa puolitoista vuotta, 

joten minulla on kokemusta syntymävanhempien kanssa työskentelystä ja ymmärrystä vanhempien tilan-

teesta. 

Pyytäisin ystävällisesti kysymään asiakkailtanne halukkuutta osallistua tutkimukseen. Voisitte antaa tai lä-

hettää ohessa olevan tiedotteen tutkimuksesta asiakkaallenne tai jos vanhemmalle on helpompaa, voitte te 

toimittaa vanhemman yhteystiedot minulle. 

 

Lisätietoa tutkimuksesta saa allekirjoittaneelta soittamalla tai sähköpostitse! 

Suuret kiitokset avustanne jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Satu Hiltunen 

puh: 040 7719 440 

sähköposti: satu.m1.hiltunen@student.jyu.fi 
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Liite 3 

 

HALUAISITKO KERTOA TARINASI VANHEMMUUDESTASI HUOSTAANOTON AIKANA? 

 Osallistuisitko tutkimukseeni, jossa tarkastelen vanhemmuutta huostaanoton aikana? 

Opiskelen sosiaalityötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tutkimukseni tulee olemaan sosiaalityön 

maisteriopintojen lopputyö. Tutkimustani varten haluaisin kuulla huostaanotettujen lasten vanhempien koke-

muksia lapsen huostaanotosta, huostaanoton aikaisesta työskentelystä vanhempien kanssa ja vanhemmuu-

desta huostaanoton aikana. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella, miten lastensuojelutyö tukee ja voisi tukea 

vanhemmuutta huostaanotossa. 

Haastattelu toteutetaan yhteisesti sovitussa paikassa, esimerkiksi haastateltavan kotona tai sitten julkisessa 

tilassa, missä on rauhallinen paikka haastattelulle. Haastattelun ajankohta on myös sovittavissa. Haastattelu-

tilanne kestää noin 1-1,5 tuntia ja haastattelu nauhoitetaan. Haastattelussa kyselen aluksi teistä itsestänne, 

tilanteestanne ja pyydän vapaamuotoisesti kertomaan lapsenne/ lapsienne huostaanotosta ja vanhemmuudesta 

huostaanoton jälkeen. Kaikkiin tekemiini kysymyksiin ei ole pakko vastata, eikä tarvitse selittää miksi ei ha-

lua vastata ja voimme myös lopettaa haastattelun heti halutessanne. 

Tutkimuksessa huolehditaan tutkittavien yksityisyydestä. Tutkimukseen ei tule kenenkään haastateltavan tai 

haastatteluissa esiintyvien tietoja. Kaikki tunnistettavissa oleva tieto, kuten nimet ja paikat poistetaan/muute-

taan, eikä niitä julkaista tutkimuksessa. Haastatteluäänitteet tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa huostaanoton jälkeisestä vanhemmuudesta ja kuinka vanhemmuutta 

tuetaan huostaanoton jälkeen.  

Lisätietoa saa allekirjoittaneelta laittamalla sähköpostia tai soittamalla. 

Ole rohkeasti yhteydessä, niin mietitään haastattelumahdollisuuksia! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Satu Hiltunen 

puh: 040-7719440, sähköposti: satu.m1.hiltunen@student.jyu.fi 

 

Tutkimuksen ohjaajat: 

Kati Turtiainen, yliopistonlehtori YTT ja Tuomo Kokkonen, yliopistonopettaja YTL 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto 

Tutkimusluvan on myöntänyt: 

 

SUOTUMUS 

Suostun tutkimukseen  

_________________________________________________________________________ 

Aika ja paikka                                       Allekirjoitus ja nimenselvennös       


