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ESiPuHE

Kehittämishankkeet ovat usein tutkimuksen ja oppilaitosyhteistyön näkö-
kulmasta hankalia, koska tutkimustyön kytkeminen niihin on useista syistä 
vaikeaa. Hankkeiden hallinnoijat ja niissä toimivat kehittäjät heräävät usein 
varsin myöhään siihen, että kehittämistyöhön olisi tarpeellista kytkeä myös  
systemaattista tiedontuotantoa ja tutkimusta. Usein on kyse toiveesta hank-
keen ulkopuoliseksi arvioinniksi silloin, kun eletään jo sen viimeisiä rahoitus-
kuukausia. Tällöin ollaan auttamatta myöhässä kehittämistyön ja tutkimuk-
sen hedelmällisessä yhdistämisessä. 

Viola – Väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kehittämishanke 
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa on tässä suhtees-
sa ollut positiivinen esimerkki järjestökentän kehittämistyön ja oppilaitosten 
koulutuksen ja tutkimuksen pitkäjänteisestä ja hyvin sujuneesta yhteistyös-
tä. Heti hankkeen alkuvaiheessa sen kehittäjätyöntekijät kutsuivat koolle op-
pilaitosten edustajista koostuvan tutkimuksen tukiryhmän ja välittivät heidän 
kauttaan opiskelijoille tietoa hankkeesta ja sen tiedontarpeista, jotka kytkey-
tyivät eri tavoin opiskelijoiden opintoihin, useimmiten erilaisten opinnäyttei-
den aiheiden muodossa.  Hankkeen kolmivuotisen keston aikana hankkeessa 
on tehty yhdeksän opinnäytetyötä, joka on valtaisa määrä. Toki tässäkin oli-
simme voineet olla systemaattisempia ja kytkeä opiskelijoiden työt vielä tii-
viimmin ja kohdennetummin tiettyihin hankkeen keskeisiin kysymyksiin.  
Tutkimuksen tukiryhmän kokoukset olivat mielenkiintoisia ja antoisia myös 
oppilaitosten edustajille.

Opiskelijat hyötyivät yhteistyöstä monin tavoin: He pääsivät tutustumaan 
vahvaa erityisosaamista vaativaan lastensuojelu- ja väkivaltatyön kenttään 
ja järjestöjen toimintaan. Opiskelijat saivat kiinnostavia ja haasteellisia tut-
kielmien aiheita. Tutkittavien löytäminen ja aineiston kerääminen vaikeis-
ta ja eettisesti sensitiivisistä aiheista oli helpompaa kuin ilman hankkeen ja 
sen työntekijöiden tukea. Oppilaitoksen oman ohjaajan lisäksi he saivat apua 
ja ohjausta koko tutkimuksen tukiryhmältä ja toisilta opiskelijoilta sekä ennen 
kaikkea hankkeessa toimineilta kehittäjiltä Anu Huoviselta, Eeva Immoselta ja 
Pia Marttilalta, jotka käyttivät huomattavan osan työajastaan opiskelijoiden 
avustamiseen ja ohjaamiseen.  Toivottavasti käytetty aika hyödytti myös hei-
dän kehittämistyötään. Monet hankkeeseen tavalla tai toisella osallistuneet ih-
miset jakoivat ja toivat kokemuksensa näkyviksi osallistumalla opiskelijoiden 
tutkimuksiin heidän informantteinaan. Tämä opiskelijoiden opinnäytteiden 
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pohjalta kirjoitettu ja toimitettu artikkelikokoelma pyrkii antamaan heille vas-
tavuoroisesti jotakin takaisin. Samalla toivon, että se hyödyttää omalta osal-
taan väkivaltatyön ja lastensuojelun ja sijaishuollon kehittämistä, joka ei pää-
ty vaikka Kokemukset näkyviin –hanke päättyykin.

Jyväskylässä 9.11.2012

Marjo Kuronen
yliopistolehtori
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JOHdAnTO

Tämä artikkelijulkaisu on syntynyt monen opiskelijan ansiokkaan kirjoitta-
misen sekä käytännön kehittämistyön ja oppilaitosten yhteistyön tuloksena. 
Taustalla on kehittämishanke Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittä-
minen sijaishuollossa, joka on ollut VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pe-
lastakaa Lapset ry:n yhteinen RAY:n rahoittama hanke vuosina 2009 – 2012. 
Hankkeessa nähtiin jo alusta pitäen tärkeänä nivoa tutkimusta osaksi kehittä-
mistyötä ja yhteistyöhön saimme mukaan hankealueen oppilaitokset Diako-
nia-ammattikorkeakoulun (Diak-Itä, Pieksämäki), Jyväskylän ammattikorkea-
koulun, Jyväskylän yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun. 

Tämän artikkelijulkaisun tavoitteena on tuoda esille sekä opinnäytetöitä 
osana käytäntöjen kehittämistä että etenkin tuoda näkyville opinnäytetöiden 
tiedontuottajina olleiden ihmisten kokemuksia. Heillä on omat kokemuksensa 
väkivallasta ja/ tai sijaishuollosta ja tällä julkaisulla haluamme korostaa hei-
dän kokemusasiantuntijuuttaan lastensuojelun kehittämistyössä.  

Kehittämishanke pähkinänkuoressa 

Järjestöt kehittämishankkeen takana ovat VIOLA - väkivallasta vapaaksi ry Mik-
kelistä väkivaltatyön erityisosaamisen keskuksena ja Pelastakaa Lapset ry Kes-
ki-Suomen aluetoimisto Jyväskylästä lastensuojelun perhehoidon ja lastensuo-
jelupalveluiden osaajana. Hanke on toiminut kahden maakunnan alueella ja 
hankepaikkakunnat ovat Jyväskylä, Mikkeli ja Pieksämäki. Hankkeen lähtö-
kohtana oli huomio, että väkivaltatyö ja lastensuojelun sijaishuolto ovat kul-
keneet erillään kohtaamatta juurikaan toisiaan. Kokemukset näkyviin – väki-
valtatyön kehittäminen sijaishuollossa – hankkeessa on haettu mallinnuksia 
sille, kuinka nämä työtavat voisivat yhdistyä sijaishuollon väkivaltatyöksi. Ta-
voitteena on ollut etsiä tapoja sijaishuollon eri osapuolten kanssa tehtävään 
väkivaltatyöhön ja tuoda lastensuojelun sijaishuolto lähemmäs väkivaltatyön 
kenttää. 

Hankkeen synnyn taustalla on ollut tieto siitä, että monet sijoitetut lapset 
ovat altistuneet väkivallalle ja kaltoinkohtelulle, mutta kokemukset ovat jää-
neet usein vaille huomiota huostaanotto- ja sijoitusprosesseissa. Sijaishuollon 
eri osapuolet ovat jääneet vaille tarvitsemaansa tukea. Yksi kehittämistyön ta-
voite on ollut kansalaislähtöisen tuen rakentaminen väkivaltaa kokeneille si-
jaishuollon osapuolille. Kansalaislähtöisyys on hankkeessa niveltynyt ver-
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taistuen mahdollisuuksiin ja kokemusasiantuntijuuden kunnioittamiseen 
kehittämistyön osana. 

Yksi hankkeen päätavoite on ollut väkivaltatyön ammatillisten palveluiden 
ja käytäntöjen kehittäminen sijaishuoltoon. Teimme jo kehittämistyömme 
alkuvaiheessa rajauksen keskittyä lastensuojelun perhehoitoon. Osa-alueik-
si meille muotoutuivat perhehoidossa elävät lapset ja nuoret, sijaisvanhem-
mat, syntymävanhemmat, sijaishuollossa kasvaneet ja ammattilaiset eli lähin-
nä lastensuojelun sosiaalityö. Kehittämistyössä on mallinnettu väkivaltatyön 
tapoja, jotka ottavat huomioon sijaishuollon eri osapuolet. Työkäytäntöjä on 
kehitetty sekä yksilö- ja perhekohtaiseen väkivaltatyöhön sijaishuollossa että 
ammatillisesti ohjattuihin vertaistukiryhmiin. Tavoitteena on ollut myös ke-
hittää tuen menetelmiä sijaishuollossa kasvaneille henkilöille ja heidän lähei-
silleen. Lapsilähtöisyys ja kokemuksellinen näkemys ovat kehittämistyömme 
ohjaavia periaatteita. 

Hankkeessa tehdyllä kehittämistyöllä on nostettu esille eri sijaishuollon 
osapuolten kokemuksia sekä sijaishuollosta että väkivallasta ja lisätty tiedon-
muodostusta sijaishuollon ja väkivallan ilmiöistä. Tiedon, erityisesti kokemus-
tiedon, kerääminen on nähty hankkeessa sekä kehittämistyön osana että ylei-
semmin lastensuojelun kehittämisen pohjana. 

Tutkimuksen tukiryhmä 

Hankkeen tiedonmuodostuksen tavoitetta varten, kehittämistyön tueksi, koot-
tiin erillinen ohjausryhmän osa, tutkimuksen tukiryhmä. Saimme siihen mu-
kaan edustajat hankealueen ammattikorkeakouluista (Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Pieksämäki), Keski-Suomen ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksista ja 
Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksen tukiryhmä on toiminut aktiivisesti koko 
hankeajan ja sen tehtävänä on ollut koordinoida kehittämistyön ja oppilaitos-
ten yhteistyötä ja opinnäytetöiden tuottamista hankkeelle.  

Tutkimuksen tukiryhmän kokoonpano on ollut: 

Raili Haaki, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Johanna Hirvonen, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu 
Marjo Kuronen, sosiaalityön lehtori, Jyväskylän yliopisto 
Anna Rönkä, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
(aik. Jamk:in edustajana oli Meeri Pekonen)
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Eija Semi, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak-Itä, Pieksämäki  
(aik. Diak:in edustajina ovat olleet Anja Manninen ja Terhi Laine)
Mali Soininen, yksikön johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,  
Mikkelin toimipiste  

Tutkimuksen tukiryhmä kokoontui koko hankeajan 3–4 kertaa vuodessa. Ryh-
mässä keskusteltiin kehittäjätyöntekijöiden ehdotuksista opinnäytetöiden ai-
heiksi tai aihealueiksi ja niiden toteutuksesta käytännössä. Hankealueen op-
pilaitosten lisäksi yhteistyöehdotukset lähetettiin Itä-Suomen yliopistoon 
(Kuopio) sosiaalityön professorille Riitta Vornaselle ja viimeisenä hankevuon-
na Lapin yliopistoon sosiaalityön professorille Merja Laitiselle.  

Lisäksi lehtorit Seija Nissinen ja Mauno Saksio Mikkelin ammattikorkeakou-
lusta, lehtori Tuomo Lyhty Diakonia-ammattikorkeakoulusta, professori Riit-
ta Vornanen Itä-Suomen yliopistosta ja professori Merja Laitinen Lapin yliopis-
tosta ovat olleet yhteistyössä opinnäytetöiden ohjaajina. Lehtori Johanna Kiili 
Jyväskylän yliopistosta teki hankkeen kanssa yhteistyötä sosiaalityön projek-
tiopintojen kokonaisuuden puitteissa; sosiaalityön opiskelijat Susanna Kaarti-
nen ja Arja Siika tekivät projektiopintotyönään kehittämishankkeelle arviointi-
suunnitelman lähinnä sen väliarviointia varten. 

Kehittämistyöllemme erillinen tutkimuksen tukiryhmä ja tällä tavoin järjes-
täytynyt yhteistyö oppilaitosten ja osaamiskeskusten kanssa on ollut erittäin 
antoisaa. Ilman tätä koko hankkeen tavoite tiedonmuodostuksesta ja koke-
mustiedon keräämisestä olisi varmasti jäänyt heikosti toteutuneeksi tai saa-
vuttamatta kokonaan. Tukiryhmän jäsenet ovat olleet innostavia ja innovatii-
visia, kaiken kaikkiaan tärkeä tuki koko hankkeen toteuttamiselle laajemmin 
kuin tukiryhmän tehtävä antaisi olettaa. 

Hankeyhteistyönä tehdyt tai tekeillä olevat opinnäytetyöt 

Kehittämistyömme tueksi ja osaksi sitä olemme saaneet ammattikorkeakou-
lu- ja yliopisto-opiskelijoita innostumaan heille tarjotuista opinnäytetöiden 
aiheista niin, että meillä on valmiina tai valmistumassa yhteensä yhdeksän 
opinnäytetyötä. Tarjosimme opiskelijoille vuosittain opinnäytetöiden aiheita, 
jotka jaottelimme eri sijaishuollon osapuolten - kehittämistyömme tavoitealu-
eiden - mukaan tai yleisemmin kehittämistyöhön, väkivaltatyöhön tai sijais-
huoltoon liittyen.  Iloksemme saimmekin opinnäytetöitä kaikkiin sijaishuol-
lon osapuoliin liittyen.  Opiskelijat ovat saaneet ohjausta opinnäytetyölleen 
myös keskustelussa tutkimuksen tukiryhmän kokouksessa ja sillä tavalla ai-
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nutlaatuistakin tukea opinnäytetyönsä etenemiseen. Opinnäytetöistä tällä het-
kellä kuusi on valmista, viisi niistä amk-sosionomin lopputöitä ja yksi pro gra-
du -työ, ja kolme pro gradu –tutkielmaa on vielä tekeillä

Valmiit opinnäytetyöt:

 ▪ Alvoittu, Hanna (2010) Sijaisperheissä elävien lasten vaikeiden koke-
musten käsittely. Vertaisryhmätoiminnan merkitys kokemusten kä-
sittelyssä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki, sosi-
aalialan koulutusohjelma

 ▪ Husu, Eija (2011) ”Väkivalta ja ne kokemukset on ollu siellä ja ne näkyy nyt 
tässä elämässä”. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaami-
nen sijaisperheessä. Jyväskylän yliopisto, pro gradu -tutkielma kasva-
tustiede/sosiaalityö

 ▪ Hämäläinen, Mariia & Puustinen, Anna (2011) ”Mua ei kuunneltu”. Tu-
ki, apu ja väkivaltakokemusasiantuntijoiden silmin. Mikkelin ammat-
tikorkeakoulu, opinnäytetyö sosiaalialan koulutusohjelma

 ▪ Lindgrén, Heidi (2012) Tukiperhevanhempien väkivaltatietous ja ko-
kemukset. Mikkelin ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö sosiaalialan 
koulutusohjelma

 ▪ Ollikainen, Taru (2011) ”Taipunu oon, mutten taittunu”. Väkivaltaa koke-
neiden äitien kokemuksia saaduista palvelu- ja tukimuodoista huos-
taanoton purkamisen jälkeen. Mikkelin ammattikorkeakoulu, opin-
näytetyö sosiaalialan koulutusohjelma

 ▪ Repo, Pirkko (2010) Sijaisvanhempien kokemusta etsimässä – mitä 
väkivaltaa kokenut lapsi tuo sijaisperheeseen. Mikkelin ammattikor-
keakoulu, opinnäytetyö sosiaalialan koulutusohjelma 

Tekeillä olevat opinnäytetyöt: 

 ▪ Jokisalo, Taina (tulossa) Narratiivinen tutkimus kodin ulkopuolelle si-
joitettujen lasten väkivaltakokemuksista ja niistä selviytymisestä. Pro 
gradu – tutkielman käsikirjoitus. Sosiaalityö. Yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen 
yliopisto, Kuopio. 

 ▪ Kojo, Riitta (tulossa) Vanhemmuus huostaanoton jälkeen, vanhempi-
en kokema tuki. Pro gradu – tutkielman käsikirjoitus. Sosiaalityö. La-
pin yliopisto. 

 ▪ Oikarinen, Tiia (tulossa) Lasten kokeman väkivallan näkyvyys lasten-
suojelun sijaishuollon asiakirjoissa. Pro gradu – tutkielman käsikir-
joitus. Sosiaalityö. Jyväskylän yliopisto. 
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Hyvä ja käytännön kannalta toimiva tapa, joka syntyi kehittämistyön ja oppi-
laitosyhteistyön tuloksena, oli opinnäytetöiden esittely niiden valmistuttua 
kullakin hankepaikkakunnalla. Esittelyä kutsuttiin kuulemaan lastensuojelun 
ammattilaisia, vanhempia ja sijaisvanhempia. Opiskelija kertoi tutkimukses-
taan ja sen pohjalta keskusteltiin ammattilaisten ja vanhempien kesken. Mik-
kelin ammattikorkeakoulun kanssa tämä oli mahdollista toteuttaa niin, että 
samalla se oli opinnäytetyön tarkastustilaisuus. 

Artikkelijulkaisu 

Ajatus artikkelikokoelman julkaisemisesta syntyi tutkimuksen tukiryhmässä. 
Siitä ajatuksesta alkoi opiskelijoiden toinen rupeama opinnäytetyön jälkeen tai 
sen rinnalla; artikkelikirjoittaminen. Näitä tahoja meidän on siis kiittäminen 
käsilläsi olevasta julkaisusta!   

  Artikkelijulkaisun kautta haluamme tuoda opinnäytetöissä esille tulleita 
teemoja ja tutkimustuloksia laajempaan levitykseen sekä ammattilaisten että 
vanhempien tietoon. Opinnäytetöiden aiheet sijoittuvat lastensuojelun sijais-
huoltoon, joka on sinänsä herkkä ja sensitiivisyyttä vaativa tutkimusalue. Li-
säksi useimmissa opinnäytetöissä on ollut kysymyksenasetteluissa sijoitettu-
jen lasten tai aikuisten väkivaltakokemukset eli aihepiiri on vaatinut eettistä 
tutkimusotetta. Osa kehittämistyön eettisyyttä on, että pyrimme saamaan ke-
rätyn kokemus- ja tutkimustiedon laajempaan jakeluun kuin ilman julkaisua 
olisi mahdollista.

Artikkelit on ryhmitelty aihealueidensa mukaan neljään osioon. Me kehittä-
jätyöntekijät olemme kirjoittaneet kullekin osiolle johdantokirjoituksen, jos-
sa olemme nostaneet esiin artikkeleista meille tärkeimmät kohdat tai nivo-
neet sisältöjä kehittämistyön arjessa esille nousseisiin asioihin.    

1. Lapsi väkivallan kokijana  
Hanna Alvoitun artikkeli Sijaisperheissä elävien lasten vaikeiden kokemus-
ten käsittely - Vertaisryhmätoiminnan merkitys kokemusten käsittelyssä ja Tiia 
Oikarisen artikkeli Sijoitettujen lasten väkivallan kokemukset lastensuojelun 
sijaishuollon asiakirjoissa. käsittelevät kumpikin omalla tavallaan sijoi-
tettujen lasten väkivaltakokemuksia. Lapsen kokemus on vahvasti läsnä 
kummassakin artikkelissa. Rinnalla kulkee myös ammattilaisten vas-
tuu lasten vaikeiden kokemusten huomioimisessa joko tukityössä tai 
dokumentoinnissa. 
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2. Sijais- ja tukiperhevanhemmuus ja väkivaltataustainen lapsi 
Tähän osioon sijoittuu kolme artikkelia: Eija Husun ”Väkivalta ja ne koke-
mukset on ollu siellä ja ne näkyy nyt tässä elämässä”. Sijoitettujen lasten väki-
valtakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä, Pirkko Revon Sijaisvanhem-
pien kokemusta etsimässä – mitä väkivaltaa kokenut lapsi tuo sijaisperheeseen 
ja Heidi Lindgrénin ja Anu Huovisen yhdessä kirjoittama Tukiperheissä-
kin on väkivaltaa kokeneita lapsia.

Näissä kirjoituksissa lasten väkivaltakokemukset ovat myös läsnä, mut-
ta näkökulma niihin on sijais- tai tukiperhevanhempien kertoma ja 
olennaista on arki tässä toisessa perheessä. Näiden vanhempien tuen 
tarve tulisi huomioida koko ammattilaisten kentässä. 

3. Syntymävanhemmat ja kotiin palanneet lapset  
Taru Ollikainen on kirjoittanut artikkelin ”Taipunu oon, mutten taittunu”  ja 
Riitta Kojo artikkelin Vanhempien kokemuksia vertaistuesta huostaanoton pur-
kamisen jälkeen.  Näissä artikkeleissa tarkastellaan vanhemman kokemusta 
hänen saamastaan tuesta erityisesti vähemmän huomiota saavassa koh-
dassa, kun lapsi palaa kotiin huostaanoton purun jälkeen. Esiin nousee ver-
taistuen suuri merkitys vanhemmille lapsen sijaishuollon prosessissa. 

4. Sijaishuollossa kasvaneiden väkivaltakokemukset  
Sijaishuollossa kasvaneiden kokemuksista artikkelikokoelmaan kirjoitti-
vat Eeva Immonen ja Mariia Hämäläinen yhdessä artikkelin Haloo – kuu-
leeko kukaan? ja Eeva Immonen ja Taina Jokisalo artikkelin ”Ettei menneisyys 
määrittele sitä mikä minusta tulee”. Sijaishuollossa lapsuutensa eläneiden väki-
valtakokemukset ja niistä selviytyminen. Artikkelit ovat aikuisten kokemuksia 
lapsuudestaan, johon on liittynyt saman- tai eriaikaisesti sekä sijaishuolto 
että väkivalta. 

Lämpimät kiitoksemme kaikille teille, jotka olette tehneet tämän artikkelijul-
kaisun mahdolliseksi! Kaikki kirjoittajamme ja opinnäytetöiden tekijämme; 
olette olleet meille ensiarvoisen tärkeitä. Jo pelkästään prosessit, joissa opin-
näytetyöt ja artikkelit ovat syntyneet, ovat olleet meille kiinnostavia ja antoi-
sia, puhumattakaan lopputuotoksesta. Kiitos! Tutkimuksen tukiryhmä on 
ollut tämän artikkelijulkaisun liikkeellepaneva voima ja keskusteleva innoitta-
jamme monessa kiperässä paikassa hanketyön aikaan. Kiitokset teille! Lukijal-
le toivotamme hyviä lukuhetkiä tärkeiden aiheiden parissa! 

kehittäjätyöntekijät
Anu Huovinen, Eeva Immonen ja Pia Marttala
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Lapsi väkivallan kokijana
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lAPSi VäKiVAllAn KOKiJAnA

Anu Huovinen

Lasten väkivalta-avun saaminen on aloitettava A:sta, ammattilaisten tietoisuu-
desta. Tarvitaan tietoisuutta siitä, että lapsi tarvitsee apua omiin vaikeisiin ko-
kemuksiinsa sijoituksen jälkeenkin. Sijoitus luo edellytykset sille, että lapsi voi 
läheisten aikuistensa ja ammattiavun tuella päästä oman elämänhistoriansa 
kanssa sinuiksi. Näiden aakkosten alkupäässä on myös huolellinen dokumen-
tointi. Väkivaltatietoisuus auttaa ymmärtämään lapsen kokemusta ja siitä seu-
raa silloin myös asioiden dokumentointi lastensuojelussa. Jos lapsen kanssa 
työskentelevät voivat lastensuojelun kirjauksista nähdä, mitä lapsen elämäs-
sä on tapahtunut ennen sijoitusta ja sen aikana, heillä on mahdollisuus alkaa 
työhön, jossa lapselle annetaan sanoja sille ”mitä se elämä oikein oli” (laina-
us eräältä 5-vuotiaalta lapselta). Lapsen väkivaltakokemusten tekeminen näky-
väksi on yksi Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollos-
sa - hankkeen perusajatuksista.  

Hanna Alvoittu kirjoittaa artikkelissaan sijaisperheissä elävien lasten vai-
keiden kokemusten käsittelystä ja etenkin vertaisryhmätoiminnasta väkival-
tatyön menetelmänä. Artikkeli tuo hyvin esille, kuinka lapsen ei ole helppoa 
puhua omankaan perheen aikuisille vaikeista kokemuksistaan. Hän tarvitsee 
siihen tukea ja hänellä on oikeus tukeen ja kuulluksi tulemiseen. Lasten koke-
mus vertaistuen merkityksestä on merkittävä viesti sijoitetuilta lapsilta am-
mattilaisille: tarvitaan lapsilähtöisiä menetelmiä ja sijoitusprosessin eri vai-
heissa tarjottua tukea lapsen vaikeiden kokemusten käsittelyyn. 

Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa – hanke 
on nähnyt vertaistukitoiminnan yhtenä keinona myös lasten väkivaltatyössä. 
Olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota siihen, kuinka lapsia voi vertaistu-
kiryhmässä auttaa puhumaan omista vaikeista kokemuksistaan. Tässä tieten-
kin muiden lasten kertomusten kuuleminen on olennainen tuki, mutta am-
matillisen ryhmänohjaajan velvollisuus on tehdä avaavia aloituksia ja luoda 
olosuhteet sellaiseksi, että puhumisen mahdollisuus on olemassa. Tässä mie-
lessä Hannan artikkelin sisältö niveltyy suoraan sijaishuollon väkivaltatyön 
käytäntöjen kehittämiseen. 

Tiia Oikarisen artikkelin ja valmisteilla olevan opinnäytetyön yksi merkittä-
vä tieto kehittämistyölle on, että sijaishuollon asiakirjoista löytyy paljon tietoa 
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lasten väkivaltakokemuksista. Ennakko-olettamuksena taisi olla, että tietoa 
ei juuri löydy. Tämä havainto kertoo mielestäni sekä Tiia Oikarisen perehty-
neisyydestä väkivaltailmiöön että riittävän laajasta väkivaltakäsitteestä tutki-
muksen teon pohjalla. Hän ei ole pidättäytynyt tavallisimmissa väkivallan luo-
kitteluissa, vaan hänellä on ollut ikään kuin hyvin tiheä harava, jolla hän on 
koonnut lasten väkivaltakokemuksia asiakirja-aineistosta. Hän on ottanut yh-
deksi kohdaksi luokittelussa aggressiivisuuden, jonka hän määrittelee väkival-
lan esiasteeksi: ihminen käyttäytyy väkivaltaisesti ilman fyysisen koskemat-
tomuuden rikkomista. Huomioitavaa on myös väkivallan seurausten valinta 
yhdeksi väkivallan kategoriaksi. Mukana on ymmärrys siitä, että lapsen koke-
maa väkivaltaa voidaan kuvata myös sen seurauksia kuvaamalla, ilman että 
on tietoa tarkasta tapahtumasta.

Dokumentoinnin tärkeys liittyy olennaisesti lastensuojelun kehittämistyö-
hön. Tiia kuvaa sitä ”tuleviin tarpeisiin vastaamiseksi”. Että osaisimme tehdä 
oikein suunnattua ja kohdennettua väkivaltatyötä sijoitettujen lasten parissa. 

Sijoitettujen lasten osallisuuden edistäminen sekä kuulemisen tapojen ke-
hittäminen muun muassa vertaistukitoiminnan kautta on ollut osa järjestöjen 
kehittämistyötä ja toimintaa jo aikaisemmin useissa kehittämishankkeissa. 
Pelastakaa Lapsissa mm. Minun elämäni -projektissa (Tervonen-Arnkil 2007) 
vertaistukitoiminta oli yksi hankkeen lapsilähtöisistä menetelmistä. Ensi- ja 
turvakotien liitossa Lapsen aika -projekti (Oranen 2001) taas on ollut lasten vä-
kivaltatyön ryhmätoiminnassa tietä aukova hanke. Lasten kuulemista erilaisin 
tavoin on tehty myös osana kehittämistoimintaa mm. Sopiva sijaiskoti lapsel-
le -projektissa (Rautio 2004) tai lyhytaikaisen perhehoidon hankkeessa (Vaat-
tovaara & Maula 2010). 
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SiJAiSPERHEESSä EläViEn lASTEn VAiKEidEn 
KOKEMuSTEn KäSiTTEly. 
Vertaisryhmätoiminnan merkitys kokemusten 
käsittelyssä

Hanna Alvoittu  

Käsittelemättömistä väkivaltakokemuksista syntyy helposti sukupolvien kier-
re. Traumaattiset kokemukset lisäävät lapsessa tunnetta elämänhallinnan me-
nettämisestä, ja opittu ongelmanratkaisumalli siirtyy omaan käytökseen. Vä-
kivaltarikollisista lähes kaikki ovat kokeneet väkivaltaa lapsuuden kodeissaan. 
(Huhtalo, Kuhanen & Pyykkö 2003, 11.) Vaikka kaltoinkohtelututkimuksilla on 
pitkät perinteet, vasta viime aikoina on alettu nähdä, että väkivallalle altistu-
misella on haitallisia vaikutuksia lapsen myöhempään elämään. Vaikutukset 
ovat tietysti yksilöllisiä, ja tutkimukset antavat vain todennäköisyyksiä. Yksit-
täisen lapsen tilanteesta todellisen kuvan voi saada vain olemalla vuorovaiku-
tuksessa hänen kanssaan. (Oranen & Laaksamo 2003, 240.)

Tein Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopintojeni opinnäytetyöni 
keväällä 2010 osana Pelastakaa Lapset ry:n ja Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n 
kehittämishanketta. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka sijais-
perheissä elävien lasten vaikeat kokemukset, kuten väkivalta ja kaltoinkohtelu, 
tulevat näkyviksi ja kuinka lapset olivat kokeneet sijoitettujen lasten vertais-
ryhmätoiminnan auttaneen heitä heidän vaikeiden kokemustensa käsittelys-
sä. Väkivallan vaikutuksesta lapsen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen on 
useita tutkimuksia. On myös tutkittu lasten auttamista vertaisryhmätoimin-
nalla yksittäisten ongelmien suhteen, esimerkiksi perheväkivaltakokemuksis-
sa. Oma tutkimukseni toi uuden ulottuvuuden sen kautta, että tutkimuksessa 
mukana olleet lapset olivat sijaishuoltoon sijoitettuja. Näillä lapsilla oli väki-
valta- tai kaltoinkohtelukokemusten lisäksi myös muita traumaattisia koke-
muksia, kuten huostaanotto ja sijaishuoltoon siirtyminen.

Tässä artikkelissa kuvaan opinnäytetyöni toteutusta ja sen päätuloksia. Poh-
dintaosiossa peilaan tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin ja kuvaan tutkimuk-
seni pohjalta heränneitä ajatuksiani lasten vertaisryhmäauttamisesta väkival-
tatyössä.
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Sijoitetut lapset jäävät yksin kokemustensa kanssa

Jotta lapsi voisi hyötyä sijaishuollon kautta haetusta turvallisemmasta kasvu-
ympäristöstä, on häntä autettava käsittelemään kaikkia siihenastisen elämän-
sä traumaattisia kokemuksia, ei pelkästään itse huostaanoton aiheuttamaa 
traumaa. Uusi lastensuojelulakikin velvoittaa kuntia entistä enemmän lapsi-
lähtöisyyteen ja lasten tarpeiden huomioonottamiseen.

Huostaanotto ja siirtyminen sijaishuoltoon ovat lapselle vaikea ja raskas ko-
kemus. Hän tuntee helposti syyllisyyttä vanhempiensa hylkäämisestä ja so-
peutuminen uusiin oloihin vaatii voimia. Myös ennen sijaishuoltoon siirtymis-
tä lapsella saattaa olla monenlaisia vaikeita kokemuksia, esimerkiksi hoidon ja 
huolenpidon puutetta, turvattomuutta ja väkivaltaa. Nämä vaikeat kokemuk-
set voivat olla hyvin traumaattisia.

Suomalaisessa lastensuojelututkimuksessa lasten kokemukset ja osallisuus 
ovat saaneet varsin vähän huomiota. Leimallista tutkimuksissa on ollut, että 
lapsia koskevaa tietoa on kerätty lähinnä aikuisten kautta, lapsia itseään ei ole 
kuultu. Tai sitten toisena vaihtoehtona on ollut, että aikuisilta on kysytty hei-
dän lapsuuden aikaisista kokemuksistaan. Lasten näkeminen omien asioiden-
sa tai kokemustensa asiantuntijoina on ollut vähäistä. Tutkimuksista löytyy 
varsin vähän tietoa lastensuojelun asiakkaina olevista lapsista ja siitä miten he 
elävät ja millaista tukea he saavat. 

Lapsilähtöisyyden määrittely alkoi olla tutkimuksellisen mielenkiinnon koh-
teena vasta 2000-luvun alussa. Tietoa on saatu lähinnä erilaisten projektien ja 
niihin liittyvien tutkimusraporttien kautta. Merkittävän edistysaskeleen muo-
dosti Ensi- ja turvakotien liiton vuosina 1997–2001 toteuttama Lapsen aika 
-hanke, jonka puitteissa luotiin malli perheväkivaltaa kokeneiden lasten terapi-
aryhmätoiminnalle. Hankkeessa keskityttiin lasten yksilöllisen kriisityön ja vä-
kivaltaa kokeneiden lasten vertaisryhmien työmallien ja -menetelmien kehittä-
miseen. Aikaisemmin vallalla ollut käsitys, että lapsi saa avun sitä kautta, kun 
vanhempia autetaan, sai Lapsen aika -hankkeen myötä vaihtua ajatukseen, et-
tä nimenomaan lapsi itse tarvitsee apua vaikeiden kokemustensa käsittelyyn. 
Projektissa havaittiin, että lapset oppivat puhumaan kokemastaan väkivallas-
ta ja siihen liittyvistä tunteistaan. Edellytyksenä on, että työntekijät osoittavat 
kiinnostuksensa lasten kokemuksiin. Tärkeää oli myös se, että lapset saivat ko-
kemuksen, että on muitakin, joilla on samanlaisia kokemuksia kuin heillä it-
sellään. (Oranen 2001.)
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Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten sijoitettujen lasten vaikeat ko-
kemukset, kuten väkivalta ja kaltoinkohtelu tulevat näkyviksi sijaishuollos-
sa ja kuinka vertaisryhmätoiminta auttaa lapsia kokemuksiensa käsittelyssä. 
Päämielenkiinto kohdistui nimenomaan siihen, mitä lapset itse kertoivat koke-
muksistaan ja niiden käsittelystä. Lasten tutkimukseen valikoitumisen kritee-
rinä oli sijoitettujen lasten vertaisryhmään osallistuminen, ei tiedossa olevat 
väkivalta- tai kaltoinkohtelukokemukset. Lähtökohtana voidaan pitää, että kai-
killa huostaan otetuilla lapsilla on kokemuksia laajasti ymmärrettynä pahoin-
pitelystä tai kaltoinkohtelusta. Tällaisina voidaan pitää myös hoidon puutteel-
lisuutta ja laiminlyöntiä.

Koska tarkoituksena oli saada tietoa lasten kokemuksista, päädyttiin ensi-
sijaisesti keräämään tietoa lapsilta itseltään heitä kuulemalla. Haastatteluilla 
uskottiin saatavan parhaiten esiin lasten ääni ja näkökulmat. Teemahaastat-
teluihin päädyttiin siksi, että se menetelmänä jättää tilaa lapsen kerronnalle, 
mutta tarpeen tullen voidaan esittää myös tarkentavia lisäkysymyksiä. Lasten 
haastattelut suoritti Pelastakaa Lapset ry:n ja Viola– väkivallasta vapaaksi ry:n 
kehittämishankkeen projektityöntekijä osana hankkeen kehittämistyötä. Minä 
sain luvat käyttää nauhoitettuja haastatteluja ilman tunnistetietoja opinnäyte-
työni aineistona.

Aineiston kohderyhmäksi valittiin viimeksi toimineen Pelastakaa Lapset 
ry:n sijoitettujen lasten vertaisryhmän käyneet lapset (kuusi lasta). Haastatte-
luun saatiin heistä kolme, iältään 7–12 -vuotiaita.  Heille saatiin haastattelulu-
vat sekä biologisilta vanhemmilta että sosiaalityöntekijöiltä.

Ryhmän kokoontumisista oli aikaa alle vuosi. Näin ajateltiin varmistaa, että 
lapsilla oli vielä muistissa ryhmä ja sen toiminnat.

Lasten vaikeat kokemukset heidän itsensä kertomina

Tutkimuksessa mukana olleet lapset olivat olleet sijaisperheessä 2–7 vuotta. 
Tänä aikana kukaan heistä ei ollut juurikaan kertonut tai keskustellut koke-
muksistaan sijaisvanhempiensa tai kenenkään muun aikuisen kanssa. Kaikki 
kuitenkin kertoivat haastattelussa, että heillä oli pahoja muistoja, jotka tulivat 
useinkin mieleen ja saattoivat estää illalla unen tulon. Lapset olivat kyllä anta-
neet ikään kuin vihjeitä kokemuksistaan ja ajatuksistaan sijaisvanhemmille, 
mutta niihin ei ollut tartuttu. Omat kokemukset ja niihin liittyvät ajatukset py-
syivät omana tietona. Lapset olivat tuoneet ilmi sijaisvanhemmilleen esimer-
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kiksi nukahtamisvaikeutensa ja painajaisensa, mutta niiden syistä ei ollut kes-
kusteltu.

Haastattelija: …Ooks sää ylipäätänsä puhunut kenenkään kanssa niistä, miten 
sua on pienenä, vaikka neljävuotiaana pelottanut kotona, kun vaikka isä on huu-
tanut?
Lapsi B: No en mä oo ehkä niistä, mutta on mä ehkä niistä painajaisista.

Yksi lapsista sanoi, että ylipäätään sijaislapsena olo oli sellainen asia, josta ei 
ole halunnut kertoa kenellekään, tai ainakin on pitänyt miettiä tarkkaan, ke-
nelle asiasta kannatti kertoa. Lasten näytti olevan helpompi puhua asioistaan 
sisarustensa tai sijaissisarustensa kanssa. Omien kokemusten puhuminen toi-
selle lapselle koettiin mieluisammaksi kuin aikuiselle puhuminen. Omia koke-
muksia olikin jaettu jonkin verran sijaissisarusten kesken.

Lapsi A: Mutta ehkä eniten ee…ööö.., ehkä eniten kuitenkin mä uskaltaisin 
”Maijalle”.
Haastattelija: Niin, toiselle lapselle.
Lapsi A: Niin.
Haastattelija: Aattelisitko sä, että ”Maija” ymmärtäs?
Lapsi A: Joo, se ymmärtää aina mua, ihan aina.
Haastattelija: Ai, Onkonan ”Maijalla” vähäsen samanlaisia kokemuksia?
Lapsi A: No on sillä.
Haastattelija: Senkin perheessä on ehkä riidelty.
Lapsi A: Niin on monta kertaa.

Vertaisryhmässäkään lapset eivät olleet tuoneet esille omia kokemuksiaan. 
Ryhmän ohjaajien mukaan ryhmän ohjelmassa pyrittiin huomioimaan lasten 
kokemukset ja lapsilla oli mahdollisuus tuoda omia kokemuksiaan käsittelyyn 
oman halunsa mukaan. Tutkimuksessani mukana olleista lapsista yksi sanoi 
kertoneensa ryhmässä jotakin omista kokemuksistaan. Hän sanoi olleensa 
ryhmän ainut lapsi joka niin teki. Hän oli kuitenkin hyvillään, että uskalsi pu-
hua ryhmässä asioista, joista ei ollut ennemmin puhunut kenellekään. Kaksi 
muuta tutkimuksessani mukana ollutta lasta olivat sitä mieltä, että ei ryhmäs-
sä ollut tarkoituskaan puhua omista kokemuksistaan. Heidän mielestään tar-
koituksena oli vain keskittyä ryhmässä käytetyn tarinan henkilön tuntemuk-
siin. Toinen näistä lapsista kyllä huomasi, että eläytymällä tarinan henkilön 
tilanteeseen tunteet sai myös itselle. Tätä kautta varmasti tuli myös kosketus 
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omiin kokemuksiin, mutta sitä ei tuotu mitenkään esille.
Haastattelutilanteessa haastattelija kertoi lapsille heti aluksi, miksi oli tul-

lut jututtamaan lapsia. Hän kertoi myös, että hänellä on lupa lapsen vanhem-
malta lapsen haastatteluun. Haastattelija johdatteli lapsen väkivaltateemaan 
kertomalla, minkälaisia kokemuksia sijoitetuilla lapsilla yleensä oli omasta 
kodista. Tämän jälkeen hän kysyi lapselta, halusiko tämä kertoa omista koke-
muksistaan. Jokainen lapsi kertoi perheessään kohtaamistaan vaikeista koke-
muksista. Sellaisiksi kokemuksiksi lapset mainitsivat vanhempien juomisen, 
riitelyn ja huutamisen sekä yksin jäämisen. Asiasta oli kuitenkin selvästi vai-
kea puhua, sillä tässä kohtaa haastattelua lapset selvästi kävivät harvasanai-
semmiksi ja antoivat yleensä alkuun sen kuvan, että eivät muista mitään. 
Haastattelijan jatkaessa hienovaraista kyselyään, lapsi ikään kuin huomaa-
mattaan alkoi puhua asioita. 

Lapsi A: Hmm….mä en muista yhtään, kun mä olin niin pieni.
Haastattelija: Joo
Lapsi A: Mutta kyllä ainakin yks kerta joku oli, mutta mä en muista yhtään min-
kälainen se oli.
Haastattelija: Hmm.. Oliko se enemmän semmonen tappelutilanne vai semmo-
nen, että äiti tai isä olisi juonu niin paljon?
Lapsi A: Juonu…Mä en muista yhtään, enemmän se on juonu.

Toisaalta lapset määrittelivät itse rajat, joiden puitteissa keskustelua vaikeis-
ta kokemuksista käytiin, he saattoivat kieltää lisäkysymykset tai vaihtoivat it-
se puheenaihetta, jos eivät enää halunneet asiasta keskustella. Lapset myönsi-
vät, että vaikeiden kokemusten esille ottaminen toi pahoja muistoja mieleen 
ja niistä tuli vähän paha mieli. Siksi haastattelija kehottikin lapsia juttelemaan 
esille tulleista asioista ja tunteista sijaisäitien kanssa. Myös sijaisäitejä pyydet-
tiin keskustelemaan lasten kanssa haastattelun aiheuttamista tuntemuksista.

Lasten kokemukset vertaisryhmätoiminnasta

Kokemus vertaisryhmästä näytti jääneen hyvin irralliseksi ja vaille suurem-
paa merkitystä. Ryhmä oli kuitenkin koettu kivana ”kerhona”, jossa leikittiin, 
piirrettiin ja askarreltiin. Jokainen lapsi sanoi aluksi, että ei muista ryhmästä 
enää juuri mitään, kun siitä on niin pitkä aika, lähes vuosi. Ryhmästä muistet-
tiin, että siinä oli yhteensä kuusi lasta, kolme tyttöä ja kolme poikaa. Ohjaaji-
en määrästä ei ollut selvää muistikuvaa, oliko heitä kaksi vai kolme. Ryhmän 
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nimeksi muistettiin Nauru-ryhmä. Se mistä ryhmä oli nimensä saanut, ei tul-
lut esille, Mainittiin kyllä, että ryhmässä oli hauskaa ja siellä naurettiin. Tämä 
osoittanee sen, että ryhmä oli tunneilmastoltaan ollut lapsille myönteinen ja 
siinä mielessä onnistunut vertaistuen edellytyksissä.

Lasten muistikuvat ryhmässä käsitellyistä asioista olivat hataria ja heille ei 
ollut selvinnyt ryhmän tarkoitus. Kahdella lapsella ei ollut minkäänlaista käsi-
tystä siitä, miksi he olivat olleet ryhmässä mukana. Yhdellä lapsella oli kuiten-
kin epäily, että ryhmä saattoi liittyä sijaislapsena oloon ja toisiin sijaislapsiin 
tutustumiseen.

Haastattelija: …Tiiäks sää ite, että minkä takia sä olit siinä ryhmässä?
Lapsi B: No…kai siinä oli vähä niiku, että ystäviä ja niiku ehkä, että tietää, että on 
muitakin sellaisia, että on sijaisperheessä. Että osaa…voi niistäkin saada ystäviä. 

Ryhmä oli lapsille ensimmäinen kosketus kodin ulkopuolella muiden sijaislas-
ten kanssa. Lasten mielestä oli hyvä saada tietää, että on muitakin lapsia, jotka 
elävät sijaisperheessä. Ryhmänohjaajien mukaan ryhmän päätarkoitus olikin 
vertaiskokemuksen saaminen. Varsinainen tutustuminen toisiin lapsiin näyt-
ti kuitenkin jääneen hyvin vähälle ja sitä kautta ryhmäytyminen ja me-henki 
jäivät puuttumaan. Uusia ystävyyssuhteita ryhmän aikana ei kerinnyt syntyä. 
Ryhmä kokoontui ainoastaan kolme kertaa ja toiminnalle toivottiinkin jatkoa. 

Pelastakaa Lapset ry:n lasten vertaisryhmätoiminnassa käydään lävitse tun-
teita, jotka liittyivät huostaanottoon, sijoitukseen ja sijoitettuna lapsena elä-
miseen. Haastattelijan avustuksella lapset muistivat, että ryhmässä oli puhut-
tu tunteista ja siinä oli käytetty apuna tarinaa. Tarina olikin lasten mielestä 
auttanut heitä tunteiden läpikäymisessä ja tunnistamaan itsessään tunteita, 
vaikka niitä ei osattukaan yhdistää omiin kokemuksiin.

Lapsi B: Niin siitäkin saa ne tunteet itselleen. Jos tällei kysyy vaan, niin siitä ei 
tuu, mutta sen tarinan mukaan eläytyy ja sitä kautta tulee.

Lapsen oikeus tulla kuulluksi

Yleisesti on tiedossa, että jokaisella sijoitetulla lapsella on takanaan enem-
män tai vähemmän kokemuksia väkivallasta tai kaltoinkohtelusta. Heillä on 
yleensä useampiakin traumaattisia kokemuksia takanaan jo ennen eroproses-
sia, jonka sijoittaminen käynnistää. Tutkimuksessani mukana olleet lapset 
olivat kertoneet melko vähän niistä vaikeista kokemuksistaan, joita he olivat 
kohdanneet ennen sijaishuoltoon siirtymistä. Kuitenkin vaikeista kokemuk-
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sista selviytyminen vaatii asioiden ulospuhumisen. Kun asia on ulkoistettu, 
sen tarkasteluun ja käsittelyyn saadaan uusi näkövinkkeli, joka helpottaa asi-
an selvittelyä. Asioille on hyvä löytää syy-seuraus-suhde, silloin niiden ymmär-
täminen helpottuu. Vaikka lapset eivät kertoisikaan kokemuksistaan, ei pidä 
ajatella, että he eivät olisi tietoisia tapahtuneista. Kokemusten esilletulo ei tie-
tenkään aina tapahdu puheen kautta. Varsinkin pienille lapsille tyypillistä on 
ilmentää kokemuksiaan toiminnallisesti. 

Lapset olivat jonkin verran keskustelleet kokemuksistaan sisartensa tai si-
jaissisartensa kanssa. He uskoivat, että samanlaisia kokemuksia omaava voi 
ymmärtää heitä parhaiten. On tietysti hyvä, että lapsella on luonnostaan ver-
taistukea tarjolla, mutta pitää kuitenkin muistaa, että kaikki vertaistuki ei ai-
na ole positiivista tukea. Tiedon puutteen tai vääristyneiden käsitysten vuoksi 
lapset saattavat vahvistaa toisissaan negatiivisuuden kierrettä. Lasten vertais-
ryhmätoiminnassa tarvitaankin aina aikuinen tiedonjakajaksi ja ohjaajaksi.

Miksi lapset eivät sitten keskustele tai muutoin jaa kokemuksiaan aikuisten 
kanssa? Onko esteenä se, että aikuiset eivät uskalla ottaa asiaa esille tai eivät 
huomaa tarttua lasten antamiin vihjeisiin. Tässä on nähtävillä ns. kehys-ajat-
telu lapsen rikkoutumisesta tai lapsen unohtamisen kyvystä. Kun aikuiset ei-
vät ota asiaa puheeksi, ei lapsikaan uskalla, kun pelkää aiheen olevan kielletty 
puheenaihe. (Hurtig 2006, 170–171.) Tutkimuksessani mukana olleet lapsetkin 
olivat selvästi antaneet erilaisia vihjeitä kokemuksistaan, mutta aikuiset eivät 
olleet osanneet tarttua niihin. Lapset olivat puhuneet painajaisistaan, jotka 
toistuivat tai nukahtamisvaikeuksistaan, mutta niiden syitä ei ollut selvitetty. 

Lapsen avuntarve saatetaan ohittaa ja hänen kokemuksilleen ei anneta tilaa. 
Sorrutaan helposti vain seurailemaan tilannetta ja tällöin lapsi joutuu kanta-
maan yksin kokemustaakkansa ja elämään niiden kanssa. Lapsen kokemusten 
suora nimeäminen ja niiden todellinen käsittely ovat ainoat keinot tehdä koke-
mukset näkyviksi ja auttaa lasta pääsemään elämässään eteenpäin. (Laitinen 
2002, 80).

Toinen kysymys on se, kuinka tietoisia lasten kanssa työskentelevät aikui-
set ovat lasten kokemuksista. Perheen ollessa lastensuojelun asiakkaana, käy 
usein niin, että vanhemmat vievät työntekijän päähuomion ja lapsi jää vähem-
mälle. Vanhempien asioita yritetään saada paremmalle tolalle ja uskotaan, 
että se auttaa parhaiten myös lasta. (Hurtig 2006, 169.) Jos avohuollolliset 
tukitoimenpiteet eivät kuitenkaan riitä ja päädytään huostaanottoon ja sijais-
huoltoon, niin monesti katsotaan, että lapsen auttamiseksi riittää uusi korjaa-
va ympäristö. Uusi lastensuojelulaki kuitenkin edellyttää kunnalta ja perheen 
kanssa työskentelevältä sosiaalityöntekijältä yhä enemmän lapsikeskeistä työ-



22

otetta, etusijalle pitää aina asettaa lapsen etu ja tarpeet. Lasten tilanteen selvit-
tämisessäkin tulee kuulla ennen kaikkea lasta itseään. Uusi laki edellyttää, että 
lasta tavataan henkilökohtaisesti ja riittävän usein koko lastensuojelun asiak-
kuuden ajan. Jos sosiaalityöntekijällä onkin tiedossa lapsen väkivalta- tai kal-
toinkohtelukokemuksia, ei hän kenties pidä niitä niin merkityksellisinä, että 
siirtäisi tiedon sijaisvanhemmille. Tai sitten vedotaan lakiin, joka suojaa asia-
kasta tietojen antamisen suhteen.

Jotta lapsi voisi kertoa kokemuksistaan, tarvitaan luottamuksellinen suh-
de aikuiseen. Lapsen täytyy saada kokea olonsa turvalliseksi. Lapsen lojaali-
suus omia biologisia vanhempia kohtaan vaikuttaa myös lapsen luottamuk-
sellisten suhteiden rakentumiseen toisiin aikuisiin. Lisäksi lapsi saattaa olla 
epätietoinen omasta osuudestaan tapahtumien kulkuun ja voi tuntea syylli-
syyttä ja häpeää. Hänet tulisi vapauttaa näistä tunteista ja vanhempien pitäi-
si antaa lapselle lupa puhua kokemuksistaan (Oranen & Keränen 2006, 71). 
Yleensäkin biologisten vanhempien hyväksyntä lapsen avun vastaanottami-
seen on lapselle tärkeä. Lapsen tulisi olla asianosaisena paikalla, kun perheen 
asioita käsitellään, ja hänelle pitäisi kertoa rehellisesti, miksi huostaanottoon 
ja sijaishuoltoon turvaudutaan. Samalla kun lapselle kerrotaan hänen itsen-
sä auttamisesta, hän tarvitsee tiedon myös siitä, että joku huolehtii ja auttaa 
myös hänen vanhempiaan.

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa myös tässä tutkimuksessa tuli esil-
le, että lapset kyllä voivat puhua vaikeista kokemuksistaan, kunhan siihen luo-
daan oikeat puitteet. Haastattelutilanteessa jokainen lapsi avasi ainakin jonkin 
verran omia vaikeita kokemuksiaan ja suostui niistä keskustelemaan. Tilan-
teessa varmasti auttoi, että haastattelija kertoi lapsille suoraan, mistä oli tullut 
heidän kanssaan keskustelemaan. Lisäksi hän kertoi, että hän on saanut jutte-
luun luvat sekä lasten vanhemmilta että sosiaalityöntekijältä. Tällöin lapsi tie-
si, että hänellä on lupa puhua. Koska haastattelija oli lapsille entuudestaan täy-
sin vieras, hän jutteli aluksi lapsen kanssa arkeen liittyvistä asioista ja osoitti 
olevansa kiinnostunut lapsen asioista. Varsinaisiin haastatteluteemoihin siir-
ryttäessä haastattelija osoitti mielenkiintonsa lapsen asioihin erilaisilla kuule-
misen tavoilla. Virittävällä kuulemisella hän alusti lasta aiheeseen, kyselevällä 
kuulemisella hän esitti lapselle tarkentavia kysymyksiä ja välillä hän kuunteli 
lasta vaieten. (Eskonen, 2005b, 148–150.) Lapsi sai kokea olevansa tärkeä asian-
tuntija omassa asiassaan. 



23

Lapsilähtöinen vertaisryhmätoiminta

Lasten saama ulkopuolinen tuki vaikeiden kokemusten käsittelyssä näyt-
ti tutkimukseni mukaan olevan todella vähäistä. Sijaisvanhemmille jätetään 
erittäin suuri vastuu lasten auttamisessa. Lapset itse nostivat esille, että he 
kokivat mielekkääksi jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa. Tämä mieles-
täni puhuu sen puolesta, että vertaisryhmätoiminnalla on edellytykset aut-
taa ja tukea lasta. Tutkimusryhmäni lapset olivat olleet perhesijoituksessa 2–7 
vuotta ja he kaikki osallistuivat nyt ensimmäistä kertaa ryhmämuotoiseen 
tukitoimintaan, ja myöskään muuta ulkopuolista tukea lapset eivät olleet ker-
tomansa mukaan sijoituksen aikana saaneet. Lapset olivat iältään 7–12-vuo-
tiaita. Voisi olettaa, että ikänsä kuin myös sijoitusaikansa perusteella lasten 
asioiden prosessointi eroaa toisistaan. Onkin tärkeä pohtia sitä, milloin on so-
piva hetki aloittaa sijoitettujen lasten vertaisryhmätoiminta ja millä perusteil-
la ryhmä muodostetaan.

Itse näkisin ryhmätoiminnan tärkeänä elementtinä lapsilähtöisyyden. Toi-
minnan ajankohdan ja muodon määrittäjänä pitäisi ensisijaisesti olla lapsi ja 
hänen tarpeensa. Uskoisin, että mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, sitä 
nopeammin ryhmätoiminta voisi käynnistyä. Tosin Eskosen (2005a, 43) tutki-
muksessa jo neljävuotiaat pystyivät pienessä ryhmässä prosessoimaan väki-
valtakokemuksiaan. Silloinhan apua myös tarvitaan kun aihe on akuutti. En-
simmäinen ryhmä voisi olla nimenomaan kriisiryhmä, jossa käsitellään itse 
sijoitusta ja siihen liittyviä tuntemuksia. Tämän jälkeen ryhmätoiminta jatkui-
si lasten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Vaikka vertaisryhmän tarkoitus ja ryhmään osallistumisen peruste olikin 
jäänyt tutkimukseen osallistuneille lapsille epäselväksi, pitivät he ryhmää hy-
vänä. Jokainen lapsi sanoi ryhmän jollain tapaa auttaneen heitä, vaikka he ei-
vät osanneetkaan tarkemmin määritellä, millä tavalla. Yhtenä auttavana teki-
jänä voidaan nähdä, että lapset saivat ryhmässä vertaiskokemuksen. Erilaisten 
tunteiden olemassaolo tuli myös esille, mutta tunteiden taustalla olevien omi-
en kokemusten esilletuominen ei lasten kerronnan mukaan kuulunut ryhmän 
toimintaan. Näyttäisikin siltä, että käytössä oleva sijoitettujen lasten ryhmä-
toiminta nykymuodossaan toimisi hyvänä pohjaryhmänä varsinaiselle vaikei-
den asioiden kuten väkivalta- ja kaltoinkohtelukokemusten käsittelylle. Myös 
tutkimuksessa mukana olleet toivoivat jatkoa ryhmätoiminnalle. 

Sijoitetuilla lapsilla on takanaan traumaattisia kokemuksia ja he ovat usein 
menettäneet luottamuksensa toisiin ihmisiin. Siksi heille olisi syytä varata 
ryhmätoiminnan aluksi normaalia pidempi aika tutustumiseen, ryhmäytymi-
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seen ja luottamuksen syntymiseen. (Holmberg & Hakkarainen 2002, 27.) Ryh-
män tärkein tuki näyttääkin olleen vertaiskokemuksen saaminen ja kokemus 
siitä, että sijoitetuilla lapsilla voi olla hauskaa leikkiä yhdessä. Lasten omat ko-
kemukset eivät tulleet ryhmässä esille, eikä niitä siellä käsitelty. Vain yksi lapsi 
oli uskaltanut kertoa omista kokemuksistaan. 

Eskosen (2005a, 60) tutkimuksen mukaan lasten kerronnan edellytyksenä 
oli kertomistilan rakentuminen. Kertomistila rakentuu aina vuorovaikutus-
suhteessa. Kertomistilan rakentumiseen tarvitaan fyysinen tila, joka on ni-
menomaan lapsille sopiva, toiseksi tarvitaan aikaa vuorovaikutuksen synty-
miseksi ja kolmas edellytys oli ihminen juuri lapsia varten. Myös se nähtiin 
Eskosen tutkimuksessa tärkeäksi, että lapsi on tietoinen ryhmään tullessaan 
siitä, mitä varten ryhmä kokoontuu ja mitä asioita siellä on tarkoitus käsitellä. 

Ryhmätoiminnan kehittämisen kannalta näkisin jatkotutkimuksen aiheek-
si sen, kuinka sijoitettu lapsi prosessoi vaikeita tapahtumiaan ja kuinka hän 
rakentaa elämänsä tarinaa. Yhtenäisen elämäntarinan rakentuminen on kui-
tenkin tärkeä pohja tasapainoiselle aikuisuudelle (Barkman & Janhunen 2006, 
121). Lapsen vaikeiden asioiden prosessoinnin olettaisi lähtevän liikkeelle sii-
tä, kun perheelle kerrotaan huostaanotosta. Tällöin on tärkeää, että lapsikin 
on osallisena tilanteessa ja hänelle selitetään ikätasonsa mukaisesti, miksi rat-
kaisuun ryhdytään. Tärkeää on poistaa lapsen syyllisyyttä tapahtumasta, vas-
tuu pitää antaa vanhemmille. Lapselle pitää myös tehdä selväksi, että niin hän-
tä kuin vanhempiakin autetaan tilanteen parantamisessa. Parasta tietysti olisi, 
että tässä tilanteessa lapsi saisi kokea vanhempiensa taholta luvan avun vas-
taanottamiseen. 

Ihanne varmasti olisi, että vertaisryhmätoiminta voisi olla osa sijoitusta ja 
kulkisi mukana läpi sijoituksen tai ainakin niin kauan, kun lapsi / nuori ko-
kee sitä tarvitsevansa. Ryhmätoiminnan rinnalla tarvitaan myös yksilötapaa-
misia. Yksilötapaamiset toimisivat ryhmätyöskentelyn pohjustuksena ja lap-
sen/nuoren tilanteen tarkempana seurantana. Inkeri Eskosen (2005b, 152) 
tutkimuksen mukaan lapset tuovat eri asioita esille yksilötapaamisissa ja ryh-
mätilanteissa. Siksi työmuotojen rinnakkaisuus on tärkeää ja ne tukevat toisi-
aan. Tämä tietysti vaatii resursseja, kunnan panostusta lasten ja nuorten hy-
vinvointiin, jota myös uusi lastensuojelulaki edellyttää. 

Lapset voivat käsitellä kokemuksiaan pitkäkestoisesti ja hyvin eritahtises-
ti, siksi on tärkeää, että prosessointiin on aikaa, asioihin on mahdollista pala-
ta uudelleen ja uudelleen. Edellä mainitut lapsia varten oleva ihminen ja aika 
ovat osia Eskosen (2005b, 153–154) mainitsemasta kertomistilan rakentumi-
sesta. Kolmas elementti on itse fyysinen tila, jonka voi mieltää nimenomaista 
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toimintaa varten. Voisiko ko. tila olla esimerkiksi joku kurssi- tai leirikeskus, jo-
hon kokoonnutaan ikään kuin leirille aina tietyn teeman ympärille. Jo paikal-
le tultaessa tiedetään mihin paikka liittyy ja mitä asioita siellä on tarkoitus kä-
sitellä. Sijaisvanhemmille ja mahdollisesti myös biologisille vanhemmille olisi 
samanaikaisesti omaa ryhmätoimintaa, ainakin aluksi. Näin lapsi näkee, että 
hän ja hänen asiansa ovat tärkeitä ja hänellä on sekä biologisten että sijais-
vanhempien tuki ja hyväksyntä. Ennen kaikkea pitää muistaa, että me aikui-
set olemme vastuussa siitä, että jokaiselle lapselle luodaan parhaat mahdolli-
set puitteet oman elämäntarinansa rakentamiseen.
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SiJOiTETTuJEn lASTEn VäKiVAllAn KOKEMuKSET 
lASTEnSuOJElun SiJAiSHuOllOn ASiAKiRJOiSSA

Tiia Oikarinen

Tarinoita väkivallasta

Aloittaessani ajatusprosessia tämän artikkelin kirjoittamisesta kohtasin he-
ti suurelta tuntuvan haasteen. Opinnäytetyöni on vielä kesken ja se tarkoittaa 
paljon keskeneräisiä ajatuksia, pohdintoja ja analyysin alkuja mutta ei vielä 
lopputuloksia. Pysähdyin pitkäksi aikaa sen kysymyksen äärelle, mistä minä 
kirjoittaisin, mitä haluaisin kertoa ja mikä tässä kaikessa on ollut minulle eri-
tyisen tärkeää. Minulla ei ole valmiita tuloksia eikä loppuun asti ajateltua ana-
lyysiä. Minulla ei myöskään ole valmista tieteellisesti ja johdonmukaisesti ra-
kennettua teoreettista viitekehystä, johon työni pohjaan. Mitä minulla siis on? 

Opinnäytetyöni aihe on sijoitettujen lasten väkivallan kokemusten näkyvyys 
lastensuojelun sijaishuollon asiakirjoissa. Tutkimuksessani pyrin hahmotta-
maan väkivallan kokemusten näkyvyyttä niin kuin ne asiakirjoissa ilmenevät. 
Tutkimus on osa Pelastakaa Lapset ry:n ja Viola- väkivallasta vapaaksi ry:n Ko-
kemukset näkyviin -väkivaltatyön kehittämishanketta. 

Vietin lastensuojelun asiakirjojen parissa tunteja päivästä, viikosta ja kuu-
kaudesta toiseen. Mitä enemmän niitä luin ja niihin paneuduin, sitä enemmän 
lastensuojelun dokumentoinnin merkitys minulle korostui. Asiakirjojen kaut-
ta minulle tuntemattomat lapset koskettivat minua niin ammatillisessa kuin 
henkilökohtaisessakin mielessä. He eivät ole ainoastaan sanoja paperilla vaan 
ihmisiä, joiden vuoksi tätä työtä tehdään. Ymmärsin, että minulla on käsissä-
ni valtavan antoisa aineisto, nämä lapset ja heidän kokemuksensa väkivallasta. 
Minulla on kaikki se, mitä olen heistä oppinut ja mitä heistä kirjoitetut asiakir-
jat ovat minulle kertoneet. Asiakirjat luovat tietoa ja rakentavat totuuksia. Ne 
kertovat mielikuvia, pohdintoja ja joskus myös absoluuttisia totuuksia. Ne ker-
tovat niin paljon mutta samalla liian vähän jostain niinkin sensitiivisestä asi-
asta kuin väkivaltaa kokeneista lapsista. Ne ovat ainoastaan pintaraapaisu ja 
vaikka tiedän näistä lapsista niiden kautta jo niin paljon, niin samalla en juu-
ri mitään. 

Asiakirjat eivät ole irrallisia totuudesta vaan ne kertovat oikeista ihmisis-
tä. Minun on mahdotonta suhtautua aineistoon ainoastaan asiakirjoina vaan 
mielessäni käyn läpi sitä kaikkea mistä ne kertovat. Se lieneekin sosiaalityön 
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asiakirjojen erityispiirre: dokumentointi ja tiedon luonti sekä sen jakaminen 
ovat äärimmäisen tärkeitä välineitä käytännön työssä. 

Tutkimukseni tavoitteena on hahmottaa sijoitettujen lasten kokeman vä-
kivallan näkyvyyttä lastensuojelun sijaishuollon asiakirjoissa. Tutkimus kes-
kittyy väkivallan dokumentointiin valitun aineiston puitteissa. Aineistossa 
mielenkiinto kohdistuu siihen mitä kirjausten tasolla näkyy eli millä tavoin 
väkivalta nimetään ja kategorisoidaan kyseisissä dokumenteissa: miten sitä 
kuvataan, mitä jätetään kenties kertomatta/kuvailematta sekä näkyykö väki-
valta asiakirjoissa huostaanoton jälkeenkin. Tutkimuskysymyksenä on miten 
sijoitettujen lasten väkivallan kokemukset näkyvät lastensuojelun sijaishuol-
lon asiakirjoissa. Tavoitteena on tulosten kautta tuoda enemmän tietoa lasten 
kokemasta väkivallasta lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon aikana sekä 
sen näkyvyydestä näiden prosessien aikana tuotetuissa asiakirjoissa.

Artikkelissani kuvaan tutkimukseni lähtökohdat, valitun aineiston, metodo-
logiset valinnat sekä teoreettista viitekehystä, johon tutkimukseni pohjautuu. 
Alustavia tuloksia tai analyysia en esittele juuri tutkimuksen keskeneräisyyden 
vuoksi. Lopuksi käyn läpi omia pohdintojani ja ajatuksiani asiakirjoista autta-
mistyön välineenä ja siitä, mitä tämän tutkimuksen tekeminen minussa he-
rätti.

60 lapsen asiakirjat

Tutkimukseni aineisto koostuu viranomaisten kirjoittamista lastensuojelun 
virallisista asiakirjoista: huostaanottoasiakirjoista liitteineen, huostaanoton 
ja sijoituksen aikaisten työskentelyjen ja tutkimusten yhteenvedoista kuten 
viranomaisten lausunnoista, sosiaalityöntekijöiden muistioista, huoltosuun-
nitelmista sekä avohuollon ja sijaishuollon aikaisista asiakaskertomuksista. 
Aineistooni on valikoitunut 60 Pelastakaa Lapset ry:n Keski-Suomen aluetoi-
miston kautta sijoitettujen lasten asiakirjat 12 vuoden ajalta, vuosilta 1997–
2009. Aineistossa on niiden lasten asiakirjoja, joiden sijoitukset ovat kestäneet 
vähintään vuoden. Asiakirjat sijaitsivat fyysisesti Pelastakaa Lapset ry:n Keski-
Suomen aluetoimistossa. Pelastakaa Lapset ry:n lisäksi tutkimusluvat edelly-
tettiin haettavaksi sijoitettujen lasten kotikunnista. Aineiston sensitiivisyydes-
tä johtuen lupaprosessi oli erityisen tärkeä vaihe tutkimukseni tekemistä, jotta 
aineistoa käytettäisiin niin juridisesti kuin eettisestikin oikein.

Asiakirjat olivat kansiossa ja määrällisesti dokumentit vaihtelivat suures-
ti, pienin yhtä lasta koskevien asiakirjojen määrä oli viisi kappaletta ja suurin 
83 kappaletta. Asiakirjoja löytyi useita erilaisia ja ne olivat pitkälti samantyyp-
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pisiä. Eniten kansien välistä löytyi sijoittavan kunnan laatimia sijaishuollon 
asiakassuunnitelmia, Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden laatimia seuran-
ta- ja asiakaskertomuksia sekä niin ikään Pelastakaa Lapset ry:n Tietoja sijoi-
tettavasta lapsesta – lomakkeita. Päätös huostaanotosta ja sijaishuoltoon si-
joittamisesta löytyi sen sijaan vain 17 (28%) lapsen asiakirjojen joukosta. Yksi 
yleisimmistä asiakirjatyypeistä oli myös erilaisten asiantuntijoiden ja amma-
tillisen palveluverkoston toimijoiden lausunnot lapsesta. Yleisimmät tahot oli-
vat lapselle tukea tai hoitoa antaneet lastenpsykiatrinen poliklinikka tai osas-
to, perheneuvola, ensi- ja turvakoti sekä koulu tai päiväkoti.

Aineiston varsinainen purku tapahtui etsimällä aineistosta kirjauksia väki-
vallan kokemuksista sellaisina kuin ne ilmenevät ja esiintyvät asiakirjoihin 
kirjattuna. Niiden lisäksi poimin erikseen aineistossa esiintyvien lasten taus-
tatietoja: ikä huostaanoton hetkellä, sukupuoli, sijaishuoltopaikat ja väliaikai-
sissa sijaishuoltopaikoissa vietetty aika. Aineiston rajaus, siitä poimitut asiat 
sekä väkivallan ilmenemismuodot olen valinnut sen käsityksen mukaan, mit-
kä asiat mielestäni ovat väkivaltaa ja siten lukeutuvat kyseisen luokan alle. Tä-
mä käsitys on muodostunut niin yleisistä kuin ammatillisista ja alan tieteelli-
sistä lähtökohdista käsin. Eri ilmenemismuotojen kategorisoinnin olen tehnyt 
oman valinnan kautta mutta olisi väärin väittää, että merkitykset olisivat puh-
taasti subjektiivisia, sillä yleiset käsitykset väkivallan muodoista ovat omieni 
kanssa yhteneväisiä. Niin laki kuin yleiset moraalikäsitykset lasten oikeasta ja 
hyvästä kohtelusta määrittävät niin väkivallan kuin laiminlyönnin tunnuspiir-
teet.

Väkivallan kategoriat

Lastensuojelun asiakastyön dokumentointi on luonteeltaan hyvin konkreet-
tista. Asiakirjojen tehtävä on tuoda ilmi juuri ne asiat, mitkä kyseisen lapsen 
ja hänen perheensä tilanteessa on olennaista ja merkityksellistä. Kirjauksissa 
pyritään totuuteen mutta yksiselitteisiä ne harvoin ovat. Kirjoittajalleen do-
kumentointi on täynnä valintoja: mitä kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta. 
Kaikelle tälle on oltava omat perustelunsa ja kaikesta on otettava vastuu. Mitä 
tulee väkivaltaan ja sen esille tuomiseen, ei ole samantekevää mitä käsitteitä 
käytetään. Aineistossani kohtasin useita mainintoja siitä, että ”Lapsi on koke-
nut väkivaltaa”. Tämä kirjauksena ei kerro tarpeeksi eikä riitä muodostamaan 
tarpeeksi kattavaa kuvaa lapsen kokemasta väkivallasta, jotta lapsen avun tar-
peeseen voitaisiin oikealla tavalla vastata. Aineistossani puhuttiin kyllä paljon 
väkivallasta. Se mainittiin joko yleisesti käyttämällä käsitettä väkivalta tai siitä 
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puhuttiin muilla sitä tarkoittavilla käsitteillä.
Aineistossani esiintyi laaja skaala erilaisia väkivallan käsitteitä ja ilmenemis-

muotoja. Olen luokitellut yleisen väkivalta -käsitteen alle kuusi hyvin laajaa ka-
tegoriaa eli yläluokkaa: aggressiivisuus, fyysinen väkivalta, seksuaalinen väki-
valta, henkinen väkivalta, laiminlyönti ja väkivallan seuraukset. Käsitteiden 
laajuuden ja väkivallan monien ilmenemismuotojen vuoksi luokat ovat osit-
tain myös päällekkäisiä. Luokat ovat syntyneet aineistolähtöisesti suorista il-
mauksista niin kuin ne ovat esiintyneet aineistossa. Olen päätynyt tekemään 
valintani aineiston selkeiden painotusten vuoksi. 

Aggressiivisuus esiintyi vahvasti lähes jokaisessa tapauksessa. Se voi yhtä 
lailla olla sekä fyysisesti voimakasta että henkisesti väkivaltaista, mutta omak-
si luokakseen se valikoitui, koska määrittelen sen eräänlaiseksi väkivallan esi-
asteeksi, jossa ihminen käyttäytyy väkivaltaisesti ilman, että rikkoo kohteen-
sa fyysistä koskemattomuutta. Aggressiivisuuden alaluokat aineistossani ovat 
aggressiivinen ja asiaton käyttäytyminen, arvaamattomuus, maltin menettä-
minen, huutaminen, riehuminen ja raivokohtaukset sekä uhkaava käyttäyty-
minen. 

Fyysisen väkivallan luokka painottuu selkeisiin fyysisiin, kohteen koskemat-
tomuuden rikkoviin väkivallan tekoihin. Aineistosta nousivat siihen kuuluvat 
seitsemän alaluokkaa: lapsen käsittely, käsiksi käyminen, lyöminen, potkimi-
nen, kuristaminen, ruumiillinen kuritus sekä kemiallinen väkivalta. Lapsen 
käsittelyyn kuuluvat erilainen kovakourainen käsittely ja ravistaminen. Käsik-
si käyminen koostuu kirjaimellisista maininnoista käsiksi ja päälle käymises-
tä. Lyömisen alaluokan sisälle kuuluu myös hakkaaminen ja ruumiillinen kuri-
tus käsittää remmillä ja risulla lyömisen sekä hiuksista tarraamisen, niin kuin 
se on aineistossa kuvattu. Kemiallinen väkivalta taas sisältää äidin raskauden 
aikaisen päihteiden käytön, josta on seurannut sikiölle konkreettista haittaa 
tai sen huomattavan riskin, sekä päihteiden (lääkkeiden) antamisen lapselle 
hiljentämis- tai nukuttamistarkoituksessa.

Seksuaalinen väkivalta koostuu aineistossa esiintyvistä ilmauksista seksuaa-
lisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä, insestistä sekä lapsen seksuaalisvirittei-
sestä sopimattomasta koskettamisesta ja puheista.

Henkinen väkivalta on käsitteeltään hyvin laaja, ja aineistossa se näkyi huo-
mattavassa määrin myös ilman konkreettista määrittelyä tai ilmiön nimeä-
mistä. Eli toisin sanoen henkistä väkivaltaa näkyi ilmauksissa ilman, että kir-
joittaja itse on välttämättä sen sellaiseksi tulkinnut tai ainakaan nimennyt. 
Alaluokiksi muodostuivat uhkailu - erityisesti väkivallalla, vanhempien välisen 
väkivallan näkeminen, vanhempien välisessä riitatilanteessa tai yhteenotossa 
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läsnä olo, haukkuminen ja nimittely, manipulointi ja painostus, pelon aiheut-
taminen sekä turvattomuuden kokemukset.

Laiminlyönti on yläluokkana moniulotteinen, koska se kantaa sisällään sekä 
fyysistä että henkistä väkivaltaa. Valikoin sen omaksi luokakseen, koska koin, 
ettei se ole selkeästi vain toista. Väkivalta ilmiönä ja tekona on joka tapaukses-
sa niin moniulotteinen, että sen vaikutukset ovat aina sekä fyysisiä että hen-
kisiä. Laiminlyönnin alaluokiksi on luokiteltu päihtyneenä olo lapsen läsnä ol-
lessa (lapsen hoito päihtyneenä), hoidon ja huolenpidon laiminlyönti, yksin 
jättäminen, vanhemman kyvyttömyys lapsesta huolehtimiseen sekä välinpitä-
mättömyys ja vuorovaikutuksen puute. 

Väkivallan seurausten valinta omaksi yläluokakseen selittyy sillä, että katta-
vasti koko aineiston läpi näkyi kirjauksia ja kuvailuja lapsen käyttäytymises-
tä, jonka suoraan tai välillisesti voidaan olettaa tai tiedetään johtuvan lapsen 
kokemasta väkivallasta. Tämän alaluokat muodostuvat lapselle aiheutuneista 
fyysisistä vammoista sekä kiintymyssuhde-, käytös- ja tunne-elämän häiriöis-
tä. Vaikka asiaa ei aina nimetty suoraan seuraukseksi väkivallan kokemuksis-
ta, aineistossa kuitenkin annettiin vahvasti kuva, että myös kirjoittaja tiedos-
taa lapsen piirteiden johtuvan rankoista elämänkokemuksista, olivat ne sitten 
fyysisiä tai henkisiä luonteeltaan. 

Totuutta etsimässä?

Tutkimus noudattaa metodologialtaan laadullista lähestymistapaa, joka ra-
jaa maailmaa omalla tavallaan, jolloin tutkimuskohde, sosiaalinen todellisuus 
näyttäytyy tutkijalle lähes aina kielessä ja kielellisenä kommunikaationa jo-
ko puhuttuna tai kirjoitettuna (Eskola & Suoranta 1998, 142–143). Tutkimus-
aineistoon voi suhtautua kahdella tavalla: joko niin, että dokumentit kertovat 
vääristelemättä todellisuudesta ja näin todellisuudesta on mahdollista saavut-
taa totuudenkaltaista tietoa, tai että aineistoon suhtaudutaan suhteellisem-
min ja dokumentit on järjestetty jollakin tavalla tiettyä tarkoitusta varten.  

Omassa tutkimuksessani suhtaudun aineistoon ja sen tuomiin tuloksiin to-
tuudenkaltaisena tietona niin kuin sen laatijat ovat sen ymmärtäneet ja niin 
kuin itse tutkijana sen käsitän. Kirjaukset luovat merkityksiä ja esiintyvät ja 
elävät totuuden kaltaisena tietona siinä todellisuudessa mihin ne on luotu, 
eli tässä tapauksessa sijaishuollossa. Kirjaukset ja niistä muodostetut käsit-
teet eivät ole pelkästään sosiaalisia konstruktioita vaan niillä on vahva linki-
tys siihen, mitä lapselle on tapahtunut ja mitä hänen perheensä on käynyt lä-
pi. Tämän tyyppisessä asiakirja-aineistossa tulee huomioida se, että asiakirjat 
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tuottavat tietoa ja niiden kautta rakennetaan ymmärrystä koetusta todellises-
ta ilmiöstä. Jotta käytetty metodologia ei jäisi liian yksitoikkoiseksi, olen kiin-
nostunut pohtimaan sosiaalisen konstruktionismin vs. realismin merkitystä 
aineistoni analyysissä. Metodologiset valintani ovat osittain keskeneräisiä.

Lähestyn aineiston analyysiä aineistolähtöisesti eli induktiivisesti ja analyy-
simenetelmänä käytän sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin mukaisesti tarkas-
telen aineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Tutkimuk-
sessani pyrin myös esittelemään ja peilaamaan muiden tutkijoiden käyttämiä 
lähestymistapoja asiakirja-aineistolla, joten analyysi ei ole täysin puhtaasti 
aineistolähtöistä vaan on osittain aiemman tutkimuksen ja oman aineistoni 
vuoropuhelua. Metodikirjallisuudesta löytyy useita kuvauksia kuinka analyy-
sia voidaan tehdä. Aineistoni purku, käsittely ja analyysi etenee Miles & Huber-
manin (1994) luoman kolmivaiheisen prosessin kuvaamalla tavalla: 1) aineis-
ton redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) 
abstrahointi eli käsitteellistäminen, teoreettisten käsitteiden luominen. 

Väkivaltatyöstä dokumentoinnin merkitykseen

Tutkimukseni ollessa tämän artikkelin kirjoitushetkellä vielä keskeneräinen, 
on haasteellista kuvailla tutkimuksen lopullista teoreettista pohjaa. Tiiviste-
tysti sanottuna tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat hahmottuvat väkivallan 
käsitteen, väkivaltatyön sekä lastensuojelun dokumentoinnin ja tiedonmuo-
dostuksen ympärille. Tutkimukseni lähtökohdan kannalta olennainen teoreet-
tinen taustoitus on dokumentoinnin merkitys lastensuojelun välineenä. 

Väkivalta itsessään käsitteenä on valtavan laaja ja kattaa alleen sen monia 
eri muotoja ja ulottuvuuksia. Suomen laki takaa lapsille monia oikeuksia, mu-
kaan lukien oikeuden yhdenvertaisuuteen, elinympäristön turvallisuuteen ja 
koskemattomuuteen. Lastensuojelulaki takaa lapsille oikeuden turvalliseen 
kasvuympäristöön ja ruumiilliseen sekä henkiseen koskemattomuuteen (LsL 
4§). Myös yleisemmällä tasolla Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeu-
den koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (PL 7§). Myös maailmanlaajuises-
ti lasten kaltoinkohtelu tunnistetaan ongelmaksi ja Lasten oikeuksien sopimus 
sanookin, että lapsia tulee suojella kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä 
kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 

Sosiaalityön dokumentointi yleisesti on tällä vuosikymmenellä noussut tut-
kijoiden mielenkiinnon kohteeksi. On havahduttu siihen, ettei dokumentointi 
ole ainoastaan välttämätön paha, joka on pakko kaiken työkiireen keskellä teh-
dä, vaan se on moniulotteinen ja sillä on suuri merkitys osana sosiaalityönte-
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kijän arkea ja asiakkaan elämää. Tutkimukseni keskittyy dokumentointiin lap-
sen kokeman väkivallan ja sijoitusprosessin näkökulmasta. Itse lastensuojelun 
avohuollon sekä sijaishuollon dokumentoinnista on tehty runsaasti tutkimus-
ta ja ohjeita. Uusi lastensuojelulaki toi mukanaan uudenlaisen huomion kohti 
dokumentointia. Yksi lain keskeisimmistä uudistuksista koski entistä tarkem-
paa dokumentointia asiakkuuden alkamisesta, toimenpiteistä ja päätöksistä. 

Aino Kääriäinen on tutkinut ja kirjoittanut runsaasti asiakirjojen käytös-
tä sekä niiden luomisesta sosiaalityön kentällä ja erityisesti lastensuojelus-
sa. Tutkimus on avannut myös uudella tavalla keskustelua dokumentoinnin 
paikasta ja merkityksestä sosiaalityössä. Hyvä dokumentointi on haasteellis-
ta alati kasvavan asiakasmäärän ja kiireen keskellä. Yleisesti kirjoittamista on 
käytetty vaikuttamisen ja vallan välineenä ja sitä pidetään usein totena ja sillä 
on myös todistusvoimaa. Sosiaalityön asiakirjatekstit ovat asiakkaan kannalta 
hyvin merkityksellisiä, koska niiden perusteella mm. tehdään päätelmiä ja lo-
pullisia päätöksiä. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, miten tekstejä laaditaan, 
mitä niihin kirjoitetaan, kenelle ne kirjoitetaan ja kuinka ne tulevat luetuksi. 
(Kääriäinen 2004, 97.) 

Suhteellisen tiukasta lainsäädännöstä huolimatta käytännön työssä sosiaa-
lityön asiakirjojen kirjoittamiseen ohjeet ovat lähes olemattomia, koska doku-
mentointia pidetään selkeänä ja yksinkertaisena asiana, josta jokaisen työn-
tekijän odotetaan suoriutuvan suhteellisen samalla tavalla (Kääriäinen 2005, 
163). Tämä seikka lisättynä jokaisen työntekijän yksilölliseen tapaan käsitellä 
ja ymmärtää tietoa sekä dokumentoida sitä johtaa siihen, että asiakirjat voivat 
olla hyvinkin erilaisia. Myös sosiaalityöntekijöiden käsitykset tarkoituksenmu-
kaisista, oleellisista tai tarvittavista tiedoista voivat poiketa toisistaan huomat-
tavasti.

Asiakastyöstä kirjoittaminen on dynaaminen prosessi, jossa erilaiset näkö-
kulmat ja toiminnan mahdollisuudet tehdään näkyviksi. Tiedon ja tietämisen 
merkitys sosiaalityössä sekä samanaikainen epävarmuuden läsnäolo tuovat 
ulottuvuuksia kirjaamiskäytäntöihin. Epävarmuus on kirjoitettava näkyväksi, 
jotta tietämisen mahdollisuudet tulisivat arvioitaviksi. Sosiaalityön dokumen-
toinnin näkökulmasta tiedon kirjoittaminen näkyväksi asiakirjoihin on tie-
donmuodostuksessa vain ‘jäävuoren huippu’. Tämä näkyväksi tekemisen pro-
sessi on juuri sitä toimintaa, josta sosiaalityöhön rakentuu tiedon käsittelyn ja 
jäsentämisen paikka. (Kääriäinen 2005, 166–167.)

Aulikki Kananojan (1986) mielestä sosiaalihuollossa käytettävissä olevan tie-
don ymmärtäminen on huomattavasti tärkeämpää kuin tiedon keruu tai tie-
donsiirto. Tämä siksi, että pelkkien asioiden tunnollinenkaan kirjaaminen ei 
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riitä, jos tallennettuja tietoja ei osata hyödyntää. Kääriäinen (2005, 166) tote-
aa, ettei tietämisen ja ymmärryksen prosessi kuitenkaan ole automaattinen 
tai minän ulkopuolinen toiminto vaan vaatii työntekijältä erityisesti päätök-
sentekoa varten tiedon keräämistä, tutkimista ja jalostamista.

Tunteita herättävä tieto

Vielä ilman lopullisia analyysin tuloksia pohdin pitkään, mikä tarkoitus tutki-
muksellani on ollut ja tulee olemaan ja mitä haluan tämän artikkelin lukijoil-
le jakaa. Olen aina ajatellut, että sosiaalityö jos mikä on alana käytännönlähei-
nen ja konkreettinen asiakastyön kenttineen ja arjen ongelmien ratkaisuineen. 
Siitä huolimatta sosiaalityö on myös tieteenala, joka jatkuvasti uudistuu, ke-
hittyy ja jossa tutkimukset tuottavat uutta tietoa. On yleisesti tiedossa, että 
tutkimustiedon välittyminen ammattikäytäntöihin on monimutkainen ja hi-
das prosessi. Silti tutkimuksen tarkoitus, erityisesti sosiaalityössä, on mieles-
täni tuottaa uutta tietoa nimenomaan käytännön työhön ja sen kehittämi-
seen. 

Minulle erityisen tärkeää on ollut se, mitä tutkimuksestani esiin tulleella tie-
dolla voisi saavuttaa, pystyisikö se jollain tavalla edistämään sosiaalityön ja 
väkivaltatyön tietoperustaa. Kokemukset näkyviin – kehittämishanke on oi-
vallinen juuri tämän kaltaisen tutkimuksen tekoon, koska sen tarkoitus on ke-
hittää uusia auttamisenvälineitä lasten kanssa tehtävään väkivaltatyöhön. En 
ajattele kehittämistyötä vain teorioina, vaan mielessäni elävät ne konkreettiset 
hetket lasten ja heidän perheidensä kohtaamisessa, jossa jollakin uudella pisa-
ralla tietoa voisi olla merkitystä. Vaikka auttamistyö ei ole koskaan täydellistä 
koska ongelma, kuten lasten kohtaama väkivalta, ei häviä työtä tekemällä, on 
kuitenkin elinarvoisen tärkeää pyrkiä helpottamaan auttamisen ammattikäy-
täntöjä tutkimuksien tuottaman tiedon avulla.

Mitä sitten lukemani asiakirjat ovat minulle opettaneet? Uskonko niillä ole-
van jotain merkitystä myös tulevaisuuden kannalta? En voi kuin toivoa niin. 
Uskon kuitenkin sillä olevan merkitystä, että perehdytään lasten elämään ja 
kokemuksiin, edes asiakirjojen kautta. Itse yksilönä, niin yksityishenkilönä 
kuin ammatillisenakin, olen oppinut paljon. Työskentelyni aikana olen suh-
tautunut aineistooni sekä hyvin objektiivisesti ja etäisesti että tunteellakin. 
Etäännytin itseni näistä lapsista ja heidän kokemuksistaan niin kauas, etten 
tuntenut muuta kuin työsarkaa sanojen muodossa. Se ei kuitenkaan ole koko 
totuus. Olen ihmetellyt, kauhistellut ja jopa itkenyt. Aineisto on luonteeltaan 
valtavan herkkä ja sen edessä ei voi olla olematta nöyrä. Tulin itse äidiksi tut-
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kimuksen teon aikana ja luulen sen vaikuttaneen minuun myös ammatillises-
sa mielessä. On vaikeampi nähdä aineiston lapset etäältä jos vieressä leikkii ih-
ka oikea lapsi. Olen joutunut keskeyttämään kirjoittamisen hetkeksi, kun olen 
kirjoittanut muutaman kuukauden ikäisen vauvan pahoinpitelystä samalla, 
kun oma saman ikäinen vauvani jokeltelee vieressä. Se tekee asioista kivuliaan 
konkreettisia. Pohdiskelin tämän sattuessa sitä, tekeekö se minusta huonom-
man tutkijan tai sosiaalityöntekijän, jos tunnen niin paljon. Tulin kuitenkin 
siihen tulokseen, että aikansa kaikella. On oma aikansa työlle ja jopa sille etäi-
semmälle suhtautumistavalle mutta myös niille tunteille. Uskallan sen myön-
tää. Ei tarvitsekaan ajatella asiakirjojen lapsia ainoastaan kaukaisina aineis-
ton osina. Juuri heidän ja heidän kaltaistensa vuoksi työtä on jatkettava ja sitä 
on kehitettävä. On ihan oikein, että heidän kohtalonsa koskettavat. On eri asia 
uppoutua tunteisiinsa tai olla niiden vietävissä kuin omata herkkyyttä kuulla 
ja nähdä asiat kaunistelemattomina. Moni tuntuu sitä arastelevan, mutta kai 
tunteiden hyväksyminen on omalla tavallaan niin ammatillista kuin henkilö-
kohtaistakin rohkeutta. 

Tutkimukseni aihe ja käytettävissä oleva aineisto herättivät jo ennen työs-
kentelyn alkua paljon ajatuksia. Tiesin jo etukäteen, että asiakirjoissa on val-
tava tietopohja mutta myös laaja skaala tunteita. Vuoden verran lastensuoje-
lun parissa työskennelleenä minulla oli jonkinlainen käsitys ja aavistus siitä, 
mitä asiakirjoista voisikaan löytyä. Lähdin kuitenkin aineiston pariin nöyrin ja 
avoimin mielin, tiedostaen sen herkkyyden ja arkaluontoisuuden ihan jo inhi-
milliselläkin tasolla mutta myös tutkimuseettisestä näkökulmasta. Oli mielen-
kiintoista ja tärkeää päästä tutustumaan kirjaamisen käytäntöihin tämän ai-
neiston puitteissa ja myös näiden lasten ja perheiden kokemuksiin asiakirjojen 
kautta niin sosiaalityöntekijän kuin ihan kenen tahansa ihmisenkin näkökul-
masta. Aineisto teki minut surulliseksi mutta myös motivoituneeksi olla osa 
väkivaltatyön kehittämistä. Väkivallan kokemukset on tuotava julki ja sitä ko-
keneiden äänet kuuluviin, jotta voimme tulevaisuudessa auttaa enemmän. Juu-
ri tulevien tarpeiden vastaamiseksi dokumentointi on tärkeää. Toiminnan nä-
kyvyyden kautta voidaan helpommin ennakoida tulevaisuutta ja sen tarpeita.
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Sijais- ja 
tukiperhevanhemmuus ja 
väkivaltataustainen lapsi
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SiJAiS- JA TuKiPERHEVAnHEMMuuS JA 
VäKiVAlTATAuSTAinEn lAPSi 

Anu Huovinen

Lastensuojelumme yksi olennainen osa ovat vanhemmat, jotka valmennuk-
sella koulutetaan sijaisvanhemmiksi huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Val-
mennusvaiheessa kuvitellaan oma perhe sijaisperheeksi. Pystyyköhän kukaan 
kuitenkaan varsinaisesti ennakoimaan niitä muutoksia ja asioita, joita sijoitet-
tu lapsi mukanaan perheeseen tuo? Luultavasti ei: sijaisvanhemmuus on niin 
monenlaista, ihanaa ja raskasta. Hieman saman tilanteen edessä ovat tukiper-
hevanhemmiksi ryhtyvät, kun ajoittain heidän perheessään on mukana arjes-
sa toisen perheen lapsi. Lapsen mukanaan tuomat asiat vaihtelevat paljonkin, 
mutta nyrkkisääntönä tuntuu olevan, että mitä vaikeampia kokemuksia lapsi 
kantaa mukanaan, sitä useammanlaisia vaikutuksia lapsen kokemuksilla on 
sijais- tai tukiperheen arkeen.  

Lasten väkivaltakokemukset, niiden näkyväksi tekeminen ja kuuluville tuo-
minen, ovat peruste Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen si-
jaishuollossa -hankkeen olemassaololle. Sijaisvanhemmat ovat myös tämän 
hankkeen ydinaluetta, tekihän hankkeemme jo alussa rajauksen perhehoitoon 
sijaishuollon kentässä. Kehittämistyömme tueksi syntyi tältä osa-alueelta kol-
me opinnäytetyötä ja niiden pohjalta artikkelit. Eija Husu kuvaa artikkelissaan 
sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaamista sijaisperheessä, Pirkko 
Repo kirjoittaa sijaisvanhempien kokemuksista, mitä väkivaltaa kokenut lap-
si tuo sijaisperheeseen. Heidi Lindgrén selvitti tukiperhevanhempien väkival-
tatietoutta ja -kokemuksia. Nämä aiheet ovat kehittämistyöllemme olennaisen 
tärkeitä. Kävi myös ilmi, että yhdistelmästä sijais- tai tukiperhevanhemmuus 
ja lapsen väkivaltakokemukset ei ole olemassa juurikaan tutkimusta. 

Sijais- ja tukiperheiden vanhemmat ovat kuvanneet lasten vaikeiden koke-
musten moninaista ilmituloa arjessa. Toisaalta monet ovat kuvanneet, että ky-
seessä ovat tavalliset lapset tavallisine asioineen ja toisaalta monille väkivaltaa 
kokeneille lapsille tavallisetkin asiat tuottavat erittäin suuria vaikeuksia. Lap-
silla saattoi olla vaikeuksia monilla elämänalueilla alkaen arjen perusasioista, 
kuten nukkumisesta ja syömisestä, jatkuen vaikeuksiin kaverisuhteissa ja tun-
netason ongelmiin. Vanhemmuus joutuu koville, kun lapsi oireilee sijaisper-
heessä tai tukiperheessä vaikeita elämänkokemuksiaan, on hukassa tunneko-
kemustensa kanssa eikä hallitse käytöstään iänmukaisella tavalla.

Väkivaltaa kokeneiden lasten vaikeudet arkisissa jokapäiväisissä asioissa 
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ovat mielestäni asia, joka kannattaa nostaa esille, kun puhutaan sijais- ja tuki-
perhevanhempien kokemuksista. Yhtymäkohta kehittämistyön kokemukseen 
on myös selvä. Esimerkkinä olkoon lapsi, jolle monenlaiset kaltoinkohteluko-
kemukset ovat luoneet turvattomuutta, joka hänellä ilmenee mm. nukahta-
misen vaikeutena, yöllisinä pelkotiloina ja painajaisina. Näin ollen artikkelissa 
oleva kuvaus ”mylläkkää aamusta iltaan” olisi tässä perheessä paremminkin 
”mylläkkää myös yöt läpeensä”. Tai kun syöminen, toinen päivittäin toistu-
va asia, on aina mietinnän alla; milloin lapsi ahmii, milloin varastaa ruokaa, 
milloin taas varmistelee toistuvasti ruuan riittävyyttä. Jo nämä kaksi lapsen 
”oiretta” ovat omiaan saamaan sijaisvanhemman voimat koetukselle, mutta 
useimmiten vanhempien voimia vie monet muutkin hankaluudet lapsen ar-
jessa. Voimien hiipuessa tulee esille sijaisvanhemman avuttomuus: emmekö 
osaa ja emmekö riitä? 

Yksi keskeinen asia sijoitettujen lasten elämässä ovat lapsen kaksi perhettä. 
Artikkeleista piirtyy elävänä kuva lapsesta, joka kuljettaa mukanaan myös nii-
tä ensimmäisiä vanhempiaan: hyvinä ja huonoina mielikuvina ja muistoina, 
tapaamisten tuomana ahdistuksena, ikävänä ja kaipauksena. Lapselle merkit-
tävinä joka tapauksessa. Sijaisvanhemmat kuvasivat lapsen tunne-elämän aal-
toilevan vanhemman voinnin mukaan. Tällä tavalla lapsen syntymävanhem-
mat ovat mukana sijaisperheen arjessa lapsen kautta. 

Kehittämistyössä myös on tullut aivan ilmeiseksi alusta saakka, että biolo-
gisen perheen merkitys sijoitetuille lapsille on suuri. Lapsen auttamistyötä on 
myös se, että hänen vanhempiaan tuetaan. Lapsen hyvinvointia lisää myös se, 
että hän saa realistista tietoa vanhemmistaan, sillä esimerkiksi pitkä katkos 
tai yhteydenpidon loppuminen kokonaan saa lapsen pelkäämään pahinta. Jol-
lekin lapselle se ”pahin” on, että vanhempi ei halua olla häneen yhteydessä tai 
vanhemman kuolema. Me ammattilaiset virheellisesti luulemme säästäväm-
me lasta vaikeilta asioilta sillä, että emme kerro hänelle totuudenmukaises-
ti vaikkapa vanhemman huumevieroitushoidosta tai vankilatuomiosta. Lapsi 
hyötyy suoraan siitä, että myös suhdetta biologisten vanhempien ja sijais- tai 
tukiperhevanhempien välillä tuettaisiin aktiivisesti.  

Sijais- ja tukiperheet kokevat tarvitsevansa tukea lasten väkivaltakokemuk-
siin liittyvissä asioissa. Yhteistä oli koettu koulutuksellisen tuen tarve. Kehit-
tämistyössä olemme myös havainneet hyödylliseksi väkivaltatyön keinok-
si tiedon lisäämisen väkivaltailmiöstä ja väkivallan vaikutuksista sekä uhriin 
että tekijään. Vanhemmuudessa tärkeää väkivaltatietoutta on myös näkemi-
nen lapsen käytöksen taakse: erilaisen merkityksen antaminen lapsen vaikeal-
le käytökselle. Vaikeiden elämänkokemusten huomioiminen käytöksen takana 
on yksi tie empaattisempaan vanhemmuuteen.      
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”VäKiVAlTA JA nE KOKEMuKSET On Ollu SiEllä JA nE 
näKyy nyT TäSSä EläMäSSä”
Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen 
sijaisperheessä 

Eija Husu

Artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkimukseeni sijoitettujen lasten väkivaltako-
kemusten kohtaamisesta sijaisperheessä (Husu 2011). Tutkimukseni tarkoi-
tuksena oli selvittää sijaisvanhempien kokemuksia väkivaltataustaisista si-
joitetuista lapsista. Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, miten sijoitetun 
lapsen biologisessa perheessä kokema väkivalta tulee esiin sijaisperheessä ja 
miten sijaisvanhemmat käsittelevät sijoitetun lapsen väkivaltakokemuksia. 
Idean tutkimukseni aiheelle sain Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehit-
täminen sijaishuollossa - hankkeesta, johon pääsin osalliseksi tutkimuksen te-
on muodossa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää väkivaltatyö ja sijaishuollon 
työskentely toisiinsa siten, että väkivaltatyön laatu ja läpinäkyvyys paranevat. 
Myös omassa tutkimuksessani yhtenä tavoitteena oli, että lapset väkivallan ko-
kijana nousevat esille ja väkivaltatietoisuus väkivallan vuoksi sijoitetuista lap-
sista lisääntyy.

Valitsin tähän artikkeliini kaksi aihealuetta, joihin keskityn tarkemmin tut-
kimukseni pohjalta. Tutkielmani antaisi monenlaisia lähtökohtia tämän kal-
taiselle pohdiskelevalle artikkelille, mutta valitsin tässä kohdin käsiteltäviksi 
aiheet, jotka ovat herättäneet minussa itsessäni monenlaisia ajatuksia etenkin 
tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tässä artikkelissa keskityn tutkimuksen 
esittelyn jälkeen tarkemmin siihen, millaisia sijoitetun lapsen väkivaltakoke-
mukset sijaisvanhemman kertomana ovat, sekä pohdiskelen vielä tarkemmin, 
uskallammeko todella kuulla väkivaltaa kokeneista lapsista. Valitsin tämän nä-
kökulman sen vuoksi, että koskaan emme voi yhteiskunnassamme liikaa pu-
hua lapsista väkivallan uhreina, ja toisaalta tutkimusta väkivaltaa kokeneista 
sijoitetuista lapsista ei juuri ole tehty. Toiseksi näkökulmaksi valitsin sijoitettu-
jen lasten väkivaltakokemusten rinnalla sijoitettujen lasten moninaiset perhe-
suhteet, koska sijoitettujen lasten perhesuhteisiin liittyvä problematiikka on 
yksi tutkimukseeni liittyvä päätulos. 
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Väkivallan lyhyt oppimäärä

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan määritellä monin eri tavoin. Yleisim-
min lasten kokemasta väkivallasta puhutaan kaltoinkohtelun (child maltreat-
ment), pahoinpitelyn (child abuse) ja laiminlyönnin (child neglect) -käsitteiden 
avulla. Vaikka nämä määrittelyt eivät ole täysin selvärajaisia, voidaan lasten 
kaltoinkohtelua pitää yläkäsitteenä lapseen kohdistuvalle negatiiviselle teke-
miselle tai tekemättä jättämiselle. Viime aikoina lasten kotona kokemasta väki-
vallasta on alettu käyttää nimitystä ”omassa kodissaan väkivallalle altistuneet 
lapset” aikaisempien ”lapseen kohdistuva väkivalta” ja ”lapsen pahoinpitely” 
-ilmausten rinnalla. Uuden ilmaisun avulla lapsen rooli väkivallan kohteena ja 
todistajana laajenee koskemaan myös lapsen kokemusta väkivallan ilmapiiris-
sä elämisestä ja trauman uhasta.  Itse käytän tutkimuksessani ja tässä artik-
kelissa käsitettä väkivaltataustainen lapsi. Se kuvaa mielestäni parhaiten vä-
kivallan piirissä elämistä ottamatta kuitenkaan kantaa väkivallan muotoon, 
kestoon tai vakavuuteen.

Tutkijoiden yleinen tapa on jakaa lapsen kohtaama väkivalta fyysiseen, 
psyykkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Fyysinen väkivalta tarkoittaa toi-
mintaa, jossa lapselle aiheutetaan kipua sekä tilapäisiä tai pysyviä vammoja. 
Fyysinen väkivalta voi aiheuttaa lapselle fyysisten vammojen lisäksi väkivaltai-
sen käyttäytymismallin siirtymisen lapsen omaksi tavaksi reagoida asioihin. 
Psyykkisen väkivallan tunnusmerkkejä ovat muun muassa uhkaaminen, nöy-
ryyttäminen, vähättely, kylmyys lasta kohtaan sekä reagoimattomuus lapsen 
hätään. Fyysinen ja psyykkinen väkivalta liittyvät kiinteästi yhteen: fyysisen 
väkivallan yhteydessä esiintyy aina myös psyykkistä pahoinpitelyä. Seksuaa-
linen väkivalta on ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu lapsen sukupuo-
lielimiin ja sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Lapsen kohtaaman väkivallan 
määrittely ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja selvärajaista, vaan lapsiin koh-
distuvassa väkivallassa voidaan erotella lisäksi lukuisia eri muotoja sosioeko-
nomisesta aina rakenteelliseen väkivaltaan saakka. 

Lapsen kokemaa väkivaltaa on pyritty lähestymään viime vuosikymmeni-
en aikana monenlaisista suunnista, mutta kuitenkin vielä vuonna 2009 Erik-
sonin tutkimus osoittaa, että, lapset jäävät väkivallan kokijoina kahtalaiseen 
rooliin: näkymättömän uhrin ja ei-suojellun uhrin rooliin. Näkymättömän uh-
rin kokemukset väkivallasta jäävät huomaamatta, vaikka lapsi elää vaikeissa 
olosuhteissa. Ei-suojellun uhrin kokemukset tulevat näkyviksi, mutta lapsi jää 
vaille suojelua (Eriksson 2009, 436–437). Huolimatta siitä, mistä näkökulmas-
ta lapsen väkivaltakokemuksia tarkastellaan, on väkivallalla pitkäkestoisia vai-
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kutuksia lapsen käyttäytymiseen ja tunne-elämään riippumatta siitä, onko 
lapsi ollut väkivallan suoranainen uhri vai väkivaltaa sivusta seurannut (Fors-
berg 2005, 51).

Väkivallan kokeminen vaikuttaa lapseen monella eri tavalla. Lapsen kehi-
tys ja terveys ovat vaarassa, ja lapsella saattaa olla monia erilaisia vammoja. 
Suurimmalla osalla kaltoinkohdelluista lapsista on vaikeuksia kognitiivisis-
sa, sosiaalisissa ja tunne-elämään liittyvissä taidoissa. He ovat haavoittuvai-
sia myöhemmässä elämässä tapahtuvalle kaltoinkohtelulle. Ensimmäisten 
elinvuosien aikana tapahtunut kaltoinkohtelu on erittäin iso riskitekijä lap-
sen hyvinvoinnille, sillä juuri tuolloin lapsen kehitys on erityisen haavoittuvaa. 
Tutkimusten mukaan yli 80 prosentilla väkivaltaisista tai laiminlyövistä olo-
suhteista tulleilla sijoitetuilla lapsilla on kehityksellisiä, tunteisiin tai käytök-
seen liittyviä ongelmia. 

Sijoitetut lapset väkivallan uhreina

Suomessa kuva lastensuojelun asiakkaana olevista perheväkivallan parissa 
elävistä lapsista on epätarkka, koska lasten kokemaa väkivaltaa on vaikeaa ti-
lastoida, eikä sitä kautta voida saada tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon lasten-
suojelussa tällä hetkellä tehdään töitä perheväkivaltaa kokeneiden lasten kans-
sa. Sijoitettavien lasten näkökulmasta tarkasteltuna kodin suhde väkivaltaan 
on merkityksellinen, sillä lastensuojeluperheissä esiintyy usein vanhemmuut-
ta, jolle on tyypillistä lapsen fyysinen laiminlyönti, kaltoinkohtelu tai pahoin-
pitely sekä emotionaalinen laiminlyönti, jolloin lapsen tarpeisiin ei reagoida. 
Tällöin perheiden vuorovaikutukselle on usein tyypillistä, että lasta väheksy-
tään tai torjutaan jatkuvasti, häntä nimitellään tai nolataan julkisesti. Tällai-
sissa perheissä lapsen elämään kuuluu usein pelko. Lapsi pelkää esimerkiksi 
toista vanhempaansa tai toisen vanhemman puolesta. Myös lapsi itse voi tul-
la uhatuksi. 

Väkivaltaisissa olosuhteissa eläneen lapsen sijoittaminen sijaishuoltoon 
tulee ajankohtaiseksi silloin, kun lastensuojelulain mukaan puutteet lapsen 
huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lap-
sen terveyttä tai kehitystä. Pelastakaa Lapset ry:n tutkimus sijoitettujen las-
ten taustoista osoittaa, että perhehoitoon sijoitettujen lasten vanhemmista 76 
% oli päihteiden väärinkäyttäjiä ja noin kolmanneksella heistä oli mielenter-
veysongelmia. Yli kolmasosa lapsista oli joutunut ennen sijoitusta väkivallan 
kohteeksi tai sen todistajaksi, ja noin 7 % oli joutunut lisäksi seksuaalisen väki-
vallan uhriksi. Vaihtoehtoisesti tai tämän lisäksi lapsi ei ollut saanut osakseen 
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riittävää hoivaa ja huolenpitoa.  Noin 75 % lapsista oli fyysisesti ja/tai emotio-
naalisesti laiminlyötyjä ennen sijoittamista. (Kalland 2001, 208.) Väkivallalle 
altistuneet lapset eivät ole siis mitenkään erityisryhmä, vaan on tavallista, että 
sijoitetulla lapsella on kokemuksia väkivallasta.

Vauva tai pieni lapsi kiinnittyy jollakin tavalla hoitajaansa riippumatta sii-
tä, kuinka hyvin tämä vastaa hänen tarpeisiinsa. Lapsen kiintyminen häntä 
hoivaavaan aikuiseen saa kuitenkin erilaisia muotoja sen perusteella, kuinka 
lasta hoivaava aikuinen pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin. Perheväkivalta, 
vanhemman mielenterveysongelmat ja päihteidenkäyttö on useissa tutkimuk-
sissa todettu lapsen kiintymyssuhdetta vaurioittaviksi tekijöiksi. Kun lapsen 
sijoittaminen sijaishuoltoon tulee ajankohtaiseksi, lapsen biologisella van-
hemmalla on tärkeä rooli siinä, kuinka lapsi sopeutuu sijaishuoltoon

Tutkimuksen toteutus

Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessani oli teemahaastattelu. Aineisto 
koostuu kolmesta sijaisvanhempipariskunnan parihaastattelusta ja kahdesta 
sijaisvanhemman yksilöhaastattelusta. Haastatteluihin osallistui siis yhteensä 
neljä sijaisäitiä ja neljä sijaisisää eri puolilta Suomea. Haastatteluja kertyi siis 
yhteensä viisi. Haastateltavien valinnassa en määritellyt sijaisperheessä elävi-
en väkivaltataustaisten lasten ikää, sillä tutkimukseni painoarvo on kuitenkin 
sijaisvanhempien kokemuksissa, jotka ovat jo sinänsä arvokkaita. Haastatelta-
vakseni valikoitui sijaisperheitä, joissa väkivaltataustainen sijoitettu lapsi tai 
lapset ovat eläneet jo vuosia niin, että lapsen perheeseen sijoittamisen proses-
si ei ole enää käynnissä. Kaikissa perheissä väkivaltataustainen sijoitettu lapsi 
oli elänyt kyseisessä perheessä vähintään kaksi vuotta tai kauemmin.

Ensimmäisen haastattelun myötä ymmärsin, että eettisyys ei siis ole tutki-
muksessani pelkästään tärkeä asia, vaan se on tutkimukseni toteutuksessa 
tärkein huomioonotettava asia. Haastatteluista saamani tiedot ovat osin ar-
kaluonteisia ja tutkittavien anonymiteetin ehdoton takaaminen on tutkimuk-
sen kuluessa muotoutunut tutkimuksen tekemisen johtavaksi periaatteeksi. 
Eettisyys on asia, josta haluan olla tutkimuksessani vastuussa. Pohjola (2003) 
toteaa sosiaalitieteen tutkimukselta vaadittavan eettisyyden olevan jotakin 
enemmän kuin mitä yleensä tutkimukselta eettisyyden suhteen vaaditaan. So-
siaalitieteissä sensitiivisyys nivoutuu eettisyyteen. Vaatimus tällaiselle sensi-
tiivisyydelle kumpuaa vaativista tutkimusaiheista, sillä ne käsittelevät useim-
miten ihmisten haastavia kokemuksia ja vaikeita elämäntilanteita. (Pohjola 
2003.)  
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Jouduin tutkimusta tehdessäni moneen otteeseen tarkasti pohtimaan, mi-
ten kuvaan tutkimukseen osallistuvia. Lopulta päädyin ratkaisuun, että en ku-
vaa haastatteluun osallistuneita juuri mitenkään. Tutkimukseen osallistuvien 
identiteetin suojaus onkin tutkimusten mukaan haastavaa nimenomaan siitä 
näkökulmasta, kuinka taata tunnistamattomuus myös tutkittavien lähipiiriltä 
– heiltä, jotka tuntevat tutkittavien tarinan parhaiten Ennen kaikkea pidin tär-
keimpänä asiana suojata myös heitä, joista tarina kertoo.

Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysin avulla, jota käytin tutkimuksessa-
ni väljänä teoreettisena kehyksenä. Olen noudattanut sitä pääpiirteittäin tutki-
muksen analyysissa. Sisällönanalyysi onkin antanut systemaattisen tavan et-
siä tekstistä erilaisia merkityksiä.

Tutkimustulokset jakautuvat kolmeen teemaan: 1) Sijoitettu lapsi väkivallan 
kontekstissa, 2) väkivallan ilmiasu sijaisperheessä ja 3) sijaisvanhempi väkival-
takontekstissa. Sijoitetun lapsen kokemukset väkivallasta näkyvät sijaisper-
heessä paljon. Alkuaikana sijoitetun lapsen väkivaltakokemukset ovat monin 
tavoin piilossa ja ne nousevat sijaisperheessä vähitellen esiin arjessa. Sijaisper-
heen näkökulmasta arki mullistuu monin tavoin väkivaltataustaisen sijoite-
tun lapsen tulon myötä. Sijoitetuilla lapsilla on kaksi perhettä ja ainakin lap-
sen ajatuksissa molemmat perheet elävät vahvasti läsnä. Sijaisvanhemmassa 
väkivaltataustaisen sijoitetun lapsen kokemukset herättävät monenlaisia tun-
teita.  

(Sijoitetut)lapset väkivallan kokijoina - uskallammeko 
kuulla heistä?

Tutkimusprosessin kuluessa kuulin moneen kertaan, että teen tutkimusta tär-
keästä aiheesta. Toisaalta minulta kysyttiin, miksi olen valinnut näin raskaan 
aiheen. Kuulin myös kommentteja, että tutkimukseni tulososio on luettava 
alusta loppuun, jos sen aloittaa. Sitaateissa on jotakin, miksi ne on pakko lu-
kea, vaikka ei tahtoisikaan. Itsekin olen lukenut niitä uudelleen ja uudelleen, 
vaikka osaan ne jo ulkoa. Nyt tutkimuksen valmistuttua tiedän miksi.

Kertomukset nimittäin hätkähdyttävät joka kerta. Ne herättävät monenlai-
sia ajatuksia vaikka olisi alan ammattilainen ja vaikka ne olisi lukenut kymme-
niä kertoja ja vaikka niitä olisi yöt läpeensä järjestellyt tieteen keinoin ”parem-
paan järjestykseen”. Tutkimuksen valmistuttua ymmärrän, että niin kauan 
kun (sijoitettujen)lasten väkivaltakokemukset herättävät tunteita - niin kauan 
meillä on mahdollisuuksia auttaa heitä.

Jokainen sijaisvanhempien kuvaama lapsi oli sijoituksen alkuaikoina monel-
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la eri tapaa oireileva lapsi, tosin kaikki sijoitetut lapset oireilivat hyvin eri ta-
voin. Lasten oireet näkyivät monella elämän osa-alueella arjessa: nukkuessa, 
syödessä, ihmissuhteissa ja erilaisissa tunnetiloissa. Monet sijoitettujen lasten 
oireista olivat hyvin rajuja ja lapsen kokemukset väkivallasta tulivat monin ta-
voin esiin. Kaikille sijoitetuille lapsille yhteisenä piirteenä oli lapsen oirehdinta 
useilla eri elämän osa-alueilla yhtä aikaa. Koska ketkään (yksiä vanhempia lu-
kuun ottamatta) eivät olleet saaneet mitään tietoa lapsen aikaisemmista väki-
valtakokemuksista, oli lapsen käyttäytyminen olennainen väylä arvailla ja saa-
da tietoa lapsen aikaisemmista kokemuksista sijoituksen alkuaikana.

No lasten käytös oli äärimmäisen seksuaalista. Totta kai lapset leikkii ja niitä 
kiinnostaa ja muuta, mut se oli sellasta tosi sellasta niinku…tosi rivoa, roisia ja 
mä [sijaisäiti] olin usein sen kohteena. (2)

No oli ainakin ne yöhuudot, et se oli kun sydäntä leikattais irti, kun havahtu sii-
hen pojan huutoon mitä se yöllä piti. (5)

Päästähän hän oli hyvin arka alkuun, et ei saanu niinku miten nyt lapsia ohi 
mennen päästä silitetään, niin hän niitä kavahti. (5)

Pikkusisko pyysi vaippoja vaihdettaessa koskettelemaan itseensä pimpistä ja 
tämmöstä. (1)

Edellä olevat sitaatit kuvaavat hyvin, kuinka vaikeaa sijaisvanhempien oli 
valmistautua perheeseen sijoitettujen lasten oireiluun, sillä lasten oireet olivat 
hyvin erilaisia. Ainoastaan lasta tarkkailemalla ja kokemuksista oppimalla si-
jaisvanhemmilla oli mahdollisuus saada tietoa lapsen kokemuksista ja niiden 
vaikutuksesta arjen sujumiseen sijaisperheessä.

Yhteistä kaikille aineistossa kuvatuille lapsille on, että kokemukset väkival-
lasta vaikuttavat yhä lasten mieleen ja käyttäytymiseen, eikä kukaan lapsis-
ta ole ikään kuin ”tavallinen, normaali lapsi”. Jokaisen lapsen tapa reagoida ja 
käyttäytyä on hyvin yksilöllinen, eikä mitään kaiken kattavaa yhteistä käyttäy-
tymis- tai reagointimallia väkivaltaa kokeneille sijoitetuille lapsille ole, eikä si-
tä voida luoda esimerkiksi tämän tutkimuksen aineiston pohjalta. Kaikkien 
sijaisvanhempien mukaan lapsen tapa reagoida on kuitenkin muuttunut lap-
sen perheeseen tulon alkuajoista. Sijaisvanhempien haastatteluissa ei käsitel-
ty lapsia, joiden sijoittamisesta sijaisperheeseen olisi kulunut jo esimerkiksi 
kymmenen vuotta. Tämän aineiston pohjalta ei voi päätellä, kuinka kauan si-
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joitetun lapsen väkivaltakokemukset vaikuttavat sijoitettuun lapseen ja sijais-
perheen arkeen hyvin voimakkaasti. 

Käyttäytymisen tasolla väkivaltakokemukset näkyvät kaikessa lapsen ikäta-
solle tyypillisessä tekemisessä, kuten leikeissä ja muissa arjen askareissa.

Nyt oli psykologin testit. Niin siellä näky niinkun tulipalot ja väkivalta, nous niin-
kun niissä tehtävissä, että kaikissa leikissä, tekemisessä, piirtämisessä nousi ne 
kaksi teemaa siihen esille. (5)

Osa sijaisvanhemmista kuvasi edellisen sitaatin tapaan, miten esimerkik-
si juuri lasten leikit ovat tärkeä väylä havainnoida lapsen väkivaltakokemuk-
sia, koska ne antavat selkeitä viitteitä lapsen aiemmista kokemuksista. Lapsen 
oma todellisuus ikään kuin selvensi lapsen kokemuksia, sillä aina niistä ei ol-
lut muutoin varmuutta. Forsberg (2000) toteaa turvakotien lapsikeskeisyyttä 
kehittävän projektin arviointitutkimuksessaan, että myös turvakotityöntekijät 
kertovat lasten väkivaltakokemusten paistavan läpi lapsen käytöksestä. Työn-
tekijät kuvasivat lasten leikkejä hyvin väkivaltaisiksi, mikä antaa selviä viitteitä 
lasten kokemuksista. (Mts. 37.)

Aina lapsen väkivaltakokemukset eivät tulleet selkeästi ilmi, vaan ne näkyi-
vät ennemmin vaikeutena leikkiä ja suoriutua erilaisista arkisista tilanteista. 
Ylipäätään arjen hallinta, kuten syömisen, pukeutumisen, ajankulun ja monen 
muun arkisen ja monille lapsille hyvin yksinkertaisten asioiden hoitaminen, 
on kaoottisessa ympäristössä eläneille sijoitetuille lapsille haastavaa. Tällaiset 
asiat ovat tosin haastavia monille sijoitetuille lapsille myös ilman, että lapsen 
sijoituksen syynä olisi väkivalta. Yksi sijaisäiti kuvasi sijoitetun lapsen olevan 
vaikea luottaa siihen, että esimerkiksi ruokaa riittää kaikille.

Itse asiassa molemmat sijoitetut, niin ne ei kerkeä ensimmäistäkään lusikallista 
syömään vielä, niin ne kurkistaa kattilaan, että onko sitä [ruokaa] vielä. Eli ei oo 
luottamusta tavallaa siihen, että sitä ruokaa tavallaan niinkun on. (5)

Toisaalta lähes kaikki sijaisvanhemmat kuvasivat sijoitettujen lasten olevan 
monella tapaa aivan tavallisia lapsia ja monet lapselle hankalista asioista oli 
sellaisia, että sama asia voisi tuottaa hankaluuksia myös kenelle tahansa lap-
selle.  Esimerkiksi toisten lasten leikkien sotkeminen ja toisten härnääminen 
eivät kerro suoranaisesti mitään lapsen väkivaltakokemuksista. Monet väkival-
taa kokeneiden lasten oireet ja haasteet tavallisessa arjessa voisivat päällisin 
puolin olla kenen tahansa lapsen oirehdintaa. Kuitenkin väkivaltaa kokenei-
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den sijoitettujen lasten kohdalla tällainen oirehdinta voi kertoa jotakin arjen 
rytmittömyydestä ja huolenpidon puutteesta, mikä puolestaan liittyy taas kal-
toinkohteluun, jonka määrittelin tutkimuksessani väkivallan yläkäsitteeksi. 
Väkivaltataustaisten sijoitettujen lasten sijaisvanhemmat kuvaavat perhee-
seen sijoitettuja lapsia moniongelmaisiksi, jolloin lapsella saattaa olla haastei-
ta selviytyä arjen eri osa-alueilla samanaikaisesti.

Lähes kaikki sijaisvanhemmat kuvasivat väkivaltaa kokeneen lapsen kanssa 
monien haastavien tilanteiden tulevan yllättäen. Väkivaltaa kokeneelle lapselle 
vaikeat tilanteet olivat monesti nimenomaan sellaisia, ettei niihin lapsi, joka ei 
ole koskaan kokenut väkivaltaa, edes reagoisi millään tavalla.

Pahoinpidellyn lapsen kanssa sitten, on musta aika yllättävää, et joku ih-
me asia laukasee sen. Jos vaikka vie lautasta tiskipöydälle, lautanen tippuu, 
niin lapsi meneekin ihan shokkiin ja paniikkiin ja huutaa. Ja sit mä ihmette-
len et ”mikä hätänä, sattuks sua” [lapsi vastaa] ”ei ei ku tää lautanen meni rik-
ki”. Kotona ois siinä tilanteessa tullu turpaan. Niitä tilanteita tulee niinku mon-
ta vuotta eteenpäin. (2)

Sijaisäiti: Et kun mä lähden johonkin vaikka kauppaan, niin tossahan on toi mei-
dän portti ja sit ne jää siihen joskus ja
Sijaisisä: Tuijottaa ja kyynel valuu silmästä, nyt heidät hylätään.
Sijaisäiti: Sit kun mä tuun, niin saattaa likka tulla, että: ”Äiti sä tulit takaisin!” (5)

Sijaisvanhempien mukaan arki sisältää sijoitetulle lapselle monia haastei-
ta tunnetasolla. Corbyn (1993) mukaan haasteita arjessa on odotettavissa, sil-
lä hyväksikäytön ja tunneperäisten pulmien välillä on korrelaatio. Lisäksi hy-
väksikäytön ja laiminlyönnin seuraukset lapsen tunteiden kehittymiselle ovat 
ilmeisiä (mts. 106–110). Omassa tutkimuksessani sijaisvanhempien puheissa 
korostuivat hankaluudet tunnetasolla sekä lapsen tunteissa toisia ihmisiä et-
tä omaa itseään kohtaan. Kaikki sijaisvanhemmat kuvasivat sijoitetun lapsen 
haasteita toimia tunnepitoisissa suhteissa, silloin kun tunteet liittyvät toisiin 
ihmisiin. Kaikille haastattelemilleni sijaisvanhemmille, jotka kuvasivat lapsen 
tunteita muiden ihmisten kanssa toimittaessa, oli yhteistä lapsen tunnetilojen 
kuvaaminen aaltoliikkeenä. Sijaisvanhempien mukaan on aikoja, jolloin me-
nee paremmin, ja aikoja, jolloin menee huonommin. En kysynyt haastatteluis-
sa, mistä sijaisvanhemmat uskovat sen johtuvan, että lapsen tunnetilat ikään 
kuin sahaavat ylös ja alas. Kuitenkin on helppoa päätellä, että silloin kun lapsel-
la on tunteiden tasolla vaikeampi kausi, se näkyy suhteessa muihin ihmisiin.

Sijoitetun lapsen halu saada riittävästi huomiota ja tulla huomioiduksi tu-
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livat kaikkien sijaisvanhempien haastatteluissa ilmi. Huomionhakuisuus on 
muutaman vanhemman mukaan myös pelkoa jäädä ilman huomiota, jon-
ka vuoksi sitä on haettava monenlaisilla keinoilla. Lapsen kehityksen kannal-
ta lapsen tarpeisiin vastaaminen, riittävän hyvin huomioiduksi tuleminen ja 
kiinnittyminen omaan hoitajaansa on lapselle elintärkeää. Sijaisvanhempien 
kuvauksessa kävi erityisesti ilmi, että riittävä huomion saaminen aikuiselta ja 
lapsen kokemus turvallisesta ja läsnä olevasta aikuisesta ovat sijoitetuille lap-
sille erityisen tärkeitä. Yksi vanhempi kuvasi lapsen hakevan huomiota, kos-
ka lapsi aiemmin on ollut tyystin vailla sitä.  Sijaisvanhemmat kuvasivat, että 
sijoitettu lapsi tarvitsee oikeanlaista huomiota sijaisvanhemmilta nyt kaksin 
verroin.

 
Se on sellanen läheisyyden kaipuinen, kaipaa sitä ja tulee syliin ja on hyvin 
sellanen sympaattinen tyttö ja hirveesti vaatii huomiota muutenkin ja kaipaa si-
tä tosi paljon. (2)

Muutama sijaisvanhempi totesi, että väkivaltataustaisilta sijoitetuilta lapsil-
ta myös puuttuu monia tunteita. Sijaisvanhempien mukaan sijoitetun lapsen 
tunnevarastossa on vaan ikään kuin vähemmän valinnan varaa. Monet arki-
set tilanteet voivat olla sijoitetuille lapsille hämmentäviä, koska lapsi ei osaa 
välttämättä toimia ja reagoida tilanteissa niin kuin yleisesti ajatellaan toimit-
tavan. Esimerkiksi tilanteet, joissa tarvitaan empatian tunnetta toisia kohtaan, 
voivat olla hankalia. Yksi sijaisäiti kuvasi sijoitetun lapsen kyvyttömyyttä rea-
goida oikealla lailla:

Sitkun välillä joku aidosti satuttaa ittensä, et tulee itku, niin sitten [sijoitettua las-
ta]  alkaa naurattamaan. Mut mä oon yrittänyt selittää, että se nyt vaan on hä-
nen tapa, et ei  niinkun pysty muuhun vielä. Sit kun hältä kysyy, miltä tuntuu jo-
ku, niin ei mitään,  hänellä ei ole tavallaan sanoja niille tunteille. (5)

Muutama sijaisvanhempi kuvasi lapsen tunnevarastosta löytyvän myös sel-
laisia vallitsevia tunteita ja sitä kautta tapoja toimia, joita on hankala ymmär-
tää. Esimerkiksi he ihmettelivät sijoitetun lapsen tapaa varastaa ja piilottaa 
ruokaa omaan huoneeseensa, sillä sijaisvanhemmat kokivat antaneensa mal-
lin, että varastaminen on väärin. Voimme ehkä päätellä ruoan varastamisen 
ja piilottamisen palvelevan sijoitetulle lapselle jotakin tunnetta, joka voi liit-
tyä esimerkiksi jo aiemmin puhuttuun turvallisuuden tunteen säilyttämiseen. 

Lähes kaikki sijaisvanhemmat kuvasivat väkivaltaa kokeneiden sijoitettujen 
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lasten tunteiden olevan hankalia myös lasta itseään kohtaan. Erityisesti lapset 
olivat pettyneitä itseensä tai heillä oli heikko itsetunto. Esimerkiksi yhden lap-
sen keino hakea tunteisiinsa tasapainoa näkyi hänen tavastaan satuttaa ja va-
hingoittaa omaa itseään. 

 
sijaisäiti: Sit se alko semmonen et se repi hiukset päästään ja
haastattelija: Ai omasta vai muiden?
sijaisäiti: Omasta päästään, hakkas päätä seinään ja lattiaan ja repi itteensä ja 
sillei kynsi niin kuin
sijaisisä: Niin ihan semmosia verinaarmuja omaan ihoon et (3)

Kuitenkin kaikki haastateltavat kuvasivat sijoitetun lapsen tilanteen muut-
tuvan koko ajan vähitellen parempaan suuntaan ja sijoitetun lapsen kehitty-
vän myös itsensä ja tunteidensa ilmaisussa. Myös edellisen aineistopätkän lap-
sella itsensä vahingoittaminen on vähentynyt vähitellen.

 
Nyt se on muuttunu sillai jo helpompaan suuntaan, et ei se nyt enää silleen it-
teensä haluakaan vahingoittaa. (3)

Sijoitetun lapsen kaksi perhettä

Miltä sinusta tuntuisi, jos tietäisit, että sinulla on kaksi perhettä? Toinen on se 
aikaisempi ja tärkeä. Et ole aivan varma, välittävätkö he sinusta yhä ja ovatko 
he aina kohdelleet sinua oikein. Toinen on se uudempi, tärkeä myös, etkä ole 
aivan varma, välittävätkö hekään todella sinusta. 

Sijoitetun lapsen biologiset vanhemmat eivät olleet alkuperäisen suunnitel-
man mukaan paljoakaan mukana tutkimuksessani, sillä tarkoituksena oli kes-
kittyä sijaisvanhempien kautta käsittelemään sijaisvanhempien ja sijoitettu-
jen lasten elämää. Kuitenkin sijoitettujen lasten biologisilla vanhemmilla on 
oma keskeinen paikkansa tutkimuksessani, vaikka läheskään kaikkien aineis-
toni lasten elämässä biologiset vanhemmat eivät olleet paljoa mukana. Sijais-
vanhempien haastattelujen perusteella voi päätellä, että biologiset vanhem-
mat ovat monella tapaa läsnä lasten elämässä, vaikka tapaamisia ei olisi tai ne 
olisivat harvakseltaan. Rautakorpi (2007) on pro gradu -tutkimuksessaan to-
dennut biologisten äitien kokevan, että he jäävät ilman tukea lastensuojelussa 
huostaanoton jälkeen.

Sijaisvanhemmille ei aineistoni perusteella ole kovinkaan mielekästä teh-
dä yhteistyötä biologisten vanhempien kanssa. Kuitenkin sijoitetun lapsen 
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näkökulmasta tieto biologisen vanhemman voinnista ja olinpaikasta on tär-
keää. Ei ole niin merkityksellistä, tapaako lapsi usein biologista vanhempaan-
sa, vaan että lapsi tietää biologisella vanhemmalla olevan kaiken hyvin. Kun 
sijoitettu lapsi vapautuu biologisia vanhempia koskevista huolista, hänen on 
helpompi keskittyä elämäänsä sijaisperheessä. Biologisen vanhemman yhte-
ydenpito perhehoitoon sijoitettuun lapseen onkin Valkosen tutkimuksen mu-
kaan merkityksellistä, sillä se vähentää lapsen tunnetta hylätyksi tulemisesta 
(Valkonen 1995, 42–45). Sijoitetun lapsen kannalta suhdeverkoston toimivuus 
on siis tärkeää. Sijaisvanhemmat eivät kuitenkaan tutkimukseni mukaan mie-
lellään pidä yhteyttä biologisen vanhemman kanssa, jos biologisen vanhem-
man on vaikeaa pitää kiinni roolistaan. Koska jotkut sijaisvanhemmat näyttä-
vät henkisesti aaltoilevan sijoitettujen lasten voinnin mukaan, on biologisten 
vanhempien rooli ainakin välillisesti tärkeä myös sijaisvanhemman kannalta. 
Tutkimukseni perusteella näyttääkin siltä, että sijoitettu lapsi, sijaisvanhempi 
ja biologinen vanhempi muodostavat suhdeverkoston, jossa jokaisella on oma 
merkityksensä ja jossa jokainen on suhteessa toisiinsa. 

Sijaisvanhempien kertomana aineisto antaa kuvan, että sijoitetun lapsen 
elämässä on vahvasti mukana sekä lapsen biologinen perhe tai suku että si-
jaisperhe. Biologinen perhe on sijoitetun lapsen elämässä myös silloin, kun 
yhteydenpito ei syystä tai toisesta onnistu tai se on vähäistä. Aineiston perus-
teella on mahdoton sanoa, millainen merkitys biologisella perheellä sijoitetun 
lapsen elämään yleisesti ottaen on, sillä jokaisen lapsen lähtökohdat ja perhe-
suhteet ovat kovin erilaisia. Tärkeämpää on ehkä ymmärtää, että aina biolo-
gisella perheellä on joka tapauksessa jonkinlainen merkitys sijoitetun lapsen 
elämään sijoituksen jälkeen. Näin voikin ajatella, että sijoitetun lapsen kautta 
biologisen perheen eri prosessit tulevat myös osaksi sijaisperhettä.

Sijaisvanhemmat kuvasivat sijoitettua lasta osana biologista perhettä sen 
mukaan, mitä he ovat omien havaintojensa, viranomaisilta saamiensa tieto-
jen tai sijoitetun lapsen kertoman mukaan saaneet selville. Muutama sijais-
vanhempi kuvasi biologisten vanhempien käsitysten poikkeavan paljon siitä, 
millainen käsitys sijaisperheellä on sijoitetusta lapsesta. Esimerkiksi yksi haas-
tateltava totesi, että biologisten vanhempien mukaan Ruusu on ollu täysi enke-
li kotona, et hän on ollu suorastaan ihan lammas ja täällä [sijaisperheessä]se on ihan 
tavattoman vilkas tyttö. (2) Haastateltava uskoo tämän eron johtuvan siitä, että 
biologisessa perheessä lapsi saa turpiinsa jos toimii väärin, eikä siksi lapsi ole 
voinut olla oma itsensä.

Myös sijoitetun lapsen konkreettiset elinolot biologisen ja sijaisperheen vä-
lillä eroavat lähes kaikkien haastateltavien mukaan kuin yö ja päivä. Yhden si-
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jaisvanhemman mukaan lapsen rooli perheessä oli vaatinut pieneltä tytöltä ai-
kuismaista käytöstä jo varhain.

Ruusu jää pientä vauvaa ihan hoitamaan, Ruusu on ollu kolme ja puoli 
vuotias, kun Orvokki on syntynyt. Ruusu sano, et äiti rakastaa Orvokkia enem-
män, kun Orvokille se avas sen pilttipurkin valmiiks, kun se lähti ite pois, et hän 
[Ruusu] pysty antaa sille sitä  ruokaa. (2)

Sijoitetun lapsen ja biologisen vanhemman tapaamiset ovat merkittäviä lap-
sen ja vanhemman välisessä yhteydenpidossa. Kaikilla aineistoni lapsilla, jot-
ka yhä tapaavat biologisia vanhempiaan, tapaamisten toteutuminen on epä-
varmaa. Tapaamisia yritetään sitkeästi järjestää, mutta voi mennä montakin 
kertaa, ettei biologinen vanhempi joko saavu paikalle tai hän on sellaisessa 
kunnossa, ettei hänelle anneta lupaa tavata lasta. Suurin osa lapsista tapaa 
vanhempiaan valvotusti. Kaikki haastateltavat kuvasivat tapaamisen peruun-
tumista lapselle pettymykseksi.

Tapaamisista tänä vuonna on kahdestatoista onnistunu, onkohan äiti neljässä ta-
paamisessa ollu, et ne on niin isoja pettymyksiä sitten tai sitten äiti on tullut pai-
kalle, mut äiti on ollu niin humalassa, et se on passitettu pois.(1)

Tapaamisten epäonnistuminen ja jatkuvat pettymykset saavat lapsen jännit-
tämään tulevia tapaamisia yhä enemmän. Haastateltavat kokivat, että lapsella 
menee oma aikansa, kun hän valmistautuu vanhemman tapaamiseen. Vastaa-
vasti tapaamisesta toipumiseenkin menee oma aikansa. Tapaamisten epäon-
nistuminen tuo tähän valmistautumisen ja jännittämisen ketjuun oman lisän-
sä. Muutama sijaisvanhempi kuvasi moneen otteeseen, miten lapselle ei jää 
tapaamisten välissä aikaa normaalille perhe-elämälle laisinkaan.

Sijaisvanhempien kertoman mukaan biologisen vanhemman tapaaminen 
herättää sijoitetuissa lapsissa kahtalaisia tunteita. Toisaalta tapaamiset kuor-
mittavat lasta, koska tapaamisten toteutuminen on aina epävarmaa. Vähitel-
len lapsi oppii valmistautumaan siihen, ettei tapaaminen mahdollisesti toteu-
dukaan.

 
Ja sitä niin kuin jännitetään, että äiti ei varmaan tuu sinne ja sitten se pettymys, 
kun se ei todella ole siellä ja sit sitä vatvotaan taas, että miks se ei tullu. (2)
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Toisaalta, jos biologisen vanhemman tapaamisia ei ole, sijoitettu lapsi on 
huolissaan biologisen vanhemman voinnista; lapsi kantaa niinkun huolta, sit kun 
ei oo pitkään aikaan kuulunu mitään, että mitenköhän se [vanhempi]  jaksaa. (3) 

Sijoitettujen lasten kokema väkivalta vaikuttaa lasten ja biologisten vanhem-
pien tapaamisiin ja tapaamisten toteuttamistapaan. Muutaman lapsen koh-
dalla väkivallan aiheuttaja oli voitu selkeästi todentaa ja lapset eivät tapaa tätä 
vanhempaansa lainkaan. Muutama lapsista tapaa vanhempiaan valvotusti ja 
muutaman lapsen kohdalla tapaamiset on järjestetty jonkin sukulaisen, kuten 
isovanhemman, luona. Kuitenkin tämän aineiston lasten kohdalla näkyy osin 
se, ettei väkivaltakokemuksia ole aina pystytty todentamaan. Tämän vuoksi 
monesti tapaamiset järjestetään valvotusti, jotta kaikkien oikeudet ja toisaal-
ta lapsen turvallisuus pystytään takaamaan. Suurin osa haastatelluista sijais-
vanhemmista kuvasi huolta biologisen vanhemman tapaamisista. Huoli ei liit-
tynyt niinkään lasten turvallisuuteen, sillä se oli tapaamisten suunnittelulla 
pystytty lähes kaikissa tapauksissa turvaamaan. Huolet koskivat enemmänkin 
lapsen henkistä vointia ja sitä, kuinka tapaamiset vaikuttavat sijaisperheen ar-
kielämään tapaamisten jälkeen.

Puolet haastatteluista sijaisvanhemmista kuvasi sijoitetun lapsen ja bio-
logisen vanhemman tapaamisen vaikuttavan myös lapsen ja sijaisperheen 
suhteisiin. Yksi sijaisvanhempi totesikin, että ketä muuta sijoitettu lapsi voi 
tapaamisten epäonnistumisesta syyttää kuin sijaisvanhempia. Biologisia van-
hempia on vaikea syyttää tai nähdä syyllisiksi tapaamisten epäonnistumiseen, 
jos lapsi vain hyvin harvoin ja vähän aikaa näkee vanhempiaan. Tätä kautta 
tarkasteltuna sijoitetun lapsen ja biologisen vanhemman onnistunut suhde ta-
sapainottaa myös sijaisperheen elämää.

Yksillä sisaruksilla tapaamiset sujuivat hyvin silloin, kun biologisen äidin 
elämäntilanne oli parempi. Onnistuneet tapaamiset tukivat sisarusten eloa 
myös sijaisperheessä. Kun biologisen äidin elämäntilanne huononi ja tapaa-
miset eivät enää aina onnistuneet, lapset tulivat biologisten vanhempien ta-
paamisten suhteen varovaisiksi ja jännittivät jo ennakkoon tapaamisten epä-
onnistumista. Voikin päätellä, että tapaamisten onnistuminen on sijoitetulle 
lapselle tärkeää etenkin sen takia, että lapsi voi elää rauhassa omaa elämäänsä 
ilman jatkuvaa huolta biologisen vanhemman voinnista. Koska muutama lapsi 
myös syyllistää itseään tapaamisten epäonnistumisesta, tapaamisten onnistu-
minen helpottaa lapsen elämää ja itsetuntoa. Kaiken kaikkiaan aineiston väki-
valtaa kokeneet sijoitetut lapset näyttävät jollakin tapaa aaltoilevan biologisten 
vanhempien voinnin mukaan. Tätä kautta tarkasteltuna biologisten vanhempi-
en vointi on tärkeää myös sijaisperheessä asuvan lapsen voinnin kannalta. 
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Biologisten vanhempien ongelmien ymmärtäminen on aineistoni sijoitetuil-
la lapsilla erilaista riippuen paljolti sijoitettujen lasten iästä ja suhteesta biolo-
gisiin vanhempiinsa. Muutama sijoitettu lapsi, jolla suhde biologisiin vanhem-
piin on erityisen haasteellinen, käsittää biologisten vanhempien ongelmat 
lapsesta itsestään johtuviksi.

Ruusu on hirveen syyllinen, kun jos hän ois erilainen niin tätä ei ois tapahtunu ja 
hän on varmaan semmonen, et äiti juo. (2)

Kaikki on Kaislan syytä, että äitikin juo, niin sekin on Kaislan syytä tai jos hän ois 
ollut toisenlainen lapsi tai jotain, niin mitään ei ois tapahtunut. (1)

Näille muutamalle lapselle, jotka etsivät syitä biologisen vanhemman ongel-
miin omasta itsestään, on tyypillistä myös jättää itsensä täysin arvottomaan 
asemaan ja keskittyä vain vanhemman hyvään oloon.

Et ei hänellä itsellään ei ole väliä, kun äitillä ois hyvä olla, et hän on valmis vaik-
ka asumaan äidin kanssa, vaikka äiti ei ois koskaan kotona ja siel tulis turpaan ja 
isäpuoli  hakkais. Et jos äiti ois sitten onnellinen, ei hänestä oo väliä. (2)

Tutkimuksen jälkeen

Kun aloitin pro gradu -tutkimustani osana Kokemukset näkyviin - väkivalta-
työn kehittäminen sijaishuollossa -hanketta, en osannut arvata, kuinka pal-
jon tutkimusprosessi koskettaisi myös minua itseäni tutkijana. Tutkimuksen 
teko ei ollutkaan jotakin teknistä, teoreettista ja arvovaltaista, vaan tutkimus-
prosessi muotoutui minulle koskettavaksi, todelliseksi ja maanläheiseksi. Tut-
kimukseni aihealue on paikoin tuntunut myös kuormittavalta, mutta toisaalta 
sitäkin kiinnostavammalta ja tärkeämmältä ja on motivoinut saattamaan tut-
kimusprosessin loppuun.

Koen tutkimukseni tärkeimmäksi anniksi sijoitettujen lasten kokeman vä-
kivallan esille nostamisen ja sen, miten lapsen väkivaltakokemuksia kyetään 
sijaisperheissä käsittelemään. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemuksia ei ole 
aiemmin juurikaan tutkittu, vaikka ne vaikuttavatkin merkittävästi sijaisper-
heen arkeen. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten parissa työskentelevil-
le ammattilaisille väkivalta on käytännön työssä kovinkin tuttua, mutta varsi-
naista ylöskirjoitettua ja sanoitettua väkivaltatietoa ei sijaishuoltoa koskevissa 
asiakirjoissa juurikaan ole. Tärkeää on myös sanojen etsiminen niille arkikoke-
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muksille, joiden kanssa osa sijaisvanhemmista elää päivästä toiseen.
Tutkimukseni antaa varmistusta sijaishuollolle ja lastensuojelulle sen suh-

teen, että biologisten vanhempien merkitystä ei voi sijoitetun lapsen elämäs-
sä liikaa korostaa. Ja kysehän ei ole niinkään mistään mekaanisesta, kuten ta-
paamisten tiheydestä ja yhteydenpidon säännöllisyydestä, vaan lapsen huolen 
poistamisesta. Lapsen alkuelämän läheisimmät ihmissuhteet eivät katoa mi-
hinkään, vaikka vanhemmat kohtelisivat lasta kaltoin ja lapsi sijoitettaisiin ko-
din ulkopuolelle. Lapsen etu on, että hän saa rauhan elää ja kasvaa sijaisper-
heessä ja lapsen harteilla ei olisi huolta vanhemmista. 

Tutkimani aihe on keskeinen lastensuojelun sijaishuollon näkökulmasta ja 
liittyy osaltaan vaikeaan kysymykseen lapsista perheväkivallan uhreina. Las-
ten kokema väkivalta on yhteiskunnallisesta näkökulmasta asia, mitä ei oikein 
osata määritellä, tai on ainakin jollain tapaa sivussa väkivaltapuheen keskiös-
tä. Eskonen (2005) toteaa, että Suomessa kuva lastensuojelun asiakkaana ole-
vista perheväkivaltaa kokeneista lapsista on epätarkka, koska perheväkivalta 
tematisoituu usein osaksi muita ongelmia. Forsberg (2000, 9) kysyy, haluam-
meko tai uskallammeko edes tietää väkivaltaa kokevista lapsista. Millaisena 
lapsi näyttäytyy väkivallan kokijana? Oman tutkimukseni perusteella käsitys 
lasten kohtaaman väkivallan epämääräisyydestä on vahvistunut. Sijoitettujen 
lasten kokema väkivalta näyttää olevan jotakin, jota pitää tunnustella ja josta 
voi olla vaikea saada käytännön elämässä kiinni. Mitä lapsi todella on kokenut 
ja miten se on häneen vaikuttanut?

Tutkimukseni osoittaa myös mielestäni kiistatta sen, kuinka tärkeää väki-
valtatyö sijoitettujen väkivaltaa kokeneiden lasten kohdalla on. Edes puoliksi 
ei voi kasvaa ehjäksi, jos jotakin erityistä tilaa väkivaltakokemusten työstämi-
selle ei ole. 
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SiJAiSVAnHEMPiEn KOKEMuSTA ETSiMäSSä
– mitä väkivaltaa kokenut lapsi tuo sijaisperheeseen

Pirkko Repo

Valitsin sosionomitutkintoni opinnäytetyön aiheeksi väkivallan, vanhemmuu-
den ja sijaishuollon teemat, koska aihe on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. 
Olihan ympärilläni näkyvä lasten hätä, nuorten ongelmat ja vanhemmuuden 
muuttuminen tärkeimmät motiivit opintojen aloittamiseen aikuisella iällä ko-
konaan uudelle alalle.

Nykyaikana on liian paljon lapsia, jotka jäävät vaille turvallista lapsuutta, jot-
ta voisivat kasvaa ja kehittyä tasapainoisesti vastuullisiksi aikuisiksi ja aika-
naan myös vanhemmiksi. Aikuisten velvollisuus on huolehtia, että kaikkien 
lasten kohdalla kansainväliset ja kansalliset lapsenoikeudet toteutuvat. Me ai-
kuisetkin olemme välillä ymmällä ympäröivän yhteiskunnan nopeista muu-
toksista. Monen vanhemman voimavaroja vie hektinen työelämä tai se, et-
tei työtä ole ollenkaan. Väkivalta, päihteet ja mielenterveysongelmat tuovat 
perheisiin usein sen kaltaisia ongelmia, että lasten tarpeet jäävät huomiotta. 
Lapset voivat joutua vanhempiensa pahoinvoinnin kohteeksi niin, että heitä 
kohdellaan epäjohdonmukaisesti ja väkivaltaisesti. Lapset voivat joutua kan-
tamaan ikätasolleen kohtuutonta vastuuta vanhemmistaan ja sisaruksistaan. 
Tällöin tarvitaan lastensuojelun puuttumista asiaan. 

Lastensuojelun mukaan tuleminen perheen elämään ei tarkoita ensimmäi-
senä huostaanottoa, kuten usein pelätään. Aluksi pyritään aina auttamaan ko-
ko perhettä kevyemmillä avohuollon tukitoimilla. Oikea-aikainen apu, esimer-
kiksi yhtäkkisen työttömyyden, sairauden tai perheen hajoamisen viedessä 
vanhempien voimavaroja, voi hyvin riittää, jotta perhe pääsee jaloilleen ja pys-
tyy jatkamaan elämää uudessa elämäntilanteessaan. Toisinaan tarvitaan tu-
kea tapaan toimia, jotta väkivalta ei olisi ainoa ongelmanratkaisukeino. Joskus 
kuitenkin lapsen etu vaatii radikaalimpia toimenpiteitä ja silloin voidaan tarvi-
ta kodin ulkopuolista, turvallista sijaiskotia. Näissäkään tapauksissa lasten ja 
vanhempien välistä yhteyttä ei haluta katkaista, vaan kaikkia osapuolia pyri-
tään auttamaan, yhdessä ja erikseen. 

Tutkimukseni tavoitteena oli kartoittaa sijaisvanhempien kokemuksia sijoi-
tettavien lasten kohtaamasta väkivallasta hankkeen kehittämistyötä ajatellen 
sekä nostaa lasten kokemaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua näkyväksi. Keskei-
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sin tutkimuskysymykseni oli, minkä sijaisvanhemmat kokevat haasteellisim-
maksi kohdatessaan väkivaltaa kokeneita lapsia. Kysyin myös, mitä he tietä-
vät lasten kokemasta väkivallasta ennen sijoitusta, miten nämä kokemukset 
vaikuttavat sijaisperheen arkeen ja millaiset valmiudet heillä on vastata näi-
hin haasteisiin. Tutkimuksessa taustoitettiin hieman myös sijaisvanhempien 
omia lapsuuskokemuksia, arvomaailmaa ja heidän toimintaansa vanhempa-
na. Pyrkimyksenä oli löytää sijaisvanhempien omakohtainen kokemus ja ke-
hittämistarpeet. Keräsin aineistoni sijaisvanhemmille suunnatulla kyselyllä 
ja haastattelemalla heitä. Tutkimukseen vastanneet sijaisvanhemmat olivat 
kymmenestä eri sijaisperheestä Keski- ja Itä-Suomen alueelta. Näihin perhei-
siin oli sijoitettu yhteensä 18 lasta.

Koska kyseessä on arkaluontoinen aineisto, jossa on huomioitava kaikki-
en osapuolten asema ja oikeudet sekä salassapitosäännökset, kyselyyn vastat-
tiin nimettömänä.  Kyselyyn vastaaminen oli täysin vapaaehtoista, vastata sai 
vain haluamiinsa kysymyksiin, tai voi valita itse vapaasti, mistä haluaa kertoa. 
Haastattelutilanteet olivat hyvin henkilökohtaisia ja haastateltavat jakoivat ko-
kemuksensa erittäin avoimesti sekä kertoivat myös yleisempiä käsityksiään si-
jaisvanhempien arjesta. En erottele työssäni kyselyn ja haastattelujen tuloksia, 
vaan käsittelen niitä  teemoittain  niin, että vastaajia ei voi tunnistaa.

Lasten kokema pahaolo

Sijaisvanhempien kertoman mukaan heidän perheisiinsä sijoitetut lapset oli-
vat joutuneet kokemaan eriasteista huolenpidon laiminlyöntiä, väkivaltaa 
eri muodoissaan, turvattomuutta ja heille oli muodostunut kiintymyssuhde- 
ja vuorovaikutusongelmia. Jotkut olivat joutuneet altistumaan sikiöaikaisel-
le päihteiden ja lääkkeiden käytölle. Nämä lapset olivat sijaisvanhemman mu-
kaan voineet ensimmäiset kuukautensa fyysisesti todella huonosti. Heillä oli 
ollut useita hoitajia, josta seurasi kiinnittymisen ongelmia. Pysyvän sylin he 
saivat vasta sijaisperheessä. 

Esittelen seuraavassa luettelomaisesti esille tulleita oireita, joita lapsilla si-
jaisvanhempien mukaan oli sijaisperheisiin tullessaan. Heillä oli raivokohta-
uksia, pelkotiloja, ihmispelkoa, painajaisia, peräpukamia, nettiriippuvuutta 
ja vihamielistä suhtautumista biologisiin vanhempiin. Ilmeni erilaista häi-
riökäyttäytymistä, väkivaltaista käyttäytymistä muita lapsia ja sijaisvanhem-
pia kohtaan sekä seksualisoitunutta käyttäytymistä. Joillakin oli roolin esittä-
mistä, miellyttämisen tarvetta, valehtelua ja kritiikittömyyttä. Lisäksi lapsilla 
esiintyi keskittymis- ja oppimisvaikeuksia, jotkut eivät suostuneet menemään 
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kouluun ja joku pakeni mielikuvitusmaailmaan. Aivan sydän pakahtuu kaiken 
tämän sijaisvanhempien vastauksista esille tulleen pahan olon käsittelemises-
sä. Kuinka helposti me aikuiset ajattelemme jollakin edellä kuvatulla tavalla 
käyttäytyvästä lapsesta, että onpa ilkeä ja huonokäytöksinen lapsi! Emme vält-
tämättä tiedä tai edes pysähdy ajattelemaan, mitä hän on joutunut kokemaan! 

Lapsilla, jotka olivat olleet useissa sijoituspaikoissa, ei ollut aluksi luotta-
musta uuden kodin pysyvyyteen. Heillä oli huolta sisaruksista ja vanhemmis-
taan, osa oli joutunut huolehtimaan itsensä lisäksi pienemmistä sisaruksis-
taan, jopa vanhempiensa lääkityksestä. Osalla lapsista oli surua vanhempien 
kuoleman johdosta. Monet kokivat syyllisyyttä, pitäen itseään syypäänä muun 
muassa siihen, että vanhemmat olivat lyöneet heitä. Usein ilmeni mustasuk-
kaisuutta sijaisvanhempien biologisia tai perheeseen myöhemmin sijoitettuja 
lapsia kohtaan. Suurin osa lapsista oli sijoitettu vauvana tai alle kouluikäisenä, 
mutta osa vasta alakoululaisina. Pidempään perheessään olleilla lapsilla oli lä-
hes poikkeuksetta tarve olla lojaaleja syntymävanhempiaan kohtaan. 

” … on saanut remmillä selkään. Hän saa raivokohtauksia tietyissä tilanteissa, ei 
siedä koskettamista, hän menee ihan takalukkoon niin että puhe ei auta, on pois-
sa tästä maailmasta. On itse väkivaltainen muita lapsia ja minua kohtaan, tulee 
päälle niissä tilanteissa tai heittelee tavaroita. Minun on pakko tarttua häneen ja 
estää heitteleminen. Tilanne on aika haastava, välillä menee pitkiäkin aikoja hy-
vin.” 

”leikeissä katkoi moottorisahalla pikku-ukoilta päitä niin että veri lensi”
”Äidillä oli ruhjeita tai verta ja lapsi itse sanoi että äiti oli voitolla, äiti oli vah-
vempi”

”Murrosiässä kehitysvaiheen mukaisesti ongelmat tuntuu kasvavan, järki ja oma 
ymmärrys on kasvanut myös, vähän enemmän kontrollikykyä miten reagoida, 
perusturvallisuus on.”

Vastauksia analysoidessani oli pakko pysähtyä pohtimaan, onko olemassa 
lapsen näkökulmasta muita syitä huostaanottoon kuin väkivalta! Aineistoni 
valossa näyttäisi aina olevan kyse vähintään hylkäämisestä. Huostaanottoon 
voi olla vanhempien kohdalla monia syitä, mutta lasta on yleensä kohdeltu 
kaltoin tavalla tai toisella. Nuorten kohdalla syyt voivat olla heidän itsensä ai-
heuttamia, vaikka silloinkin heidän oireilunsa taustalla on usein perheen on-



58

gelmat. Vaikka tiesinkin, että sijoitetut lapset ovat haastavampia kasvatettavia 
kuin keskimäärin ”normaali perheessä” olevat lapset, jouduin yllättymään sii-
tä haasteen ja työn määrästä, joka kohtaa sijaisvanhempia sekä lasten oireiden 
määrästä ja kestosta sijaisperheissä.  Sijaisperheet joutuvat asioimaan myös 
valtavan ammattilaisten joukon kanssa. En ihmettele tämän jälkeen enää yh-
tään, että sijaisvanhemmat tarvitsisivat apua avun hakemiseen. Ymmärrän 
myös erään vanhemman leikillisen huomautuksen, että käyttöohjeet lapsen 
mukana olisi hyvä juttu.  

Väkivaltaa kokeneen lapsen tuomat haasteet

Yleisesti sijaisvanhemmat kokivat haasteellisimmaksi väkivaltaa kokeneita 
lapsia kohdatessaan tietämättömyyden mistä lapsen oireet johtuvat. Toiseksi 
heiltä puuttui keinoja auttaa lasta ja kolmanneksi avun hakeminen oman per-
heen ulkopuolelta tuntui aluksi vaikealta. Sitten kun kanavat olivat löytyneet, 
arki sujui paljon helpommin. Tällaisia kanavia olivat esimerkiksi luottamuk-
sellinen suhde opettajaan, terveysviranomaisiin tai sosiaalityöntekijään. Eli, 
kun lapsen tarpeet ylipäätään tiedostettiin, löydettiin tarpeenmukaiset autta-
mistavat ja -tahot. 

Haasteet olivat sitä suurempia mitä suurempia lapsen vauriot ja oireet oli-
vat. Varhaisempien vuosien vaurioiden kanssa työskentely oli haastavaa, kun 
samalla uudet kehityshaasteet painoivat päälle. Näiden vastausten mukaan si-
jaisvanhemmat osasivat ja uskalsivat puhua väkivallasta avoimesti ainakin so-
siaaliviranomaisten ja muiden auttavien tahojen kanssa. Syntymävanhempien 
kanssa väkivallasta puhuminen onnistui helpoimmin silloin, kun välit olivat 
avoimet ja luottamukselliset muissakin asioissa.

Sijaisperhetoiminnassa kodinomaisuus on yksi pääasioista, vanhemmil-
la ei myöskään tarvitse olla alan koulutusta. Vakavasti oireilevat lapset tuo-
vat ymmärrettävästi suuria haasteita hankkia lisätietoa, jotta voisi auttaa 
lapsia. Koulutusta sijaisvanhemmille on jonkin verran tarjolla, mutta osallis-
tumismahdollisuudet maan eri osien välillä eivät ole tasa-arvoiset, myös ir-
rottautuminen perheestä ei helposti onnistu. Yleisesti haluttiin kuitenkin ol-
la perhe. Lapsia rakastettiin kuin omia, eikä haluttu muutenkaan tehdä eroa 
sijoitettujen ja biologisten lasten välillä. Nekin, joilla oli alan koulutusta, koki-
vat olevansa äitejä ja isiä, eivät terapeutteja tai opettajia. Ammatista oli hyö-
tyä palvelujärjestelmän tuntemisessa ja syiden ja seurausten pohtimisessa 
lapsen auttamiseksi, sekä yhteisestä sanastosta viranomaisten kanssa. Las-
ten ongelmat ovat sijaisvanhempien kokemuksen mukaan muuttuneet haas-
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teellisemmiksi vakavamman vaurioituneisuuden vuoksi. Koko lastensuojelu-
järjestelmän ja perhehoidon kannalta oleellinen kysymys on, kuinka pitkään 
kodinomainen perhetyöskentely heidän kanssaan onnistuu, vai onko sijaisper-
hetoiminnan pakko kehittyä ammatillisempaan suuntaan? Myös muissa tutki-
muksissa on noussut esille sama ongelma, että perhekeskeiset arvot ovat tär-
keitä, mutta useimmille sijoitetuille lapsille normaali arki ei riitä.

Biologisten ja sijaislasten rinnakkaiselo oli sujunut kaikissa perheissä hyvin, 
vaikka jotkut vanhemmat olivat aluksi olleet siitä hieman huolissaan. Joilla-
kin lapsilla oli ollut aggressiivista tai seksualisoitunutta käyttäytymistä, jolta 
oli joutunut suojelemaan perheen muita lapsia. Myös mustasukkaisuutta oli 
esiintynyt jonkin verran, joka ei kuitenkaan ollut vastaajien mielestä normaa-
lia lapsiperhettä suurempaa.

Useissa aiemmissa tutkimuksissa suhde biologisiin vanhempiin on ollut yk-
si isoja ongelmakohtia. Tässä tutkimuksessa tulokset kuitenkin poikkeavat si-
ten, että vaikka yhteistyö biologisten perheiden kanssa oli joidenkin kohdal-
la aluksi haastavaa, se oli useimmiten ajan myötä vakiintunut. Se ei noussut 
haastavimmaksi ongelmaksi muulloin kuin silloin, jos tilanteet jostakin syys-
tä muuttuivat, esimerkiksi biologisen vanhemman sairastuttua (psyykkisesti), 
kun vanhemman päihteiden käyttö muuttui ongelmallisemmaksi tai kun van-
hemman tilanne oli parantunut ja huostaanoton purkua suunniteltiin. Hyvän 
yhteistyön biologisten vanhempien kanssa koettiin olevan lapselle hyväksi, ku-
ten myös sen, että lapsella oli lupa kotiutua sijaisperheeseen. Jaettu vanhem-
muus oli yleisimmin sitä, että lasten ja vanhempien tapaamiset sujuivat sovi-
tun suunnitelman mukaan. Ristiriitaa tuottivat lomilla olevat erilaiset rajat ja 
käytännöt. Muutamissa perheissä sijaisäidit tukivat biologista äitiä hänen on-
gelmissaan ja lomaäitinä jaksamisessa. 

Kaikkein vaikein tilanne sijaisvanhempien omien tunteiden hallinnassa oli 
silloin, kun lapsi oli joutunut kohtaamaan seksuaalista tai muuta raakaa väki-
valtaa vanhempiensa taholta tai vanhemmat olivat sallineet lapsen joutua vä-
kivallan kohteeksi tai näkijäksi. Lapsen ja hänen vanhempansa välisen suhteen 
tukeminen koettiin tällöin vaikeaksi. Näissä tilanteissa oli välttämätöntä pääs-
tä purkamaan tunteitaan esimerkiksi puolisolle, toiselle sijaisvanhemmalle, 
sosiaalityöntekijälle, terapeutille tai työnohjaajalle. 
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Sijaisvanhempien omat lapsuudenkokemukset 

Sijaisvanhemmat kertoivat omista lapsuuden kokemuksistaan ja useimmat 
olivat miettineet lapsuuskodin arvojen vaikutusta heidän omiin kasvatusperi-
aatteisiinsa. Useista vastauksista kävi ilmi, että niin kasvattamisessa kuin pari-
suhteessa ja muissakin ihmissuhteissa haluttiin välttää sitä, mikä oli tuntunut 
”väärältä” tai mistä ei pidetty omassa lapsuuden perheessä. Sen sijaan omassa 
perheessä haluttiin säilyttää se, mikä oli lapsuudessa koettu hyvänä ja kanta-
vana.

Yleisesti sijaisvanhemmat kertoivat kokeneensa lapsuutensa turvallisena ja 
vanhempansa rakastavina, vaikka heillä olikin erilaiset kokemukset esimerkik-
si kurinpidosta. Monet kertoivat saaneensa paljon hyviä asioita lapsuudenko-
dista, nämä perusarvot näkyvät heidän mielestään itsestäänselvyytenä heidän 
oman perheensä arjessa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että molemmilla puo-
lisoilla on samat perusarvot ja kasvatusperiaatteet. Todettiin myös, että ny-
kyisin ajatellaan ja keskustellaan enemmän kasvatuksesta ja kasvattamisesta 
kuin heidän lapsuudessaan.

Suurin osa tutkimuksen sijaisvanhemmista oli kohdannut kuritusväkival-
taa, joka oli heidän lapsuudessaan yleinen käytäntö. Joistakin vastauksista oli 
selvästi havaittavissa hyväksyntä omien vanhempien lievempiä väkivaltaisia 
kurinpitokäytäntöjä kohtaan, remmiä ei kukaan hyväksynyt. Kenenkään koh-
dalla ei vaikuttanut olleen kyse sellaisesta väkivallasta, jolla olisi tietoisesti ha-
luttu vahingoittaa lasta, tai sen tyyppisestä väkivallasta, josta mainittiin sijoi-
tettujen lasten kohdalla. Näin ei ollut edes niiden kohdalla, jotka mainitsevat 
isänsä päihteiden käytön. Kukaan ei kuitenkaan enää tänä päivänä hyväksy 
näitä menetelmiä kasvatuskäytännöiksi, jos sitä ei tarkoita maininta ”nykyisin 
yritetään vaan selittää, että voi voi… tulokset nähtävissä esimerkiksi koulumaailmas-
sa ja liikennekäyttäytymisessä”.   

Mielenkiintoinen on erään jo pienenä isänsä menettäneen vastaajan kerto-
mus. Vastauksesta henkii hyvin positiivinen elämänasenne, vaikka hän onkin 
joutunut kasvamaan isättömänä. Vastaajalle isä on ollut olemassa ja isästä on 
muodostunut hänelle läheinen äidin ja sisarten kertomana, vaikka henkilö-
kohtaista suhdetta isään ei ole muodostunutkaan. Mielestäni tässä on hieno 
kuva siitä, kuinka myös sijoitetut lapset voivat saada läheisen suhteen synty-
mävanhempiin, vaikka he eivät yhdessä asukaan. Tämä edellyttää sekä bio-
logisten että sijaisvanhempien osalta rehellistä toistensa hyväksyntää, jonka 
seurauksena voi syntyä avoin ja toimiva jaettu vanhemmuus.
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Vanhemmuus sijaisperheessä

Luottamuksen saaminen ja kiintymyssuhteen muodostuminen alkoi pienem-
pien kohdalla yleensä luonnollisesti normaaleissa hoitotoimenpiteissä, paljon 
syliä ja hyväksyntää. Isompien kanssa keskusteltiin ja tutustuttiin sekä opetel-
tiin yhteisiä pelisääntöjä. Normaali maalaisjärki, tilannetaju ja huumori toimi-
vat sijaisperheissäkin toiminnan perustana. Kaikki halusivat välttää liiallista 
kovuutta, ankaruutta ja riitelyä, sen sijaan sijaisperheissä arvostettiin sovit-
televaa ja keskustelevaa linjaa. Monista vastauksista kävi ilmi, että rajat, kuri 
ja rakkaus ovat hyvät. Useimmat arvostivat selkeää päiväjärjestystä päivärutii-
neineen. Vanhemmat pyrkivät toimimaan rakastaen ja avoimesti niin biologis-
ten kuin sijoitettujen lasten kanssa, sekä oikein ja totuudellisesti yhtälailla las-
ten kuin kaikkien yhteistyökumppaneidenkin kanssa.

Turvallista ympäristöä pidettiin itsestään selvänä. Sijaisvanhemmat antoi-
vat alkoholi-, huume- ja seksivalistusta yhtälailla biologisille kuin sijoitetuille 
lapsillekin. Joskus päivä on ”mylläkkää aamusta iltaan, silloin saa illalla miettiä et-
tä sai ne ruokaa, kävi koulussa ja puhtaat vaatteetkin oli”. Ristiriitoja ja niiden sel-
vittelemistä, anteeksipyytämistä ja antamista oli lähes poikkeuksetta päivit-
täin. 

”Tietty taso on pakko sietää itse ja tavallaan koettaa niitä toisiakin lapsia huomi-
oida ja kertoa siinä tilanteessa että nyt sillä oli niin paha olo, että se ei kestänyt 
tuota enkä ehtinyt väliin.”

Sijaisvanhemmat pyrkivät luomaan lapselle tukiverkon biologisesta suvusta 
ja heidän omasta suvustaan. Kun lapset muuttivat omilleen, sijaisvanhemmat 
kertoivat, että he ovat olemassa ja tähän kotiin voi tulla edelleen.  

Sijaisvanhempien tuen tarve 

Sijoitettavat lapset ovat joutuneet kokemaan paljon sellaista, mikä ei kuulu 
normaaliin lapsuuteen. Koska tämä on tuonut hyvin paljon painolastia heidän 
elämäänsä, vanhemmuuden vaatimukset sijaisperheissä ovat paljon normaa-
lia suuremmat. Lapset tarvitsevat hyvin paljon hoitoa ja huolenpitoa kotona, 
mutta se ei usein riitä, vaan tarvitaan lisäksi ammattiapua, esimerkiksi kou-
lusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta. Sijaisvanhemmat tarvitsevat 
myös tukea omaan jaksamiseen. Se voi olla koulutusta, terapiaa, ulkopuolis-
ta mielipidettä tai paineen jakajaa akuuteissa tilanteissa arjen keskellä. Monet 
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sijaisvanhemmat pyörittävät ajoittain arkea jaksamisensa äärirajoilla. Näis-
sä tilanteissa sosiaalityöntekijä on hyvin keskeisessä asemassa viranomaisyh-
teistyökumppanina. Suurin osa vastaajista valitti hankaluutta tavoittaa sosi-
aalityöntekijä. He eivät syyttäneet yksittäistä työntekijää vaan ymmärsivät, 
että monessa kunnassa liian pienellä henkilömäärällä on aivan liikaa töitä. Tä-
män takia monet ottavat yhteyttä vain äärimmäisessä hädässä. Onko tämä 
vain pakko hyväksyä! Olisiko tarpeen miettiä, miten sosiaalityöntekijän tavoit-
tamisen voisi saada sujuvammaksi? Tai miten sosiaalityöntekijöitä saataisiin 
kuntiin riittävästi!

Esille tuli myös kuntien erilaiset käytännöt sijaisperheiden tukemisen suh-
teen. Ne sijaisperheet ovat onnellisessa asemassa, joiden sijoittajakunnilla on 
resursseja omiin perhehoidon sosiaalityöntekijöihin. Lainsäädäntö on sama 
eri osissa maata, mutta vaaditaan hyvin laaja-alaista osaamista ja jaksamista 
sosiaalityöntekijältä, joka joutuu pitämään kunnan koko sosiaalitoimen hal-
lussaan. Puhumattakaan kunnista, joissa sosiaalityöntekijän paikka on täyttä-
mättä. Sijaisvanhemmat olivat mestareita keksimään selviytymiskeinoja, mut-
ta tarvitseeko heidän tehdä se viimeisillä voimillaan? Sitä varten Väkivaltatyön 
kehittäminen sijaishuollossa -hankekin on olemassa. 

Tutkimuksessani nousi esille avun hakemisen vaikeus. Mikä on normaalia 
ja milloin tarvitaan apua? Normaalius alkaa hämärtyä niin lapsilla kuin sijais-
vanhemmillakin, siedetään ja kestetään joskus liian paljon. Erittäin hyvä ehdo-
tus mielestäni oli eräältä vanhemmalta noussut ehdotus nettisivuston tai pal-
veluohjaajan tarpeellisuudesta.

Tietoa ja koulutusta peräänkuuluttivat useimmat vastaajat. Tällä tarkoitet-
tiin konkreettisesti sijaisperheiden arkeen liittyviä teemoja. Koulutuksia onkin 
tarjolla monenlaisia, mutta kuten missä tahansa lapsiperheessä, usein tuot-
taa vaikeuksia järjestää lapsille hoito siksi ajaksi. Lastenhoitajan joutuu usein 
palkkaamaan omin kustannuksin. 

Kehittämisehdotuksia

Sijaisvanhempien kokemusten pohjalta nousi paljon kehittämisehdotuksia. 
Koulutuksen tarve tuli esille työn haasteellisuuden lisääntymisen vuoksi useis-
ta vastauksista. Sijoittavien kuntien ja muiden alan toimijoiden kannattai-
si panostaa asiaan, koska yhteisiin koulutustilaisuuksiin pääsemisessä vah-
vistettaisiin sekä ammatillista osaamista, että verkostoitumista ja perheiden 
jaksamista. Sijaisvanhemmuudesta voitaisiin näin tehdä myös vetovoimai-
sempaa ja haluttavampaa, sen tunnettuutta ja arvostusta voitaisiin yleisesti 
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parantaa. Sijaisperheistä on huutava pula ja jokainen perhe, joka avaa kotin-
sa huostaan otetulle lapselle, on todella arvokas! Taloudellista kannattavuut-
ta voitaisiin parantaa, vaikka tätä työtä ei voi tehdäkään pelkästään rahasta. 
Jos joku niin ajattelee, voi erään haastattelemani sijaisäidin mukaan vapaas-
ti kokeilla!

Toivon näidenkin tutkimustulosten osaltaan vaikuttavan poliittisiin päätök-
siin sosiaalityöntekijöiden riittävästä palkkaamisesta perhehoitoon. Perhehoi-
don tarve tuskin tulee vähenemään, koska lastensuojelutarve ei näytä vähene-
vän ja suuntaus on laitoshoidosta pienempiin yksiköihin. Vuoden 2012 alusta 
tuli voimaan lastensuojelulain muutos, joka edellyttää lapsen sijaishuollon jär-
jestämistä ensisijaisesti perhehoidossa (Lsl 50§). Jos pienissäkin kunnissa oli-
si perhehoidossa tai ainakin lastensuojelussa oma sosiaalityöntekijä, uskoisin 
tämän myös yhtenäistävän käytäntöjä eri kuntien välillä. Lapsille kodinomai-
nen hoito on kaikista paras vaihtoehto. Kelan vuonna 2010 tekemän tutkimuk-
sen mukaan perhehoitoon alle kaksitoistavuotiaana sijoitetut tytöt selviytyvät 
parhaiten aikuisuuteen eri mittareilla mitattuna, esimerkiksi peruskoulun jäl-
keisen tutkinnon suorittamisessa, kun taas teini-ikäisinä laitokseen sijoitetut 
pojat heikoimmin. THL:n erikoistutkija Tarja Heinon mukaan kyse ei ole lai-
tospaikkojen huonoudesta, vaan siitä, että nuorille on vaikeaa löytää sopivaa 
sijaisperhettä tai laitoshoito vastaa paremmin tarvetta esimerkiksi ammatti-
maisen hoidon tai kouluongelmien vuoksi. 

Sijaisvanhempien oman jaksamisen kannalta työnohjaus olisi erittäin tar-
peellista kaikille. Olipa se sitten millä nimellä tahansa, tärkeää olisi, että sijoit-
tavat kunnat tiedottaisivat ja tarjoaisivat mahdollisuutta kaikille sijaisperheil-
le, kaikki eivät osaa kysyä sitä. Yleisin käytetty tukimuoto oli vertaistuki, joka 
perustuu yleensä vapaaehtoistoimintaan. Kuitenkin joissakin vastauksissa tu-
li esille, että sitä ”ei ole tarjottukaan”. Kunnat tai kolmannen sektorin toimijat 
voisivat pienellä panostuksella olla laittamassa toimintaa alulle kokoamalla si-
jaisvanhempia yhteen ja tiedottamalla toiminnan periaatteista. 

Sijaisperheet kaipaavat myös toimintaohjeita kriisitilanteissa. Joskus sijais-
perheet voivat joutua henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Sitä varten olisi hyvä ol-
la etukäteen mietitty toimintasuunnitelma. Tähän aiheeseen törmäsin erään 
kriisiperheenä toimivan perheen kokemuksesta. Kukaan tutkimukseni sijais-
vanhemmista  ei kertonut, onko heillä tällaisia olemassa, mutta kenellä sitä ei 
ole, saisi varmaan apua esimerkiksi sosiaalityöntekijältä tai Violasta sen teke-
miseen.

Yksi ehdotus oli, että kun perhe tulee lastensuojelun avohuollon tukitoi-
mien piiriin, lapselle tehtäisiin perustutkimukset. Johanna Hurtigin (2003) 
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tutkimuksen mukaan ajatus vasta oirehtivan lapsen auttamisesta on ristirii-
dassa lastensuojeluoikeuden kanssa, koska lasten auttaminen ilman vanhem-
pia jättää olosuhteet koskemattomiksi ja pelkästään vanhempien auttaminen 
jättää lapset odottamaan mahdollista hyötyä. Hurtig on kehittänyt kuvaavan 
tihkuvan auttamistavan mallin, jonka mukaan tarjottava apu tihkuu lapsille 
vanhempien kautta. Tärkeintä lapsen kannalta on, että hänen ei tarvitse odot-
taa apua liian pitkään eikä hän jää näkymättömäksi lastensuojeluprosessissa 
myöskään avohuollon tukitoimien aikana. Tutkimukseni mukaan sijaisperhei-
tä helpottaisi suunnattomasti, jos ei tarvitsisi lähteä kantapään kautta liikkeel-
le, vaan he voisivat heti lähteä tekemään oikeita asioita. Lapsi saisi mahdolli-
simman pian sen avun, minkä hän tarvitsee, jotta voisi ”toipua haavoittavien 
elinolojen vaikutuksista” ja elää niin tasapainoista elämää kuin siinä tilantees-
sa on mahdollista. 

Opinnäytetyön opetukset  

Pyrin nostamaan näkyvämmin esille ne asiat, jotka tulivat esille useimmissa 
vastauksissa, ja katsoin ne siksi merkityksellisimmiksi. Koska kyseessä on ke-
hittämistarpeiden löytäminen, toivon näkökulma jäi raportissani taka-alalle. 
Se tuli kuitenkin selkeästi esille monissa vastauksissa ja haastatteluissa. Sijais-
perheiden elämässä oli positiivista tulevaisuuden asennetta ja onnistumisen 
kokemuksia, lapset toivat mukanaan myös paljon iloa ja energiaa. 

Arvioitaessa aineiston kautta syntyvää kokonaiskuvaa on syytä huomioida 
vastaajajoukon mahdollinen valikoituvuus ja kyselyn suhteellisen pieni vasta-
usprosentti. On kuitenkin todettava, että monet saivat mahdollisuuden vaikut-
taa, mutta vain ne jotka vastasivat, saivat äänensä kuuluviin. Vastaajien omis-
sa lapsuudenkokemuksissa oli hajontaa eniten. Se antaa mielestäni kuvan 
lähtökohdiltaan, arvoiltaan ja kasvatusperiaatteitaankin erilaisista ihmisistä. 
Kuitenkin lasten kokemukset oli kuvattu samansuuntaisesti, samoin myös ke-
hittämistarpeet olivat aika yhteneviä. Siksi uskallan olettaa, että löytämäni ke-
hittämiskohteet kuvaavat laajemminkin sijaisperheiden tarpeita.

Nyt, lähes kaksi vuotta myöhemmin, lastensuojelulaki on jo muuttunut per-
hehoitomyönteisemmäksi. Toivottavasti sen myötä saataisiin lisäresursseja 
sosiaalitoimeen ja alan kehittämiseen. Valtiontalous kuitenkin näyttää kiris-
tyvän koko ajan, joten voimme joutua odottamaan konkreettisia resurssilisä-
yksiä. Olemassa olevien resurssien oikea kohdentaminen on siksi ensiarvoista. 
Myös työ syntymävanhempien vanhemmuuden tukemiseen on mennyt eteen-
päin, toivon tämän myötä vastakkainasettelun lastensuojelun eri osapuol-
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ten välillä vähenevän. Väkivaltatyön näkökulmasta kehitystä myönteiseen on 
myös se, että kynnys ilmoittaa perheväkivallasta ja tehdä lastensuojeluilmoi-
tuksia vaikuttaisi madaltuneen. Kaikkien tilastojen ja ilmoitusten takana on 
kuitenkin eläviä ja tuntevia ihmisiä, joita niiden, joilla on enemmän voimia ja 
mahdollisuuksia, kuuluu auttaa.
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TuKiPERHEiSSäKin On VäKiVAlTAA KOKEnEiTA 
lAPSiA

Anu Huovinen ja Heidi Lindgrén 

Tukiperhetyö on yksi lastensuojelun lapsille suunnattu tukimuoto. Se on mie-
lenkiintoinen vapaaehtoistyön muoto, jossa perhe tai vanhemmat päätyvät ot-
tamaan omaan kotiinsa välillä viikonloppuisin ja loma-aikoina pidempäänkin 
itselleen vieraan lapsen. Niin, aluksi vieraan ja monesti lopulta hyvinkin tutun. 
Sekä vieraus että tuttuus ovat vanhemmalle haastavia ja tuovat esille lapsessa 
monet puolet. Lapsi voi käyttäytyä hyvinkin vaikealla tavalla ja aikuisen tehtä-
vä olisi nähdä käytöksen taakse.  Lasten omassa perheessään kokema väkivalta 
on lastensuojelussa niin tavallista, että todennäköisesti tukiperheeseenkin tu-
lee lapsi, joka kantaa näitä kokemuksia mukanaan. 

Tämän artikkelin toinen kirjoittaja, Heidi Lindgrén, tarttui sosionomin(amk) 
lopputyössään aiheeseen, joka käsitteli tukiperhevanhempien väkivaltatieto-
utta ja -kokemuksia. Onneksi tarttui, sillä lopputyön taustakirjallisuuteen pe-
rehtyessään hän huomasi, että yhdistelmästä perheen piirissä koettu tai lasten 
kokema väkivalta ja tukiperhetoiminta ei ole tutkimusta. Hän lähetti kyselyn 
kaikille Pelastakaa Lapset ry:n Keski-Suomen aluetoimiston alueella toimiville 
tukiperheille (155 kyselyä sähköpostiin) ja sai vastauksen 47 tukiperhevanhem-
malta. Kyselyn myötä kävi ilmi, että myös tukiperhevanhemmat pitivät aiheen 
tutkimista tärkeänä. Lopputyö on tehty Pelastakaa Lapset ry:n ja Viola – väki-
vallasta vapaaksi ry:n yhteiselle kehittämishankkeelle Kokemukset näkyviin – 
väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa. Artikkelin toinen kirjoittaja, Anu 
Huovinen, on kehittäjäsosiaalityöntekijä tästä hankkeesta.

Tarkastelemme artikkelissamme Heidi Lindgrénin (2012) opinnäytetyön si-
sältöjä, lähteenä on käytetty pääosin opinnäytetyön tekstejä ja pohdimme tu-
loksia tukiperhetyön kannalta. Artikkelin tavoitteena on tuoda esille tärkeää, 
mutta usein vähälle huomiolle jäävää tukiperhetyötä. Tavoitteena on myös 
tuoda esille lasten kokemuksia kaltoinkohtelusta ja väkivallasta, ja pohdimme 
näiden ja tukiperhetyön yhdistämisen haasteita. Opinnäytetyön tutkimustu-
loksista tuomme esille myös tukiperhevanhempien kokemaa tiedon, tuen ja 
koulutuksen tarvetta. Tällä on selkeä linkki siihen, kuinka ammattilaisten tuki-
perhetyön valmentajina ja tarjoajina tulisi auttaa näitä perheitä olemaan tuke-
na lapsille oman tehtävänsä mukaisesti.  
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Tukiperhetyö ja lapsen väkivaltakokemukset – palapelin 
yhteen sovittamista? 

Tarkastelemme aluksi aikaisemmista tutkimuksista saatavan tiedon valossa 
tukiperhetoiminnan tavoitteiden ja lasten kokeman väkivallan yhteen sovitta-
mista. Mieleen piirtyy metafora palapelin rakentamisesta, jossa kaikki palape-
lin osat eivät sovikaan toisiinsa. Ainakin on olemassa selkeä riski siihen, että 
tukiperhetoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on vapaaehtoisuuden pohjal-
ta toimiville vanhemmille liian haastavaa ilman riittävää tukea ja koulutusta. 
Väkivaltataustaisen lapsen tukeminen arjessa ei ole aina helppoa, vaikka ai-
kuisella olisi sinänsä hyvät valmiudet. Esimerkiksi lapsen kokemus on, että ai-
kuisen turvaan ei voi luottaa tai että aikuinen satuttaa. Silloin lapsen kannalta 
on perusteltua ja ”mielekästä” suojautua, puolustautua ja hyökätä myös näi-
tä uusia aikuisia kohtaan.  Tukiperhetyötä on kehitetty mm. Pelastakaa Lapset 
ry:ssä hankkeissa ja osana työn kehittämistä. Lasten kokemusten kerääminen 
tukiperhetoiminnasta on ollut olennainen osa kehittämistyötä (ks Keränen 
2004; Marjomaa).  

Tukiperhetyö

Tukiperheeltä ei lähtökohtaisesti edellytetä erityisiä taitoja tai valmiuksia, he 
voivat olla tavallisia perheitä, pariskuntia tai yksin asuvia, joilla on aikaa ol-
la lapsen tukena. Lisäksi edellytetään kykyä tarjota lapselle turvallista ja läm-
mintä huolenpitoa. Näiden perusedellytysten jälkeen tukiperheeksi aikova saa 
12 tunnin valmennuksen tehtäväänsä, jolloin tukiperhe saa perustiedot tuki-
perhetoiminnasta lastensuojelun avohuollon osana sekä valmennusta lapsen 
kanssa toimimiseen omasta tukiperheroolista käsin.  

Yhteensovittamisen pulmakohta tulee esille viimeistään siinä kohtaa, kun 
perheeseen on tullut viikonloppua viettämään lapsi, joka ei kykene ottamaan 
vastaan turvallista ja lämmintä huolenpitoa. Ristiriita on olemassa jo siinä, 
kun aikuinen on valmis ja valmistautunut auttamaan ja olemaan tukena, mut-
ta lapsi ei ole valmis saamaan tukea. Jos perheeseen tulee lapsi, jolla on koke-
muksia perheessä olevasta väkivallasta tai kaltoinkohtelusta, millaisen lapsen 
tukiperhe ehkä saa? Mihin tukiperhevanhempien pitäisi olla valmentautunei-
ta ja mitä heidän pitäisi tietää väkivallan vaikutuksista? Millaisia haasteita vä-
kivaltakokemuksiin vahvasti reagoivan lapsen tukeminen tuo tukiperheelle, 
joilla on omia lapsia? Millainen asetelma tukiperheeseen syntyy?
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Lapsen väkivaltakokemukset

Lapset kokevat omassa perheessään yleisesti erilaista väkivaltaa; perheväkival-
lassa lapset ovat uusimpien tutkimusten mukaan yleisimmin väkivallan koh-
teena, yleisemmin kuin aikuiset (mm. Ellonen et al 2008).  Itse koetun väkival-
lan lisäksi lapset joutuvat todistamaan muihin perheenjäseniin kohdistuvaa 
väkivaltaa. Tiedossa on, että väkivallan todistaminen on yhtä vahingollista lap-
selle kuin sen kohteena oleminen. Lisäksi näyttää siltä, että väkivaltakokemuk-
set kumuloituvat: jos väkivaltaa ilmenee perheessä jossakin muodossa, on 
todennäköistä, että sitä ilmenee myös muissa muodoissa ja suhteissa. Vastaa-
vasti, jos lapsi on kokenut väkivaltaa kotonaan, hän todennäköisemmin kokee 
sitä myös muualla. 

Lapsen kokema väkivalta ei ole irrallaan siitä, minkälainen hänen käytök-
sensä on tai minkälainen lapsi hän on erilaisissa ihmissuhteissaan. Useissa eri 
tutkimuksissa (ks. Oranen 2001; Oranen & Keränen 2006, 82; Lepistö 2010, 
27) väkivallalla on todettu olevan monia ja pitkäaikaisia vaikutuksia lapselle. 
Otamme mukaan tähän artikkeliin kuvausta joistakin väkivallan vaikutuksista 
tai vaikutusmekanismeista, joilla voi ajatella olevan merkitystä lapsen saades-
sa tukiperheen tuekseen.  

Kun lapsi kokee väkivaltaa kodissaan, silloin ne aikuiset, joiden pitäisi olla 
lapselle tärkeimmät ja turvallisimmat, ovatkin itse ainakin ajoittain pelottavia 
ja turvattomuuden lähde. Tämä on pohja sille, että pikkulapsivaiheen turvalli-
sen kiintymyssuhteen kehitys vaarantuu ja häiriintyy. Kiintymysmalli on poh-
ja, jolta me kohtaamme muut ihmiset ja luomme kuvamme maailmasta joko 
turvallisena, ristiriitaisena tai turvattomana. Todellakin, myös kaikki myö-
hemmät ihmissuhteet värittyvät kiintymysmallin kautta, ei vain suhde äitiin, 
isään tai muuhun hoitajaan lapsena. Lapsen väkivaltakokemuksista puhutta-
essa ei voi ohittaa tätä kiintymyssuhteen muodostumisen elementtiä.  (mm. 
Hughes 2010.)

Jos lapsi on kokenut erilaista kaltoinkohtelua eivätkä vanhemmat ole olleet 
turvallisia; miten se näkyy lapsessa? Haittaako se? Yksiselitteistä vastausta ei 
ole, vaikka pääasiassa voi sanoa, että se voi vaikuttaa monella tavalla. Väkival-
lan vaikutukset ovat riippuvaisia monesta tekijästä: lapsen ikä ja sukupuoli, 
väkivallan määrä, kesto, toistuvuus, laatu ja vakavuusaste, läheisyys ja riippu-
vuus väkivallan tekijään, suojaavien tekijöiden määrä ja laatu sekä muut mah-
dolliset samanaikaiset riskitekijät vaikuttavat.   Väkivalta on jokaiselle lapselle 
vähintään kehitysriski ja useimmille se vaikuttaa monin tavoin. 

Käyttäytymisen tasolla väkivalta voi näkyä käytöshäiriöinä: lapsi on aggres-
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siivinen, tottelematon tai hän voi kohdella eläimiä julmasti tai kiusata muita 
lapsia. Lapsen leikit voivat olla satuttavia ja rajuja tai kielenkäyttö leikissä kar-
keaa. Jos joku tapahtuma on ylittänyt lapsen kestokyvyn, silloin normaali ja 
”parantava” leikki muuttuu traumaperäiseksi leikiksi. Sille on ominaista leikin 
muuttumattomuus, rituaalisuus ja ilottomuus. Huomattavaa on, että myös 
vauvaikäinen reagoi käytöksellään väkivaltaan; vauvalla voi olla vaikeuksia nu-
kahtaa tai hän säpsähtelee hereille, vauva on levoton, vaikeasti rauhoitettavis-
sa ja itkee paljon tai vauva voi luopua hoivan tavoittelusta ja nukkuu paljon. 

Väkivalta vaikuttaa ja näkyy myös lapsen tunne-elämän kehityksessä. Väki-
vallan emotionaalisia vaikutuksia lapseen ovat muun muassa pelot ja ahdis-
tuneisuus, surullisuus tai masennus, posttraumaattiset oireet, negatiivisuus 
ja kouluikäisillä myös itsetunnon vaikeudet, häpeä ja syyllisyys. Kouluikäisel-
lä lapsella traumaan liittyvät pelot ovat hyvin voimakkaita, konkreettisia ja to-
dentuntuisia. 

Koetun väkivallan fyysiset vaikutukset lapseen voivat myös olla moninai-
set: lapset voivat olla rauhattomia, ylivilkkaita, vaativia tai takertuvia, heillä on 
uni- ja syömisvaikeuksia tai taantumista. Väkivalta voi myös viivästyttää lap-
sen kognitiivista kehitystä, lapsi kokee itsesyytöksiä ja hänellä voi olla koulu-
vaikeuksia. Sosiaaliseen kehitykseen väkivallan vaikutus voi olla olennainen. 
Lapsella voi olla vaikeuksia sekä suhteissa ikätovereihin että aikuisiin; vähem-
män kavereita ja ambivalenssi suhteessa hoivaavaan aikuiseen.    

Kokemuksia tukiperhe – väkivalta -palapelin 
rakentamisesta 

Tukiperheen vanhemmilla on kokemustietoa siitä, miten tätä tukiperhetoi-
minnan ja lapsen väkivaltakokemusten yhteistä palapeliä rakennetaan käytän-
nössä. Kuvaamme tässä luvussa Heidi Lindgrénin kyselytutkimusten pohjal-
ta tukiperhevanhempien kokemuksia tuettavien lasten väkivaltakokemuksista 
ja sitä, miten ne ovat tulleet esille tukiperheessä. Rinnalla kulkee pohdintaam-
me: mitä asia mahtaa tarkoittaa käytännössä eli mitä on lyhyiden kyselyvasta-
usten takana, mitä taas meidän ammattilaisten pitäisi osata lukea vastauksis-
ta siirrettynä tukemisen käytäntöihin. 

Mistä tietoa tihkuu?

Tähän kyselyyn vastanneista kolmasosa ilmoitti tietävänä tuettavien lasten 
kohdanneen väkivaltaa. Mielenkiintoista oli, että suurin osa väkivallasta oli 
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tullut tukiperhevanhempien tietoon vanhempien kertomana. Yleisesti tiedäm-
me väkivallan olevan usein varjeltu salaisuus ja voikin ajatella vanhempien 
osoittaneen luottamusta tukiperheen vanhemmille kertomalla asiasta heille. 
Voi olla myös niin, että väkivallasta irti pääsemisessä ja sen käsittelyssä perhe 
on jo siinä vaiheessa, että väkivallasta on mahdollista puhua.  Joka tapaukses-
sa tässäkin tilanteessa tukiperhevanhemmat joutuvat kohtaamaan myös ai-
kuisen, joka kertoo väkivallasta. Se ei ole aina helppoa ammattilaisillekaan, ei-
kä varmasti tukiperheen vanhemmille: mitä voin sanoa, kun ihminen kertoo 
itselle tai lapselle tapahtuneista pahoista asioista? Pitäisikö minun osata siinä 
paikassa jotenkin auttaa? Hämmennys voi johtaa ajatteluun, että minun pitäi-
si jotenkin osata ”ratkaista” asia, kun oikeasti kuuntelu riittää.   

Puolet vastanneista ilmoitti väkivaltakokemusten ilmenneen lasten käyttäy-
tymisessä; esimerkiksi lapsen käytös oli aggressiivista ja väkivaltaista, esiintyi 
lyömistä ja kiusaamista. Lisäksi lapset saattoivat käyttäytyä hermostuneesti, 
jos aikuinen kysyi heissä olevista jäljistä. Noin kolmasosa vastanneista kertoi, 
että väkivaltakokemukset tulivat esille leikkien kautta; leikki oli väkivaltaista 
tai puhe leikeissä väkivaltaista tai väkivallan sallivaa. Kolmasosa lapsista oli it-
se kertonut äitiin tai itseen kohdistetusta väkivallasta. Vain viidesosa tukiper-
hevanhemmista oli saanut tiedon väkivallasta sosiaalityöntekijältä. 

Näitä tukiperhevanhempien kokemuksia mietittäessä aika selvää on, että lii-
an harvoin sosiaalityöntekijä on ensisijainen tiedon lähde tukiperheelle lapsen 
näin merkittävien kokemusten kertojana. Onko niin, että tässä tuen antami-
sen vaiheessa sosiaalityöntekijällä ei ole tietoa perheen väkivallasta?  Vai on-
ko niin, että se on asia, joka jää muiden moninaisten tapahtumien varjoon tai 
että sen merkitys hukkuu sosiaalityöntekijältäkin? Yksi selitys voi myös olla, 
että biologiselle vanhemmalle sosiaalityöntekijä on ”pelottavampi” keskuste-
lukumppani väkivalta-asioissa, kun taas toinen vanhempi eli tukiperheen van-
hempi koetaan turvallisemmaksi.  

Lapsen kokemusten näkyminen arjessa 

Noin puolet kyselyyn vastaajista arvioi, että lapsen väkivaltakokemuksilla ei 
ole vaikutusta tukiperheen arkeen. Ehkä kyseessä ovat ne perheet, joilla ei ai-
nakaan ollut tiedossaan lapsen väkivaltakokemuksia. Toisaalta voi myös olla 
vaikea eritellä, mitkä asiat ovat juuri väkivaltakokemuksiin liitettäviä ja mitä 
vähäisempää on tietämys aiheesta, sitä vaikeampaa lienee tunnistaminen. Ky-
selyn vastauksista kuitenkin ilmeni, että perheväkivaltakokemuksilla on vai-
kutuksia, jotka heijastuvat tukiperheen arkeen.
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Eniten lasten väkivaltakokemukset näkyivät arjessa lapsen käytöksessä vä-
kivaltaisina ongelmanratkaisukeinoina, leikkeinä ja puheina tai hyväksyvänä 
asenteena väkivaltaa kohtaan. Osa tästä asiasta oli tullut jo esille edellisessä 
kysymyksessä siitä, millä tavalla tukiperhevanhemmat saivat tietoa lapsen ko-
kemuksista; päättelemällä lasten käytöksestä tai oireista. Lähes puolet vastaa-
jista kertoi lapsella olevan keskittymisvaikeuksia. Väkivallan ajateltiin näkyvän 
arjessa epämääräisenä pahanolon tunteena sekä surumielisyytenä ja ahdistu-
neisuutena, turvattomuuden kokemisena, ristiriitaisena suhteena huoltajaan 
tai pelkotiloina. Myös häpeä ja asian salailu oli tunnistettu joissakin tukiper-
heissä. Yökastelu ja painajaiset olivat myös osassa perheistä tuttuja asioita. Tu-
kiperhevanhemmat arvelivat vaikutusten ulottuvan lapsen minäkuvaan ja it-
setuntoon.  

Monet tukiperhevanhemmat ovat näin ollen tuettavien lasten kanssa todelli-
sen haasteen edessä, vaikkakaan asia ei tietenkään ole ajankohtainen kaikissa 
tukiperheissä ja tukisuhteissa. Monessa perheessä on totta se, mitä kirjallisuu-
desta olimme voineet lukea etukäteen: lapsi kantaa kokemuksiaan mukanaan 
ja ne tulevat esille monin erilaisin tavoin.  Voi vain kuvitella tukiperheen van-
hemman urakkaa silloin, kun lapsi toistuvasti tai aina käyttäytyy väkivaltai-
sesti eli reagoi ulospäin suuntautuen. Eikä työmaa taida olla yhtään helpompi 
silloinkaan, kun lapsi reagoi ”sisäänpäin” eli on pelokas, ahdistunut tai näkee 
painajaisia. 

Tukitehtävä ei liene helppo silloin, kun väkivaltakokemukset ravistavat lap-
sen elämää suuntaan tai toiseen; kysytään voimia, taitoja ja tukea.  Yli puo-
let kyselyyn vastanneista tukiperhevanhemmista kuitenkin koki, että heillä on 
kohtalaiset valmiudet perheväkivallan havaitsemiseen ja puheeksi ottamiseen. 
Kolmasosa koki valmiutensa hyviksi, ja vain pieni osa piti valmiuksiaan heik-
koina tai koki ettei niitä ole. Vanhemmilla oli moniakin voimavaroja tässä teh-
tävässä apunaan: oma luonne, puolison tuki ja kokemus lasten kasvatuksessa 
tärkeimpinä. Ensiarvoisen tärkeitä asioita kenelle tahansa kasvattajalle. 

Palapelin puuttuvia osia?

Tukiperhetyön ja lasten väkivaltakokemusten yhteisen palapelin puuttuvia 
osasia tuli myös esiin kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastanneet tukiperheen 
vanhemmat kertoivat omasta tiedon, tuen ja koulutuksen tarpeestaan. Nämä 
ovat mielestämme suoria viestejä sosiaalityöntekijöille ja muille ammattilai-
sille, kun autamme tukiperheitä auttamaan.  
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Tietoa väkivallasta 

Selkein viesti ammattilaisille on, että yli 60 % vastaajista koki tarvitsevansa 
enemmän tietoa perheväkivallasta. Eniten tietoa kaivattiin perheväkivallan 
merkeistä ja tunnistamisesta, mutta tietoa kaivattiin myös siitä, kuinka voi tu-
kea lasta. Miltei 60 % vastaajista kaipasi myös tietoa, kuinka perheväkivallan 
voi ottaa puheeksi ja yli kolmasosa kaipasi tiedollista tukea perheväkivallan 
vaikutuksista lapseen. Yksi merkittävä tulos on myös, että kolmasosa vastaa-
jista kaipasi tietoa siitä, mistä apua voi hakea.  

Kokemuksemme kehittämishankkeessa on, että väkivaltatyön yksi tärkeä 
elementti on tiedon lisääminen. Tieto auttaa myös syvempään prosessiin pää-
semisessä. Kehittäjätyön kollegaa lainataksemme: ensin pitää tietää, jotta voi 
ymmärtää, ja sitä kautta voi muuttaa jotain omassa käytöksessään. Siirretty-
nä tämä tukiperhetyöhön, voi ajatella, että tieto yleisesti väkivallasta on väylä 
aikuiselle lapsen parempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta tukemiseen.  Tuki-
perheen arjessa näkyvä lapsen käytös on haaste myös tiedollisesti: tarvitaan 
tietoa väkivallan vaikutusten tavoista ja mekanismeista, jotta voisi nähdä lap-
sen käytöksen taakse kokemusten ja tunteiden maailmaan. Se auttaa aikuista 
empaattisempaan lapsen kohtaamiseen, mikä vähentää lapsen riskiä tulla kal-
toinkohdelluksi aina uudelleen uusissa paikoissa eri ihmisten taholta. 

Tarve saada tietoa väkivallan puheeksi ottamisesta ja puuttuva tieto autta-
mispaikoista lienevät käsi kädessä kulkevia. Kuinka voisi ottaa puheeksi asian, 
josta ei itsellä ole varmuutta, mihin tämä tie johtaa? Me ammattilaiset emme 
voi ohittaa tukiperhevalmennuksessa ja tukiperheiden tukemisessa näitä kah-
ta asiaa: tietoa väkivallan puheeksi ottamisesta ja tietoa, mistä apua voi hakea. 
Tiedon lisäämisessä on jo peruselementit siihen, että voisimme alkaa puhua 
tukiperheiden väkivaltatyöstä.  

Tuki

Tiedollisen tuen lisäksi noin 53 % tukiperhevanhemmista toivoi myös suoraa 
tukea lapsen väkivaltakokemusten käsittelyyn ja 38 % toivoi tukea tukiperhees-
sä sattuneiden tilanteiden käsittelyyn.  Tämä toive on hyvin ymmärrettävä 
suhteessa siihen, mitä vanhemmat olivat kuvanneet lasten käyttäytymises-
tä ja oireilusta väkivaltakokemuksiin liittyen. Tähän varmaankin liittyy myös 
toive tuesta ”lapsen kanssa jaksamiseen” (27 % vastanneista). Tukea toivottiin 
myös yhteistyöhön vanhempien kanssa (27 %), mikä on hyvin ymmärrettävää 
perheväkivalta-asiassa. 
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Tukiperhevanhemmat toivoivat tätä tukea lähinnä Pelastakaa Lapset ry:n ja 
kuntien sosiaalityöntekijöiltä, jotka tuntevat lapsen taustat. Toiveena oli, että 
tukiperheelle kerrottaisiin enemmän syistä, jotka ovat johtaneet tukiperheen 
tarpeeseen. Pelastakaa Lapset ry:lle tuli toive myös asian huomioimisesta tuki-
perhevalmennuksessa sekä aiheeseen liittyvästä koulutuksesta. Tukea toivot-
tiin myös lasten vanhemmilta ja muilta tukiperheiltä. 

Nämä tuen toiveet eivät ole liioiteltuja tai kohtuuttomia. Päinvastoin on hy-
vä, että tuen tarve nähdään ja tuodaan esille näinkin laajasti tukiperhetoimin-
nassa. On tärkeä tulos, että noin puolet tukiperheen vanhemmista toivoi tukea 
lapsen väkivaltakokemusten käsittelyyn. Lapsen väkivaltakokemusten käsitte-
ly ei voi olla ensisijaisesti vapaaehtoisten eli tukiperheen vanhempien tehtävä, 
mutta arjessa esiin tulevina asioina tarvitaankin arkista kohtaamista. On lois-
tavaa, että valmiutta näiden vaikeiden asioiden kohtaamiseen löytyy myös tu-
kiperhetoiminnasta, kunhan riittävä tuki olisi kohdallaan.  

Sosiaalityöntekijöille suunnattu toive tiedon välittämisestä on myös paikal-
laan ja kuuluu toki sosiaalityöntekijän rooliin joka tapauksessa. Lasta hyödyt-
tää, jos häntä koskeva tieto kaikkine tärkeine tapahtumineen siirtyy riittävästi 
hänen elämänsä eri aikuisille. Ja väkivalta-asioissa yleinen kouluttaminen tu-
lisi varmasti ulottaa koskemaan täydennyskoulutuksena myös tukiperhevan-
hempia. 

Reunapalaset palapeliin? 

Kun aloittaa vaikean palapelin tekemisen, yksi tapa helpottaa mahdottomalta 
tuntuvaa urakkaa on rakentaa ensin palapelin reunat. Se antaa hahmon, ääri-
viivat ja auttaa näkemään palapelin rakenteen. Tällaisia rakennetta luovia reu-
napalasia ovat kaikki ne asiat, joiden avulla ammattilaiset lisäävät valmiuksia 
ja mahdollisuuksia siihen, että myös tukiperheessä lapsen väkivaltakokemuk-
set voisivat tulla kuulluksi entistä paremmin. Että voisimme puhua tukiperhei-
den väkivaltatyöstä. 

Heidi Lindgrén miettii opinnäytetyönsä pohdinnassa tarvetta tukiperheitä ja 
perheväkivaltaa käsittelevän oppaan tuottamiseen. Näin kaikille tukiperheil-
le olisi tarjolla konkreettista tietoa asiasta, mikäli asia tulee ajankohtaiseksi, 
ja se olisi helposti saatavilla. Ja toisaalta, voisiko olla mahdollista saada tuki-
perhetyön aloitusvaiheeseen perheväkivaltaa seulova kyselylomake, vastaava 
kuin neuvolassa käytössä oleva seulontakysely? Tämä ei varmaankaan paljas-
taisi kaikkia perheväkivaltaperheitä, mutta ainakin siinä olisi yksi mahdolli-
suus nostaa asia esiin sosiaalityöntelijän kanssa. Nykyisessä tukiperhetyössä 
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erityistukiperhetoiminta erillisine valmennuksineen on ollut jo yksi askel sii-
hen suuntaan, että käytännössä tukiperheen vanhemmilla olisi riittäviä val-
miuksia kohdata vaikeiden kokemustensa vaurioittama lapsi ja tukea häntä. 
(ks Ammatillisia erityistukiperheitä, Pelastakaa Lapset ry).  

Tärkeää on väkivaltatietouden lisääminen myös koko tukiperhetyön pro-
sessissa. Yksi kohta on ennakkovalmennuksessa yleisen tietouden antaminen 
myös väkivallasta, kuten osa vanhemmista oli myös toivonut. Valmennusvai-
heessa annettu tieto ei samalla tavalla ehkä tule käyttöön, jos itseltä puuttuu 
siinä vaiheessa kosketuspinta asiaan. Se voi kuitenkin toimia herättäjänä si-
ten, että kun tukisuhteeseen tuleekin väkivaltakokemuksiaan kipuileva lapsi, 
tukiperhevanhempi on hereillä asian suhteen. Tärkeä kohta on vaihe, jolloin 
lapsi ja tukiperhe saatetaan yhteen, jolloin luodaan pohjaa luottamukselle se-
kä lapsen että vanhemman suhteessa tukiperheeseen. Väkivaltatyön näkökul-
masta se voi olla vaihe, jolloin luodaan maaperä myös sille, saako lapsi luvan 
puhua omista vaikeista kokemuksistaan tukiperheessä vai ei. Tässäkin koh-
taa sosiaalityöntekijöillä on merkittävä rooli, jos tiedossa on perheen väkival-
taa.  Tiedon ja tuen tarve voi kuitenkin tulla esille missä kohtaa tukisuhdetta 
vaan. Tukiperhetoiminnan väkivaltatyö edellyttää toteutuakseen ammattilai-
silta valmiutta antaa tukea väkivalta-asioihin oikea-aikaisesti ja säännönmu-
kaisesti.  

  



75

Käytetty kirjallisuus 

Ammatillisia erityistukiperheitä: elektroninen aineisto: www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/
ammatillisia-erityistukiperheitä. 

Ellonen, Noora, Kääriäinen, Juha, Salmi, Venla & Sariola, Heikki (2008) Lasten ja nuorten 
väkivaltakokemukset. Tutkimus 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. 
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 71/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja 87. 
Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu & Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 

Holmberg, Tiina (2000) Lapset ja perheväkivalta. Helsinki: Lasten keskus.

Hughes, Daniel A. (2010) Tie traumasta tervehtymiseen. Rakkauden herättäminen syvästi 
vaurioituneissa lapsissa. Tampere: PT-kustannus. 

Keränen, Saara (2004) Tukiperhetoiminta lasten kuvaamana - tutkimus lasten osallistumisesta ja 
kokemista merkityksistä lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminnassa. Lapsi- ja nuorisosiaalityön 
ammatillinen lisensiaatin tutkimus. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 
Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja numero 3. Helsinki. 

Lindgrén, Heidi (2012) Tukiperhevanhempien väkivaltatietous ja – kokemukset. Mikkelin 
ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, sosionomin koulutusohjelma. http://kirjasto.mikkeliamk.fi/
index.asp

Marjomaa, Paula: Tukiperhetoiminta – jaettu kokemus yhteisistä hetkistä, tuesta ja lapsen ilosta. 
elektroninen aineisto:  www.pelastakaalapset.fi/ tukiperhetoiminta_raportti (Paula Marjomaa) 

Oranen, Mikko (2001) Elämää varjossa – väkivallalle altistumisen vaikutuksista. Teoksessa Oranen, 
Mikko (toim.) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi- ja 
turvakotienliiton julkaisu 30. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 41–65.

Oranen, Mikko (2004) Lapset ja perheväkivalta. Teoksessa Söderholm, Annlis, Halila, Ritva, Kivitie-
Kallio, Satu, Mertsola, Jussi & Niemi, Sirkku (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Kustannus Oy 
Duodecim, 128–150. 

Oranen, Mikko & Keränen, Eija (2006) Lasten auttaminen. Teoksessa Perhe- ja lähisuhdeväkivalta. 
Auttamisen käytäntöjä. Ensi- ja turvakotienliiton julkaisu 35. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto. 

Lepistö, Sari (2010) Nuorten kokema perheväkivalta: Malli hyvinvoinnista ja selviytymisestä. 
Universitatis Tamperensis; 1552, Tampere: Tampere University Press. 

Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (2003) Lapset, perhe ja väkivaltatyö. Helsinki: WSOY. 

Punamäki, Raija-Leena (2010) Kun trauma astuu perheeseen: lasten kehitys sekä selviytymis- ja 
hoitokeinojen tehokkuus. Teoksessa Silvén, Maarit (toim.) Varhaiset ihmissuhteet - Polku lapsen 
suotuisaan kehitykseen. Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy, 129–144. 

Tukiperhetoiminta (2011) Pelastakaa Lapset Ry. WWW-dokumentti. http://www.pelastakaalapset.fi/
toiminta/lastensuojelutyo/tukiperhetoiminta. Päivitetty 26.11.2011. Luettu 26.10.2011. 



76

Syntymävanhemmat ja kotiin 
palanneet lapset
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SynTyMäVAnHEMMAT JA KOTiin PAlAnnEET lAPSET

Eeva Immonen

Kun lapsi sijoitetaan, vanhemmasta tulee lapsensa etävanhempi. Tavallinen 
vanhemman kokemus on yksinäisyys. Kun lapsi palaa, etävanhempi palaa lä-
hivanhemmaksi omalle, joskus vieraalta tuntuvalle lapselleen. Tavallinen van-
hemman kokemus on tuolloinkin yksinäisyys. Se, mitä eniten kaivataan, on 
vertaistuki. Kaivataan sitä toista, joka käsittää, mistä on kyse ja miltä se tuntuu. 

Tämän julkaisun artikkeleista kaksi kertoo syntymävanhempien saamasta 
tuesta huostaanoton päätyttyä, kun lapset ovat palanneet kotiin. Taru Ollikai-
nen kirjoittaa väkivaltaa kokeneiden äitien kokemuksista huostaanoton pur-
kamisen jälkeen saaduista palveluista ja tuesta. Riitta Kojo kirjoittaa samasta 
aiheesta aineistonaan vanhempien vertaistukiryhmä.  Kumpikin kirjoittaja on 
nähnyt tärkeäksi tuoda esiin syntymävanhempien omat kokemukset saadus-
ta tuesta. Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa – 
hankkeemme tavoite oli nimensä mukaisesti tuoda esiin sijaishuollon osapuol-
ten kokemuksia. Syntymävanhemmat ovat pysyvä osa lapsen sijaishuoltoa. 

Syntymävanhempien saamaa tukea huostaanottotilanteissa on tutkinut 
mm. Miia Pitkänen (2011) käytäntötutkimuksessaan Vastuun paikka! Syntymä-
vanhempien ja lasten suhdetta on tuettu Pelastakaa Lapset ry:n kehittämällä 
Silta-mallilla (Kiiskinen & Eskelinen 2010), jossa rakennetaan tietoisesti siltaa 
elämäntarinoiden avulla huostaan otetun lapsen, hänen biologisten vanhem-
piensa ja läheistensä sekä lastenkodin omahoitajan tai sijaisvanhemman välil-
le niin, että kaikki osapuolet ovat läsnä samanaikaisesti. Sillan rakentamisel-
la tavoitellaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymisen tukemista. 

Oman lapsen huostaanotto on monelle vanhemmalle vahvasti häpeällinen, 
epätoivoinen ja raivostuttava. On vaikea pyytää apua, kun on niin huono tai 
niin raivoissaan, ettei pysty ajattelemaan, tuntemaan vain. Vaikka lapsen si-
joitus olisi ollut myös vanhemman tahto tai tapahtunut vanhemman omasta 
pyynnöstä, ei se silti mikään vanhemmuuden onnistumiskokemus ole. 

Lapsen kotiinpaluu taas on monelle vanhemmalle toiveiden täyttymys, mut-
ta myös pelottava tilanne. Uutta sijoitusta ei enää saa tulla, nyt on pärjättävä. 
Vanhempien tavallinen tuntemus on, että apua on vaikea pyytää viranomaisil-
ta, koska ajatuksissa väijyy pelko, että ne vievät sen taas. Kaikille sitä huoltaan 
ei edes kehtaa sanoa ääneen. 
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Vanhemmat kaipasivat vertaisten tukea nimenomaan sijaishuollon proses-
sin muutoskohtiin: lapsen lähtöön ja palaamiseen sekä niihin tilanteisiin, kun 
lapsen tai omassa elämässä tapahtuu jotain huolestuttavaa. Tueksi kaivataan 
viranomaisavun rinnalle ”vallatonta” tukea – sellaisia tukimuotoja, joihin ei 
sisälly lastensuojelullista vallankäyttöä, joissa voi olla oma itsensä ja on niitä 
muita, jotka ymmärtävät selittämättä. Juuri sitä voivat järjestöt tarjota. 

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät ovat olleet VIOLA – väkivallasta va-
paaksi ry:n toiminnan kulmakivi. Hankkeessa vedettyjen vertaistukiryhmien 
palautteissa ryhmäläiset ovat pitäneet vertaisuuden kokemista tärkeänä ryh-
män antina, Taru Ollikaisen artikkelin sanoin: ”Ryhmä voimaannuttaa, ilma-
piiri sallii puhua, kysyä ja kyseenalaistaa eikä tarvitse pelätä.” Pelon kanssa vä-
kivaltaa kokeneet ovat tottuneet elämään. 

Huostasta kotiin palanneiden lasten vanhemmat tiesivät etukäteen, että vä-
kivallastakin vertaistukiryhmässä puhutaan, mutta ryhmää ei ollut koottu vä-
kivaltakokemuksista lähtien. Ryhmäläiset kokivat tiedon saannin väkivallas-
ta tärkeäksi; tieto avaa ymmärrystä omille kokemuksille ja omalle käytökselle. 
Ymmärrys taas antaa mahdollisuuden vaihtoehtojen löytämiseen. Voisi ehkä 
sanoa, että vertaistukiryhmäläiset olivat heränneet väkivallan merkitykseen ja 
olemassaoloon. Väkivallan tiedostamisen jälkeen taas kaivattiin omien koke-
musten työstämistä väkivallan värittämän elämän jälkeen. 

Lapsen kokema tai näkemä väkivalta sijaishuollon tielle vievänä tekijänä ei 
tule huomioiduksi lapsen sijoituksen aikana eikä sen jälkeen. Vaikka se mai-
nittaisiin lasta koskevissa asiakirjoissa ja siitä puhuttaisiin paljon vanhempien 
kanssa lapsen sijoitusvaiheessa, apu väkivaltakokemusten käsittelyyn on sat-
tumanvaraista ja vanhemman oman tiedostamisen ja aktiivisuuden varassa. 
Apu ja tuki väkivaltakokemuksiin vanhemmille ja lapsille ei ole itsestäänsel-
vyys, ei edes avun ja tuen tarve. Väkivallan vaikuttavuus unohtuu. On tarve jat-
kaa eteenpäin, jättää solmut sikseen. 

Kummassakin artikkelissa kerrotaan vanhempien kokevan tärkeäksi tiedon 
saamisen lastensuojelusta ja sijaishuollosta. Kyse ei ollut siitä, ettei tietoa las-
tensuojeluprosessin kuluessa olisi annettu – pikemminkin siitä, että oman 
kriisin keskellä se menee ohi. Ihminen vain ei pysty ottamaan paljon vastaan 
silloin, kun tunteet ovat päällimmäisinä, varsinkaan viranomaiskielellä tarjot-
tua tietoa. 

Perhetyö on hyvin merkittävä tukimuoto lapsen palattua kotiin. Perhetyötä 
ei koettu kontrolloivana, vaikka sen tiedettiin sitäkin olevan. Se koettiin autta-
mistyönä, jonka tavoitteena on auttaa vanhempaa ja lasta pärjäämään uudes-
sa tilanteessaan yhdessä. 
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Epäoikeudenmukaisuuden ja tuen puutteen kokemukset painuvat syväl-
le – syvälle painuvat myös kokemukset kuulemisesta, tuesta ja avusta. Taru 
Ollikainen kuvaa artikkelissaan, kuinka äidit kokivat vaikeita tunteita vielä 
haastattelutilanteessakin muistellessaan tuen puutetta; Riitta Kojo kertoo ar-
tikkelissaan ryhmäläisten kokeneen, että viranomaiset uskoivat muutokseen. 
Vanhemmat olivat saaneet kannustusta ja realistista palautetta sosiaalityönte-
kijöidensä taholta. Oman lapsen hyvinvointi ja oma vanhemmuus on herkkä 
kohta myös sille vanhemmalle, joka ei pysty vanhemmuuden tehtävistään riit-
tävästi suoriutumaan.
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TAiPunu OOn, MuTTEn TAiTTunu 

Taru Ollikainen

Artikkeli pohjautuu vuonna 2011 tehtyyn opinnäytetyöhön ”Taipunu oon, 
mutten taittunu” - väkivaltaa kokeneiden äitien kokemuksia saaduista palve-
lu- ja tukimuodoista huostaanoton purkamisen jälkeen (Ollikainen 2011). Ar-
tikkeli tuo esille opinnäytetyön keskeisimmät aihealueet ja tutkimustulokset. 

Tein opinnäytetyöni Mikkelin ammattikorkeakoulussa, yhteistyössä Viola – 
väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa ja se on osa kehit-
tämishanketta ”Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa”. 
Opinnäytetyö sivuaa hankkeen eri teemoja, keskittyen väkivaltatyöhön ja las-
tensuojeluun sekä asiakkaan näkökulmaan palveluiden saatavuudesta ja laa-
dusta. Opinnäytetyö käsittelee aihetta äitien näkökulmasta, ja sen tavoitteena 
on tuoda esille väkivaltaa kokeneiden äitien kokemuksia palveluista ja saadus-
ta tuesta huostaanoton lopettamisen jälkeen.

Opinnäytetyössäni etsin vastauksia seuraaviin tärkeisiin tutkimuskysymyk-
siin: Mitä palveluita ja tukea äidit ovat saaneet huostaanoton purun jälkeen? 
Minkälaisia kokemuksia äideillä on palveluista ja saadusta tuesta ollut? Mitä 
palveluita ja tukea äidit olisivat toivoneet enemmän? Ja mitä väkivallalle ja sen 
uhkalle on tehty?

Viimeinen tutkimuskysymys tuntunee hieman irralliselta muihin tutkimus-
kysymyksiin verrattuna, mutta opinnäytetyön tilaajan intressien sekä äitien 
kokemusten todellisen kuulemisen kannalta oli oleellista kysyä ”mitä väkival-
lalle ja sen uhkalle on tehty?”. Väkivalta oli vahvasti läsnä kaikkien haastateltu-
jen äitien elämässä, ja sillä oli merkittäviä vaikutuksia perheiden lastensuo-
jeluprosessien alkamiseen ja huostaanottojen päättymiseen. Opinnäytetyön 
erikoispiirteenä lieneekin juuri se, että äitien kokemusten perusteella päästiin 
tarkastelemaan lähemmin sitä, kuinka tärkeiksi erilaiset tuki- ja palvelumuo-
dot voivat muuttua erityisessä elämäntilanteessa, kuten perheväkivaltatilan-
teessa.  

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoa varten tarvitsin huostaanoton purun läpikäyneitä äite-
jä Mikkelistä ja lähialueilta, ja ajatuksena oli löytää 3–5 haastateltavaa. Kaik-
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ki haastatellut äidit löytyivät Viola ry:n kautta, ja kaiken kaikkiaan heitä löy-
tyi kolme vapaaehtoista. Ennen varsinaisia haastatteluita tein esihaastattelun, 
jonka avulla pyrin sisäistämään tunteita, kokemuksia ja tietoa siitä, millainen 
tilanne huostaanottoprosessi kaiken kaikkiaan on. Esihaastattelun tavoitteena 
oli löytää haastattelurungosta ne kohdat, joihin tarvittiin kysymysten tarken-
nusta, muokkaamista tai poistamista. Esihaastattelussa esille tulleita tietoja ei 
käytetty varsinaisessa työni tekstiosuudessa, koska haastattelurunko ja täten 
kysymysten yhdenmukaisuus muuttuivat kyseisen esihaastattelun jälkeen. 

Tehdyt haastattelut olivat teemahaastatteluita, joka tarkoittaa struktu-
roitujen (lomakehaastattelut) ja avoimien haastattelujen välimuotoa. Haas-
tattelutilanteet olivat rentoja, vaikka sen osapuolet eivät tunteneet toisiaan 
entuudestaan. Kaikki äidit olivat avoimia ja valmiita kertomaan omista koke-
muksistaan. Asioista keskusteltiin niiden oikeilla nimillä, eikä tunteenpurka-
uksilta vältytty: koko tunteiden kirjo tuli esille haastatteluiden lomassa. Välillä 
nauroimme yhdessä tapahtuneille, seuraavassa hetkessä taas itkettiin ja pu-
rettiin voimakasta vihaa, ja sitten kyyneleet vaihtuivat taas naurunsekaisek-
si kerronnaksi. Toisessa hetkessä äidit kuiskivat asioita, ja seuraavaksi asioita 
käytiin läpi voimakkaasti elehtien ja ääneen puhuen. Haastattelujen ajan äi-
tien olemus muuttui jatkuvasti, pienestä kyyryssä istuvasta mytystä vahvaksi 
suoraselkäiseksi naiseksi. 

Äitien tunteiden purkaukset tuntuivat toisinaan jopa irrationaalisilta: äidit 
saattoivat kertoa vakavista väkivaltakokemuksista lähes huvittuneina. Tämä 
osoittanee vain sen, kuinka traumatisoivasta kokemuksesta voi olla kyse kun 
puhutaan perheväkivallasta. Toki osa muistoista ja kokemuksista oli myös sel-
keästi työstetty ja käyty läpi, jotta niistä voitiin puhua niin vapautuneeseen ja 
avoimeen sävyyn. 

Teoriaa opinnäytteen tukena

Opinnäytetyön teoriaosuudessa pyrittiin tekemään ymmärrettäväksi lasten-
suojeluprosessia, sosiaalihuollon palveluita sekä määriteltiin väkivallan eri 
muotoja ja vaikutuksia. Erityisesti lastensuojeluprosessin selventäminen oli 
oleellisen tärkeää, jotta tutkimusaineisto avautuisi lukijalle selkeämpänä ko-
konaisuutena.

Lastensuojelulain mukaan kunnassa lastensuojelun toimeenpanoon liitty-
vistä asioista vastaa siihen määrätty sosiaalihuollon toimielin, jonka tulee tar-
vittaessa tehdä yhteistyötä kunnan muiden viranomaisten ja palvelutuottajien 
kanssa. Laki velvoittaa kuntia järjestämään lastensuojelua sisällöltään ja laa-
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juudeltaan sellaisena kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Suomessa on 
asetettu lait turvaamaan lasten hyvinvointia, mutta mikään laki ei vielä vastaa 
väkivallasta kärsivien ihmisten avunhuutoon. Kunnat eivät ole lain nojalla vel-
vollisia tarjoamaan erilaisia palvelu- ja tukimuotoja väkivallan uhreille. 

Opinnäytetyön teoriaosassa tahdottiin myös avata haastateltujen äitien elä-
mään kuulunutta väkivaltaa terminä, koska se näyttäytyi tutkimusaineistossa 
vahvassa roolissa. Opinnäytetyö keskittyi erityisesti perheväkivaltaan ja äitiin 
kohdistuvaan väkivaltaan.

 Perheväkivalta kohdistuu useimmiten naisiin, ja se on usein monivuotinen 
jatkumo, joka ei tule ilmi samalla tavoin kuin muu väkivalta. Perheväkivaltaa 
ei esimerkiksi pidetä yhtä rikollisena kuin tuntemattoman tekemää väkival-
taa. Perheväkivalta tapahtuu usein kotona ja tekijä on läheinen ihminen. (Hus-
so 2003.) Haastateltujen äitien kohdalla väkivallan tekijä oli oma puoliso tai 
miesystävä. Itseensä kohdistuneen väkivallan lisäksi miehen lapsiin kohdista-
ma väkivaltaisuus on aina väkivaltaa myös naista kohtaan. Se on tapa heiken-
tää naista äitinä ja vaimona, ja se synnyttää naisessa nopeasti ”huono äiti”- 
tunteen. Naisen äitiys vaurioituu aina väkivaltaisessa suhteessa. (Hannonen 
2001.)

Se mitä väkivalta voi aiheuttaa sen kohteeksi joutuneelle, on monisyinen ja 
kipeä tie. Väkivallan on todettu aiheuttavan monia lieveilmiöitä, kuten pelkoa, 
ahdistusta, toimintakyvyttömyyttä, masennusta, elämänhaluttomuutta, mie-
lenterveyshäiriöitä, fyysistä kipua ja vammoja, sosiaalista eristyneisyyttä ja 
syrjäytymistä, taloudellista ahdinkoa, alkoholisoitumista, itsemurhayrityksiä 
ja tappoja sekä murhia. (Lehtonen & Perttu 1999.) Opinnäytetyön tutkimusai-
neistosta nousi esille, että nimenomaan väkivalta oli yksi suurimmista teki-
jöistä joka johti lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen ja sen myötä lasten 
huostaanottoon. 

Väkivalta itsessään on vaaratekijä, ja se uhkaa sekä äidin että lapsen turvaa, 
mutta sen myötä syntyy myös lieveilmiöitä. Tutkimusaineistossa päihdeongel-
ma oli yleisin väkivallan seurauksena tai sen rinnalla äitien elämään kulkeutu-
nut ilmiö. On todettu, että päihdeongelmat ovat yksi yleisimmistä väkivallan 
trauman seurauksena esiintyvistä ilmiöistä, koska niiden avulla pyritään tu-
kahduttamaan epämiellyttävät tunteet ja tuntemukset. 

Mitä saatiin selville?

Opinnäytetyön tavoitteena siis oli vastata edellä mainittuihin tutkimuskysy-
myksiin ja tuoda esille väkivaltaa kokeneiden äitien kokemuksia sosiaalihuol-
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lon palveluista ja tuesta ja niiden tarvevastaavuudesta huostaanoton purun 
jälkeen. 

Jokainen haastatteluun osallistunut äiti oli jossain vaiheessa elämäänsä jou-
tunut perheväkivallan kohteeksi. Jokaisen äidin kohdalla väkivallan tekijä oli 
miesystävä tai puoliso. Kaikissa perheissä oli lisäksi päihdeongelma, sekä isäl-
lä että äidillä. Väkivalta ja päihteet vyöryttivät perheiden elämää murskaavan 
kiven lailla, tehden perheiden elämästä ongelmien vyyhdin. 

Jokaisen äidin kohdalla väkivaltaisuudet loppuivat vasta pariskunnan erotes-
sa, ja siitä lähti käyntiin alkusysäys parempaan. Väkivallan loppuessa voimava-
roja riitti nyt päihdeongelman hoitoon. Kaksi kolmesta äidistä kävi läpi pitkä-
aikaisen päihdekuntoutuksen, yhden pärjätessä omin voimin ja tukiverkoin.

Samaan aikaan perheissä oli vireillä lapsen tai lasten sijoitusprosessi. Kah-
dessa perheessä huostaanotto kohdistui yhteen lapseen, ja kolmannessa per-
heessä kyse oli avohuollon sijoituksesta ja se kohdistui kaikkiin kolmeen lap-
seen. Huostaanottojen syynä olivat väkivallan uhka, vanhempien päihteiden 
käyttö, vanhempien voimavarojen vähyys sekä lasten oireilu. Kaikki perheet 
olivat ennen huostaanottoa saaneet avohuollon tukitoimenpiteitä.

Kokemukset saaduista palvelu- ja tukimuodoista

Tutkimusaineistossa esille nousivat seuraavat palvelut ja tukimuodot, joi-
ta perheet saivat huostaanoton purun jälkeen: väkivaltatyö, päihdetyö, terveys- 
ja liikuntapalvelut, perheneuvola, perheleirit, lapsiperheiden sosiaalityö sekä 
perhetyö. Esille tulleet palvelu- ja tukimuodot olivat pääasiallisesti sosiaalitoi-
men tarjoamia jälkihuollon tukitoimia. Haastatteluissa perheen, sukulaisten 
ja ystävien tarjoama apu ja tuki eivät juurikaan nousseet esille. Eniten lähipii-
rin apua äidit kertoivat saaneensa ennen huostaanottoa tai lapsen kodin ulko-
puolisen sijoituksen aikana.  

Opinnäytetyön tuloksissa nähtiin kuntien lastensuojelun palveluiden eriar-
voisuutta sen laadussa sekä saatavuudessa. Huostaanoton purkamisen jälkeen 
saaduista palvelu- ja tukimuodoista äideillä oli paljon erilaisia kokemuksia ja 
mielipiteitä.  Negatiivisia kokemuksia käytiin haastatteluissa tarkasti läpi, ja 
asioita muistettiin äärimmäisen tarkasti. Koetut epäoikeudenmukaisuudet ja 
kokemukset turvaverkon katoamisesta olivat painuneet syvälle äitien mieleen. 
Esille nousi erilaisia ikäviä kokemuksia saatujen palvelu- ja tukimuotojen osal-
ta: lakisääteisten palvelu- ja tukimuotojen saanti kesti jopa parikin kuukaut-
ta, yhteistyö ja suhteet sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten kanssa oli-
vat hankalia, äidit eivät aina kokeneet tulleensa kuulluiksi, heidän asioitaan ei 
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otettu vakavasti, tarjottuja palvelu- ja tukimuotoja käytettiin erään äidin mie-
lestä perhettä vastaan. 

Tutkimusaineistosta nousi esille kuitenkin myös positiivisia kokemuksia 
saaduista palvelu- ja tukimuodoista. Varsinkin vertaistukiryhmät saivat osak-
seen paljon kehuja. Vertaistukiryhmät koettiin yhtenä parhaimmista tukimuo-
doista sen voimaannuttavan ja tukea antavan ilmapiirin ansiosta. Siellä sai pu-
hua, kysyä ja kyseenalaistaa ilman pelkoa. 

”Ja pääsin mukaan semmoseen ryhmään, ja se anto ihan hirveesti. Sen ryhmän 
jälkeen synty se vahvuus että nyt mä haen sen tytön sieltä kotia, ja sillee se vah-
visti kauheesti.”

Tutkimusaineistosta selvisi myös, että jokainen äiti toivoisi nykyistä enem-
män palvelu- ja tukimuotoja. Yhteistä kaikilla äideillä palvelu- ja tukimuoto-
jen viidakossa oli se, että kaikki kertoivat joutuneensa hakemaan apua ja tietoa 
oma-aloitteisesti, eikä sen saaminen ollut aina itsestäänselvyys. 

Eniten äidit kaipasivat erilaisia tukihenkilöitä, muun muassa vertaistuki-
ryhmien tai kotona arjen pyörteissä auttavan tuen muodossa. Keskusteluavun 
ja konkreettisen tuen lisäksi mahdollisuus omaan aikaan koettiin tärkeäksi 
ja voimavaroja kasvattavaksi. Yleisellä tasolla äidit toivoivat jatkossa tiukem-
paa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä aitoa vanhempien kuulemista, apua ja 
tukea ajoissa kotiin, tukiperhetoimintaa, puolueetonta keskusteluapua sekä 
päättäjille rohkeutta tarttua toimiin jämäkästi. Ydinsanomana äitien toiveis-
ta nousi esille perhelähtöisyys: pyrkimys pitää perhe koossa ja kokeilla kaikki 
mahdolliset keinot auttaa perhettä. 

Tänä päivänä on syytä pohtia, kuinka tavallista tai epätavallista on, että si-
joitetut lapset palaavat kotiin? Vaikka lastensuojelulain henki on perheiden 
koossa pitäminen ja uudelleen yhdistäminen on yksi sen päätavoitteista, tun-
tuu toisinaan kuitenkin siltä, että todellisen pelin henki on jotain muuta. In-
ternetin keskustelupalstat ovat täynnä turhautuneita keskusteluja siitä, onko 
huostaanotoista tullut Suomessa rahakas bisnes? Voidaanko jopa pohtia sitä, 
myydäänkö lastensuojelun asiakasperheille sellaista ajatusta, että lapsi ei tule 
takaisin, jos hänet on kerran huostaan otettu. Tällä tavoin ehkä autetaan las-
ta joltain osin, mutta kokonaisuus, johon lapsi kuuluu, ei koskaan korjaannu.

Tai kun lapsen huostaanotto puretaan ja tämä palaa kotiin, miksei silloin 
voitaisi jatkaa perheen tukemista yhtä vahvasti kuin sijoituksen aikana? Lap-
sen paluu on suuri hetki koko perheelle, ja se voi olla jopa kriisi. Perheen täytyy 
opetella elämään uudelleen yhdessä, sisäistää uudet yhteiset toimintamallit 
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sekä kestää takaraivossa myllertävät onnistumisen paineet, "pakko pärjätä"- 
fiilis. Nämä ovat niitä hetkiä, joilla voidaan sinetöidä monenkin vuoden rank-
ka yhteistyö perheen ja muiden tahojen kanssa ja saada oma työ onnistuneesti 
päätökseen. Huolehtimalla perheen voimavaroista ja hyvinvoinnista riittävän 
kauan huostaanoton purun jälkeen tehtäisiin terveempiä ja onnellisempia per-
heitä. Samalla työntekijä saisi oman kiitoksen ja kannuksensa, joka taas nos-
taisi uskoa ja motivaatiota omaan työhön. 

Esille tuodut pohdinnat ovat osa hajanaisia ajatuksiani ja voivat olla hyvin-
kin kärjistettyjä. Ajatusten vahva negatiivinen sävy saattaa osaltaan johtua sii-
tä, että hyvin päättyvät tarinat eivät päädy julkisuuteen samalla mittakaavalla 
kuin huonosti hoidetut sijoitukset. Niistä me emme koskaan kuule.

...ja sitten vielä 

Opinnäytetyön prosessin edetessä, tutkimusaineiston valmistuttua ja teo-
rian antaman pohjan myötä ilmoille nousi hämmennys Suomen lastensuo-
jelutyön ja erityisesti jälkihuoltopalveluiden tilasta. Opinnäytetyössä tahdot-
tiin tuoda tätä asiaa paremmin esille äitien kertomien kokemusten kautta sekä 
tuomalla rinnalle muita tutkimuksia.

Opinnäytetyön tuloksia saattoi peilata vuonna 2005 tehtyyn valtion koulu-
kotien jälkihuoltohankkeeseen, jossa kerättiin havaintoja lastensuojelun jälki-
huollon toteutumisesta eri paikkakunnilla (Känkänen ja Laaksonen 2006, 
43). Koulukotien selvityksestä kävi ilmi jälkihuoltokäytäntöjen alueellinen kir-
javuus ja epätasa-arvoisuus, aivan kuten opinnäytetyön tuloksissakin nousi 
esille. 

Koulukotien selvityksen mukaan joillain alueilla jälkihuolto oli hoidettu 
mallikkaasti ja paikkakunnilta löytyi jopa jälkihuoltokeskuksia, jälkihuollon 
asiakasohjausryhmiä, palveluohjaajia ja eriasteisia tuetun asumisen muotoja. 
Useimmissa kunnissa jälkihuoltotyö oli kuitenkin edelleen alueellisen sosiaa-
lityöntekijän varassa ja toteutus oli siten riippuvainen yhden työntekijän re-
sursseista, tiedoista ja taidoista. Opinnäytetyön tutkimustuloksissa tuli esille 
äitien kokemuksia, tarpeita ja toiveita liittyen nimenomaan lisätukeen ja -pal-
veluihin ja niiden heikohkoon saatavuuteen. Äitien kertoman perusteella jäl-
kihuollon suunnitelmat eivät aina toteudu käytännössä kuten ne oli suunni-
teltu. Palveluita saadakseen äidit joutuivat usein itse selvittämään asioita ja 
vaatimaan lisätukea. 

Opinnäytetyön pitkän prosessin myötä omat ajatukseni saivat uusia tuulia 
alleen, ja aiheuttivat pitkälliset pohdinnat muun muassa sosiaalialan eettisyy-
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teen, oikeudenmukaisuuteen, riittävyyteen, saatavuuteen ja laadukkuuteen 
liittyen. Mikään ajatus ei ole vieläkään päätynyt lopputulokseen, vaan maail-
man muuttuessa myös ajatukset ovat muuttuneet. Oma maailmankuvani on 
kuitenkin näiden pohdintojen myötä alkanut muuttaa muotoaan ja ehkäpä 
juuri entistä enemmän ammattimaisempaan suuntaan.

Opinnäytetyön avulla haluttiin herätellä myös muita sosiaalialan ammatti-
laisia ajattelemaan sekä tajuamaan lastensuojeluperheiden kokemaa todelli-
suutta. Pienenä hartaana toiveena olisi, että ”Taipunu oon, mutten taittunu” 
- opinnäytetyö toimisi pienenä liikkeelle panevana voimana. Tämä tavoite täyt-
tyy, jos työn lukijalle herää ajatuksia, kysymyksiä, ideoita ja mielipiteitä liit-
tyen sosiaalihuollon palvelu- ja tukitoimiin, äitien kokemuksiin tai muuhun 
työssä esille tulleeseen aiheeseen. Sosiaalialalla tarvitaan ihmisiä jotka uskal-
tavat kyseenalaistaa totutut toimintatavat ja laittaa muutoksen pyörät pyöri-
mään.
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VAnHEMPiEn KOKEMuKSiA VERTAiSTuESTA 
HuOSTAAnOTOn PuRKAMiSEn JälKEEn

Riitta Kojo

Haluan tuoda esille vanhempien asemaa lastensuojelun huostaanotossa ja sen 
jälkeen. Vanhemmat tarvitsevat tukea sijoituksen eri vaiheissa, myös lapsen 
palatessa kotiin. Pro gradu työssäni etsin vastauksia siihen, millaisesta tuesta 
vanhemmat ovat kokeneet hyötyneensä huostaanoton jälkeen, erityisesti las-
ten kotiin palaamisen aikana. 

Olen haastatellut vanhempia, joiden lapsen huostaanotto on lakkautettu en-
nen 18 -ikävuotta. Haastattelut on tehty sensitiivisen syvähaastattelun avulla, 
vanhempia tavattiin kaksi kertaa. Kysyin haastateltavilta, millaista tukea he 
saivat ja millainen tuki auttoi heitä elämäntilanteessa, jossa lapsi on huostaan 
otettu ja kun lapsi palasi kotiin. Aineiston analyysi on tehty fenomenologis-
hermeneuttisen suuntauksen mukaisesti etsimällä merkityksiä ja liittämällä 
vanhempien tuomia asioita teoreettiseen keskusteluun.

Tässä artikkelissa tuon esille vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmäs-
tä huostaanoton purkamisen jälkeen, kun lapset ovat palanneet kotiin. Lasten 
kotiin paluun vaiheessa haastattelemani vanhemmat osallistuivat vertaistuki-
ryhmään, joka oli räätälöity vanhemmille, joiden lapsi palasi sijaishuollosta 
kotiin. 

Vertaisuus

Susanna Hyväri (2010, 198) ymmärtää vertaistukiryhmällä toisen auttamisen ja 
tukemisen vastavuoroista suhdetta, jossa yhteistä elämäntilannetta käsitellään 
yhdessä. Vertaistoiminnan keskiössä ovat yhteiset kokemukset ja niiden jaka-
minen. Vertaisryhmätoiminta ei ole palvelua eikä terapiaa vaan nimenomaan 
tukea. Vertaistuki on vastavuoroista auttamista, jossa tuki ja auttamissuhtei-
den roolit vaihtuvat keskenään, erona palveluihin ja terapiaan, joissa roolit ei-
vät vaihdu. Vertaistukitoiminnassa edellytetään vuorovaikutuksen pelisääntö-
jä, yhteisesti sovittuja ja muutettavissa olevia. Vertaistukiryhmän toiminnan ei 
välttämättä tarvitse rajoittua elämäntilanteiden kriisien käsittelyyn vaan se voi 
laajeta myös ystävyydeksi ja yhteisöllisyydeksi. (Hyväri 2010, 215–219.)
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Tutkimuksen haastateltavat

Tutkittavat olen saanut Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen 
sijaishuollossa – hankkeen järjestämästä vertaistukiryhmästä vanhemmille, 
joilla lapsi on palannut tai palaamassa kotiin sijaishuollosta. 

Vertaistukiryhmä kokoontui kymmenen kertaa, keskimäärin tapaamisia on 
kahdesti kuukauden aikana. Ryhmän toiminta oli suunniteltu etukäteen, mut-
ta sitä muokattiin myös ryhmäläisten toiveiden mukaan. Ryhmässä käsiteltiin 
vanhemmuutta ennen lapsen sijoitusta, mutta pääpaino on tämänhetkisessä 
vanhemmuudessa sekä vanhempien voimavaroissa ja tulevaisuudessa. Tapaa-
misiin oli kotitehtäviä, joita käytiin ryhmissä läpi. Kotitehtävien lisäksi ryhmä-
läiset kirjoittivat päiväkirjaa. 

Tutkimukseeni osallistuneessa vertaistukiryhmässä oli kolme vetäjää: ver-
taisvetäjä, vanhempi jonka lapsi oli palannut huostaanoton purkamisen jäl-
keen kotiin, toinen vetäjä oli kehittäjäsosiaalityöntekijä ja kolmas perhekodin 
vanhempi. Vetäjien keskinäinen yhteistyö sujui hyvin ja ammattilaiset arvos-
tivat vertaisvetäjää ja kertoivat hänen osallistumisensa olevan merkittävää 
onnistumisen kannalta; ammattilaiset myös oppivat paljon vertaisvetäjältä. 
Vertaisvetäjä antoi mallia siitä, että asioista voi puhua ääneen. Hän rohkaisi 
ryhmäläisiä löytämään uusia vahvuuksia itsestään vanhempana. 

Haastattelin vanhempia, joilta lapsi oli huostaan otettu mutta huostaanot-
toa oltiin purkamassa tai se oli purettu äskettäin. Pidän tärkeänä suojella van-
hempien tunnistettavuutta, joten olen numeroinut vanhemmat ja tuon heistä 
vain lyhyesti esille taustatietoja. Silti pyrin kuvaamaan heidän antamansa vies-
tin: kokemuksen siitä, millainen tuki hyödyttää huostaanotetun lapsen van-
hempaa huostaanoton aikana ja lapsen palautuessa kotiin huostaanoton pur-
kuvaiheessa.

Haastateltavia tutkimuksessani oli kolme. Yhteistä kaikille vanhemmille oli, 
että he olivat yksinhuoltajia ja eronneet lapsen toisesta vanhemmasta jo en-
nen huostaanottoa. Kaikkien lapset olivat yläasteikäisiä tai vanhempia ja olleet 
huostassa useita vuosia. Huostaanotto ei ollut kenelläkään vastentahtoinen. 
Huostaanotto purettiin, kun sille ei enää ollut syytä, olosuhteet perheissä oli-
vat muuttuneet. Kaikilla vanhemmilla on muitakin lapsia. Perheen kaikki lap-
set eivät olleet huostaanotettuina. Kukaan vanhemmista ei ollut tällä hetkellä 
työelämässä. 

Erilaisuutta vanhemmissa oli paljon, huostaanoton syyt olivat erilaisia, sa-
moin huostaanoton pituus. Kaikki vanhemmat olivat saaneet hyvin erilaista 
tukea ja erilaisiin ongelmiin. Vanhempien kokema tuen tarve vaihteli myös; 
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osa tarvitsi tukea paljon useiden vuosien ajan ja toisten tuen tarve oli huomat-
tavasti pienempi. Yhteistä kaikelle haastateltavien saamalle tuelle huostaan-
oton aikana on ollut se, että viranomaiset ovat uskoneet muutokseen, he ovat 
kannustaneet ja antaneet vanhemmille realistista palautetta. Vanhempien 
heikkouksiin puututtiin ja niihin haettiin muutosta. Muutosten - pientenkin - 
tapahduttua palaute auttoi vanhempia puurtamaan vaikeissakin elämäntilan-
teissa kohti parempaa arkea. 

Huostaanoton lakkaaminen ja lapsen paluu kotiin

Kaikki huostaanotetut lapset asuivat haastattelujen aikana jo kotona. Vanhem-
mat ovat kokeneet lasten kotiinpaluun pääsääntöisesti helppona. Huostaan-
oton purku on vaiheittainen, lasten lomia sijaishuoltopaikasta kotiin piden-
netään ensin. Ennen huostaanoton lakkaamista lapsi koekotiutetaan puolen 
vuoden ajaksi. Koekotiutuksen ajan lapsi on huostaanotettu, mutta hän on si-
joitettu vanhempiensa luokse. Lapsen siirtymisestä kotiin tehdään sijaishuol-
topaikan muutospäätös.

Huostaanoton syynä olleisiin lapsen kasvua ja kehitystä vaarantaviin seik-
koihin kodin arjessa tai lapsen käytöksessä on tullut muutos, niin että lap-
si saattoi palata kotiin. Sekä aikuinen että lapsi muuttuvat huostaanoton ai-
kana ja uuteen arkeen tottuminen vie aikansa. Paluun jälkeen arki kotona oli 
kahden haastateltavan lapsella välillä rajojen hakemista, mikä oli haasteellis-
ta vanhemmille.

Vertaistukiryhmän vetäjien mukaan vanhemmilla saattaa olla huostaan-
oton vaiheessa sellainen luulo, että kun lapsi tulee kotiin takaisin, on kaikki 
sen jälkeen hyvin. Sitten kun tulee ongelmia, ei uskalleta hakea apua, koska 
vanhemmat kokevat olevansa suurennuslasin alla. Haastattelemani vanhem-
mat saivat apua paluun ongelmiin vertaistukiryhmästä, johon he kaikki osal-
listuivat lapsen paluun vaiheessa. Vertaistukiryhmässä ammatillisen perhe-
kodin äiti ja vertaisvetäjä antoivat konkreettia neuvoja ja puhuivat paluun 
ongelmista avoimesti. He toivat omia kokemuksia ja neuvoja sekä rohkaisivat 
hakemaan apua ja puhumaan asioista. 

Vertaistukiryhmässä jaettiin paljon tietoa huostaanottoprosessiin liittyvis-
tä asioista. Kaikki vanhemmat kokivat tiedon saamisen tärkeäksi. Vanhemmat 
saivat tietoa huostaanottoprosessista ja jälkihuollosta sekä siihen liittyvästä 
lainsäädännöstä. Tiedossa oli merkityksellistä sen konkreettisuus, selkeys ja 
käytettävyys. Kaikille merkittävää tietoa olivat taloudelliset asiat; mihin talo-
udellisiin etuisuuksiin lapsella on oikeus ja mihin heillä perheenä on oikeus.  
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Vanhempien erilaiset elämäntilanteet ja taustat tulevat esille myös siten, että 
eri asiat ovat heille merkityksellisiä. 

Vertaistukiryhmän tuki

Kaikki haastateltavat kokivat vertaistukiryhmän hyvänä, mutta eri tavoin; eri 
asiat olivat merkityksellisiä. Aineistosta nousi esille kolme teemaa, jotka olivat 
kaikille merkityksellisiä tuen antajia vertaistukiryhmässä:

• tiedon saanti 
• oman tarinan jakaminen muille 
• toisten tarinoiden kuuleminen ja niiden peilaaminen omaan arkeen 

Yksi vanhemmista kuvasi ryhmää hyvänä, ihanana ja antoisana. Myös ryh-
män järjestelyt sai häneltä kehuja, ryhmä oli hyvin valmisteltu, sinne oli aina 
kiva mennä, tarjoilu tuntui hyvältä ja se, että ryhmä oli heitä varten räätälöity, 
tuntui arvokkaalta. Tällä hetkellä merkityksellisintä hänelle oli muutos, jonka 
hän oli saavuttanut omassa elämässään. Hänen puheestaan tulkitsen, että yk-
sittäinen vertaistukiryhmä ei ole tärkein tekijä lapsen paluussa, vaan yksi osa 
sitä tuen ketjua, joka häntä oli auttanut.  

Toinen vanhemmista kertoi viihtyneensä ryhmässä hyvin. Hän ei kokenut 
tarvitsevansa mitään tukea lapsen kotiuduttua, mutta lähti ryhmään uteliai-
suuttaan. Hänellä ei ollut mitään odotuksia ryhmän suhteen, mutta piti sitä 
hyvänä, ja kävi mielellään ryhmässä. Hänellä ei ollut vertaisryhmistä aiempaa 
kokemusta. 

Kolmas vanhemmista koki velvollisuutenaan osallistua ryhmään, koska sitä 
oli lastensuojelusta ehdotettu hänelle. Vertaisuus ei ollut hänelle ollut mikään 
houkutin, hän ei arvostanut vertaisuutta ryhmään mennessä: 

"että yks tärkee juttu, mikä tällä vertaisryhmällä on ollu, että mä oon aina aa-
tellu että nää on niiku ihan syvältä, että ei ihmisten tarvi niiku käsitellä mitään 
tälläsiä, että mä oon muuttanu mielipiteeni. Tää on ihana, vertaistuki on ihan 
äärettömän tärkee. Mä en oo koskaan ennen ymmärtäny tollasten päälle niiku  
mitään. Nyt mä (naurahdus) ymmärrän. Nyt mä niiku ymmärrän." 

Hän odotti saavansa tukea ryhmästä arjessa jaksamiseen lapsen kanssa. 
Hän toi eniten esille ryhmästä saatua hyötyä. Ryhmästä tuli vanhemmille tär-
keä paikka jakaa omaa tarinaa ja kokemusta muille samassa elämäntilantees-
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sa oleville ja kokea tulleensa ymmärretyksi. Ryhmässä jossa muut ovat koke-
neet saman vanhempi voi olla oma itsensä ja kokea tulevansa ymmärretyksi 
paremmin kuin ystävien seurassa; 

" Ja sit ne toiset on siellä et ihan niiku et toi on ihan niiku ymmärrettävää, et tolta 
se tuntuu, et se ei oo mitenkään niiku tuomitsevaa. Vaikka sanois jotain semmos-
ta, että jos mä sen muualla sanoisin, ni joku vois olla että jaa'a niiku." 

Vanhemmat jakoivat elämäntilanteitaan ryhmässä arkiseen tyyliin. Vaikei-
siin tunteisiin ei aina löytynyt sanoja.  He kokivat että toiset ymmärsivät myös 
vertauskuvina esitettyjä tunteita. Yhteinen ymmärrys on tärkeä kokemus van-
hemmalle:

Yksi vanhemmista oli hyvin analyyttinen ja pohdiskeleva. Hän halusi usein 
kysyä muilta ryhmäläisiltä, onko heillä ollut samoja kokemuksia lapsen pa-
luusta, kuin hänellä. Vertaistukiryhmä on hänelle myös paikka, jossa pohtia 
paluuseen liittyviä ongelmia ja saada niihin neuvoja ja apua vertaisohjaajal-
ta ja ammatillisen perhekodin vanhemmalta. Erityisesti vertaisvetäjän neuvot 
koettiin merkityksellisenä, koska hän on itse kokenut samoja vaikeuksia.

Vanhempi 2 koki että pienessä ryhmässä voi rohkeammin puhua omia asi-
oita kuin isossa. Toisaalta pienessä ryhmässä myös jää aikaa kuunnella kaik-
kien kokemuksia. Haastateltava kuvaili mikä vertaisuudessa on merkityksellis-
tä hänelle.

"varmaan siel voi sanoo semmosia, mitä ei ehkä muuten vois sanoo,  tietää, et 
niillä on varmaan ihan samanlaisia tunteita arjes, kun se menee niiku huonosti, 
voi sanoo niit tunteita vanhemmuudesta."

Vanhemmalla 2 on paljon sellaisia tunteita arjessa, joihin hän ei löydä sa-
noja, jotka ovat ahdistavia ja joita täytyy päästä jakamaan muiden kanssa tur-
vallisesti. Suurin osa tunteista liittyy huostaanoton purkamisen jälkeisiin on-
gelmiin lapsen kanssa. Ongelmat eivät ole isoja, enemmänkin totuttautumista 
uuteen arkeen. Merkittävää on päästä jakamana ne muille ja saada kokea myös 
hyväksyntää ja ymmärrystä. 

Vanhempi 2 on kokenut isoja muutoksia ja saanut omaan vanhemmuuteen-
sa eväitä niin, että he kohtaavat lapsen kanssa ikään kuin uudella tavalla. Sijoi-
tuksen jälkeinen tilanne sinänsä on uusi, ja siihen tilanteeseen ja omaan uu-
teen vanhemmuuteen vanhempi tarvitsee tukea, että hän jaksaa, vaikka lapsi 
koettelee vanhempaa. Ryhmässä he miettivät yhdessä ratkaisuja ja syitä lasten 
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käyttäytymiseen; välillä ryhmässä saadaan konkreettisia neuvoja, välillä vain 
pohditaan syitä.

Ryhmässä jaetaan muitakin tunteita kuin vaikeita:

 "kyllähän siellä jakaa niiku sitä onneeki, sitä niiku että ihanaa kun on lapsi koto-
na ja niiku myös sitä sitä onnen jakamista kun on toinen mahollisuus."

Ero ystävien ja vertaistukiryhmän välillä on vanhemman mielestä selkeä: 
vertainen ymmärtää paremmin kuin ystävä, koska hän on kokenut saman. 
Vertaistukiryhmäläisistä ei vielä ollut tullut ystäviä, vanhemmat eivät tavan-
neet ryhmän ulkopuolella, eivätkä puhuneet toisistaan varsinaisesti ystävinä. 
He suunnittelivat kuitenkin jatkavansa tapaamisia keskenään ilman vetäjiä 
kun varsinainen vertaistukiryhmä loppuu. Erilaiset elämänarvot eivät haittaa 
vertaisuutta, ja toisten arvoja kunnioitetaan, vaikka ne välillä tulivat  paljon-
kin esiin ryhmässä. Erilaiset elämänarvot eivät haittaa ryhmässä sitäkään, mi-
tä asioita haluttiin jakaa muiden kanssa.

Toisten tarinat

Kaikki haastateltavat toivat useaan kertaan haastatteluissa esille muiden tari-
noiden kuuntelun, ilman että sitä kysyttiin. Muiden kuuntelu koettiin merki-
tyksellisenä ja omaa kokemusta verrattiin muiden tarinoihin. Ryhmä on yksi-
lölle peili, johon hän heijastaa itseään ja omia toimintatapojaan (Jauhiainen ja 
Eskola 1994, 16). Toisten tarinat koettiin haastateltavien sanoin mielenkiintoi-
sina, ne yllättivät ja järkyttivät muita, ja omaan tarinaan peilattuna oma elä-
mäntilanne näyttäytyi hyvänä:

 "että mun mielestä meillähän on menny hyvin."
"Kyllähän siellä aika monennäkösiä juttuja kuuli, että miten muilla mennee. Sii-
nä mielessähän se on että on tuommosiaki tapauksia ja tuommosia, että hei mul-
lahan menneeki ihan hyvin kun muilla on vielä todellakin huonommin." 

Vertaistukiryhmässä toisten tarinoita verrattiin omaan ja myös sitä, menee-
kö itsellä huonommin vai paremmin kuin muilla. Se ettei toisten kotona kaik-
ki ollutkaan niin hyvin, tuotiin esille, ja se tuntui merkitykselliseltä. Vertaistu-
kiryhmä koettiin hyvänä nimenomaan sen vuoksi, että siellä kuuli minkälaista 
muilla on.
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"Merkittävää oli jakaa omaa tarinaa muiden kanssa ja kuulla millaista muilla oli 
ja toisten kokemuksista löytyi samanlaisuuksia omiin kokemuksiin mutta myös 
erilaisuus oli merkittävää." 

Myös samanlaisuutta vanhemmuudessa oli, mutta sitä ei koettu merkityk-
sellisenä; tärkeämpää oli, että koki tulleensa ymmärretyksi. Toisten tarinois-
ta myös opittiin.

Vanhemmille vertaistukiryhmä voi olla ainoa paikka, jossa he uskaltavat pu-
hua vanhemmuudestaan. Heidän vanhemmuuttaan on arvioitu ja kontrol-
loitu. Kristiina Berg jakaa tutkimuksessaan äitiyden kulttuuriset odotukset 
kahtia: median tuottamiin ja ammattilaisten tuottamiin odotuksiin hyvästä 
äitiydestä. Berg tuo esille kulttuuristen odotusten keskinäisen ristiriitaisuu-
den. Hyvä äitiys on yhtäältä lapsilleen omistautuvaa, ja samalla hyvään äiti-
yteen liitetään omaa elämää ja uraa toteuttava äiti. Keskenään ristiriitaisten 
odotusten tiedostaminen on hämmentävää. Äidit ovat melko yksin, kun he tie-
dostavat vaatimukset, joita on mahdoton toteuttaa. (Berg 2008, 23 - 24.) Huos-
taanotettujen lasten vanhemmilla on näiden lisäksi viranomaisten valvonta ja 
arviointi siitä, mikä on riittävää vanhemmuutta. Tämän vuoksi vertaisryhmän 
keskustelut, oman tarinan tuominen ja hyväksynnän saaminen sekä muiden 
kuuntelu ja kuullun peilaaminen omaan tarinaan ovat erityisen tärkeät. 

Vertaistukiryhmä, joka tämän tutkimuksen vanhemmille oli merkittävä 
paikka peilata vanhemmuutta, oli riittävän turvallinen paikka tuoda esille 
myös kipeitä asioita. Bergin mukaan vanhemman henkinen väsymys ja kylläs-
tyminen lasten hoitoon tai hänen lasta kohtaan tuntemat negatiiviset tunteen-
sa ovat äitiyden tabuja. Negatiivisten tunteiden ilmaisu kulttuurissamme ei ole 
sallittua, ja niiden tunteminen lasta kohtaan voi tuottaa vanhemmalle suun-
natonta häpeää ja syyllisyyttä. Pahimmillaan piilotetut tunteet johtavat lap-
sen fyysiseen ja emotionaaliseen satuttamiseen. Bergin mukaan tilannetta ei 
saa nähdä vain vanhempaan liittyvänä ongelmana vaan myös ympäristön ky-
vyttömyytenä tunnistaa ongelmaa ja helpottaa äidin kokemaa hätää ja painet-
ta. (Berg 2009, 171.) 

Oman vanhemmuuden puutteista puhuminen muille tulematta tuomituksi 
on sosiaalista tukea parhaimmillaan. Se kokemus, ettei kukaan tuominnut, oli 
vapauttavaa ja korjaavaa. Kokemus avaa mahdollisuuden vapautua mieltä pai-
navista taakoista ja saada tuntea olevansa riittävän hyvä vanhempi. Vanhem-
milla oli mahdollisuus vertaistukiryhmässä jakaa pahoja asioita sen verran, 
mitä kukin jaksoi. Tärkeintä ryhmässä ei vetäjien mukaan ollut se, miten pal-
jon vanhemmat jakoivat omia asioitaan, vaan se kokonaisprosessi, mitä van-
hemmat kävivät läpi ryhmän aikana ja siitä eteenpäin.
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Kokoavaa tarkastelua vertaisuudesta

Hyväri tarkastelee vertaistukitoimintaa suhteessa auttamisjärjestelmissä saa-
tuihin asiakaskokemuksiin. Tarkastelussaan Hyväri viittaa, Giddensiä laina-
ten, hyvinvointipalveluissa tuotettuun asiakkuuteen sekä asiantuntijajärjes-
telmien tulkintoihin asiakkuuksista.  Tulkinnat luokittelevat asiakasryhmiä 
ja kadottavat yksilöllisyyttä. Vertaisryhmässä asiakas asettuu tasavertaiseen 
dialogiin muiden asiakkaiden kanssa, yhdessä heillä on mahdollisuus murtaa 
asiakkuuteen liittyviä tulkintoja. Vertaisryhmän yhteisillä asiakaskokemuksil-
la luodaan ryhmän identiteettiä, me –henkeä, joka kokee usein ammattilaiset 
vastakkaisina. (Hyväri 2010.)

Haastattelemissani vanhemmissa ei ollut vahvaa vastakkainasettelua suh-
teessa auttamisjärjestelmiin. Vastakkainasettelun sijaan vertaistukiryhmässä 
syntyi yhteisen tiedon lisääntyessä oman aseman ja oikeuksien puolustamis-
ta. Haastateltavat kertoivat vaatineensa sosiaalityöntekijöiltä esimerkiksi van-
hemman omaa asiakassuunnitelmaa, mikäli sellaista ei oltu tehty aikaisem-
min. Ryhmän me -henki näkyi siinä, että osattiin vaatia niitä palveluja, joita 
kuuluu saada, mutta se ei noussut vahvana esille haastatteluissa. Haastatelta-
villahan oli tapahtunut hyviä muutoksia, ja yhteistyö viranomaisten kanssa oli 
pääosin hyvää, heidän kohdallaan huostaanottoa purettiin. 

Yhteistä Hyvärin prosessiin sen sijaan oli tasavertainen toisten kuuntelemi-
nen ja sellaisen moniäänisyyden muodostuminen, jossa oleellista on kokemuk-
sellisten äänten salliminen. Politisoitumisen tehtävänä on Hyvärin mukaan 
identiteetti- ja roolityön avulla päästä eroon asiakkuuden tuottamista vääristy-
neistä ja yksiulotteisista leimoista ja määritelmistä. (Hyväri 2010, 222.)

Tämän tutkimuksen vanhemmat ovat pyrkineet eroon erilaisista ongelmal-
lisista maineista ja onnistuneet siinä. Lisäksi he ovat kyenneet vakuuttamaan 
viranomaiset siitä, että heidän ongelmansa vanhemmuudessa ovat jääneet 
menneeseen. Hyvärin mukaan:

"asiakkuudesta syntyneen identiteettimuodon muutos politisoi henkilökohtaista 
kokemusta".

Tämä ei tarkoita menneisyyden kieltämistä eikä myöskään roolin tai identi-
teetin vaihtamista toiseksi. Elämänhistoriaa ei pyyhitä pois, sosiaaliseen todel-
lisuuteen piirtyneet jäljet ovat pysyviä.  Vaikeuksista ja ongelmista toipuminen 
voi tapahtua kokemusten politisoitumisen prosessissa, jolloin sosiaalisissa 
suhteissa luotu asiakkuus hyväksytään osaksi omaa elämänhistoriaa. Prosessi 
on hyväksymällä hyväksymistä, joka on monimutkaisempi prosessi kuin pelk-
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kä tunnustaminen. (mt.) Hyvärin hyväksymällä hyväksymisessä näen yhtäläi-
syyksiä tutkittavieni vertaisryhmässä saatuihin kokemuksiin. 

Hyväksymällä hyväksyminen on Hyvärin mukaan oman roolin tarkastelua 
etäännytetystä ja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Vertaiskokemusten pei-
laaminen, jota kaikki tutkittavat mainitsivat tehneensä, luo tapoja omaksut-
tujen käsitystapojen ja näkemysten tutkimiseen. Oman ja vertaisten kokemus-
ten tarkastelu sellaisena kuin ne näyttäytyvät on tosiasioiden hyväksymistä ja 
tämän hyväksymisen ottamista uuden identiteettityön lähtökohdaksi. Uuden 
muutoksen sysää liikkeelle oman pahan hyväksyntä ja hyväksynnän saaminen 
ja tunnustaminen. (Hyväri 2010, 223.)

Hyvärin mukaan uuden muutoksen sysäsi liikkeelle hyväksyntä. Tässä tut-
kimuksessa näkisin tutkittavieni muutoksen lähteneen liikkeelle vanhemman 
löytäessä uudet keinot ja elämäntavat sekä toiseksi vanhempien tiedon saan-
nista ja kolmanneksi siitä hyväksynnästä ja kannustuksesta, jota vanhemmat 
ovat saaneet. Vasta uusien keinojen jälkeen näen aineistossa tosiasioiden hy-
väksymistä ja hyväksymisen ottamista uuden identiteettityön pohjaksi, mis-
tä jatkuu taas uusi muutosprosessi. Vertaistukiryhmällä ja muilla vertaisryh-
millä on tämän tutkimuksen vanhemmille iso merkitys. Oman ja vertaisten 
hyväksynnän käsittelyn lisäksi vanhemmat kokivat merkitykselliseksi viran-
omaisten kannustuksen ja hyväksynnän sekä muutokseen tukemisen ja van-
hemman huomioimisen muutoskykyisenä.

Kun tämän tutkimuksen aineistoa tarkastelee hyväksymällä hyväksymisen 
näkökulmasta, nousee esille eri vaiheessa olevia hyväksymisprosesseja. Muu-
tos haastateltavilla oli prosessimaista seuraavalla tavalla:  

Riittämätön vanhemmuus
• vanhemmuus ennen huostaanottoa
• huostaanotto, häpeä ja syyllisyys
 Muutoksen alku

• uudet keinot
• elämänmuutos

 Tosiasioiden hyväksyminen
• tiedon saanti ja prosessointi
• vertaiskokemukset; oma ja muiden tarinat

 Vanhemmuuden prosessointi
• hyväksymällä hyväksyminen
• kokemusten hyväksyminen osaksi omaa elämänhistoriaa

 Tulevaisuus
• tulevaisuuden näkeminen uutena vanhemmuutena
• yksilöterapia
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Häpeästä irtautumien merkitsee Hyvärin mukaan sitä, että itseä alistava ja 
leimaava rooli antaa myöten. Tilalle tulee hyväksyntä, jossa aikaisempaa elä-
mää ei enää vieroksuta eikä kielletä, vaan se hyväksytään ja liitetään osaksi it-
seä ja omaa tarinaa. (Hyväri 2010, 223.) Tässä tutkimuksessa kaikilla tutkit-
tavilla oleellista on muutos. Muutosta omassa vanhemmuudessa työstettiin 
vertaistukiryhmässä. Osalla muutos harppasi merkittävän askeleen vertaistu-
kiryhmän aikana ja ryhmä tuntui merkityksellisemmältä; muutosta voisi ku-
vata Hyvärin sanoin häpeästä irtaantumisena. Osalla muutos oli tapahtunut jo 
vuosien ajan monen ryhmän, erinäisen tuen ja avun voimin; häpeästä irtaan-
tuminen oli tapahtunut vaiheittain. Yhdellä vanhemmalla Hyvärin häpeästä 
irtaantumismuutos oli ehkä pienellä alulla. 

Haastateltavista kaikki puhuivat tulevaisuudestaan kysymättä, siihen palat-
tiin useita kertoja. Tulevaisuus oli kaikilla suunnittelun alla ja se oli erilaista 
kuin menneisyys ja tämä hetki. Muutos on selvästi tapahtunut, sitä on vahvis-
tettu ja entinen vanhemmuus on menneisyyttä; vanhemmuuden toinen mah-
dollisuus hyödynnetään toisenlaisena.
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Sijaishuollossa kasvaneiden 
väkivaltakokemukset
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SiJAiSHuOllOSSA KASVAnEidEn 
VäKiVAlTAKOKEMuKSET

Eeva Immonen

Kehittämishankkeemme yhtenä tavoitteena oli tutkimuksen ja tiedontuotan-
non lisääminen sijaishuollon eri osapuolten ja erityisesti sijaishuollossa kas-
vaneiden kokemuksista ja näiden kokemusten yhdistymisestä kokemuksiin 
väkivallasta. Hankkeemme kehittämistyö on ollut käytäntölähtöistä; olemme 
ottaneet vakavasti kokemuksen kautta tulevan asiantuntijuuden. Sijaishuol-
lon työ tarvitsee kehittyäkseen paitsi tutkimustietoa myös kokemustietoa si-
jaishuollon arkea eläviltä sijaishuollon osapuolilta.

Hankkeessamme tehtiin sijaishuollossa kasvaneiden kokemuksista kaksi 
opinnäytetyötä ja niiden pohjalta kaksi artikkelia. Mariia Hämäläinen ja  Anna 
Puustinen (2011) haastattelivat väkivaltarikoksesta tuomittuja, sijaishuollos-
sa kasvaneita miehiä. Taina Jokisalo kertoo sijaishuollossa kasvaneiden vä-
kivaltakokemuksista ja niistä selviytymisestä. Taina Jokisalon aineistona on  
www.tukinet.net -sivustolle (kriisikeskus netissä) kirjoituspyynnön johdosta 
tulleet kirjoitukset sijaishuoltokokemuksista. Artikkelit kertovat sijaishuollos-
ta ja väkivallasta kokijoidensa kautta. Näkökulma on fenomenologinen; tutkit-
tavien oma subjektiivinen käsitys tutkittavasta ilmiöstä on merkityksellistä. 

Kokemusasiantuntijat kertovat läheisten tuen merkityksestä, se koettiin oi-
keana, auttavana apuna. Väkivaltarikoksesta tuomittujen päällimmäinen ko-
kemus oli kokemus kuulemattomuudesta, erityisesti niiden taholta, joilla on 
virkansa puolesta velvollisuus kuulla. Sijaishuollossa kasvaneet kirjoittivat ko-
kemuksenaan, että hädän tullen auttoivat sisarukset ja muut läheiset. Hätäti-
lanteet eivät myöskään katsoneet virka-aikaa, jonka ulkopuolella on enemmän 
tarjolla omia kuin viranomaisten verkostoja. Tarvitaan aitoa läheisten mukana 
olemista sijoitetun lapsen elämässä sijoituksen aikana, jos hädän tullen kui-
tenkin omat läheiset ovat ne, joilta apua haetaan ja saadaan.

Kummassakin artikkelissa kuvataan väkivaltaa syntymäkodissa, Taina Jo-
kisalon kanssa yhdessä kirjoittamassamme artikkelissa väkivaltaa myös si-
jaishuollossa. Monen elämässä väkivalta oli siirtynyt sukupolvelta toiselle. 
Ylisukupolvisuus tuottaa kysymyksen, mitä sijaishuolto olisi voinut tehdä py-
säyttääkseen väkivallan jatkumon? 

Ensi- ja turvakotien liitolla on ollut useita hankkeita, joiden tavoitteena on 
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ollut vaikuttaa väkivaltaan. Vaikuttamistyössä on ollut apuna sitä kokeneiden 
oma asiantuntemus. Katkaise ketju – hanke (2008–2009) tuotti tietopaketin 
aikuisille perheväkivallasta, Turvaverkko-hanke (2011–2013) on VIOLA ry:ssä 
mm. nuorten nettiauttamista ja nuorten väkivaltatietouden lisäämistä, Uskal-
la puhua – hanke (2010–2012) yhdessä oikeusministeriön kanssa rohkaisi nuo-
ria puhumaan väkivallasta ja aikuisia käsittelemään perheväkivaltaa heidän 
kanssaan. Pelastakaa Lapsissa on koottu lasten, sijaisvanhempien, syntymä-
vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia lastensuojelun perhehoi-
dosta raporttiin Terveisiä täältä kodista! (Marjomaa & Laakso 2010).  

Sijaishuolto näyttäytyy kokijoidensa silmin sekä hyvänä että pahana. Toi-
set ovat kokeneet sen pelastaneen elämänsä, toiset ovat halunneet päästä sii-
tä niin lujasti eroon, etteivät ole halunneet mitään jälkihuollon apua sijoituk-
sen jälkeen. 

Väkivaltarikoksesta tuomittujen ratkaisu koettuun väkivaltaan oli tulla ti-
lanteen herraksi ottamalla väkivalta omaan käyttöön, välineeksi itseen koh-
distuvaa väkivaltaa vastaan. Lohdulliselta tuntuu se, että sijaishuolto oikea-ai-
kaisena voi tarjota niitä suojaavia tekijöitä, jotka lisäävät resilienssiä, ihmisen 
kykyä selviytyä hyvin vaikeista elämäntilanteista. Vaikeita kokemuksia lapsilla 
on takanaan, eivät he muutoin olisi sijaishuoltoon tulleetkaan. 

Suomessa on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta tehty ”Uskom-
me sinuun – usko sinäkin” – sijaishuollon kiertue vuonna 2011. Kiertueella on 
kuultu nuorten kokemuksista sijaishuollosta, sen valvonnasta, toteuttamises-
ta ja kehittämistarpeista. Raportti julkistettiin 27.9.2012 (Vario et. al). Myös sen 
sanoma on, että nuoret haluavat tulla kuulluiksi ja kohdelluiksi yksilöinä, omi-
ne tarpeineen ja ajatuksineen. He kaipaavat enemmän tietoa omaan taustaan-
sa liittyvistä asioista, oikeuksistaan sijaishuollossa sekä sijaishuollon valvon-
nasta ja tahoista, joille voi oikeudenloukkauksista valittaa. Artikkelit kertovat 
samaa. Sijaishuollossa olevien lasten aito osallisuus on ennalta ehkäisevää vä-
kivaltatyötä parhaimmillaan ja edellytys sijaishuollon onnistumiselle.   

Sijaishuollossa kasvaneiden kokemusten tuleminen osaksi lastensuojelun 
kehittämistyötä aitona, tasavertaisena kumppanina edellyttää rakenteellisia 
muutoksia sijaishuollon toimintatavoissa. Kokemusasiantuntijuudella tulee 
olla pysyvä paikkansa sijaishuollon kehittämispöydässä, vieraileva tähti sijais-
huollon maailmasta silloin tällöin ei siihen riitä.  
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HAlOO – KuulEEKO KuKAAn? 

Eeva Immonen ja Mariia Hämäläinen

Meillä Suomessa on monia erilaisia sosiaalisia tukimuotoja. Tästä huolimatta 
moni putoaa hyvinvointiverkon suurien reikien läpi. Putoajien elämässä voi ol-
la väkivaltaa, arvaamattomuutta, yksinäisyyttä, turvattomuutta ja hallitsema-
tonta kaaosta. Miten voitaisiin tihentää verkkoa, niin että vielä harvempi puto-
aisi? Mariia Hämäläinen ja Anna Puustinen lähestyivät niitä ihmisiä, joilla on 
tästä paljon sanottavaa.

Mariia Hämäläinen ja Anna Puustinen (2011) tekivät työelämälähtöisen opin-
näytetyönsä sosionomiopinnoissaan Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Opis-
kelijoiden ja Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollos-
sa – hankkeen yhteinen intressi oli saada tietoa sijaishuollossa kasvaneiden 
väkivaltakokemuksista, tarjotun tuen ja tarvittavan avun kohtaamisesta. Opis-
kelijat kiinnostuivat hankkimaan aineistonsa haastattelemalla vankeja, jotka 
oli tuomittu väkivaltarikoksesta ja jotka olivat eläneet sijaishuollossa jossain 
vaiheessa elämäänsä. Tarkasteltavaksi tuli myös väkivallan siirtyminen suku-
polvelta toiselle, väkivallan merkityksen pohtiminen tutkittavien elämässä ja 
käsitys siitä, minkä he ajattelevat olevan väkivaltaa. 

Haastatellut olivat 20–30 -vuotiaita miehiä, heitä oli yhteensä neljä kahdes-
ta Suomen vankilasta. Mariia Hämäläinen ja Anna Puustinen teemahaastatte-
livat vangit ja analysoivat haastattelut sisällönanalyysillä. Tutkittavien joukko 
oli pieni, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. Tärkeää on muistaa, että vaik-
ka haastateltavat olivat olleet lapsuudessaan sijaishuollossa, niin opinnäyte-
työssä valotetaan muutaman ihmisen kokemuksia. Tarkoituksena ei ole antaa 
synkkää kuvaa sijaishuollossa lapsuudessa eläneiden tulevaisuudesta. Haas-
tattelujen tuloksista on kuitenkin löydettävissä paljon yhteistä muihin, laa-
jempiin tutkimuksiin.

Opinnäytetyön selkeä johtopäätös on, että sosiaalihuolto on huonokuuloi-
nen. Haastateltavilla oli kokemusta siitä, että asioista päättivät aikuiset, lap-
silta ei kysytty mielipiteitä. Toisaalta oli kokemuksia siitä, että lapsen harteille 
oli jätetty liian suuri vastuu, silloin kun aikuisten olisi pitänyt osata puuttua. 
Aikuiset – omat läheiset tai lasten kanssa työtä tekevät – eivät puuttuneet, 
vaikka jotkut haastateltavat olivat lapsena kertoneet kokemastaan väkivallas-
ta. Lähes kaikkien kohdalla puuttuminen tapahtui sitten, kun he alkoivat itse 



102

käyttää väkivaltaa ja hankkia harmia omaan elämäänsä. 
Kirjoitamme tätä artikkelia yhdessä toisen tutkimuksen tekijän Mariia Hä-

mäläisen kanssa ja artikkeli kertoo Hämäläisen ja Puustisen opinnäytetyön si-
sällöistä ja sen herättämistä ajatuksista. Näkökulmana tässä artikkelissa on 
muistuttaa meitä sosiaalityötä tekeviä, että kuulluksi tuleminen ei ole itsestään-
selvyys eivätkä sitä pykälät takaa. Kuulluksi tuleminen on kokemus ja siihen ko-
kemukseen voimme me jokainen, ihmisten kanssa työtä tekevä, vaikuttaa. 

Väkivalta – tuttu sana

Väkivaltakäsite on tulkinnallinen ja monimuotoinen; väkivalta on taitava kät-
keytymään muiden, näkyvämpien ongelmien taakse. Tutkimuksen lähtökoh-
ta oli kokemuksellinen – mitä sijaishuollossa kasvaneet, väkivaltaa käyttä-
neet ja sen uhrina olleet itse ymmärtävät väkivallaksi. Perheväkivaltakäsite on 
kiistanalainen, mutta se kuvaa perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa laajasti. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan haastateltujen ihmisten kokemuksia väkivallas-
ta lapsena sekä heidän käyttämäänsä väkivaltaa myöhemmin elämässä. Eri vä-
kivallan ilmiöitä kuvataan parisuhdeväkivalta ja lapsiin kohdistuva väkivalta – 
käsitteillä. 

Lähisuhteisiin liittyvä väkivaltakeskustelu on tullut Suomeen myöhään. Vas-
ta vuonna 1997 Markku Heiskanen ja Minna Piispa (1998) kartoittivat Suomes-
sa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta läheis-
suhteissa on vielä vähemmän tietoa; ensimmäinen kattava raportti on vuonna 
2008 julkaistu lapsiuhritutkimus (Kääriäinen 2008a, 25). 

Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta sijaishuollon sisällä ei ole tietoja kattavas-
ti toistaiseksi Suomessa saatavilla. Lapsiuhritutkimuksessa (2008) todetaan, 
että 6. ja 9. luokkalaiset sijaishuollossa elävät raportoivat kuitenkin vähem-
män heihin aikuisten taholta kohdistunutta väkivaltaa kuin syntymäperheis-
sään elävät lapset. Parempi niin, muutoinhan sijaishuollolta olisi pohja poissa.   

”Mut sellanen konkreettinen on väkivaltaa”

Haastatellut määrittelivät väkivallaksi konkreettiset, fyysiset teot. Niin kuin ih-
miset yleensäkin. Fyysinen väkivalta on helpoimmin ulkopuolisen havaitta-
vissa tekoina ja fyysisinä vammoina kehossa. Fyysisestä väkivallasta on myös 
hahmotettavissa kuka teki kenelle mitä. 

Haastatellut kertoivat sekä lapsuudessa kokemastaan väkivallasta että itse 
käyttämästään väkivallasta. Haastatelluista osa oli ollut vanhemman väkival-
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lan kohteena ja/tai näkemässä sisarukseen tai vanhempaan kohdistuvaa vä-
kivaltaa. Väkivalta oli ollut myös kurinpidollinen keino. Päihdeongelma kulki 
monen perheessä väkivallan kylkiäisenä. Väkivallan ja päihdeongelman on to-
dettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä kulkevan käsi kädessä (esim. Alko-
holi ja väkivalta – työryhmä 2005). Perhe-elämässä oli ollut pelottavuutta, ar-
vaamattomuutta ja avuttomuutta. 

Tutkimuksen haastatellut määrittelivät väkivallaksi myös henkisen väkival-
lan, kuten kiusaamisen, ilkeilyn, haukkumisen, pakottamisen ja piinaamisen. 
Eräs haastateltava määritteli nämä väkivallan muodot pahemmaksi kuin fyy-
sisen väkivallan.  

”Ei muilla lyödä kotona ketään… Mä luulin vaan, et ei siitä 
kukaan puhu”

Fyysinen väkivalta on ollut osa kasvatusta. Osa haastatelluista kertoi olleen-
sa vilkkaita lapsia, joille tavanomaiset kurinpitokeinot eivät riittäneet. Sosi-
aali- ja terveysministeriön kuritusväkivallan vähentämisohjelmassa vuosille 
2010–2015 todetaan suomalaisten lasten asenteiden kuritusväkivaltaa koh-
taan olleen vuonna 2010 suvaitsevammat kuin muiden pohjoismaiden. Kyse-
lyyn vastanneista lapsista 31 % hyväksyi lapsen ruumiillisen kurittamisen, kun 
muissa pohjoismaissa hyväksyjiä oli 10 %. Eräs opinnäytetyön haastateltava, 
johon toinen vanhemmista oli kohdistanut lapsuudessa toistuvasti raakaakin 
kuritusväkivaltaa, kertoi olettaneensa, että muilla lapsilla on kotona saman-
laista. Väkivalta normalisoituu, sen oikeutuksen kyseenalaistaminen edellyt-
tää kuulemista, kuulluksi tulemista, jonkun toisen määrittelyä siitä, että koet-
tu ei ole oikein eikä oikeutettua. Kuulemattomuuden kokemus toistuu jälleen; 
vaikka opinnäytetyöhön haastatelluilta oli lapsena kyselty itseltäänkin suo-
raan kotioloista, kokemukseksi jäi, etteivät aikuiset kuitenkaan tehneet mi-
tään. 

Pysähdyttävä oli opinnäytetyön havainto, että haastatellut olivat katkeria äi-
dilleen, joka ei välittänyt, ei puolustanut heitä isän väkivaltaisuutta vastaan – 
eivät isälleen. ”Lasten takia” – periaatetta kannattaakin pohtia monelta kan-
nalta. Katkeruutta tunnettiin myös lapsena elämässä olleita aikuisia kohtaan, 
jotka eivät auttaneet vaikka tiesivät. Aika helppoa on tulkita yhteiskunnal-
le katkeroituminen vakavaksi kuulemattomuuden kokemukseksi ja väkival-
lan ylisukupolvinen siirtymä selviöksi tilanteessa, jossa kuitenkaan ei mikään 
muutu. Jos uskoa muutokseen ei ole, ei sitä tule. Ehkä sosiaalityön tärkein teh-
tävä tosiaankin on toivon ylläpitäminen, uskon muutoksen mahdollisuuteen.
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Ylisukupolvisuus

Mariia Hämäläinen ja Anna Puustinen vertailevat opinnäytetyössään eri tutki-
joiden käsityksiä väkivallan ylisukupolvisuudesta. Tutkimuksissa on todettu 
yhteys sekä väkivallan käytön että lastensuojeluasiakkuuden ylisukupolvisuu-
dessa. On myös tutkimuksia, joissa muistutetaan, että ylisukupolvisuudesta 
tulee helposti itseään toteuttava ennuste, väkivaltaa kokeneesta kävelevä aika-
pommi. Se ajatus ei aikuisena selviytymistä tue, vaikka lapsuuden kokemusten 
ymmärtäminen helpottaakin hyväksymään sen, että on helpompi antaa sitä 
mitä on saanut kuin sitä, mitä ei ole saanut.  

Tuija Eronen (2012, 116) kuvaa väitöskirjassaan John Devaneyta (2004) laina-
ten lastensuojelun ongelmia ”sotkuisiksi”. Perheiden ja lasten ongelmat eivät 
rakennu lineaarisesti toistensa jatkeiksi eivätkä ne ole ratkaistavissa sektoroi-
dun palvelujärjestelmän avulla kuten lineaariset ongelmat. Myöskään syy-yh-
teydet eivät ole yksiselitteisiä. Se kai ”ihmistieteistä” tekeekin mielenkiintoista, 
ettei mikään ole itsestään selvää eikä aina loogistakaan. 

Mariia Hämäläisen ja Anna Puustisen haastatellut tunnistivat elämänkul-
kunsa samankaltaisuuden vanhempiensa, jotkut isovanhempiensakin kanssa. 
Isien teitä astuttiin erityisesti päihdeongelmissa ja rikollisuudessa, joillakin oli 
vanhempi ollut sijoitettunakin. 

Tutkimuksesta tulee kuva, että haastatellut kokivat elämän menevän mui-
den ohjaamaa rataa, johon itsellä ei ole juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. 
Väkivalta ja rikollisuus ovat ura, jota jo isät ovat kulkeneet. Haastateltujen elä-
mänkulusta on helppo löytää yhtymäkohtia tutkimukseen, jossa on selvitetty 
sijoitettujen lasten elämää nuorina aikuisina (Heino & Johnson 2010). Suurim-
massa syrjäytymisvaarassa olivat teini-ikäisinä sijoitetut pojat. Johtopäätök-
seen päästiin yhdistämällä lastensuojelutilastoja Tilastokeskuksen työssä-
käyntitilastoon.

Sijaishuollon hukkaputkessa?

Haastatelluilla oli myös sijoitusprosesseissa ja sijaishuollossa paljon kuule-
mattomuuden kokemuksia. Kuulemattomuus tuli haastatteluissa esiin koke-
muksena, joka ei riippunut siitä, oliko itse sijoitus hyvä vai huono ratkaisu. 
Kokemus oli, että lapsen mielipidettä ei ollut kuultu, aikuiset tekivät päätök-
set selän takana. Tai lasta oli kuultu, mutta todellinen kuuleminen jäi tapah-
tumatta aikuisten sivuttaessa lapsen mielipiteen. Mariia ja Anna kirjoittavat: 
”Haastatteluissa nousi vahvasti esiin toive siitä, että lasten ja nuorten kanssa 
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työskentelevät sosiaalialan ammattilaiset, esimerkiksi lastensuojelun työnte-
kijät, keskustelisivat lasten ja nuorten kanssa, ja näille tulisi kokemus aidosta 
välittämisestä. Haastateltavat kertoivat kaivanneensa lapsuudessa ja nuoruu-
dessa luotettavaa aikuista, jolla olisi tietoa ja halua sekä osaamista auttaa ja 
mahdollisesti puuttua asioihin”.

Haastateltavat myös toivoivat, että lastensuojelulaitosten kasvatusmenetel-
mänä olisi muutakin kuin kuri; he kokivat, että lapsi ei toivu kovassa kurissa 
ja kova kuri vain saa lapsen kapinoimaan. Haastatteluissa peräänkuulutettiin 
ammattitaitoisia työntekijöitä.

Yhä edelleen, vuonna 2012 valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tulok-
sellisuuskertomuksessaan sijaishuollossa ja sen valvonnassa olevan puuttei-
ta, esimerkiksi psykiatrista apua ei ole lasten tarpeen mukaisesti saatavissa, 
sijaishuoltoa ei valvota riittävästi, rajoittamistoimenpiteiden käytössä on epä-
selvyyksiä. 

Haastateltavat olivat halunneet jättää sijaishuollon taakseen, jotkut niin pe-
rusteellisesti, etteivät kaikki halunneet käyttää oikeuttaan jälkihuoltoon ja sen 
tarjoamaan apuun. Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen -hank-
keessa yritimme kovasti tavoittaa sijaishuollossa kasvaneita ihmisiä erilaisin 
keinoin, huonolla menestyksellä. Voi olla, että sijaishuollossa kasvaneet eivät 
halua sijaishuoltokokemusta osaksi identiteettiään vaan siitä pyritään vahvas-
ti irti. Halutaan määritellä oma itse muiden tekijöiden kuin sijaishuollossa elä-
misen kautta. Erityisesti silloin, jos sijaishuolto tuntui huonolta ratkaisulta tai 
sen aikuiset eivät antaneet lämpöä ja turvaa. 

Sijaishuollon ammattilaisten olisi tärkeää tukea lasta, tulevaa aikuista, nä-
kemään sijoituksen oikeat syyt ja työstämään katkeruuden sekä vihankin tun-
teita lapsen kanssa, sillä nämä tunteet voivat toimia katalysaattorina väkival-
taiseen käyttäytymiseen. Jani Kuuselan (2009, 38–39) mukaan väkivaltainen 
käyttäytyminen on pakonomaista yritystä hallita kaaosmaiselta tuntuvaa 
maailmankuvaa ja näin ollen se on elämäntaidollinen ongelma. Yksi haasta-
teltava kuvasi huostaanoton ja sijoituksen kodin ulkopuolelle saaneen aikaan 
tunteen, että ei saa itse olla vaikuttamassa omaa elämäänsä koskevissa pää-
töksissä. Tällainen kokemus oli vaikuttanut haastateltavan koko elämään lei-
maten kaikkia kohtaamisia sosiaalialan työntekijöiden kanssa. Haastateltava 
koki epäoikeudenmukaiselta tuntuneen ratkaisun nostattaneen vihan, joka oli 
ajanut väkivallan ja rikoksen tielle. 

Haastatellut olisivat kaivanneet lisää tukea elämänsä murroskohtiin, jois-
sa tapahtui suuria muutoksia; sijaishuoltoon ja sieltä pois siirtymiseen se-
kä vankilasta vapautumiseen. Läheissuhteet koettiin viranomaissuhteita tär-
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keämmiksi – ehkä luotettavammiksikin, kuitenkin paremmin kuuleviksi kuin 
viranomaiset. Kotiin toivottiin enemmän tukea niin että sijoituksia voisi en-
naltaehkäistä ja toisaalta toivottiin myös parempaa perehtymistä kotitilantee-
seen, jotta sijoitusta tarvitseva lapsi tulisi nähdyksi ja kuulluksi. 

Oman elämänsä herraksi?

Haastateltavat olivat kaikki saaneet rikosoikeudellisen seuraamuksen väki-
valtarikoksestaan. Väkivallan käyttämisen oikeutta perusteltiin kasvojen säi-
lyttämisellä, heikomman puolustamisella, vallankäytöllä, uhrista toimijaksi 
siirtymisellä tai viimeisenä keinona, eli väkivallan käytölle oli olemassa hyväk-
syttäviä perusteluita. Kuitenkaan itse koettua fyysistä tai henkistä väkivaltaa ei 
pidetty hyväksyttävänä. 

Haastatellut arvioivat lapsuutensa hyväksi ja tavalliseksi silloin, kun kotona 
olivat rajat ja kuria, huolimatta siitä, että kurinpito olisi ollut väkivaltaa. Huo-
noksi lapsuus koettiin, jos kotona oli päihteitä ja/tai väkivaltaa ilman kuria. 

Väkivallan vastaanottamisesta ainut tie pois oli alkaa käyttää sitä, tulla vah-
vemmaksi ja voimakkaammaksi. Ratkaisu itseen kohdistuvaan väkivaltaan oli 
päätös olla koskaan enää olematta uhri. Haastatellut, jotka olivat kaikki mie-
hiä, alkoivat pitää puoliaan tutuin keinoin:  

 ...”aika nopeesti opin sen isän tyylin, et mä sit nyrkeillä hoidin asiat...”

Rikosten seuraukset päättää oikeuslaitos, muut elämää koskevat päätökset 
tekee muu yhteiskunnallinen koneisto. Jotkut toimenpiteet auttavat, monet ei-
vät. Tärkeimmäksi nousee kuitenkin kohtaaminen, se, että itsellä on joku arvo 
ja merkitys, kaikesta pahasta huolimatta. 

Huonokuuloiset aikuiset palvelujärjestelmässä

Lastensuojelulaki velvoittaa kuulemaan niitä, joita asia koskee. Kun lasta huos-
taan otetaan tai hänen sijaishuoltopaikkaansa muutetaan, asianosaiset on 
kuultava ja kuuleminen on dokumentoitava. Asiakkaalla on oikeus tiedonsaan-
tiin asiakaslain perusteella. Lastensuojelun yksi työtapa on läheisneuvonpito. 

Sosiaalityössä on kaikkien asiakasryhmien kanssa tehtävä suunnitelmia tu-
esta ja avusta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Perustuslaissa säädetään, että 
lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. Ehdotuksessa uudeksi sosiaalihuoltolaiksi lain tar-
koitus on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sosiaalihuollossa. 
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Kaikki opinnäytetyötä varten haastatellut olivat sen ikäisiä, että kaikki nuo 
lainsäädännön kuulemispykälät ovat koskeneet heidän elämänsä alaikäisyys-
aikaa, aikaa jolloin heidän elämäänsä koskevia viranomaispäätöksiä on tehty. 
Opinnäytetyön haastatteluista saa kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan kuule-
misen ja kuulluksi tulemisen todellisuudesta. 

Mikä kuulemista sitten estää? Yksi yksittäinen sosiaalityöntekijä – ehkä eri-
tyisesti lastensuojelussa – kantaa mukanaan menneiden asiakas- ja työnte-
kijäsukupolvien vääriä arvioita ja interventioita, epäonnistuneita sijoituksia, 
lasten mielipiteiden ohittamista ja suurta luottamuspulaa molemmin puo-
lin. Asiakkaiden on vaikea luottaa työntekijöihinsä, kun niin monella on heis-
tä huonoja kokemuksia. Työntekijöiden on vaikea luottaa asiakkaisiinsa, kun 
niin monella on heistä huonoja kokemuksia. Mariia Hämäläinen ja Anna Puus-
tinen kirjoittavat: ”Haastateltavat kokivat hyvinkin tärkeäksi sen, että heitä 
kohdeltaisiin yksilöinä. On siis tärkeää luoda asiakassuhde, jossa asiakas tun-
tee olevansa oikea henkilö eikä vain asiakirja, jota käsitellään. Kun asiakasta 
oli kohdeltu inhimillisesti, oli tunne asiakassuhteesta huomattavasti positii-
visempi kuin silloin, jos asiakas oli tuntenut olevansa omien ongelmiensa ja 
avun tarpeen ulkopuolella”. Tärkeäksi nousi myös se, että asiakas sai itse olla 
vaikuttamassa päätöksiin, jotka koskivat hänen elämäänsä. He kuvasivat, et-
tä niin sanottu paapominen nostatti vihan tunteita ja haluttomuutta olla mis-
sään tekemisissä sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

Hämäläinen ja Puustinen puhuvat tutkimuksessaan väkivallan puheeksi-
ottamisen haasteellisuudesta: Puheeksiottaminen vaatii valmistautumista ja 
oman asennoitumisen pohdintaa. ”Haastattelutilanteessa on näkemyksemme 
mukaan oltava rohkeutta nostaa väkivaltaan liittyviä asioita esille ja puhutta-
va asioista niiden oikeilla nimillä. Ennen kaikkea on kunnioitettava toisen ih-
misen elämänkokemusta. ”Siinä on tiivistetysti lausuttuna toimintaohjeet ih-
misten kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Väkivalta ei tule puheeksi, jos 
kuulija ei sitä kestä kuulla. Jos teoille ei ole nimiä, puhutaan asian vierestä, 
ikään kuin ei uskallettaisi puhua itse asiasta. Toisen kunnioittaminen on var-
maan kaiken toimivan vuorovaikutuksen avain. Pahoista teoista niiden tekijän 
kanssa keskusteleminen ei tarkoita tekojen hyväksymistä. Suora puhe johtaa 
myös vastuukysymysten äärelle. Miten vahvistaa aikuisia, jotka työskentele-
vät lasten kanssa kuulemaan lasten rankkojakin kokemuksia niin, että kestä-
vät näitä kuulla ja osaisivat auttaa, tukea, neuvoa ja välittää?

Kysymyksiä herää lapsityön ammattilaisten osaamisesta ja taidoista väkival-
tatyössä. Miten turvata se, ettei lapsen paha olo jäisi huomaamatta ja kysy-
mättä, että aikuisilla olisi rohkeutta, tahtoa ja taitoa ottaa lapsi puheeksi lap-
sen itsensä kanssa? Että kuulematta jäämisen kokemuksia ei enää tulisi lisää? 
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”ETTEi MEnnEiSyyS MääRiTTElE SiTä MiKä  
MinuSTA TulEE”. 
Sijaishuollossa lapsuutensa eläneiden 
väkivaltakokemukset ja niistä selviytyminen

Eeva Immonen ja Taina Jokisalo

Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelija Taina Jokisalo tekee pro gradu – 
tutkielmaansa (2012, käsikirjoitus) yhteistyössä Kokemukset näkyviin – vä-
kivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa -hankkeemme kanssa. Yhteistyös-
sä myös kirjoitimme tämän artikkelin. Tutkielman aiheena on sijaishuollossa 
lapsuutensa eläneiden väkivaltakokemukset ja niistä selviytyminen. Aihe on 
ollut yksi hankkeemme päätavoitteista; sekä saada tietoa sijaishuollossa elä-
neiden kokemuksista että tutkia ja tarjota tukea ja apua. Hankkeessa meille 
vain kävi niin, että sijaishuollossa kasvaneita oli hankkeessa muutamia, joi-
den kokemuksia kuulimme erityisesti hankkeen alkuvaiheessa. Sijaishuollossa 
kasvaneet eivät olleet yhtenäinen, löydettävissä oleva ryhmä. Meille muodos-
tui käsitys, että sijaishuollossa kasvaminen ei ole sellainen asia, joka määrit-
tää ihmisen minuutta. Se ei ole asia, johon halutaan identifioitua. Pikemmin-
kin se on elämänvaihe, josta toiset puhuvat ja toiset vaikenevat. 

Taina Jokisalo tavoitti Tukinet – palvelun (www.tukinet.net, kriisikeskus ne-
tissä) avulla ne, jotka puhuvat. Hankkeemme yritti tavoittaa heitä alueellises-
ti lehti-ilmoituksilla ja ilmoituksilla järjestöjemme sivuilla. Pyysimme ihmi-
siä kirjoittamaan kokemuksistaan tai ottamaan yhteyttä ja kertomaan niistä. 
Vastauksia tuli näiden pyyntöjen kautta yksi ainoa, onneksi Tukinetin kautta 
enemmän. 

Myös Tuija Eronen (2012, 6) toteaa väitöskirjansa Lastenkoti osana elämän-
tarinaa päätulokseksi, että lastenkoti osana henkilökohtaista elämää ei taivu 
tarinoiden tulvaksi. Se ei myöskään taivu helposti tarinaksi, joka haluttaisiin 
kertoa ulkopuoliselle, vieraalle tutkijalle. Hankalien muistojen ympärille muo-
dostuu unohtamisen kulttuuri, jossa mennyt jätetään taakse eikä kerronnalle 
ole silloin tilaa.  Väkivallan kokemukset sijaishuollossa ovat aihe, josta nyt on 
lupa puhua. Selvityksiä sijaishuollon aikaisista kokemuksista tehdään ympäri 
maailmaa, hiljalleen myös Suomessa. 

Pro gradu – tutkielmassa selvitetään millaista vastaajien kokema väkival-
ta on ollut ja tarkastellaan suojaavien tekijöiden ja riskitekijöiden avulla sitä, 
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miten vastaajat ovat selviytyneet kokemastaan väkivallasta. Tutkimuksen ai-
neistona oli 15:n sijaishuollossa kasvaneen henkilön omaa kertomusta sijais-
huoltokokemuksistaan ja kokemuksistaan väkivallasta elämän varrella. Kirjoi-
tuksista 14 tuli tukinet.net – sivuston kautta ja yksi internetissä olleen blogin 
kautta, johon kehittäjätyöntekijä otti yhteyttä. Kirjoittajista kaksi oli miehiä, 
muut naisia. Vastaajat olivat 15–52 -vuotiaita. Kirjoitusten pituudet vaihtelivat 
neljästä rivistä yli kahden sivun mittaisiin tarinoihin. Sijaishuoltokokemuksia 
kirjoittajilla oli sukulaisista, sijaisperheestä, perhekodista, perhetukikeskuk-
sesta sekä lasten- ja nuorisokodista. 

Aineisto on päätynyt Taina Jokisalolle monen seulan kautta: tukinetin yh-
dyshenkilö poisti tarinoista vastaajien nimimerkit, jonka jälkeen kertomukset 
lähetettiin hankkeen työntekijälle, joka lähetti ne tutkijalle. Kertomuksista oli 
poistettu myös kaikki muutkin tunnistetiedot (nimet, paikkakunnat, sähkö-
postiosoitteet) ennen kuin ne päätyivät tutkijan analysoitaviksi. 

Tutkimuksen aineistona olevat kirjoitukset ovat kokemustietoa, josta voi-
daan etsiä eväitä sijaishuollon kehittämiseen. Haluamme tällä artikkelilla tuo-
da julki kaksi asiaa: lapsen erityiset kokemukset tarvitsevat erityistä huomiota 
ja tulevaisuuden uskon luominen sijoitetulle lapselle kuuluu sijaisvanhempien 
tärkeimpiin tehtäviin. 

Väkivalta kotona

Kirjoittajat kertovat vastauksissaan paljon erilaisesta kokemastaan väkivallas-
ta ennen sijoitustaan. Eniten he kuvasivat rajua fyysistä väkivaltaa. Kerrotut 
kokemukset menevät nahan alle, tuottavat lukijalle tunteita raivosta sääliin. 
Kirjoittajat ovat kokeneet muun muassa, että sijaisisoveli /isä /äidin miesys-
tävä käytti seksuaalisesti hyväkseen, äiti tukisti humalassa, vanhemmat uh-
kailivat toisiaan pyssyillä ja teräaseilla, äiti haukkui, kirjoittaja hakkasi sisa-
ruksiaan, isä pieksi äitiä ja kävi kiinni, miehet retuuttivat äitiä hiuksista, mies 
puukotti äitiä, äiti ampui isää kohti haulikolla, kirjoittaja heitettiin seinään 
kun yritti paeta, lapsen hampaat olivat mustuneet hoitamattomuudesta, tuk-
kapöllyä tuli niin, etteivät jalat koskeneet maahan, juuriharjalla lyötiin sau-
nassa takapuolelle, äiti potki veljeä, useita selkäsaunoja kuukaudessa ja kär-
päslätkällä hakkaamista. Fyysinen väkivalta on ollut näkyvintä ja helpoiten 
väkivallaksi osoitettavaa. 
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Väkivalta sijaishuollossa

Sijaishuollon tarkoituksena on parantaa lapsen olosuhteita niin, että hän saa 
tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Myös sijaishuollossa lapsi voi ol-
la väkivallan kohteena tai kokemassa ja näkemässä toiseen perheenjäseneen 
kohdistuvaa kaltoinkohtelua. Väkivallaksi voidaan ymmärtää sekin, että sijais-
huollon tarkoitus ei toteudu. 

Sijaishuollosta ja sijaishuollon aikaisesta väkivallasta on Suomessa vähän 
tutkimustietoa (mm. Ellonen & Pösö 2010, 34; Hiitola 2008, 6; Känkänen & 
Pösö 2008, 566). Sijaissisarusten välistä väkivaltaa lienee tutkittu vähiten. To-
siasia kuitenkin on sekä tutkimusten että kokemusten valossa, että myös Suo-
messa lapset voivat sijaishuollon aikana kokea väkivaltaa sen eri muodoissa. 
Väkivaltaa koetaan sijaishuollon aikana monelta eri taholta, esimerkiksi hen-
kilökunnan, sijaisvanhempien, biologisten vanhempien, sukulaisten, sisarus-
ten, toisen sijoitetun lapsen tai sijaisperheen oman lapsen taholta (Hobbs et al. 
1999, 1243, 1246).  

Mike Stein (2006, 15–16) luokittelee lapsiin kohdistuvan laitosväkivallan nel-
jään ulottuvuuteen. Laitosväkivaltaa on yksilöön kohdistuva, suora fyysinen 
ja emotionaalinen väkivalta sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Toiseksi laitos-
väkivaltaa ovat erilaiset toimintatavat kuten lasta nöyryyttävien rangaistus-
ten käyttö. Kolmanneksi laitosväkivaltaa on henkilökunnan harjoittama sys-
temaattinen organisoitu väkivalta lapsia kohtaan esimerkiksi pedofiilisiin 
tarkoituksiin. Neljänneksi laitosväkivaltana voidaan pitää huonoa vaikutta-
vuutta ja laitosten epäonnistumista tehtävässään suojella lapsia. 

Kirjoittajat ovat kokeneet monenlaista väkivaltaa sijaishuollossa – yhteis-
kunnan erityisessä suojeluksessa. Pahimmillaan sijaishuollon aikana oli koet-
tu seksuaalista väkivaltaa ja vakavaa fyysistä väkivaltaa. Seksuaalista väkival-
taa oli koettu laitoksen johtajan ja sijaisperheen oman lapsen taholta. Fyysistä 
väkivaltaa oli koettu henkilökunnan ja johtajan taholta. 

Kirjoittajat kertovat kokeneensa kylmyyttä ja vähättelyä sijaisäidin taholta, 
huonoa palautetta, moitteita, epäoikeudenmukaista kohtelua ohjaajilta, toi-
sen nuoren riehumista, selän takana puhumista, pilkkaamista, mielipiteiden 
manipulointia, uhkailua, pelottelua, omien mielipiteiden tukahduttamista, 
syömään pakottamista, potkimista, hiuksista raahaamista ja turvattomuutta.

Tutkimuksissa on esitetty useita laitosväkivaltaa edesauttavia syitä. Väki-
vallalle altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi työn alhainen status ja palkkaus, 
vaihtuvat työntekijät ja työntekijävaje, työntekijöiden riittämätön tietous vä-
kivallasta, työntekijöiden ylikuormittuminen, laitoksen syrjäisyys, väkival-
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lan salaaminen, valvonnan puute sekä väkivaltaa kokeneiden ja sitä käyttänei-
den lasten sijoittaminen samaan paikkaan (World report on violence against 
children 2006, 181–182). Suomalaisessa tutkimuksessa (Sariola 1993, 217) on 
todettu väkivallan riskiä aiheuttavan laitosten ohjaajien ja lasten suhteiden 
etäisyys ja ohjaajilla oleva valta lapsiin. 

Osan edellä luetelluista syistä voi nähdä riskitekijöiksi myös sijaisperheis-
sä. Sijaisperheet tekevät työtään kuntien kanssa tehtävillä toimeksiantoso-
pimuksilla, palkkiot ja kulukorvaukset vaihtelevat kunnittain. Sijaisperheet 
työskentelevät yksin. ”Työvuorossaan” on usein vain yksi aikuinen toisen van-
hemman/työntekijän hoitaessa yhteistyötä yhden sijoitetun lapsen verkoston 
kanssa. Sijaisvanhempi joutuu selviämään monesta hankalasta tilanteesta yk-
sin, vailla toisen aikuisen apua. Sijaisperheissä eivät työntekijät vaihdu, mut-
ta juuri se voi olla kuormitustekijä, joka vie voimat ja keinot. Keinojen ja oman 
jaksamisen loppumiseksi myös syntymävanhemmat usein kuvaavat tilannet-
ta, jossa ovat syyllistyneet väkivallan käyttöön lastaan kohtaan. Toisaalta sa-
mat, vaihtumattomat aikuiset mahdollistavat kiintymyssuhteiden kehittymi-
sen ja luottamuksen synnyn molemmin puolin. 

Väkivallan kylkiäinen on häpeä – väkivallan kohdistaminen lapseen, puolus-
tuskyvyttömään, on häpeällistä ja vielä häpeällisempää sijaishuollossa, jossa 
vieraille aikuisille on uskottu lapsen huolenpito. Toiset aikuiset on arvioitu pa-
remmiksi lähiaikuisiksi kuin lapsen omat vanhemmat. Sijaishuollon kynnyk-
set avun hakemiseen voivat olla korkeat. 

Kokemuksesta kerrottua 

Kirjoittajat kuvaavat lapsena kokemaansa ulkopuolisuutta sijaishuollossa: 

”Emme tavallaan kuulu mihinkään sukuun, olemme ulkopuolisia kaikesta yhtei-
sestä. Se tuntuu pahalta.” 
”Minulle on aina ollut selvää että en ollut perheeni "oma" lapsi. En muista miten 
asia selitettiin meille, mutta se oli itsestään selvää.” 

Jälkikäteen lapsuutta aikuisena muistellessa jollekin kirjoittajalle oli jäänyt 
päällimmäiseksi kokemukseksi epäaitous:

”Nyt kun ajattelen, minua hermostuttaa se, että näin jotain sellaista mitä muut 
eivät nähneet. Kaikki muut pitivät sijaisperhettä "pelastuksena". Niin minäkin 
ajattelin pitkän aikaa, kunnes se alkoi vaivata minua. Ei se ollut todellakaan mi-
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kään täydellinen perhe. Toitotettiin rakkautta, sitä että ollaan kuin omia lapsia, 
mutta kaikki tuntui silti tekopyhältä ja kaksinaamaiselta.” 

Sijaishuollon tulee olla lapsen edun mukaista. Lapsen etu taas on, että sijais-
huollossa lapselle turvataan jatkuvat ja läheiset ihmissuhteet sekä mahdolli-
suus saada ymmärtämystä ja hellyyttä. Voi kysyä, mitä ulkopuolisuuden tunne 
on aiheuttanut kiintymyssuhteille sijaisperheessä, entä myöhemmässä omas-
sa aikuisessa elämässä? 

Väkivallan vaikutuksia kirjoittajat kuvaavat luottamuksen murentumisena ja 
häpeänä: 

”Väkivallan kokeminen poisti kaiken kunnioituksen aikuisia ja auktoriteetteja 
kohtaan. Ei niinkään se fyysinen kipu, vaan se miten alas ihminen voi vajota kun 
joutuu lasta fyysisesti kurittamaan.” 

Häpeä on ollut niin syvää, että yksi kirjoittaja on kertonut siitä vasta nyt en-
simmäisen kerran, tämän kirjoituspyynnön myötä. 

Väkivallasta selviytyminen

Mikko Oranen (2004, 135, 137) toteaa, että muiden tutkimusten perusteella on 
vaikea sanoa, mitä erityisiä seurauksia väkivallalle altistumisella on, koska lap-
set altistuvat useille haitallisille tekijöille samanaikaisesti. Ei liene olemassa 
tutkimusta, jossa olisi todettu, ettei väkivallalle altistuminen vaikuta lapsen 
kehitykseen millään tavoin – väkivallan haitallisuudesta vallitsee yksimieli-
syys sekä tutkimusten että kokemusten valossa. Tutkimukset luettelevat lapse-
na koetun väkivallan erilaisia vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi emotionaa-
linen, fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen oireilu käytöksessä, väärä toisen 
käyttäytymisen tulkinta, heikko itsetunto, fyysinen oireilu, traumaperäinen 
stressihäiriö (PTSD) ja väkivaltaisen käyttäytymismallin siirtyminen omaan 
toimintaan.  

Tutkielman keskeinen käsite on resilienssi, jolla tarkoitetaan ihmisen ky-
kyä selviytyä hyvin vaikeista elämäntapahtumista (Bonanno & Mancini 2008, 
369). Käsite ei ole synonyymi paranemisen käsitteelle; parantuminen voi olla 
nopeaa tai hidasta, resilienssi viittaa kykyyn säilyttää suhteellisen vakaa tasa-
painotila psyykkisessä ja fyysisessä toiminnassa vahingollisen elämäntapah-
tuman jälkeen (Bonanno 2004, 20). Resilienssin tutkimuksessa on pyritty sel-
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vittämään suojaavien tekijöiden avulla sitä, miksi toiset selviytyvät paremmin 
kuin toiset vastoinkäymisten kohdatessa (Masten & Reed 2005, 77). 

Suojaavat tekijät ja riskitekijät voidaan jakaa yksilötasoon, perhetasoon ja 
yhteiskuntatasoon Mastenin ja Reedin (2005, 83) jaottelua noudattaen. Suo-
jaavia tekijöitä yksilötasolla ovat korkea toiminnallisuus ja hyvä omanarvon-
tunto (Manninen, Santalahti & Piha 2008, 2050), jotka nousivat esiin myös 
kirjoitusaineistosta. Korkeaan toiminnallisuuteen aineistossa viittasivat esi-
merkiksi selviytymiskeinojen käyttö lapsena, avun etsiminen ja aikuisena te-
rapia. 

”Alle viiden ikäisenä minut oli jo opetettu kulkemaan kotoa yksin kauppaan, ja 
yhdessä myyjän kanssa sain ostokset tehtyä. Välillä ostokset olivat liian painavia 
pienen tytön kantaa kotiin, joten pyysin ystävällisiä ohikulkijoita auttamaan, et-
tä sain esimerkiksi maitolitrat kannettua kotiin.” 

Hyvään omanarvontunteeseen suojaavana tekijänä viittasi kokemus siitä, 
ettei menneisyys määrittele itseä.

”Kaikesta huolimatta uskon, ettei menneisyys määrittele sitä mikä minusta tulee. 
Kukaan ei voi viedä ajatuksia pääni sisältä. Se mikä olen nyt on täysin itseni an-
siota, ei kenenkään muun.”

Perhetasolla suurimman tuen kirjoittajat olivat saaneet sisarussuhteistaan 
tai muusta läheisestä ihmissuhteesta. 

”Minua lähes 10-15v vanhemmat siskoni ja isoveljeni pitivät minusta huolta sil-
loin, kun äiti ei siihen pystynyt. Isän puolen sukulaiseni kävivät myös käymäs-
sä, ja heidän ansiostaan lopulta minut otettiinkin huostaan. Isää näin hyvin har-
voin.”

Yhteiskuntatasolla suojaa tarjosi onnistunut lastensuojelun interventio. 

”Kaiken kaikkiaan nuorisokoti on yksi elementeistä mitkä minut pelasti.” 
”Perhekodissa vuoden asuminen oli ehdottomasti yksi parhaista vuosistani ikinä. 
Siellä oli turvallista ja rauhallista, eikä tarvinnut pelätä.”

Aineistossa väkivaltakokemuksista selviytymisen riskejä yksilötasolla oli-
vat yksinäisyys, läheisriippuvuus, turvattomuuskokemukset, luottamuksen 
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puute, väkivallan siirtyminen omaan toimintaan, kokemusten käsittelemät-
tömyys, taloudelliset tai psyykkiset vaikeudet. Perhetason tuomia riskejä oli-
vat läheisen kuolema, ulkopuolisuuden kokemus yleisesti elämässä tai sijais-
perheessä, normaalin perhe-elämän puuttuminen tai vanhemman antaman 
rakkauden, tuen tai turvan puute. Yhteiskuntatason riskitekijöitä olivat epä-
onnistunut lastensuojelun interventio, lapsen kokema ulkopuolisuus omassa 
sijaishuollon prosessissaan, sijaishuollon valvonnan puute, yllättäen tapahtu-
nut huostaanotto, lapsen avun viivästyminen lastensuojelussa tai sijaisvan-
hempien puutteellinen valmennus sijaisvanhemmuuteen. 

”Olen kuitenkin hengissä ja pärjännyt elämässäni”

Lapsuuden väkivaltakokemukset eivät ole tulevaisuusennuste.  Menneisyyttä 
ei voi muuttaa, tulevaisuutta voi. Sellaisia lapsia ei sijoiteta, jotka eivät tarvit-
se apua. Lapsen avun tarve voi johtua hänestä itsestään tai hänen elämänolo-
suhteistaan, jotka vaikuttavat häneen niin, ettei hän voi vanhempiensa kans-
sa enää asua. Lapset eivät ole ulkopuolisia omassa elämässään, niin hyvät kuin 
huonotkin kokemukset jäävät jonnekin muistin syövereihin. Sijaishuollossa 
elävien lasten aikuisilla on tuhannen taalan paikka olla ohjaamassa kokemuk-
sia, joita lapsille elämästä kertyy. Resilienssin vahvistaminen sijoitetussa lap-
sessa taitaa olla tärkein sijaisvanhemman tehtävä. 

Tutkielman kirjoitusaineisto herättää kysymyksiä: Tuotammeko rakenteel-
lista väkivaltaa sijoitetuille lapsille, jos heiltä ei kysytä heidän aiemmista elä-
mänkokemuksistaan saati että niitä pyrittäisiin hoitamaan? Onko lapsen jättä-
minen yksin kokemustensa kanssa hylkäämistä? 

Jos käytetään edellä olevaa luokittelua suojaaviin ja riskitekijöihin ja poh-
ditaan sijaisperheen merkitystä sijoitetulle lapselle, olennaiseksi tulee lapsen 
kokema osallisuus omassa elämässään sekä emotionaalisen suhteen olemas-
saolo sijaisvanhempiin. Väkivaltaa kokeneet kertovat turvattomuuden koke-
muksistaan ja luottamuksen puutteesta. Edelleen, sijaisperheellä on merkittä-
vä mahdollisuus vaikuttaa näihin tekijöihin ja vahvistaa lapsen selviytymisen 
tunnetta vaikeista elämänkokemuksista huolimatta. Olennaiseksi nousee si-
jaishuollon aikuisten tieto väkivallasta ja taito väkivaltakokemusten käsittele-
misessä. Sijaisvanhemmat ja muut sijaishuollossa työtä tekevät aikuiset tarvit-
sevat paitsi tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista, myös omien lapsuutensa 
kokemusten tunnistamista.  Omat kokemuksemme meillä on kaikilla elämäs-
sämme mukana.
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Väkivaltakokemukset jäävät edelleen usein näkemättä, kuulematta ja puhu-
matta. Näin käy helposti myös lastensuojelun sijaishuollossa. Kuulluksi tulemis-
ta tarvitsevat kaikki sijaishuollon osapuolet – lapsen lisäksi vanhemmat, sijais-
vanhemmat ja lastensuojelun ammattilaiset. 

Kokemukset näkyviin – artikkeleita väkivallasta ja sijaishuollosta kokoelman ar-
tikkelit kertovat väkivallan ja sijaishuollon kokemuksista lasten, syntymävan-
hempien, sijaisvanhempien, sijaishuollossa kasvaneiden näkökulmasta sekä 
asiakirja-aineiston valossa. Artikkelit pohjautuvat opinnäytetöihin, jotka ovat 
syntyneet kehittämistyön ja oppilaitosyhteistyön pohjalta.  

Artikkelijulkaisussa tuodaan esille sekä opinnäytetöitä osana käytäntöjen kehit-
tämistä että etenkin opinnäytetöiden tiedontuottajina olleiden ihmisten koke-
muksia. Heillä on omat kokemuksensa väkivallasta ja/ tai sijaishuollosta ja tällä 
julkaisulla haluamme tuoda esiin ja ottaa vakavasti heidän kokemusasiantun-
tijuuttaan lastensuojelun kehittämistyössä.  Julkaisu on kirjoitettu väkivalta- ja 
lastensuojelutyötä tekeville ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Toivottavasti 
julkaisun löytää myös mahdollisimman moni vanhempi ja sijaisvanhempi. 

Julkaisu on osa VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n yh-
teistä kehittämishanketta Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen si-
jaishuollossa. Hanke toteutui raha-automaattiyhdistyksen tuella.  
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