7 Ajankohtaista lastensuojelussa - mitä tutkimukset kertovat lastensuojelusta?
Puheenjohtajina projektipäällikkö, YTT Tuija Eronen ja tutkija, YTT Riitta Laakso

Puheenvuoron pitäjälle on varattu oman esityksensä pitämiseen 20 minuuttia ja kahden esityksen jälkeen keskusteluun varataan 10 minuuttia.
Torstai 14.2. klo 15.15–17.00
15.15–15.20

Aloitussanat

15.20–15.40

Lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen tahattomat seuraukset
vanhempien kokemina
Tarja Vierula, tohtoriopiskelija

15.40–16.00

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kokemuksia lastensuojelusta
Marja Katisko, tutkija, VTT

16.00–16.10

Keskustelu

16.10–16.30

Sijaishuollon valinnat – miten huostaanotetulle lapselle valitaan
sijaishuoltopaikka?
Riitta Laakso, tutkija, YTT

16.30–16.50

Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen
lasten institutionaalisista poluista
Tuija Eronen, projektipäällikkö, YTT

16.50–17.00

Keskustelu

Lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen tahattomat seuraukset vanhempien
kokemina
Tarja Vierula, tohtoriopiskelija
Tampereen yliopisto
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
tarja.vierula@uta.fi
Vaikka sosiaalityön asiakirjoja ja dokumentointia on tutkittu suhteellisen paljon, aihealuetta on
lähestytty yleensä institutionaalisesta näkökulmasta. Näin ollen asiakkaiden näkemykset ja kokemukset asiakirjoista ja asiakirjakäytännöistä ovat jääneet tutkimuksellisesti katveeseen. Itseään
koskevan kirjatun tiedon lukeminen, tulkitseminen tai käyttäminen ei ole kuitenkaan asiakkaiden
kannalta yksiselitteistä tai ongelmatonta. Lastensuojelussa asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet ovat vaihtelevia ja asiakirjoilla on asiakkaille erilaisia merkityksiä. Joskus asiakirjoilla ja asiakirjakäytännöillä on myös tahattomia seurauksia. Tällöin dokumentointi saa aikaan jotakin sellaista,
mitä sen avulla ei tarkoituksellisesti tavoitella.
Olen analysoinut temaattisen luennan ja sisällönanalyysin keinoin lasten vanhempien haastattelutilanteissa kertomia kokemuksia siitä, mitä ja millaisia ovat lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen
tahattomat seuraukset ja miten ne ilmenevät vanhempien arjessa. Käsitteellisenä näkökulmanani
olen käyttänyt lukkiuttavaa valtaa. Analyysin tuloksina esittelen kolme erilaista kategoriaa: kirjaukset kohteellistajina, kirjaukset menneen ylläpitäjinä sekä kirjausten stigmatisoivat vaikutukset.
Lisäksi peilaan tutkimuksen tuloksia yhteiskuntapolitiikkatason linjauksiin siitä, millaisia asiakirjakäytäntöjen parhaimmillaan ajatellaan asiakkaiden kannalta olevan.
Ajatukseni on, että lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen kielteisimpien seurausten analysointi vanhempien arkisina kokemuksina voi avata joitakin uusia näkökulmia asiakkaiden osallisuuden toteutumiseen sosiaalityössä.

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN PERHEIDEN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSTA
Marja Katisko
Tutkija, VTT
Diakonia-ammattikorkeakoulu
marja.katisko@diak.fi
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää maahanmuuttajataustaisten vanhempien, lasten ja
nuorten kokemuksia lastensuojelujärjestelmästä. Tutkimuskysymykset ovat olleet: Miten maahanmuuttajataustainen perhe ohjautuu lastensuojelun asiakkaaksi sekä miten lastensuojelun palvelujärjestelmä on tukenut perhettä? Olen käyttänyt empowerment ja voimaantuminen käsitteitä

tutkimukseni teoreettisina taustoittajina. Tutkimuksessani olen yhdistänyt haastatteluaineistoa
sekä teorialähtöisen analyysin. Tutkimus perustuu seitsemän maahanmuuttajataustaisen vanhemman sekä kuuden lapsen ja nuoren haastatteluihin. Kaikki tutkimusta varten haastatellut lapset ja nuoret ovat huostaanotettu ja asuivat haastatteluhetkellä sijaishuollon piirissä.
Tutkimus on saanut rahoitusta Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelmasta, jossa tutkitaan
metropolialueen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Lahti) ilmiöitä tavoitteena tuottaa tietoa alueen kehittämistyötä varten. Vaikka tutkimuksen kohteena ovat kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat
perheet, lähtökohtana tutkimuksessani on nähdä maahanmuuttajataustaiset perheet alueen voimavarana. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten perheitä voitaisiin paremmin tukea. Tutkimuksessani olen halunnut nostaa lapsilähtöisyyden esiin sekä lastensuojelutyön että kotouttamistyön lähtökohtana.

Sijaishuollon valinnat – miten huostaanotetulle lapselle valitaan sijaishuoltopaikka?
Riitta Laakso
tutkija, YTT
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto
riitta.laakso@uta.fi
Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on inhimillisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävä lastensuojelun toimenpide. Meillä on kuitenkin vain vähän tietoa siitä, miten huostaanotetun lapsen sijaishuoltopaikan valintoja kunnissa tehdään, miten sijaishuoltopaikan valintaa koskeva ammatillinen työ on organisoitu tai millä perusteella lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen? Lastensuojelulaki ohjaa sijaishuoltopaikan valintaa määritellen
ne keskeiset periaatteet, joiden pohjalta valinnan tulee tapahtua. Lain periaatteellisten linjausten
toteuttaminen ja sijaishuoltopaikan valinnan käytäntöjen organisointi tapahtuu kuitenkin kunnissa. Suomessa on varsin monimuotoiset sijaishuoltopalvelut: on sijaisperheitä, ammatillisia perhekoteja sekä kuntien, järjestöjen ja valtion ylläpitämiä laitoksia ja yrityspohjalta toimivia sijaishuoltopaikkoja. Palvelujen yksityistyminen on ollut merkittävää juuri sijaishuollossa, jonka laitoshuollon toimipaikoista jo 84 prosenttia on muiden kuin julkisten ylläpitämiä. Sijaishuoltopaikan valinnan voikin ajatella olevan erityinen niin lastensuojelun sosiaalityön ammatillinen kuin myös lapsipoliittinen kysymys.
Puheenvuoroni pohjautuu Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaan tutkimushankkeeseen,
jossa selvitetään sitä, miten huostaanotetulle lapselle valitaan sijaishuoltopaikka, miten kunnat

ovat organisoineet ja ohjeistaneet sijaishuoltopaikan valintaa ja miten lapsen etu toteutuu sijaishuoltopaikkaa valittaessa. Tutkimuksen aineisto koostuu vuonna 2012 toteutetuista puolistrukturoiduista puhelinhaastatteluista (49 kunnasta), viidestä fokusryhmähaastattelusta ja otoskuntien
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmista (42). Haastatellut olivat varsin kokeneita lastensuojelun toimijoita: lastensuojelun johtavia virkamiehiä, johtavia sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä. Puheenvuorossani keskityn tutkimuksen keskeisten tulosten esittelemiseen: tarkastelen
kuntien sijaishuoltopaikan valintaa ohjaavia linjauksia ja valinnan organisointitapoja sekä lapsikohtaisen päätöksenteon perusteita.

Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista.
Tuija Eronen
YTT, projektipäällikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto
Puheenvuorossa tarkastellaan sitä, mitä vuonna 2006 Tampereen seudulla huostaanotetuille 103
lapselle on tapahtunut, kun huostaanotosta on kulunut viisi vuotta. Millaisia muutoksia lasten institutionaalisissa poluissa on tapahtunut huostaanoton jälkeen? Millaisia prosesseja huostaanotto
ja sitä seurannut sijaishuolto on ollut käynnistämässä vuonna 2006 huostaanotettujen lasten kohdalla?
Tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijät ovat toimineet sekä aineiston tuottajina että kanssatutkijoina. Seurantatutkimuksessa oli tavoitteena saada tiedot samoista (n=103) lapsista kuin aiemmassa selvityksessä (Hitola 2008). Keväällä 2011 toteutetulla e-lomakekyselyllä saatiin tiedot 97 lapsesta. Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluja toteutettiin kaksi. Niissä pyrittiin alustavien kyselyyn pohjautuvien tarinoiden avulla tulkitsemaan lapsille rakentuvia erilaisia polkuja.
Tutkimuksen tuloksena korostuu se, ettei huostaanotetuista lapsista voida puhua yhtenä kategoriana vaan lasten institutionaaliset polut ovat sekä ajallisesti että lapsen tarpeiden mukaan erilaisia. Viisi vuotta huostaanoton jälkeen huostassapito jatkui enää 44 prosentilla lapsista. Suurin
huostassapidon päättymisen syy oli näiden lasten kohdalla täysi-ikäiseksi tulo (n= 41). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei korostu ajatus huostassapidon väliaikaisuudesta.
Lasten institutionaaliset polut näyttävät jakautuvan aina kahtia. Riippumatta siitä, mikä ulottuvuus
tai asia kulloinkin on tarkastelun kohteena, osalle lapsista rakentuu turvallisuutta, pysyvyyttä ja
hyvinvointia tukeva polku. Toisille, jotka ovat kuitenkin vähemmistönä, rakentuu turvaton, katkoksellinen ja ristiriitainen polku, jossa lapsen hyvinvointi on vaakalaudalla. Suurimmalla osalla (86 %)
vuonna 2006 huostaanotetuista lapsista huostaanotto ja sen jälkeinen sijaishuolto on vastannut
lapsen tarpeisiin hyvin tai jopa erittäin hyvin ja luonut heille erilaisia reittejä selviytymiseen.

Lapsen sijaishuollolle asetetut tavoitteet olivat sosiaalityöntekijöiden kuvauksen mukaan pysyneet
sa-moina 82 prosentin (n=76) kohdalla läpi koko huostassaoloajan. Sijaishuollon aikana lasten tilanne muuttui sosiaalityöntekijöiden arvioiden mukaan kaiken kaikkiaan huomattavasti paremmaksi ja turvallisemmaksi verrattuna huostaanottoaikaan. Tämä ei kuitenkaan poista sitä huolta,
joka liittyy niiden lasten elämään, joiden kohdalla sijaishuollon resurssit ja tarjoamat palvelut eivät
ole lisänneet terveyteen, hyvinvointiin tai turvallisuuteen liitettyjä resursseja.
Lasten tilanteisiin liittyneet tukevat ja uhkaavat tekijät liittyivät pääosin lapsen ihmissuhteisiin,
niiden laatuun ja huoleen lapsen omista kyvyistä selviytyä. Lasta tukivat selviytymiseen sijaishuollon sosiaaliset suhteet, vanhempien, läheisverkoston ja suvun tuki lapselle. Uhkina taas korostuivat vanhempien ja suvun elämänvaikeudet ja lapsen omaan psyykkiseen terveyteen liittyvät uhat.
Erilaisten lasta tukevien tai lasta uhkaavien vanhemmuussuhteiden säätely sijaishuollon aikana
korostui tutkimuksen tuloksissa. Tulokset viittaavat siihen, ettei myöskään huostaanotettujen lasten vanhemmista voida puhua yhtenä kategoriana. Suhteiden ymmärtäminen ajassa muuttuvina
ja niiden lapsen edun mukainen arviointi joko lasta tukevina tai lasta uhkaavina on sijaishuollon
sosiaalityöntekijöiden vaativa tehtävä.

